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ÖNSÖZ 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurulduğu 23 Nisan 2015 tarihinden günümüze, gerek 
eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik başarıları, gerekse düzenlediği iki yüzden fazla bilimsel 
toplantı ile, bölgesi ve ülkesine en yüksek düzeyde hizmet etmeyi, katkı sağlamayı şiar edinen 
genç bir üniversitedir. Gelişimini hızla sürdüren, akademik birim ve personel sayısı hızla artan 
üniversitemiz, bilhassa kurulu bulunduğu bölgeye yönelik bilimsel faaliyetlere büyük önem 
vermektedir.   

Bu kapsamda, Bandırma ve yakın çevresi ile ilgili değerlerin bir envanterinin oluşturulması, tarih, 
arkeoloji, kültür, ekonomi, turizm, tarım, denizcilik, sağlık vb. konuların değerlendirilmesi, 
mevcut durumun saptanması, sorunların belirlenmesi ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
amacıyla, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliği ve organizasyonunda, Bandırma’nın 
düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan ve aynı zamanda Üniversitemizin isminde de yer alan 17 
Eylül 2018 tarihinde başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek Uluslararası Bandırma ve 
Çevresi Sempozyumu (UBS’18) düzenlenmesine karar verilmiştir. Sempozyumun coğrafi 
kapsamı, Bandırma ve yakın çevresindeki Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri ile sınırlı 
tutulmuştur. Sempozyum; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bandırma, 
Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara İlçelerinin Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıklarının katılım 
ve katkılarıyla düzenlenmiştir. Bu sempozyumda sunulan bildiriler aracılığı ile, Bandırma, Erdek, 
Gönen, Manyas ve Marmara İlçeleri ile ilgili değerlerin yakından tanınması, ekonomi, tarih, 
sağlık, denizcilik ve daha pek çok alanda mevcut durum ve potansiyelin ortaya konulabilmesi 
amaçlanmıştır. Diğer bir amaç da, bölgemize ilişkin temel bir başvuru eseri ortaya 
çıkarabilmektir. 

Sempozyumumuzda sunulmak üzere değerlendirilmesi amacıyla toplam 168 bildiri 
gönderilmiştir. Editör ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen 157 bildiri 
Sempozyum Programı’na dahil edilmiştir. 17-19 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 
Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu’nda (UBS’18) 144 bildiri sunulmuş olup, 
bunlardan beş tanesi uluslararası katılımla gerçekleşmiştir. Sempozyum sonrasında, 
sempozyumda sunulan ve yazarları tarafından tam metin bildiriler kitabında yayınlanması arzu 
edilen tüm bildirilerden, üç ciltlik bir eser oluşturulmuştur. Birinci ciltte; Bandırma ve çevresinin 
tarih, arkeoloji, göç hareketleri, önemli şahsiyetler, kültür ve folklor ile edebiyat-eğitim 
başlıklarında toplam 45 bildiri bulunmaktadır. İkinci ciltte; Bandırma ve Çevresi ile ilgili; ekonomi, 
işletme, turizm ve tarım alanlarında toplam 44 bildiri yer almaktadır. Üçüncü ve son ciltte ise; 
Ulaştırma-Denizcilik-Su Ürünleri, Sağlık ve Sağlık Kurumları, Coğrafya ve Çevre, Enerji, Jeoloji ve 
Madencilik başlığı altında toplam 44 bildiri yer almaktadır.  

Bandırma ve çevresinin; dünü, bugünü ve yarınına yönelik bildirileri ile sempozyumumuza katkı 
sunan tüm katılımcılara, sempozyumun düzenlenmesi ve başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük 
emekleri olan başta Düzenleme ve Bilim Kurulu olmak üzere tüm kurullarda görev yapan 
meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma, kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.  

Bu vesileyle sempozyumumuza ana sponsor olarak katkılarını esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na, ayrıca sosyal programımıza katkı sunan Gönen Belediye Başkanlığı ve 
Kuşcenneti Milli Park Şefliği’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizle ilgili konularda bize 
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Balıkesir Valisi Sn. Ersin YAZICI’ya, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sn. Zekai KAFAOĞLU’na ve Bandırma Kaymakamı Sn. Günhan YAZAR’a özellikle 
ve içtenlikle teşekkür ediyorum.  

Bu eserin bölgemize ve ülkemize faydalı olmasını diliyor, ilgili alanlarda temel başvuru 
kaynaklarından biri olması dileğiyle, saygılarımı sunuyorum.  

  Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR 
                                      Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü 
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ARKEOLOJİ VE TURİZM 
 

Prof. Dr. Tomris Bakır* 
Ege Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi  

 

Buraya yani Bandırma’ya severek geldim. 22 yıl Bandırma yakınlarında yer alan Daskyleion Antik 
Kenti kazılarını yürüttüm. Bandırma benim sanki gerçek yaşadığım yermiş gibi… Tüm yaz aylarını 
burada geçirdik. Çok dostum var Bandırma’da... Bandırmalıları seviyorum. Sizler de bizi dinlemek 
için hoş geldiniz diyorum ve hemen konuşmama başlıyorum.  

Mustafa Kemal Atatürk eski eserlere ve arkeolojiye büyük önem vermiştir.  Başbakan İsmet İnönü’ye 
22 Mart 1931 yılında Konya‘dan gönderdiği telgrafta “Memleketimizin hemen her tarafında 
emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana 
çıkarılarak ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek 
harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için daha fazla ihtimam gösterilmesi, arkeoloji 
için daha fazla talebe yetiştirilmesi” emrini buyurmuştur.  

Tarihi çevrenin ve doğanın birlikte korunması, doğal sistemlerin bozulmalarını ve kirlenmelerini, doğal 
kaynakların tükenmesini, canlı türlerinin yok olmasını engelleyecek önlemlerin alınması düşüncesi 
ülkemizde de yoğun bir düşünce olarak gelişmektedir. Yerel yönetimlerin bu konuya duyarsız 
kalmaları artık olanaksız olduğu gibi, aynı zamanda bu onların şimdi görevleri arasına da girmiştir. 
Çağımız sorunlarının çözümünde eski yöntemlerin yetersiz kaldığı, daha bilimsel ve somut 
yaklaşımlarla bu konulara el atmanın zamanı geldiği açıktır. Göze hoş görünen yüzeysel hizmetler 
yerine, uzun vadeli, planlı programlı kalıcı çözümler getirilmesi zorunludur. Halkımız uygun ve 
inandırıcı biçimde aydınlatılmadıkları için, doğayı ve tarihi çevreyi koruma bilincine henüz 
erişebilmiş değildir. Tarihi çevrenin ve doğanın korunması artık ekonomik gelişmeye engel, 
ya da zor ekonomik koşullar nedeniyle göz ardı edilebilecek bir lüks olmaktan çıkmıştır.  130 
yıl önce Bergama'daki Zeus Sunağını bir Alman mühendis keşfederek zamanın sultanından 
eseri Berlin'e götürmek için ferman istemiştir. Bugün bu eser Avrupa’da güvendedir. 70 yıl önce 
bir Alman bilim adamı olan Curt Kosswick Avrupa Konseyinden aldığı "A" sınıfı diploması ile 
öğündüğümüz Bandırma Kuş Cennetini keşfetmiş, burada çalışan bekçinin maaşını yıllarca 
kendi cebinden ödemiş ve bu cennet şimdi can çekişiyor. 1884 yılında Osman Hamdi Bey'in ön 
ayak olduğu “Asar-ı Antika Nizamnamesine” e kadar eski eseri devlet adına korumak için bir yasa 
yapılması gereği duyulmamıştır. Tarlası sit alanı ilan edilince vatandaş isyan edip, 
arkeologlara düşman oluyor. Vatandaşın tarlasının sit alanı ilan edilmesi eğer orada eski eser 
varsa yasalar gereği zorunludur. Mağduriyeti karşılamakla yükümlü olan devlettir. Devletin bu 
işin çözümü için çıkardığı Takas Yasası bürokrasi çarkında ezilip gitmektedir.  Karayolları, DSİ ya 
da bazı diğer kuruluşlara mensup kişiler çalışmaları sırasında eski eser alanlarını tahrip ettikleri 
ve resmi makamlarca işleri durdurulunca lanetler okuyorlar.  Eski eser kaçakçıları insan yaşamını 
bile hiçe sayarcasına kaçak kazılarını çabucak sonuçlandırmak için dinamit, nitrogliserin gibi 
yüksek etkili patlayıcı madde kullanıyorlar.  Kaçak kazılar ve eski eser kaçakçılığı kısa yoldan 
köşeyi dön görüşünün bilinçsiz olan kişilerde uyandırdığı cazibedir. Bu insanları eğitmeden, salt 
yasalarla bu olguyu ortadan kaldırmak olası değildir. Kurslarla eğitilecek insanlar arasına 
çiftçilerimiz ve avcılarımız da alınmalıdır. Bir fabrika sadece kar amacıyla kıyısına yerleştiği 
deniz, dere ve göl sahiline en zehirli atıklarını atıyor. Plansız sanayileşme sonucu yalnız Bandırma 
Kuş Cenneti değil, birçok doğa harikası alan yok olmaktadır.  

                                                           
* 22 yıl (1988- 2010) Daskyleion kazılarını yürütmüştür. Bandırma Belediye Başkanı Durgut Ergin döneminde Belediye 
Meclisinin 25.06.1996 tarihinde aldığı 67 nolu kararı ile kendisine Bandırma ve Çevresi için yapmış olduğu üstün 
çalışmalardan dolayı “Fahri hemşehrilik ünvanı” verilmiştir. tomrisbakir@hotmail.com 



 

3 

 

Doğanın ibadet edercesine kutsal bir varlık gibi koruması ve geçmişe ait arkeolojik bilgilerin 
öğretilmesi burada sunulacak çözüm önerilerimizi de kapsayacak bir devlet politikası olmalıdır. 
Türkiye'de, doğa ve tarihi çevre korunması konusunda var olan resmi kurumlar arasında 
koordine çalışmanın zorunlu olduğuna inanarak, bu koordinasyonu yürütecek ve bilimsel 
olarak denetleyecek bir Çevre Akademisi kurulmalıdır. Doğal ve arkeolojik alanların yakınında 
birer "Laboratuvarlı Çevre Araştırma ve Eğitim Enstitüsü" kurulmalı ve bu enstitülerin 
yönetimi en yakın Üniversite'ye bağlanmalıdır. İlk Okul, Orta Okul ve Lise ders programlarına 
"Arkeoloji" dersi alınmalıdır. Üniversitelerden mezun olan genç arkeologlardan okullarda 
arkeoloji dersi için öğretmen, belediyelerde tarihi çevre için uzman olarak yararlanılmalıdır. 
Köyler de dahil olmak üzere, eski esere ve doğal nesnelere sahip yörelerde küçük de olsa 
"Yerel Müzeler" kurulmalı ve bu müzelerin personel kadroları yerel yönetimlerce 
sağlanmalıdır. Başka ülkeler ve yabancılar tarafından doğa sevenlere ve koruyanlara ödüller 
veriliyor. Biz de bu konuda kendi insanımıza karşı daha saygılı olmalıyız. Raslantı ile bulunan 
herhangi bir eski eserin en yakın Müze'ye götürülmesi alışkanlığı kazandırılmalı, 
vatandaşın bundan çekinmesi giderilmelidir ve eserin değerinin vatandaşa zamanında 
ödenmesi için devletin, müzelerin bir dizi önlemler almaları gerekmektedir. Çevre korunduğu 
zaman, antik kentlerin ve eski eserlerin de birlikte korunacağı göz önünde 
bulundurularak,  arkeologların diğer bilim dallarının uzmanları ile yaptıkları işbirliğini 
çevrecilerle de yapmaları gerekmektedir. Bunun pilot projesi Bandırma’da Daskyleion antik 
kenti ve Kuş Cenneti ( Paradeisos ) ile başlatılabilir. Antik yazar Xenophon, Hellenika adlı 
kitabında*  M.Ö. 395 yılında Daskyleion’u yöneten Pers Valisi II. Pharbnabazos’un Sparta Kralı 
Agesilaos’a yenilince söylediği sözleri yazmıştır: “Babamdan bana kalan, içlerinde mutlu 
yaşadığım güzel sarayların yıkıldığını; ağaçlar ve av hayvanlarıyla dolu Parkların 
(paradeisosların) da yandığını görüyorum”. Bu bilgi Daskyleion ve antik Paradeisos’un 2500 yıl 
önce bir bütün olduklarının bilimsel kanıtıdır. Bandırma Kuş Gölü ve kuşları sadece bir doğa 
harikası değildir. Kuş Cenneti aynı zamanda Paradeisos adıyla bilinen dünyanın en eski resmi 
devlet parkıdır.  

Doğal ve tarihi çevrenin korunmaları konusunda var olan sorunların giderilebilmesi uğrunda 
verilecek savaş, insanlık bilincine ermişliğin ve medeni olmanın tek ölçüsüdür. Dünya için 
ekolojik ve ekonomik önemi olan bir sözleşme 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde kabul edilmiş 
ve 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 17 Mayıs 1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak, 24 yıl sonra da olsa ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Ramsar Sözleşmesiyle; bu 
sözleşmeye uygun uluslararası öneme haiz, kuşların göç ettiği ve uğrak yeri olan sulak alanların 
özel korumaya alınması öngörülmüştür. 1994-2013 tarihleri arasında 15 adet sulak alanımız 
“Ramsar Alanı” olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde yer alan Ramsar Alanları arasında Manyas Kuş 
Cenneti de yer almaktadır.  

Avrupa Birliği, aday ülkelerin AB müktesebatına uyum çalışmalarını, her sene düzenledikleri 
komisyon raporları ile değerlendirmektedir. Türkiye’nin AB’ye katılımı yönünde ilerlemesi 
üzerine komisyonca hazırlanan raporlarda belirlenen hususlara göre mevzuat yönünde çabalar 
sarf edildiğinin belirtilmesine rağmen, Türkiye’de çevre korumanın düzeyinin arzu edilenin hayli 
uzağında olduğu ve müktesebatın benimsenmesiyle ilgili ilerleme sağlanmadığı ifade edilmiştir. 
Ne yazık ki Bandırma Kuş Cennetinin diploması da bu nedenle ve zaman zaman askıya alınmıştır.  

Yıllar önce kaybettiğimiz Şehir ve Bölge Planlamacısı değerli Profesör Gönül Tankut†, büyük 
kentsel projelerin finansmanında arkeolojik alanlar için de kesinlikle pay yer almalıdır derken, 

                                                           
* Xenephon, Hellenika,  IV. Kitap,1. Bölüm ve 33. Paragraf 
 † Prof.Dr. Gönül Tankut “Kentsel arkeolojik alanlarda arkeolojik değerlerin kent hayatına katılımı, korumanın fiziksel 
planlama boyutu” T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve T.C. Antalya Valiliği. 
“Arkeolojik sit alanlarının korunması ve değerlendirilmesi I. Ulusal Sempozyumu” 14-16 Ekim 1991, s. 19-24. 
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yerel yönetimlerin, özel sektörün ve kamuoyunun da bu tür çalışmalara hem parasal, hem 
zamansal, hem de profesyonel destek vermelidir görüşünü ileri sürmektedir. 

Sahip olduğumuz kültürel mirası turizm ile birleştirmek için daha fazla sergileme alanlarına, 
müzelere ihtiyacımız vardır. Müzelerin eğitim kurumları ve üniversitelerle ortak projeler 
geliştirmeleri turizm açısından yeni çalışmalar ve fırsatlar yaratacaktır. Kültür turizmi açısından 
zengin bir mirasa sahip olan Türkiye’de, turizm sektörü içerisinde medeniyetlerin buluşma 
noktası olan müzelerin ülkemiz açısından önemi yadsınamaz.  

Bu bilinçle Bandırmanın da bir Arkeoloji Müzesi olmalıdır düşüncesiyle Daskyleion* kazılarının 
başladığı 1988 yılında Kaymakam Alev Akçura’nın desteği ile Müze Derneği kuruldu. Yüksek 
Mimar Atilla Ertan müzenin planını yapmayı üstlendi. Müze Derneği üyelerinin ve Dernek 
başkanı Erdoğan Moralı’nın uğraşları, Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel’in arsayı tahsis 
etmesi, inşaat malzemeleri için bağışların toplanması ile kaba inşaat ortaya çıkmıştır. Bandırma 
kökenli parlamenter Güven Karahan’ın özverili katkıları sonucunda 2000 yılında müze 
tamamlanmıştır ve 21 Haziran 2003 tarihindeki açılışında Vali Atıl Üzelgün önemli bir destek 
sağlamıştır. Bandırma Lions Kulübünün müze deposu için bağışladığı nem ayarlayıcı alet hayati 
önem taşımaktadır. Bandırma Rotary Kulübü, Banvit ve Şeker Piliç yetkilileri de teşhir 
çalışmalarında küçümsenmeyecek bağışlarda bulunmuşlardır. Bandırma Kaymakamları ve 
Belediye Başkanları geçen süre içinde müze için ilgilerini hep sürdürmüşlerdir. 2001 yılında 
Daskyleion Kazı Evi Deposunda korunan 368 adet eser müzeye teslim edilmiştir. Necmi 
Tolunay’ın yüzlerce eserden oluşan özel koleksiyonu müze için satın alınmıştır. Kyzikos antik 
kentinde yıllar önce ele geçmiş eserler de müzeye kazandırılmıştır. Ekrem Akurgal’ın 58 yıl önce 

                                                           
* Bakır,T.,"Daskyleion", HÖYÜK I,1991.Ankara, 75-84; "A Phrygian Inscription Found at Daskyleion", MUSEUM 4,1991,  
Ankara, 60-61; "Eine neue phrygische Inschrift aus Daskyleion", EA 18, 1991, 157-164; "Graffiti aus Daskyleion", 
KADMOS 32, 1993,135-144; "Daskyleion' da Eski Eser Kaçakçılığı ve Tahribatı", Ankara Üniversitesi DTCF Fakülte 
Dergisi 369, 1993, 291-295; "Anadolu Pers Sanatı ve Daskyleion Satraplığı", Anadolu Medeniyetleri Konferansları 
Yayını, 1994, Ankara, 24-30;   "Archäologische Beobachtungen über die Residenz in Daskyleion", PALLAS 43, 1995, 
Toulouse, 269-285; "Phryger in Daskyleion", FRIGI E FRIGIO, 1997, Roma, 229-238; Daskyleion 1997, XX. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I, 1999, Ankara, 577-582;  ACHAEMENID ANATOLIA, PHIANS XCII. 2001, Leiden; “Daskyleion 2001 Kazıları” 
XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 2002, Ankara; “Cennetin Düşüşü” NATIONAL GOGRAPHY (Februar), 2003; Bakır, T., 
Tanrıver, C., "Daskyleion 2002 Kazıları", XXV. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 2003 Ankara; Bakır, T.,“Daskyleion (tayaiy 
drayahya) Hellespontine Phrygia Bölgesi Akhaemenid Satraplığı: Ekrem Akurgal Anı Kitabı, ANATOLIA, 2003, Ankara; 
Bakır, T., "Anadolu Pers Dönemi ve Sanatı" Toplumsal Tarih 113, Mayıs 2003, 90-93; Bakır,T.,"Daskyleion", HÖYÜK I, 
1991, Ankara,75-84; "A Phrygian Inscription Found at Daskyleion", MUSEUM 4,1991,  Ankara, 60-61. ;  "Eine neue 
phrygische Inschrift aus Daskyleion",EA 18, 1991,157-164. ; "Graffiti aus Daskyleion", KADMOS 32,  1993,135-144; 
"Daskyleion' da Eski Eser Kaçakçılığı ve Tahribatı", Ankara Üniversitesi DTCF Fakülte Dergisi 369,1993, 291-295; 
"Anadolu Pers Sanatı ve Daskyleion Satraplığı", Anadolu   Medeniyetleri Konferansları Yayını, 1994, Ankara,  24-30; 
"Archäologische Beobachtungen über die Residenz in Daskyleion",  PALLAS 43, 1995,Toulouse, 269-285. ;"Phryger in 
Daskyleion", FRIGI E FRIGIO, 1997, Roma, 229-238 .;  Daskyleion 1997",  XX.Kazı Sonuçları Toplantısı I,1999, 
Ankara,577-582. ; ACHAEMENID ANATOLIA, PHIANS XCII. 2001,Leiden.; “Daskyleion 2001 Kazıları” XXIV.Kazı  Sonuçları 
Toplantısı I, 2002,Ankara;  “Cennetin Düşüşü” NATIONAL GOGRAPHY (Februar), 2003 ; Bakır, T.,-Tanrıver,C., 
"Daskyleion 2002 Kazıları", XXV. Kazı Sonuçları  Toplantısı I, 2003 Ankara; -Bakır, T.,“Daskyleion ( tayaiy drayahya ) 
Hellespontine Phrygia Bölgesi  Akhaemenid Satraplığı :Ekrem Akurgal Anı Kitabı ,ANATOLIA 2003,Ankara; Bakır, T., 
"Anadolu Pers Dönemi ve Sanatı" Toplumsal Tarih 113, Mayıs,  2003, 90-93;   “ Daskyleion (Tyaiy Drayahya) 
Hellespontine Phrygia Bölgesi Akhaemenid Satraplığı”,Anatolia25,2004,1-26;  Daskyleion’da Phrygler”, Taner Korkut 
(ed.), 60. Yaşında Fahri  Işık’a Armağan. Anadolu’da Doğdu (İstanbul, 2004) 55-67,  Bakır, T, A. Erdoğan, H. Bulut, H. 
Yıldızhan, “Daskyleion 2002 Yılı Kazı  Çalışmaları”, Kazı Sonuçları T0plantısı 25 (Ankara, 2004) 311- 318;  “2500 Yıllık 
Cennet”, National Geographic Türkiye, Eylül  2006, 66; “Daskyleion” W. Radt (ed.), Stadtgrabungen und  
Stadtforschung im westlichen Kleinasien , Geplantes und Erreichtes,  Internationales Symposion 6./7. August 2004 in 
Bergama (Türkei), Byzas 3 ,  2006, 61-72; “Auswertung der Keramik für eine relative Chronologie   im  perserzeitlichen 
Daskyleion “   The Achaemenid Impact.on Local Populations  and Cultures in Anatolia (Sixth-Fourth Centuries B.C.) 
,Papers presented at   the International Workshop , İstanbul 20-21 May 2005, ed. By İnci Delemen,  Türkish Institut of 
Archaeology, İstanbul, 2007,  167-176 ; “Pers Surunun Giriş Kapısı Bulundu” Aktuel Arkeoloji, Sayı 8,  Ekim 2008, 42;  
”Daskyleion “Hafriyat Tarihi (Ege Üniversitesi Yayını) 2011;   Daskyleion 2011 (KİTAP) BALIKESİR VALİLİĞİ;  
“Dascylium”Akurgal 100 Yaşında, Anatolia, 2012; Yapı Kredi: Anadoluda Persler (Önsöz) 2017. 
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Daskyleion’da yaptığı kazılarda ele geçen eserleri Ankara’dan müzeye getirtebilmek için oldukça 
sert bürokratik engellerle uğraşmak gerekmiştir. Bunlar arasında müzenin hazine dairesinde 
sergilenen Daskyleion Bulla’ları (Kilden Mühür Baskıları)  özel bir koleksiyonu oluşturmaktadır. 
Tek başına bu Bulla’lar bile Bandırma Müzesini tüm dünyada ünlü yapmıştır.  

Güney Marmara Bölgesinde yer alan uluslararası üne sahip Dakyleion ve Kyzikos antik 
kentlerinde yapılan arkeolojik çalışmaların kentsel turizme katkı sağlayabilmesi Bandırma ve 
Erdek Belediyelerinin bütçeleri içinde bu çalışmalara da pay ayrılması ile hızlandırılabilir*. 

  

                                                           
* Bandırma Ticaret Odası (Osman Kocaman) 1997-1999 yılları arasında Daskyleion Kazının Ana Sponsoru olmuştur. 
Bandırma Rotary ve Lions  kulüpleri, Muharrem Yılmaz (Sütaş), Mauri Maya (Bülent Özer),  Soudavar Vakfı, Razi 
Eken, Muharrem İyianlar, Ateş Taneri (Eti Bor),  Şeker Piliç diğer sponsorlar arasındadır. 
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KYZIKOS 

Prof. Dr. Abdullah YAYLALI 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi 

 

1989-1997 yılları arasında Kyzikos kazılarının başkanlığını yürüttüm. Kyzikos gerçekten çok çok 

önemli bir merkez. Fakat Kyzikos’ta kazı yapabilmek için çok büyük olanaklara ve özellikle mali 

desteğe sahip olmak gerekiyor. Kyzikos’un tarihçesinden kısaca bahsetmek istiyorum.  

Kyzikos bir Dolion ülkesi olarak antik kaynaklarda geçiyor. Kralı da Kyzikos. Kyzikos, bugünkü 

adıyla Belkız ya da Balkız, Kapıdağ bölgesinin Güney yamacında kurulmuş bir antik kent. Kuruluş 

tarihi mitolojik kaynaklardan ancak öğrenilebiliyor. Argonautlar hikayesinden öğrenebiliyoruz 

bunu... Herakles’in Karadeniz’e ülkesinden altın postu getirmesine yönelik hikayesinden 

Kyzikos’u öğreniyoruz.  

Bu Argo gemicileri Kyzikos ülkesine gelip, önce Kral Kyzikos ile karşılaşıyorlar, aynı ülkenin 

vatandaşı olduklarını gördükten sonra görüşüp misafir oluyorlar fakat, ertesi gün yola çıkıp 

hareket ettiklerinde bir şeyler oluyor, geri dönüyorlar, bu sefer Kral Kyzikos’u kazara 

öldürüyorlar. Kyzikos’un eşi Kleyte çok üzülüyor ki oradaki küçük derenin adı da Kleyte Deresi 

olarak tarihe geçiyor.  

Kyzikos’un gerçek tarihini biz Miletos’luların burada koloni kurmasından öğreniyoruz. Bu tarih İÖ 

756 veya 695. İÖ 756 dan sonra pek bir kaynak yok, İÖ 695’den sonra daha çok kaynak var ve İÖ 

7-6. yy ların en güçlü kenti Miletos, kolonilerle ünlü bir kent, 12 tane büyük kenti var Karadeniz 

kıyılarında. Rize’ye kadar koloni kurmuşlar.  

İonia şehirlerinin en önemlilerinden biri olan Miletos’un kolonisi olarak varlığını sürdüren Kyzikos 

Kenti, İÖ 6. yüzyılda Perslerin Anadolu’ya gelişiyle, Pers işgali altına giriyor, Daskyleion’a 

bağlanıyor. Fakat zaman zaman Persler ile Attik Delos Deniz Birliği ve Spartalılar arasındaki 

olaylarda Kyzikos’da saf değiştirebiliyor. Daha çok, Attik Delos Birliği’ne katılıyor ama sert bir 

şekilde cezalandırılıyor.  

Kyzikos, İÖ 498’de Perslere karşı İon isyanına katılıyor ama bunu da kaybediyorlar. Kyzikos, 

İskender’in İÖ 334 yılında Anadolu’ya gelişiyle tekrar eski güçlü konumuna ulaşıyor. Savaşlardan 

sonra, İskender gelmiyor ama komutanlarını gönderiyor buraya ve bir köprü yaptırıyor. Bu, 

şimdiki Erdek ve Bandırma Körfezleri’nin birleştiği yere (Boğaz’a) kuruluyor. Burası antik çağda 

Ada veya Yarımada olarak geçiyor. Bu yarımadanın adı Arktonnessos (Ayı Dağı) ve buranın 

eteklerine kuruluyor. Burası yüksek yamaç olduğu için erozyonla dolup boğaz kapanıyor. Ama 

Kyzikos’un ekonomik gücü devam ediyor. Üç tane bilinen limanı var. Birisi Panermos Limanı, 

diğeri Kızlar Hamamı olarak bilinen yer ve üçüncüsü biraz yukarıda Demirkapı civarında.  

Anadolu uzun süre krallıklar arasında çekişmelere sahne olurken burası bir süre Makedonya 

Krallığı’na bağlı kalmış, bir süre sonra da Pergamon Krallığı’na bağlanıyor. İÖ 3. yy.’da Marmara 

Denizi’nde ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle büyük önem kazanmış olan Kyzikos, İÖ 2. 

yy.’da, bir bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Pergamon Kralı 1. Attalos, İÖ 246-198 yılları 

arasında krallık yapıyor. Kyzikos’lu Apollonis ile evleniyor. Bunun üzerine, Pergamon’dan Kyzikos 

bir ayrıcalık elde ediyor. Bugünkü İstanbul Türkiye için neyse, Kyzikos da Güney Marmara’da aynı 

öneme sahip oluyor. İÖ 4. yy da Kyzikos’un para birimi buralar için de geçerli olmuş oluyor.  
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Kyzikos’un en önemli yapısı, Hadrian Tapınağı. Amfitiyatro ve Metropol alanı var. Bu tapınakta 6 

yıl çalıştık. 1431 ve 1444 yıllarında, Ankonalı Cyriacos burayı iki kez ziyaret ediyor. İlk ziyarette, 

Hadrianus Tapınağı’nın 33 sütunu ayakta. Alın kısmı ayakta ve Kutsal Alan kısmı da ayakta. 

1444’de ikinci kez geldiğinde ise cephe yıkılmış, Tapınak zarar görmüş. Bursa’da Kanuza (Hamza) 

Paşa ile konuşuyor bu eserin korunması için. Ama bu Kyzikos’un muhteşem Marmara mermeri 

ile yapılmış görkemli yapısı, daima yağmacıların iştahını kabartıyor. Osmanlı döneminde olsun, 

daha önce Bizans döneminde olsun antik yapılar daima yağmalanıyor. Sadece Akdeniz Bölgesi, 

Kıyı Akdeniz biraz kalabilmiş. Onun da nedeni Orta Çağ döneminde, orada Korsanlar var, Korsan 

yatağı orası.  

Biz Kyzikos’da 1989 da başladık. Taş duvarları açtık, sonra geri kalan kısım kazıldı. Tapınağın ön 

tarafındaki mermer basamaklardan birkaçını tamir ettik. 

Bu tapınağın bir diğer özelliği de Roma döneminde yapılmış en büyük değilse de, ölçüleri ile ikinci 

büyük tapınak olması. Bulduğumuz sütunlardan bir tanesinin sütun çapı yanılmıyorsam 2.10, 

yukarıya doğru azalıyor. Bu ölçülerde Lübnan da bir tapınak bu ölçüye erişebilmiş. Bulunan bir 

çatı kiremiti 110 cm. Mermerden. Başka bir mermer çatı kiremitli tapınak yok. Tapınağın 

sütunların üst tarafında kabartmalı süslemeler var. Savaş sahneleri işleniyor bunlara. O 

figürlerden birini bulduk.  

Kyzkos’un amfitiyatrosunun bugün sadece iki duvarı ayakta kalabilmiş durumda. 3 katlı... Bu 

amfitiyatrolardan bugüne dek en sağlam kalmış olanı, Roma’daki Collesium. Bulduğumuz 

amfitiyatronun ölçüsü, aşağı yukarı Collesium boyutlarında. Sadece 45 metre bir genişliği eksik. 

Kleyte dediğimiz derenin üzerine kurulmuş. Bu amfitiyatrolar zaman içerisinde Gladyatör 

oyunlarına sahne oluyor, içinden su geçtiğinde gölet oluşturuluyor ve deniz savaşları veya su 

baleleri gösterisi yapılıyor. Anadolu’da bunlardan üç tane var. Birisi Kyzikos’ta. Birisi 

Pergamon’da. Birisi de Çukurova’da.  

1989’da başladığımız kazılarda, şu an yanımda oturan Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK, Doç. Dr. 

Nurettin KOÇHAN, Profesör Cevat BAŞARAN, Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU, Rahmetli arkadaşımız 

Hasan (genç yaşta vefat etti) görev yaptılar.              

Kyzikos’taki kazılarımızda epey şeyler yapmaya çalıştık, çok şey de yaptık, fakat Kyzikos o kadar 

büyük ki, altından kalkılabilecek bir durum yok. Devasa bütçe gerekiyor, devasa ekip gerekiyor, 

devasa ekipman gerekiyor. Özellikle Nurettin (KOÇHAN) arkadaşıma diyorum ki, bilinen tek Ana 

Tanriça tapınağı, Anadolu’da ayakta kalmış, kalabilmiş... Ama amatör arkeologlarımız geceleri 

orada çok iyi çalışıyorlar. Bütün eserleri yağmalamışlar. Nurettin arkadaşımız orada bir süre kazı 

yaptı, kendisine yüksek lisans tezi malzemesi oluşturacak kadar malzeme buldu: adak kandilleri 

gibi…  

Bizim kazımız, istenilen başarıda olmadı, fakat bizim kazımızın bir başka özelliği var. O kazıda 

bilek ve beden gücüyle çalışan 10-12 arkadaşımız bugün değişik üniversitelerde Doçent veya 

Profesör. O kazı, bir öğretim kurulu gibi iş yaptı, ben onunla övünebilirim. Değerli arkadaşlarım 

yetişti. Hepsiyle gurur duyuyorum. Herhalde en çok akademik personel yetiştiren tek kazı burası. 

Tapınağın alt tarafındaki tonozlar-yerler başlangıçta Zeus için. İÖ 124 yılında Anadolu’da çok 

büyük bir deprem oluyor. Tapınağa zarar veriyor.  İmparator Hadrian, Anadolu’yu ziyaret ediyor. 

Bu ziyarette Asya Birliği’nden Kyzikos’a büyük yardımlar yapılıyor. Bu yardımlarla tapınak 

tamamlanıyor. Fakat öyle bir şey ki tapınak henüz tam bitirilememiş, İÖ 155 yılında (Hadrian 
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dönemi sonrası dönem) bitiriliyor. İÖ 157 yılında, Aristeides adında birisi, bu tapınakda açılış 

konuşmasını yapıyor. Tapınağın dünyanın sekizinci harikası olduğundan söz ediyor. İmparator 

Hadrian’dan kurtarıcı ve yardımsever olarak bahsediyor. Bir de dini dokunulmazlık sağlanıyor ki 

Kyzikos’ta bu dini dokunulmazlık dönemleri hep var. Özellikle Erdek kasabası 5. Ciltte Evliya 

Çelebi dönemi müthiş Kyzikos’un.  
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ZEYTİNLİADA MERYEMANA MANASTIRI 

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK 
Atatürk Üniversitesi, Öğretim Üyesi 

 
Dr. Öğr. Üyesi Berna KAVAZ KINDIĞILI 

Atatürk Üniversitesi, Öğretim Üyesi 
 

Kapıdağ çevresine yayılmış irili ufaklı birçok adadan biri olan Zeytinliada,  Erdek’e en yakın ada 
olup, 170x50 m ölçülerindedir(Resim 1). 

ZEYTİNLİADA MANASTIRI  

Zeytinliada’da 2007 yılından itibaren yapılan kazı çalışmaları ışığında manastırın kuruluş tarihini, 
çıkan buluntulara dayanarak MS. 4. yüzyıla kadar indirebilmek mümkündür.  

Zeytinliada Manastırı; Meryemana Kilisesi, vaftizhane, şapel, inziva odaları, açık hava tapınım 
alanı, sunak alanı, ayazmalar, sarnıçlar, hamam, havuzlar, fırınlar, latrina, depo, işlik, liman, batı 
kilisesi, patrik hamamı, yeraltı kilisesi ve kayıkhaneden oluşmaktadır.      

Meryemana Kilisesi:  Manastırın güneydoğusunda bulunan kilise, üç nefli bazilikal bir plan 
kuruluşuna sahiptir.  

Kiborion 

Kiborion alanının tabanı, mermer plakalarla kaplıdır. Bu alanda bulunan yazıtlı sütun üzerinde 
‘’NIKA’’ yazıtı kazınarak işlenmiştir. Bu yazıtın 532 tarihli “NIKA” isyanı ile bağlantısı olduğu 
düşünülmektedir. 

Vaftizhane ve Vaftiz Havuzu  

 Vaftizhane, jamatunun(dış hol) kuzeydoğu girişinde yer alır. Altıgen planlı, tuğla örgülü yapının 
zemini mermer plakalarla döşenmiştir(Resim 2). 

Açık Hava Tapınım Alanı  

Adanın güney yamacında bulunan Açık Hava Tapınım Alanı, gri damarlı mermerden oluşan 
anakayanın işlenmesi ile oluşturulmuş kutsal bir alandır. Roma Döneminde Apollon, Artemis, 
Leto üçlüsüne; Bizans Döneminde ise Meryemana, İsa ve Vaftizci Yahya’ya adandığı düşünülen 
üç niş ve etrafındaki odalar; açık hava tapınım alanını oluşturmaktadır(Resim 3).  

Kil Çökertme ve Dinlendirme Havuzları-Odalar- Fırınlar 

Adanın güneydoğu bölümünde değişik boyutlarda 4 dinlendirme havuzu (çökertme havuzu) yer 
almaktadır. Açık hava tapınım alanının güneyinde ise üç fırın ele geçmiştir. Çökertme 
havuzlarının güneydoğusunda farklı kodlarda beş oda yer almaktadır.  

Latrina 

Roma döneminde şadırvanlı tuvalet anlamı taşıyan latrina, genellikle toplu tuvalet ihtiyaçlarının 
karşılandığı yerdir.  

Büyük Ayazma 

Adanın tam ortasında, mermer kayalığın kabaca ve kubbe şeklinde oyulmasıyla meydana gelmiş 
büyük bir ayazma mevcuttur. Makris buradaki kutsal suyun müshil tesiri yaptığı, mide, bağırsak, 
böbrek, cilt ve sinir hastalıklarına, iyi geldiğinden bahsetmiştir(Resim 4). 
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Küçük Ayazma  

Büyük ayazmadan batıya doğru yaklaşık 15 m. ilerleyince yine kaya içine oyulmuş fakat daha 
küçük ölçülerde üzeri kubbeli ikinci bir ayazmaya rastlanmaktadır. Lucas ve Macris buradaki 
suyun en çaresiz hastaları iyileştirme özelliğinin bulunduğundan bahsetmektedir. 

Magazin Alanı (Depo) 

Küçük ayazma güneyinde ikinci kaya oyuğunda yer alan Magazin Alanı, konumu ve içerisinden 
çıkan buluntular nedeniyle depo olabileceği ihtimalini düşündürmektedir.  

Batı Kilisesi 

Üç nefli bazilikal bir plan kuruluşuna sahip olan kilisenin pastophorion hücreleri de temel 
seviyesinde ortaya çıkarılmıştır(Resim 5).  

Şapel  

Batı kilisesinin kuzeydoğusunda, güneybatı açık hava tapınım alanının batısındadır. Adanın en 
tepe noktasında bulunan bu alan, dini içerikli bir yapı grubuna aittir. 

Basamaklı Sunak Alanı  

Adanın güneybatı bölümünde, dört basamaklı ve sıvalı olarak ele geçmiştir. Bu mekân iki işlevli 
bir mimari özelliktedir. Birincisi, mimari görüntüsünden dolayı buranın basamaklı bir açık hava 
sunağı olabileceği düşüncesidir. İkincisi, yapının sıvalı olması su kültü ile ilgili olabileceği 
ihtimalini düşündürmektedir.  

Batı Sarnıcı  (Hamam)  

Adanın batı ucunda yer alan dikdörtgen yapı, kare tuğlaların birbirinin üstüne konmasıyla arada 
horasan harcı kullanılarak yapılmıştır. Bu tür benzer yapılar Geç Roma-Erken Bizans döneminde 
sarnıç olarak kullanılmıştır.  

Patrik Hamamı  

Adanın kuzeyine konumlanmıştır. İstanbul 253.patriği II. Joachim Avrupa’da tedavi ettiremediği 
egzama hastalığına hamamda banyo yaparak çare bulmuş, iyileşmiş ve sonrasında buraya 
Patriğin Hamamı adı verilmiştir.  

Yeraltı Kilisesi 

Haç planlı yapıya sahip olan kilisenin özellikle açığa çıkan apsisi büyük ölçüde sağlam olarak ele 
geçmiştir(Resim 6).  

KİBELE TAŞI(BAİTYLOS) 

Zeytinliada Baitylosu, 2.15x1.21x95 cm ölçülerinde siyah bir taştır. Tanrısallığın kültürel simgesi 
olan Kybele Taşı (Baitylos), tapınma amacıyla dikilmiştir. Kybelenin tasviri olan bu karataş, yöre 
insanının ağaçlara, kayalara ve vahşi hayvanlara tapmasının; Kybele’nin kayalık ve ormanlık 
bölgelerde, mağaralarda yaşadığına inanılmasının somut bir göstergesidir. Bu kutsal taş Apollon 
kutsal alanına da dikilmiştir(Resim 7).  

ZEYTİNLİADA ARKEOPARK PROJESİ KORUMA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI 

Anadolu’da ilk Arkeopark ada projesi kapsamında tamamlanan kazı alanlarında kademeli olarak 
topoğrafik yapıya göre yükselen, 3 parçalı sundurma biçiminde çatı yapılmıştır. Çatı malzemesi 
olarak; ahşap bir konstrüksiyona, opak beyaz 10 milimetrelik polikarbon levha kullanılmıştır. 

Rölöve Çalışmaları 

Zeytinliada’da açığa çıkarılan yapıların kent dokusu ve arkeolojik kalıntıları yakından 
incelenilerek rölöve çalışması yapılmıştır.  
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EK: ERDEK ZEYTİNLİADA MERYEMANA MANASTIRI RESİMLERİ 

 

Resim 1. Zeytinliada Genel Görünüm 

 

 

 

Resim 2. Vaftizhane 
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Resim 3. Açık Hava Tapınım Alanı 

 

 

 

Resim 4. Büyük Ayazma 
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Resim 5. Zeytinliada Batı Kilisesi 
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Resim 6. Yeraltı Kilisesi 

 

 

 

Resim 7. Zeytinliada Kibele Taşı (BAİTYLOS) 
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KYZİKOS’TAN GÜNÜMÜZDE GÖRÜLEBİLENLER 

                                                  Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN 
Atatürk Üniversitesi, Öğretim Üyesi 

 

Kyzikos antik kenti, Balıkesir İli Erdek İlçesi sınırları içinde, antik dönemde Arktonnessos (Ayı 

Adası) ya da Arkton Oros (Ayılar Dağı) olarak anılan Kapıdağı Yarımadası’nın ana kara ile birleştiği 

kıstağın güney ucuna yakın kısımda, Erdek-Bandırma karayolu üzerinde, Erdek’ten 8 km. doğuda 

yer almaktadır.  

Propontis’de (Marmara denizi) üç doğal limanı yanı sıra, stratejik açıdan da anakarayı ve 
Kapıdağ’ını kontrol edebilecek konumdadır.  

Mitolojiye göre kentin kurucusu olan Kral Kyzikos Thrak Kralı Eusorsos’un soyundan gelmektedir. 
Ancak Kyzikos tarihi, Miletos kolonisi olmasıyla başlatılır. Strabon, Lampsakos’lu 
Anaksimenes’den aktararak, Kyzikos’u Miletoslular’ın kolonize ettiğini belirtir. Eusebios’un 
kroniğinde ise Miletos’un MÖ 756 ve MÖ 679 olmak üzere iki defa Miletosluların Kyzikos’u 
kolonize ettiği belirtilir. 

MÖ 546 da Persler’in Lydia krallığını yıkmaları üzerine onların egemenliğindeki topraklar ile 
birlikte Kyzikos da Pers egemenliğine girer.  

MÖ 364 yılında Kyzikos, Atina donanmasının amirali Timotheos’un da yardımıyla, Daskyleion 
satrapı Ariobarzanes’e isyan ederek bağımsızlığını ilan eder. MÖ 362 de ise Kyzikos, Artake’yi 
(Erdek) ele geçirdikten sonra Prokonnesos’u (Marmara adası) kuşattı, Prokonnesoslular’ın 
Atina’dan istedikleri yardımın gelmemesi üzerine burayı ele geçirir. Makedonyalı Büyük 
İskender’in MÖ 334 de Hellespontos’u aştıktan sonra Dasklyleion’u ele geçirir, Kyzikos da Büyük 
İskender’in egemenliğini kabul eder. Philetairos’un MÖ 280-275 yılları arasında yaptığı 
yardımlarla Kyzikos ile Pergamon arasında başlayan dostluk ilişkileri I. Attalos’un (MÖ 241-197) 
Kyzikoslu Apollonis ile evlenmesi üzerine daha da güçlenmiştir. Bu dönemde Kyzikos, ekonomik, 
sanat ve bilim alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir.  

Roma İmparatoru Galigula’dan (MS 37-41) İmparator Hadrian (MS 117-138) dönemine kadar 
Kyzikos tarihi hakkında pek fazla bilgimiz yok. Ancak bu dönemde Kyzikos, Roma için önemli bir 
kent haline gelmiş olmalı ki, 117 de meydana gelen 7 şiddetindeki depremle büyük ölçüde tahrip 
olunca, MS 124 de, Asya gezisine çıkan İmparator Hadrian Kyzikos’a gelir ve yaptığı yardımlarla 
yeniden onarılır. MS 297 de İmparator Diokletianus’un, İmparatorluğun vilayet teşkilatlarında 
yaptığı düzenlemeler sonucu Asya eyaletleri de yeniden düzenler ve Kyzikos, Troas ve Küçük 
Frygia’nın bir bölümü ile 33 kentti içine alan Hellespontos Eyaletinin merkezi olur.  1085 yılında 
Kyzikos ile çevresi Selçuklular ve 1336 yılında Osmanlı yönetimine girmiştir.  

Hadrian Tapınağı 

Olasılıkla ilkin Jupiter (Zeus) adına yapılan tapınak, parasal desteği nedeniyle İmparator 
Hadrian’a adanmış olmalıdır.  

Mimar Aristainetos’un denetiminde yapılan, 8x15 / 16 sütunlu, dipteros planlı, korinth 
düzenindeki bu tapınak doğu-batı yönünde uzanan yedi galeri üzerine inşa edilmiştir (Resim 1). 
MS 166 yılında Filozof Aristeides’in Kyzikos’da tapınağın açılışında yaptığı konuşmada “Evvelce 
gemiciler dağların şekillerine bakarak adaları birbirinden ayırıyorlardı. Şimdi tapınağınız dağların 
yerine geçti. Şehriniz fenerlere ve işaret bayraklarına gerek kalmadan gemicilere yol gösteren 
tek şehirdir” demesi de tapınağın görkemini vurguluyor. Kazılarda çıkan 2.49 m yüksekliğinde 
2.00m alt çapa sahip sütun başlığı ve 1.50 m’den daha yüksek frizi, kırmızı, mavi boyanın yanı 
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sıra altın yaldızlı figürler ve sütun başlıkları da bunu doğrulamaktadır. Tapınağın uzun kenar 
krepis basamaklarının 116.23 m olması da bunu doğruluyor. 

 

 

Sur duvarları 

Antik dönemde bir kentin ilk bakışta insanları etkileyip etkilemediği, içindeki yapılar kadar, sur 
duvarlarına da bağlı idi. Kyzikos kentinin de güçlü sur duvarlarına sahip olduğunu günümüze 
gelen sur kalıntıları kanıtlamaktadır. Sur duvarlarının yalnız kara kısmında değil deniz ile 
bağlantılı güney, güneydoğu ve güneybatı kısımlarda da güçlü şekilde inşa edildikleri, yapı 
özelliklerinin nedeniyle farklı dönemlerde yapıldıkları ve birçok kez onarıldıklarını, günümüze 
gelen kalıntılardan anlayabiliyoruz. MS 4. yüzyılda ise sağlam sur duvarlarına sahip olduğu kabul 
edilir.  

Amfiteatr 

Anadolu’da inşa edilen üç amfiteatrdan, günümüze en sağlam ulaşan örneklerden biri olan 
Amfiteatr dıştan dışa 155 x 180 m ölçülerinde, elips şeklinde olup, doğu ve batı yöndeki oturma 
basamaklarının alt kısımları toprağa, dere yatağından dolayı güney ve kuzey yönlerdekiler ise 
güçlü ayakların taşıdığı tonozlar üzerine oturtulmuştur (Resim 2). Ölçüleri bakımından Roma 
Kolezyumu kadar büyüktür. 

Kyzikos Amfiteatr’ının inşasına da MS 117 depreminden sonra başlanmış, MS 155 de meydana 
gelen Bandırma ve çevresini etkileyen depremden sonra onarılmış veya tamamlanmış olabilir. 

Tiyatro 

Kyzikos Tiyatrosu doğal araziye oturtulmuş olması ve orkestranın yarım daireyi biraz geçmiş 
olması ile tamamen Hellenistik özellikler göstermektedir. Yaklaşık 10000 kişi kapasiteli olduğunu 
sandığımız, dıştan dışa kaveası 145 m, orkestrası 55 m çapında olan tiyatronun orkestradan 
kaveanın en yüksek noktasına yüksekliği ise yaklaşık 20 m’dir. Hellenistik dönemde ilk olarak inşa 
edilen tiyatro bulunan mimari bezemeleri nedeniyle bugünkü kalıntıları Roma Dönemi’ne aittir 

Sonuç olarak Kyzikos Kenti MÖ 1.binin başlarından itibaren yetiştirdiği bilim adamları, bastırdığı 
sikkeler nedeniyle ekonomik açıdan, Hadrian Tapınağı’nın büyüklüğü, Amfiteatr’ın büyüklüğü ve 
Türkiye’deki üç örnekten en sağlam kalanı olması, üç limana sahip olması ve Meclis (Bouleterion) 
binasının yanı sıra bir kentte olması gerek tüm yapıları ile Mö 1.binden MS 1.bin sonuna kadar 
en önemli kent olmayı başarmıştır. 
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EK: KYZIKOS KAZI ALANINDAN FOTOĞRAFLAR 

 

 

Resim 1. Hadrian Tapınağı  

 

 

 

Resim 2. Amfiteatr 
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KARESİ BEYLİĞİ HÂKİMİYETİNDE BANDIRMA VE ÇEVRESİNİN  
EKONOMİK GELİŞİMİ 

 

Hüseyin KAYHAN 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, hukaturk@hotmail.com 

 

ÖZET: 
 
1290-1328 yılları arasında Bizans Devletine ait Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan coğrafyayı ele geçiren 
Karesi Bey, hâkim olduğu yerlerde bağımsız bir beylik kurmuştu. Beylik, sadece denizlerde değil karada da 
korkulan bir güç olmuştu. Bu gücün kaynağı büyük bir ekonomik zenginlik, bol üretim ve yaygın ticaret idi. Ticarete 
konu olan başlıca kalemler ise yünlü ve pamuklu kumaşlar, elbiseler, buğday başta olmak üzere tahıllar, canlı 
hayvan, iyi kesilmiş turkuaz, yakut ve zümrüt gibi değerli taşlar, şap, balmumu, şarap ve sabun gibi önemli ticari 
kalemlerin yanında, durmaksızın devam eden savaşlar sonucu ortaya çıkan köle ticareti idi. Meyve ve sebze 
üretimi, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık ve madencilikle elde edilen ürünler bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını 
karşıladığı gibi, Anadolu’nun çevresindeki Mısır, Suriye, Irak, Azerbaycan, İran, İstanbul, Karedeniz’in 
kuzeyindeki ülkeler ile Batı Avrupa’ya ihraç edilmekteydi. Bu, bütün Anadolu’da olduğu gibi, Karesi Beyliğinde 
de muazzam bir zenginliğin ortaya çıkmasına sebep oldu. 
 
Karesioğulları Beyliği, kalabalık Türkmen topluluklarını yerleştirerek Bandırma yöresinin Türkleşmesinde 
önemli rol oynadı. Bandırma onların idaresinde büyük bir gelişme göstererek zengin ve önemli bir şehir 
haline geldi. Çevresinde sıralanan kasabalar, köyler, mezralar ve büyük çiftliklerde güçlü bir ziraat, tarım 
ve hayvancılık ekonomisi gelişti. Üretimlerin yapıldığı çarşılar ile tüketiciye ulaşan dükkânlar ve pazar 
yerleri arasında iyi bir koordinasyon kurulmuştu. Dış ticaretin en büyük temsilcileri İtalyan tüccarları idi ve 
bunlar başta buğday olmak üzere, hububat, şap, afyon, pamuk, zeytinyağı, kuru meyve, halı, koyun ve at 
alıp, karşılığında tekstil ürünleri, şarap ve sabun satmaktaydılar.  
 
Anahtar kelimeler: Karesioğulları Beyliği, Balıkesir, Bandırma, ticaret, üretim. 
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ECONOMICAL DEVELOPMENT OF BANDIRMA AND ITS SURROUNDINGS  
UNDER THE DOMINATION OF QARESID PRINCIPALITY 

 
Hüseyin KAYHAN 

Çanakkale Onsekiz Mart University, hukaturk@hotmail.com 

 
 
 

ABSTRACT:   
 
Had captured the zone comprising the modern provinces of Balıkesir and Çanakkale from the Byzantine Empire 
between the years 1290 and 1328, founding an independent principality in the areas he was ruling. The 
principality had also become a power feared in land as well, not just in the seas. Behind all this lay a great 
economic wealth. There was an advanced production and a trade based on that. Major goods used in trade were 
fabrics from wool and cotton, clothes, grain and especially wheat, livestock, well-cut precious stones such as 
turquoise, ruby and emerald, alum, wax, wine and soap, and alongside these important trading goods, slavery as 
well, which had emerged as a result of continuous warfare. Products acquired from fruit and vegetable production, 
animal husbandry, beekeeping, fishery and mining were supplying the needs of the people living in the region, while 
they were also exported to locations around Anatolia such as Egypt, Syria, Iraq, Azerbaijan, Iran, Constantinople 
and lands to the north of the Black Sea, as well as to Western Europe. This had caused the emergence of a great 
wealth in the Qarasid Principality just like all over Anatolia. 
 
Qarasid Principality had an important role in making Bandırma as a Turkmenian Region after they sent the 
crowded Turkmenian societies. Bandırma became a wealthy and important city with a great development 
under their administration. A great agricultural, farming and livestock economy in the counties, towns, 
arable fields and the big farms which were in its nearby places. A well coordination was provided between 
the shops and bazaars which reached to the customers with the market places that the productions were 
done in the cities. The greatest representatives of foreign trading were Italian merchants and they bought 
especially wheat, cereals, alum, opium, cotton, olive oil, dried fruit, carpet, sheep and horse and in return, 
they sold textile goods, wine and soup.   
 
Keywords: Qarasid Principality, Balıkesir, Bandırma, trade, production. 
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GİRİŞ 
 
Karesi Bey ve Türkmenleri XIV. yüzyıl başlarında Marmara’nın güneyindeki Bizans yerleşim 
yerlerini fethederek güçlü bir beylik kurdular. Bu beyliğin kuzeyindeki Kapıdağ Yarımadası ve 
çevresindeki yerleşim yerleri, güneydekilere göre daha az tanınıyordu. Evliyâ Çelebi, bölgedeki 
yerleşim yerlerinin birbirleriyle bağlantılarını kendi seyahat rotasına göre şöyle belirtmekteydi: 
Bandırma – Kapıdağ Yarımadası – Erdek – Edincik (Aydıncık) – Örenci. Edincik’ten 40 mil uzakta 
ise Marmara Adası bulunuyordu (Taeschner, 2010: 198, 199).  
 
Bu yerleşim yerlerinden Bandırma, Ortaçağ Bizans kaynaklarında Panormos ismi ile 
anılmaktaydı. 1204’te İstanbul’un Latinler tarafından alınmasından sonra adı Palorme şeklinde 
telafuz edilmeye başlanmıştı. Latinler burayı kuzey-batı Anadolu’da Bizanslılara karşı saldırıları 
için üs olarak kullandılar (Villehardouin, 2001: 111; Parry, 1986: 1014; Tomaschek, 1891: 14). 
Bandırma ve çevresi aynı zamanda Balıkesir’in verimli ve zengin bir hinterlandı idi (Fitzner, 1903: 
71). Manyas, eşsiz gölü ve çevresindeki zengin toprakları ile eskiçağlardan beri çok önemli bir 
bölgeydi. Keza Aydıncık, Gönen ve Erdek zengin ve verimli topraklarıyla, Marmara Adası ise eski 
tarihi ve kaliteli mermerleri ile dikkatleri çekmekte idi.    

 
1. BÖLGENİN EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ 

 
a. Köle Ticareti 
 
Türkiye, XIV. yüzyılın başlarından itibaren etkinleşen köle pazarlarına sahipti. Venedik noter 
kayıtları, Girit’te gerçekleşen köle satışlarındaki kölelerin Türkiye’den geldiklerini 
göstermektedir. XIV. yüzyılda Türkiye pazarlarında ve Ege adalarında satılan kölelerin büyük 
kısmı, Türkler tarafından ele geçirilen ve sadece Türkler tarafından değil, aynı zamanda diğer 
Hıristiyanlar tarafından alınıp, satılan Hıristiyan Rumlardı. Türkiye, ardı arkası kesilmeyen Türk 
akınları ve fetihleri sayesinde getirilen kölelerle sürekli beslenen önemli bir köle pazarı olmaya 
devam etmekteydi (Fleet, 2009: 38, 39, 48). Marino Sanudo Torsello, Türkler’in Üsküdar’a kadar 
bütün Bizans topraklarını ele geçirip, zaptettikleri yerlerdeki Rum ahalinin çoğunu köle olarak 
sattıklarını belirtmekteydi (Torsello, 2011: 58; Mas-Latrie, 1845: 6, 329). O, Fransa Kralı Filip’e 
gönderdiği mektupta 1331 yılında 25 bin Rum ve İtalyan’ın Türkler tarafından esir edildiğini 
yazarak söylediklerine açıklık getirmekteydi (Kunstmann, 1855: 101). Keza, İbn Fazlullah el-
Ömerî de bu bilgiyi doğrulayıcı bilgiler vermekte, Karesi Beyliği denizcilerinin her an Bizans ile 
savaşta olduğunu, bu yüzden de Rum gençlerini ve Hazar kızlarını kaçırdıklarını, beylik şehirlerine 
savaşlar sebebiyle çok sayıda kölenin getirildiğini, bu yüzden köle tacirlerinin burada hiç eksik 
olmadıklarını anlatmaktadır (el-Ömerî, 1971: III, 251). Nitekim, İbn Batûta da Balıkesir’de iken 
Margalita adında bir Rum cariye satın almıştı (İbn Batûta, 2000: I, 428). 
Bölgede köle ticaretinin sonraki yüzyıllarda da devam ettiği görülmektedir. Nitekim, Alman 
Stephan Gerlach, 1570’lerde Bandırma’da Hıristiyan köleler görmüş, şehrin kadısı, Venediklilerin 
kurtuluş akçesi ödeyerek bu köleleri serbest bıraktıracağını umduğunu söylemişti (Gerlach, 2012: 
I, 442-443).  
 
b. Hububat Ticareti 
 
XIII. yüzyılın ortalarında Türkiye’de her cins tahılın üretilmekteydi (Hayton, 2015: 50). Beylikler 
devrinde de Türkiye’de tahıl üretimi çok yaygındı. Buna paralel olarak, Türkler ekmeklerinin 
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yapımı kışlaklarda ve yaylalardaki sosyal hayatlarına adapte etmişlerdi. Bu zamanda Rumlarda 
ve Ermenilerde ise ekmek fırınları bulunmamaktaydı (Vryonis, 1971: 275-276).  
Üretimin fazlalığından dolayı hububat fiyatları Anadolu’da komşu Müslüman ülkeler Suriye ve 
Mısır’dan daha düşüktü (el-Ömerî, 1971: III, 231). Beyliklerde hububat, Türklerin mud dedikleri 
(1 mud = 500 gr.) ağırlık ölçüsü ile satılırdı. Ayrıca, başka bir ağırlık ölçüsü olarak kile vardı ki bu 
da Mısır irdebinin bir buçuk katı ağırlığa eşitti ((el-Ömerî, 1971: III, 230).*   
 
Aydıncık (Edincik) çevresinde tarlalarda buğday yaygın olarak yetiştirilmekteydi. Burası un, 
buğday ve diğer zahirelerin depo edildiği büyük mahzenlere sahipti. Türk halkı çiftçilik yapmakta 
ve özellikle de tahıl yetiştirmekteydi. Üç mahallede yaşayan Hıristiyanlar ise un ticareti 
yapmaktaydılar ve onların iskele başında büyük un mahzenleri vardı. Aydıncık’taki dükkânların 
çoğu un satmakta idi. Bölgedeki halkın ihtiyaçları karşılandığı gibi İstanbul’un ihtiyacı için de her 
yıl 40-50 bin çuval çok kaliteli un gönderilirdi. Bu yüzden şehirde yapılan ekmekler çok lezzetli 
oluyordu. Nehir üzerinde buğdayların öğütüldüğü ve un haline getirildiği çok sayıda su 
değirmenleri vardı (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 398). 
Bertrandon de la Broquiére, 1432-33’deki seyahati sırasında uğradığı Bursa çevresinde çok 
miktarda pirinç yetiştirildiğinden bahsetmektedir (Broquiére, 2000: 205). Buna paralel olarak, 
XVI. yüzyılın başlarında Aydıncık’ta çeltiğin ekildiği Osmanlı tahrir defterlerinde belirtilmektedir 
(Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 995: 24). Evliyâ Çelebi de Bandırma’nın büyük köylerinde 
iyi pirinç yetiştirildiğini yazmaktadır (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 390-391).    
 
c. Madenler  
 
Cenevizlilerin Türkiye’deki madenlerin çıkarılması ve Batı Avrupa’daki pazarlara ulaştırılmasında 
önemli rolü vardı. Bu madenlerden birisi de şaptı. Belirli kayalardan elde edilen şap, renksiz ve 
kristalimsi bir cevherdi. Başlıca kullanım alanları tıp, kumaş endüstrisi ve gemilerde safra olarak 
işlevi idi. Özellikle kumaş boyamada sabitleyici olarak ve kumaş liflerinin temizlenmesinde 
kullanılmaktaydı (Fleet, 2009: 81). Türkiye’de bol miktarda çıkarılmaktaydı (Hayton, 2015: 50). 
Pegolotti’nin yazdığına göre, Karesi Beyliği topraklarında Erdek’te şap madeni çıkarılmakta ve 
Ayasuluğ ile İstanbul’a gönderilmekte, buradan Batı Avrupa’ya pazarlanmaktaydı (Pegolottı, 
1936: 43).  
 
Pegolotti, İtalyanlar tarafından İstanbul’da Pera’ya getirilen ticari ürünler arasında Anadolu’da 
nereden çıkarıldığını söylemediği boraksı da saymaktadır (Pegolottı, 1936: 36). Sonraki 
gelişmelere bakıldığında, boraksın çıkarıldığı yerlerden birisi de Bandırma idi (Parry, 1986: I, 
1014).  
 

Bölgede çıkarılan madenlerden birisi de kömür idi. Kömür Gönen’de çıkarılmaktaydı (Su, 1939: 
58; İlgürel, 1988: V, 14). Burada yüzeyden çıkarılabilen kaliteli linyit kömürleri havzası vardı ve 
muhtemelen eskiçağlardan beri kullanılmaktaydı. Kömürün güçlü ve uzun süreli ısıtıcılık 
özelliğinden dolayı Selçuklulardan itibaren yaygın olarak çıkarıldığı ve kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. O kadar ki, XVI. yüzyılda madenlere kömürcü tayini yapılmaktaydı (Günalan, 

                                                           
* 1 irdeb = 69,6 kg. buğday veya 56 kg arpa etmekteydi. Dolayısıyla burada 1 kile = 105 kg. buğday, 84 kg. arpaya denk 
gelmekteydi. 



 

23 

 

2005: 213). XIV. yüzyıl Batı Avrupa sanayisinde de kömür yaygın olarak kullanılmaktaydı 
(Pegolotti, 1936: 334, 338, 373). 
 
Marmara Adası’nda eskiçağlardan beri çıkarılan kaliteli mermerler ile Kapıdağ’dan çıkarılan 
kaldırım taşları İstanbul’a gönderilmekteydi. Karesi Beyliği zamanında ve sonrasında da bunun 
devam ettiği anlaşılmaktadır (Su, 1939: 35).*  
 
 
d. Hayvani Gıdalar 
 
Beylikler devrinde Türkmenler et, süt, kaymak, yoğurt ve tereyağ üretmekteydi. Köylerde büyük 
koyun sürüleri vardı (Vryonis, 1971: 275-276). Nitekim, XIII. yüzyılın ortalarında yaşayan Ermeni 
Hayton, Türkiye’deki Müslüman Türklerin kent ve kasabalarda yaşayanlarının ticaretle ve 
zanaatla uğraştıklarını, diğerlerinin ise bozkırda yaylaklar ve kışlaklar arasında durmadan hareket 
halinde olduklarını, geçimlerini de koyunları ve diğer hayvanları yetiştirerek devam ettirdiklerini; 
Türkiye’de her cinsten hayvanların yetiştirildiğini; özellikle atlarının çok kaliteli olduğunu 
bildirmektedir (Hayton, 2015: 50). Keza, çağdaş İslâm âlimi İbn Fazlullah el-Ömerî, 1330’larda 
Türkiye’de hayvani gıdalardan et ve sütün neredeyse bedava denilecek kadar ucuz olduğunu, 
çünkü burada at, koyun ve sığırların hesaplanamayacak kadar çok bulunduğunu belirtmektedir. 
En çok da koyun vardı ve herkesin koyunları olduğu için dışarıdan süt ve peynir almıyorlardı. Süt 
ve süt ürünleri o kadar boldu ki, kimse bunlar için para dahi istemiyordu. Her yer hayvanlarla 
doluydu. Koyunların yanında İnce ve yumuşak kıllara sahip keçiler de vardı. Yetiştirilen hayvanlar 
Diyarbekir, Irak ve İran’a ihraç edilmekteydi. Besili bir koyunun fiyatı 12 dirhemi geçmemekteydi 
(el-Ömerî, 1971: III, 230, 231). Simon de Saint Quentin, Türkiye’de koyunların ve atların sayı 
itibarıyla çokluğuna dikkat çekmekte, Türkiye Selçukluları topraklarında at, güzel koku ve sabun 
satışından yılda 120 bin soldanus para kazanıldığını bildirmektedir (Saint Quentin, 2006: 50).  
 
Balıkesir’de balıkçılık da çok gelişmişti. Erdek yakınında bir balık dalyanı vardı ve oradan çok 
sayıda kolyoz balığı çıkarılırdı (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 394). Manyas Gölü’nde alabalık ve turna 
balığı başta olmak üzere, çeşitli balıklar ve kaz, ördek, kuğu, karabatak, yeşilbaş, martı, saka kuşu 
ve diğer kuşlar bulunmakta idi. Bu balıkların ve kuşları avlayanlar bunları satarlar ve devlete vergi 
verirlerdi (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 394). 
 
e. Meyveler ve Sebzeler 
 
XVII. yüzyılın başlarında bölgeye gelen Polonyalı Simeon, Edincik’in çevresinin bütünüyle nar ve 
zeytin ağaçları ile kaplı olduğunu söylemektedir (Simeon, 2007: 30). Yine XVII. yüzyılın ünlü 
gezgini Evliyâ Çelebi’ye göre, Bandırma’nın çevresi bağlık, bahçelik idi. Özellikle de üzümleri ve 
kavunları çok meşhurdu (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 391). Erdek kasabasında misket üzümünden 
dokuz çeşit şarap yapılmaktaydı (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 394). Edincik’in de bağları ve bahçeleri 
oldukça fazlaydı (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 398).  
 
f. Şarap Ticareti 
 
1573’te Fransa’dan gemiyle Levant’a doğru yola çıkan Paris’li Philippe du Fresne-Canaye, 
Bandırma’nın mükemmel şaraplarının bulunduğunu bildirmektedir (Fresne-Canaye, 2008: 96). 4 
Ocak 1574’te Stephan Gerlach, bir gurup Almanla sekiz saatlik yolculuktan sonra İstanbul’dan 

                                                           
* 20 Ramazan 977/26 Şubat 1570 tarihinden 1256/1840-41 yılına kadar geçen sürede bu konuyla ilgili gönderilmiş 16 
değişik hüküm için bkz. Su, 1939: 70-82. 
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Bandırma’ya gelmiş ve şarap satın almıştı (Stephan Gerlach, 2012: I, 116). Gerlach’ın anlattığına 
göre, Bandırma’da çok iyi cins üzüm yetişiyor ve bunlardan yapılan şaraplar İstanbul’a 
gönderiliyordu. Şehrin gerisindeki tepeler bağlarla kaplıydı (Stephan Gerlach, 2012: I, 440-441). 
Mart 1631’de Osmanlı ülkesine gelen Fransız Vincent de Stochove’un anlattıklarına göre, Fransız 
elçisi Bandırma’da üretilen kaliteli şarapları almak için yerli Ermenileri görevlendirmişti 
(Stochove, 1662: 183-184).  Evliyâ Çelebi, Erdek’te çevrede çok beğenilen şarapların üretildiğini, 
şehirde sayısı bini aşan meyhanelerin bulunduğunu, sadece misket üzümünden dokuz tür şarap 
yapıldığını söylemektedir (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 391-394).  
 
f. Kumaş Ticareti 
 
Türkiye, pamuk üreten ve ihraç eden bir ülkeydi. Philippe du Fresne-Canaye, Bandırma’nın 
topraklarında büyük miktarda pamuk yetiştirildiğini belirtmektedir (Fresne-Canaye,2008: 96). 
Zengin koyun ve keçi varlığı bunların yününden yararlanmayı gerekli kılmış, bunlar Avrupa 
ülkelerine ihraç edilmiştir (Saint Quentin, 2006: 50). İbn Sa’îd, XIII. yüzyılın ortalarında 
Türkiye’deki 24 büyük şehrin çevresinde çok sayıda bezzazlar bulunduğunu belirterek kumaş 
imalatının yaygınlığını da göstermektedir (İbn Sa’îd, 1970: 186). Pamuktan ve yünden imal edilen 
kumaşlar Türkiye ve batılı şehir devletleri arasındaki ticarette önemli bir ticari emtia idi. Hem 
hammadde, hem de pahalı ve işlenmiş kumaş üreten, ihraç eden Türkiye’ye pahalı dokuma 
ürünleri de satılmaktaydı (Fleet, 2009: 97). Kumaş, Türkiye ticaretinde en önemli bir mallardan 
birisi olup, lüks dokumalar hediye, rüşvet, bahşiş ve hediye edilmekteydi (Fleet, 2009: 95-96). 
Nitekim, Bergama’nın hâkimi Yahşi Han, İbn Batûta’ya aba gibi sert bir kumaş çeşidi olan 
Kudüsî’den yapılmış bir elbise hediye etmişti (İbn Batûta, 2000: I, 427-428). 
Türkiye’de kumaş üretimi gelişmişti ve ticaretin ana ürünlerinden idi. Özellikle de ipek üretimi 
ve ticareti çok gelişmişti. Batılı tüccarlar, gelişmekte olan ve Cenova’nın lider bir rol oynadığı 
Avrupa ipek endüstrisi için ham ipek almak üzere Türkiye’ye gelirler ve büyük miktarda ipek 
ticareti yaparlardı. Nitekim, Francesco Balducci Pegolotti, Kıbrıs’ta ve Pisa’da, rağbet gören Türk 
ipeğinden bahsetmektedir (Pegolotti, 1936: 212, 302; Fleet, 2009: 98). Karesi Beyliği şehirlerinde 
de kumaş üretimi yapılmaktaydı. Demir Han, İbn Batûta’ya ipekten yapılmış bir elbise 
göndermişti (İbn Batûta, 2000: I, 428). İbn Fazlullah el-Ömerî, Karesi ülkesinde bol miktarda ipek 
üretildiğini ve bunun büyük kısmının Hıristiyan ülkelerine ihraç edildiğini, bu ipeğin Rum taftası 
ve İstanbul kumaşı imalatı için çok uygun olduğu için büyük kısmının bu işte kullanıldığını 
belirtmektedir (el-Ömerî, 1971: III, 250). Johannes Schiltberger de XV. asrın başlarında Bursa’da 
ipek dokumacılığı endüstrisinin çok gelişmiş olduğundan bahsetmektedir (Schiltberger, 1995: 
89). Kâtip Çelebi de Bursa’da yastık, döşek ve abayi üreten tezgâhlardan, kadife ve kemha 
kumaşların işlenmesinden bahsetmektedir (Kâtip Çelebi, 1732: 657). Bursa’ya olan yakınlığından 
dolayı bu üretimlerin benzerlerinin Bandırma ve çevresinde de yapıldığını tahmin edebiliriz.  
 
Kumaş üretimi yanında halıcılığın da çok yaygın olduğu görülmektedir. Seyyyahlar bu durumu 
ortaya koyan bilgiler vermektedirler. Nitekim Bertrandon de la Broquiére, Bursa yakınlarında 
Türk halılarının yaygın olarak dokunduğunu söylemektedir (Broquiére, 2000: 205). 
 
g. Denizcilik Ürünleri 
 
Karesi Beyliği’nde denizcilik faaliyetleri çok gelişmişti. Beyliğin birisi Ege’ye, Akdeniz’e açılan 
Edremit limanı ve diğeri de Marmara’ya, Karadeniz’e açılan Aydıncık limanına sahipti. Çağdaş 
İslâm âlimi İbn Fazlullah el-Ömerî, beyliğin denizcilikteki gücünü ortaya koyan bilgiler 
vermektedir ki ( el-Ömerî, 1971: III, 250), bu durum limanlarında gelişmiş bir gemi yapım 
endüstrisinin varlığını ortaya koymaktadır (Merçil, 2015: I, 26). Aynı zamanda buradaki 
iskelelerin Karesi Beyliği donanmasının lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak birikime sahip olduğu ve 
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Osmanlılar zamanında da bunun aynı şekilde devam ettirildiğini görmekteyiz. Nitekim, Philippe 
du Fresne-Canaye, Osmanlı donanmasına ait savaş gemilerinin Bandırma limanına demirleyerek 
çevreden getirilen peksimetleri yükleyip gittiğini söylemek suretiyle bunu teyit etmektedir 
(Fresne-Canaye, 2008: 95). Nitekim, Evliyâ Çelebi, Aydıncık halkının kayıkçılık ve gemicilik 
yaptıklarını belirtmekteydi (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 394-398).  
 

2. BÖLGEDEKİ YERLEŞİM YERLERİ VE EKONOMİLERİ 
 

a. Bandırma 
 
Bandırma 1530 yılında Anadolu Vilâyeti Hüdavendigâr Sancağı Aydıncık (Edincik) Kazası’na bağlı 
bir köy ve iskele idi (Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995: vr. 157; Yer Adları Dizini, 91). 
Vincent de Stochove da 1631’de geldiği Bandırma’yı bir köy olarak vasıflandırmaktaydı 
(Stochove, 1662: 183-184). Evliyâ Çelebi, Bandırma’yı Marmara Denizinde işlek ve bakımlı büyük 
bir iskele olarak tarif etmektedir. Bu gezginin anlattıklarına göre, Bandırma’nın 12 mahallesi, 
dördü Cuma camii olmak üzere 17 tane camii vardı. İki katlı, bakımlı ve çatıları kiremit kaplı evleri 
bulunmaktaydı. Deniz kıyısındaki evler başka bir tarzda inşa olunmuştu. Bekâr tüccar hanları 
vardı. Çocuk mektepleri ve Âşık Dervişler Tekkesi vardı.  Birçok hamamları bulunmaktaydı.  Bir 
bedesteni olmamasına rağmen bakımlı, süslü ve içinde her zanaat ehli esnafın bulunduğu 
dükkânları vardı. Halkı yüz renkleri kızıl ve hepsi sağlıklı görünen Türklerdi. Hepsi ticaretle 
geçinirler ve dindar idiler. Zengin bağ ve bahçeleri vardı. Meyveleri çok boldu ve bunlardan üzüm 
ile kavun meşhurdu. Herbiri 500-600 haneli pazarı, bağları, bahçeleri olan Pereme, Muhanya  ve 
Arnavut adlı tanınmış üç köyü vardı. Buralarda iyi pirinç yetişirdi (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 390-
391).   
 
4 Ocak 1574’te Alman Stephan Gerlach, bir gurup Almanla sekiz saatlik deniz yolculuğundan 
sonra İstanbul’dan Bandırma’ya gelmiş ve şarap satın almıştı. O, Bandırma’yı deniz kenarında dar 
bir vadide kurulmuş, bağlar-bahçeler arasında çok güzel, huzur dolu bir yerleşim yeri olarak 
tanıtmaktadır. Halkının çoğu Rum, az sayıda da İtalyan vardı. Burada çok iyi cins üzüm yetişiyor 
ve bunlardan yapılan şaraplar İstanbul’a gönderiliyordu. Şehrin gerisindeki tepeler bağlarla 
kaplıydı. Bandırma’nın belediye başkanı Jakon Darmazen adlı bir Venedikli idi (Stephan Gerlach, 
2012: I, 116, 440-441). Philippe du Fresne-Canaye de Bandırma’nın topraklarının çok hoş ve 
verimli, meyvelerin de bol olduğunu söylemekteydi (Fresne-Canaye, 2008: 95).  
 
Bandırma, tahıllar, koyunlar, sığırlar, susam vb. gibi çeşitli ürünleri ihraç eden aktif bir ticaret 
merkeziydi (Parry, 1986: I, 1014). Stephan Gerlach, Bandırma’dan Bursa’ya doğru seyahat 
ederken yol boyunca her yerde rahatça bulduğu beyaz ekmeye para verilmediğini belirtmekteydi 
(Stephan Gerlach, 2012: I, 442). O, Bandırma’dan başlayarak Marmara sahilleri boyunca meyve 
bahçeleri, bağlar, tarlalar ve meraların uzandığını, buradaki köylerin çoğunda Türklerin 
yaşadığını yazmaktadır. Bu köylü Türklerin dışında, burada vahşi Türkler denilen ve büyük at, 
sığır, koyun sürülerine sahip konar-göçer Türkmenler de bulunmaktaydı (Stephan Gerlach, 2012: 
I, 442).   
 
b. Erdek 
 
Erdek, deniz kıyısında işlek bir iskele idi. Güneyindeki dağlık alanlarda 27 bin dönüm bağlık alan 
bulunmaktaydı. Bu bağlardan elde edilen üzümlerden çok beğenilen şaraplar üretilmekteydi. 
Şehirde 8 mahalle vardı ve bu mahallelerde iki katlı, kiremit çatılı bin tane ev vardı. Dört tane 
camisi bulunuyordu ve bunlardan birisi çarşı içindeki Cuma camii idi. Şehirde gayrimüslimler 
çoğunluktaydı. Zira, mahallelerinden sadece birisi Müslüman, diğer yedi tanesi de Hıristiyanların 
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ikametinde idi. Şehirde bilim yapılan kurumlardan medreseler, darul hadisler ve darul kurralar 
yoktu. Sadece çocukların eğitimlerini yaptıkları mektepler vardı. Tüccar hanları da 
bulunmaktaydı.  Şehirde bir tane hamam vardı. Çarşı pazarı olmakla birlikte, normal ticaret 
yapan esnafın yerine, sayısı bini aşan meyhaneler göze çarpmaktaydı. Bu da şarabı başlıca ticari 
emtia haline getirmişti. Üretim o kadar çeşitli ve fazla idi ki, sadece misket üzümünden dokuz tür 
şarap yapılmaktaydı. Şehrin yakınında bulunan dalyandan çok sayıda kolyoz balığı da 
çıkarılmaktaydı (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 391-394). 
  
c. Aydıncık (Edincik) 
 
XVI. yüzyılın başlarında Aydıncık’ta 8 mahalle, 46 köy, 14 mezra, 1 meyhane, çeltik ekilen yerler, 
2 hamam, 3 otlak, 1 çiftlik, 19 dükkân, 1 bağ, 1 değirmen, 1 bezirhane,* 1 kervansaray, 742 hane 
(3.710 kişi), 84 ortakçı vardı (Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995: 24). Görüldüğü üzere, 
tarımsal üretime yönelik olarak gelişmiş küçük bir yerleşim yeri konumundadır. Bir değirmen, bir 
bezirhane, bir çiftlik, çeltik tarlaları, üç otlak 45 köy ve 14 mezranın varlığı bunu ortaya 
koymaktadır. Bunun yanında, 19 dükkân ve bir kervansarayın varlığı Aydıncık’ta az da olsa bir 
ticaretin varlığını ortaya koymaktadır.  
Evliyâ Çelebi, XVII. yüzyılda Aydıncık’ın durumu ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Buna göre, 
deniz kıyısında olan şehirde un, buğday ve diğer metaların konulduğu mahzenler vardı. Halkın 
yaşadığı beşgen şekilli kalesi deniz kıyısından yarım saat uzaklıkta denize bakan yüksek bir yerde 
kurulmuştu. Şehirde biri Müslüman mahallesi, biri Rum, üçü de Ermenilerin yaşadığı beş mahalle 
vardı.  Ermeniler un ticareti yapmaktaydılar. Şehirde toplam 2 bin tane iki katlı kârgir, çatısı 
kiremit kaplı ev bulunmaktaydı. Bu da 10 bin kişilik bir nüfusa tekabül etmekte idi. Birçok camileri 
ve mescitleri vardı. Müslüman halkı ehl-i sünnet mezheplerinden idiler. Şehirde bilim yapılan 
medreseler, darul hadisler ve darül kurralar yoktu. Sadece çocukların eğitim gördüğü 7 tane 
sıbyan mektebi vardı. Fakirlerin kaldığı birçok derviş tekkeleri ile kara ve deniz tüccarının 
kaldıkları hanlar da bulunuyordu. İki tane de hamamı bulunmaktaydı. Esnafın ticaret yaptığı 
birçok çarşıları ve pazarları vardı. Dükkânlarının çoğu unculara aitti. Şehrin çevresinde yaşayan 
halkın çoğu rençberlik yapan Türkler idiler. Bunlar İstanbul'a her yıl 40-50 bin çuval un 
gönderirlerdi. Şehrin lezzetli ekmeği, üzüm turşusu, bulaması ve şıra köfteri meşhurdu. Nehir 
üzerinde çok sayıda su değirmenleri de vardı. Çok sayıda bağları ve bahçeleri bulunmaktaydı. 
Halkı kayıkçılık, gemicilik, unculuk, değirmencilik, bağcılık yapmaktaydılar (Evliyâ Çelebi, 2010: 
V/1, 394-398).  
 
d. Manyas 
 
XVI. yüzyılın başlarında Manyas’ta 1 pazar, 103 köy, 13 mezra, 13 çiftlik, 2 hamam, 2 câmi, 2127 
hane vardı (Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995: 35). Bu hanelerin sayısına bakarak 
Manyas’ın nüfusunun 10.635 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Manyas’ın diğerlerine göre çok daha 
büyük bir yerleşim yeri olduğunu, burada da diğerleri gibi güçlü bir tarımsal altyapıyı 
görmekteyiz. 
 
Manyas şehri gölü ile meşhurdu. Burası kış mevsiminde kaz, ördek, angıt, kuğu, karabatak, 
bozbakal, surhab, yeşilbaş, martı, saka kuşu ve başka yüzlerce çeşit kuşlarla dolmaktaydı. Avcılar 
belirlenmiş vergi karşılığında bu kuşları avlarlardı. Gölde pamuğa benzeyen meşhur bir kav 
biterdi. Gölün kenarlarında yetişen uzun sazlar halk tarafından mevsiminde koparılır, terbiye 

                                                           
* Osmanlılar devrinde bir sanayi bitkisi olan zeyrek (yabani keten tohumu), bezirhane adı verilen işletmelerde işlenir 
ve tohumlarından yağ çıkarılırdı. Bu yağa beziryağı denirdi ve günlük hayatta yaygın olarak kullanılırdı.  
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edildikten sonra nakışlı hasırdan seccadeler, oturaklar ve döşemeler dokunurdu (Evliyâ Çelebi, 
2010: V/1, 398). 
 
Gölün yakınında Bolcaağaç adındaki 1.000 haneli köyde haftada bir büyük pazar kurulurdu. Bu 
pazara çevre iller Tire, Manisa, Balıkesir ve Kirmasti’den 40-50 bin insan alış-veriş yapmak için 
gelirlerdi. Büyüklüğünden dolayı bu pazarda değerli ürünler de pazarlanırdı (Evliyâ Çelebi, 2010: 
V/1, 394-399). Bu bilgi, Manyas’ın çevredeki yerleşim yerlerinin bir ticaret merkezi olduğunu 
ortaya koymaktadır.  
 
e. Gönen 
 
XVI. yüzyılın başlarında Gönen’de 5 mahalle, 48 köy, 10 mezra, 5 çiftlik, çeltik tarlaları, 2 hamam, 
619 ev (586 Müslüman, 33’ü Hıristiyan) vardır (Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995: 24-
25). Gönen’in toplam nüfusu 3.095 kişiydi. Bunun 2930’u Müslüman, 165’i Hıristiyandı. Bu 
verilere bakarak, daha önce Aydıncık’ta gördüğümüz tarımsal üretime yönelik bir gelişmenin 
benzerini Gönen’de de görmek mümkündür.  
 
Geniş bağları ve bahçeleri olan bir yerdi. Bir veya iki katlı, çatısı kiremit örtülü güzel evleri vardı. 
Birçok camileri ve mescitleri bulunmaktaydı. Halkı genellikle Yörük Türkmenlerdi. Bunun yanında 
gayrimüslim Ermeni ve Rumlar da vardı. Şehirde hanlar, hamamlar, küçük dükkânlar 
bulunmaktaydı (Evliyâ Çelebi, 2010: V/1, 399-400). Buradan kömür de çıkarılmaktaydı (İlgürel, 
1988: V, 14).  
 
f. Marmara Adası 
 
Marmara Adası eskiçağlardan beri kaliteli mermerleri ile tanınmaktaydı. Doğu Roma ve 
Bizanslılar zamanından beri burada bulunan mermer yataklarından bol miktarda faydalanılıyor 
ve gemilerle İstanbul'a sevk ediliyordu (İlgürel, 1988: 14). Burayı ziyaret eden Batılı Hıristiyan 
gezginler de buna dikkat çekmekteydiler. Ruy Gonzàles de Clavijo, Marmara Adası’ndan 
bahsederken buradan ocaklardan çıkarılan mermerin İstanbul’daki muazzam yapıları süslediğini 
söylemektedir (Clavijo, 1993: 36). Philippe du Fresne-Canaye, gemisiyle geçtiği Marmara 
Adasının mermerlerinin meşhur olduğundan bahsetmektedir (Fresne-Canaye, 2008: 96). 
Stephan Gerlach da Bandırma’nın yakınlarındaki antik Cyzius harabelerine dikkat çekmekte ve 
buradan çıkarılan mermerlerin İstanbul’a gönderildiğini belirtmektedir (Stephan Gerlach, 2012: 
I, 440-441).  Meşhur Osmanlı gezgini Evliyâ Çelebi de Marmara Adası’nın değerli mermerleri ile 
tanındığını ve buradan çıkarılan mermerlerin İstanbul’da satıldığını yazmaktadır (Evliyâ Çelebi, 
2010: V/1, 395).  

 
3. BÖLGENİN DEMOGRAFİK YAPISI 

 
Bölge, Bizans’ın merkezi İstanbul’a yakınlığından dolayı Rum ve Ermeni nüfusun yoğun olduğu 
bir yerdi. Türklerin XI. yüzyılın ikinci yarısı ve XIII. yüzyılın ikinci yarısında Marmara Bölgesine 
yaptıkları büyük göçler, burada kalan ve sayıları gittikçe azalan Bizans halkının büyük kısmının 
Bursa ve İzmit yörelerine doğru çekilmelerine sebep olmuştu.  Rahat bir hayat ümidi ile yerlerini 
terk etmeyen yerli halkın bir kısmının arazileri ve malları Türk hâkimiyeti sırasında kendilerine 
bırakılmıştı. Bölgede Türkleşmenin hızı ve bunun sonucunda yerli nüfusun azalmasının 
göstergesi, halkın maddi yardımları ile ayakta duran Rum-Ortodoks metropolitliklerinin tek 
başlarına ayakta kalamayacak derecede fakirleşmeleri ile birkaçının birleşerek varlığını devam 
ettirmeğe çalışması idi. Bazıları da varlığını sürdüremedikleri için ilga edilmişti. Çanakkale 
mıntıkasında kalan Abidos ve Pagai gibi küçük metropolitlikler Moğol istilası sonrasında bölgeye 
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yayılan Türk göçleri ile ortadan kalkmışlardı. Kizikos metropolitliği ise varlığını son zamanlara 
kadar korumayı başarmıştı. Marmara Bölgesinde küçük metropolitlikler zamanla kaldırılmış, 
sadece Bursa, İznik, İzmit ve Kadıköy gibi büyük metropolitlikler ayakta kalabilmişlerdi (Wächter, 
1903: 49-51; Stewig, 1970: 133-134). 
 
Osmanlılar, Karesi topraklarını aldıktan sonra orada yaşayan halka düşmanca davranmadıkları 
için kimse topraklarını terk edip çevredeki diğer yerlere göç etmemişlerdi. Bu yüzden Rumeli’de 
askeri harekât başlayınca Karesi beyleri ve askerleri de bunlara katıldılar. Özellikle Aydıncık ve 
çevresinden birçok boylar başta olmak üzere, Keresi bölgesindeki konar-göçer Türkmenler 
Süleyman Paşa zamanında Rumeli’ne geçtiler. Süleyman Paşa bunları Gelibolu Yarımadası ile 
bunun kuzey kısmına yerleştirdi (1356-57) (Âşık Pasa-zâde, 1332: 49-50; Neşrî, 1995: I, 180; 
Aktepe, 1953: 300). Bunlar kalelerin çevresine yerleşip, tam yerleşik hayata geçerek tarım ve 
ziraatla meşgul olmaya başladılar. Genel olarak bakıldığında, Anadolu’daki Türkmenlerin 
Rumeli’de akıncılık yapmak ve fütuhata iştirak etmek için evlerini barklarını terk ettikleri 
görülmektedir. Bunlar Rumeli’de yeni köylere yerleşerek tam yerleşik düzene geçtiler (İbn 
Kemal, 1991, 110, 112, 126, 156; Barkan, 1953: 61). Osmanlı tarihçileri, bu ilk yerleşenlerin 
sayısının onbinden fazla olduğu belirtilmektedir (Hayrullah Efendi, 1296, III, 91;  Barkan, 1953: 
61).  
 
Türk halkının önemli bir kısmının yeni fetihlerle birlikte Gelibolu Yarımadası ve ötesine göç 
etmesi Karesi bölgesinde demografik yapıyı yerli Hıristiyan halkaları Rumlar ve Ermenilerin 
lehine değiştirmiş gibi görünmektedir. Bölgede özellikle köylerde ve küçük yerleşim yerlerinde 
XVI-XVII. yüzyıllarda bile hala hatırı sayılır bir Hıristiyan nüfusunun kalmış olması bunu 
göstermektedir. Onlar bağcılık, hayvancılık, balıkçılık ve çiftçilik yapmışlardı (Beldicenau-
Steinherr, 2000: 13). Stephan Gerlach’ın verdiği bilgiye göre, Hıristiyan halk devlete 60 akçe, 
ürettiği buğdayın 1/10’unu ve akarsudan avladığı balığın 1/6’sını vergi olarak vermekteydi 
(Stephan Gerlach, 2012: 443). Kentlerde ise, gayrimüslim sayısının kısıtlı olmuş ve XVI. yüzyılın 
sonuna kadar gittikçe azalmıştı. Yerli nüfusun büyük bölümü fetihten önce kent merkezlerini 
boşaltmış ve buralarda kalanlar ya daha sonra bulundukları yerlerden ayrılmış, ya da yavaş yavaş 
Müslüman olmuşlardı (Beldicenau-Steinherr, 2000: 11).  
 
Osmanlılar zamanında demografik açıdan Rum ve Ermeni nüfusun oldukça fazla olduğu 
görülmektedir. XVI. yüzyılın başlarında Aydıncık’taki 742 hanenin 685’i Müslüman, 57’si 
Hıristiyan idi (Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995: 24). Buna göre, toplam nüfusu 3.710 
kişi idi. Bunun 3425’i Müslüman, 285’i Hıristiyandı. Yine aynı tarihte Gönen’de 619 hanenin 
586’sı Müslüman, 33’ü de Hıristiyan idi (Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995: 24-25). 
Buna göre Gönen’in toplam nüfusu 3.095 kişiydi. Bunun 2930’u Müslüman, 165’i ise Hıristiyandı. 
Avrupalı gezginlerin XVI-XVII. yüzyıllarda buraya yaptıkları gezilerde verdikleri bilgiler Hıristiyan 
halkın varlığını devam ettirdiğini göstermektedir. 1573’te Fransa’dan gemiyle Levant’a yolculuk 
yapan Paris’li Philippe du Fresne-Canaye, Bandırma’da yaşayan fakir ve hasta Hıristiyan halkı 
hakkında bilgi vermekte, Rumların cahil ve gururlu insanlar olduklarını, bu yüzden de onlarla 
arkadaşlık kurmanın veya onlardan nezaket ummanın mümkün olmadığını belirtmektedir 
(Fresne-Canaye,2008: 96). Polonyalı Simeon, 1608’de geldiği Bandırma’da birkaç Ermeni’nin, 
buna karşılık çok sayıda Rum’un, Edincik’te 150 hane Ermeni’nin olduğunu söylemektedir 
(Simeon, 2007: 30, 31). Osmanlı gezgini Evliyâ Çelebi, Bandırma’nın halkının genelde Türk 
olduğunu belirtmekle birlikte, Erdek’in sekiz mahallesinden birinin Müslüman, diğerlerinin ise 
gayrimüslim olduğunu söylemekteydi (Evliyâ Çelebi, 2010: V, 203-205). Aydıncık’ın bir 
mahallesinde Rum, üç mahallesinde de Ermeni halkı yaşamaktaydı ve bunlar ticaretle meşgul 
idiler (Evliyâ Çelebi, 2010: V, 205-206). Gayrimüslim nüfusun artış sebebi ticari hayatın canlılığı 
olsa gerektir (İlgürel, 1988: 14). XIX. asrın sonunda Bandırma’nın yedi bini Türk, diğerleri ise Rum 
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ve Ermenilerden oluşan 10 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğunu belirtmekte yarar vardır (Fitzner, 
1904: 70). 
 

SONUÇ 
 
XIV. yüzyılın ilk yarısında yoğun Türk yerleşimine sahne olan Karesi Beyliği’nin Marmara 
kıyılarındaki yerleşim yerleri Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas, Aydıncık ve Marmara Adası 
düzenli bir gelişim gösterdi. Diğer Türk beylikleri yerleşim yerlerinde olduğu gibi burada da 
üreten ve ticaret yapan bir toplum ortaya çıktı. Rum, Ermeni, İtalyan köleleri; şap, boraks, kömür, 
mermer madenleri; buğday, pirinç gibi hububat; balık, et, süt, yumurta gibi hayvani gıdalar; 
meyveler ve sebzeler; başta üzüm olmak üzere değişik meyvelerden üretilen şaraplar; pamuklu, 
yünlü kumaşlar; gemi yapımı, gemi donanımı, kayıklar, yelkenler gibi denizcilik ürünleri başta 
İtalya olmak üzere, İstanbul, Kırım Yarımadası, Suriye ve Mısır limanlarına gemilerle 
gönderilmekte idiler. Elde edilen ticari kazançlar bölgede yaşayan halkın çıkarları doğrultusunda 
değerlendirilmiş ve müreffeh bir toplumun temelleri atılmıştı. 
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ÖZET: 

Osmanlı döneminde önce Bursa’ya, daha sonra Karesi Sancağı’na bağlı bir kaza konumunda olan 
Bandırma’da Müslümanlarla gayrimüslim unsurlar uzun süre bir arada yaşamışlardır. Ermenilerle Türkler 
arasındaki ilişkiler II. Meşrutiyet’in ilanına kadar genelde iyi bir şekilde devam etmiş, fakat sonraki birkaç 
yıl içinde unsurların bir daha bir araya gelemeyecekleri şekilde bozulmuştur. Özellikle Birinci Dünya Savaşı 
esnasında Ermenilerin yüzyıllardır birada yaşadıkları Müslüman komşularıyla aralarındaki ilişkileri 
bozulmuş, Türklerle Ermeniler arasındaki güven duygusu ortadan kalkmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği sevk ve iskandan bölge Ermenileri de etkilenmiş, nüfusun büyük bir 
kısmı ülkenin başka coğrafyalarına gönderilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ermeni,  Bandırma, Birinci Dünya Savaşı, nüfus, sevk ve iskan 
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GİRİŞ 
 
Balıkesir şehrine Ermenilerin gelip yerleşmesi, 16. yüzyılın hemen sonu ya da 17. yüzyılın 
başlarıdır. Bu zaman dilimi içinde Balıkesir’e gelip yerleşen Ermeniler, kısa süre içerisinde yerli 
Müslüman ahali ile iyi ilişkiler kurmuş, esnaflık ve ticaretle uğraşmışlar, 17. yüzyılın ikinci 
yarısında şehirde müstakil bir kiliseye sahip olmuşlardır*. 
 
Osmanlı idaresi altında bulundukları dönemde dinî ve sosyal işlerine karışılmayan Ermeniler XIX. 
yüzyıla kadar müreffeh ve huzurlu bir toplum olarak yaşamışlar ve devlet tarafından "Millet-i 
Sadıka" olarak adlandırılmışlardır. 
 
Osmanlı Devleti idarecileri, gönderdikleri emirlerle Türklerle Ermeniler arasındaki ilişkilerin 
düzenlenmesini sağlıyordu.  
 
Bandırma Naibliğine ve Erdek Kaymakamlığı’na bir hüküm göndererek, fazla gürültülü olmamak 
ve çan çalmamak şartıyla Ermeni kiliselerinde tahta çalınmasına müsaade edilmesini 
istemişlerdi†. 
Bandırma Ermenileri iş hayatında olduğu gibi, kamu hizmetlerinde de önemli yerlere 
gelmişlerdir. Hem merkez devlet teşkilatında, hem de yerel yönetim birimlerinde aktif olarak 
görev yapmışlardır.  
 
Bandırma Bidayet Mahkemesi Azası Yordan Efendi, Bandırma Reji Muhasebecisi ve Sandık Emini 
Amadoni Efendi, Bandırma Merkez Hastahanesi tabiplerinden Yüzbaşı Zangoçyan Efendi, 
Bandırma Orman ve Maadin muamelatı memuru Ortanes Heyam Efendi, Bandırma Merkez 
Hastahanesi doktorlarından Mülazım-ı evvel Artin Efendi, Bandırma İnhisar-Duhan Müdüriyeti 
ambar memuru Matyosyan Efendi, Bandırma Meclis-i İdâre Azası Artin Efendi bu Ermenilerden 
bazılarıydı.  
 
Osmanlı Devleti Ermeni tebaasına karşı eşit muamele etmiş, Ermenilerin din, kültür, eğitim ve 
hayır işlerini yürütebilmeleri için yardımda bulunmuş ve mali destek sağlamış, okul, hastane gibi 
kurumların açılmasına da büyük destek vermiştir. 
 
Bandırma Ermeni cemaatinin okul yapımı ile ilgili istekleri dikkat çekmekte ve isteklerinin yerine 
getirildiği anlaşılmaktadır. 
 
Bandırma kazasının Orta mahallesindeki Surp Minas Kilisesi arsası üzerine Ermeni çocuklarına 
mahsus kız mektebinin yapılabilmesi için izin verilmiştir. Mahalli yönetim önce bir hazırlık 
yapmış, Bandırma’da 541 evde erkek ve kadın olarak 3.612 nüfusun bulunduğunu inşaası için 
ruhsat istenen okulun 31.900 kuruş masrafla yapılabileceğini, bu masrafın bir kısmının kilise 
varidatından, geri kalanın ise iane olarak karşılanacağını, okulun yapılmasında hiçbir mahzur 
olmadığını ilgililere bildirmiş, bunun üzerine okulun yapılmasına izin verilmiştir‡. 
 

                                                           
* Murat Öntuğ, “Balıkesir’deki Ermeni Kilisesi ve Mektep Açma Faaliyetleri”, 2006, Ankara Üniversitesi 
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,(OTAM) sayı: 19, s. 344-366. 
† BOA. A.}DVN. MHM. 8_49_1; BOA. A.}DVN.MHM. 9A_77. 
‡ BOA. İ. AZN. 13/32. 

http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/eser/121842#dergi_167387
http://kaynakca.hacettepe.edu.tr/eser/121842#dergi_167387
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Osmanlı Devleti bu dönemde Ermenilerin idari konulardaki isteklerini de yerine getirmiştir.  
Erdek kazası dahilinde bulunan Ermeni karyesi ahalisinin papaz ve muhtarları tarafından verilen 
bir arzuhalde, karyelerinin eskiden Bandırma’ya bağlı olduğu, bundan beş sene önce 
Bandırma’dan ayrılarak Erdek kazasına bağlandığı, Erdek ile gerek alış veriş gerek sair işlerle ilgili 
hiçbir bağlarının olmadığını belirterek, tekrar eskisi gibi Bandırma’ya bağlanmak istedikleri 
belirtilmektedir.  Osmanlı Devleti, bu talep doğrultusunda gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, 
gerçekten karyenin denizden Bandırma’ya 1 saat mesafede olduğunu, ahalinin daha çok işlerine 
Bandırma’da hallettiklerini görmüş ve karyeyi tekrar Bandırma'ya bağlamıştır*. 
 
Birinci Dünya Savaşı Yılları 
 
I. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Osmanlı Devleti'nin İtilâf Devletlerine karşı Almanya'nın yanında 
savaşa girmesi Ermeni milliyetçileri tarafından amaçları olan bağımsız Ermenistan'ın 
kurulabilmesi için büyük bir fırsat olarak görülmüştür.  
 
I. Dünya Savaşı'na kadar büyük ölçüde silahlandırılan Ermeniler savaş başladığında Osmanlı 
Devleti'ne karşı savaşarak bağımsız Ermenistan'ı kurmak amacıyla başta Rusya olmak üzere İtilâf 
Devletleri ile işbirliği içine girmişlerdir. Sadece Türkiye ve Rusya'daki Ermeniler değil, aynı 
zamanda İran, Romanya, İtalya, İngiltere ve Amerika'daki Ermeniler de gönüllü alayları kurmuşlar 
ve Kafkas cephesine katılmışlardır. Özellikle Romanya ve Bulgaristan'da gönüllü Ermeniler birçok 
faaliyetlerde bulunmuşlardır†.   
 
Osmanlı Ordusu'nun Sarıkamış'ta Rusya'ya yenilmesi ve arkasından İngiltere ve Fransa'nın 
Çanakkale'ye saldırmasına paralel olarak Ermeni komitecileri savaşan Osmanlı ordularını 
arkadan vurmak ve ikmal yollarını kesmek için harekete geçerek silahlı isyanlara başlamışlardır.  
 
Bu durum karşısında Osmanlı Devleti savaşın başlarında küçük idarî ve askerî tedbirlerle olayları 
önlemeye çalışmış, Ermeni terör olaylarına ve isyanlara bağlı olarak alınan tedbirleri giderek 
artırmak zorunda kalmıştır. 
 
Osmanlı ordularının Doğu Anadolu'da Rusya karşısında yenilmesinden sonra Çanakkale Savaşları 
ile İstanbul'un tehlike altına girdiği bir dönemde Zeytun, Bitlis, Muş ve Erzurum'un ardından Van 
isyanının patlak verip Türklere yönelik katliamların artması üzerine Osmanlı Hükümeti 24 Nisan 
1915 tarihinde vilâyet ve mutasarrıflıklara gönderilen bu genelge ile Ermeni komitelerinin 
kapatılmasını, belgelerine el konulmasını, liderlerinin tutuklanmasını, bunlardan bulundukları 
yerlerde kalmaları sakıncalı görülenlerin uygun yerlerde toplanmasını istemiştir‡. 
 
Osmanlı Hükümeti seferberlik ilanından itibaren uzun bir süre dayandıktan sonra Ermeniler 
konusunda köklü tedbirler almak zorunda kalmıştır. Durumun aciliyeti karşısında Dahiliye 
Nezâreti tarafından Mayıs ayı başlarından itibaren başlatılan sevk ve iskân uygulamasını Osmanlı 
Hükümeti o günün şartlarında bir kanuna dayandırmıştır. Nitekim Dahiliye Nâzırı Talat Paşa, 26 
Mayıs 1915 tarihinde Ermeni ayaklanmaları ile Ermenilerin sevk ve iskânları hakkındaki bir 
tezkereyi Sadâret'e göndermiştir§. 
 

                                                           
* BOA. ŞD. 1549/45. 
† BOA. HR. SYS. 2871/1_7; 2871/1_4; 2871/1_27. 
‡ BOA. DH. ŞFR. 52/96, 97, 98. 
§ BOA. BEO. 236758. 



 

34 

 

Meclis-i Vükelâ 30 Mayıs 1915'te Dahiliye Nezâreti'nin teklifini onaylamış ve sevk ve iskânın nasıl 
yapılacağının da esaslarını belirlemiştir*. 
 
Osmanlı Hükümeti'nin aldığı sevk ve iskân kararı başlangıçta tamamen cephelerin güvenini 
sarsacak bölgelerde uygulanmıştır. Ancak Haziran ayından itibaren Ermenilerin Şarkîkarahisar'da 
Türklere saldırmaları, Adapazarı, İzmit ve Bahçecik'te bomba ve silahların yakalanması, Bursa ve 
civarında isyan çıkarmaları, Boğazlıyan kazasında Ermeni çetelerinin saldırıları, Urfa'da jandar-
malara silahlı saldırılarda bulunulması gibi olayların artması ve bütün ülkede bir iç savaş 
zemininin hazırlanması üzerine sevk ve iskân uygulaması isyan çıkaran ve Ermeni komitecilerine 
yardım eden diğer bölgelerdeki Ermenileri de içine almıştır.  
 
Bu çerçevede Bandırma’da bulunan Ermenilerin bir kısmı da sevk ve iskana tabi tutulmuştur. 
Özellikle Bandırma Ermenilerinden bir grup Ermeni 1915 yılında sevk ve iskan kanunu 
çerçevesinde vilayetten çıkarılmıştır. 
 
Karesi Livası dahilindeki sevk iskan uygulamasına geçmeden önce livadaki nüfusun son 
durumunu incelemekte fayda vardır†.  
 

Esâmî-i Kaza Yekûn İslam Rum Ermeni Musevi 
Ermeni 
Katolik 

Karesi Merkez 161.744 156.092 2.655 2.963 - 3 

Erdek 47.666 15.232 31.035 1.094 303 - 

Bandırma 59.425 41.146 11.507 4.032 4 106 

Balya    298   

[Yekûn] 472.970 359.804 97.492 8.544 362 109 

 
Karesi livâsındaki Ermenilerin ihrâcı ve kendilerinin belirlenen mıntıkalara sevkleri ilk olarak 23 
Temmuz sene 1331 (5 Ağustos 1915) tarihinde Dahiliye Nezareti’nden vilayetlere gönderilen bir 
telgrafla gündeme gelmiş, bu telgrafta, sadece Katolik Ermenilerin bu sevkten istisna tutulması 
istenmiştir‡. 
 
Bu telgraf sonrası, Bandırma, Balıkesir ve mülhakatı Murahhasası Piskopos Karabet Mazlumyan 
Harbiye Nezareti’ne bir telgraf göndermiş ve Balıkesir ve Bandırma ve mülhakatları bulunan 
İdincik ve Ermeni köy Ermeni cemaatinin sevklerinden vazgeçilerek yerlerinde bırakılmasını 
istemiştir. “Ezmeni-i kadimden beri vatan-ı muazzez-i Osmaniye hüsn-ü hizmet ve leyl-i nehar ve 
malen ve bedenen hissiyat-ı fedakari ve cansiperaneleriyle maruf Balıkesir ve Bandırma ve 
mülhakatları bulunan İdincik ve Ermeni köy Ermeni cemaatinin terk-i meskenle hicretleri emrine 
tevessül edilmektedir….. Binaen-aleyh cemaat-i müstakimemizin hicretlerinin meniyle ibkaları 
babında lazım gelen emr-i alilerinin tebliğ buyurulması …”§ Fakat Piskopos Karabet 
Mazlumyan’ın bu telgrafı dikkate alınmamıştır. 
 
Karesi Mutasarrıfı Midhat Bey’in Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği 1 Ağustos 1331 (14 Ağustos 
1915) tarihli şifre telgrafta; Merkezden ve livaya bağlı yerlerden tahliye olunan Ermenilerin bir 
haftadan beri merkezde toplandığı anlaşılmaktadır. Toplanan Ermenilerin sevk edilecekleri çeşitli 

                                                           
* BOA. MV. 198/24. 
† Memalik-i Osmaniyye’nin 1330 Senesi Nüfus İstatistiği, Dersaadet 1336, s. 32, 33. 
‡ Dahiliye Nezareti’nden Ankara, Hüdâvendigâr Vilâyetiyle Kayseri, Karahisâr-ı Sâhib, Niğde, Eskişehir, Karesi 
Mutasarrıflıklarına gönderilen 23 Temmuz sene 1331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR, 54/A-278. 
§ Bandırma,  Balıkesir ve mülhakatı Murahhasası Karabet Mazlumyan’dan Harbiye Nezareti gönderilen 27 Temmuz 

331 tarihli telgraf. BOA. DH. EUM. 2. Şb. 74/69-4. 
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bölgelere Bursa yoluyla ve arabalarla gönderilmeleri düşünülmüş, fakat Hüdavendigar vilayeti 
bu konuda imkansızlıklar içinde olduğunu belirtmiş, bunun üzerine trenle sevkler 
gerçekleştirilmek istenmiş, Aydın vilayeti vasıtasıyla İzmir Hat Komiserliği’nden vagonlar talep 
edilmiş, fakat bu vagonlar da henüz ulaşmamıştır*. İzmir Hat Komiserliği Ermenileri nakil için 
henüz karargah-ı umumiden emir almadığını bildirmiştir.  
Karesi liva merkezinde toplanan Ermenilerin durumu mutasarrıfı endişelendirmiştir. Her türlü 
tedbirin alınmasına rağmen, liva merkezinde bir yangın çıkarılması ihtimalinden dolayı burada 
durmaları uygun değildir†.  Bunun için Karargah-ı Umumi’den Hat Komiserliğine, veya Dahiliye 
Nezareti’nden Bursa vilayetine seri olarak kesin emirler verilmesini istemektedir‡. 
 
Karesi Mutasarrıfı , 16 Ağustos 1331 (29 Ağustos 1915)  tarihinde mahrem ve müsta‘cel kaydıyla 
Dahiliye Nezâreti’ne gönderdiği bir telgrafta liva dahilinde sevk edilen Ermeniler hakkında bilgi 
vermektedir. Buna göre, livâ dahilindeki Ermenilerden 2.175’i sevk olunmuş ve 5.833’ü sevk 
olunmak üzere hazırdır.  
 
Diğer yerlerden çeşitli mıntıkalara sevk olunmak üzere gönderilen Ermenilerden yollarda, 
istasyon ve kasabalarda kimse kalmamıştır. Livâ dahilinde şu anda 86 Protestan, 155 Katolik 
kalmıştır. Kalan Protestan ve Katolikler İslam nüfusa nazaran binde iki nispetindedir§.  
 
Bandırma’dan sevk edilenlerin içinde çok miktarda Ermeni ihtida etmek istemiş, fakat bu 
mutasarrıf tarafından uygun bulunmamıştır**.   
 
Sevk sırasında liva dahilinde Ermenilere hiçbir saldırı olmamış, bu konuyla ilgili hiçbir şikayette 
bulunulmamış, sevk ve tahliye işlemi iyi bir şekilde yapılmaya çalışılmıştır††. 
 
Bandırma Ermenilerinin sevkine hemen başlanılamamıştır. Balıkesir ve civarı Ermenileri nakl 
olunmuş, başlangıçta, Hüdavendigar vilayeti karadan yol vermemiş, hayli müddet sonra 
şimendüfer idaresi beş vagon tahsis etmiş, dolayısıyla Bandırma’da sakin Ermeniler sevk 
olunamayarak kalmıştır. Karesi Mutasarrıfı Mithat’ın 24 Ağustos sene [1]331 (6 Eylül 1915) tarihli 
şifreli telgrafında durum anlatıldıktan sonra, Bandırma’nın önemine binaen sevk ve tahliye 
işleminin devam etmesi için izin istenmektedir‡‡.  
 
Dahiliye Nazırı Talat Paşa, 7 Eylül 1915 tarihinde Karesi Mutasarrıflığı’na verdiği cevapta; 
“Ermenilerden vâsi‘ miktarda muzırlarının gönderilmesini ve sevkiyâta nezaret edilmesini” 
istemiştir§§. 

                                                           
* Karesi Mutasarrıflığından Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 1 Ağustos [1]331 tarihli şifre telgraf, BOA. DH. ŞFR. 54-
A/359. 
† Bandırma Mutasarrıfı Kemal Bey, 4 Haziran 1916  tarihinde Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği şifreli telgrafla 
Bandırma’nın Ermeni mahallesinde çıkan büyük bir yangını haber vermektedir. Gece çıkan yangında, Bandırma’nın 
Ermeni mahallesinde 100 den fazla ev yanmıştır. Yangınla incelemeler başlamış, sebebinin araştırılması Bandırma’ya 
yazılmıştır. BOA. DH. EUM. 3. Şb. 14/39. 
‡Karesi Mutasarrıflığından Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 2 Ağustos [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 484/28. 
§Karesi Mutasarrıflığından Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 16 Ağustos [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH.ŞFR, 
486/31. 
**Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 18 Ağustos [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 
486/70. 
†† Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 24 Ağustos [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 
487/109. 
‡‡ Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 24 Ağustos [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 
487/110. 
§§ Dahiliye Nezareti’nden Karesi Mutasarrıflığı’na gönderilen 25 Ağustos [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR, 
55A/111. 
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Fakat Talat Paşa’nın uyarılarına rağmen, Bandırma’dan çıkarılarak Mekece’ye gelen  800 
Ermeninin yanlarında memurlar yoktu ve muhafızlar da hiçbir yere bilgi vermeden kaçmışlardır. 
Talat Paşa Karesi Mutasarrıflığını 2 Ekim 1915 tarihinde bundan sonrası için uyarmış, bundan 
böyle yolsuz muamelelere meydan verilmemesini istemiştir*. 
 
Karesi Mutasarrıf Vekili Kemal Bey, Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği 15 Kasım 1915 tarihli şifreli 
telgrafta Liva dahilinde kalan Ermenilerin miktarı hakkında bilgi vermektedir.  
 
Kemal Bey’in verdiği bilgilere göre; Livâ dahilinde toplam 2213 Ermeni vardır ve bunlardan 915’i 
asker ailesi ve yakınları, 160 Katolik ve Protestan, 963’ü memur ve sanat sahibi ve kendilerine 
itimat edilen kişilerden olmalarından dolayı şehirde bırakılanlardır.  
 
Bunlardan başka Hınçak Komitesine mensup, önemli kişilerden olmalarından dolayı Bigadiç 
nahiyesine nakledilen ve vagon verilmemesinden dolayı halen sevk edilemeyen 73 kişi, Erdek 
kazasında sevk edilmesi gereken 87 kişi, Bandırma’da Biga’dan gelmiş olup henüz sevk 
edilmeyen 15 kişi bulunmaktadır†. 
 
Dahiliye Nazırı Talat Paşa, Ocak 1915’de Ankara, Hüdavendigar Vilâyetleriyle İzmit Karahisâr-ı 
sahib Kütahya Karesi Mutasarrıflıklarına gönderdiği şifre telgrafta; bazı yerlerde geçici olarak 
bulunan Ermenilerin hemhudûd diğer livâ ve vilâyetlere sevk edilmeleriyle  bazı düzensizliklere 
sebebiyet verildiğinin anlaşıldığını,  daha öncede bildirildiği üzere bunların şimdilik sevk 
olunmayarak bulundukları yerlerde iskân edilmeleri gerektiğini tekrar bildirmiştir‡.  
Karesi Mutasarrıflığı, Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği 27 Kanun-ı Sani 331 (9 Şubat 1916) tarihli 
şifre telgrafta, Karesi livası dahilinde ihtida etmiş Ermeni bulunmadığını bildirmekteydi§.  
 
Karesi Mutasarrıfı Kemal Bey, Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği 21 Şubat 1331(5 Mart 1916) tarihli 
telgrafında, Liva dahilindeki Ermenilerden muzır kısmının sevkine başlandığını bildirerek lüzumu 
kadar vagonun süratle tahsis edilmesini istemiştir**.  Bu sevk edilenler aslında, Hınçak 
Komitesiyle alaka ve münasebetlerinden dolayı Karesi livası dahilinde bulunmalarında görülen 
mahzurdan dolayı daha önce Balıkesir’den Bigadiç’e tebid edilmiş olan eşrafdan 27 hanede erkek 
ve kadın 69 nefer Ermeni idi. Bu Ermeniler Bigadiç’den getirilerek Zor’a sevk olunmak üzere 
memur eşliğinde trenle Karahisar Mutasarrıflığı’na gönderilmişti††. 
 
Dahiliye Nazırı Talat Paşa ise Karesi’den yapılan bu sevk işlemiyle ilgili olarak, 28 Şubat 331 (12 
Mart 1916) tarihinde Karesi Mutasarrıflığı’na bir şifre telgraf göndermiş; Ermeni ailelerinin sevk 
olunmaması ve ihraçlarının ancak komitelerle münasebet ve alakaları olanlar ve hükümetçe 
hıyanetleri mütebeyyin bulunan eşhasa hasrı tebliğ olunduğu halde 27 hane halkının Karahisar’a 

                                                           
* Dahiliye Nezareti’nden Karesi Mutasarrıflığı’na gönderilen 19 Eylül  [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR, 56/257. 
† Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 2 Teşrin-i Sani 331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 
497/78. 
‡ Dahiliye Nezareti’nden Karesi Mutasarrıflığı’na gönderilen Kânûn-ı Sânî sene [1]331tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. 
ŞFR, 60/199. 
§ Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 27 Kanun-ı Sani [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 
508/85. 
** “Liva dahilindeki Ermenilerden muzır kısmının sevkine mübaşeret olunduğundan lüzumu kadar vagonun süratle 
tahsisi ve itası için Harbiye Nezareti’nden İzmir Hat Komiserliğine emr-i seri verdirilmesi maruzdur”. Karesi 
Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 21 Şubat [1]331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 511/151. 
†† Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 26 Şubat 331 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 512/81. 
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sevk edilmeleri sebebinin bildirilmesini ve beraber gönderilen ailelerin derhal yerlerine iadelerini 
istemiştir*. 
 
Talat Paşa’nın bu telgrafı üzerine Karesi Mutasarrıflığı’ndan 2 Mart 1332 (15 Mart 1916)  
tarihinde ayrıntılı bir cevap gelmiştir. Mutasarrıf Kemal cevabi yazısında; Sevk olunan 27 hane 
Ermeninin ihracının yeni olmadığını, bunlar tahliye emri verilmeden önce, Ermeni cemiyetlerine 
mensup olanlarla hükümetçe muzır tanınanların hanelerinde taharriyat icrasıyla bulunacak 
evrak-ı muzırranın irsali ve kendilerinin liva dahilindeki münasip görülecek mahalde 
toplattırılarak firarlarına imkan  bırakılmaması hakkındaki 11 ve16 Nisan 331(24 Nisan 1915 ve 
29 Nisan 1915)  tarihli şifre emirlerine müsteniden evleri aranıp, kendileri o zaman aileleriyle 
beraber Bigadiç’e tebid edilmiş kişiler oldukları, 25 Nisan 1331’de (8 Mayıs 1915) takdim olunan 
listede isimleri arz edilmiş olan Hınçak Cemiyeti’nin faal üyelerinden ve hıyanetleri hükümetçe 
ortaya çıkarılmış eşhas-ı muzırradan oldukları, tahliye emri üzerine gidenlerle beraber sevk 
olunmak üzere o zamandan beri emval-i menkule ve gayri menkuleleri hükümetçe idare ve 
hanelerinde asker ikame edildiği, Karesi ile hiç bir suretle alaka ve münasebetleri kalmadığı 
halde, vaktiyle vagon verilmemesi ve 16 Ağustos 1331 (29 Ağustos 1916)  tarihli emir üzerine 
sevkiyata son verilmesinden dolayı sevk emrine intizaren aileleriyle beraber Bigadiç’de 
bulunduruldukları, bununla beraber hal-i misaferette Bigadiç’de bulunan ikametgahları tasfiyeye 
tabi tutulduğu, merkumların ailelerinin kalmak istemedikleri, bırakıldıkları takdirde 
barındırılacak haneleri dahi olmadığından sevk edildiklerini bildirmiştir†.  
 
Sevk ve İskana Tabi Tutulanların Sayısı 
 
Karesi Mutasarrıfı Kemal, 15 Nisan 1332 (28 Nisan 1916) tarihinde Dahiliye Nezareti’ne 
gönderdiği bir telgrafta livada bulunan Ermenilerin sayısı ile ilgili bilgiler vermektedir. Buna göre; 
Livada toplam 2.141 Ermeni bulunmaktadır ve mahal-i ahere gitmek üzere yolda Ermeni 
bulunmamaktadır‡.  
 

Yerli 
Ermeniler 

Ziraa Ailesi 
Katolik ve 
Protestan 

Erbab-ı 
Sanat; ve 
başka 
sebeplerden  

Yekûn Liva 

915 160 1051 15 2141 Karesi 

    2141 [Yekûn] 

 
Sevk ve iskan işlemi tamamlandıktan sonra Karesi livası dahilinde ne kadar Ermeninin kaldığı, ne 
kadarının sevk ve iskana tabi tutulduğu daha net ortaya çıkmaktadır. Karesi Mutasarrıfı Vekili 
Ahmet Şerefüddin’in 29 Teşrîn-i Evvel sene [1]332 (11 Kasım 1916) tarihinde Dahiliye Nezareti’ne 
gönderdiği mahrem ibareli telgrafta, livâ dahilinde yerli ve yabancı ve Katolik ve Protestan ve 
asker ailesi olarak veya hususi emirlerle bırakılmış olan Ermenilerin miktarını hakkında ayrıntılı 
bilgi vardır§.  
 
 

                                                           
* Dahiliye Nezareti’nden Karesi Mutasarrıflığı’na gönderilen 28 Şubat [1]331tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR, 61/290. 
† Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 2 Mart 1332 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 513/13 
‡ Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 15 Nisan 1332 tarihli şifre telgraf,  BOA. DH. ŞFR. 517/28. 
§ Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen Teşrîn-i Evvel [1]332 tarihli şifre telgraf, BOA. 
DH.EUM.2.Şb, 74/34. 
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Yerli 
Ermeniler 

Yabancı 
Ermeniler 

Katolik ve 
Protestan 

Asker 
Ailesi 

Emr-i Mahsus 
Üzerine 
Bırakılanlar 

Yekûn Esâmî-i Kaza 

210 13 33 79 10 345 Balıkesir 

 11 1  2 14 Balya 

 3   2 5 Edremit 

116 32 113 421 39 721 Bandırma 

 224 3   227 Fart nahiyesinde 

326 283 150 500 53 1.312 [Yekûn] 

 
Karesi'de bulunan yerli ve yabancı Ermeni miktarıyla ilgili en son belgemiz 1917 yılının Mart ayına 
aittir. Mutasarrıf İbrahim Süreyya Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği şifre telgrafta, Livâ dahilinde 
mahâll-i saireden gönderilmiş Ermeni olmadığını, sevk ve iskan öncesi nakl-i ikamet ve ticaretgâh 
ve memuriyet suretiyle gelenlerin sayısının 246 olduğunu, aslen liva dahilinde sakin yerli 
olanların sayısının 1852 nüfustan ibaret olduğunu, bunlar arasında silah altında bulunan asker 
ve aileleri de bulunduğunu bildirmiştir*. 
 
Bandırma Divan-ı Harb-i Örfisi’nde Yargılanan Ermeniler 
 
İhtilal girişiminde bulunan, devlet aleyhine faaliyetlerde bulunan bir kısım Ermeni Bandırma’da 
kurulan Bandırma Divan-ı Harb-i Örfîsince yargılanmış ve çeşitli cezalara çarptırılmışlardır.  
 
Partak Acemyan veled-i İstepan, “Teşebbüsât-ı ihtilal-cûyâne ve harekât-ı mefsedetkârânesi” 
mahkeme kararıyla sabit olduğundan Bandırma Divan-ı Harb-i Örfîsince idam cezasına 
çarptırılmış, karar padişah tarafından onaylandıktan sonra infaz edilmiştir†.   
   
Bakırcıyan Hayranik adlı Ermeni de, “Müstakil ve muhtâr bir Ermenistan teşkîli maksadıyla 
teşekkül eden Ermeni komitesi efrâdından olduğu” iddiasıyla yargılanmış, mahkeme suçunu 
sabit bularak idamına karar vermiş, karar padişah tarafından onaylandıktan sonra infaz 
edilmiştir‡. 
 
Sevk Edilenlerin Geri Dönme İstekleri 
 
Sevk ve iskan kararının Bandırma’da uygulanması sonucu Ermenilerin büyük bir kısmı 
Bandırma’dan ayrılarak kendilerine tayin edilen noktalara sevk edilmişlerdi. Sevk edilen 
Ermenilerden bazıları daha sonra geri dönebilmek için başta Dahiliye Nezareti olmak üzere 
değişik birimlere müracaat etmişlerdir.  
 
Bunlardan biri de Haracya Der Oseki adlı Ermeni idi. Haracya Der Oseki Dahiliye Nezareti’ne 
gönderdiği 20 Şubat [1]331 (4 Mart 1916) tarihli mektubunda;  
“… şimdiye kadar muhâlif-i sadâkat hiçbir hâli olmayan sadık Ermenilerden olduğunu, uzun 
müddetten beri ikinci vatanım dediği Bandırma'da ikamet ettiğini, Bandırma Ermenilerinin 
kısmen mahall-i âhara nakli sırasında kendisinin de ailesiyle beraber birinci kâfile ile yola 
çıkarıldığını,  ancak, iki evlâdının Haydarpaşa şimendüfer direksiyonunda memur olmasından 
dolayı Konya'dan çevrildiğini, şimdi Dersaadet'de ikâmet ettiğini, ancak burada fevka’l-âde 

                                                           
* Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen Mart [1]333 tarihli şifre telgraf, BOA. DH. ŞFR, 547/102. 
† Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 31 Ağustos [1]331 tarihli telgraf, BOA. DH.EUM. 2 .Şb, 
13/27/8. 
‡ Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 3 Eylül [1]331 tarihli telgraf, BOA. DH. EUM. 2.Şb, 13/27/9. 
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zarûret ve sefâlet içinde kaldığını, bunun için yardım istediğini, eğer bu mümkün değilse 
Bandırma'ya gönderilmesini, o da mümkün değilse münâsib bir mahalle yollanmasını 
istemektedir*.   
 
Sevk edilen Ermenilerden olup da daha sonra geri dönebilmek için 23 Ağustos [1]331 (5 Eylül 
1915) tarihinde Dahiliye Nezareti’ne telgraf çeken Ermeniler arasında Balıkesir Ermenileri de 
vardır. Balıkesir Ermeni milleti adına Hararetyan Serkis, Kuşyan Kigork ve Bakırcıyan Agob,  
yazdıkları mektupta;  
Asırlardan beri hükûmet-i Osmaniye sâdık tebaasından olduklarını, nâmuslarıyla yaşamaktan 
lezzet aldıkları Balıkesir’den, ilk emre imtisâlen derhal memleketi terk eylediklerini, Vakitleri 
müsâ‘id olanların ilerilere gittiklerini, kendilerinin ise  fakir olduğunu, paralarının bittiğini, 
Konya'da sefîl ve perîşân bir halde olduklarını,  çoğunluğu erâmil ve bîkes ve yetim ve yetîme ve 
asker aileleri teşkil ettiğini, bundan dolayı Konya'da bırakılmalarını istemektedirler†. 

 
SONUÇ 

 
Bandırma’da Müslümanlarla Ermeniler uzun süre bir arada yaşamışlar,  iki unsur arasındaki 
ilişkiler yüzyıllarca iyi bir şekilde devam etmiş, fakat Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bu 
ilişkiler bozulmaya başlamış, Türklerle Ermeniler arasındaki güven duygusu ortadan kalkmıştır.  
 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin gerçekleştirdiği sevk ve iskandan Bandırma 
Ermenileri de etkilenmiş, nüfusun büyük bir kısmı ülkenin başka coğrafyalarına sevk ve iskan 
edilmiştir. Karesi liva merkezindeki Ermenilerin sevkleri ilk olarak 1915 yılı Ağustos ayı başlarında 
gündeme gelmiş, sadece Katolik Ermeniler bu sevkten istisna tutulmuştur. Bandırma 
Ermenilerinin sevkine hemen başlanılmamış, Karesi ve civarı Ermenileri nakl olunduktan sonra 
Bandırma Ermenilerinin sevkine başlanılmış ve  bunların büyük bir kısmı sevk ve iskana tabi 
tutulmuştur. 
 
  

                                                           
* BOA. DH. EUM. 2. Şb, 17/62/1. 
† BOA. DH. EUM. 2. Şb, 10/91/1. 
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GİRİŞ 
 

1830/1831 tarihinde başlayan, modern anlamda ilk olarak kabul edilen Osmanlı nüfus sayımları, 
yerel tarih çalışmaları açısından son derece kıymetli bilgiler içermektedir.* Bu kayıtlardan sadece 
sayısal nüfus verileri için faydalanmaktan başka, özellikle mülki taksimat, demografik ve sosyo-
ekonomik özellikler hakkında da malumata ulaşma imkânı vardır. Bu tebliğde, Bandırma 
Kazası’nın 1830-1840’lı yıllardaki bazı özellikleri, içinde Bandırma’nın da yer aldığı defterlere† 
dayanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
 
Bu çalışmanın ana kaynakları üç adet nüfus defterinden oluşmaktadır. Bunlardan ikisi mufassal‡ 
biri icmal§ niteliğindedir. Defterlerin verilerinden bahsetmeden önce ciddi bir malzeme kritiği 
yapmaya ihtiyaç vardır. Zira arşivde bulunan nüfus defterlerinin –ki, bu durum hemen her 
bölgenin nüfus defterleri için geçerli olabilir- kimisi kapaksız veya eksik, kimisi tarihsizdir. Zira 
defterler, iç tenkide ve mukayeseye tabi tutulmadan sadece sayısal verileri ele alındığında ya da 
enteresan yöntemler ile tarihlendirmeye kalkışıldığında, hem tarihlendirmenin yanlış yapılması 
hem de sayısal analizlerin gerçekten uzak olması mukadderdir. 
 
Bu çalışmanın kaynaklarından ilki olan NFS. d. 1361 kodlu nüfus defteri, Erdek, Kapıdağı, 
Bandırma yerleşimlerini kapsayan, Müslüman erkek nüfusun kayıtlı olduğu mufassal bir 
defterdir. Defterin kapak veya baş kısmında tarih belirtilmemiş olup numaralandırılmış 13 
sayfadan ibarettir ve Bandırma nüfusu 8 ile 13. sayfalar arasındadır. Kapakta, “Kapudağı ve 
Gayruhu, Defter 2” yazmaktadır. İlk sayfanın baş kısmında ise, “Bâ irade-i seniyye tahriri 
hususuna me’mur olduğum, Erdek ve Kapudağı ve Bandırma kazalarında sâkîn ehl-i İslâmın 
esâmilerini mübeyyin defterdir.”, ifadesi bulunmaktadır. Defterin tarihi N. Şimşir tarafından Hicrî 
1248 olarak belirtilmiştir.** Şimşir bu görüşünü, defterin içinde “derkenar” olarak tekrar eden H. 

                                                           
* Aslında Osmanlı Devleti’nin ilk genel nüfus sayımlarını içeren kayıtlar, pek çok çalışmaya konu olmakla 
birlikte, halen açıklanmaya muhtaç pek çok mevzuyu havidir. Ancak bunların tartışması bu tebliğin ilgi alanı 
ve sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada konunun teknik ayrıntılarına girilmemiştir. Osmanlı’da 
modern nüfus sayımları hakkında başlıca eserler olarak bkz: Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmud Döneminde 
Yapılan Nüfûs Tahrirleri”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri (28-30 Haziran 1989) Bildiriler, 
İstanbul 1990, ss. 81-107; Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831, DİE 
Yayınları, Ankara 1997; Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, 
Çev. Bahar Tırnakçı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003; Nejdet Bilgi, “Osmanlı Dönemi Nüfus 
Sayımları Hakkında”, Türk Yurdu (700. Yılında Osmanlı Özel Sayısı), C. 19-20, S. 148-149, Aralık 1999-Ocak 
2000, ss. 117- 124. 
† Çalışmada kullanılan malzemenin tedarikinde ve metnin gözden geçirilmesinde yardımını esirgemeyen 
Prof. Dr. Zekai Mete’ye çok teşekkür ederim. 
‡ Ayrıntılı bilgiler içeren, teker teker şahısların kaydedildiği defter. 
§ Mufassal defterlerin bilgilerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan, özet ve genel bilgiler içeren defter. 
** Nahide Şimşir, “Bandırma ve Köylerinin Nüfusu (XIX. Yüzyıl ve XIX. Yüzyıl Başı)”, Antikçağdan 
Cumhuriyete Bandırma ve Yakın Çevresi Tarihi, Ed. Ulaş Töre Sivrioğlu, Dora Basın-Yayın Dağıtım, Bursa 
2018, ss. 313-342, s. 316  
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1248/ M. 1833-34 tarihinden hareketle beyan etmektedir. Bize göre ise defterin tarihi Hicri 1246, 
Miladi 1830/1831 olmalıdır. Zira defterdeki pek çok kayıtta, Şimşir’in işaret ettiği 1248 yılının, 
kişilerin tüvana* olacakları yılı ifade ettiği açıktır ve bu kişilerin yaşları 10’dur. Dolayısıyla, 2 yıl 
sonra tüvana olarak tasnif edileceklerdir. Bu veriler ışığında diyebiliriz ki, Bandırma’ya ait en 
erken tarihli nüfus sayımının bir defteridir ve H. 1246 tarihlidir.† Defterde ayrıca askere alınmaya 
uygun kişiler Mim ( م ) harfi ile işaretlenmişler‡; fiziki engeli olanların ise sakatlık durumları 
Topal§, Alil** vb şekilde belirtilmiştir.  
 

 
Resim-1: NFS. d. 1361 s. 8 

 
Resim-2: NFS. d. 1361 s. 8 

 

                                                           
* İslam fıkhında kişilerin bulûğa erme yaşı genel olarak 12 kabul edilmektedir. Bkz. Ali Bardakoğlu, “Bulûğ”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 6, Ankara 1992, ss. 413-414, s. 413. Bu tür defterlerde Tüvana 
(güçlü) olarak ifade edilen yaş sınıfı çocukluktan çıkmış ve yaşlı olmayan kişileri ifade eder ki, askerliğe 
elverişli olanların yaş aralığını gösterir. 
† 1830-1831’den bir süre sonra temize çekilmiş olsa dahi, içerdiği verilerin 1830-1831 yılına ait olması 
sebebiyle böyle düşünmekte bir beis görülmemelidir.  
‡ Bkz. Resim-1 
§ Bkz. Resim-2 
** Bkz. Resim-3 
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Resim-3: NFS. d. 1361 s. 8 

 
İkinci kaynak olarak, NFS. d. 1362 kodlu nüfus defteri kullanılmıştır. Bu defter, Erdek, Kapıdağı, 
Bandırma yerleşimlerini kapsamakta olup, İslam ve Gayrimüslim erkek nüfusu havidir. Defter 
arada boş sayfaları bulunmakla birlikte, numaralandırılmış 405. sayfada sona erer. Baş tarafı 
Müslüman nüfusu içerip 100. sayfadan itibaren gayrimüslimler kayıtlıdır. Bu defterde 
Bandırma’da meskûn Müslüman ahali 39-83. sayfalar arasında, Bandırma gayrimüslimleri ise 
317-405. sayfalar arasında yer alır. Defterin kapağı yoktur ve sonradan “1” olarak 
numaralandırılmış sayfa ise aslen ilk sayfa değildir. Zira defterin baş kısmında yerleşim birimi ismi 
bulunmamaktadır. Ayrıca kayıtlı ilk kişi “diğer oğlu” şeklinde ifade edildiğinden, bu sayfadaki ilk 
kişinin önceki sayfada kayıtlı kişinin oğullarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Buna rağmen “1” 
numaralı sayfanın baş kısmında kurşun kalemle ve Osmanlı alfabesi ile “Hüdavendigar: Erdek 
Livası, Bandırma ve Erdek kasabaları, (Merkez-i Liva)”, ifadesi vardır. Sayfa defterin ilk sayfası 
olamayacağı için bu ifade de sonradan (muhtemelen arşiv tasnifleri esnasında) eklenmiştir. Bu 
eklemelerin olduğu yerde bir tarih bulunmamaktadır. Defterde gayrimüslimlerin kaydedildiği 
100. sayfada ise sayımın Hicri 1247 (Miladi 1831-1832) tarihinde yapıldığı belirtilmiştir. Ancak bu 
defterin içindeki Bandırma kayıtlarını, yukarıda tanıtılan NFS. d. 1361 kodlu defter kayıtları ile 
mukayese ettiğimizde, büyük oranda aynı kişilerin yazılı olduğu ve yaşlarının da aynı olduğu 
görülmektedir. Üstelik bu defterde de, 10 yaşında olanlar için 1248 tarihinde tüvana olacakları 
kaydı yer almaktadır. Bu durumda, defterin Müslümanları içeren kısmının H. 1246/M. 1830-1831 
olduğu açık olup defterde kayıtlı gayrimüslimlerin yazımının H. 1247/ M. 1831-1832 tarihinde 
başladığı öne sürülebilir. 
 
Yukarıda bahsedilen iki defterdeki kayıtlı Müslüman erkek nüfusun (1361 kodlu defterde 
gayrimüslim yoktur) yaşları ile birlikte, aynı olduğu vurgulanmıştı. Bunun yanında İki defterin yazı 
karakterleri de birbirinden farklıdır.* Ayrıca iki defter arasında benzerlikler olduğu gibi ciddi 
farklılıklar da söz konusudur. En önemli fark ise 1362 kodlu defterde kayıtlı kişilerin sayıca 
çokluğudur. Ayrıntılara dikkat etmeden sadece kişiler sayıldığı takdirde 1361 numaralı deftere 
göre daha kalabalık bir nüfus karşımıza çıkmaktadır. Yerleşim birimleri esas alınarak ve kayıtlı 
kişiler teker teker karşılaştırıldığında, bir yere kadar, küçük farklar hariç†, bilgilerin aynen devam 

                                                           
* Bkz. Resim-1, 2, 3 ve 4 
† Örneğin, BOA. NFS. d. 1361 nolu defterin 8. sayfasında 78. sırada yer alan 6 yaşındaki çocuğun ve Resim-
3’te gösterilen alil olarak işaretlenmiş kişinin, NFS. d. 1362 nolu defterde olmadığı görülür. Ayrıca Resim-
2’de gösterilen “Sin (yaş) 19, Topal, kısa boylu şabb-ı emred Eyüb” diğer defterde mimli yani askere elverişli 
olarak kaydedilmiştir.  
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ettiği görülür. Ancak 1362 numaralı defterin belli bir yerinden sonra yeni kişi kayıtları yapılmıştır 
ki, bu kişilerin doğumları ve hatta bazılarının ölümleri için Hicri 1248 ve sonrasına ait kayıtlar 
vardır. Bu da doğal olarak, sadece kişiler sayıldığında daha yüksek bir nüfus olduğu ve defterlerin 
tarihleri de açıkça yazmadığı için, farklı tarihlere ait iki defter oldukları izlenimine yol 
açabilmektedir.  
 

 
Resim-4: NFS. d. 1362 s.40 

 
Bütün bu karşılaştırmalara rağmen yine de bir temkin payı bırakarak söylemek gerekirse, 
defterlerden birisi asıl olup diğerinin ondan çoğaltıldığı öne sürülebilir. Muhtemelen NFS. d. 1362 
kodlu defter önce yazılıp NFS. d. 1361 kodlu defter ondan çoğaltılmış olmalıdır. Çünkü 1361 
numaralı defterin yazısının temizliği, satırların daha sık yazılması, mahalle ve köy sonlarında sabî, 
tüvana ve ihtiyar olarak nüfusun tasnifli toplamının yer alması, sanki bu defterin diğerinden 
temize çekildiği kanaatini oluşturmaktadır. Ayrıca kapağındaki “Defter-2” ifadesi de bunu teyit 
eder gibi görünmektedir. 1362 numaralı defterin üzerine yapılan işlemler ve sonraki yıllardaki 
eklemeler, asıl defter olması hasebiyle normal karşılanabilir.  
 
Bu sebeplerden ötürü, Bandırma Kazası’nın 1830-1831 yılına ait Müslüman nüfusunun 
analizinde 1361 numaralı defterin bilgileri kullanılacaktır. Elde başka bir veri olmadığı için kazanın 
gayrimüslim nüfusunun analizi 1362 numaralı defterin bilgilerinden hareketle yapılacaktır. Ancak 
bu defterin sonradan ilaveleri ihtiva etmesi sebebiyle, 1830-1831 gayrimüslim nüfusunun, çok 
büyük farklar olmasa da, tamamen doğruluğu iddiasında olmadığımızı belirtmekte fayda vardır. 
Ayrıca her iki defterde de Bandırma kaza olarak kaydedilmiştir.   
    
Sonuncu kaynak olarak kullanılan, NFS. d. 1371 kodlu nüfus defteri ise diğerlerinden biraz 
farklıdır. Bu defter, Erdek, Bandırma, Kapıdağı ve Adalar bölgesine ait, İslam ve gayrimüslim 
nüfusun ve bazı özelliklerinin verildiği bir icmal defterdir. Kapağı ve üzerinde herhangi bir 
tarihlendirme yoktur ancak ilk sayfasının arkasında eskiden arşivde yazıldığı anlaşılan H. 1256, 
M. 1840/1841 tarihi bulunmaktadır. 
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1830-1831’de Bandırma Nüfusu ve Yerleşim Birimleri 
 
1830-1831 tarihinde Bandırma Kazası’nın 14 adet iskân yeri bulunmaktadır. İlgili defterlerde 
Müslümanlara ait 4 mahalle ve 2 köy, Rumların meskûn olduğu 3 mahalle, 2 köy ve Ermenilerin 
yaşadığı 4 mahalle Bandırma Kazasının yerleşimleri olarak görülmektedir. Bu yerleşimlerden 
Yenice köyünde hem Müslüman hem de gayrimüslim (Rum) tebaa birlikte ikamet etmektedirler*. 
Bunlardan en kalabalığı 320 erkek nüfus ile Ermenilerin yaşadığı Abraham mahallesidir. Yine 
Ermeni mahallesi Mıgırdıç 286 erkek nüfus ile ikinci sırada yer alır. En kalabalık üçüncü yerleşim 
ise Rum mahallesi Hızırilyas’tır. Müslümanların ikamet ettiği Hacıyusuf Mahallesi en kalabalık 
dördüncü iskân birimidir. 
 

Tablo-1: Mahalleler İtibariyle Müslüman Erkek Nüfus† 
Haydarçavuş 166 

Dere 138 

Sığıryolu‡ 232 

Hacıyusuf 246 

Toplam§  782 
 

Tablo-2: Köyler İtibariyle Müslüman Erkek Nüfus** 
Kayacık††  89 

Yenice 34 

Toplam  123 

     
Kazanın toplam Müslüman erkek nüfusu 905 olup ayrıca kazada yabancı Müslüman olarak kayıtlı 
Prizrenli 9 kişi bulunmaktadır. Bu nüfusun 355’i sabî (12 yaş altı), 260’ı tüvana (12-40 yaş) ve 
290’ı (40 yaş üstü) ihtiyar olarak tasniflenmiştir.‡‡ Görüldüğü gibi kazanın Müslüman erkeklerinin 
% 40’a yakını çocuk yaştadır. Yine % 32 civarında bir erkek nüfus da 40 yaş üstüdür. Dolayısıyla 
sayım esnasında, kazada askere alınabilecek nitelikteki yaş aralığına dâhil olanlar toplam erkek 
nüfusun üçte birinden daha azdır. Sadece askerlik açısından değil, işgücü olarak bakıldığında da 
üreticiliğin yüksek olmama ihtimalini gösterir bir tablo ortaya çıkmaktadır. 
 

Tablo-3: Mahalleler İtibariyle Gayrimüslim Erkek Nüfus§§ 
Rum Ermeni 

Hızırilyas 268 İstefan 108 

Ayanikola 209 Ovannes 117 

Selvi 166 Mıgırdıç 286 

  Abraham 320 

Toplam 643 Toplam 831 
   

                                                           
* Bkz. Tablo-1, 2, 3 ve 4 
† NFS. d. 1361, s. 8-12 
‡ Şimşir, a.g.m. s. 317’de Hızıryolu olarak belirtilmiştir. Hâlbuki bugün yerel halk arasında hâlâ 
Sığıryolu’nu bilenler mevcuttur. 
§ Defterde nüfus bilgilerinin yaş kategorileri toplanırken, yer yer toplama hataları yapılmıştır. Bu tabloda 
ve diğerlerinde defterdeki toplamlar değil, tarafımızdan yapılan doğru toplamlar kullanılmıştır. 
** NFS. d. 1361, s. 13 
†† Şimşir, a.g.m. s. 317’de Kuyucak olarak belirtilmiştir ki, bu yerleşim birimi de Bandırma mezarlığının 
hemen üstünde ve hâlen aynı isimle anılmaktadır. 
‡‡ NFS. d. 1361, s. 13 ve Şimşir, a.g.m. s. 317  
§§ NFS. d. 1362, s. 317-385 
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Tablo-4: Köyler İtibariyle Rum Erkek Nüfus* 
Dutlimanı 228 

Yenice 208 

Toplam  436 
       

 

Tablo-5: Kazada Toplam Gayrimüslim Erkek Nüfus 
Rum 1079 

Ermeni 831 

Toplam 1910 

 
Yerleşim birimlerinin sıfatı itibariyle bakıldığında şehir merkezinin kalabalık, kır iskânının ise zayıf 
olduğu görülür. Bandırma kazası dâhilinde Rum ve İslam nüfusun birlikte yaşadığı Yenice köyü 
yanında, sadece Rumlarla meskûn Dutlimanı ve yine sadece Müslümanların oturduğu Kayacık 
köyü yer almaktadır. 
    

 
Grafik-1: Kasaba/Şehir Nüfusu Etnik Dağılımı (Tüm Gruplar) 

 

 

 
 

Grafik-2: Kasaba/Şehir Nüfusu Etnik Dağılımı (Müslüman-Gayrimüslim) 
 

    

 

                                                           
* NFS. d. 1362, s. 387-405; Bu çalışmada gösterilen köy sayıları çalışmaya kaynaklık eden nüfus defterleri 
esas alınarak ortaya konulduğu için, bilhassa bu belirtilenlerin dışında, kullanılan defterlere yansımayan 
Müslüman vakıf köyleri olma ihtimali de düşünülmelidir.  
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Tablo-6: Kazanın Yerleşim Birimi ve Nüfusuna Dair Genel Tablo 
Müslüman Rum Ermeni 

4 mahalle 3 mahalle 4 mahalle 

2 köy 2 köy  

905 erkek nüfus 1079 erkek nüfus 831 erkek nüfus 

Kazanın Toplam Erkek Nüfusu 2815 

Toplam Yerleşim Birimi 14 olup 11 mahalle ve 3 köy (Kayacık, Dutlimanı ve Yenice, Yenice’de hem 
Müslüman hem de Rum nüfus bulunmaktadır.) den müteşekkildir. 

 
Bandırma’da, erkek nüfus esaslı olarak, en kalabalık dini topluluk Rumlardır. Ardından 
Müslümanlar ve son olarak da Ermeniler gelmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, toplulukların 
rakamları arasında büyük farklar yoktur. Dolayısıyla herhangi bir grubun azınlık veya çoğunluk 
olarak değerlendirilmesi doğru değildir. Şehir merkezinde gayrimüslim erkek nüfusun Müslüman 
erkek nüfustan çok fazla olduğu görülmektedir.* Yine Bandırma taşrasında da Rum erkek nüfus 
Müslüman erkek nüfusun üç katından daha fazladır.† 
 

 
Grafik-3:Kaza Genelinde Dini Grupların Dağılımı  

 

 
                                                           
* Bkz. Grafik-1, Graifk-2 
† Bkz. Tablo-2 ve Tablo-4 
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Grafik-4: Kaza Genelinde Müslüman-Gayrimüslim Oranı  
 
1840-1841* Tarihinde Bandırma Nüfusu 
 
1840-1841 tarihli olabileceğini düşündüğümüz istatistiğe göre, Bandırma’nın 13 mahallesi ve 3 
köyü vardır. Buradan da anlaşılacağı üzere kazanın yerleşim birimlerinde 1831’e göre büyük bir 
değişiklik gerçekleşmemiştir.† 10 yıllık dilim içinde, kazanın toplam erkek nüfusunda % 15’e yakın 
bir artış gerçekleşmiştir. Dini gruplar arasında sayıca ve oran olarak en fazla artış Ermeni erkek 
nüfusunda olmuştur. Ancak bu genel tabloyu çok fazla değiştirmeyip Ermeni erkek nüfusunu 
Müslüman erkek nüfusa biraz daha yaklaştırmıştır.   
 

Tablo-7: 1840-1841 Bandırma Erkek Nüfusu‡ 
 Müslüman Rum Ermeni Toplam 

Hane 474 492 414 1380 

Erkek Nüfus 1024 1203 1004 3231 

HBOEN§ 2,1 2,4 2,4 2,3 

Defterde Bandırma’nın toplam 13 mahalle ve 3 köyü bulunduğu belirtilip bunların 
isimleri verilmemiştir. 

 
Eldeki istatistiğin hane sayısı hakkında bilgi vermesi de hane başına düşen erkek nüfusu 
hesaplamayı mümkün kılmaktadır. Buna göre Müslümanlarda hane başına 2,1 erkek düşerken, 
bu oran gayrimüslim topluluklarda 2,4’tür. Denilebilir ki, Bandırma’da gayrimüslim ailelerin 
Müslüman ailelere göre daha kalabalık olma ihtimali yüksektir.** 
 

Tablo-8: Yıllara Göre Bandırma’da Erkek Nüfusunun Artışı 
Yıl Müslüman Rum Ermeni Gayrimüslim Toplam 

1830-1831 905 1079 831 1910 2815 

1840-1841 1024 1203 1004 2207 3231 

1845†† - - - 1886 - 

% Artış (1831/31 ile 1840/41 
arası) 

13,1 11,4 20,8 15,5 14,7 

 
Tarihini 1840-1841 olarak değerlendirdiğimiz bu icmal istatistiğe göre Bandırma’da bazı meslek 
gruplarının sayıları ve dini gruplara göre dağılımı Tablo-9’da gösterildiği gibidir. Buna göre 
Bandırma kazasında esnaflık en büyük meslek grubu olup onu çiftçilik izlemektedir. Tüccarlığın 
zayıf olduğu Bandırma’da değirmencilik ve bahçevanlığın ise oldukça yaygın olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu veriler erkek nüfusun sayısı ile kıyaslandığında‡‡ bir hayli düşüktür. 
Muhtemelen mesleklerin istatistiğe yansıması çok sağlıklı olmamıştır. Özellikle 1004 erkek 
nüfusa sahip olan Ermeniler içinden sadece 17 kişinin meslek sahibi görülmesi bu kanaati 
güçlendirmektedir.     
 

                                                           
* Bu başlıktaki veriler BOA. NFS. d. 1371 numaraları defterden derlenmiş olup Giriş bölümünde defterin 
tarihlendirilmesi hakkında bilgi verilmişti. 
† Bkz. Tablo-7 ve Tablo-10 
‡ NFS. d. 1371, s. 3 
§ Hane Başına Ortalama Erkek Nüfus 
** Bkz. Tablo-7 
†† Bu rakam H. 1260/ M.1845 tarihli NFS. d. 3870 kodlu bir icmal deftere dayandırılmaktadır. Bkz. Şimşir, 
a.g.m. s. 317. 
‡‡ Bkz. Tablo-8. 
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Tablo-9: 1840-1841 Tarihinde Bandırma’da Meslek Erbabı* 

Meslek Grupları Müslüman Rum Ermeni Toplam 

Çiftçi 316 114 - 430 

Esnaf 283 269 - 552 

Tüccar 3 2 13 18 

Değirmenci ve Bahçevan  - 88 4 92 

Toplam 602 473 17 1092 
 

 
Bandırma Çevresinin Nüfusuna Dair 
 
Eldeki bu istatistik Bandırma çevresinin nüfusuna ve nüfusun özelliklerine dair bazı bilgileri 
görme imkânı da sağlamaktadır. Örneğin Ermeni nüfus, bölgede Bandırma ile birlikte sadece 
Edincik’te ikamet etmektedir. Bandırma’da da bulunmayan Yahudiler, bölgede yalnızca 
Marmara Adası’nda yerleşmiş görülmektedirler. Ayrıca, Kemer dışında hiçbir yerleşimde aşiret 
bulunmamaktadır. Rumlar bu yerleşimlerin tamamında mevcut olup, İmralı Adası’nın ise yalnızca 
Rum nüfustan ibaret olduğu dikkat çekmektedir. Yine az bir Kıbtî nüfus Kemer ve Edincik’te 
yaşamaktadır.†  
  

Tablo-10: Bandırma Çevresine Ait Bazı Nüfus Bilgileri‡ 
Yer Adı Mahalle 

Köy 
Adedi 

Müslüman Müslüman 
Kıbtî 

Aşiret Rum Ermeni Yahudi 

Hane Erkek Hane Erkek Hane Erkek Hane Erkek Hane Erkek Hane Erkek 

Erdek 15 m. 331 722 5 15   818 1937     

Kemer 2 m. 1 k. 69 124   35 87 40 85     

Kapudağı 15 m. 11k. 47 117     1349 3307     

Edincik 8 m. 29 k. 724 1582 7 15   69 217 263 590   

Marmara 
Adası 

3 m. 4 k.       679 1773   27 65 

Paşalimanı 
Adası 

1 m. 9 k. 209 422     704 1584     

İmralı 
Adası 

Yok        139 323     

     
 
 

SONUÇ 
 
19. yüzyılın ortasına doğru, Bandırma Kazası az sayıda alt iskân birimine sahiptir. Buna rağmen 
yaklaşık 3000 civarında bir erkek nüfusu;  tahmini olarak da 6000 kadar bir toplam nüfusu 
barındırmaktadır. Bu hali ile Bandırma, Kapudağı Kazasından sonra bölgenin en kalabalık ikinci 
kazası durumundadır.  
 
Bandırma’da Müslüman, Rum ve Ermeni nüfus birbirine yakın oranlarda bulunmaktadır. Dini 
gruplar büyüklüklerine göre, çok az farklarla, Rum, Müslüman ve Ermeni olarak sıralanmaktadır. 
Bu yıl aralıklarında, Ermeniler tamamen Müslümanlar ise ağırlıklı olarak şehir merkezinde ikamet 

                                                           
* NFS. d. 1371, s. 3. 
† Bkz. Tablo-10 
‡ NFS. d. 1371, s. 1 
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etmektedirler. Rumlar ise Bandırma taşrasının en kalabalık grubu olmuşladır. Yine Bandırma’nın 
çevresinde de Rumların en yaygın dinî topluluk olduğu göze çarpmaktadır. 1830-1840 arasındaki 
on yıllık süreçte ise Bandırma nüfusunda kayda değer büyük bir artış gözlenmemektedir.  
 
Kaynakların sunduğu bilgilere göre Bandırma’da icra edilen meslekler ağırlıklı olarak hizmet 
sektörü ve ticarette yoğunlaşmakta, tarım bunlardan sonra gelmektedir. Bu sektörlerin 
ayrıntılarını bilmemekle birlikte, kazanın coğrafi konumundan kaynaklandığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. 
 
Bu çalışma ile Marmara Denizi’nin güney kıyılarındaki Bandırma’nın, üzerine çok fazla araştırma 
olmamasına rağmen, bu ilgiyi hak eden bir geçmişe ve kaynak birikimine sahip olduğu 
söylenebilir. 
 
Görüldüğü üzere 19. asrın ilk yarısına ait, Bandırma nüfus verilerini içeren defterler mühim 
bilgiler sunmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımında hassas bir tenkit uygulanmalıdır. Bu 
çalışmada bazı önemli ayrıntılara dikkat edilmeye çalışılmış ve buradan bazı yorumlara 
gidilmiştir. Ancak bunların da ötesinde, Bandırma nüfusunu daha detaylı olarak ele alacak 
çalışmalarda, bu defterler ile varsa diğer arşiv malzemesi de eklenerek ve bu malzemeler, kimisi 
karşılaştırmalı olarak, ciddi bir eleştiri süzgecinden geçirilerek kullanılmalıdır. Böylelikle bu 
tebliğde sunulanların yanlışlıkları düzeltilip eksikleri tamamlanabilir ve daha sahih bir biçimde 
Bandırma nüfusu ve özellikleri ortaya konulabilir.   

 
 

KAYNAKLAR 
 
Nüfus Defterleri 
BOA. NFS. d. 1361 
BOA. NFS. d. 1362  
BOA. NFS. d. 590 
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ÖZET:  
 
Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecinde bir gezginin Anadolu’ya ait ayrıntılı tasvir, gözlem ve 
değerlendirmelerini içeren “Anadolu Mektupları”, çöküş yıllarının toplumsal sebeplerini irdeleme imkânını 
vermesi bakımından hayli enteresandır. Biyografisi hakkında bilgi sahibi olamadığımız, ancak Sebilü’r-
Reşâd dergisindeki yazdığı gezi notlarından kendisinden haberdar olabildiğimiz Ömer Fuad’ın mektupları 
adı geçen derginin değişik sayılarında yayınlanan makalelerden oluşmaktadır. Osmanlı’nın, kurumaya yüz 
tutmuş bir ağaca benzediği dönemlerde son derece dikkatli gözlem ve değerlendirmelere sahip bir 
gezginin Anadolu’nun önemli ilçe merkezlerinden biri olan Bandırma’ya dair izlenimlerinde ayrıntılı 
biçimde müslümanlar ve hıristiyanların durumlarına ilâveten Bandırma köylülerinin toplumsal ve 
ekonomik yaşamı hakkında önemli ve geniş bilgiler yer almaktadır. Bu bildiride 1913 yılında derginin üç 
ayrı sayısında yayınlanan ve Ömer Fuad’ın Bandırma ilçesine yaptığı seyahatle ilgili notlarından oluşan 
bilgilerden hareketle bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Ömer Fuad, Bandırma, Anadolu mektupları, gezgin 
JEL Kodu: Z00 
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ABSTRACT:  
 
The "Anatolian Letters" containing detailed descriptions, observations and evaluations of a traveler in 
Anatolia during the demolition of the Ottoman State are quite interesting in terms of giving the 
opportunity to examine the social causes of the decadent years. The letters of Ömer Fuad, who we cannot 
have any information about his biography, but we can be informed about in his travel notes written in 
Sebilü'r-Reşad magazine, consist of articles published in different numbers of the mentioned magazine. 
During periods when the Ottoman Empire looked like run-down, a traveler with extremely careful 
observations made some evaluations about the impressions of Bandırma, one of the most important 
district centers of Anatolia, in addition to the situation of Muslims and Christians in detail, besides, 
important and wide information regarding to the social and economic life of Bandırma villagers. In this 
report, some evaluations will be made on the basis of the information in the travels made by Ömer Fuad 
to the district of Bandirma in 1913 published in three separate volumes of his magazine. 
 
Keywords: Omer Fuad, Bandırma, The Anatolian letters, traveller 
JEL Code: Z00 
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GİRİŞ 
 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde periyodik olarak çıkan uzun ömürlü mecmuaların sayısı 
pek fazla değildir. Bunlar arasında uzun soluklu sayılabilecek dergilerin en önemlilerinden biri 
Sırât-ı Müstakîm adıyla başlayan ve Sebîlü’r-Reşâd namıyla devam eden mecmuadır. 
Kurucusunun gazeteci-yazar Eşref Edib Fergan’ın olduğu Sırât-ı Müstakîm ve ardından da 
Sebîlü’r-Reşâd’da yazıları yayınlanan pek çok ismin başında İstiklâl Marşı yazarımız Mehmed Akif 
Ersoy da (1873-1936) bulunmaktaydı. II. Meşrutiyet'in ilânının hemen akabinde (1908) 
yayımlanmaya başlayan ve 1925 yılına kadar 641 sayısı basılan bu haftalık dergi, yaklaşık 23 yıl 
ara verdikten sonra 1948-1965 yılları arasında yayın hayatına devam etmiştir. Bu dergilerin 
tamamı 48 cilt halinde toplanmıştır. 
 
Mehmed Akif Ersoy’un 1908-1925 yılları arasında başyazarlığını yaptığı Sırât-ı Müstakîm’de, 
daha çok dinî içerikli yazılar olmak üzere siyasî, ilmî, edebî ve ahlakî konulara da yer verilmiştir. 
Dönemin önemli entelektüel kişileri (Muhammed Abduh, Şeyhulislâm Musa Kâzım, Babanzade 
Ahmed Naîm, M. Şemseddin Günaltay, Ömer Rıza Doğrul, Peyami Safa, Hasan Basri Çantay ve 
Ali Fuad Başgil vs.) kadrosuna toplayan bu dergi, topluma Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler 
doğrultusunda bir İslâm anlayışını aktarmaya çalışması bakımından dikkat çekmektedir. Bu 
bağlamda özellikle Kur’ân-ı Kerim sure ve ayetlerinin Türkçe meallerini ihtiva eden makalelerin, 
müslüman halkın İslâmî bakımdan bilinçlenmesi noktasında başta Mehmed Akif Ersoy olmak 
üzere bazı yazarlar tarafından kaleme alınması gayretleri son derece belirgindir. Derginin 
yayımlandığı dönemde gündem oluşturan dinî, sosyal, siyâsî ya da ekonomik hemen her hususa 
İslâmî duyarlılıkla nasıl yaklaşılması ve ideal müslüman kimliğinin nasıl şekillenmesi gerektiği 
konusunun okuyucularla paylaşıldığı gözlenmektedir. 
 

ÖMER FUAD VE ANADOLU MEKTUPLARI 
 
Hayatı hakkında, yazılarının yayınlandığı dergide ya da diğer biyografi kaynaklarında herhangi bir 
bilgiye rastlanmayan Ömer Fuad’ın Sebîlü’r-Reşâd’da kaleme aldığı makalelerin toplam sayısı 
14’tür. Derginin çıkmaya başladığı tarihten itibaren yaklaşık iki yıl sonra makaleleri yayımlanan 
Ömer Fuad, dergide yer alan ifadesiyle “Anadolu Seyyâr Muhâbir-i Mahsûsu”dur, yani taşranın 
bazı şehirlerini gezerek dergiye makaleler kaleme alan bir muhabiridir. Bu faaliyetini serbest 
olarak ve hatta amatörce yaptığı anlaşılan Ömer Fuad’ın makaleleri, dergide “Anadolu 
Mektupları” üst başlığıyla (serlevha) yayınlanmıştır. Her ziyaret ettiği yere ilişkin gözlem ve 
değerlendirmelerini oldukça özenli bir üslupla dergide kendisine ayrılan bölümde “mektup”lar 
halinde dercetmiştir. 
 
Osmanlı Devleti’nin giderek zayıfla(tıl)dığı bir zaman diliminde Anadolu’nun bazı beldelerini 
gezerek ve gözlemlerini dikkatli bir şekilde not ederek makalelerini hazırlayan Ömer Fuad’ın bu 
yolculuğa (kendi ifadesiyle) “Daru’l-Hilâfe” olan İstanbul’dan başladığı, sonra Bursa’ya geçtiği, 
devamında Kirmastı (Mustafakemalpaşa) ve Mihaliç (Karacabey)’den sonra Bandırma’ya ulaştığı, 
buradan Aydıncık (Edincik)’a ve en son olarak da Ayvalık’a geldiği anlaşılmaktadır. Gezdiği her 
yerleşim merkeziyle ilgili iki, üç ya da dört yazı kaleme alan yazar, Bandırma için de üç makaleyi 
Sebîlü’r-Reşâd’da yayınlamıştır. Bursa’ya yola çıkışının tarihi olarak yazar, İstanbul’un fetih 
yıldönümü olan 29 Mayıs 1913’ü (Hicrî 22 Cemaziyelâhir 1331 / Rûmî 16 Mayıs 1329) 
kaydetmiştir. 
 
Ömer Fuad’ın Sebilü’r-Reşâd dergisinde yayınlanan 14 makalesi farklı sayılarda yer almıştır. 
Bunlar sırasıyla şöyledir: Bursa’ya yolculuk (250. sayı, 266. sayfa), Bursa şehri hakkında bilgi (252. 
sayı, 297-298. sayfalar), Bursa’da sanayi ve ticaret (254. sayı, 230-232. sayfalar), Bursa-

http://www.haber7.com/etiket/s%C4%B1rat-%C4%B1+mustakim
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Karacabey kazası hakkında bilgi (256. sayı, 362-363. sayfalar), Karacabey kazasında ekonomik 
hayat (257. sayı, 375-376. sayfalar), Karacabey kazasında okulların durumu (258. sayı, 395-396. 
sayfalar), Karacabey kazasının ekonomik durumu (260. sayı, 422. sayfa), Mustafakemalpaşa 
(Kirmastı) kazası (261. sayı, 9-11. sayfalar ve 263. sayı, 47-48. sayfalar), Bandırma’da 
müslümanlar ve hıristiyanlar ile mektepler (265. sayı, 75-76. sayfalar), Karesi sancağı umumi 
meclisinin kurulması ve aldığı kararlar (267. sayı, 109-110. sayfalar), Bandırma’da sanayi ve 
ticaret (269. sayı, 141-143. sayfalar), Bandırma’da köylülerin toplumsal ve ekonomik hayatları 
(271. sayı, 171-173. sayfalar), Edincik Nahiyesi (281. sayı, 332-333. sayfalar) ve Adalar denizi 
sahilinde Ayvalık (292. sayı, 107-108. sayfalar). 
 
Ömer Fuad, daha çok Batı Anadolu’da gerçekleştirdiği gezilere dair gözlem ve değerlendirmeleri 
kapsamında Bandırma’yla ilgili yazdığı üç makalenin bulunduğu dergilerin sayıları ve 
yayınlandıkları tarihler şöyledir: 
 
265. sayı: 9 Ekim 1913 (Hicrî 8 Zilkade 1331 / Rûmî 26 Eylül 1329) 
269. sayı: 6 Kasım 1913 (Hicrî 6 Zilhicce 1331 / Rûmî 24 Teşirin-i Evvel Eylül 1329) 
271. sayı: 20 Kasım 1913 (Hicrî 20 Zilhicce 1331 / Rûmî 7 Teşrin-i Sânî 1329) 
 
Görüldüğü üzere Ömer Fuad, Bandırma’ya dair yazdığı makaleleri 1913 yılının Ekim ve Kasım 
aylarında yayınlanmıştır. Bandırma’ya ziyaretinin de bu aylarda ya da hemen öncesinde 
gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Ömer Fuad’ın bu makaleleri sayesinde, Bandırma’nın 105 yıl 
öncesine ilişkin adeta bir fotoğrafını çekme fırsatı bulmuş olacağız.  
 

ÖMER FUAD’IN BANDIRMA’YA DAİR GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ 
 

Müslümanlar ve Hıristiyanlar 
 
1913 yılının son aylarına doğru Ömer Fuad’ın 5-6 gün süren Karacabey gezisinden sonraki durağı 
Bandırma olmuştur. Bu ilçeye dair verdiği ilk bilgi ise burada yaşayan müslümanlar ile 
hıristiyanlar hakkındadır. Birlikte yaşama tecrübesinin en güzel beldelerinden biri olduğu ifade 
edilen Bandırma’nın merkezinde “Livadya” denilen yerde büyük bir Rum okulu ve yine kasabanın 
merkeze bakan tarafında “Malta” denilen yerde İngiliz ve Fransız bayraklarının asılı olduğu bir 
konsolosluk binası bulunmaktadır. Bandırma’da zahire ticaretiyle meşgul çok zengin bir Rum’un 
bu konsoloshanede İngiliz ve Fransız uyrukluların bürokratik işlerinde yardımcı olduğu 
anlaşılmaktadır. 
 
Ömer Fuad bu arada üzüldüğü bir konuyu okuyucularla paylaşır ve Haydar Çavuş* Camii dışında 
Bandırma’da İslâmî eserler meyanında dikkati çeken bir yapının bulunmadığını ifade eder. 
 
Bandırma’daki iki önemli köyün olduğu, bunlardan birini Rum mektebiyle ünlü “Perama” 
(Peramos) ve diğerinin ise granit taşı ocakları ve bunların zengin Ermeni sahipleri sebebiyle 

                                                           
* Haydar Çavuş’un m. 1591 / h. 999 yılında düzenlemiş olduğu iki adet vakfiyeden anlaşıldığına göre; 

Bandırma’da inşa ettirdiği bir cami, muallimhane (sıbyan mektebi) ve çeşme için vakıf kurarak gelirleri 
bu eserlere ve görevlilerine harcanmak üzere bir hamam, beş adet ev ve on beş adet de dükkân 
yaptırmış, ayrıca çalıştırılmak ve geliri vakfa harcanmak üzere 200.000 dirhem vermiş ve yine geliri vakfa 
harcanmak üzere Bandırma’da bir ev, iki adet bahçe, İstanbul’da halen oturduğu ev ve yine 12.000 
dirhem bağışlamıştır. Bk. Abdülmecit Mutaf, “Haydar Çavuş Camii” 

   http://www.sonkursungazetesi.com/haber/turkiye/haydar-cavus-camii/5088.html Erişim tarihi: 
17.08.2018. 

http://www.sonkursungazetesi.com/haber/turkiye/haydar-cavus-camii/5088.html
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“Ermeni” olduğunu belirten Ömer Fuad, bu ikinci köyde bulunan güzel su kaynaklarından dolayı 
Bandırma’nın merkezine buradan fıçılarla su taşındığını kaydeder. 
 
Bandırma’da kurulan hafta pazarının Cuma olmasını eleştiren yazar, müslümanların çabalarıyla 
bir ara pazarın Perşembe gününe alındığını, ancak sonra yine Cuma gününe dönüştürüldüğünü 
belirtir. Hiçbir İslam beldesinde Cuma günü pazar kurulmadığını, bunun çok mantıksız olduğunu 
ifade eder ve kendileri için kutsal kabul etmeleri sebebiyle yahudilerin Cumartesi ve 
hıristiyanların da Pazar günlerinde asla pazar alışverişi yapmadıklarını hatırlatır. 
 
Mektepler 
 
Bandırma’daki okul potansiyeli hakkında kısaca bilgi veren Ömer Fuad, en mükemmel okulun 
Livadya’da Rum zenginlerin parası ve fakirlerin yoğun çalışmalarıyla yapılan Rum okulu 
olduğunu, okulun yanında Bandırma’nın en güzel yerinde Rum kabristanı bulunduğunu, 
müslümanların kabristanının ise harabeye döndüğünü aktarır. Ömer Fuad, mezarlıkların 
bakımsızlığından duyduğu teessürü “Yazıklar olsun bizim müslümanlığımıza!” ifadeleriyle 
vurgular. 
 
Diğer Rum okulunun da Perama köyünde olup müslüman okullarıyla kıyas edilemeyecek 
derecede muhteşem yapıdığını, adeta bir darülfünun olduğunu kaydeder. Bandırma’nın en 
güzel, en yüksek bir mevkiinde, beş-altı müslüman gencin de öğrenim gördüğü Katolik Cizvitler’e 
ait son derece donanımlı bir mektep ve bir kilise ile ayrıca Protestanların da buna benzer bir 
müessesesi olduğuna işaret eder.  
 
Bu gayretli ve çalışkan misyonerlerden müslümanların da ibret alması gerektiğine inanan yazar, 
cihadın yalnız kılıçla değil, para, mal ve kalemle de yapılabileceğini ifade eder, ilmî ve ekonomik 
yönden hıristiyanlara karşı üstün duruma geçmemiz gerektiğini dile getirir. 
 
Ömer Fuad, o tarihte Bandırma’ya bağlı olan Manyas nahiyesinde 76 köyün bulunduğunu, ancak 
sadece nahiye merkezinde bir rüşdiye mektebi olmasına rağmen okutacak talebe 
bulunamadığını belirtir ve bunun sebeplerini daha iyi öğrenebilmek için bazı köylülerle görüşür. 
Halkın mekteplere karşı ilgisizliğinin nedenini, buralardan yetişen çocukların bazı hükûmet 
görevlileri gibi ahlâksız olması ihtimaline dayandıran yazar, bundan dolayı halkın çocuklarını 
okula göndermediklerini ifade eder. Yazara göre müslümanların geri kalması ve cehalette 
yuvarlanması günahının yarısı halka, yarısı da rehberlere aittir.  
 
Sanayi ve Ticaret 
 
İkinci makalesini Bandırma’daki sanayi ve ticarete ayıran yazar, Bandırma’daki müslümanların 
sanayi açısından bir hayli geride olduğunu, bu alanda hemen her şeyin hıristiyanların elinde 
bulunduğunu kaydeder. Bu durumun müslümanlar için son derece üzüntü verici olduğunu 
belirten Ömer Fuad, yazının kaleme alındığı tarihten dört yıl önce, yani 1909’da bazı müslüman 
girişimcilerin teşvikiyle bir şayak (kaba dokunmuş, dayanıklı bir çeşit yün kumaş) fabrikası 
kurulmuş ve maalesef basit bir mesele sebebiyle devam ettirilememiş olduğunu ifade eder. 
Bandırma’nın bütün müslümanlarının elbiselerini hıristiyan terzilere diktirmek mecburiyetinde 
bulunduğunu, çünkü bütün terzilerin hıristiyan olduğunu vurgulayan yazar, sadece köylülere 
mahsus elbise diken müslüman bir terzi olsa da Bandırmalı müslümanların onu tercih 
etmediklerini, bu terziye ara sıra bazı köylülerin gelip hatırını sorduklarını ve eline beş-on kuruş 
verip alışveriş yaptıklarını zikreder. 
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Kunduracılık (ayakkabıcılık) sanatıyla yeni yeni birkaç müslümanın meşgul olmaya başladığını, 
ancak hıristiyanlarla bu alanda rekabetin mümkün olmadığını, çünkü hıristiyanların bazı tedbirler 
alarak bu konuda modern üretimler gerçekleştirdiklerini ve modaya uygun zarif potin (koncu 
ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı) kunduralar 
yapmak suretiyle müslümanları geride bıraktıklarını vurgulayan Ömer Fuad, dericilik esnafı 
içinde Dervişzade Ahmed Efendi adında gayretli bir kişinin pek çok sıkıntıya rağmen gece gündüz 
çalışarak sanatını modern yöntemlerle geliştirmeye çalıştığını, ayrıca aynı kişinin bir ayakkabı 
mağazası açtığını ve dürüstlüğüyle bu işi daha da ileriye taşıyarak herkese örnek olduğunu yazar. 
 
Diğer esnaf arasında manifaturacı Hafız Sami Efendi ile Taşçızade Reşad Bey; hırdavat alanında 
Evyapanzadeler, kantariye (şeker, kahve, pirinç vs.) konusunda Hacı Ahmed Efendi, demircilik 
sahasında Tatar Hacı Abdüllatif ile Hacı İslâm ve ortakları, şayakçılık meşgul Abbas ve İbrahim 
Efendiler istisna edilecek olursa Bandırma sanayi ve ticaretinin büyük bir bölümünün 
hıristiyanların elinde olduğuna işaret eden yazar, Bandırma’da bütün zahire ticaretinin Rumlar 
tarafından yönetildiğini, son zamanlarda bir Musevi tüccarın bunlara katıldığını, Anadolu 
köylülerinin ürünlerinin bunların mağazalarına, depolarına, fabrikalarına, değirmenlerine 
aktığını, buralardan gerekli yerlere sevkedildiğini, yüz binlerce köylünün karınlarını kuru ekmekle 
doyurmaya çalışırken beş-altı büyük Rum tüccarının refah ve nimetler içinde yüzdüğünü belirtir. 
 
Bütün bu zenginliklerine rağmen hıristiyanların gözlerinin doymadığını, bu durumda bile 
nankörlük etmeye devam ettiklerini, müslümanların yiyecek ekmek ve peynir bulamazken 
hıristiyanların kazandıkları altınlarının kasalara sığmadığını ve bunları sürekli yurtdışına 
çıkardıklarını ifade eden Ömer Fuad, müslümanların tembellik ve miskinliği sebebiyle 
hıristiyanların büyük imkânlar elde ettiğini bir örnekle şöyle aktarır: Bandırma’nın karşısında 
güzel suyuyla ünlü “Ermeni Köyü” civarında, şehirlerin büyük caddeleri için “paket kaldırım taşı” 
üretilen çok sayıda granit taş ocağı vardır. Buranın sermayedarları her konuyu beraberce çözen, 
birlik içinde olan Ermeni vatandaşlarımızdır. Maalesef Müslümanlar ise, bazı değerli ocakları 
kendileri işletemedikleri için Ermenilere 1/50 oranında ve hatta daha da ucuza satmakta bir beis 
görmedikleri görülmektedir. 
 
Köylülerin Sosyal ve Ekonomik Durumu 
 
Bandırma’ya dair son makalesinde önemli bir hususa değinen Ömer Fuad, ilim adamlarının 
İstanbul’da siyaset bataklıkları içinde sürüklenirken yahut faydasız tartışmalarla ömürlerini 
çürütürken müslümanların rehbersizlik yüzünden günden güne gerilediğini, ülkenin içerden ve 
dışardan birçok istilâ ve ihanetle karşı karşıya kaldığını, buna karşın topluma rehber olması 
beklenen ilim adamlarının bu duruma karşı koyabilecek kapasitede olmadıklarını ve bu selin 
karşısında çerçöp gibi silinip gittiğini kaydeder. 
 
Köy köy Anadolu’yu dolaşırken müslüman halkın rehbersiz ve mürşitsiz kalmaları yüzünden 
gayrimüslimlere boyun eğmek mecburiyetinde bırakıldığını, bunların köylülerin ahlâkını ve 
ruhunu senelerden beri kemirdiklerinden dolayı aslî fıtratını bozarak fazilet anlayışlarını dumura 
uğrattıklarını belirten Ömer Fuad, köylülerin zaman içinde beraber yaşadıkları gayrimüslim 
esnafa ekonomik sıkıntılar sebebiyle borçlandıklarını, bu esnafın kurnaz bir şekilde müslüman 
gençleri alkole alıştırdıklarını, dinî ve manevî açıdan dejenere hale gelmiş müslüman köylüleri 
kolayca avuçları içine aldığını, köylülerin bir süre sonra ekonomik darboğaz yüzünden ellerindeki 
arazileri gayrimüslimlere satmak zorunda kaldıklarını, ancak buna rağman borçtan 
kurtulamadıklarını, bu durumun dinî ve sosyal bakımdan başka bazı sorunları da beraberinde 
getirdiğini ifade eder. 
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Toplumda yaşanan bu sıkıntıların en büyük nedenini hükûmetin ilgisizliğine bağlayan yazar, 
köylülerin devlet adına görebildikleri şeyin sadece vergi tahsildarı ve askere gidecek gençleri 
belirlemek için gelen jandarma olduğunu, ayrıca Ramazan aylarında sadaka toplamaya gelen 
hoca dışında başka bir mürşitle de karşılaşmadıklarını belirterek bu durumdan dolayı ulemanın 
ilgisizliğine sitem eder. 
 
Yaşanan durumlara son derece üzülen ve devletin giderek yok olma sürecine girdiğini ifade eden 
Ömer Fuad, üçüncü ve son makalesini Farsça bir mısra ile tamamlar. Yavuz Sultan Selim’e ait 
olduğu sanılan bir beytteki bu mısra, aslında sadece Bandırma’yla sınırlı kalmayan ve gezdiği 
yerlerde edindiği izlenimlerin sonucunda bütün Osmanlı coğrafyasını ilgilendiren çok değerli bir 
mesaj da barındırmaktadır. 
 
Bandırmaya dair makalelerin de son cümlesi olan bu mısrada geçen “Feryâd ez în nev-vücûd-i 
‘adem âlûd” ifadesi, oldukça manidar sessiz bir haykırışı dillendirmektedir. Eğer sonu yoklukla 
neticelenecek ise varlığın ne anlamı var ki! Bu muhteşem ülkeyi yokluğa sürüklenmekten 
kurtarmak için başta hükûmet yetkilileri ve ilim adamları olmak üzere herkese görev 
düşmektedir. Eğer görevler derhal yerine getirilmezse bilinmelidir ki, bu işin sonu hüsran ve 
feryad olacaktır. Acilen tedbirler alınmaz ve iş işten geçerse bu güzel ülke büyük üzüntülerin 
girdabına sürüklenecektir. 

SONUÇ 
 
Ömer Fuad’ın kaleme aldığı “Anadolu Mektupları”, Bursa, Mustafakemalpaşa, Karacabey, 
Edincik ve Ayvalık’ın yanı sıra Bandırma’nın da 105 yıl önceki tarihini ve mirasını yakından 
tanımamız için önemli bilgiler içermektedir. Bandırmanın bir asır önceki sosyal, kültürel, 
ekonomik ve eğitim durumuna ilişkin dikkat çekici gözlemler ve değerlendirmelerde bulunan 
yazar, bu malumatı üç ayrı makalede ele almıştır. 
 
Bandırma ve çevresinde gayrimüslimlerin eğitimden sanayi ve ticarete kadar pek çok alanda 
ağırlıklarını hissettirdiklerini belirten yazar, makalelerinde zaman zaman müslümanlar ile 
hıristiyanları karşılaştırmış, ülkenin kötüye gidişinin nedenlerini göstermeye çalışmıştır. 
Hıristiyanların Anadolu’da son derece önemli yatırımlar yaparak ciddi mesafeler kat ettiklerini 
belirtmiş, müslümanlardaki tembellik ve miskinliğin yol açtığı içler acısı durumu gözler önüne 
sermiştir. Bu kötü gidişin kaynağını da bizi biz yapan tarihî mirasımızdan, benliğimizden ve 
değerlerimizden uzaklaşmış ve ecdadımızla bağlarımızı koparmış olmamızda görmüştür.  
 
Osmanlıların, giderek kurumaya yüz tutmuş bir ağaç haline geldiği dönemde müdakkik, gözlem 
gücü yüksek bir seyyahın Anadolu’ya ait değerlendirmelerinden çöküş yıllarının sosyal, ekonomik 
ve toplumsal panaromasını görme fırsatını bulduğumuz 14 makalenin ilkinde Anadolu’ya dair 
hissiyatını yakından farketme şansı buluyoruz. Diğerlerinde olduğu gibi Bandırma makalelerinde 
de Anadolu hakkında birtakım olumsuz izlenimler ve düşünceler serdediyor olsa bile yazarın, 
ümidini sürekli diri tutmaya çalıştığını anlıyoruz. 
 
Onun Anadolu’ya dair hassasiyet ve hissiyatının en önemli tanığı bizzat kendi kaleminden 
dökülen cümlelerdir. Sebîlü’r-Reşâd mecmuasında “Anadolu Mektupları” serlevhalı yazıların 
birincisinde Hilâfet merkezi olan başkent İstanbul’dan Osmanlıların ilk başkenti Bursa’ya 
yolculuğuna yer verilmekte ve daha ilk satırlarda Ömer Fuad’ın bu muhteşem ülkeye duyduğu 
heyecan ve ümidi şöyle aktarılmaktadır: 
 
“Anadolu... Âh, o ne kalb-i rahîm! O ne mâder-i müşfik! İnsan o şefkatdeki samîmiyet ve harâreti 
ancak onun nermîn kolları arasında hissedebilir. O kadar, mâtemiyle, kardeşinin [Rumeli’nin] 
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ufûl-i hazîninden mütevellid kederiyle, öksüzlüğüyle berâber yine zabt-ı hissiyât ederek gülmek 
istiyor, âgûş-ı rıfk u rikkatine sığınan evlâdlarına inşirâhlar, ümîdler bahşetmeye uğraşıyor. Bu ne 
büyüklük... Bu ne vefâkârlıkdır!” (sy. 250, s. 266/a) 
 
METİN ÇEVİRİSİ*: 
 
[Birinci Makale] 
(sy. 265, s.75/a) Anadolu Seyyâr Muhâbir-i Mahsûsumuzdan: 
 
Bandırma’da Müslümânlarla Hıristiyânlar 
 
Kirmastî’de beş, altı gün kaldıkdan sonra Bandırma’ya müteveccihen hareket etdim. 
Karacabey’de kalmayacak, eşyâlarımı alub hemen yoluma devâm edecekdim. Fakat 
muvâsalatımı haber alan ahâlî-i muhtereme Cum‘a günü yapacakları kır ziyâfetinde ‘âcizin de 
bulunmasına ârzû gösterdiler. Bu teveccühlerine karşı me‘a’l-memnûniye muvâfakat gösterdim. 
O gün müstesnâ bir hayât-ı samîmâne geçirdikden sonra ferdâsı Cum‘a ertesi günü öyle vakti 
ma‘hûd arabalardan biriyle Bandırma’ya hareket etdim.  
 
Altı, altı buçuk saat sonra Kapıdağı şibh-i cezîresi, biraz sonra Bandırma kasabası gözükdü: 
 
Kasabanın en güzel merkeze nâzır bir cîhetinde, “Livadya” ta‘bîr olunan bir mahalde beyâz ve 
mavi boyalı muntazam, büyük Rûm mektebi ile ona nâzır bir cihetde ya‘nî kasabanın dîger bir 
dalyasında “Malta” denilen bir mahalde üzerinde İngiliz ve Fransız bayrağı asılı bir Konsoloshâne. 
(Bandırma’nın dehşetli zenginlerinden, bi’l-hâssa zahîre ticâretiyle meşgûl Rûmlardan biri 
mezkûr Konsoloshâne’de fahrî konsolosluk vazîfesini îfâ ediyor; ya‘nî hem İngiliz hem de Fransız 
tebe‘asının umûr ve husûsâtına bakıyor.) Şâyed “Haydar Çavuş” câmi‘-i şerîfi olmasa 
Bandırma’da şâyân-ı dikkat İslâm müessesâtından hiçbir şey yok demek îcâb ediyor.  
 
Bandırma’nın kara cihetinden merkeze doğru bakılırsa karşıdan Kapıdağı şibh-i cezîresi 
gözükdüğünden ‘âdetâ İstanbul’un Boğaziçi sâhilini andırıyor; şu kadar ki Boğaziçi’nin açıklığı 
buraya nazaran dar kalıyor.  
 
Burada iki mühim köy vardır ki birisi Rûm mektebi ile meşhûr “Perama” köyü, dîgeri granit taşı 
ocakları ma‘deni ve bu ma‘denin gâyet zengin Ermenî sâhibleriyle ma‘rûf “Ermenî Köyü”dür. Bu 
köyde iyi su vardır. Nefs-i Bandırma’nın içilecek iyi suyu bulunmadığından fıçılarla su bu köyden 
getirtiliyor. (sy. 265, s.75/b)  
 
Bandırma’da “hafta pazarı” evvelce Cum‘a günü olurmuş. Bi’l-âhire müslümânlar uğraşmışlar. 
Perşembeye tahvîl etmişler. Sonra birkaç zât yine hafta pazarını Cum‘aya tahvîl etmişler. Hâl-i 
hâzırda Cum‘a günü pazar kuruluyor. Bu mes’ele içün birkaç kişi mürâ‘caat etdi. “Her dînin, her 
milletin her hafta mukaddes bir günü vardır. İslâmların mukaddes günü de Cum‘adır. Bugün 
hiçbir tarafda pazar kurulmadığı hâlde burada kuruluyor. Pazarın bu günden gayrı bir güne tahvîli 
içün cerîdenize yazmanızı ricâ ederiz.” 
 

                                                           
* Metin çevirisi sırasında, yazarın makalelerde cümle içinde unuttuğu kelime ya da heceler tarafımızdan 

köşeli parantezler kullanılmak suretiyle tamamlanmıştır. Ayrıca metin içerisinde italik olarak yer verilen, 
söz gelimi (sy. 265, s.75/a) ifadesi, derginin 265. sayısı, 75. sayfasının sağdaki sütununu, (sy.271, 
s.171/b) ifadesi ise derginin 271. sayısı, 171. sayfasının soldaki sütunun göstermektedir. 
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Bu mes’ele hakîkaten mühimdir. Bir İslâm memleketinde Cum‘a günü pazar kurulması pek garîb 
bir mantıksızlıkdır. Vâkı‘â müslümânlar içün Cum‘a günü sabâhdan akşâma kadar alışveriş etmek 
men‘ edilmiş değildir. Memnû‘ olan zamân Cum‘a namâzı [ezanı] okundukdan i‘tibâren namâzın 
hitâmına kadardır. Fakat kurulmuş pazarı, öteberi şeyleri bir tarafa bırakub câmi‘e gitmek de 
olamayacağı tabî‘îdir. O hâlde namâz vaktindeki bütün alışverişler harâm oluyor. Bandırma’daki 
müslümân kardeşlerimin bu hâllerine pek ziyâde müteessif oldum. Dünyânın hiçbir yerinde 
yokdur ki Pazar günü hıristiyânlar, Cum‘a ertesi günü yahûdîler pazar kursunlar, alışveriş etsinler. 
Bunlardan ‘ibret almalı. Gün yalnız Cum‘adan ‘ibâret değil ya! Dîne bu kadar hürmetsizlik, 
milliyete bu derece kayıdsızlık doğrusu ‘afv olunur şeylerden değildir. Memleketin ileri gelenleri 
her hâlde mes’eleyi hâlletmeli, pazarı başka bir güne tahvîl etmelidir. Ve illâ namâz vaktindeki 
alışverişlerinden dolayı hepsi Allah’ın emrine karşı gelmiş oluyorlar.  
 
Mektebler 
 
Bandırma’da mevcûd mekteblerin en mükemmeli belki de en birincisi Rûm mektebleridir. 
Rûmların Bandırma’da iki büyük mektebi vardır. Bunlardan birisi yukarıda söylediğim üzre 
Livadya’daki gâyet muhteşem ve muntazam mektebdir ki Rûm zenginlerinin parasıyla, 
fukarâsının arkasında taş taşımasıyla vücûda gelmişdir. ‘Âdetâ Rûm zenginleri bu mektebleri 
yapdırmak içün müsâbakaya kalkışmışlardır. Ol derecede ki zenginleri bile arkasıyla taş 
taşımışdır.  
 
Bu mektebin yerinde denize nâzır ve Bandırma’nın en güzel, en ferah-nâk bir mevki‘inde etrâfı 
muntazam boyalı duvar ile çevrilmiş bir de kabristân vardır. Kabristânın kapısı üzerinde Rûmca 
olarak şu ibâre yazılıdır: 
 
“Mekâbir-i Emvât” 
“Yunan Ortodoks Milletinin” 
 
Hâlbuki bizim müslümânların kabristânlarına bakarsanız o sefâlete, o harâbeye ağlamamak 
mümkün olmaz. Taşlar kırık, dökük, perîşan. Etrâfında dîvâr nâmına hiçbir şeyler yok. Köpekler 
girer, hayvânlar girer. Ne bakan var, ne de müteessir olan. Yazıklar olsun bizim 
müslümânlığımıza! Hayâtımız zelîl (sy. 265, s.76/a) olduğu gibi, memâtımız da zillet içinde. 
Dünyâsı bu kadar hakîr ve perîşân olan milletin âhiretinden de hayır umulmaz.  
 
İkinci Rûm mektebine gelince bu, Bandırma’nın karşısında “Perama” nâm köydedir. Kezâ bu 
mekteb de müsâbaka ile yapılmışdır.  
 
Zihninizde tasavvur etdiğiniz bu mektebleri bizim bildiğimiz dört tarafı kerpiç tuğlasıyla yapılan 
köy mekteblerine benzetmeyin. Bu mektebler binlerce lira ile vücûda gelmişdir. ‘Âdetâ birer 
dârü’l-fünûndur. Çünkü hıristiyânların, bi’l-hâssa Rûmların zenginleri “Milletimize menfa‘atimiz, 
hayrımız, fâidemiz dokunsun” diye yaşar ve çalışırlar. İslâm zenginlerinin ise hemen hemen 
ekserîsi milletlerinin, dindâşlarının selâmet ve âtîsini nazar-ı i‘tibâra almayub belki çocuklarının 
rahât ve müsterîh bir sefâhet hayâtı geçirmesi ârzûsunda bulunurlar.  
 
Bandırma’nın en güzel, en yüksek bir mevki‘inde Katolik Cizvitler’in mükemmel bir mektebi ile 
bir de kiliseleri vardır. Beş altı İslâm genci burada talebe sıfatıyla bulunuyorlar. Kezâ 
Protestanların da buna benzer bir müessesesi vardır.  
 
Ey müslümân kardeşler! Bu gayûr, çalışkan misyonerlerden olsun ‘ibret alalım. Vatanlarını, 
memleketlerini terk edüb din neşretmek içün lisânıyla, ‘ırkıyla, mezhebiyle, milletiyle 
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münâsebeti olmayan memleketlere tabur tabur geliyorlar. Emellerine de muvaffak oluyorlar. 
Bizim ise memleketimizde hâlâ mekteb denilmeye lâyık bir müessesemiz mevcûd değil. 
Mücâhede yalnız kılıçla değildir. Mücâhedenin envâ‘ı vardır. Cân ile mücâhede olduğu gibi para, 
mâl, kalem… ilh. ile de mücâhede olur. İşte bizler bu hakîkatden tamâmen gâfil olduğumuz içün 
günden güne mahv olub bitiyoruz.  
 
İşte kendi memleketimizde bile hıristiyânlar bize galebe çalmış. Gerek iktisâdca, gerek ‘ilm ü 
‘irfânca bizi geçmişler. Onların birer darü’l-fünûn gibi muhteşem mektebleri yanında bizim 
mekteblerimiz birer sefâlet kulübesi gibi kalır. Hükûmete kalırsa işte hükûmet bu kadar 
yapabiliyor. Bütün efrâd-ı millet işe sarılmalıdır ki bu zilletden, bu cehâletden kurtulalım. Yoksa 
bu hâl devâm edemez; bu cedel-gâh-ı hayâtda hak, kuvvetlilerindir. Za‘îfler mevki‘lerini, 
hayâtlarını kavîlere terk etmek mecbûriyetindedirler.  
 
Hıristiyân mekteblerini gördünüz. Şimdi bir de bizim mektebleri nazar-ı tedkîkden geçirelim: 
Mekteb binâsına hâricden bakınca mekteb olduğuna bin şâhid lâzım. İçerisine girilince nazara bir 
levhâ-i sefâlet ‘arz-ı endâm eder. Her şeyimizde hayâta karşı bir bıkkınlık, bir çöküklük vardır. 
Mektebin dîvârları çökük, mu‘allimleri çökük. Talebede bir neş’e-i hayât yok. Sopa altında ‘irfân 
tahsîl ediyor. Mu‘allimler “ekmek parasını çıkarmak içün bu çocukların derdine katlanıyor.” Şevk 
yok, neş’e yok, meslek yok, rûh yok.  
 
Bandırma’ya tâbi‘ Manyas nâhiyesinde 76 kadar köyü vardır. Yalnız nâhiye merkezinde bir 
rüşdiye mektebi var. Öyle iken mektebde (sy. 265, s.76/b) okutacak talebe bulunmuyormuş. Bir 
zât ile bu husûsda biraz görüşdüm. Kısmen doğru, kısmen yanlış tuhaf tuhaf fikirler işitdim. 
Bunları rehberân-ı ümmetin nazargâh-ı dikkatlerine ‘arz etmeyi fâideli görüyorum. Zîrâ biz, 
halkın efkârına hiç ehemmiyet vermiyoruz... Vermediğimiz için de hiçbir şey yapamıyoruz.  
 
- Birâder, dedim. Bu gidişle hâlimiz ne olacak! Siz niçin kendinizi hiç düşünmüyorsunuz? Her şeyi 
hükûmetden beklemeyin. Hükûmet köylerde mekteb-i ibtidâî yapmak içün binlerce, belki 
milyonlarca lira sarf etmek lâzım. Bu sebebden devletimizin hazînesi sarsılabilir. Bak! Şimdi 
muhârebe hâlindeyiz. Her gün yüz binlerce lira masraf oluyor. Muhârebe bitse de edilen 
masrafların acısı birçok seneler üzerimize yük kalacakdır. Onun içün hükûmet yapdırsın diye 
bakarsanız senelerce cehâlet içinde kalırsınız.  
 
- Efendi biz hem ma‘ârif vergisi verelim, hem de mektebleri kendimiz yapalım, bu nasıl olur; hem 
zâten çok okuyub da ne olacak? Çocuklarımız bir parça okuma yazma öğrendi mi elverir, fazlasını 
istemeyiz. Çünkü işte okuyanları görüyoruz. Hep ahlâksız oluyorlar. Bunlar okuyub da fenâ adam 
olmakdan ise böyle kalmaları daha iyidir.  
 
- Demek ki okuyan adam fenâ olur? Öyle mi? 
 
- Evet! Öyle… İşte hükûmetdeki adamlara bakın! Meselâ, bir işin düşer. Derdini anlatmak içün 
gidersin. Ne derdini dinler, ne işini yapar. Bizim evlâdımız okuyub yazdıkdan sonra onlar gibi 
olacağına hiç okumasın daha iyi.  
 
Halkda mekteblere karşı bir muhabbet, bir rabt-ı kalb yok. Çünkü o fabrikanın çıkardığı ma‘mûlâtı 
görüyor, evlâdının öyle olmasını ârzû etmek şöyle dursun, öyle olmasından korkuyor. O hâlde 
mahsûlünü o fabrikaya nasıl verebilir? Bizim mekteb fabrikalarının ma‘mûlâtı bu hâlde kaldıkça 
halk da mahsûllerini bu fabrikalara getirmekden imtinâ‘da devâm edüb gidecekdir. Onun içün 
her şeyden evvel biz bu fabrikaları ıslâh edelim; ahlâklı, mütedeyyin ma‘mûlât çıkaralım; halk 
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onu, ondaki meziyeti görsün; bakınız o vakit nasıl herkes mahsûlünü getirecek, fabrikalara 
verecek; fabrika bulamazsa kendileri yapmaya mecbûr olacaklardır.  
 
Ümmetin geri kalması, cehâletde yuvarlanması günâhının nısfı halka ‘âid ise nısfı da rehberlere 
‘âiddir.  
 
Bandırma: ‘Ömer Fuâd 
 
[İkinci Makale] 
(sy.269, s.141/b) Anadolu Seyyâr Muhâbir-i Mahsûsumuzdan: 
 
Bandırma: Sanâyi‘ ve Ticâret 
 
Her yerde olduğu gibi Bandırma’da dahî müslümânlar sanâyi‘ nokta-i nazarından geridedirler. 
müslümânlarda san‘at nâmına hemen hemen bir şeyler yokdur. Burada dahi ne sanâyi‘ varsa hep 
hıristiyânlar elindedir. Vâkı‘â dört sene evvel ba‘zı uyanık, fa‘âl, ‘azm sahibi, müteşebbis 
müslümânların teşvîkıyla bir şayak fabrikası te’sîsi içün uğraşılmış ise de, me‘a’t-teessüf 
ehemmiyetsiz bir mes’ele üzerine bu hayırlı teşebbüs de kısır kalmışdır.  
 
Zâten bu hâl bizim tabî‘atımız olmuşdur. Hem iş yapmayız hem de yapmaya teşebbüs edincene 
yine kendimiz bir engel çıkarır, o güzel teşebbüsü alt üst ederiz. Biz böyle didişirken öteden 
hıristiyânlar memleketin bütün hayât damarlarını ellerine alır, kendi memleketimizde bizi 
kendilerine esîr ederler. İşte Anadolu’ya ayak atan bir adam ilk adımda bu fecâyi‘in şâhidi oluyor.  
 
Bir müslümân içün bu hâller, ne kadar müellim, ne kadar acıklıdır! Meselâ Bandırma’nın bütün 
müslümânları elbiselerini hıristiyân terzilere dikdirmek mecbûriyetinde bulunuyorlar, çünkü 
bütün terziler hıristiyândır. Yalnız köylülere mahsûs elbise diken bir müslümân vardır ki nefs-i 
Bandırma’da mukîm müslümânlar onun yanına bile yanaşmıyorlar, ara sıra köylüler gelüb 
bîçârenin hâtırını sorarlar, beş on kuruş alışveriş ederler. Kalan paralar hep hıristiyânların cebine 
akıyor.  
 
Kunduracılığa gelince şimdi tek tük bu san‘atla müslümânlar da iştigâle başlıyor. Fakat 
hıristiyânlarla rekâbet ne mümkün! Hıristiyânlar müslümânlarda bu intibâhı hisseder etmez, 
hemen inhisârlarını te’mîn içün birtakım tedbîrler ittihâzına tevessül etmişler; san‘atlarını 
inceltmişler, modaya muvâfık (sy.269, s.142/a) zarîf fotin kunduralar yapmaya başlamışlar; hâsılı 
ne yapub yapub müslümânları geride bırakmışlardır. Müslümân san‘atkârlarının bildiğinden 
şaşmaması, zamânı hiç nazar-ı i‘tibâra almaması, herkesi kendi keyfine mecbûr tutması 
kendilerini mahv ediyor. Öyle iken yine ‘inâdlarından vazgeçmiyorlar. Şaşılacak hâl! Ayol sen 
giyecek değilsin ya. Sen de biraz san‘atında biraz incelik göstersen â.  
 
Me‘a-mâ-fîh şimdi tek tük münevver fikirli İslâm san‘âtkârlarına tesâdüf olunuyor. Fakat böyle 
müstesnâ erbâb-ı himmetle ümmetin hayâtı kurtulamaz. Herkes, bütün efrâd-ı esnâf bu hakîkati 
anlamalı; zamânı, ihtiyâcâtı, nazar-ı i‘tibâra almalı, ona göre hareket eylemelidir. Yoksa bir adam, 
iki adam, karşısındaki yüz adama, iki yüz adama karşı ne yapabilir? Elbet bir gün mağlûb olur, 
gider.  
 
Bandırma’da “debbâğ - derici” esnâfından Dervîşzâde Ahmed Efendi nâmında gayretli bir zât 
gördüm, ne kadar sevindim. Adamcağız bin müşkîlâta rağmen, gece gündüz çalışıyor, san‘âtını 
yeni usûlde ilerletmeye uğraşıyor. Sonra bir ayakkabı mağazası da açmış, nâmûsuyla, 
istikâmetiyle terakkî edüb duruyor. Ne a‘lâ! Bütün müslümânlar böyle çalışsalar, teceddüde 
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doğru ‘umûmî bir gayret, bir hareket gösterseler ne olur. Hem kendileri zengin olurlar, çoluk 
çocuklarını sefâletden halâs ederler; hem devleti kazandırır, Avrupalı muhtekirlere avuç 
açmakdan kurtarırlar.  
 
Sonra manifaturacı Hâfız Sâmî Efendi, Taşçızâde Reşâd Bey; hırdavât işiyle meşgûl 
Evyapanzâdeler, kantâriye (şeker, kahve, pirinç... ilh.) üzerine mu‘âmele yapan Hacı Ahmed 
Efendi (merkezi İstanbul’da Kantarcılar’dadır: Hüseyin Efendi), demir üzerine mu‘âmele yapan 
Tatar Hacı ‘Abdüllatîf, Hacı İslâm ve şürekâsı; şayak metâ‘ıyla meşgûl ‘Abbâs ve İbrâhîm Efendiler 
istisnâ edilecek olursa hemen Bandırma sanâyi‘ ve ticâretinin kısm-ı a‘zamı hıristiyânların 
elindedir. İnsân ara sıra böyle gayretli, sâhib-i himmet müslümânlara da tesâdüf etmese, emîn 
olunuz, ye’sinden ölür, bir adım ileri gidemez. Bereket, bunların verdiği şevk ve ümîd ile insân 
yaşıyor, tarîk-i mesâ‘îsinde ilerliyor.  
 
Düşününüz ne hâle gelmişiz ki kendi memleketimizde bir İslâm san‘atkârına, bir İslâm tâcirine 
tesâdüf etmek içün günlerce dolaşırız. Hâlbuki cihânın bütün milletleri kendi memleketlerinde 
san‘âtı, ticâreti bitirdikden, derece-i kemâle getirdikden sonra dünyâya yayılmışlar, yabancı 
muhîtlerde bile işlerini kurmuşlar, çalışub duruyorlar; etekler dolusu altınlar toplayarak 
memleketlerine gönderiyorlar; kendilerinin hayâtlarını, milletlerinin şân ve şevketlerini refâh 
içinde yükseltiyorlar. Sonra biz kendi memleketimizde parasızlıkdan, açlıkdan, sefâletden kırılub 
durmaktayız. Bunlar ne kadar şâyân-ı ‘ibret ve teessüf hâllerdir! (sy.269, s.142/b) 
 
Bandırma’da bütün zâhire ticâreti Rûmların elindedir; bir Mûsevî tüccârı da bunlara iltihâk etmiş; 
Anadolu’nun o civârdaki bütün köylü müslümâncıkların mahsûlâtı bunların mağazalarına, 
depolarına, fabrikalarına, değirmenlerine akıyor, buralardan lâzım gelen yerlere sevk ediliyor. 
Yüz binlerce köylü müslümân kuru ekmekle çalışıyor; beş, altı büyük Rûm tüccârı refâh ve na‘îm 
içinde ‘ömür sürüyor.  
 
Sonra, “yine burada müsâvât yok!” diye bağıran hıristiyânlar oluyor! Evet, biz de onların bu 
feryâdlarına iştirâk etmeliyiz, onlarla hem-âvâz bağırmalıyız: Burada müsâvât yokdur! 
Müslümânlar yiyecek ekmek peynir bulamaz; hıristiyânlar ise kazandıkları altınları kasaları almaz, 
hârice sevk edüb duruyorlar!...  
 
Fakat onların mâlında kazanmalarında bizim gözümüz yokdur. Allâh versin, daha zengin olsunlar, 
daha müreffeh yaşasınlar, yalnız “müsâvât” kelimesini ağızlarına almasınlar. Çünkü haksızlık 
ederler.  
 
Teessüf etdiğim bir cihet varsa o da bizim müslümânların hamâkatidir, tenbelliğidir, miskînliğidir! 
Tabî‘î değil midir?: Çalışan kazanır; kahvede nargile çeken, iskambil kağıdıyla ‘ömrünü geçiren 
açlığa, sefâlete mahkûm olur.  
 
Bakınız, size iktisâdî bir vak‘a ‘arz edeyim de bizim hamâkatimizi, budalalığımızı anlayın: 
 
Bandırma’nın karşısında suyunun iyi olmasıyla meşhûr “Ermenî Köyü” civârında, şehirlerin büyük 
câdde ve sokaklarının döşemesine mahsûs gâyet mebzûl granit taş ocakları vardır. Burada “paket 
kaldırım taşı” yapıyorlar. Buranın sermâyedârı her husûsda baş başa veren, ittifâk eden Ermenî 
vatandaşlarımızdır. Bu hazîneden müstefîd olan onlardır.  
 
Bir gün Bandırma’da kırâathânede oturuyordum. Mezkûr taş sermâye sahiblerinden biri -ki 
Karacabey kazâsında kendisiyle görüşmüş idik- yanında âbânî sarıklı, ayağı şalvarlı bir İslâm ile 
berâber geldiler, sohbete koyuldular. Kulak misâfiri oldum. İkisinin de konuşması taş ocaklarına 



 

63 

 

‘âid idi. Sermâyedâr Ermenî’nin İslâm’a fevka’l-‘âde ehemmiyet vermesi nazar-ı dikkatimi celb 
etdi. Bir müddet sonra ermenî dostum da İslâm’ın yanından ayrıldı, gitdi. Bunun üzerine ben 
bizim şalvarlı babaya yaklaşdım: 
 
- Baba, dedim, Ermenîlerin yanında mı bulunuyorsun? 
 
- Hayır oğlum! Karacabey-Bandırma sınırında ve deniz kenârında bereketli köfeki taşı ocağı 
buldum. Ruhsatını aldım. Sonra görüşdüğüm vatandâşların kumpanyasına yirmi lira mukâbilinde 
satdım. 
 
- ‘Acâib! Ta‘rîfine nazaran böyle kıymetdâr, zengin bir ocak hiç yirmi liraya satılır mı? (sy.269, 
s.143/a) 
 
- Ne ise oldu! Va‘d etmiş bulundum. Söz bir, Allâh bir. Bence va‘d borçdur. Onun içün. Hattâ 
ecnebî tebe‘asından bir zengin her sene yüzer lira vermek ve on senede ödenmek şartıyla bin 
lira-yı ‘Osmânî mukâbilinde bana satmasını teklîf etdi. Fazla olarak ocağın yanında bekçi sıfatıyla 
bulunursam beher ay altı, yedi lira kadar bir ma‘âş verecek idi. Ecnebînin ricâ ve ısrârına rağmen 
teklîf-i vâkı‘ı reddetdim.  
 
Eğer elimde iktidâr olsaydı, herifin yanağına ‘aşk ile bir tokat indirir, bu sûretle belki aklını yerine 
getirebilirdim. O derece bu hamâkate hiddetlendim. Daha fazla dinlemeye tahammül 
edemedim.  
 
- Çok iyi yapmışsın baba, çok iyi! Allâh akıl, fikir versin! diyerek savuşdum.  
 
Bandırma: ‘Ömer Fuâd 
 
[Üçüncü Makale]: 
(sy.271, s.171/b) Anadolu Seyyâr Muhâbir-i Mahsûsumuzdan: 
 
Köylünün Hayât-ı İctimâ‘iyesi ve İktisâdiyesi 
 
Yine bu hafta vücûd-ı İslâm’ı çürüten çıbanlardan birini deşeceğim. Çünkü artık tahammül 
kalmadı; biraz daha bu hâl devâm ederse İslâm’ın o kuvvetli bünyesini çökdüren, onu kadîd bir 
hâle sokan müstevlî mikropların -ma‘âza’llâh- zehrlerini kalbe îsâl eylemelerinden korkulur. 
(sy.271, s.172/a) 
 
Bizim ‘ulemâ-yı kirâmımız İstanbul’da siyâset bataklıkları içinde cübbelerini çamurlatırken; 
yâhud ‘Isâm’ın, ‘Abdülgafûr’un fâidesiz münâkaşalarıyla ‘ömürlerini çürütürken beride 
müslümânlar rehbersizlik, irşâdsızlık yüzünden günden güne düşüyor, seneden seneye munkarız 
olub gidiyor. Dışardan, içerden müdhiş bir isti‘lâya ma‘rûz kalmışlar, karşı durmuyorlar, istinâd-
gâhsızlık kendilerini mağlûb ediyor, o koca sel bu çör-çöp kütlesini silüb götürüyor.  
 
Böyle mi olacakdı, ümmetin rehberleri bu derece vazîfelerini unutacak, bu mertebe gaflet 
deryâsına dalacaklar mıydı? Bunun vebâli ‘azîmdir. Küçük bir hocadan tutunuz, tâ en büyüğüne 
varıncaya kadar bütün ‘ulemâ-yı İslâm -ya‘nî bütün ashâb-ı ‘imâme- milletin bu inhitât[ın]dan 
mes’ûldür. Doğrusu ben ‘ulemâ-yı kirâmımızın bu derece himmetsizliklerini, gafletlerini tasavvur 
edemiyordum. Seyâhate çıkdıkdan köy-be-köy Anadolu’yu cevelâna başladıkdan sonra bu elîm 
hakîkatlere vâkıf oldum.  
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Şimdi bakınız, ‘ulemânın bu himmetsizliği, bu gafleti ne gibi ahvâl-i fecî‘ayı intâc etmiş: Başlarında 
bir mürşidden, bir rehberden mahrûm kalan köylü ya bir Anastaş’ın, ya bir Nikoli’nin pençesine 
düşmüşler, orada kanları emile emile nihâyet öyle bir hâle gelmişler ki, görüb de ağlamamak 
mümkün olmuyor. Bu müstevlî mikroplar senelerden beri İslâm köylülerinin ahlâkını rûhunu 
kemirmişler; necâbet-i fıtriyesini bozmuşlar; fazîlet nâmına, meziyet nâmına nesi varsa ona göz 
dikerek mahvına uğraşmışlar; hâsılı elden gelebilen bütün fenâlıkları yapmışlar.  
 
Tahkîk ederseniz, vâkıf olursunuz ki: Bundan şu kadar sene evvel bu köy fezâiliyle, ahlâkıyla, 
şehâmetiyle tam ma‘nâsıyla bir İslâm yurdu imiş. Sonra günün birinde burada bir Anastaş, yahud 
bir Nikoli peydâ oluyor. Şurada bir bakkâl dükkânı açıyor: Beş, on okka pirinç; beş, on okka şeker; 
biraz tuz, biber... tedârik ediyor. Evvelâ kendisine ehemmiyet veren olmaz. Fakat bir müddet 
geçince Nikoli’nin dükkânı cayır cayır işlemeye başlar. O zamân Nikoli dükkânın bir köşesine bir 
fıçı, birkaç da bardak yerleşdirir. Ahmed Ağa’nın oğlu gürbüz delikanlı şeker almak içün gelir. 
Bunları görür, sorar: 
 
- Bunlar nedir Nikoli çorbacı?...  
 
- Ağam efendim, buna imâm suyu derler. Pek hoş, pek keyiflidir. Azıcık tadınız da bakınız ne kadar 
güzeldir! 
 
Delikanlı tadar, ağzını buruşdurur, bırakır, fakat Nikoli yakasını bırakır mı? İkinci, üçüncü def‘âda 
mutlak bir yudum olsun delikanlıya içirir. Derken bir müddet sonra İslâm delikanlısı keyiflenmeye 
başlar. Bir kere Ahmed Ağa’nın oğlu keyfe başladı mı, arkadaşları Mehmed Ağa’nın, Hasan 
Ağa’nın oğulları da ona refâkatde gecikmezler. Yavaş yavaş bütün delikanlılar bu yola dökülür. 
Artık iş mecrâ-yı tabî‘îsini buluyor. Nikoli’nin fıçıları dolub boşalıyor. Dört, beş lira (sy.271, 
s.172/b) ile köye gelen Nikoli iki, üç sene sonra bir ev tedârik etmiş, sermâyesini büyültmüş, 
Yunan donanmasına i‘âne göndermeğe bile başlamış bulunuyor.  
 
Artık Nikola köyün çorbacısıdır, bankasıdır. Köylü para lâzım olursa ona gider, bir şey îcâb ederse 
onun vesâtatine mürâca‘at eder. Defterde her ağanın hesâbı vardır. Her şey bâd-ı hevâ. Köylü 
beş para vermeden her istediğini alır, deftere geçirtir, Nikoli’nin fazla yazmayacağına i‘timâdı 
vardır! Sonra vaktâ ki harmân zamânı gelir, çorbacı harmân başında bekler. Biri iki, ikiyi dört 
yazan Nikoli, defter elinde mahsûlâtı toplar.  
 
Şimdi beş, on sene sonra Nikoli merkez-i kazâda büyük bir zahîre tüccârıdır. Artık bakkâllıkla 
uğraşamaz. Onu ‘amcasının oğlu Anastaş’a terk etmişdir.  
 
İşte bu sûretle meydana çıkan Nikoliler, Anastaşlar bugün Anadolu’nun bütün sâhil vilâyetlerini 
harac altına almışlardır. Hiçbir köylü yokdur ki onlara borcu olmasın, mahsûlâtının hemen hepsini 
bunlara vermesin.  
 
Köylü dayı ‘işrete de başlamışsa birkaç sene sonra üç, dört dönüm tarlasını da Nikoli’ye ferâğ 
eder. Fakat yine borçdan kurtulamaz. Artık bundan sonra boğaz tokluğuna Nikoli çorbacının 
bendesi oluyor.  
 
Kızgın güneşin yakıcı harâreti altında Hasan Dayı, Nikoli’nin tarlasını sürer. ‘Ale’l-ekser kuru 
çavdar ekmeği, ba‘zan da îmânsız peynir ile ‘ömrünü geçirir. Hasan Dayı gıdâsızlık yüzünden 
vücûddan düşer, bir sıska olur. Nazarında dünyâ bir dâr-ı mihnet ve belâ kesilir. İki yakası bir yere 
gelmeyen gömleğinin merhametsizliği dolayısıyla güneşin yakdığı, karartdığı kadîd göğsüne 
başınızı koyub zavâllılarının kalbini dinleyiniz, bakınız size ne nevhalar; hayâta karşı ne şekvâlar 
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terennüm edecekdir. Ben çok ‘amcanın bu giryelerine iştirâk etdim, bu dâğ-ı derûnuna hem-derd 
oldum.  
 
Fakat bîçâre; kendini bu hâle getiren esbâbdan, ‘avâmilden bî-haberdir. Onun rûhunu, hayâtını 
kemiren mikrobu bilemiyor, göremiyor. Ona hele Yunanlı çorbacısı hakkında bir şey söyleyiniz, 
babasına tecâvüz etmiş gibi size hiddetlenir. Çünkü Nikoli onun bütün hayâtına hâkim olmuş, 
bütün rûhuna nüfûz etmişdir. O derece ki ‘âile beyninde, meselâ karı koca arasında bir nizâ‘ olsa 
aralarını bulmak içün Nikoli’ye mürâca‘at olunur. Zâten Hasan Dayı’nın karısı da Nikoli’den 
kaçmaz. O veliyy-i ni‘metleri, en büyük “sağdıç”ları*, ‘azîz dostlarıdır.  
 
O, eve müsâfereten geldiği zamân ne kadar hürmet görür! Evde hemen bir telâşdır başlar. Bütün 
hâne halkı kemâl-i ‘ubûdiyetle çorbacıyı (sy.271, s.173/a) karşılar. En baş tarafa oturtu[r]lar. 
Altına en kıymetdâr şeyler serilir. Tütün takdîm edilir, ocağa cezve sürülür, tavaya kahve konur†. 
Köylülerin, kızları hizmet etmeye başlar.  
 
Ben bizzât bu garîb hâli görünce sinirlendim, müslümân bir dayıya: 
 
- Yâhû? Bu ne hâldir? Siz karılarınızı, kızlarını bu çorbacılardan niçin saklamıyorsunuz? diye 
sordum. Herîf ne cevâb verse beğenirsiniz? Dedi ki:  
 
- Hıristiyânlara nikâh düşmez, onun içün! 
 
Cehlin bu derecesine dudaklarımı ısırdım, Zavâllılar, bakılmaya bakılmaya ne hâle gelmişler. 
Vergi içün gelen tahsildârdan, yâhûd ‘asker içün gelen jandarmadan başka hiçbir hükûmet 
adamının -meselâ bir kâim-i makâmın, bir mutasarrıfın- yüzünü görmemiş, tatlı sözünü 
işitmemiş, iltifât ve teşvîkine mazhâr olmamış. Ramazânlarda sadakâ-i fıtr toplamak içün gelen 
heybeli hoca efendiden başka hiçbir mürşidin irşâdına müyesser olmamış: Onun mürşîdi de (!), 
hâmî-i şefîkı (!) de hep Nikoli olmuş! Onun içün Nikoli’ye karşı kalbindeki merbûtiyet zevâl-nâ-
pezîrdir.  
 
Beride “Fâtih”de rahle başında kemâl-i ciddiyetle hoca efendi yana yakıla “kâle’nin aslı kavele” 
olduğunu senelerce anlatub dursun: Burada İslâmlar günden güne cehle dalıyor, seneden seneye 
nesiller munkarız olub gidiyor.  
 
Ey ümmetin rehberi, mürşidi olan ‘ulemâ-yı kirâm! Ümmeti bu hâlde bırakdığınızdan dolayı 
bilseniz ne kadar vebâl-i ‘azîm içindesiniz!... Bunu takdîr içün Allâh size idrâk ve iz‘ân verseydi; 
emînim ki hicâbınızdan bir dakîka huzûr-ı ümmetde duramaz, yerin dibine geçerdiniz... Fakat 
yazıklar olsun ki, bu hâlleri görecek gözünüz, işitecek kulağınız kalmamış!... Feryâd ez în nev-
vücûd[î]-i ‘adem-âlûd‡…  
 
Bandırma: ‘Ömer Fuâd

                                                           
* Anadolu köylüleri ‘azîz dostlarına “sağdıç” derler. 
† Anadolu köylerinde ‘âdetdir: Bir misâfir geldi mi, şehirlerde olduğu gibi, hâzır döğülmüş kahve 

kullanmazlar. Derhâl misâfirin yanına gelirler, kahveyi tavaya koyarak kavururlar, değirmende çekerek 
taze taze salarlar, misâfire takdîm ederler. 

‡ Yazar, üçüncü makalesinin sonunu Farsça bir ifadeyle tamamlıyor. Bu ifade, Yavuz Sultan Selim’e ait 
olduğu sanılan bir beytin ikinci mısraıdır. Söz konusu beytin tamamı şöyledir: “Ne zinde em ez hicr-i tu 
ey şûh ne mürde / Feryâd ez în nev-vücûd[î]-i ‘adem âlûd”. Beytin dilimize çevirisi şöyle olabilir: 
“Hasretinden ne diriyim ey şuh, ne de ölü; Sonu yoklukla neticelenecek varlıktan feryad!” (Çevirenin 
notu) 
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Ömer Fuad’ın Bandırma’yla ilgili yazdığı ilk makalenin başlangıç sayfası 
(Sebîlü’r-Reşâd, sy.265, s.75) 
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ÖZET: 

Marmara Denizi kıyısında yer alan Bandırma, geçmiş dönemlerde küçük bir yerleşim yeri olması sebebiyle 
köy olarak anılmaktadır. Ancak zamanla siyasi, ekonomik, coğrafi, idari vb. sebeplerle fiziki olarak gelişmiş 
ve büyümüştür. 13. yüzyılın başlarında Karesi Beyliği’nin himayesine giren Bandırma, 1336 yılında Orhan 
Gazi zamanında Osmanlıların eline geçmiştir. 1530’larda bir padişah hassı olan bu yerleşim merkezi şu an 
bulunduğu yerin kuzey-doğusunda ve yaklaşık 2 km. uzaklıkta olup köyden kasabaya daha sonra da kazaya 
dönüşmesindeki en önemli etkenlerden birisi Haydar Çavuş Vakfı’dır. Bu vakfa ait bahçe içerisinde 
şadırvanlı bir cami, çeşme, yanında bir hamam, beş ev, onbeş dükkan ve ayrıca cami yanında biri arsa 
içerisinde diğeri ise arsa dışındaki iki evden oluşan kompleksin köye değil deniz kenarına ve aktif olarak 
kullanılan limana yapılması Bandırma’nın bugünkü yerleşim alanında kurulmasına öncülük etmiştir. 
Böylece bir balıkçı köyü iken deniz kenarında daha modern dini, sosyal, ticaret ve eğitim kurumlarıyla, 
ekonomik ve coğrafik olarak daha da gelişmeye müsait bir yerleşim merkezine dönüşmüştür. 
 
Bandırma, 1591’e kadar idari taksimatta İstanbul’un Galata Kazasının Kapıdağı nahiyesine bağlıdır. Yine 
aynı tarihlerde Güney Marmara’yı İstanbul’a deniz yoluyla bağlayan limanlardan biri olan Bandırma 
İskelesi büyük gemiler için barınma imkanı ve aynı zamanda Karesi Sancağından çıkan madenlerin 
Avrupa’ya çıkış kapısı olması sebebiyle büyük bir gelir kaynağı olmuştur. 
 
Zamanla büyüyüp geliştiği anlaşılan şehir; 18. yüzyıl belgelerinde ‘kasaba’, 1846 Salnâmesinde ise artık 
Hüdavendigâr Vilâyeti’nin Erdek Liva’sına bağlı ‘Nevahi-i Bandırma’ adıyla bir nahiye olarak 
zikredilmektedir. Bu süreç 1878 yılına kadar devam etmiş ve bu tarihte Erdek’ten ayrılıp Karesi Sancağına 
bağlı bir kaza olarak statüsünü devam ettirmiştir. 1910 yılında ise I. sınıf kaza olmuştur. 
 
Bu bildiride; salnâmelerdeki verilere dayanarak tarım, ziraat, ekonomi, nüfus, ulaşım vb. konularda 
Bandırma’nın 20. yüzyıl başlarındaki konumu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu yerleşim merkezi ile ilgili 
verilerin daha iyi değerlendirilebilmesi ve anlaşılabilmesi için Balıkesir’e ait bilgilerle karşılaştırma 
yapılacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Bandırma, Salnâme, Haydar Çavuş Vakfı. 
JEL Kodu: N9. 
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BANDIRMA AT THE BEGINNING OF 20TH CENTURY IN THE LIGHT OF THE 

YEARBOOKS (SALNÂMES) 
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İvrindi Halk Eğitim Merkezi, yaseminkeskin77@gmail.com. 

 

 
ABSTRACT: 
 
Bandırma, located on the banks of the Marmara Sea, was called as a village because it was a small 
settlement in the past periods. But, over time, due to such political, economic, geographical, 
administrative reasons, the city physically developed and flourished. Bandırma, under the auspices of the 
Karesi Principality in the beginning of the 13th century, passed over to the Ottomans during the reign of 
Orhan Gazi in 1336. This settlement, a sultanate land (padişah hassı) in the 1530s, is currently located 
north-east of where it is and about 2 kilometres’ away. One of the most important factors in the 
transformation of the city from the village to the town and then to the district is the Haydar Chavush 
Foundation. That a mosque with a fountain, a hammam (a Turkish Bath) next to it, five houses, fifteen 
shops In the garden of this foundation and also a complex consisting of two houses beside the mosque, 
one inside the plot and the other outside the plot, were built not in the village but at the seaside and on 
the harbour used actively led to the establishment of Bandirma in today's settlement area. Thus, while it 
was a fishing village, it became a seaside settlement centre economically and geographically with more 
modern religious, social, trade and educational institutions. 
 
Bandırma, was bound to Kapıdağ township of İstanbul Galata in administrative divisions until 1591. At the 
same time, the Bandirma Pier, one of the ports connecting the South Marmara to Istanbul by sea, provided 
accommodation for large ships. The city also became a major source of income because the mines from 
the Karesi Sanjak used to be dispatched to Europe from here. 
 
The city, which seems to have grown and developed over time, is mentioned as a “town” In the 18th 
century documents but on the other hand as a “township” with the name 'Nevahi-i Bandırma' attached 
to Erdek Liva of Hüdavendigâr Vilâyeti in the yearbook of 1846. This process continued until 1878 and on 
this date, it left Erdek and continued its statue as a town connected to Karesi Sanjak. In 1910, it became 
the first class town. 
 
In this paper; based on the data in the yearbooks, on the subjects such as agriculture, economy, 
population, transportation, the position of Bandırma in the early 20th century will be attempted to be 
revealed. In order to be able to evaluate and understand the data related to this settlement, a comparison 
with the information of Balikesir will be made. 

 
Keywords: Bandırma, Yearbook (Salnâme), the Haydar Chavush Foundation. 
JEL Code: N9. 
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GİRİŞ 

 
Bandırma’nın, bir balıkçı köyü iken geniş bir kara kitlesinin limanı haline gelmesinde başta idari, 
ekonomik, endüstriyel vs faktörler etkili olmuştur. Bu sebeplerle  büyük bir şehre dönüşümü 
19.yy sonları ve 20. başlarında daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu durumu Devlet ve 
Vilayet Salnamelerinde de açıkça görmek mümkündür. 
 

KENTE DÖNÜŞEN BİR BALIKÇI KÖYÜ 
 

Bugün Batı Anadolu’nun önemli bir kazası olan Bandırma’nın, eski tarihlerde tepede ve bugünkü 
yerinden on-onbeş dakika uzaklıkta küçük bir balıkçı köyü olduğu bilinmektedir. (Tuğlacı, 1985: 
45) 1530 tarihinde padişah hassı durumundaki bu karye, Cemaat-i Ortakçıyan olarak 23 hane ve 
21 mücerredden, Cemaat-i Zimmiyan olarak ise 22 hane ve 5 mücerredden yani yaklaşık 300-
400 nüfustan oluşmaktadır. Halkının bir kısmı gayrimüslim olan Ortakçıların dini mensubiyetleri 
hakkında kesin bilgi yoktur. 1539 yılında idari olarak Galata kadılığına bağlı olan Bandırma, Tapu 
Tahrir Defterinde Hüdavendigâr Vilâyetinde görev yapan Sancakbeyinin hassı olarak 
görülmektedir. (Mutaf,  2014:29) Marmara bölgesinin kuzeyinde yer almakta olan bu köyün 
kente dönüşmesinde İstanbul’dan gelip buraya yerleşmiş olan Haydar Çavuş’un katkısı büyük 
olmuştur. 1591 tarihine kadar yine İstanbul’un Galata kazasının Kapıdağı nahiyesine bağlı bir köy 
olan Bandırma’da (Mutaf, 2003: 82) Haydar Çavuş tarafından 1591 tarihinde bir vakıf kurulmuş 
ve vakfa ait iki adet vakfiyenin (Galata Şer’iye Sicili, 5787: 123-125) ilkine göre; Bandırma’da inşa 
edilen bir cami, muallimhane ve çeşme için gelirleri bu eserlere ve görevlilerine harcanmak üzere 
de, bir hamam, beş adet ev ve onbeş adet de dükkan yaptırılmıştır. Ayrıca çalıştırılmak ve geliri 
vakfa harcanmak üzere 200.000 dirhem veren Haydar Çavuş’un ikinci vakfiyesine göre de yine 
geliri vakfa harcanmak üzere Bandırma’da bir ev, iki adet bahçe, İstanbul’da halen oturduğu ev 
ve 12.000 dirhem bağışlanmıştır. Böylece Haydar Çavuş’un yaptırdığı bu eserler sayesinde köyün 
yukarıdan düzlüğe indiği ve deniz kenarında yeni bir yerleşim kurulduğu görülmektedir. Özellikle 
de buradaki dükkanlar ekonominin canlanmasını sağlamıştır.  
 

LİMAN KENTİ BANDIRMA 
 
Vakıf sayesinde başlayan bu değişim, interlandında geniş ve verimli arazilerin bulunduğu, 
buralarda yetişen ürün ve hayvanların payitahta ulaştırılmasında en kısa mesafeye sahip olması, 
sanayi devrimi sonrası artan madenlerin ihraç kapısı olması ve tüm bunlara bağlı olarak da 
ticaretin canlanması gibi etkenler Bandırma’nın bir liman kenti olmasını sağlamıştır. Buna bağlı 
olarak şehrin nüfusunda da bir artış görülmüştür. Tüm bu özellikleri devletin yayınladığı 
salnamelerde de görmek mümkündür: 
 
Yönetim 
 
XVI. yüzyılın başlarında hala köy durumunda olan Bandırma, 1843’te merkeze uzak olması 
sebebiyle Hüdavendigâr sancağından ayrılarak Marmara Kaymakamlığı’na bağlanmıştır. (Çelik, 
2012: 68). 1846 sâlnâmesinde Bandırma; Hüdavendigâr Eyaleti’nin Erdek Livasına bağlı “Nevahi-
i Bandırma” adlı kazasıdır. 1864 yılındaki yeni düzenlemeye göre ise; Hüdavendigâr Vilâyetine 
tabi Karesi Sancağının Erdek Kazasına bağlı bir nahiye olup müdürlükle yönetilmektedir. (Mutaf, 
2003:84). Bu durum 1878 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte Erdek’ten ayrılıp Karesi 
Sancağına bağlı ve kaymakamlıkla yönetilen bir kaza haline getirilmiştir. Bundan sonra Karesi’nin 
Vilâyet olduğu dönemde ve tekrar sancak olduğu dönemlerde hep kaza olarak kalmış ve artan 
nüfusu, ticari ve ekonomik imkanlarıyla, önemli bir yerleşim yeri olmuştur. 1878 yılından sonra 
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Edincik, Gönen, Manyas, İmralı ve Kapıdağı zaman zaman Bandırma’ya bağlı birer nahiyedirler. 
1880 tarihinden itibaren sürekli gelişme gösteren (Tuğlacı, s. 45.) Bandırma’da 1890 yılı itibariyle 
5 cami, 4 mescit, 5 kilise, 4 manastır, 3 hamam, 10 han, 15 fırın, 6 debbağhane, 14 yel değirmeni, 
2 kiremit ocağı, 3 kireç ocağı, 3 eczahane, 2 kıraathane, 60 kahvehane, 550 dükkan, 20 mağaza, 
2 gaz deposu, bir baruthane, bir un fabrikası, telgrafhane, belediye binası ve hükümet konağı 
vardır. Bunların dışında 17 Sıbyan mektebi, bir İbtidai ve bir de Rüşdiye mektebi eğitim hizmeti 
vermektedir. (Hüdavendigâr 1307, s. 142.)  Önce 2. sınıf kaza olan Bandırma 1910 yılında 1. sınıf 
kaza yapılmıştır. 
Kazada kaymakamın yanında; Mahkeme, Müftülük, Malmüdürlüğü, Nüfus, Rusûmât, Duyûn-ı 
Umumiye, Liman ve Karantina, Reji, Telgraf, Posta, Orman-Meâdin Müdürlükleri, Muhacirin 
Komisyonu, Evkaf Komisyonu, Maarif Komisyonu, Zabıta ve Polis İdaresi gibi yönetim birimleri 
de bulunmaktadır. Ziraat Bankasının bir şube açtığı kazada, mesleki kuruluşları “Ticaret ve Ziraat 
Odası” adıyla kurulmuştur. Mehmed Şevket Bey’in uzun yıllar reislik yaptığı Belediye dairesinde, 
gayrimüslim vatandaşlar da meclis üyesi olarak bulunmaktadır. 1906 yılında belediyede iki hanım 
ebe olarak görev yapmaktadır. Bandırma’da ayrıca İkinci Ordu’ya mensup Altıncı Bandırma Fırka-
i Askeriyesi ve Redif taburu vardır.  
 
Nüfus 
 
Nüfus sayımının yapıldığı 1882 yılından 1903 yılına kadar bölgenin nüfusu yılda yaklaşık 12.000 
artmıştır. 1903 yılında yapılan sayıma göre Balıkesir ve Bandırma’nın kapladığı alan miktarı km2  

( Hüdavendigâr 1325, s.68)  ve köyleriyle birlikte nüfus ve nüfus yoğunluğu (Hüdavendigâr 1324, 
s. 195) şöyledir:  
 
Tablo 1:  1903 Nüfus Sayımına Göre Balıkesir - Bandırma’nın Nüfus ve Nüfus Yoğunluğu. 

Yer Adı Nüfus  Kapladığı alan km2   Km2  düşen miktar 

Balıkesir  125.740 6.250 23.95 

Bandırma 54.478 1.904 28.61 

 
1903 yılı nüfus sayımına göre Balıkesir’in yüzölçümü 6.250 km2 iken nüfusu 125.740’dır ve nüfus 
yoğunluğu 23.95’tir. Aynı tarihlerde Bandırma’nın kapladığı alan 1.904 km2 olmasına rağmen 
nüfusu 54.478, km2 ye düşen kişi sayısı ise 28.61 olarak belirlenmiştir. Oldukça iyi imkan ve 
şartlara sahip olan Bandırma’nın nüfusu sürekli artış göstermiştir. Köy sayısı az olmasına rağmen, 
iş imkanının çokluğu ve ticaretin canlılığının yanında göç ve iskanlar da bu artışın önemli sebebi 
olmuştur. Örneğin, 1890 yılında 986 nüfus buraya yerleştirilmiştir. Kazada müslümanların 
dışında Rum, katolik, protestan, Ermeni, Bulgar ve yabancı nüfusla tam bir mozaik oluşmuştur. 
(Hüdavendigâr 1318, s. 340) 
 

Tablo 2: Bandırma’nın Köyleriyle Birlikte Gayrimüslim Nüfus Dökümü.  

Yıl Genel 
Nüfus 

Müslüman Rum Katolik Protestan Ermeni Bulgar Muhtelif 

1890 32.827 23.878 3.804 - - 3.320 - 904 

1892 40.781 - - - - - - - 

1900 52.715 40.695 5.876 208 - 4.628 1.309 - 

1906 54.478 37.727 11.073 116 48 3.879 1.635 - 

 
Bandırma kazasında yaşayan gayrimüslim nüfusa ait tabloyu incelediğimizde, XIX. Yüzyılın 
sonlarında Müslümanların sayısı 23.878 iken XX. yüzyılın başında bu sayı 40 bine ulaşmıştır. Bir 
sonraki sayımda bu sayıda az da olsa bir azalma söz konusudur. Gayrimüslim nüfus içinde sayı 
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olarak en kalabalık olan Rum’lardır. 1890 yılında Rum’ların sayısı 3.804’tür. 1892’deki sayımda 
bu sayı net olarak belli değilken 1900 yılında 5.876, 1906 da ise iki katını aşarak 11.073 olmuştur. 
Katoliklerin sayısı 1900 yılında 208 iken bir sonraki sayımda azalma olduğu görülmektedir. 
Gayrimüslim nüfus içinde en az olan ise Protestanlardır. Rumlardan sonra gayrimüslim teba 
arasında ikinci sırada Ermeniler gelmektedir. 1890 yılında Ermenilerin sayısı 3.320 iken diğer 
yıllarda bu sayının inişli-çıkışlı olduğu gözlenmektedir. 
 
Hüdavendigâr Vilâyetinin Karesi Sancağı’nın kaza sayısında idari politikalar sonucu zaman zaman 
değişiklikler olmuştur.  1871 yılında Vilâyet sistemine geçildikten sonra kaza olan bazı yerler 
nahiye olmuştur. Karesi Sancağının merkezi olan Balıkesir kazasında XX. yüzyılın başlarında 
Bigadiç, Giresun, Kepsut, Fırt, Balat, İvrindi, Bandırma kazası, Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Erdek, 
Gönen, Balya ve Sındırgı kazalarına sahiptir. Aynı tarihlerde Bandırma kazası Kapıdağı ve Manyas 
nahiyelerine sahiptir. Bandırma kasabası aynı zamanda Kayacık, Dutlimanı (Dutliman) ve Yenice 
adlı üç merkez köye sahiptir. Diğer çok sayıda köy ise, o yıllarda nahiye olan Manyas ve Edincik 
vasıtasıyla Bandırmaya bağlıdır.  (Hüdavendigâr 1307, s. 133 ve devamı). 
 
Deniz Ulaşımı 
 
Karesi’deki en büyük dört limandan biri olan Bandırma, önemli bir ithalat ve ihracat merkezidir. 
Tabii bir liman olması sebebiyle büyük gemiler de burada barınabilmektedir. 1579 tarihli bir 
mühimme hükmünden 540.000 akçeye iltizama verilen Bandırma iskelesinin seksen yıl sonra 
700.000 akçaya verildiği görülmektedir. (Çelik, 2012:79). Bölge ve İstanbul için oldukça önemli 
olan bu limandan İstanbul’un iaşesi ve buradaki vakıfların zahire ihtiyacı karşılanmaktadır. (Çelik, 
2012: 79)  Yine yılda 300.000’den fazla koyun ve kuzu İstanbul’a bu yolla sevk edilmektedir. 
Karesi Sancağında çıkarılan madenlerin çoğu da Avrupa’ya Bandırma vasıtasıyla 
gönderilmektedir. Böylece iskele belediyeye de büyük vergi geliri kazandırmaktadır. 1900 
yıllarında Yenice köyü yakınlarında bulunan krom madeni Avrupa’ya sevk edilmek üzere 
hafriyata başlanmıştır. Ayrıca İstanbul ve diğer bazı şehirlerdeki tramvay yollarını süslemekte 
kullanılan granit taşı Bandırma’nın karşı sahilindeki ocaklardan çıkarılarak Avrupa’ya dahi 
gönderilmektedir. (Hüdavendigâr 1324, s. 517). Burada 1905 yılında büyük bir liman inşasına 
daha başlanmıştır.  
 
1865 yılında “Fevâid-i Osmaniye Şirketi” posta vapurlarının her perşembe İstanbul’dan 
Bandırma’ya gelip pazar günleri de Bandırma’dan geri döndüğü bilinmektedir. 1872 yılında bu 
vapurun hareket günü çarşambaya alınmıştır. Başkentten Bandırma’ya yolcu ve yük taşıyan bu 
gemilerin yazın sayıları daha da artmaktadır. 1875 yılında ise “İdare-i Aziziye” şirketine ait posta 
vapurları, her perşembe akşamı İstanbul’dan hareket edip Bandırma limanına; cumartesi günleri 
hareket eden ise Marmara, Paşalimanı ve Erdek limanlarına uğramaktadır. 1878 yılında bu posta 
vapurlarının tarifesi de değişmiştir. Sancağın başkent ve diğer yerleşim merkezleri ile denizyolu 
bağlantısının bu kadar çok olması ekonomide canlılık ve zenginliğinin de önemli bir göstergesidir. 
 
Tarım – Ziraat 
 
Bölgede ılıman bir iklimin görülmesi ve tarıma elverişli geniş bir arazilere sahip olunması bitki 
çeşitliliği sağlamıştır. Burada genellikle hububat, bakliyat, sebzeler, tütün ve zirai bitki çeşitleri 
yetiştirilmektedir. Vilâyetin genellikle her yerinde yetiştirilen hububat çeşitlerinden özellikle 
buğday, arpa, mısır ve yulaf Balıkesir ve Bandırma çevresinde ekimi yapılmaktadır. Yine en çok 
burada üretimi yapılan diğer bir ürün çeşidi ise bakliyatlardır. Nohut, bakla ve fasulye hem yaş 
hem de kuru olarak tüketilmektedir. Balıkesir ve Bandırma çevresi en çok sebze çeşitliliğine sahip 
yerler arasındadır.  Tarlalarda ekseriyetle şalgam, havuç, pancar, turp, kereviz, pırasa, lahana, 
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ıspanak, ebegümeci, semizotu, karnabahar, fasulye, patlıcan, bezelye, bakla, kabak, domates, 
yerelması ve salatalık ekimi yapılmaktadır. Özellikle bamyası meşhurdur. 
 
Kasaba civarında her çeşit mahsul yetiştiği gibi, üzüm bağları ve dut bahçeleri de vardır. Bu 
bahçelerde yetiştirilen ipek böceği kozalarının çoğu Bursa ve Mudanya’ya gönderilmekte, bir 
kısmı da Bandırma ipek fabrikasında işlenmektedir. Yine burada bulunan iki halı imalathanesinde 
dokunan Gediz tarzı halılar yabancı ülkelere gitmek üzere İstanbul’a gönderilir. 
 
Bandırma ve Kapıdağı çevresinde bulunan çok sayıdaki zeytin ağacından elde edilen zeytin ve 
zeytinyağının iç tüketim fazlası da İstanbul’a gönderilir. Ayrıca zeytin ağaçları ve bağlara oldukça 
iyi bakıldığından mahsulleri günden güne artmaktadır.  Kazada dericilik mesleği de oldukça 
gelişmiştir. Bandırma’nın içme suyu problemi, 1890 yılında Manyas gölünden getirtilme şeklinde 
çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. (Hüdavendigâr 1324,  s. 219-224). 
 
Hayvancılık 
 
Balıkesir merkez kaza ve köylerinde önemli geçim kaynaklarından birisi de büyük ve küçükbaş 
hayvancılıktır. 1903 yılına ait aşağıda verdiğimiz tabloyu incelediğimizde en yaygın olarak 
küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bu konuda Balıkesir ve Bandırmayı karşılaştırdığımızda 
karşımıza şu sonuç çıkmaktadır: bölgede yetişen hayvanlar arasında ilk sırada keçi gelmektedir. 
Balıkesir’de keçi sayısı 77.453 iken bu sayı Bandırma’da 43.175’tir. Diğer bir keçi çeşidi olan tiftik 
keçisinin merkez kazada sayısı 62.216, Bandırma’da 9.953’tür. Üçüncü sırayı ise büyükbaş 
hayvanlardan inek almaktadır. Balıkesir’de 28.077 olan inek-öküz sayısı Bandırma’da 8.155’tir. 
Bölgede geniş ovalara hakim olunması sebebiyle çok sayıda koyun yetiştirilmektedir. Bu 
hayvanlardan özellikle yün ve yapağı konusunda yararlanılmaktadır. Yörede bunlardan başka 
katır, beygir, kısrak, manda, at ve deve yetiştirilen diğer hayvanlar arasındadır. Ayrıca kümes 
hayvancılığı ve arıcılık diğer hayvancılık faaliyetleri arasındadır. (Hüdavendigâr 1325,  s. 224-229). 
 
 

Tablo 3:  1903 Yılı Balıkesir –Bandırma’ya ait Büyük ve Küçükbaş Hayvan Sayısı. 
 
Yer Adı 

İnek  
Öküz 

 
Manda 

At, Katır 
Beygir, Kısrak 

 
Deve 

 
Merkeb 

 
Koyun 

 
Keçi  

 
Tiftik 

Balıkesir  28.077 2.146 6.344 278 979 7.876 77.453 62.216 

Bandırma 8.155 2.008 2.374 5 174 1.075 43.175 9.953 

 
 

SONUÇ 
 

Marmara Denizi kıyısında, Balıkesir ilinin sahil ilçesi olan Bandırma, küçük bir balıkçı köyü iken 
İstanbul’lu hayırsever Haydar Çavuş’un yaptırmış olduğu vakıf eserleri ve hizmetleriyle büyük bir 
gelişme göstermiştir.  Coğrafi konumu itibariyle de ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından 
uygun koşullara sahiptir. Bandırma Limanının önemli bir deniz ulaşım merkezi olması bu 
gelişmenin önemli sebeplerinden biri olmuştur. Ayrıca iklimi, arazi yapısının elverişliliği ve 
ulaşımın kolaylaştırıcı nitelikte olması Bandırma’nın diğer avantajlarıdır. Bu yüzden gelişmişlik 
seviyesinde Balıkesir merkez ilçenin önünde birinci sırada, Altıeylül ve Karesi sonra Balıkesir'in 
üçüncü büyük ilçesidir. Ayrıca 150 bine yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin önde gelen ilçelerinden 
biri haline gelerek il olmaya aday ilçeler arasında yer almaktadır. 
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ÖZET: 

 
Günümüzde olduğu gibi geçmişte de devletler doğal afetler durumunda sosyal politikalar uygulamışlar ve 
imkânlar elverdiği ölçüde vatandaşlarına yardım etmişlerdir. Bu yardımlar doğrudan kredi, malzeme ve 
ekipman şeklinde olabileceği gibi bazı mali mükellefiyetlerin kaldırılması veya hafifletilmesi tarzında da 
gerçekleşmiştir. 
 
Osmanlı Devleti döneminde de birçok doğal afetle karşılaşılmış, sözünü ettiğimiz gibi sosyal devlet ilkesinin 
gereği olarak felaketzedelere çeşitli yardımlarda bulunulmuştur. Bu afetlerden biri 15 Temmuz 1854 
tarihinde vuku bulan, tahribatının büyüklüğü ve vahim sonuçları itibarıyla 1874 Bandırma yangınıyla 
benzerlikler arz eden Erdek yangınıdır. 
 
Tebliğin konusunu Osmanlı Arşivleri’nden temin edilen belgeler doğrultusunda, Erdek’te meydana gelen 
bu büyük yangın sonrası şehrin yeniden planlanmasının yanı sıra devletin uyguladığı sosyal yardım 
politikaları teşkil etmektedir. Bu kapsamda yangında zarar görenlerin barınma ve iaşesinin karşılanması, 
kasabanın fiziksel yapısının yeniden tasarlanması, imar ve inşa faaliyetleri, bu esnada karşılaşılan güçlükler 
ve devletin problemlere karşı çözüm önerilerine değinilmiştir.  
 
Hristiyanların yoğun olarak yaşadıkları bölgede çıkan, fakat Müslüman muhitlerini de etkileyen yangının 
nedeni tam olarak bilinmemektedir. Binden fazla hane ve dükkânla birlikte Kaymakamlık Konağı da yangın 
sonucunda tahrip olmuş, kasabada yerel hizmetlerin ifası oldukça güçleşmiştir. Bu nedenle kaymakamlık 
merkezinin geçici süreliğine Bandırma’ya taşınması bile düşünülmüştür. 
 
Yangın sonrasında devlet tarafından bir mimar ve mühendis gönderilerek Erdek’in yeni haritası çizilmiştir. 
Bu haritaya göre sokakların yeniden tanzim edilmesi kararlaştırılmış fakat ahalinin bir kısmı, caddelerin 
gereksiz yere geniş tutulduğu gerekçesiyle yeni düzenlemeye karşı çıkmıştır. 
 
Yangında evleri yanan ve yenisini yapmaya gücü yetmeyenlerin listesi çıkarılmış, hanelerini tekrar 
yapabilmelerinde kolaylık sağlamak amacıyla kereste ihtiyaçlarının civar ormanlardan karşılanmasına izin 
verilmiştir. Ayrıca yangınzedelerden kesinlikle bağ ve bahçelerini satmamaları ve tefecilerden borç para 
almamaları istenmiş, yasal yollardan uygun şartlarda kredi temini için bölge yöneticilerinin, muteber 
kişilerin ve metropolidin de içinde yer alacağı bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Buna göre kredi 
temin edilmesi, alınmış olan kredilerin belirlenen süre içinde anapara ve faiziyle birlikte geri ödenmesi, 
aksi halde borçluların gayrı menkullerinin satılarak borçlarının ödenmesi kararlaştırılmıştır. Tüm bu 
faaliyetlerin ve yıllık muhasebe işlemlerinin takibi ve düzenli olarak kayıtlarının tutulması da söz konusu 
komisyona havale edilmiştir.  

 
Keywords: Erdek, Yangın, Sosyal yardım  
Jel Kodu: I38, N9 
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ABSTRACT: 

 
As it is in today’s world, governments carried out social policies against natural disasters in the past, thus 
helping its citizens within the bounds of possibility. These assistances were not only oriented at direct 
credit, material and equipment supply, but also at removing or mitigating the fiscal charges, as well.  
 
During the Ottoman Period, many natural disasters were encountered, and the disaster victims were 
provided with various assistances based on the aforementioned social state principle. One of these 
disasters is the Erdek Fire, which occurred on 15th July 1854, resembling the Bandırma Fire by size of 
destruction and its calamitous consequences.  
 
In line with the documents from the Ottoman archives, the subject of the statement comprises of social 
assistance policies that were carried out by the state, in addition to the urban re-planning after the great 
fire in Erdek. Within this scope, the provision of accommodation and subsistence allowances for the 
victims of the fire, physically re-planning of the town, zoning and construction activities, the challenges 
confronted during this process, including the solution offers by the state against these problems were 
mentioned. 
 
The cause of the fire, breaking out in the area where the majority of habitants were Christian, yet affecting 
the Muslim settlements, as well, is now precisely known. In addition to more than a thousand houses and 
shops, the Governor’s Office fell into ruin, which made it quite challenging for the local services to be 
carried in the town. It was even planned to move the Governor’s Office temporarily to Bandırma. 
 
A new map of Erdek was plotted by an architect and engineer, which were assigned by the State after the 
fire. According to this map, it was decided to re-organize the streets, but a certain part of the community 
objected against the regulation, claiming that the streets were unnecessarily expanded. 
 
A list of those, whose houses were burned down in the fire and who could not afford to build a new one, 
was made; and they were allowed to use the surrounding forests for meeting the wood needs, which was 
oriented at providing convenience for them to re-build their houses. Additionally, the victims of fire were 
asked not to sell their vineyards and orchards, nor to borrow money from pawn brokers, and it was 
decided to establish a commission, comprising of regional administrators, acknowledged entities and 
metropolitans for providing affordable loans through legal means. Within this scope, it was decided to 
grant in loan to the victims of fire, requesting them to make reimbursement in due time including the 
interest, otherwise selling the property of the debtor for paying off the debt. The commission was 
assigned to follow-up the respective activities and annual accounting transactions, as well as regular 
bookkeeping. 
 
Keywords: Erdek, Fire, social assistance. 
Jel codes: I38, N9 
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GİRİŞ 
 
Doğal afetler insanlık tarihinin her döneminde beklenmeyen şekilde ortaya çıkan ve varlığıyla 
insanoğluna maddi ve manevi zararları olan hadiseler olarak hafızalarda yer edinmektedir. 
Günümüzde olduğu gibi geçmişte de söz konusu afetlere karşı çeşitli tedbirler alınmış; bununla 
birlikte alınan tedbirler zaman içerisinde gittikçe çeşitlenerek yöntemsel olarak zenginleşmiştir. 
Yaşanan doğal afetler (deprem, yangın, sel vb.) sonrasında önemli mal ve can kayıpları meydana 
gelmiş; söz konusu kayıplar karşısında devlet taşıdığı sorumluluk anlayışıyla afetlerde zarar 
görmüş insanlara farklı şekillerde yardımda bulunmuştur. 
 
Temelinde muhtaç kimselerin ihtiyaçlarını karşılayabilme amacıyla ortaya çıkan ve geçmişte 
geleneksel yöntemlerle uygulanan sosyal yardım uygulamaları sanayi devrimiyle beraber 
yaygınlaşmıştır. Zaman içerisinde devletler, oluşturdukları ve giderek genişlettikleri kurumlarıyla 
sosyal yardımların ilgili kişilere ulaşması amacıyla kendi içerisinde örgütlenmiştir (Zengin, Şahin 
ve Özcan, 2012:133-134). Modern devlet yapılanması içerisinde değerlendirildiğinde oldukça 
çeşitlenen “sosyal yardımlar” adı altında, doğal afetler karşısında zorluklar yaşayan vatandaşlara 
yardımlar yapıldığı söylenebilir. Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen afet yardımlarının doğal afetlerden zarar gören 
kişileri hedeflediği söylenebilir (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 
https://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/ozel-amacli-yardimlar).  
 
Osmanlı Devlet yapılanması içerisinde de sosyal yardım kültürünün oldukça güçlü olduğu ifade 
edilmelidir. Nitekim bu kültürün beslendiği (aile içi yardımlaşma, vakıf geleneği ve dini kurumlar 
tarafından gerçekleştirilen yardımlar) çeşitli yardım uygulamalarına rastlanmaktadır. (Zengin, 
Şahin ve Özcan, 2012:135-136). Osmanlı Devleti’nde yangın, deprem, sel vb. felaketlerle 
karşılaşan kimselere felaketzede anlamında musâbin adı verilmektedir (Özbek, 
http://www.sosyalsiyaset.net/osmanlida_sosyalyardim.htm). Devlet içerisinde afet yönetimine 
ilişkin gerçekleştirilen uygulamalar özellikle deprem ve yangınlar sonrasında padişah fermanıyla 
halka yapılan konutlar ve acil yardımlar adı altında yapılmaktadır (Koyuncu ve Koyuncu, 
2016:379). 
 
Osmanlı Devleti’nin kentsel gelişimi açısından yangınlar önemli bir engel olarak görülmektedir. 
Belediyelerin kendi hizmetlerini gerçekleştirmesinin önünde olumsuz etkileri olan yangınlarla 
olan mücadele Osmanlı Devleti’nin mali, idari ve siyasi durumunu etkileyen önemli bir hadisedir 
(Söylemez, 2012:34). 
 
Bu çalışmada Erdek yangını kaleme alınmış yangının nedenleri ve sonrasında dönemin sosyal 
yardım anlayışı kapsamında halka yapılan yardımlar ele alınmıştır. Yapılan sosyal yardımlar ele 
alındığında; evi yanan kişilere Osmanlı Devleti tarafından evlerinin yeniden inşa edilmesi yoluyla 
yardım sağlanmış ve devletin sosyal yardım mekanizması örneklendirilmiştir. 
 
1854 Erdek Yangını 

 
18 Şevval 1270 (14 Temmuz 1854) Perşembe gecesi saat bir buçuk civarında Erdek’te, Rum 
mahallerinin ortasında bir kuyumcu zımminin evinde çıkan yangın kısa sürede kasabanın birçok 
bölgesine sirayet etmiştir. Yangının kısa sürede yayılmasının nedenleri özellikle o günlerde harir 
kozaları için kullanılan ve askı denilen çalı çırpıların hanelerin içinde bulunması; sokakların dar, 
evlerin saçaklarının iç içe geçmiş olması ve şiddetle esen rüzgârdır. Her ne kadar halk yangını 
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söndürmek için çok çaba sarf etmiş ise de tulumba ve kanca gibi yangını söndürecek alet ve 
edevatın yokluğu nedeniyle yangın uzun süre devam etmiştir.  
 
Ahali, kasabada çok büyük zarar ve telefata sebebiyet veren yangından ancak çok az sayıda koza 
ve ev eşyalarını kurtarabilmiştir. Yangın uzun sürdüğü için, meydana geldiği gece saatlerinden 
sabaha kadar Müslümanlara ve Hristiyanlara ait dükkân ve hanelerin binden fazlası yanmıştır. 
Kaymakamlık konağı da kullanılamaz hale geldiğinden devlete ait defter ve kayıtlar ile pek çok 
mahsul karantinaya nakledilmiştir. (BOA. İ.DH.00303.019247.002.001, 19 Şevval 1270 (15 
Temmuz 1854)) Kasabada kaymakamın ikametine elverişli bir mahal kalmadığı için kaymakam 
ve bazı memurlar karantinahanede ikamet etmek zorunda kalmıştır. Fakat sadece iki odadan 
ibaret olan karantinahane, devlete ait mahsullerin korunması ve zabtiye memurlarının ikametleri 
için yeterli gelmemiştir. Erdek’te bulunan meclis azalarının hanelerinin tamamının yanması ve 
bu azaların bir kısmının Edincik’e, bir kısmının da Bandırma’ya gitmek zorunda kalmaları 
sonucunda Meclis Heyeti ve kentin ileri gelenleri de (vücuh-ı belde) çok müşkilat çekmişlerdir. 
Ayrıca Erdek Belediye Meclisi, Meclis-i Vükela’ya, tahsilat mevsimi olduğundan bu işlemlerin 
sekteye uğramaması için, hemen yakındaki Bandırma kazasının geçici süreliğine kaymakamlık 
merkezi olarak kullanılması teklifini içeren bir yazı göndermiştir. (BOA. 
İ.DH.00303.019247.006.001, Gurre-i Zilkade 1270 (26 Temmuz 1854); BOA. 
İ.DH.00303.019247.003.001, 19 Şevval 1270 (15 Temmuz 1854)) Fakat uzun zamandan beri 
kaymakamlık merkezinin Erdek’te bulunması ve Erdek’te memur ikamesi için bir mahal tedarik 
edilebilmiş olmasının yanı sıra özellikle bu yangından dolayı halkın perişanlıktan korunmasının 
ve kasabanın imarının gerekliliğine istinaden Maclis-i Vala, kaymakamlığın eskiden olduğu gibi 
Erdek’te kalmasına karar vermiştir. (BOA. İ.MVL.00315.013265.004.001, 9 Muharrem 1271 (2 
Ekim 1854)) 
 
Yangınzedelere Yönelik Devletin Sosyal Yardım Politikaları 
 
Yanan mahaller daha çok Hristiyanların yoğun olduğu bölgeler olup bu kişilerden bazıları 
yangından etkilenmeyen bölgelerdeki hanelere, bazıları müskirat (içki) mağazalarına ve civar 
köylere yerleştirilmiştir. Ahalinin kasaba dışına ve bahçe içlerine götürebildikleri eşyaların 
hırsızlık ve telefe maruz kalmamasına özen gösterilmiştir. Mevcut olan zahire ve sair erzak 
yandığından halkın zaruret çekmemesi için bu gibi ihtiyaçlar civar kazalardan temin edilmiştir. 
(BOA. I.DH.00303.019247.002.001, 19 Şevval 1270 (15 Temmuz 1854)) 
 
Yangınzedelerden bazıları evlerinin inşası için bizatihi teşebbüste bulunmuştur. Hüdavendigâr 
Valisi, inşaat faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kerestenin bölgede çok az olması nedeniyle Manyas 
Dağı’ndan, Tersane-i Amire’nin işine yaramayacak özelliklerdeki kerestenin nakledilmesine izin 
verilmesi ve yanan arsalar üzerine binaların nizamlara uygun şekilde yapılması hususunda bir 
mühendis ve bir mimar sevk edilmesi için İstanbul’a yazı göndermiştir.  
 
Hükümet, kereste meselesiyle ilgili olarak Manyas Dağı’nda binaların yapımında kullanılacak 
özelliklerde kereste bulunmadığını ve bunların çoğunun Tersane-i Amire için kullanmaya uygun 
olduğunu ifade etmiş; ancak Mihaliç arkasında özel mülkiyet altında olmayan dağlarda binalar 
için kullanılabilecek çok miktarda kereste olduğunu bildirmiştir. Bu şekilde hareket edilirse hem 
devlet için gerekli olan kerestenin ziyan edilmemiş olacağı hem de ihtiyaç sahiplerinin işinin 
görüleceğini beyan edilmiş; böylece yanan binalar için gereken kerestenin Mihaliç bölgesinden 
temin edilmesine izin verilmiştir. Ayrıca, binaların nizamlarına uygun şekilde yapılmasını temin 
etmek üzere Ebniye hulefasından Hacı Ahmed Efendi’nin görevlendirildiği, kendisine harcırah 
tayin edilerek yanan yerlerin keşif ve ölçümü neticesinde harita yapması için bölgeye 
gönderileceği, fakat binaların inşasının uzun zaman alacağı gerekçesiyle haritayı yapıp 
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kaymakama teslim ederek beklemeden tekrar geri dönmesi gerektiği bildirmiştir. (BOA. 

I.MVL.00314.013205.003.001, 19 Zilhicce 1270 (12 Eylül 1854)) 
 
Ahmed Efendi bölgeye gelerek kasaba için yeni bir harita çizmiştir. Nizam gereği büyük 
caddelerin 10 arşın (6.8 metre) ve normal sokakların 8 arşın (5.44 metre) olması gerekirken bu 
durumda binaları yanmış olan ahalinin üçte biri açıkta kalacağından ve öteden beri kasabada 
araba işlemediğinden caddelerin 8 arşın (5.44 metre) ve diğer sokakların 6 arşın (4,08 metre) 
yapılması ittifakla kabul edilerek 118 bab hane ve dükkân buna göre tasarlanmıştır. (BOA. 
İ.MVL.00326.013954.002.001, 19 Rebiulevvel 1271 (10 Aralık 1874)) Fakat bununla birlikte 
Müslüman ahali arasında ihtilaf çıkmış, bazıları yeni plana rıza gösterirken bazıları da arsalarının 
daralacağı gerekçesiyle muhalefet etmiştir. Her ne kadar genel kanaat sokakların 
genişletilmesinin faydalı olacağı şeklindeyse de bu konudaki ihtilaftan dolayı Erdek Meclis 
İdaresi, Ahmed Efendi’nin haritayı revize etmesi için tekrar gönderilmesini talep etmiştir. (BOA. 
İ.MVL.00326.013954.004.001,  17 Cemaziyelahir 1271 (7 Mart 1855)) 
 
Öte yandan ahaliye binalarını yapmaları için gereken kerestelerin temini için izin verilen Mihaliç 
dağının Erdek’e uzak olmasından ve kerestenin kara yoluyla getirilmesi gerektiğinden süreç 
uzamış ve kış mevsimi yaklaşmasına rağmen kereste gelmemiştir. Ayrıca halkın en önemli geçim 
kaynağı harir (ipek) olduğu için şayet binalar yapılmazsa beş altı aydan sonra harir böceği 
tutulacak mahaller olamayacağından sonraki senenin harir gelirlerinden ahali tamamen mahrum 
olacağından bu durumun öşür gelirlerini de etkileyeceği, dolayısıyla hazinenin zarara uğrayacağı 
ifade edilmiştir. (BOA. İ.MVL.00326.013954.002.001, 3 Cemaziyelahir 1271 (21 Şubat 1855))   
 
Yangınzedelerin iskânı meselesiyle Kethüda Kitabeti’nde çalışan Feda Efendi görevlendirilmiştir. 
Feda Efendi’nin diğer görevi de yangın mağdurlarının arasında, evlerini yapamayacak derecede 
fakir olanların tespit edilmesidir. Bu amaçla Müslüman ve Hristiyan ahalinin muteber ve 
müstakimlerinden, ikişerden dört kişi seçilerek çalışma tamamlanmıştır. (BOA. 
İ.MVL.00320.013574.006.001, 3 Muharrem 1271 (26 Eylül 1854)) Bu durumdaki ahaliden 
Müslimlerin 13, gayrı Müslimlerin ise 287 olmak üzere toplamda 300 aile olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu ailelerin çocuklarının, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ve sahip oldukları bağ ve 
hayvanların sayısı da verilmiştir. (BOA.İ.MVL.00320.013574.003.001, (Tarihsiz); 
BOA.İ.MVL.00320.013574.003.002, (Tarihsiz);  BOA.İ.MVL.00320.013574.003.003, (Tarihsiz); 
BOA. İ.MVL.00320.013574.003.004, (Tarihsiz)) Yapılan tespitlere göre açıkta kalan ve gayrı 
menkulleri olmayan bu insanlar her ne kadar bir miktar bağ ve bahçeye sahip iseler de 
kendilerine anne ve babalarından kalan bağ ve bahçeler, hanelerinin yapılmasına yetecek kadar 
değerli değildir. (BOA. İ.MVL.00320.013574.005.001, 3 Muharrem 1271 (26 Eylül 1854)) 
 
9 Rebiulevvel 1271 (30 Kasım 1854) yılında Sadarete gönderilen yazıda Meclis-i Vala’nın 
yangınzedelere yapılan yardımlar hakkındaki görüşleri aktarılmıştır. Buna göre Meclis-i Vala,  
yangında mağdur ve fakir oldukları tespit edilen kişilerin sadece evlerinin yandığını fakat 
temettularına halel gelmediğini, binaların kereste ihtiyacının Tersane-i Amire’ye bağlı olan 
dağlardan karşılanarak kereste kesilmesine izin verildiğini, kasabanın haritasının çizilmesi için 
mühendis gönderildiğini ve bunların dışında hazinenin müsait olmaması nedeniyle başka yardım 
yapılamayacağını ifade etmiştir. (BOA. İ.MVL.00320.013574.011.001, 9 Rebiulevvel 1271 (30 
Kasım 1854)) 
 
Meclis-i Vala bu yönde karar almış olmasına rağmen yine de yangınzedelere yardım yapılmaya 
devam edilmiştir. Hane ve dükkânları, tüm eşyaları ve müştemilatı yanmış olan ve bu nedenle 
fakir hale gelenlerin hanelerini yapamayacak durumda fakir kişiler oldukları, her ne kadar 
bunların bir miktar bağ ve tarlaları var ise de hanelerini yapmaya kalkıştıklarında bu bağ ve 
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tarlalarını satmaya mecbur olacakları belirtilmiştir. Fakat mağdurlara kesinlikle bunları 
satmamaları tavsiye edilerek dışarıdan alınacak faizin fahiş oranda olduğuna, bu nedenle bağ ve 
tarlalarının ellerinden çıkacağına ve fazladan borçlanacaklarına dikkat çekilmiştir.  
Yangınzedelerin tarla ve bağlarını elden çıkarmadan meskenlerini yapabilmelerini sağlamak 
amacıyla mutedil oranda faiz ile borç para temin edebilmeleri için yapılması gerekenler padişaha 
arz edilerek bu konuda ferman talep edilmiştir. Bu talebe göre takip edilmesi gereken süreç 
şöyleydi: 
 
Mutemed dört kişi tespit edilerek bir komisyon kurulmalıdır. Bu kişiler memleketin muhtarları 
ve kiliselerin mütevellileriyle ittifak ederek memleket adına muhtar ve mütevellilerin mühür ve 
imzalarından başka metropolid veya metropolid vekilinin imza ve tasdikini içeren tahviller 
çıkarmalı, uygun ve mutedil faiz ile etraftan borç para temin etmelidir. Yine paraya ihtiyaç duyan 
yangınzedelere rehin karşılığı (ipotek) borç verilmeli ve borcun faizi eskiden beri eytam ve evkaf 
paraları hususunda uygulanan müesses ve meri usuller üzere hesaplanmalıdır.* Borç alındıktan 
sonra ilk beş senede borcun faizi taksitlendirilmeli, sonraki üç senede ise kalan faiz ile birlikte 
anapara ödenmelidir. Böylece 8 sene sonunda borçlar tamamen bitirilmelidir. Borcunu 
ödemeyen olursa menkul veya gayrı menkul rehinleri müzayede yoluyla satılarak komisyona 
olan borçları tahsil edilmeli, fazlası olursa sahibine iade edilmelidir. Borçların senelik hesabı, 
komisyon tarafından müstakil olarak bu iş için tutulan deftere kayd olunmalı ve bu defter, 
komisyonun azasıyla birlikte muhasebede hazır bulunacak sair muteber kimseler, mütevelliler, 
metropolid veyahud metropolid vekili tarafından imza ve tasdik olunmalıdır. (BOA. 
İ.MVL.00328.014033.001.001, Tarihsiz; BOA. İ.MVL.00328.014033.001.002, 21 Rebiulahir 1271 
(11 Ocak 1855); BOA.İ.MVL.00328.014033.002.001, 26Cemaziyelahir 1271 (16 Mart 1855); BOA. 
İ.MVL.00328.014033.003.001, 14 Receb 1271 (2 Nisan 1855)) 
 
 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
 

Gerek günümüzde gerekse geçmişte devletin afetzede vatandaşlarına yönelik sosyal yardım 
uygulamalarıyla karşılaşılmaktadır. Uygulamaların kapsam ve yöntemi zaman içerisinde 
farklılaşsa da amaç söz konusu mağduriyetlerin giderilmesidir.  
 
Erdek’te 1854 yılında vuku bulan yangında da Osmanlı Devleti genel olarak uyguladığı sosyal 
yardım politikaları doğrultusunda yangından zarar görenlere el uzatmıştır. Bir yandan Erdek’te 
devlet işlerinin rutin işleyişini temin etmeye çalışırken diğer taraftan yangınzedelerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışmıştır. Her ne kadar yangından büyük oranda Hristiyan mahalleler büyük zarar 
görmüşse de devlet, herhangi bir ayırıma gitmeden tüm vatandaşlarına yardım etmeye 
çalışmıştır. 
 
Yangınzedelerin geçici iskânları karşılandıktan sonra bir yandan yanan evlerin inşası diğer 
taraftan kasabanın yeniden planlanmasıyla ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla Erdek’e bir 
mühendis gönderilerek kasabanın yeni haritası çıkarılmıştır. Söz konusu plana göre bazı caddeler 
dar tutulmasına rağmen arsalarının küçüleceği düşüncesiyle anlaşmazlıklar çıkmış ve haritanın 
revizyonu talep edilmiştir. Diğer taraftan devlet, evlerin inşası için Mihaliç bölgesinden kereste 
tedarikine izin vermiş, kasabada yaşayanların bağ ve bahçelerini tefecilere kaptırmamaları için 
bir komisyon kurdurarak düşük faizle kredi temin edilmesini sağlamıştır. 
 
 

                                                           
* Evkaf ve eytam paraları haricinde alınan borç faizinin yıllık %12 olacağı belirtilmiştir. 
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ÖZET: 

Osmanlı Devleti’nde hapis cezası ve uygulamaları başlangıçta yaygın bir ceza olarak görülmezken sonraki 
dönemlerde ve özellikle de Tanzimat’tan sonra etkin bir ceza yöntemi olarak benimsendiği görülmektedir. 
Nitekim Tanzimat ile birlikte kabul edilen yeni ceza kanunları ve çeşitli nizamnameler, hapis cezasını 
merkezi konuma getirirken, hapishaneyi de bir mekân olarak ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada, 1880 
tarihli Tevkifhane ve Hapishaneler Nizamnamesi’nin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, 20. yüzyıl 
başlarında Bandırma hapishanesinin fiziki durumu, hükümlü ve tutukların mevcudu ile hapishanelerin 
geçirdiği tamirat süreci ele alınmaktadır. 
 

 
 

 

 

ABSTRACT: 

Although imprisonment and its applications in the Ottoman Empire were not initially seen as a widespread 
punishment, they were adopted as an effective method in the following periods especially after the 
Tanzimat period. As a matter of fact, the new criminal laws and various regulations adopted together with 
the Tanzimat brought the prison sentence to a central position and brought the prison to the foreground 
as a place. In this study, the physical condition of the Bandirma prison in the beginning of the 20th century, 
shortly after the publication of the the Regulation of Tevkifhane and Prisons dated 1880, presence of 
convicts and detainees and the repair process of prisons are discussed. 
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GİRİŞ 

 
Hapis cezası, devletin belirlediği kural, kanun ve nizamları ihlal ederek, suçlu olduğuna mahkeme 
tarafından karar verilen kimseleri, belli bir süre toplumdan ayrı bulundurmak üzere hapishanede 
kalmak zorunda bırakan ve bu suretle toplumu onun zararlarından korumak amacını taşıyan, 
hürriyeti bağlayıcı bir cezadır (Bardakoğlu, 1997: 34). Ayrıca, işlenen suçların cezasız (karşılıksız) 
kalmadığını göstermek, başkalarının bu suçu işlemesine önlemek, suçluyu topluma 
kazandırmada eğiticilik ve kişiyi edeplendirip, ıslah etmek gibi bir hedefi de bulunmaktadır (Atar, 
2011:87). 
 
Hapishane ise hapsolunan yer, cezaevi ve hapis cezasına çarptırılmış olanların (mahkumların) bu 
cezalarını çekmek üzere kapatıldıkları yer (Devellioğlu, 1996:304) manasını ifade etmekle birlikte 
halk arasında “mahpushane” olarak da adlandırılmıştır. Tevkifhanenin kısaca tanımını yapmamız 
gerekirse; yine devletin belirlediği kural, kanun ve nizamları ihlal eden ya da ihlal ettikleri iddia 
edilen kimselerin (mevkufların) yargılama süreci tamamlanıncaya kadar alıkonuldukları yerlere 
tevkifhane veya tutukevi (Devellioğlu, 1996:1103) denilmektedir.  
 
Osmanlı Devleti’nde hapishaneler ile ilgili ilk resmi metinleri sadrazamlık emirnameleri teşkil 
eder. Sadrazamlık emirnamelerinde, genel ve etraflı hükümlerden çok, mahkûmların 
çalıştırılması, ücretlerinin biriktirilmesi gibi özel konular yer almaktadır. Hapishane ve 
tevkifhanelere ait ilk genel hükümlere ise 1880 tarihli “Memâlik-i Mahrûsa-i Şâhânede Bulunan 
Tevkifhâne ve Hapishânelerin İdâre-i Dahiliyelerine Dâir Nizâmnâme”de rastlanılmaktadır (Atar, 
2011:88)*.  
 
Bu nizamname, başlangıçta Adliye Nezareti’ne daha sonra ise Dâhiliye Nezareti’ne bağlanan 
hapishaneleri, her kaza, liva ve vilâyet merkezinde bulunacak hapishaneler ile beş yıldan fazla 
kürek cezasına mahkûm olanlara mahsus ve memleketin uygun yerlerinde kurulacak olan 
“Hapishâne-i Umûmî”ler olmak üzere ikiye ayırmıştır (Tük Ansiklopedisi, 1960:309).  
 
Bandırma Hapishanesinin Genel Durumu 
 
Bu bağlamda Bandırma hapishanesini ele aldığımızda; buranın Karesi Sancağına bağlı bir kaza 
hapishanesi olduğunu ifade etmemiz gerekir. Tabi ki Bandırma hapishanesi üzerine yapacağımız 
değerlendirmede ana kaynağımız Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan vesikalardır. Zira arşiv 
vesikalarını taradığımızda Bandırma Hapishanesi’ne dair en eski kayıt 13 Nisan 1881 tarihlidir. 
Bu belgede hapishanenin mahzurlu durumda bulunmasından dolayı, elden geçirilmesi ve bu 
nedenle gerekli tamirat masrafının gönderilmesi istenmektedir (BOA. ŞD. 1540-179).  
 
Bandırma Hapishanesi ile ilgili olarak, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulduğumuz en eski tarihli 
ikinci belge ise 1893 tarihli olup, kazada ihtiyaç duyulan Nisa Hapishanesine dairdir. Zira 
Bandırma’da kadınlara mahsus bir hapishanenin bulunmamasından dolayı, hükümet konağına 
yakın bir mahalde 1 göz odanın kiralanarak kadın hapishanesi olarak kullanılması planlanmış ve 
bu düşünce hayata geçirilmiştir. Nihayetinde aylık 40 kuruş karşılığında bir oda kiralanmış ve 
kadın hapishanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır (BOA. BEO. 149-11133: lef 2).  
 
 

                                                           
* Nizamnâme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gültekin Yıldız, Osmanlı Devleti’nde Hapishane Islahatı (1839-
1908), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Ens., İstanbul 2002. 
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XIX. Yüzyıl sonlarından itibaren Karesi Sancağı ve mülhakatındaki hapishaneleri gözden 
geçirdiğimizde; neredeyse tamamının tıpkı Bandırma Hapishanesi için ifade edildiği gibi yani 
“mahzurlu bir durumda olduğu ve hapishanenin tamirata ihtiyacının bulunduğu” görülmektedir.  
 
Şöyle ki; umum vilayet ve sancaklarla mülhakatında hapishane, hükümet konağı, devair-i 
resmiyeden kaç tane bulunduğu, bu binaların hükümet malımı yoksa kiramı oldukları ve tamire 
muhtaç olup olmadıklarına dair cetvelleri incelediğimizde;  Karesi merkez, Erdek, Edremit, 
Gönen, Balya, Sındırgı ve Bandırma kazalarında bulunan hapishanelerin yeniden inşa edilmeleri, 
Burhaniye hapishanesi 7 yıl önce inşa edildiği için küçük bir tamirata, Ayvalık hapishanesinin ise 
yeniden inşasına veya tamire ihtiyacının bulunmadığı, sadece ek bir adet koğuşa gereksinimi 
olduğu anlaşılmaktadır. Yine ilgili cetvelde, Bandırma Hapishanesine dair “mezkur hapishanenin 
bil tamir Nisa Hapishanesine tahsis ve yeniden bir (erkek) hapishane inşası” (BOA. DH.MB.HPS.M. 
54-3: lef 64) şeklinde bir kayıt bulunmaktadır. Bu bilgiden anlaşılmaktadır ki, erkek hapishanesi 
olarak kullanılan mekânın tamiratı yapılarak, sayıca daha az olan kadın mahkûm ve tutuklulara 
tahsis edilmesi, buna karşılık erkek mahkûm ve tutuklular için yeni bir hapishane gereklidir.  Zira 
1911 yılı Ekim ayına ait bir başka belgede, hapishanenin haiz olduğu şartlar itibarı ile 
“…mahkûmların canlarının ve sağlıklarının tehlikede olduğu…” (BOA. DH.MB.HPS. 34-44) bilgisi, 
bir bakıma yukarıda yer verdiğimiz bilgileri teyit eder mahiyettedir.  
 
Bandırma Hapishanesine dair en ayrıntılı bilgilere yer veren belgelerden birisi de 3 Şubat 1914 
tarihli bir sual varakasıdır. Belgedeki bilgilere göre,  Bandırma Kazasında erkek hapishanesinin 
mülkü devlete ait olmak üzere hükümet konağına yakın bir yerdedir. Kadın hapishanesi ise 
kiradır. Erkek hapishanesinin 328 arşın üzerine kurulmuş ve hapishane arsasının her bir arşını 2 
Osmanlı Lirası kıymetindedir. Yine sual varakasında bulunan bilgilere göre, hapishane her ne 
kadar ihtiyaca cevap veriyor olsa da, kaza sınırlarının günden güne genişlemesi ve kazanın önem 
kazanmasından dolayı belediyeye ait bir arsa üzerine yeni hapishane yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca mevcut hapishanenin 100 lira harcanmak suretiyle ıslahının gerçekleştirilmesi ve Nisa 
Hapishanesinin satın alınması ile yeni hapishanenin inşası için 1500 lira tahmini bütçeye ihtiyaç 
duyulduğu aynı vesikadan anlaşılmaktadır (BOA. DH.MB.HPS.M. 10-14: lef 9). 
 
Benzer türden yani Bandırma Hapishanesinin yeniden inşasının gerekliliği hususunda birçok 
belge bulunmaktadır. Örneğin 30 Haziran 1918 tarihli bir belgede özetle “…gayrı kabil tamir olan 
Bandırma Hapishanesinin müceddiden inşası için şimdiki arsanın, müsait olmadığı takdirde diğer 
münasip bir mahal bulunarak onun haritasının gönderilmesi…” (BOA. DH.MB.HPS. 14-9) 
istenmektedir. 
 
Konuya ilişkin bir başka belgede ise, liva dâhilindeki hapishanelerin gayrı mazbut ve pek ziyade 
köhne durumda oldukları, bundan dolayı duvarlarının delinmek suretiyle mahkûmların firar 
eyledikleri, bu durumun daha fazla devam etmemesi için nerelerin tamir ve nerelerde yeni 
hapishane yapılması gerektiğine dair yazıya; Bandırma Hapishanesinde sağlık şartlarının oldukça 
kötü olduğu ve eksiklikleri tamirle gidermenin mümkün olmadığından yeniden inşa edilmesi 
gerektiği Dâhiliye Nezaretine bildirilmiştir. Ayrıca Karesi merkez, Erdek, Sındırgı, Edremit, 
Burhaniye, Gönen kazaları hapishanelerinin tamiri için 192.807 kuruşa ihtiyaç duyulduğunu 
(BOA. DH.MB.HPS. 14-22) yine aynı belgeden anlamaktayız.  
 
Karesi Mutasarrıfının 11 Şubat 1919 tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği yazıda da benzer 
ifadelere rastlamaktayız. Zira Bandırma Hapishanesinin harap bir halde bulunduğu, hemen tamir 
edilmez ise hapishanenin daha da kötü olacağı ve tamir bile etmenin mümkün olamayacağı 
(BOA. DH.MB.HPS. 166-78:lef 4) mutasarrıf tarafından nezarete bildirilmiştir.  Bandırma 
Hapishanesinin tamiri için ise, kiremit, çivi, kereste, bakır, çimento, kum vs. gibi malzemelere 
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ihtiyaç duyulduğu ve malzemenin temini için 27.620 kuruş gerektiği (BOA. DH.MB.HPS. 166-78: 
lef 2) aynı belgeden anlaşılmaktadır.  
 
Her ne kadar Bandırma Hapishanesi ile diğer hapishaneler ile ilgili olumsuz olarak kabul 
edebileceğimiz bu bilgileri vermiş olsak ta, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında hapishanelerin 
modernizasyonu konusuna ayrı bir ehemmiyet verdiğini ve bu hususta Alman uzmanlardan 
yardım alma yoluna gittiğini ifade etmemiz gerekir. Zira bu uzmanlardan bir tanesi de Doktor 
Polliç (Pollitz) Bey olup, Osmanlı Hapishaneler ve Tevkifhaneler Müfettiş-i Umûmîsi olarak 
Osmanlı Devleti’nin hizmetinde çalışmaya başlamıştır (BOA. DH.MB.HPS. 92-18)*.  Burada 
Bandırma Hapishanesi açısından bizi ilgilendiren husus ise, Dr. Polliç Bey’in raporlarında 
Bandırma Hapishanesinin Aydın Vilayetine bağlı olarak gösterilmesi ve Hapishaneler ve 
Tevkifhaneler Müfettişi Umumisi Dr. Poliç Beyin Bandırma (7 Mayıs), Balıkesir ( 9 Mayıs), Soma 
(11 Mayıs), Akhisar (16 Mayıs), Manisa (18 Mayıs), Menemen (20 Mayıs), Aydın (26 Mayıs) ve 
İzmir’de (13 Mayıs) incelemeler yaptıktan sonra, Bandırma, Soma ve Akhisar hapishaneleri 
dışındaki hapishanelerin gayri kanuni bir halde olduklarını rapora kaydetmiş olmasıdır (Tekin, 
2008: 212-215).  
 
Bandırma Hapishanesinde Mahkûm ve Tutuklu Sayıları 
 
Bandırma Hapishanesinde bulanan mahkûm ve tutukluların sayılarına dair ilk verilere 1914 
yılından itibaren rastlamaktayız.  Örneğin 3 Şubat 1914 tarihli bir belgede kaza hapishanesinde 
44’ü erkek ve 5’i kadın olmak üzere toplamda 49 mahkûmun (BOA. DH.MB.HPS.M. 10-14:lef 9) 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 1914 yılı Mart ayı başından, Haziran ayı sonuna kadar olan dönemi 
kapsayan dört aylık yoklama cetveline göre ise Bandırma Hapishanesi’ndeki genel durum ise şu 
şekildedir (BOA. DH.MB.HPS.M. 15-33:lef 5);  
 

  Nev’i Cerâim Mahkûmin Miktarı  Mevkufin Miktarı  

 Erkek  Kadın  Yekûn Erkek 70 

Cinayet - - - Kadın  1 

Cünha 35 3 38  
 
Yekûn  

 
 
71 Kabahat 62 4 66 

Yekûn 97 7 104 

 
Yine yoklama cetvellerinden anlaşıldığı üzere Mart 1917’de Bandırma Hapishanesinde yaşları 
18’den küçük olan 3 mahkûm bulunmaktadır. Bunlardan Hasan oğlu Salih 16 yaşında olup, 2,5 
senelik cezasının 11 ayını tamamlamış, Ali oğlu Kanber ile diğer mahkûm da 16 yaşlarında olup 
ve 9 aylık cezalarının 6’şar aylarını tamamlamışlardır (BOA. DH.MB.HPS. 116-47:lef 8). 
 
Bir ay sonrasına ait, yani Nisan 1917 tarihli yoklama cetveli ve izahat varakasında ise şu bilgilere 
rastlamaktayız (BOA. DH.MB.HPS.M. 27-28:lef 7);  
 
Bandırma kazası hapishanesi hükümet konağı yakınlarındadır. 
Hapishane iki odası yukarıda ve bir odası aşağıda olmak üzere iki kattan ve üç odadan ibarettir.  

                                                           
* Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Saadet Tekin, “Dr. Polliç Bey’in 1918 Tarihli Raporuna Göre Berlin 
ve Aydın Vilayeti Hapishanelerine Genel Bir Bakış”, OTAM, Sayı 24, 2008. 
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Hapishanede müdür ve kâtip bulunmamaktadır. Tek görevli Mehmet bin Ali isimli gardiyan olup, 
maaşına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır*.  
 
Mevcut mahkûm sayısı 42’si erkek biri kadın olmak üzere 43 kişidir. Hapishanede 18 yaşından 
küçük mahkûm yoktur. Ayrıca cezalarını tamamlamaya 6 aydan az kalan, çiftçilik ve yol tamirciliği 
gibi amme hizmetinde çalışabilecek mahkûm sayısı 42’dir.  
 
Mahkûmların ekmekleri fırından alınmaktadır.  
 
Bir başka cetvele, Ağustos 1917 tarihine ait yoklama cetveline göre ise Bandırma Kazasında, 55 
kişilik kapasiteye sahip 4 koğuştan ibaret erkek hapishanesi ile bir koğuştan ibaret ve 10 kişilik 
kadın hapishanesi bulunmaktadır. Cinayetten dolayı mahkûm bulunmayıp, cünha suçundan 
dolayı 30 erkek ve 7 kadın mahkûm varken, bunlardan 7 erkek ve 1 kadın cezalarını 
tamamladıkları için hapishaneden tahliye edilmişlerdir. Tevkifhanede ise toplamda 8 tutuklu 
bulunmaktadır (BOA. DH.MB.HPS.M. 30-7:lef 4).  
 
Bir yıl sonrasına ait yani Ağustos 1918 tarihli yoklama cetveline göre ise, 50 kişilik ve 4 koğuştan 
oluşan erkek hapishanesinde toplamda cünha suçundan 7 mahkûm bulunmaktadır. Kadın 
hapishanesi ise 1 koğuştan ibaret olup 10 kişiliktir. Burada ise 1 kadın mahkûm bulunmaktadır. 
Tevkifhanede ise 15’i erkek, 4 kadın olmak üzere 19 tutuklu bulunmaktadır (BOA. DH.MB.HPS. 
161-18:lef 1).  
 
Bu türden örnekleri daha da çoğaltmamız mümkündür†. Ancak Karesi Sancağında bütünü 
görmek adına, yani sancaktaki merkez hapishane ile kazalarda bulunan hapishanelerdeki 
mahkûm ve tutuklu sayılarına baktığımızda, 1 Kasım 1918 tarihli yoklama cetveline göre 
karşımıza aşağıdaki tablo çıkmaktadır (BOA. DH.MB.HPS.M. 162-15).  
 
 
Mahkûmların Sayısı 

 Kabahat Suçu Cünha Suçu Cinayet Suçu  

 Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Yekûn 

Merkez - - 22 4 141 6 173 

Bandırma - - 5 - - - 5 

Erdek - - 1 - - - 1 

Gönen - - 4 - - - 4 

Balya - - 4 1 - - 5 

Edremit - - 6 - - - 6 

Burhaniye - - 3 - - - 3 

Sındırgı - - 4 2 - - 6 

Ayvalık  - - 3 - - - 3 

        

Yekûn   52 7 141 6 206 

 
 
 
 

                                                           
* 1912 yılına ait bir başka belgede ise Bandırma Hapishanesinde Şevket Efendi isimli bir gardiyanın görev yaptığı ve 
maaşının 150 kuruş olduğunu görmekteyiz. Bkz. BOA. DH.MB.HPS.M. 3-15 (18.02.1330/7 Şubat 1912).  
† Bkz. BOA. DH.MB.HPS.M. 32-64 lef 2;  BOA. DH.MB.HPS.M. 33-103; BOA. DH.MB.HPS.M. 35-77 lef 1-3. 



 

86 

 

 
 

 

 
 

SONUÇ 
 

Osmanlı Devleti’nin son yıllarında hapishanelere ait bilgilerin, yoklama cetvelleri ile 
hapishanelere ait izahat varakalarına kaydedilmek suretiyle tutulduğunu görmekteyiz. Bu 
bağlamda Osmanlı hapishaneleri ile Osmanlı Devleti’nde suç ve ceza gibi konular üzerine 
yapılacak olan çalışmalarda, yukarıda bahsini ettiğimiz cetvelleri ile izahat ve sual varakalarının 
önemli kaynaklar arasında yer aldığını belirtmemiz gerekir.  
 
Bandırma Hapishanesine dair genel bir değerlendirme yapacak olursak; kazada bulunan erkek 
hapishanesinin 50 kişilik olup, 4 koğuştan ibaret olduğu ve bu hapishanenin devlet malı olduğu 
anlaşılmaktadır. Kadın hapishanesi ise kiralanan bir odadan ibaret olup ve 10 kişiliktir. Karesi 
Sancağı dâhilinde bulunan hapishanelerdeki doluluk oranına göre bir sıralama yaptığımızda, 
merkez hapishane ile Edremit hapishanesinden sonra Bandırma hapishanesinin geldiği sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hapishanenin tamire muhtaç bir halde olduğunu, yeni bir hapishane 
inşasına dair Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde birçok belgenin bulunduğunu, ancak incelenen 

 Tutukluların Sayısı Mahkûmların Sayısı  

 Erkek Kadın Erkek Kadın 

Merkez 388 9 153 10 

Bandırma 11 - 5 - 

Erdek - - 1 - 

Gönen 16 - 4 - 

Balya - - 4 1 

Edremit 19 - 6 - 

Burhaniye 6 1 3 - 

Sındırgı 7 2 4 2 

Ayvalık 4 - 3 - 

     

Yekûn 451 12 183 13 

 Toplam Mahkûm ve Tutuklu Sayısı 

 Erkek Kadın 

Merkez 541 19 

Bandırma 16 - 

Erdek 1 - 

Gönen 20 - 

Balya 4 1 

Edremit 25  

Burhaniye 9 1 

Sındırgı 11 4 

Ayvalık 7 - 

   

Yekûn 634 25 
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belgeler neticesinde yeni bir hapishanenin yapılıp yapılmadığını ortaya koyabilecek nitelikte 
vesikaya rastlamadığımızı ifade edebiliriz.  
Son söz olarak, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulduğumuz Karesi Sancağı merkez 
hapishanesine ait dört adet fotoğrafı, çalışmanın sonunda ekler kısmında yer verdiğimizi 
belirtmemiz gerekir. Buradaki maksadımız, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında, dönemin 
hapishanelerine dair okuyucuya fikir verebilmektir.  
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İngiliz Seyyahlarının Gözünden XIX. Yüzyıl Bandırma ve Çevresi 

 
 

Arş. Gör. Hüseyin YILMAZ,  
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, huseyin.yilmaz@cbu.edu.tr 

 
Arş. Gör. Yavuz Selim BARHAN,  
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ÖZET: 
 
Doğu ve onun sahip olduğu zenginlikler asırlardan beri Batı dünyasında ilgi odağı olmuştur. Batı 
dünyasındaki bu ilgi, Avrupalı seyyahların doğuya seyahatler yapmasına neden olurken aynı zamanda bu 
seyahatlerini yazıya dökerek tarihi birer metin de ortaya çıkarmalarını sağlamıştır. İlk başlarda 
Anadolu’da bulunan Hristiyanlığın kutsal mekanlarının ve antik kalıntıların görülmesi için düzenlenen bu 
seyahatler zamanla ticari bir boyut kazanmıştır. İlkçağ ve Ortaçağda bu seyyahların sayısı fazla 
olmamakla birlikte Yeniçağ ve Yakınçağa doğru sayıları giderek artmıştır. Bu batılı seyyahlar tarafından 
kaleme alınan seyahatnameler, gezip gördükleri bölgelerin o günkü durumunu tasvir eden önemli birer 
tarihi kaynaktır. Bu nedenle de bu ürünler tarihe kaynaklık eden önemli materyallerdir. Bu çalışmada da 
XIX. yüzyılda Bandırma’yı ziyaret eden seyyahların anlatımındaki Bandırma resmedilmeye çalışacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Bandırma, XIX. Yüzyıl, İngiliz, seyyah 
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Bandırma and its Around in the 19th Century From the Eyes of British  
Travelers 
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Arş. Gör. Yavuz Selim BARHAN,  
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ABSTRACT: 
 
The East and its riches have been the center of interest in the Western World for centruies. This interest 
in the Western World caused the European travelers to travel to the east, at the same time writing these 
travels and creating historical texts. These journeys, which were organized in order to see the sacred 
places and ancient ruins of Christianity in Anatolia, gained a commercial dimension in time. Although the 
number of these travelers in Ancient and Middle Ages is not so much, the numbers towards the New Age 
and the Near east have increased gradually. The travel books written by these western travelers are 
important historical sources describing the situation of the regions they visited. For this reason, these 
products are important materials that are the source of history. In this study 19th century Bandırma and 
its around will be depicted of in the narration travelers who visiting Bnadırma and its around in the 19th 
century. 
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GİRİŞ 

 
Konumuz kapsamına giren bugün Bandırma ve çevresi olarak belirtebileceğimiz Küçük Asya’nın 
Kuzeybatı ucu, antik dönemde Mysia olarak adlandırılan bölgenin sınırları içine dahildir.* 
Marmara Denizi’nin kıyısında yer alan bu bölge, hem Avrupa kıtasının komşusu olma özelliğine 
sahipken hem de Ege ve İç Anadolu bölgelerine yakındır. Fakat ele aldığımız dönem ve konu 
itibariyle çalışmamızda, Mysia Bölgesinden ziyade daha çok onun Marmara Denizi kıyısında bir 
yerleşkesi olan Bandırma ve çevresine odaklanılmaya çalışılacaktır. Marmara’nın kenarında bir 
liman kenti durumunda olan Bandırma, aynı zamanda İstanbul ve İzmir arasında bulunan en kısa 
kara yolu güzergahının da tam ortasında bulunmaktadır. İstanbul-İzmir arasında kara yolu ile 
yapılan sevkiyatlarda Bursa güzergahından ziyade Bandırma Limanı’nın kullanılması, izlenilecek 
yolu kısaltması nedeniyle bu limanın daha çok tercih edilmesine neden olmuştur. Ayrıca Kuzey 
Batı Anadolu ile İstanbul arasında yapılan ticaretin de güzergahlarından birisi durumundadır. 
Sahip olduğu bu stratejik konumunun yanı sıra Bandırma’nın antik Kyzikos kentinin yakınında da 
olması, onun yabancı seyyahlar tarafından ziyaret edilmesine de neden olmuştur. Bu çalışma da, 
XIX. yüzyılda Kyzikos kentini ziyaret etmek için Bandırma ve çevresinden geçen İngiliz seyyahların 
bölge hakkındaki izlenimlerinin aktarması amaçlanmıştır.† 

 
Bu kapsamda XIX. yüzyılda bölgeyi ilk ziyaret eden İngiliz seyyah William Turner’dir. Turner, 5 
Eylül 1792 de Yarmouth’da doğmuştur. İngiliz hükümeti adına farklı diplomatik görevlerde 
bulunmuştur. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu topraklarında uzun süre kalmış ve bu süre 
içerisinde birçok yeri gezme fırsatı bulmuştur. Bu gezilerindeki izlenimlerinin büyük bir kısmını 
da üç ciltlik “Journal of a Tour in Levant” adlı eserinde toplamıştır. (Tercanlıoğlu, 2013: 7) 
 
Bu gezilerden biri olan 1816’nın sonlarında Kuzeybatı Anadolu’ya gerçekleştirdiği gezisinin asıl 
amacı Kyzikos antik kentini görmektir.  Bu amaç için İstanbul’dan hareketle önce Mudanya 
üzerinden Bursa’ya gelmiştir. Daha sonra yolculuğuna at üzerinde devam eden Turner buradan 
Uluabat Gölü’nün etrafından dolanarak Uluabat’a ulaşmıştır. Bu yol üzerinde önce Bursa’dan altı 
saat uzakta olan Ekisched‡ Köyü’ne oradan da iki saat uzakta olan Harasch Köyü’ne geçmiştir. 
Ekisched Köyü’nde köylüler tarafından sıcak karşılandığını ve bu durumdan çok memnun 
olduğunu belirten Turner bir köy evinde de biraz konaklama fırsatı bulmuştur. Bulunduğu odanın 
otuz adım uzunlukta ve on iki adım genişlikte olduğunu belirterek odanın on altı adım 
uzunluğunda ağaçlarla döşeli olduğunu belirtmektedir. Otuz haneden daha az bir nüfusa sahip 
olan köyün buğday ve arpa tarımı yaptığını belirten Turner, köylülerin Bursa paşasına vergi 
vermeye zorlanmalarından memnun olmadıklarını ifade ettiklerini belirtmektedir. Buradan 
ayrılmasından iki saat sonra Harasch Köyü’ne ulaşan Turner, köyün nüfusu hakkında bir sayı 

                                                           
* Mysia hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cemil Bülbül, “MÖ. 2. Binyılda Mysia Bölgesi ve Mysialılar”, SDÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, sayı: 20, s. 1-8 
† Antik Kyzikos kenti sadece XIX. yüzyılda değil erken dönemlerden başlayarak yabancı seyyahların ilgisini çekmiştir. 
Kyzikos kentine yapılan İngiliz seyyahların antik şehir hakkındaki gözlemleri daha önce Ahmet Tercanlıoğlu tarafından 
yapılan yüksek lisans tezinin konusu olmuştur. Bu konuda bkz. Ahmet Tercanlıoğlu, 18. Yüzyıldan 20. Yüzyılın İlk 
Çeyreğine Kadar Kyzikos Kentini Ziyaret Eden İngiliz Seyyahlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013 
‡ Yabancı eserlerde geçen yer isimlerinin Türkçe eserlerde kullanılması her zaman olduğu gibi çalışmamız açısından da 
bir sorun teşkil etmektedir. İngiliz seyyahların Türkçe yer adlarını kendi telaffuzları doğrultusunda kaleme alması, yer 
adlarında bozulmalara neden olmuştur. Bu bozulma Bursa (Brusa) veya akarsu gibi büyük şehirler ve sular için tam 
olarak geçerli değilken küçük köy ve kasabalar için genel olarak geçerlidir. Ayrıca bu köy ve kasabaların bugün hangi 
köy veya kasabaya ile aynı olduğunu veya olmadığını tahmin etmek çok da kolay değildir. Bu nedenle biz çalışmamızda 
daha çok seyyahların eserlerinde kullandığı isimleri kullanmanın daha doğru olacağını düşündük. Bu nedenle köy ve 
kasaba isimlerini eserlerdeki hali ile doğrudan aktarmayı, Bursa, Uluabad gibi daha büyük yerleşimlerin isimlerini ise 
günümüz Türkçesi ile yazmayı tercih ettik. 
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vermese de nüfusun yarısının Rum, diğer yarının da Türk olduğu bilgisini vermektedir. Bu köyde 
fazla vakit geçirmeyen Turner yarım saat sonra Uluabat’a ulaşmıştır. Uluabat Ovası’nın oldukça 
düz bir yapıya sahip olmasına rağmen ekilmediğini ve bu nedenle neredeyse tamamının sarı deve 
dikenleri ile kaplı olduğunu belirtmektedir. Rhindacus (Rhyndacus) Irmağı’nı bir tahta köprünün 
bulunduğunu ancak yılın bu günlerinde onarımda olduğunu ve bu nedenle sandallarla karşıya 
geçtiğini belirten Turner daha sonra Uluabat (Ooliabat) Köyü’ne ulaşmıştır. Uluabat’ın sefil 
(miserable) bir durumda olduğunu belirten Turner, köyde yaklaşık on beş hanenin bulunduğunu 
ve nüfusunda yarısının Rum diğer yarısının da Türklerden oluştuğunu ve bölgede mısır ve arpa 
üretiminin bol olduğunu belirtmektedir. Uluabat’tan hareketle batıya doğru yola devam eden 
Turner bugünkü Rhindacus Irmağı’na paralel bir güzergâh izlemiştir. İlk başta çorak bir arazide 
yol aldığını belirtse de daha sonra hasat edilmiş mısır tarlaları ile karşılaşmış ve sonrasında düz 
ve sulak bir araziden ilerlemiştir. Bu sulak araziden sonra yaklaşık on beş dakika küçük tepeler 
aşıldıktan sonra Karacabey’e (Mikalitza) ulaşılmıştır. Karacabey’in geniş ve nüfus açısından büyük 
olduğunu ve İzmir-İstanbul karayolunun merkez güzergahında bulunduğunu belirtmektedir. 
Karacabey’de dokuz cami ve 1,200 hane bulunduğunu ve bunlarında 600 Rum, 450 Türk ve 150 
tanesinin de Ermenilere ait olduğunu söyleyen Turner, bölgenin yollarının Rhindacus Irmağı’nın 
batı tarafında bulunan sarı taşlarla döşenerek kaldırımlar yapılmış olduğunu belirtmekteydi. 
Vadiyi çeviren tepelerin zeytin, cüce dut, mısır, arpa ve üzüm bağları ile kaplı olduğunu belirten 
Turner atları dinlendirmek için akşam altıya kadar Karacabey’de konaklamıştır. Akşam altı 
sularında Karacabey’den ayrılan Turner Kara Dere’ye kadar batı istikametinde yol aldıktan sonra 
Kara Dere’ye paralel bir güzergahtan güney batıya doğru yol almıştır. Etrafı söğüt ağaçları ile 
kaplı dar bir yolda ilerlediğini belirten Turner gece ay ışığında yolculuğuna devam etmiş ve birini 
tahta köprüden diğerini de suyun sığ bölümünden olmak üzere ismini vermediği iki akarsuyu 
geçerek yoluna devam etmiş, gece saatlerinde Bandırma’ya ulaşmıştır. Karacabey-Bandırma 
arasında üç köye rastladığını belirten Turner köylerin isimleri konusunda bir şey söylemese de 
birincisinin Karacabey’den üç, ikincisinin dört ve üçüncüsünün de beş buçuk saat mesafede 
olduğunu belirtmektedir. İsmini zikretmediği üçüncü köyün de tamamen Türklerden oluştuğunu 
belirten Turner ikinci köyün çevresinin zeytin ağaçları ve hasat edilmiş mısır tarlalarıyla kaplı 
olduğunu ifade etmektedir. Üçüncü köyden iki buçuk saat sonra da Bandırma’ya ulaşmıştır.( 
Turner, 1820: 186-193) 
 
4 Kasım 1816 Pazar günü gecesi Bandırmaya ulaşan Turner ilk olarak uzaktan yanan birkaç ışık 
görür. Küçük ama temiz bir handa konaklamaktan gayet memnun olan Turner akşam 
yemeğinden sonra kahveye gider ve kahve ile birlikte tütün (pipe) içer. Kendisini gören bir Türk, 
kötü İtalyancasıyla Turner’e neden sıcak evinde oturmak varken kendisini seyahatlerle 
yorduğunu sormuştur. Turner ise bu soruya gülerek cevap vermiştir.  

 
Bandırma’nın sevgi dolu bir yerleşim yeri olduğunu belirten Turner, Bandırma koyunun doğu batı 
yönünde yaklaşık on beş mil uzunluğunda, beş mil genişliğinde olduğunu belirtmekte ve verimli 
arazilere sahip olduğunu ifade etmektedir. Bandırma’da yaklaşık 1000 hanenin bulunduğunu 
belirten Turner bu evlerden 600 tanesinin Ermenilere, 250 tanesinin Türklere ve 150 tanesinin 
Rumlara ait olduğunu belirtmektedir. Çevrede bulunan arazilerin daha çok Ermeniler ve Rumlar 
tarafından ekildiğini söyleyen Turner ayrıca Rumların balıkçılıkla da uğraştığını belirtmektedir. 
Türklerin iş hayatında fazla etkin olmadığını ifade eden Turner daha çok devlete ait olan 
arazilerde veya küçük komisyoncu tüccarların arazilerinde çalıştıklarını belirtmektedir. 
Bandırma’nın vadi boyunca uzandığını ve vadinin etrafında bulunan arazi ve tepelerin üzüm 
bağları, bodur dut ağaçları ve meşe ağaçları ile kaplı olduğu aktarmaktadır. Şehirde beyaz şarap 
üretiminin de yapıldığını belirten Turner’ın bu şaraptan çok hoşlandığı söylenemez. Şehirde dört 
tane caminin olduğunu belirten Turner şehirdeki evlerin çamur ile sıvanmış taş duvarlardan inşa 
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edildiğini aktarmaktadır. Geçeyi Bandırma’da geçiren Turner sabah saatlerinde Kyzikos’a doğru 
yola çıkmıştır. (Turner, 1820: 193-195) 

 
Turner’den sonra XIX. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden ikinci İngiliz seyyah Caharles Mac Farlane’dir. 
1799-1858 yılları arasında yaşayan Charles Mac Farlane’nin yaşamı hakkında fazla bilgiye sahip 
olmasak da Portekiz’e ve İtalya’ya gittiği bilinmektedir. Charles Mac Farlane’nın Türkiye’ye 
yaptığı gezi tarihi tartışılmalıdır. İlk doğu gezisini 1828’de yapmıştır. İkinci gezisi 1847 tarihinde 
gerçekleşmiştir. İkinci doğu gezisine oğlu ile birlikte çıkmıştır.  (Tercanlıoğlu, 2013: 17) Burada 
anlatılanlar da Osmanlı Devleti’ne yaptığı ikinci seyahatten sonra kaleme aldığı Turkey and İts 
Destiny adlı eserinden hareketle kaleme alınmıştır. 
 
Farlane 6 Ağustos günü Bursa paşalığının diğer bölgelerini ve Cyzius’u görmek için Bursa’dan yola 
çıktı. Nilüfer’e doğru ilerleyen Farlane Nilüfer (Lufar) Çayı’nı Missi Köyü’nün yakınlarında 
bulunan taş köprüden geçerek yoluna devam eder. (Mac Farlane, 1850: 393-395) Bazı üzüm 
bağları görmesine rağmen üç saatlik yolu boyunca küçük birkaç köyden başka bir şeyle 
karşılaşmadığını ve arazilerde tarım yapılmadığını belirtmektedir. Daha sonra Tatàrlee Köyü’ne 
ulaşmıştır ve bu köyün yabani domuzlarıyla ünlü olduğunu belirtmektedir. Daha sonra buradan 
hareketle yarı Rum yarı Müslüman olan Yerookler adlı köye ulaşmıştır. Farlane seyahati sırasında 
karşılaştıklarından hareketle genel olarak Müslüman ahalinin yerleşim yerlerinin doğu 
kısımlarında yaşadıklarını Rumların da yerleşim yerlerinin batısında ikamet ettiklerine şahit 
olduğunu ifade etmektedir. (Mac Farlane, 1850: 401-402) 

 
7 Ağustos sabahı saat yedide Yerookler Köyü’nden yola çıkan Farlane bir saat sonra Dansera adlı 
köye ulaşmıştır. Bir kahvehane bulma hevesi boşa çıkan Farlane köyünün güzel mısır tarlaları 
olduğunu ve birkaç Rum çiftliğine rastladığını belirtmektedir ancak ekili araziler sınırlıdır. Ayrıca 
Farlane köy ve çevresindeki yollardan hiç memnun kalmamıştır. Daha sonra Chatalàghà Köyü’ne 
geçen Farlane buradan Uluabat Gölü’nü görebildiğini belirtmekteydir. Burada kahve içme fırsatı 
bulan Farlane, kahvehanede yaşlı bir Rum seyyar satıcı ile sohbet etmiştir. Bölge hakkında Rum 
seyyar satıcıdan bilgi alan Farlane, II. Mahmut döneminin sonlarında Uluabat Gölü çevresine 
yerleşen bir Kazak kolonisi olduğunu öğrenmiş ve bu Kazakların Hristiyan olduklarını ve tütün, 
şarap ve rakı içmedikleri bilgisini aktarmaktadır. Saat on birde yoluna devam eden Farlane antik 
Apollonia şehrinin kalıntılarından sonra Karaağaç Köyü’ne ulaşmış oradan da karşıdaki aynı 
isimle anılan gölün en büyük adasına geçmiştir. Başta vahşi ördek, balıkçıl, karabatak olmak 
üzere birçok kuş türü ile karşılaştığını belirtmektedir. Her ne kadar birçok kuş türü ile karşılaşsa 
da Farlane bu dönemin kuş sezonu olmadığını rehberinden alıntı yaparak belirtmekte ve bir ay 
sonra (eylül) gölün bir kuş yatağı gibi görüleceğini ifade etmektedir. Daha sonra yoluna devam 
eden Farlane Rhindacus Irmağını sallanan ve gıcırdayan bir tahta köprüden geçmiştir. Bu 
köprünün yakınında eski bir taş köprü olduğunu ancak kullanılamaz halde olduğunu belirtmekte 
ve Türklerin burayı tamir etmekten ziyade yaptıkları taş köprü ile gurur duyduklarını ifade 
etmektedir. Daha sonra Uluabat Köyü’ne ulaşan Farlane, eski Lapodion kalıntılarından 
bahsetmektedir. Köprünün batı tarafına Çerkez mültecileri için yeni bir cami yapıldığını ve ayrıca 
eski kalıntıları üzerine taştan yeni bir Rum kilisesi de inşa edildiğini belirtmektedir. Tournefort’a* 
atıfla 1700’lerde bölgede bir kervansaray olduğunu belirten Farlane, ancak şimdi kalıntılarının 
bile kalmadığını ifade etmektedir. (Mac Farlane, 1850: 404-409) 

                                                           
* On Sekizinci Yüzyılın hemen başında Osmanlı topraklarını ziyaret eden seyyahlardan biri olan Tournefort, Karlofça 
Antlaşması’ndan sora Fransız hükümeti tarafından Osmanlı topraklarında incelemeler yapmak için görevlendirilmiştir. 
Bu görevlendirme dolayısı ile Ege Adalarından Karadeniz’e kadar uzanan bir yolculuğa çıkan Tournefort’un bu gezisine 
dair gözlemleri önce iki sonra da üç cilt olarak basılmıştır. Daha sonra da bu eseri iki cilt olarak günümüz Türkçesine 
çevrilmiş ve yayınlanmıştır. Bkz. Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, çev. Ali Berktay-Teoman 
Tunçdoğan, Kitap Yay., İstanbul, 2013 
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Uluabat’ta, Bursa’da İngiliz konsolosluğu görevini yürüten Sotiri’nin ahşap konağında konaklayan 
Farlane, aynı zamanda tüccar olan Sotiri ve diğer İngiliz tüccarlar ile Rum tüccarların Rhindacus 
Irmağı’nın üzerinde mısır başta olmak üzere bölgede ticaret yaptıklarını belirtmektedir. Bölgede 
bulunan Çerkezlerin Ruslar tarafından yurtlarından kovulduğunu ve 1845 Ağustosu’nda ilk defa 
bölgeye geldiğini belirten Farlane bu Çerkez göçmenlerin Ulubat Gölü etrafında verimli ancak 
ekilmeyen arazilere yerleştirildiğini belirtip bu sayede bölgenin yerleşime ve tarıma açılmak 
istendiği belirtilmektedir. Fakat bölgede Çerkez göçmenler ve Rumlar arasında bir çekişmenin 
olduğunu, Çerkezlerin Rum yerleşimlerine saldırarak yağma yaptıklarını ve dolayısıyla Rum 
reayanın bu durumdan rahatsız olduğunu belirtmektedir. Rum reayanın Bab-ı Ali nezdinde 
yaptıkları şikayetler ve Stratford Canning’in girişimlerinden sonra bölgeye durumun düzeltilmesi 
için emirnameler gelmiş olsa da Çerkezlerin Bursa paşasına verdikleri hediyeler sayesinde 
sorunun çözülemediğini ve Çerkezlerin yağmalarına devam ettiğini belirtmektedir. Karacabey 
ahalisinin de Uluabat’a çok sık geldiğini ve burada haftalar geçirdiklerini de belirten Farlane 
ancak Çerkezlerin son dönemdeki yağmalarından sonra gelmekten korktuklarını belirtmektedir. 
Ayrıca Çerkezlerle birlikte bölgede bir köle ticaretinin de başladığını belirten Farlane Çerkezlerin 
kaçırdıkları Rum kadın ve çocuklarını, hatta kendi çocuklarını bile İstanbul’a köle olarak 
sattıklarını anlatmaktadır. Ayrıca bölgede yaşayan Müslümanların da Çerkezlerle iyi 
anlaşamadığını belirtmektedir. Çerkezlerin bölgeye yerleşmesinden önce Uluabat’da daimî bir 
Müslüman nüfusu olmadığını belirten Farlane bölgenin Hristiyan dini açısından önemli olduğunu 
belirtmektedir. Bölgedeki Rumların ticari hayatta etkin olduğunu tekrar tekrar vurgulayan 
Farlane Rum reayanın kendi maddi olanakları ile bir kilise yapmalarını takdirle karşılamaktadır. 
Ayrıca evler konusunda da yorumda bulunan Farlane Rum evlerinin daha dayanıklı şekilde inşa 
edildiğini fakat toprak ve örme Çerkez evlerinin dayanıksız olduğunu ve bu nedenle Çerkezlerin 
Rum evlerini tercih ettiğini belirtmektedir. (Mac Farlane, 1850: 409-415) 

 
Ulubat’tan Karacabey’e doğru yola çıkan Farlane Karacabey ovasının su ile kaplı olduğunu 
belirtmektedir. Karşılaştığı yolcuların sözlerine de atıf yapan Farlane bu sayede ovanın su ile dolu 
olmasından ve hatta bazı zamanlarda atların bile boylarını aştığı bilgisini vermektedir.  Bu sel 
olayının sadece bu ova ile sınırlı kalmadığını belirten Farlane ilkbahar aylarında nehirlerin 
yakınındaki düzlüklerin de su ile kaplandığını ve yaz ve sonbaharda suların çekilmesi ile buraların 
otlaklara dönüştüğünü belirtmektedir. Buralarda yetişen otların köylüler tarafından hasat edilip 
saman yapıldığını aktarmaktadır. Rhindacus Irmağı’na paralel bir şekilde yoluna devam eden 
Farlane Rhindacus Irmağı’nda Marmara Denizi’nden gelen birkaç sandal (boat) gördüğünü 
belirtmektedir. (Mac Farlane, 1850:415-417) 

 
Karacabey’i ilk olarak tepeden gören Farlane selvi ağaçları ile beyaz kubbe ve minarelerin güzel 
bir görüntü ortaya çıkardığını belirterek Karacabey’in görüntüsünden oldukça etkilenmiştir. Ana 
sokağın çarşıya çıktığını belirten Farlane çarşının kirli (filth), pis kokulu (stench) ve rakı dükkanları 
ile dolu olduğunu belirtmektedir. Karacabey pazarının satılan ürünler açısından fakir bir 
görünüme sahip olduğunu, pazarda bazı Bulgar çobanların gezindiğini ve çiftliklerde çalışmak için 
veya çoban olarak kendilerini kiraya veren Arnavutların da bulunduğunu belirtiyordu. Pazarda 
pamuklu ürünler ve teçhizatın az miktarda bulunduğunu ancak bunların da İngiliz menşeili 
ürünler olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan İngiliz ürünlerine göre daha ucuz olan ithal 
ürünlerin Fransız ve İsviçre veya Avusturya ve Bohemya’dan gelen ürünler olduğunu 
belirtmektedir. Yerel halkla yaptığı görüşmeler sonrasında halkın İngiliz ürünlerini beğendiğini 
belirten Farlane ancak son birkaç yıldır ürünlerin diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet edebilmek 
adına kalitesinde bir düşüş yaşandığının ve bu durumdan halkın rahatsız olduğunu 
belirtmektedir. Bu gibi şikayetlerin sadece Karacabey ile sınırlı olmadığını buna benzer 
konuşmalara Bursa, İzmir ve İstanbul’da da şahit olduğunun da altını çizmektedir. Diğer taraftan 
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civar köylerden çarşıya gelen ürünlerin çok fazla olmadığını belirten Farlane son zamanlarda 
ticarette bir azalmanın olduğunun bilgisini de verir. Bölgeden İngiltere ve Fransa pazarları için 
yapılan tahıl ticaretinin çarşıya yapılan ticaretin azalmasında etkili olduğunu ancak bu etkinin 
kısa süreli olduğunu belirtmektedir. Özellikle bölgede zirai faaliyetlerin gün geçtikçe azaldığını 
belirten Farlane bu nedenle ticaretin azalmasında asıl etkiyi yapılan ihracata değil üretimin 
azalmasına bağlamaktadır. Üretimin azalması ile birlikte bölge nüfusunda da bir azalmanın 
olduğunun altını çizer. Bu nüfus düşüşüne paralel olarak bölgede bulunan Müslüman ev 
fiyatlarında bir düşüş yaşandığını da belirten Farlane bu doğrultuda bazı bölgelerin ıssızlaştığını 
ve boş mahalleler meydana geldiğini belirttir. 1841 tarihli Bursa konsolosluk raporlarına atıfla 
Karacabey’in 11,000 nüfusa sahip olduğunu belirten Farlane ancak 1847 Kasım itibariyle 
bölgenin nüfusunun 9,000’den daha aşağı olduğunu belirtmektedir. Bölgede çalışan Rum 
doktorlardan aldığı bilgiler dahilinde son on yılda bölgenin yerel nüfusunda azalmaya neden 
olacak bir vebanın olmadığı bilgisine değinerek nüfusta yaşanan bu değişikliği yaşanan göç 
hareketine bağlamaktadır. Farlane gerçekleşen bu göçün yönünü belirlemede de bölgedeki Rum 
tüccarlardan aldığı bilgileri kullanmaktadır. Rum tüccarlar Karacabey’den şehir merkezlerine 
doğru bir göçün gerçekleştiğinden bahsetmektedir. Bölgede bulunan eski veba hastanesini de 
ziyaret eden Farlane buranın terk edildiğini ancak avlusunda vebadan ölen Arnavutların 
taşınması için el arabaları, öküz ve koyun kemikleri bulunduğunu belirtmektedir. Hastanenin 
odalarını da gezen Farlane odalarda vebadan ölen Arnavutlara ait olan eşyalarla karşılaşmıştır. 
Ayrıca İngiliz elçisi Stratford Canning’in hastalar için yaptıklarına da değinen Farlane elçinin 
vebalıların kurtulması için elinden geldiğini yaptığını, hatta bir şeyler yapıldıysa bunun tüm 
nedenini İngiliz elçisinin çabalarına bağlamaktadır. (Mac Farlane, 1850: 417-425) 

 
Karacabey’den bir Rum tüccar olan Antonacki Varsamì’e ait olan Balukli çiftliğine doğru yoluna 
devam eden Farlene normal şartlar altında iki buçuk saat mesafede olan bu çiftliğe köprünün 
sular altında kalıp yolunun uzamasından dolayı beş buçuk saat sonra ulaşabilmiştir. Tahta bir 
köprüden Karadere Çayı’nı geçen Farlane daha sonra Kara-keui ve diğer bazı irili ufaklı köyü 
geride bırakmıştır. Etrafta tütün ve hasat edilmiş hububat tarlaları bulunduğunu belirten Farlane 
ancak bu ekili arazileri çölün ortasındaki beneklere benzetmekte ve bu nedenle arazinin büyük 
çoğunluğunda tarım yapılmadığını belirtmektedir. (Mac Farlane, 1850: 425-430) Fakat art arda 
gelen dereler ve bataklıklardan fazla mustarip olan Farlane zor da olsa çiftliğe ulaşabilir. Farlane 
burada gördüğü çiftliği gerçekten takdir eder. Çiftlikte kavun, mısır, tütün, pamuk, darı, buğday, 
kök boya, keten tohumu, çavdar ve şeker kamışı üretimi yapıldığını bilgisini verirken bunların 
bölgede bulunan Müslüman ve Kazaklara satıldığını ve ayrıca Bandırma Limanı aracılığıyla da tüm 
Osmanlı topraklarına ticaretinin yapıldığını belirtmektedir. Çiftlikte her şeyin yetiştirilebileceğini 
ancak tek sorunun işçi bulmakta yaşandığını belirten Farlane bu sorunun da bölgede nüfusun 
azalmasından kaynaklandığını ve bölgede yaşayanların da tembel (indolent) olmasından şikâyet 
edildiğini belirtmektedir. Bu nedenle çiftlikte çalıştırmak için Avrupa’dan gelen Bulgarların 
kullanılmakta olduğunu ifade etmektedir. İşçi ücretlerine de değinen Farlane Müslümanlar ve 
Rumlar için aylık 40 ve 50 kuruş (piastre) ödenirken Bulgarlara 80 kuruş ödendiğini 
belirtmektedir. İki grubun aldığı ücretler arasındaki fiyat farkına da bir açıklama getiren Farlane 
Bulgarların diğerlerine göre daha çalışkan olduklarını, dolayısıyla daha fazla tercih edildiklerini 
ve bu nedenle ücretlerinin daha fazla olduğunu aktarmaktadır. Ayrıca bu işçileri istihdam eden 
çiftliğin bu çiftçilere sabah çorba ve akşam yemek vermek zorunda olduğunu belirten Farlane bu 
durumun işverenin maliyetini daha da arttırdığını belirtmektedir. Elde ettiği bu işçi ücreti 
tarifesiyle İngiltere’de işçilere ödenen ücretler arasında da bir karşılaştırma yapan Farlane, 
Osmanlı Devleti’nde ödenen ücretin İngiltere’den en az beş kat daha fazla (at least five times 
more than in England) olduğunu belirterek bu ücretlendirmenin iyi olduğunu söylemektedir. 
Bölgede Bulgarların sadece tarımda işçi olarak değil ayrıca hayvancılıkta da tercih edildiğini 
belirten Farlane, ancak bölgede başta akbaba, çakal ve kurt olmak üzere yırtıcı hayvanların bol 
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bulunduğunu ve bu durumdan da çobanların muzdarip olduğunu belirtmektedir. Bölgede bu 
şekilde istihdam edilen Bulgarlar konusu üzerinde de duran Farlane Bulgarların Anadolu’ya 
gelmeyi Bulgaristan’da yaşamaya tercih ettiğini ve bunun nedeninin de Anadolu’da aldıkları 
ücretten ve buldukları iş imkanlarından kaynaklandığını belirtmektedir. (Mac Farlane, 1850: 431-
444) 
 
12 Kasım 1847 günü at üzerinde Bandırma’ya gelen Farlane ilk olarak Pazar yerine gitmiştir. 
Öncelikle Bir sahil kasabası olmasına rağmen Bandırma’nın kalabalık bir pazara sahip olduğunu 
belirten Farlane, Turner’ın aksine kirli bir handa kaldığını belirterek konaklamadan memnun 
kalmadığını ifade etmektedir. Su kenarında bir kahvehanenin olduğunu ve burada bir Rum 
berberin bulunduğunu aktarmaktadır. Ayrıca Farlane kahvehanede Rum, Ermeni ve Türklerin 
birlikte oturup sohbet ettiğinden bahisle aralarında bir dostluk ve samimiyetin olduğunu 
belirtmekte ve daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadığını ifade etmektedir. 
Farlane’nin bu anlatımından kahvehanede oluşan insan ilişkilerinden oldukça etkilendiğini 
söylemek mümkündür. Bandırmada yaklaşık 1000 hane olduğunu belirterek burada yaşayan 
insanların da çoğunluğunun Rum olduğunu belirtmektedir. Sokakların taşla döşeli olduğunu 
ancak temiz olmadığını ifade etmektedir. Binaların da iyi durumda olmadığından hareketle 
devletin de binaları onarmak için bir çaba içinde bulunmadığı bilgisini aktarmaktadır. 

 
Bandırma’nın en iyi konaklarının çoğunluğunun Rum tüccarlara ait olduğunu belirten Farlane bu 
Rum tüccarların da limanlar arası ticaret yaptıklarını belirtmektedir. Kaldığı hanın kendisi için 
fazla cazip gelmediğinden dolayı akşam yemeğinden sonra kahvehanede zaman geçirmeyi tercih 
ettiğini, yerli halk ile konuşma ve onlardan yerel hikayeler dinleme fırsatı bulduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca Hacivat ve Karagöz izleyen Farlane bu konudaki kendisine anlatılan 
hikâyeden de bahsederek, Hacivat ve Karagöz’ün bilinmeyen bir zamanda Türkler tarafından 
idam edildiği bilgisini okuyucusuyla paylaşmaktadır. Daha sonra hana geri dönen Farlane’in en 
muzdarip olduğu konu hiç şüphesiz hanın sahip olduğu olanaklardır. Özellikle küçük ve dar odalar 
ile konforsuz döşeklerden şikâyetçidir. Ayrıca sineklerle anlaşabildiği de söylenemez. Sabah 
sahilde yürüme fırsatı bulan Farlane, Bandırma’nın sahip olduğu manzarayı beğenmiştir. Bölgeye 
Yunan tüccarlarının mısır satın almak için geldiğini ancak Osmanlı Devleti ile Yunanistan 
arasındaki siyasi sorunlardan dolayı bu tüccarların bölgeden ürün almalarına müsaade 
edilmediğini, bu nedenle bu ticaretin kaçak yollarla yapıldığını ve başta ağa olmak üzere yerel 
halkın devlete rağmen Yunanlı tüccarlarla iyi miktarlar karşılığında iş birliğine gittiklerini 
belirtmektedir. Ayrıca Karadeniz sahillerindeki Rumların da Rus bayrağı ve koruması altında 
bölge ile ticaret yaptığını da belirtmektedir. Ayrıca Farlane bölgede bazı hırsızlık vakaları ile de 
karşılaştığını memnuniyetsizlik içinde ifade etmektedir. Saat 10’da Bandırma’dan ayrılarak 
Erdek’e doğru yoluna devam eder. (Mac Farlane, 1850:445-450) Bandırma ve Erdek arasında 
güzergâh hakkında da gözlemlerini aktarmaya devam eden Farlane bu bölgenin diğer bölgelere 
göre daha fazla kayalık olduğunu ancak buna rağmen daha fazla tarım yapıldığını belirtmekte ve 
iyi bağ, dut ve zeytin tarlalarıyla karşılaştığını ifade etmektedir. Erdek’in Bandırma’dan daha 
büyük olduğunu belirten Farlane yerleşmelerin sahil boyunca yapıldığını ve bu nedenle tüm 
yerleşimlerin sahile yakın bir konumda olduğunu belirtmektedir. Rumların Müslümanlardan 
sayıca üstün olduğunu belirten Farlane ayrıca bölgede azımsanamayacak düzeyde bir Ermeni 
nüfusunun da olduğunu ifade etmektedir. Bölgede bulunan 1200 evden sadece 200 tanesinin 
Müslümanlara ait olduğu belirten Farlane ayrıca bölgede birçok cami, minare, hamam ve 
Müslüman eseri olduğu bilgisini verir. Bölgede yetişen bağlardan elde edilen çok miktarda 
şarabın da İstanbul’a satıldığı bilgisini aktarmaktadır. Ayrıca bölgede İngiltere koruması altında 
olan Rumlarla da karşılaşan Farlane bu Rumların bölgeden arpa ve yulaf satın aldıklarını 
belirtmektedir. Bu Rumların sadece bu bölgede değil tüm ülkede tahıl satın almak için çaba 
harcadıklarını ve her bölgeden bir şeyler kopardıklarını belirten Farlene ayrıca bu Rum 
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tüccarların yerli tüccarlara göre daha iyi ücret ödediklerini de belirtmektedir. Rum tüccarlarla 
konuşma olanağı da bulan Farlane Rum tüccarların İngiliz korumasından memnun olduklarını 
ancak bazı liman kentlerinde İngiliz vice-consüllerinin kendilerinden aldıkları yüksek ücretlerden 
rahatsızlık duyduklarını belirtmektedir. Bölgede bulunan bir Rum evinde konaklayan Farlane 
daha sonra Kyzikos’a geçmiştir. (Mac Farlane, 1850: 450-457) 

 
Farlane’den sonra bölgeyi ziyaret eden diğer İngiliz seyyah E. Leahy’dir. 23 Mayıs 1857’de 
İstanbul’dan hareketle bir buharlı gemi sayesinde Bandırma’ya gelen Leahy bölge hakkında diğer 
seyyahlara göre fazla bilgi vermez. Bandırma’yı Kyzikos’a geçmek için bir durak olarak kullanan 
Leahy zaten bölgede çok uzun da kalmamıştır. Bandırma’nın sahip olduğu nüfus konusunda bize 
bir bilgi veren Leahy Bandırma’nın yaklaşık 4000 kişilik bir nüfusa sahip olduğunu belirterek bu 
nüfusun da yarısının Müslümanlardan ve diğer yarısının da Hristiyanlardan oluştuğunu 
belirtmektedir. Bandırma konusunda verdiği bilgiler bununla sınırlı olan Leahy daha sonra 
Kyzikos’a doğru yoluna devam etmiştir. (Leahy, 1857-1858: 376-377) 

 
Kyzikos’u görmek için bölgeye gelen bir diğer seyyah Hubert Edward Henry Jerningham’dır. 
Jerningham, Kyzikos’u görmek için 1 Temmuz 1872’de bölgeye gelmiştir. İstanbul’dan vapurla 
yola çıkan Jerningham sabah saat 8 sularında Bandırma’ya ulaşmıştır. Jerningham denizden 
Bandırma’nın güzel bir görünümü olduğunu belirtmektedir. Fakat karaya ayak bastıktan sonra 
durumun değiştiğini belirten Jerningham şehrin kirli olduğunu belirterek bu durumdan 
rahatsızlık duymuştur. Bandırma’da eşit sayıda Müslüman, Rum ve Ermeni yaşadığını belirten 
Jerningham Bandırma Limanı’nın Bursa Vilayetinden yapılan ticaretin ve özellikle bölgede 
üretilen ipeğin bu liman aracılığı ile ticaretinin yapıldığını belirtmektedir.(Jerningham, 1873:173-
178) Bölge hakkında daha fazla bilgi vermeyen Jerningham daha sonra Kyzikos’a doğru yoluna 
devam etmiştir. 

 
XIX. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden son İngiliz seyyah olan Rustafjaell 1900 yılından bölgeyi ziyaret 
etmiştir. Robert de Rustafjaell 1876-1943 tarihleri arasında yaşamıştır. İngiliz koleksiyoncu, yazar 
ve gezgindir. Yaşamının belirli bir dönemini Mısır’da geçirmiştir. Mısır’da jeoloji ve maden bilimi 
ile ilgilenmiştir. Birinci dünya savaşından sonra İngiltere’den Amerika’ya göç etmiştir. 
(Tercanlıoğlu, 2013: 22) 

 
İstanbul’dan Bandırma’ya günü birlik buharlı gemi seferi olduğunu belirten Rustafjaell, akşam 
saatlerinde İstanbul’dan demir alan bu gemilerin sabah dört sularında Bandırma’ya ulaştıklarını 
belirtmektedir. Antik kent Kyzikos için Bandırma’ya geldiği için Rustafjaell Bandırma’da zaman 
geçirmemiş oradan antik kente geçmiştir. Bandırma’ya dair tek anlattığı şey, başta cami olmak 
üzere Bandırma’da bulunan yapıların duvarlarında antik kentin kalıntılarının bulunduğudur. (de 
Rustafjaell, Cyzicus, 1978:174-175) 

 
Sonuç olarak İngiliz seyyahların bölge hakkında aktardıklarına bakıldığında görülmektedir ki, 
bölgedeki ticari ve ekonomik faaliyetler, bölgenin nüfusu ve toplumsal yapısı seyyahların 
değindiği önemli konu başlıklarıdır. Seyyahlar bununla birlikte yer yer uğradıkları yerleşim 
birimlerinin fiziki koşulları ve yapılarına da değinmişlerdir. Ayrıca seyyahların ekonomik 
faaliyetlerde hangi unsurun ön plana çıktığına dair gözlemleri de bir diğer önemli noktayı teşkil 
etmektedir. Tüm bunları ele aldığımızda çalışmamızda incelediğimiz İngiliz seyyahların Bandırma 
ve çevresi ile ilgili söz konusu gözlemlerinin bölgenin 19.yüzyıldaki panoramasını anlamak 
açısından önemli veriler sunduğunu söylemek mümkündür. 

 
Çalışmamızda seyyahların bilhassa nüfusla ilgili aktardıkları verilere ihtiyatla yaklaşılması 
gerektiğini belirtmek gerekir. Bilhassa seyyah Turner’ın Bandırma’daki 1000 hanenin yaklaşık 
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600 tanesinin Ermenilere ait olduğu şeklindeki ifadesi izaha muhtaç görünmektedir. Zira XVI. 
Yüzyılın başında Bandırma’ya uğrayan Polonyalı Simeon, buradaki Ermeni nüfusun ancak birkaç 
haneden ibaret olduğunu ve bir keşiş ve bir papaz ile birlikte ayinlerini de küçük bir evde 
yaptıklarını ifade etmektedir. (Polonyalı Simeon, 2016: 34) Her ne kadar Polonyalı Simeon ile 
Turner’ın arasında üç asırlık bir zaman dilimi bulunsa da her iki seyyahın verdikleri Ermeni nüfusu 
hakkındaki bilgilerin çok önemli bir farklılık arz ettiği ve bu nedenle Turner’ın ifadelerinin teyide 
ihtiyaç duyduğu ortadadır. Nitekim Bandırma’nın nüfus yapısıyla ilgili 1816’da Bandırma’yı 
ziyaret eden Turner’ın ifadesiyle 1846’da bölgeyi ziyaret eden Farlene ile 1857’de Bandırma’ya 
gelen E. Leahy’in verdiği rakamlarda farklılık göstermektedir. Farlene 1000 haneden oluşan bölge 
nüfusunun çoğunluğunun Rumlardan oluştuğunu aktarırken E. Leahy ise Bandırma’nın 
nüfusunun 4000 kişiden oluştuğunu ve Müslüman ile gayr-ı müslim nüfus oranının yarı yarıya 
olduğunu aktarmaktadır. 
 
Esasında seyahatnamelerin içerdikleri gözlemlerin tarih araştırmalarında kullanımı sırasında 
çeşitli kaynaklarca teyit edilmesi başlıca bir zorunluluktur. Nitekim çalışmamızda da yukarıda 
bahsedildiği gibi seyyahların birçoğunda ortak ifadelere ve gözlemlerle karşılaşılabildiği gibi bazı 
konularda farklı söylemlere de tesadüf edilebilmektedir. 
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ÖZET: 

 
Tarihsel süreçte liman kentleri, ticari hareketliliğin yaşandığı, değişen üretim biçim ve ilişkileri ile yeni 
ticaret kültürünün hızla nüfuz ettiği yerler olmuştur. Ekonomide önemli yere sahip olan bu kentler bu 
önemlerinin ötesinde toplumsal dönüşümde de birinci rol üstlenmişlerdir. Liman kentleri denize kıyısı 
olmasının getirdiği cazibenin yanı sıra bu durumun olumsuzluklarından da etkilenmiştir. Kozmopolit yapısı 
itibariyle birçok tehdide açık olan bu kentler, salgın hastalıların da yayılma alanları arasında yer almıştır. 
Salgınlar, özellikle denizlerdeki ulaşım tekniklerinin gelişmesiyle daha hızlı yayılma ortamı bulmuşlardır. 
Liman kentleri için tehdit oluşturan ve hızla yayılan salgınlar, bir takım tedbirlerin alınmasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu tedbirlerin başında salgınlara karşı alınan karantina önlemleri gelmektedir. Salgınlara karşı 
alınan tedbirlerin başında gelen ve tüm dünyada uygulanan karantina tedbirleri, XIX. yüzyılın ortalarına 
doğru Osmanlı Devleti’nde de modern anlamda uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar çerçevesinde 
1831 yılında Karantina Nezareti’nin kuruluşu Osmanlı sağlık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası 
olmuştur.  
 
Bu çalışma; liman kenti olan Bandırma’nın, XIX. yüzyılın ikinci yarısından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar 
karşılaştığı salgınlara karşı verdiği mücadeleyi ortaya koyma amacı taşımaktadır. Salgınlara karşı en etkili 
korunma yöntemi olan karantina uygulamasının Bandırma’da da faaliyet gösterdiği dönemin belgelerine 
yansımıştır. Bu belgelerden hareketle Bandırma karantina teşkilatının kuruluşu, faaliyetleri, teşkilatın 
karşılaştığı sıkıntılar (karantinahanenin birçok kez yanması vb.) ve karantina uygulama esasları çalışmanın 
ele aldığı konular arasındadır. Bunun yanında Bandırma karantinasının bölge için taşıdığı önemin ortaya 
konulması ise çalışmanın asıl amacını oluşturmaktadır. 
 
Anahtar sözcükler: Bandırma, Karantina, Salgın Hastalık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ferdi.ciftcioglu@cbu.edu.tr


 

101 

 

 

ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF BANDIRMA QUARANTINE 
 
 

Dr. Ferdi ÇİFTÇİOĞLU,  
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ABSTRACT: 
 
In the historical process, port cities were the places where commercial mobility was experienced and new 
commercial culture rapidly penetrated with its changing forms of production and relations. These cities, 
which have an important place in the economy, played a first role in social transformation beyond this 
importance. In addition to the attractiveness of being near the coast, the port cities were affected by the 
negativity of this situation. These cities, which were open to many threats due to their cosmopolitan form, 
were among the sprawling areas of the epidemic diseases. The epidemics spread rapidly in parallel with 
the development of transport methods in the seas. Epidemics that are threatening for port cities and 
spreading rapidly made some prevention necessary. Quarantine measures, which are one of the most 
important measures taken against the outbreaks and applied all over the world, were implemented in a 
modern way in the Ottoman Empire in the middle of the XIX century. The establishment of the Supervision 
of Quarantine in 1831 was an important turning point in terms of Ottoman health history. 
 
This study aims to reveal the struggle of Bandirma, which is a port city, against the epidemics encountered 
from the second half of the XIX century until the first years of the Republic. It was reflected to the 
documents of the period that Quarantine application, which was the most effective protection method 
against epidemics, was also active in Bandirma. In this study, the establishment, activities, the problems 
faced by the organization (quarantine fires, etc.) and quarantine application principles of Bandirma 
quarantine organization are discussed. In this respect, the main purpose of this study is to reveal the 
importance of Bandirma quarantine for the region. 

 
Keywords: Bandirma, Quarantine, Epidemic disease 
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GİRİŞ 
 
Salgın hastalıkların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Hastalıkları meydana getiren 
mikroorganizmalar en temelde insanoğlunun tabiatında mevcuttur. İnsan, bakterilerden 
oluşmuş, bakterilerle kuşatılmış ve bakterilere bağımlı bir şekilde varlığını devam ettirmiştir. 
İnsan ile böylesine bütünleşen bu canlılar, bazen tahmin edilemeyecek derecede tahribata yol 
açabilmektedir. Zira insanoğlunun özellikle konar-göçerlikten yerleşik hayata geçişiyle doğal 
yaşama müdahalesi başlamış, o andan itibaren bakterilerin sebep oldukları hastalıklar, 
müdahalenin şekli ve şiddetine göre salgınlara dönüşmüştür (Kılıç, 2004:11).  

 
Tarihin en eski dönemlerinden itibaren ve hemen her coğrafyada kendini gösteren salgınların, 
insan hayatı üzerinde biyolojik ve beşeri açıdan yıkıcı tesirleri olmuştur. Doğal afetler dahi hiçbir 
zaman salgın hastalıkların insanlar üzerinde yaptığı tahribat seviyesine ulaşmamıştır. Kısa bir 
zaman dilimi içerisinde binlerce hatta milyonlarca insanın ölümüne yol açan salgınlar, orduları 
kırmış, imparatorlukları çökertmiş, toplumun psikolojisinde derin tahribatlar yapmıştır. Örneğin; 
Bizans İmparatorluğu’nda neredeyse nüfusun yarısı salgın hastalıktan hayatını kaybetmiştir. Bu 
durum tıpkı daha önce olduğu gibi Hristiyanlar arasında, ilahi hoşnutsuzluğun ifadesi ve 
kaçılmaya çalışılan bir lanet (Panzac, 1997:164,165) olarak algılanmıştır. Aynı dönemde İslam 
coğrafyasında ise salgınların tarifi ve tedavisi üzerine bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. 
Bu çalışmalar sayesinde İslam coğrafyası salgın hastalıklardan minimum seviyede etkilenmiştir. 
Hatta Hazreti Muhammed’in belki de ilk karantina uygulaması olarak görülebilecek olan, salgın 
hastalık karşısında nasıl bir tavır alınacağına dair hadisi şöyledir: “Bir yerde taun çıktığını 
işitirseniz oraya gitmeyiniz, bir yerde taun çıkar ve sizde orada bulunursanız oradan dışarı 
çıkmayınız” (Böke, 2009: 138). Ancak alınan bu tedbir de yeterli görülmemiştir. İnsanların can 
korkusuyla kaçabilecekleri göz önünde bulundurulmuş ve bunu önlemek adına manevi bir 
mükâfat da verilmiştir. “Taundan ölen her Müslüman şahadet mertebesine erecektir” (Özdemir, 
2005: 15). Böylelikle İslam coğrafyasında dini referansların da etkisiyle hastalığın yayılmasını 
önleme yolunda hayli çalışma ve çaba gösterilmiştir.  

 
Salgın hastalıklara karşı insanoğlunun verdiği zorlu sınav ve salgınlara karşı alınan tedbir 
örneklerini çoğaltmak mümkün. Fakat gerek dünyada gerek Osmanlı’da sağlık açısından milat 
sayılan XIX. yüzyıldaki gelişmeler üzerinde ayrıntılı durmak gerekmektedir. Keza hastalıkların 
keşfedilmesinden salgın hastalıklarla mücadele yollarına kadar birçok yeni gelişme bu yüzyılda 
gerçekleşmiştir. XIX. yüzyılda Osmanlı Devlet’inde de koruyucu sağlık önlemleri ve salgınlara 
karşı korunma yolunda hayli çalışma yapılmıştır. Bunlar arasındaki karantina önlemleri ve 
tahaffuzhane inşası toplum sağlığı açısından başı çekmektedir. 

 
Osmanlı’da Karantinanın Tarihçesi 

 
Salgınlar, modern çağdaki gelişmelere rağmen (farklı isimler altında) insan üzerindeki olumsuz 
etkilerini devam ettirmiş-ettirmektedir. Hemen her dönem ve coğrafyada etkili olabilen 
salgınlar, Osmanlı toplum hayatında da etkisini göstermiştir. Osmanlı Devleti XIX. yüzyıla kadar 
salgınlara karşı geleneksel tıp yöntemleriyle mücadele etmiştir. Nitekim XIX yüzyılın ortalarına 
doğru Osmanlı coğrafyasında salgınlara karşı bir takım önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu 
önlemlerin başında ise karantina uygulamaları gelmektedir. 
 
Karantina tedbirleri, salgın hastalıkların toplu ölümlere yol açtığı ilk dönemlerde özellikle liman 
şehirlerinde modern usullerle olmasa bile hastalık olduğu bilinen gemileri ateş topları atarak 
limana sokmamak şeklinde uygulanmıştır (Kılıç, 2004: 80). Bu yöntem hastalığın tedavisi için bir 
fonksiyon üstlenmezken, sadece gemilerin limandan uzak tutulması amacından öteye 



 

103 

 

gidememiştir. Modern karantina sistemleri kuruluncaya kadar uygulama, bir başka ülke veya 
şehre gidecekler için hastalığın cinsine göre hastalık belirtisinin görülebileceği düşünülen bir süre 
kişinin belirlenen yerde bekletilmesinden ibarettir (Kardaş, 2010: 63). XIX. yüzyılda modern 
uygulamalarla olmasa bile, Osmanlı Devleti’nde yerleşmiş bir karantina uygulamasının yapıldığı 
görülmüştür. Buna örnek olarak Sakız Adası’na dışarıdan gelen tüccarlara “taunlu yerden 
geldiniz” denilmiş ve tüccarlar 25 gün hapse tabi tutulmuşlardır. Ayrıca uygulama bununla da 
sınırlı kalmamış, tüccarların günde ikişer akçeleri alınmış ve bu uygulamanın kanun-ı kadim 
olduğu vurgulanmıştır (Kılıç, 2004: 81). 

 
Koleranın ilk kez görülüp, beraberinde veba vakalarının da görülmesi İstanbul için büyük felakete 
sebep olmuştur. 1831 yılında veba vakalarının üzerine gelen ilk kolera salgını 5000-6000 insanın 
hayatını kaybetmesine sebep olmuştur (Yıldırım, 2006: 20). Bu denli büyük yıkımın ardından 
Mustafa Behçet Efendi tarafından, halkı kolera hakkında bilgilendirmek amacıyla “Kolera 
Risalesi” kaleme alınmıştır. Ayrıca bu metin devlet tarafından sivil ve askeri görevlilerle mahalle 
muhtarlıklarına dağıtılmıştır. İşte tam bu sırada kolera salgını ilk kez karantina teşkilatının 
kurulması fikrini gündeme getirmiştir (Yıldırım, 1994: 45). Osmanlı sağlık tarihi açısından önemli 
bir dönüm noktası olacak olan bu uygulama, 1831 yılında karantina nezaretinin kuruluşuyla 
başlamıştır (Böke, 2009: 139). Daha sonra 1837 yılında karantinanın müzakeresi için toplanan 
mecliste Akdeniz, Karadeniz ve Boğazların uygun yerlerinde, Anadolu’nun sınırlarında, liman ve 
ticaret merkezlerinde karantina olması gerektiği padişaha arz edilmiştir (Kaysılı, 2001: 91-110). 
Bu gelişmelerin yanı sıra II. Mahmut’un emriyle karantinanın Şeriata uygun olduğu yolunda 
devrin şeyhülislamı Mekkizade Mustafa Asım Efendiden 29 Nisan 1838 tarihinde karantinanın 
caiz olduğuna dair fetva verilmiştir (Yıldırım, 1985: 1323). Böylece Osmanlı coğrafyasında 
karantina uygulamaları yaygınlaşmıştır. 

 
Bandırma Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Faaliyetleri 

 
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı coğrafyasında modern anlamda faaliyet gösteren 
karantina uygulamaları ve bu doğrultuda inşa edilen karantinahaneler, özellikle ülkenin liman 
kentlerinde salgınlara karşı alınan önlemlerin ilklerini oluşturmuştur. Bu bağlamda Osmanlı 
Devleti’nde sistemli bir karantina uygulaması ilk önce Çanakkale’de başlamıştır (Sarıyıldız, 
2001:464). Daha sonra İstanbul ve İzmir’de ilk örneklerini gördüğümüz karantinalar giderek 
yayılmıştır. Birçok Avrupa devletine nazaran oldukça geç bir tarihte de olsa Osmanlı Devleti’nde 
karantina usulünün hayata geçirilmesi, vebanın etkinliğini yitirmesine sebep olan başlıca gelişme 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Karantina işlemleri neticesinde, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren, 
imparatorlukta artık büyük can kayıplarının meydana geldiği veba salgınları yaşanmamıştır (Ayar, 
2010: 169,170). Bunda şüphesiz alınan tedbirlerin önemi büyüktür. 

 
Memleketin birçok bölgesine yayılan karantina uygulaması ve bu uygulamanın getirmiş olduğu 
karantina noktalarının kurulması yani karantinahanelerin inşası da devletin zaruri ihtiyaçları 
arasındaki yerini almıştır. Memleketin özellikle liman kentlerinde inşa edilen ve edilmekte olan 
karantinahalerin bir örneğini de Bandırma’da görmekteyiz. Buradaki karantina uygulamaları ve 
inşa edilmesi kararlaştırılan karantinahanenin geçirdiği evreleri dönemin belgelerinden 
öğrenmekteyiz.  

 
 Bandırma karantina uygulaması ve karantinahane inşasına geçmeden önce burada karantinayı 
gerekli kılan durumlardan bahsetmek gerekmektedir. Keza Bandırma, Osmanlı döneminde 
Dersaate yakın mevkide olması ve aynı zamanda altı-yedi kazanın başlıca iskelesi olması yönüyle 
bölge için her yönüyle önemli bir konuma sahipti. Sadece ticari önemine bakılırsa, hemen her 
gün vakitli-vakitsiz çeşitli uyruğa sahip posta ve zahire vapurları, Karesi Sancağından ihraç edilen 
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madenlerin nakli için İngiliz maden vapurları gece gündüz Bandırmaya gidip gelmekteydi. Bu 
derece canlı bir ticari hareketliliğe sahip liman şehrinin gerek güvenliğinin gerek yaşanabilecek 
diğer olumsuz hadiseleri engellemek için şüphesiz daha fazla ihtimam göstermek gerekmiştir. Bu 
doğrultuda İskelenin güvenliği noktasında görevli memur sayısının arttırılması yoluna gidilmiştir. 
Keza XIX yüzyıl itibariyle Bandırma’da pek çok yabancı dolaşmakta olduğu ve bunlar arasında 
Ermenilerin sayıca fazlalığı dönemin belgelerine yansımıştır*. Bu doğrultuda bölgenin güvenliği 
için Bandırma Kumandanlığı, Zabıta-i Nezaret Celilesi’nden Ermenice dil bilen polis tayin edilmesi 
talebinde bulunmuştur (BOA.DH.TMIK.M.15/19). Zabıta Nezareti bu talebiyle yaşanabilecek 
hadiseleri daha kolay müdahale etmeyi ve çözmeyi amaçlamıştır.   

 
Bandırma’nın liman kenti olması, gerek asayişi gerek diğer güvenliği noktasında bir kat daha 
temkinli olmayı gerektirmiştir. Bu bağlamda devletin ve bölge yönetiminin bu konulara gerekli 
hassasiyeti gösterdiği dönemin yazışmalarından anlaşılmaktadır. Kentin asayişi kolluk güçleriyle 
sağlanmış, salgın hastalıklara karşı ise karantina uygulamaları faaliyete geçirilmiştir. İşlek bir 
liman olmasının dezavantajı işte bu noktada ortaya çıkmıştır. Bu derece kozmopolit ve işlek bir 
yapıya sahip yerleşimin salgınlara yakalanma riski de o derece fazladır. İnsanlara sinsice yaklaşan 
salgınlar için Bandırma’da da tedbirler alınmıştır.  

 
Bandırma karantinasının kuruluşuna dair kesin bir tarihe ulaşmamakla birlikte, XIX yüzyılın 
ortalarında burada karantina faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair belgeler bulunmaktadır. 8 Eylül 
1858 yılına ait bir belgeye göre Bandırma’da faaliyet gösteren karantinanın varlığından 
haberdarız. Bunu şu ifadelerden anlamaktayız: Erdek ve Bandırma iskelelerine işlemekte olan 
küçük vapurların patensiz ve vizesiz dolaştıkları bunların karantina işlemlerini yapmadıkları gibi 
nizama uygun giriş çıkışlar da yapmamaktadırlar. Bazılarına tembih edildiği halde yine de bu 
hususa uymadıkları görülmüştür. Bu şekilde patensiz ve vizesiz işleyecek olan vapurlara onar gün 
şüpheli karantinası uygulanması yönünde Meclis-i Sıhhiye kararı alınmıştır. İlgili dairelere de bu 
karar bildirilmiştir (BOA. A.MKT.MHM.139/51). Burada karantinanın salgınlar için uygulandığını 
gösteren asıl ibare Meclis-i Sıhhıye kararı olması olmuştur. Yine 5 Haziran 1864 tarihinde 
Bandırma yöneticileri ve Tophane-i Amire-i Müşiriyet Celilesi arasında yapılan görüşmeler 
çerçevesinde; Bandırma’da rıhtım, iskele, karantina ve gümrük mahalleri inşası için Meclis-i 
Vükela’ya tezkere yazılmıştır (BOA.MVL.673/85). Neticede 9 Aralık 1873 yılında Bandırma’da 
yeniden bir karantina inşası için keşif yapılmış ve 14500 kuruş bütçeyle inşaata başlanmıştır. 
Fakat inşaatın temelinde çürük çıktığı için temellere kazık konmuş bu durum inşaat masrafını 
arttırmıştır. Karantina inşası için ayrılan meblağdan 5947 kuruşluk fazla masraf çıkmıştır. Söz 
konusu farkın bir önceki sene Bandırma sıhhiyesine inşaat giderleri için verilmiş olan 480.000 
kuruştan aktarılması hususu Ticaret Nezaret-i Celilesi’nce karar verilmiştir 
(BOA.A.MKT.MHM.469/100).  

 
14 Mayıs 1879 yılında ise Sıhhiye Nezareti’nden Şuray-ı Devlet’e havale edilen tezkerede 
Bandırmada yanan karantinanın arsası üzerine üç odalı olmak koşuluylayeni bir karantina inşası 
için keşif ve görüşmeler yapılmıştır. Karantina inşaatı, 17.000 kuruş ile Ohanis Kalfaya ihale 
edilmiştir. Söz konusu meblağın Sıhhiye Nezareti bütçesinden karşılanacağı dönemin belgelerine 
yansımıştır (BOA.İ..ŞD.45/2468). 

 
14 Ağustos 1893 tarihli Hüdavendigar Vilayeti Valisi Münir’in sadarete gönderdiği telgrafta; 
Bulaşık hastalık sebebiyle Biga Sancağı ile Aydın Vilayeti hududunda ve Balıkesir Bandırma yolu 
                                                           
* İngiliz seyyah WilliamTurner 1816 yılında Bandırma’da yaklaşık 1000 hanenin bulunduğunu, Turner bu evlerden 600 
tanesinin Ermenilere, 250 tanesinin Türklere ve 150 tanesinin Rumlara ait olduğunu belirtmektedir. William Turner, 
Journal of a Tour in Levant, John Murray, London 1820, cilt: III, s.193-195. 
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üzerinde münasip bir yere tahaffuzhane inşası ile gelecek yolcuların burada karantinaya 
alınmasını teklif etmiştir. Keza Biga Sancağında salgın hastalık görüldüğünden oralardan gelecek 
olan yolculara karantinaya tabi tutulması gerektiği, bu işe önem gösterip yanlışlığa yer 
verilmemesi hususuna dikkat çekmiştir (BOA.BEO.262/19616). 

 
30 Ekim 1894 yılında Sıhhiye Nazırının Sadarete yazdığı telgrafta ise, Kirmasti Kasabası ile Mihaliç 
ve Bandırma kazalarının bir iki köyünde kolera salgınına rastlanması üzerine Mudanya’dan 
Bozburun’a kadar on gün karantina uygulaması 26 Ekim 1894 tarihinde yola çıkacaklar için 
geçerli olacağı bildirilmiştir. Ayrıca Bandırma dâhil olmak üzere oraya kadar uzanan sahil 
şeridinin dahi bu kapsama alınması Meclis-i Umur-ı Sıhhiye’ce karar verilmiştir. Bu karar Makam-
ı Vala-yı Seraskeriye’ye, Bahriye Nezareti’ne ve Tophane-i Amire Celilesi’ne bildirilmiştir 
(BOA.Y.A.HUS.311/96). 

 
19 Eylül 1900 yılında Sıhhiye Nazırının sadarete çektiği telgrafta; Bandırma karantinasının inşası 
için Hüdavendigar Vilayeti’den alınacak olan 10990 kuruşun şimdiye kadar ancak 4000 kuruşu 
verilmiştir. İnşaatın bir kısmı inşa edilmişse de inşaat masrafı için ayrılan meblağın kusurunun 
tahsili gerçekleşmediği için inşaat yarım kalmıştır. İnşaat yarım kaldığı için muhafazası da 
yapılamamaktadır. Geceleri bazı kişilerin içeri girdikleri ve içeride ateş yakarak yangına sebebiyet 
verecekleri gerek karantina memurluğundan bildirilmiş ve gerek yapılan tahkikattan 
anlaşılmıştır. Nazır, tamamlanmasına az kalmış olan binanın inşaatın masrafı yüzünden bir gün 
daha yarım olarak bekletilmesinin, yine zarara yol açacağını binanın ise külliyen harap olacağını 
ifade etmiştir. Ayrıca keşif defterindeki inşaat masrafının yeterli olmayacağını ve mevcut 
karantina için bile uzun süre icar verilerek devletin zarara uğradığını da dikkat çekmiştir. Vakit 
kaybetmeksizin binanın tamamlanması için gereken 6990 kuruşun acilen gönderilmesi sıhhiye 
dairesinden bildirilmiştir. Nitekim karantina inşası için gereken 6900 kuruş seri şekilde 
Hüdavendigar Vilayeti’ne gönderildiği sıhhiye dairesine bildirilmiştir (BOA.A.MKT.MHM.567/4). 

 
23 Mart 1904 Maliye Komisyonu Âlisi Birinci Azalığı Canib-i Valası’na gönderilen tezkerede; 
Bandırma karantinasının yeniden inşası için Hüdavendigar Vilayeti ’ne verilen 4000 kuruşun mal 
sandığından verilmesiyle başlanan inşaat, ödemenin arkasının kesilmesiyle yarım kalmıştır. 
Böylece yapılan yerler tekrar harap olmaya başladığından, inşaat için gereken meblağın 
ödenmesi için defterdarlığa bildirildiği halde, Maliye Komisyonu Ali’nin izni olmadıkça mal 
sandığından ödeme gerçekleşmeyeceği cevabı verilmiştir. Fakat gerekli meblağın hızlıca 
gönderilmesi için bölge mal memurluğuna kesin emir verilmiştir (BOA.A.MKT.MHM.568/21).   
 

 
SONUÇ 

 
Bandırma, gerek coğrafi konumu gerek geniş hinterlandı ile bölge için önemini korumuş, 
korumaktadır. İstanbul ve İzmir arasında bulunan en kısa kara yolu güzergâhının tam ortasında 
bulunması ve İstanbul-İzmir arasında yapılan sevkiyatlarda Bursa yolundan ziyade Bandırma 
Limanı’nın kullanılması, izlenilecek güzergâhı kısaltması çoğu zaman bu limanın kullanılmasına 
neden olmuştur. Bunun yanında XIX. yüzyılda değişik ülke vapurlarının Bandırma İskelesi’ne 
yanaşması Bandırma için ayrı bir prestij göstergesidir. Tüm bu faydaların yanı sıra liman kenti 
olmasının Bandırma üzerine olumsuz etkileri de söz konudur. Bunlar arasında – ki en başta 
geleni-liman kentlerinin iskeleye yanaşan vapurlarda baş gösteren salgın hastalık taşıyıcılarının 
karaya temas ettikleri yerler olmasıdır. Bu durum bir liman kenti konumundaki Bandırma için de 
geçerlidir.   
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Bandırma, XIX. yüzyılın ikinci yarısında salgınlara karşı bir takım önlemler almaya çalışmıştır. 
Fakat devletin içinde bulunduğu durum Bandırma’nın salgınlara karşı önlem alma noktasında çok 
geriden hareket etmesine sebep olmuştur. Karantina uygulamaları açısından karantinhanenin 
bir türlü bitmek bilmeyen inşaatı ve bittiğinde ise çıkan yangınlarla iş görmez hale gelmesi adeta 
olayların tekrarı niteliğindedir. Karantina uygulamalarının istenilen düzeyde 
gerçekleştirilememesine rağmen bölgede büyük çapta salgınların yaşanmaması Bandırma ve 
çevresinde oluşması muhtemel büyük sıkıntıları engellemiştir. 
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ÖZET: 

 
Bayındırlık işlerinin Osmanlı ülkesine yapacağı katkıların farkında olan Sultan II. Abdülhamid, yeni iskân 
alanlarının oluşturulması için nehir, göl ve bataklıkların temizlenerek zirai ekonomiye kazandırılması 
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu nedenle, o dönemde çok önemli faaliyetlerde bulunulmuş, konuyla ilgili 
mevzuattaki eksiklikler ele alınarak giderilmeye çalışılmıştır. Devlet bazı yerlerde bizatihi kendi 
imkânlarıyla, bazı yerlerde de şahıslara imtiyazlar vererek Anadolu’nun pek çok yerinde nehir,  göl ve 
bataklıkların temizlenerek tarıma kazandırılmasını sağlamıştır. (Yılmazçelik-Erdem, 2015, s.530) 
 
Bu bağlamda 1909 yılında dönemin Bandırma Belediye Reisi Hüseyin Vehbi Efendi, Edincik karyesinde 
bulunan Belkıs Gölü’ndeki yedi yüz elli dönüm bataklığı tarıma elverişli hale getirmek amacıyla kurutma 
ve temizleme işine talip olmuş ve buna dair ruhsatname istemiştir. Bataklığın ıslah edilme gereğinin bir 
nedeni de ölümle sonuçlanabilen hastalıklara yol açmasıdır. 
 
Çalışma başlamadan önce bataklığın haritası yapılmış; sahipli ve senetli herhangi bir arazi olmadığına, bu 
nedenle kimsenin arazisine tecavüz edilmeyeceğine ve zarar gelmeyeceğine, istimlâk probleminin 
doğmayacağına ve temizlik işleminin yedi yüz lira masrafa yapılabileceğine dair keşif raporu hazırlanmıştır. 
Ayrıca bataklık üzerindeki sazlardan her ne kadar hazine belirli bir gelir elde ediyorsa da temizlendikten 
sonra tarım yapılacağı ve öşür vergisi alınacağı için gelirlerinin eskisinden daha fazla olacağı belirtilmiştir. 
 
Bataklığın temizlenme ve kurutulma işi için ruhsatnamede tespit edilen süre 3 yıl olup 1912 yılında 
başlanması ve 1915 yılında bitirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu süre içinde, daha önce hazineye aktarılan saz 
gelirlerinin durumu tartışma konusu olmuşsa da söz konusu gelirin çalışma süresince Hüseyin Vehbi 
Efendi’ye bırakılması kabul edilmiştir. İşin başlamasından bir süre sonra müteahhidin ilerleme 
kaydedemediği görülmüş ve kendisine tebligatta bulunularak uyarılmıştır. Maliye müfettişleri de muhtelif 
zamanlarda hazırladıkları raporlarda bataklığın eski durumunda önemli bir değişiklik olmadığını 
kaydetmişlerdir. 
 
Nezaretler ile yerel yöneticiler arasındaki yazışmalardan gerek çalışmanın ilerlememesi gerek bataklık 
üzerindeki saz gelirlerinin müteahhide bırakılmış olması nedeniyle hazinenin zarara uğradığı 
anlaşılmaktadır. Buna karşın müteahhit yine de işi zamanında bitireceğini iddia etmiş ve çalışmanın 
ilerlememiş olmasına gerekçe olarak bazı mazeretler ileri sürmüştür. Netice itibarıyla işin bitimine bir kaç 
ay kala durumda bir değişiklik olmadığı görülmüş, Maliye Nezareti tarafından sürenin tam olarak 
bitmesinin beklenmesine ve akabinde müteaahhide tüm zararları karşılaması gerektiğini içeren bir 
protesto çekilmesine karar verilmiştir. 

 
Anahtar Sözcükler: Belkıs Gölü, Bandırma, Erdek, Edincik 
Jel Kodu: B1, B10 
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ABSTRACT 
  
Well aware of the contributions of public works to the Ottoman lands, Sultan Abdulhamid II focused on 
cleaning up rivers, lakes and swamps, making them valuable inputs for agricultural economy in order to 
create new areas of settlement. Consequently, the period witnessed significant actions taken to this end, 
with attempts to overcome the inadequacies of the existing legislation. With its own resources in certain 
regions or through concessions to private individuals in others, the government cleaned rivers, lakes and 
swamps to reclaim them for agricultural purposes in many parts of Anatolia (Yılmazçelik-Erdem, 2015, 
p.530). 
 
In this context, in 1909, Hüseyin Vehbi Efendi, the-then Mayor of Bandırma, petitioned to the government 
for draining and cleaning up seven hundred fifty dönüms of swampland located in Lake Cyzicus (Belkıs 
Gölü) in the village of Edincik to turn it into an arable field, demanding authorization for the enterprise. 
Another motive behind this attempt to rehabilitate the marshes was to prevent many fatal diseases it 
could cause. 
 
Before starting the work, the swampland was mapped out and a survey report was drafted, confirming 
that there were proprietors or shareholders involved, with no risk of incursion or harm to anyone’s land, 
and no need for expropriation; and that the cleaning-up process would cost seven hundred liras. 
Moreover, even though the treasury generated a certain amount of income from the reed fields on the 
swampland, the fields would be opened up for agriculture after cleaning and yield tithe (öşür) revenues, 
thus increasing profitability of the land for the government. 
 
The permit for cleaning up and draining the swampland stipulated a term of three years to complete the 
job, which was planned to start in 1912 and terminate in the year 1915. Although there was initially some 
controversy over the government income derived from the reed field, the authorities agreed to give over 
the said income to Hüseyin Efendi throughout the work duration. However, after a while, it turned out 
that the undertaker failed to make any substantial progress and was issued an official warning. 
Government inspectors also drafted various reports, noting that that had not been any significant change 
in the state of the swampland. 
 
It is evident from the correspondence between the ministries and local authorities that the treasury 
incurred losses due to the lack of any progress in the work, and also because the income from the reed 
fields had been given over to the undertaker. Still, the undertaker insisted that he would complete the 
job on time, alleging certain excuses for the delay. Consequently, a few months before the end of the 
agreed term, there was still no change in the state of the land, upon which the Ministry of Finance decided 
to wait until the expiration date and then issue a formal protest to the undertaker, demanding 
compensation for all losses. 
 
Keywords: Lake Cyzicus, Bandırma, Erdek, Edincik 
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GİRİŞ 

 
Bandırma-Erdek yolu üzerinde, Edincik yakınlarında bulunan ve zamanla bataklık haline gelen 
tarihi Belkıs Gölü, civardaki ahalinin sağlığını tehdit ederek hastalık ve ölümlere yol açmış buna 
rağmen 20. yüzyıla gelindiğinde gölün ıslahıyla ilgili çok ciddi bir çalışma yapılmamıştır. 
 
Tebliğin konusunu Belkıs Gölü bataklığının kurutma ve temizlenmesine dair 1328 (1912) yılında 
girişilen fakat sonuçsuz kalan bir teşebbüs teşkil etmektedir. Gölün temizlenmesinin temelde iki 
amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi gölün zamanla bataklığa dönüşmesi ve kirlenmesi 
nedeniyle çevreye verdiği hastalık ve rahatsızlıkların önlenmesi, diğeri ise bataklık üzerindeki 
yaklaşık yedi yüz elli dönüm civarındaki atıl bölgenin tarıma kazandırılarak öşür elde edilecek 
olmasıdır. 
 
Konuyla ilgili belgeler Osmanlı Arşivlerindeki birinci el kaynaklardan elde edilmiştir. Söz konusu 
belgelerden genel olarak bataklık haline gelmiş olan göl ve nehirlerin temizlenmesine dair 
devletin yaklaşımı görülebilmekte; özelde ise Belkıs Gölü’nün temizlenmesi için gerekçe ve talep 
yazılarından başlayarak işin ihalesi ve safhalarıyla ihale süresinin bitimine üç ay kalana kadar olan 
süreç takip edilebilmektedir.  
 
Hüseyin Vehbi Efendi’nin Ruhsatname Talebi Ve Sürecin İşlemesi 
 
Osmanlı Devleti’nde sağlıksız ve kullanım dışı kalan göl, nehir ve bataklıkların ıslahı işine devlet 
mali olarak kendisi girişmemekte daha ziyade aracı rolünü üstlenmekteydi. Nafia Nezareti’nin 
yayınlamış olduğu Dahiliye Nizamnamesi’ne göre, geliş gidişe müsait olmayan nehir ve göllerle 
ilgili çalışmalarla bataklıkların temizlenmesi ve arazilerin ortaya çıkarılması faaliyetleri, doğrudan 
doğruya ilgili vilayetlerdeki valilerin idaresine bırakılmıştır. (Yılmazçelik- Erdem, 2015, s.511) 
 
Tebliğin konusunu teşkil eden Belkıs Gölü bataklığını kurutma faaliyetini üstlenen şahıs, dönemin 
Bandırma Belediye Reisi Hüseyin Vehbi Efendi’dir. 21 Şubat 1326 (6 Mart 1911) tarihli arzuhal 
yazısında Hüseyin Vehbi Efendi, iki ayrı parça olarak toplamda yedi yüz elli dönümden oluşan 
bataklığın hava kirliliğine neden olduğunu, civar köylerde hastalığa ve pek çok ölüme sebebiyet 
verdiğini ifade etmiştir. Aynı yazıda bataklığı kurutup imar etmek üzere daha önce 8 Teşrin-i Sani 
1325 (21 Kasım 1909) tarihinde Karesi Mutasarrıflığı’ndan ruhsat talep ettiğini hatırlatan Hüseyin 
Vehbi Efendi, bu sayede hem havanın temizleneceğini hem de bölgenin tarıma açılarak hazineye 
yıllık 25.000 kuruş gelir sağlanacağını ileri sürmüştür. 
 
Konuyla ilgili olarak Erdek Kazası Meclis İdaresi’nden gelen yazıda çevre ahalisinin de bataklığın 
kurutulmasını istediği, kurutma işleminden sonra bölgenin tarıma açılacağı, bu sayede ortaya 
çıkacak mahsulün öşüre tabi tutulacağı anlaşılmaktadır. Yine yazışmalarda gölün Erdek Denizi’ne 
akan mecrasının zamanla dolarak bataklık halini almış olduğu ve öncelikle eski mecrasının 
temizliğiyle bu işleme başlanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, gölde sahipli ve senetli herhangi bir 
arazi olmadığı, bu nedenle kimsenin arazisine tecavüz edilmeyeceği ve zarar gelmeyeceği bilgisi 
verilerek, temizlik işleminin yedi yüz lira masrafa yapılabileceğine dair Ticaret Odası’ndan keşif 
raporu alındığı bildirilmiştir. Söz konusu raporla birlikte yeniden tanzim edilen haritanın Erdek 
Kaymakamlığı’na gönderildiği belirtilerek bu amaçla Hüseyin Vehbi Efendi’ye ruhsat verilmesi 
talep edilmiştir. (BOA, ML.EEM.01143.00011.012.001, 21 Şubat 1326 (6 Mart 1911)) 
 
Kurutma ve temizleme işlemi için öncelikli olarak Dahiliye ve Nafia Nezaretlerinin emri ve Karesi 
Livası Meclis İdaresi kararıyla keşif ve tetkiki için bölgeye gönderilen elemanlarca bataklığın 
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ölçümü yapılmış ve 1/4.000 ölçekli haritası çıkarılmıştır. Yapılan tespitlere göre bataklığın 
kuzeyinde Yapucu köyü bahçeleri, doğusunda Demirkapu Belkıs kalesi ve yine Yapucu köyü 
bahçesi, güneyinde kısmen Yapucu köyü ve Edincik bahçeleri, batısında ise Erdek ve Edincik 
nahiyeleri bahçeleri bulunmakta olup söz konusu bataklık altı yüz doksan beş dönüm 
civarındadır. (BOA, ML.EEM.01143.00011.038.001, 30 Mayıs 1328 (12 Haziran 1912)) 
 
Karesi Mutasarrıflığı, mukavele imzalanmadan önce Hüseyin Vehbi Efendi’den yirmi bir lira 
depozito istemiş fakat Hüseyin Vehbi Efendi, bataklık kurutma teşebbüsünde bulunanlardan 
kanuni olarak para istenmediğini, çünkü ortada açık artırma veya eksiltme (müzayede ve 
münakasa) işlemi olmayıp bunun doğrudan istida (talep dilekçesi) ile talep edilen bir işlem 
olduğunu savunmuştur. Bu esnada ayrıca Karesi Muhasebeciliği’nden yazılarak Karesi 
Mutasarrıflığı’ndan Bandırma’ya gelen bir telgrafta Belkıs gölü üzerindeki saz ve kamışın 
satışından elde edilen gelirin hazineye aktarılması nedeniyle gölün hazineye ait olduğu ve bu 
problem çözülünceye kadar ruhsatname verilemeyeceği bildirilmiştir. Hüseyin Vehbi Efendi, bu 
problemin daha önce halledildiğini, hazineye gölden gelir elde edilmekle birlikte hava kirliliğinin 
ölümlere sebebiyet vermesinden ve tarıma açıldığında getireceği gelirlerin daha fazla 
olmasından dolayı gölün talibine hemen ruhsat verilmesine dair vilayetçe karar alındığını iddia 
etmiştir. Erdek Kaymakamlığı, Erdek Meclis İdaresi ve Ticaret Odası’nın da bu yönde görüş beyan 
ettiğini ve ruhsatnamenin verilmesinin önünde kanuni bir engel olmadığını ileri sürmüştür. (BOA, 
ML.EEM.01143.00011.012.001, 21 Şubat 1326 (6 Mart 1911)) 
 
Karesi Livası Meclis İdaresi, 27 Şubat 1326 (12 Mart 1911) tarihinde Maliye Nezareti’ne 
gönderdiği yazıda Belkıs Gölü bataklığının temizlenmesi konusunda Erdek Kaymakamlığıyla 
muhaberede bulunduklarını, bataklığın havaya zarar verdiğini, temizlenmesi halinde bu zararın 
önlenerek civar köylerin sağlığına hizmet edeceğini, temizlenmesini talep eden olursa izin 
verilmesinin uygun olacağını, bölgede hasıl olan sazlar her ne kadar müzayede yoluyla altı-yedi 
bin kuruş civarında bir gelir getiriyorsa da bataklığın temizlenmesiyle ziraat yapılarak daha fazla 
miktarda aşar geliri elde edileceğini ifade etmiştir. Yazıda belirtildiğine göre ayrıca, gölün Liva 
Meclis İdaresi’nce temizlenmesine ruhsat verilmesi uygun bulunarak talibine haritası yaptırılmış 
ve yedi yüz elli dönüm civarında bir arazi ortaya çıkmış iken bu defa Liva Muhasebeciliği, gölün 
hazine adına kayıtlı olduğu cihetle verilecek ruhsat muamelesinin ertelenmesini talep etmiştir. 
Fakat Liva Meclis idaresi, Osmanlı ülkesinde bol miktarda bulunan bu gibi göl ve bataklardan elde 
edilen saz ve kamış gibi hasılatın hazine adına toplanmasına rağmen bunların senede bağlı 
bulunmamasından ve talip çıktığında ruhsatnameleri verilmekte olduğundan Belkıs Gölü için de 
ruhsatname verilmesini talep etmiştir. Buna rağmen bir süre daha ruhsatname verilmemiş ve 
çalışmanın başlaması gecikmiştir. (BOA, ML. EEM. 01143. 00011. 015. 001, 27 Şubat 1326 (12 
Mart 1911)) 
 
19 Mart 1327 (1 Nisan 1911) tarihinde Maliye Nezareti, Karesi Mutasarrıflığı’na, bataklığın 
hazineye bağlı olması nedeniyle temizlenme işinin ne gibi şartlarla ve neyin karşılığında 
verileceğini sormuş ve konunun tahkik edilmesini istemiştir. (BOA, ML. EEM. 01143. 00011. 017. 
001, 19 Mart 1327 (1 Nisan 1911)) 
 
Karesi Mutasarrıflığı’nın cevabi yazısında gölün temizlenmesiyle hasıl olacak arazi hasılatından 
öşür elde edileceği, ruhsat verildikten sonra 3 sene sonunda işin bitirileceği, daha önce gölün 
Erdek sahiline akmakta olduğu halde zamanla mecrasının dolduğu, temizlik ve kurutma işlemi 
sırasına kimsenin arazisine tecavüz etmeden eski mecrasına akıtılacağı, gereken işlemin 
Bandırma Belediyesi kalfasının hazırladığı rapora göre altı veya en fazla yedi yüz liraya 
yapılabileceği, bu masrafı ödemeye Hüseyin Vehbi Efendi’nin muktedir olduğu, söz konusu 
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faaliyetin Ticaret Odası tarafından da tasdik edildiği ifade edilmiştir. (BOA, 
ML.EEM.01143.00011.019.001, 24 Nisan 1327 (7 Mayıs 1911)) 
 
Bu tür bölgelerin kurutulması için izin istenildiğinde öncelikle mühendis gönderilir, yapılacak 
keşif ve tahkikat sonrasında düzenlenecek harita ve rapora göre o yerin 3 yıldan az zamanda 
kurutulmasının mümkün olduğu, istimlâka ve büyük emek ve sermayeye ihtiyaç duyulmadığı 
ifade edilirse ilgili nezaretlerden elemanların katıldığı bir komisyon oluşturuluyordu.. 
Yılmazçelik- Erdem, 2015, s.513-514) Belkıs Gölü’nün de bu kapsamda değerlendirildiği 
anlaşılmaktadır. 
 
Yazıda mezkûr gölün çevresinin bağ ve zeytin bahçeleriyle çevrili olduğu, ruhsat çıktıktan sonra 
Erdek Kaza Meclis İdaresi’nden tayin olunacak memurlar tarafından bölgenin sınırlarını belli 
edecek direkler dikileceği belirtilmiştir. Yazıya göre, esasen Ticaret ve Nafia Nezareti’ne ait 
olduğu halde bu işin hazineye taalluku, bataklığın hazine adına senede bağlı olmasından ve saz 
ve kamış hasılatı olan senelik altı yedi bin kuruştan Maliye’nin faydalanmasından 
kaynaklanmaktadır. Gölün sularının akamamasından doğan maddi ve manevi zararın defi ve su 
altında kalan yedi yüz elli dönüm arazinin kurtarılması ve ihyası kötü havanın izalesine hizmet 
edecektir. Ayrıca yazıda, su altından çıkarılacak araziden hükümetçe alınacak öşür ve sair 
vergiler, saz ve kamıştan elde edilen gelirden fazla olacağından devlet hazinesi için faydalı 
görülen bu işin doğrudan doğruya hazine tarafından icra ettirilmesi için mutasarrıflıktan 
gönderilen harita ve istekli tarafından gönderilen teklif şartlarını içeren taahhüdnamenin Ticaret 
ve Nafia Nezareti’ne gönderilerek incelenmesi ve neticede uygun görülürse mahalline tebliğ 
edilmesinin ve hazineye de bilgi verilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.  (BOA, 
ML.EEM.01143.00011.019.001, 24 Nisan 1327 (7 Mayıs 1911)) 
 
30 Ağustos 1327 (12 Eylül 1911) tarihinde konu Meclis-i Vükela’da görüşülerek Belkıs Gölü’nün 
temizlenmesi işinin Hüseyin Vehbi Bey’e verilmesi ve ilgili nezaretlerin bilgilendirilmesi karara 
bağlanmıştır. (BOA, MV.00156.000031.001.002, 30 Ağustos 1327 (12 Eylül 1911)) Daha sonra 
Sadaret de Maliye Nezareti’ne yazdığı yazıda bu faaliyetin birçok açıdan faydalı olacağını 
belirtmiştir. Sadaret buna ilave olarak, kurutulacak bataklıkta şahıs arazisi olmayacağı için 
istimlâk probleminin çıkmayacağını ve işin hacminin çok büyük olmadığını beyan etmiş; işin, 
emsali bataklıklar için uygulanan şartlar çerçevesinde yapılacağını bildirmiştir. (BOA, 
ML.EEM.01143.00011.024.001, 3 Eylül 1327 (16 Eylül 1911)) 
 
16 Eylül 1327 (29 Eylül 1911) tarihinde Hüseyin Vehbi Bey, Maliye Nezareti’ne gönderdiği daha 
önceki yazışmaların numaralarını da içeren yazısında hükümetin kendisine bu işi tevdi ettiğini 
bildirerek bataklığın işaretlemesine ve temizliğe başlanması için bölgenin kendisine devir ve 
teslim olunması hususunun Karesi Mutasarrıflığına tebliğini arz etmiş, neticede Maliye Bakanlığı, 
Karesi Muhasebeciliği’ne bu hususta talimat vermiştir. (BOA, ML.EEM.01143.00011.025.001, 16 
Eylül 1327 (29 Eylül 1911)) 
 
Hüseyin Vehbi Efendi’ye Verilen Ruhsatnamenin Şartları 
 
Karesi Liva Meclis İdaresi’nin 9 Eylül 1328 (22 Eylül 1912) tarihinde verdiği ruhsatnamede önce 
bölge tanımlanmış ve sınırları belirtilmiştir. Bataklıkta özel mülk olmadığı ifade edilmiş fakat 
çalışma başladıktan sonra özel mülk çıkması durumunda mülk sahibinin rızasının alınmasının, 
şayet bu yapılamazsa istimlâk kanununa göre hareket edilmesinin gerekliliği bildirilmiştir. 
Haritada gösterilen büyük ve küçük gölün bağlantı hattını teşkil eden, Erdek ve Bandırma’nın yaz 
mevsimine mahsus yolunun ruhsat sahibi tarafından ziraate açılmayıp tesviye edilerek eskisi gibi 
geliş gidişe terk edilmesi istenmiştir. Gölün hududunun başlıca zaviyelerinde, çalışmanın 
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bitiminde harçlı temeller üzerine taşlar dikilmesiyle (rekziyle) uzatılması da maddeler arasında 
yer almıştır. Teminat akçesi olarak yatırılan 21 liranın, işin bitiminden sonra ruhsat sahibine 
iadesi kararlaştırılmış ve daha sonra ziraata uygun bir hale gelecek olan sahipsiz arazinin tasarruf 
ve satışının ruhsat sahibine ait olması, yine iş bittikten sonra bila bedel kendisine tapu senedi 
verilmesi ve arazinin öşür vergisine tabi olması şart koşulmuştur. Çalışmanın başlangıç tarihi 1 
Haziran 1328 (14 Haziran 1912) kabul edilerek işin ancak üç senede bitebileceğine karar 
verilmiştir.* (BOA, ML.EEM.01143.00011.050.001, 9 Eylül 1328 (22 Eylül 1922)) 
 
Belkıs gölünün temizlenme çalışmaları esnasında, yıllardır gölden elde edilen saz hasılatının kime 
ait olacağı problem teşkil etmiştir. Karesi Muhasebeciliği nezdinde Maliye Müfettişi olan 
Selahaddin Bey’in teftişleri neticesinde hazırlanan raporda, Meclis Kaza İdaresi tarafından 
verilen ruhsatta hazinenin hukukunun korunmadığının anlaşıldığı ifade edilmiş ve raporun 
Maliye Nezareti Hukuk Müşavirliği’ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır. (BOA, 
ML.EEM.01143.00011.029.001, 20 Şubat 1328 (5 Mart 1913)) Hukuk Müşavirliği, anlaşma 
maddelerinin değiştirilerek müteahhide daha fazla sorumluluk yüklenmesinin uygun 
olmayacağını fakat verilen üç senelik süre sonunda Hüseyin Efendi’nin işi bitirememesi 
durumunda, işin teminat altına alınmamış olması nedeniyle ruhsatnameyi verenlerin sorumlu 
tutulmalarının gerekeceğini beyan etmiştir. Hukuk Müşavirliği’ne göre bu konuda Karesi Meclis 
İdaresi’nin verdiği ruhsatnamenin şartlarının tadili gerekli değildir. Genel sağlığın korunması için 
bu tür ayrıntılarla uğraşılmamalı ve temizlik işine bir önce başlanıp bitirilmelidir. Bu gibi 
meselelerde zorluk çıkarmamak umumun menfaatine uygundur. Bataklık kurutuluncaya kadar 
da saz hasılatı Hüseyin efendiye aittir. (BOA, ML.EEM.01143.00011.031.001, 12 Mart 1329 (25 
Mart 1913)) 
 
Çalışmanın Teftişi ve Maliye Müfettiş Raporları 
 
İşin başlama tarihinden sonra Maliye müfettişleri zaman zaman teftiş yapmışlar ve çalışmanın 
seyri hakkında raporlar hazırlamışlardır. Buna göre Hüseyin Vehbi Efendi, 21 Lira teminatı Mal 
Sandığı’na yatırmış fakat ödemesi gereken vergilerini vermemiştir. Bir yandan saz gelirlerinden 
faydalanmış diğer yandan aradan iki sene geçtiği halde gölün kurutulmasına dair hiçbir emare 
görülmemiş olup göl eski halini muhafaza etmiştir. Bu usulsüzlüklere rağmen Erdek kazası 
tahsilat komisyonu kanuni yollara baş vurmak üzere bir karar da almamıştır. Diğer bir rapora 
göre yatırılmayan vergiler için kanuni takibat başlatılmamış ve gölün kurutulmasıyla ilgili olarak 
ancak çok az bir hafriyat yapılmıştır. Diğer iki raporda da kanuni takibat yapıldığı söylenmekte 
ise de bunlardan birinde müteahhidden alınmış olan kefalet miktarının çok düşük olduğu 
bildirilmiştir. (BOA, ML.EEM.01143.00011.040.002, 5 Nisan 1330 (18 Nisan 1914)) 
 
8 Mart 1330 (21 Mart 1914) tarihli yazısında Karesi Muhasebeciliği, konuyla ilgili teftiş raporuna 
ve ilgili yazışmalara referansta bulunarak Karesi Mutasarrıflığı’na bir müzekkire göndermiştir. 
Buna göre, Hüseyin Vehbi Efendi şayet üç sene içinde taahhüdünü yerine getirmezse 
kendisinden alınan teminat bedelinin hazinenin zararını karşılamaya yetmeyeceği, sözleşme 
süresinde ek madde konulamayacağı, bu süre zarfında saz gelirleri de kendisine ait olacağı ve 
işin kararlaştırılan üç senede bitirilmemesi halinde hazinenin zarara uğrayacak olması ve daha 
önce bu işin yeterince garanti altına alınmaması nedeniyle ruhsatnameyi verenlerin sorumlu 
tutulacağı ifade edilmiştir. Ayrıca kurutma çalışmalarında ciddi mesafe kat edilmemekle birlikte 

                                                           
* Ruhsatnamenin 9 Eylül 1328 (22 Eylül 1912) tarihinde verildiği halde çalışmanın başlangıç tarihi olarak 1 

Haziran 1328 (14 Haziran 1912) tespit edilmesi ilginçtir. Hüseyin Vehbi Efendi, bu hususu daha sonra 

çalışmayı zamanında bitirememesinin gerekçelerinden biri olarak göstermiştir. 
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müteahhidin bazı özel mülk sahiplerinin bağ ve bostanlarına tecavüz ettiği ve bazı toprakları da 
kendi sınırlarına kattığı belirtilmektedir. Yazıda, Hüseyin Vehbi Efendi’nin, gölün kurutma ve 
temizleme işine girme amacının saz gelirlerine el koymaya matuf olduğu ileri sürülerek üç sene 
süresince devletin zararının 16.833 kuruş civarında olacağı tahmin edilmiştir. (BOA, 
ML.EEM.01143.00011.042.001, 8 Mart 1330 (21 Mart 1914)) 
 
Maliye Nezareti, 12 Temmuz 1330 (25 Temmuz 1914) tarihinde Karesi Mutasarrıflığı’na 
gönderdiği yazıda Hüseyin Vehbi Efendi’nin taahhüdünü hakkıyla yerine getirmediğini, sazlardan 
şahsi menfaat temin ettiğini, saz bedelinin ödenmemesi nedeniyle hazineye verilen zararın 
telafisine ve kendisinin yatırdığı teminat olan yirmi bir liradan ibaret paraya ve sazlardan üç 
senelik ortaya çıkacak olan ortalama 16.833 kuruş zararın karşılanmasına dair ruhsatnamede bir 
kayıt olmadığını, bu durumda ortaya çıkacak zararın müsebbiblerinden daha sonra tazmin 
edilmesi için haklarında kanuni takibat yapılacağını, verilen üç yıllık sürenin geçirilmeden 
müteahhidin işi bitirmesinin gerekli olduğunu ifade etmiştir. (BOA, 
ML.EEM.01143.00011.008.001, 12 Temmuz 1330 (25 Temmuz 1914)) 
 
Hüseyin Vehbi Efendi’nin Müdafaası ve Erdek Kaymakamlığı’nın Keşif Çalışması 
 
Çalışmanın zamanında tamamlanması için kendisine tebliğatta bulunulan Hüseyin Vehbi Efendi, 
temizlenecek olan Belkıs gölü bataklığının 1 Haziran 1328’de (14 Haziran 1912) teslim edilmesi 
gerektiği halde aynı yılın Eylül ayında teslim edildiğini, akabinde de kış geldiği için mevsim 
şartlarından dolayı işe başlayamamakla birlikte daha sonra epeyce yol aldığını, işin normal 
seyrinde gittiğini ve zamanında bitireceğini, keşif heyetinin verdiği olumsuz raporun gerçekleri 
yansıtmadığını ileri sürmüştür. Buna ilave olarak tarafsız bir heyetin oluşturulmasını, işi 
bitiremezse üç senelik saz hasılatını ödemeyeceğini ancak verdiği depozitonun hazineye 
kalabileceğini söylemiştir. Çalışmaların devam ettiğini kabullenmeyen ve işin bitirileceğine de 
inanmayan Erdek Kaymakamlığı, Hüseyin Vehbi Efendi’nin iddialarını çürütmek için livadan bir 
memurla birlikte ilgili görevlilerden bir komisyon oluşturulmasını istemiş ve kendisinin de bu 
heyetle birlikte keşif yapacağını bildirmiştir. (BOA, ML.EEM.01143.00011.051.002 ve BOA, 
ML.EEM.01143.00011.051.003, 29 Nisan 1330 (12 Mayıs 1914)) 
 
Yapılan keşiften sonra Erdek Kaymakamlığı Karesi Mutasarrıfı’na gönderdiği yazıda, Hüseyin 
Vehbi Efendi’nin iddialarının asılsız çıktığını, gerçekten de ciddi bir ilerleme kaydedilmediğini 
beyan etmiştir. Keşfe katılan heyette de müteahhidin çalışmayı bitiremeyeceği kanaati hasıl 
olmuştur. Erdek Kaymakamı, neticede ruhsatnamenin feshiyle birlikte üç senelik saz bedelinin 
Hüseyin Vehbi Efendi’den tahsil edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. (BOA, 
ML.EEM.01143.00011.052.001, 17 Kanun-ı Evvel 1330 (30 Aralık 1914)) Bu durum üzerine Karesi 
Mutasarrıflığı Muhasebecisi, Maliye Nezareti’ne kısaca durumu açıklayıp müteahhidin bataklığın 
temizliğine icbar edilmesine, çalışma bitirilmediği taktirde de menkul ve gayri menkulünden üç 
senelik saz bedelinin alınacağına dair kendisine protesto gönderilmesini öneren yazıyı ilgili 
evraklarla birlikte yine Nezaretin Hukuk Müşavirliği’ne gönderdiğini fakat henüz bir cevap 
alınamadığını bildirmiştir. (BOA, ML.EEM.01143.00011.052.002, 31 Kanun-ı Sani 1330 (13 Şubat 
1915)) Akabinde Karesi Mutasarrıfı da Maliye Nezareti’ne durumu açıklayıcı bir yazı göndererek 
aynı talepleri tekrarlamış ve gereğinin icrasını arz etmiştir. (BOA, ML.EEM.01143.00011.054.001, 
5 Şubat 1330 (18 Şubat 1915)) 4 Mart 1331 (17 Mart 1915) tarihinde Maliye Nezareti’nden Karesi 
Mutasarrıflığı’na gelen cevapta ruhsatname süresinin bitimine üç ay kaldığı, bu süre sonuna 
kadar beklenilmesi gerektiği, süre bitiminde temizleme işlemi tamamlanmazsa saz bedeli ve sair 
zararları hazinece Hüseyin Vehbi Efendi’den talep eden bir protesto hazırlanacağı ifade 
edilmiştir. (BOA, ML.EEM.01143.00011.057.001, 4 Mart 1331 (17 Mart 1915) 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
20. yüzyılın başlarında Belkıs gölü bataklığının kurutulması, temizlenmesi ve tarıma açılması 
hususunda hem bölge yöneticileri hem de merkezi hükümet mutabık kalmıştır. Bataklığın, çevre 
halkının sağlığı için zararlı olması ve bazen ölümlere varan hastalıklara yol açması da 
temizlenmesi için ciddi bir gerekçe teşkil etmiştir. 
 
Söz konusu çalışma için dönemin Bandırma Belediye Reisi Hüseyin Vehbi Efendi uzun çabaları 
neticesinde ruhsat almıştır. İşin üç yıl içinde bitirilmesi şartıyla anlaşma sağlanmış ve 1912 yılında 
başlanarak 1915 yılında bitirilmesi kararlaştırılmıştır. Çalışma başlamadan önce bataklığın 
haritası yapılmış, sahipli ve senetli herhangi bir arazi olmadığı, bu nedenle kimsenin arazisine 
tecavüz edilmeyeceği ve zarar gelmeyeceği, istimlâk probleminin doğmayacağı ve temizlik 
işleminin yedi yüz lira masrafa yapılabileceğine dair keşif raporu hazırlanmıştır. Ayrıca yedi yüz 
elli dönüm civarındaki bataklık üzerindeki sazlardan her ne kadar hazine belirli bir gelir elde 
ediyorsa da temizlendikten sonra tarım yapılacağı için öşür vergisi alınacağından gelirlerinin 
eskisinden daha fazla olacağı belirtilmiştir. 
 
Çalışmanın bitirilmesi için şart koşulan üç yıllık süre içinde Maliye müfettişleri süreci takip ederek 
raporlar hazırlamışlar ve sürenin bitimine yakın zamanlarda bataklığın temizlenmesinde ciddi bir 
mesafe kat edilmediğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle Hüseyin Vehbi Efendi’ye ihtar mahiyetinde 
tebligatta bulunulmuştur. Diğer taraftan hükümet, çalışma ruhsatnamesinin, hazinenin 
hukukunu koruyacak ve ortaya çıkabilecek muhtemel zararı önleyecek şekilde hazırlanmamış 
olması nedeniyle işin belirlenen sürede bitirilmemesi halinde zarardan ruhsatnameyi 
hazırlayanların sorumlu olacaklarını bildirmiştir. 
 
Üç senenin sonuna doğru Hüseyin Vehbi Efendi çalışmayı bitiremediği, ayrıca saz gelirlerini de 
kendisi kullandığı için hazine zarara uğramıştır. Maliye Nezareti, yerel idarecilere, 
tamamlanmasına çok az kalmış olan sürenin tam olarak bitmesinin bekleneceğini ve neticede iş 
bitirilemezse zararın müteahhit tarafından ödenmesi için kanuni işlemlere başlanacağını ifade 
etmiştir. Netice itibarıyla Belkıs Gölü bataklığının temizlenmesi ve kurutulması teşebbüsü akim 
kalmıştır. 
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GİRİŞ 
 
Çalışmamızın ana kaynağını oluşturan ‘Temettû vergisi’ Tanzimat’tan önce ihtisap resmi olarak ortaya 
çıkmıştır.  Tanzimat ile beraber, her alanda olduğu gibi, iktisadi yapıda da bazı düzenlemeler yapılmış ve 
vergilerin tek bir isim altında toplanması amaçlanmıştır.* Temettuat defterleri 19. yüzyıl ortalarında 
Osmanlı taşrasının malî ve iktisadî durumunu sergilemesi bakımından değerli kaynaklardır. Bu defterlerde 
sayımı yapılan yerin toplam arazi miktarını, ekili-dikili ve nadasa bırakılan toprakların alanını, yetiştirilen 
ürünlerin çeşitliliğini, miktarını ve bu ürünlerden elde edilen gelirleri görebilmekteyiz.† 
 
Çalışmamızın esas kaynağını teşkil eden 17796 numaralı temettuat defteri ‘Gökman Köyü/Tekfur 
Çiftliği’ne aittir. Söz konusu defter 28 sayfa olup, bu 28 sayfada toplam 43 vergi mükellefi hane kayıt altına 
alınmıştır. Defterdeki sayfa numaraları sıralı gidiyor olmasına rağmen birinci sayfada kaydı tutulan ilk 
mükellefin hane numarası 39’dan başlamaktadır. Ayrıca 69. haneden sonra da 111. haneye atlanmıştır. 
Defterin son iki sayfası ise Tekfur Çiftliği’ne ayrılmıştır. Bu son iki sayfada çiftliğe tasarruf eden 
mutasarrıfların emval, emlak ve vergileri kayıt altına alınmıştır. Burada en çok dikkati çeken husus “Ahkam-
ı Adliyye” reisi Rıfat Paşa’nın çiftlikteki emval ve emlaki ile ödemekte olduğu vergilerin ayrıca belirtilmiş 
olmasıdır.  
 
Gökmen Köyü/Tekfur Çiftliği’nin temettuat defterleri, şimdiye kadar çalışmış olduğumuz diğer defterlere 
kıyasla, önemli farklılıklar arz etmektedir. Defterde kayıt altına alınan 19 hane reisinin meslekleri 
belirtilmemiştir. Bu sebeple köyde icra edilen meslek dalları hakkında, hem sülale isimleri ve lakaplar 
üzerinden, hem de mesleği belirtilen hane reisleri üzeriden fikir sahibi olabilmekteyiz. Ayrıca öşür vergisine 
tabi ürünler aynî ya da nakdî olarak verilmemiştir. Bu yüzden Gökmen Köyü/Tekfur Çiftliği’nde yetiştirilen 
ürünler ve miktarları hakkında bilgi sahibi değiliz.  
 
17796 numaralı temettuat defterinde kayıt altına alınan ‘Gökman Köyü/Tekfur Çiftliği’ söz konusu 
dönemde, Hüdavendigar Sancağına tâbî Edincik Kazası’na bağlıdır.‡ Temettuat kayıtlarına göre köyde hiç 
gayrimüslim unsur bulunmamaktadır. Çiftlik-i Gökmân ve Tekfur Çiftliği isimli iki çiftlik mutasarrıflar 
tarafından işlenmekte, Gökman çiftliğine Bandırma eşrafından Ahmed Ağa bin Yakub, Tekfur Çiftliğine ise 
Ahkam-ı adliye reisi Rıfat Paşa tasarruf etmektedir.§  

 

A.Sülale İsimleri, Meslek İsimleri ve Lakaplar 
 
A.1. Sülale İsimleri 
 
Aynı isimli kişileri birbirinden ayırmak ve doğabilecek karışıklıkları önlemek için soyadı 
kullanımının olmadığı dönemlerde, şahıslar bazı ayırt edici özellikleri ile anılmaktaydı. Bu 
özellikler meslek dalları, Unvanlar, kişisel özellikler, fiziki farklılıklar, memleket isimleri veya 
toplumsal statüye göre belirlenebiliyordu. Bu ayırt edici özellikleri belirten sıfatlar kişilerin 
                                                           
* Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri (6 belge ile birlikte)”, 
Belleten, C.LIX, S.225, 1995 Ağustos, s.395. 
† Said Öztürk, “Temettuat Tahrirleri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, S.4-5, 2000, s.537-538. 
‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, s. 12. 
§ B.O.A. VRD. TMT. 17796, s. 12. 
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çocuklarına ve onların da çocuklarına miras olarak kaldığında, başta şahsi lakap olarak ortaya 
çıkmış olan bu adlandırmalar artık sülale isimlerine dönüşmüş oluyordu. 
Gökman Köyü/Tekfur Çiftliğinde fiziki özellikleri ile nitelendirilip, sonradan aile/sülale ismi haline 
gelmiş bir takım isimlendirmeler bulunmaktadır. Bunlardan 43. hanenin reisi ‘Küçükahmetoğlu’, 
55. hanenin reisi ‘Karabeyoğlu’, 66. hanenin reisi ‘Karagözoğlu’ ve son olarak 68. hanenin reisi 
‘Uzunimamoğlu’ olarak kayıt altına alınmışlardır. 
Yer ve bölge ismine göre sülale adlarına örnek, 39. hane reisinin İnegöllü*, 40. hanenin reisinin 
ise Gökağaçlı olarak geçen kayıtlarıdır. Bunlarla beraber bazı meslek isimlerine de 
ulaşabilmekteyiz. 45. hanede kayıtlı ‘Taşçıoğlu’, 68. hanede kayıtlı ‘Uzunimamoğlu’ ile 112 ve 
113. hanede kayıtlı ‘Helvacıoğlu’ şeklindeki sulale isimli mükellefler de meslek kökenli aile 
adlarına örnektir. 
 
Tablo 1: Sülale İsimleri 

NO  Sülale İsimleri  NO Sülale İsimleri 

1  İnegöllüoğlu†  8  Çakmakoğlu‡  

2  Gökağaçlıoğlu§  9  Karabeyoğlu**  

3  Küçükahmetoğlu††  10  Bekaroğlu‡‡  

4  Taşçıoğlu§§  11  Karagözoğlu***  

5  Kerimoğlu†††  12  Uzun İmamoğlu‡‡‡  

6  Kılıçoğlu§§§  13  Nasuhoğlu****  

7  Gürcanoğlu††††  14  Helvacıoğlu‡‡‡‡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Bursa’nın bir ilçesi 
† B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 39.  
‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 54. 
§ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 40. 
** B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 55. 
†† B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 43. 
‡‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 57. 
§§ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 45. 
*** B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 66. 
††† B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 47. 
‡‡‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 68. 
§§§ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 48. 
**** B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 111. 
†††† B.O.A. VRD. TMT. 17796 … Hane 50 
‡‡‡‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 112-113. 



 

118 

 

 
A.2. Meslek İsimleri 
 
Tablo 2: Meslek İsimleri 

No  Meslek İsimleri  No Meslek İsimleri 

1  Kıyıcı*  5  Hamamcı†  

2  Deveci‡  6  Hafız§  

3  Bekçi**  7  İmam††  

4  Katırcı‡‡  8  Helvacı§§  

 
Başta da belirttiğimiz üzere, çalışmamızın esasını teşkil eden temettuat defterinde 19 hane 
reisinin meslekleri belirtilmemiştir. Bu yüzden Gökman Köyü/Tekfur Çiftliğinde icra edilen 
meslekleri, ‘hane reislerinin isimlerinin önündeki unvanlardan ulaşılabilenler’ ve ‘mesleği 
belirtilen hane reislerinden ulaşılabilenler’ olarak ikiye ayırmayı uygun bulduk. Bu bölümde 
unvanlardan ulaşılan meslek isimlerine yer vereceğiz.  
 
41. hanede kayıtlı hane reisinin babası ‘Kıyıcı’ olup, bu meslek dalı duhan (tütün) kıyımı ile 
meşguldür. Kıyıcılık mesleğinin varlığından yola çıkarak, köyde tütün üretiminin yapıldığı 
sonucuna ulaşabiliriz. Bunun yanında imam, hafız, hamamcı ve bekçi, hizmet sektörü dahilinde 
değerlendirilmelidir. Katırcı, deveci ve helvacı ise tarımsal ve hayvansal üretim kollarına işaret 
etmektedir. 
 
Tablo 3: Kayıt Altına Alınmış Olan Meslek Dalları   

No  Meslek Dalı  Meslek Sahibi  No Meslek Dalı  Meslek Sahibi 

1  Erbab-ı Ziraat  13  5  Hafız  1  

2  Esnaf  4  6  Hizmetkar  1  

3  Mutasarrıf  3  7  Deveci  1  

4  İmam  1  8  Meslek Kaydı 
Olmayan  

19  

 
 
A.3. Lakaplar 
 
Soyadı kullanımının olmadığı dönemlerde kişiler birbirinden ayırt edilmek ve olası karışıklıkların 
önüne geçmek maksadıyla, bir takım unvan ve lakaplar ile anılmaktaydılar. Bu lakaplar bazen 
memleket isimlerinden, bazen sosyal statüden bazen de fiziksel özelliklerden esinlenerek ortaya 
çıkıyordu. Gökman köyü/Tekfur çiftliğinde 62. hanede kayıtlı hane reisi ‘Gönenli’, 39. hanede 

                                                           
* B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 41. 
† B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 65-118. 
‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 43-117. 
§ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 69. 
** B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 53. 
†† B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 68. 
‡‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 64. 
§§ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 112-113. 
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kayıtlı hane reisi ‘İnegöllü’, 42. hanede kayıtlı hane reisi ‘Adalı’ ve son olarak Gökman çiftliğine 
tasarruf eden vergi mükellefi de ‘Bandırmalı’ olarak nitelendirilmekteydi. 
51. hane reisi ‘Kel Mehmed’, 55. hane reisi/babası ‘Karabey’, 66. hane reisi/babası ‘Karagöz’, 
119.hane reisi/babası ‘Buçuk’ lakaplarıyla anılmaktadır. Bu lakaplar fiziksel özelliklerden 
esinlenerek ortaya çıkmış, hatta bir kısmı zamanla sülale/aile isimlerine dönüş olmalıdır. Son 
olarak 116. hanede kayıtlı ‘Dayı’ ve 44, 49 ve 63. hanelerin kayıtlarında rastladığımız ‘Yetim’ 
lakapları sosyal statü durumundan kaynaklı ortaya çıkmış olabilir.  
 
Tablo 4: Lakaplar 

No  Lakaplar  

1  Kel Mehmed*  

2  Karabey†  

3  Katır‡  

4  Karagöz§  

5  Buçuk**  

6  Dayı††  

7  Bandırmalı ‡‡ 

8  Gönenli§§  

9  İnegöllü***  

10  Adalı†††  

11 Yetim‡‡‡ 

 
B.Tarımsal Faaliyetler 
 
B.1. Arazi Miktarı, Dağılımı Ve Elde Edilen Kazanç 
Gökman Köyü ve Tekfur Çiftliği toplam 3233 dönüm araziye sahiptir. Bu arazilerin 1706 dönümü, 
yani %53’ü, 2 veya 3 yılda bir işlenen gayr-i mezrû tarlalardır. Bu veri bizim için Gökman 
köyü/Tekfur çiftliğinin tarla tarımından elde edilen ortalama üretiminin, arazi miktarına kıyasla, 
oldukça düşük olduğunu ifade etmektedir. Gayr-i mezrû tarlaların 450 dönümüne 65. hanede 
kayıtlı Hamamcı Mehmet Ağa bin Hüseyin, 460 dönümüne ise Çiftlik-i Gökman mutasarrıfı 
Bandırmalı Ahmed Ağa bin Yakup tasarruf etmekteydi. Kalan 796 dönüm ise 7 hane tarafından 
işlenmekteydi. 
 
Ahalinin tasarruf ettiği toplam arazinin 688 dönümü %21’lik oranla mezrû tarlalardır. Bu 
tarlalarda buğday, arpa, burçak vs. gibi sezonluk ve öşür vergisine tabi olan mahsullerin üretimi 

                                                           
* B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 51. 
† B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 55. 
‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 60. 
§ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 66. 
** B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 119. 
†† B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 116. 
‡‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, (Çiftlik-i Gökman mutasarrıfı ). 
§§ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 62. 
*** B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 39. 
††† B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 42. 
‡‡‡ B.O.A. VRD. TMT. 17796, hane 44-49-63. 
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yapılmaktaydı. Lakin 17796 numaralı temettuat defterinde, şimdiye kadar çalıştığımız defterlerin 
aksine, öşür vergisinin hangi ürünlerden alındığı belirtilmemiştir. Yalnızca 9 hanenin tasarruf 
ettiği 688 dönüm büyüklüğündeki mezrû tarlaların 1260/1844 yılında sağladığı kazanç 33.070 
kuruş, 1261/1845 yılında sağladığı kazanç ise 27.746 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 
mezrû tarlalara tasarruf eden hanelere, hane başına ortalama 76,45 dönüm arazi düşmektedir. 
Bu haneler, paylarına düşen mezrû tarlalardan, 1844 yılında ortalama 3674,4 kuruş, 1845 yılında 
ise 3082,9 kuruş gelir elde etmiştir. 
 
Gökman köyü/Tekfur çiftliğinde 540 dönüm zeytinlik de bulunmaktaydı. Toplam arazinin 
%17’sine karşılık gelen ve 18 hane tarafından tasarruf edilen bu zeytinliklerin sağladığı kazancın 
oldukça düşük olduğu görülmektedir. Zira alan olarak geniş bir araziyi işgal eden bu ağaçlardan 
1260/1844 yılında 5730 kuruş 1261/1845 yılında ise yalnızca 1600 kuruş gelir elde edilmişti. 
Gökman köyü/Tekfur çiftliğinde, zeytinliklere tasarruf eden hanelere, hane başına ortalama 30 
dönüm zeytin bahçesi düşmektedir. Bu hanelerin zeytinden ortalama yıllık kazancı ise 1844 
yılında 318,4 kuruş, 1845 yılında ise 88,9 kuruş olarak gerçekleşmiştir. 
Gökman Köyü/Tekfur çiftliğinin sahip olduğu arazilerin %6’sı icara verilen tarlalardır. Gökman 
Köyünde 5 hanenin, toplam 210 dönüm büyüklüğündeki beş farklı tarlayı, icar usulüyle kiraladığı 
görülmektedir. Bu tarlalarda üretilen mahsul ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. İcar 
usulüyle kiralanan tarlalardan 1260/1844 yılında 10.992 kuruş, 1261/1845 yılında ise 6650 kuruş 
gelir elde edilmiştir. 
 
Toplam 50 dönüm arazide yapılan bağcılık faaliyeti de 29 hane tarafından gerçekleştirilmekteydi. 
Küçük bir araziye yayılmasına rağmen, bu bağların, 29 hane tarafından işleniyor olması, küçük 
parçalar halinde olduğunu göstermektedir.1260/1844 yılında 5070 kuruş, 1261/1845 yılında 
3186 kuruş gelir sağlayan bağcılığın köyde kazanç açısından ehemmiyetsiz bir faaliyet olduğu 
görülmektedir.  
 
Son olarak, temettuat kayıtlarına göre, ipek böceği yetiştiriciliğinin yapıldığı harir bahçeleri 
toplam 39 dönüm araziyi işgal etmektedir. 34 hane tarafından tasarruf edilen bu bahçeler 
1260/1844 yılında 7835 kuruş, 1261/1845 yılında ise 8800 kuruş gelir sağlamıştır. Harir 
bahçelerinin bir dönüm araziden sağladığı ortalama kazancın oldukça yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak sadece 39 dönüm büyüklüğünde olan ve 34 hane tarafından tasarruf 
edilen bu bahçelerin hane başına düşen ortalama kazancı, diğer ürünlerin sağladığı kazancın 
oldukça altında kalmaktadır. 
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Tablo 5: Arazi Türlerine Göre Dağılım 

 
 
C.Hayvancılık Faaliyetleri 
 
Gökman Köyü/Tekfur Çiftliğinde beslenen hayvanları, yük hayvanları, nakdî kazanç sağlayan 
hayvanlar ve aynî değeri haiz hayvanlar olarak 3 sınıfa ayırabiliriz. Sağmal inek, sağmal manda, 
sağmal sığır, sağmal koyun ve boz koyunlar sütleri üzerinden nakdî kazanç sağlayan hayvanlardır. 
Bargir, merkeb, tay, deve ve kısraklar yük hayvanı olarak faydalanılan hayvanlar iken, öküzlerden 
tarla sürmede istifade edilmekteydi. Boz inek, buzağı, tosun, düve ise aynî değer taşıyan ve 
muhtelif faydalar sağlayan hayvan türleriydi. 
 
Gökman Köyü/Tekfur çiftliğinde nakdî kazanç sağlayan hayvanlar, sayıca, toplam hayvan 
miktarının % 61’ine karşılık gelmektedir. Bu hayvanlardan yıllık 5699 kuruş gelir elde 
edilmektedir. Bu kazancın 4275 kuruşu, yani %75’lik kısmı, sağmal koyunlardan elde 
edilmekteydi. Hayvanlardan elde edilen gelirin %12’si sağmal mandalardan, kalan %13’lük kısmı 
ise sağmal inek, sağmal sığır ve boz koyunlardan elde edilmekteydi. 
 
Yük hayvanları kategorisine giren hayvan türleri, toplam hayvan miktarının %18’ini teşkil 
etmektedir. Bunların toplamı 87 adet olup, sayıca en fazla olanları bargirlerdir. 
Aynî değere haiz olup herhangi bir gelir sağlamayan, ancak muhtelif şekillerde istifade edilen 
hayvanlar, toplam hayvan miktarının %21’ine tekabül etmektedir. 
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Tablo 6: Hayvan Türleri, Adedi ve Sağladıkları Kazanç 

No  Hayvan Türü  Adedi  Toplam 
Kazancı 
(Kuruş) 

1  Öküz  39  -  

2  Boz İnek  20  -  

3  Sağmal İnek  12  360  

4  Buzağı  23  -  

5  Deve  10  -  

6  Bargir  29  -  

7  Merkeb  9  -  

8  Tosun  7  -  

9  Sağmal Manda  17  680  

10  Düve  11  -  

11  Sağmal Sığır  4  120  

12  Tay  17   

13  Sağmal Koyun  171  4275  

14  Boz Koyun  88  264  

15  Kısrak  22  -  

Toplam  479  5699  

 
D.Toplam Kazanç ve Vergilendirme 
 
Gökman Köyü/Tekfur Çiftliği’nin yıllık geliri 87.024 kuruştur. 43 vergi mükellefinin olduğu köyde 
en yüksek gelire sahip olan kişi, Tekfur Çiftliği’nin mutasarrıfı olan, Ahkam-ı Adliyye Reisi Rıfat 
Paşa olup, yıllık geliri 18.020 kuruştur. Aynı zamanda en yüksek sene-i sabıka vergisini (1300 
kuruş) ve en yüksek aşar vergisini (1465 kuruş) ödeyen de O’dur. En düşük gelire sahip olan ise 
köyün imamı Süleyman Efendi bin Abdullah’tır. Gökman Köyü/Tekfur Çiftliği’nde icra edilen ve 
yukarıda bahsettiğimiz iş kollarının yanında ayrıca kazanç sağlayan ve “zuhurat-ı menafi” olarak 
kaydedilen yan gelirlerde bulunmaktadır. Bu yan gelirlerin ne tür faaliyetlerden elde edildiğine 
dair veri bulunmamaktadır. Yalnızca 15 hanenin yan gelire sahip olduğu ve bu yan gelirlerden 
toplamda 6940 kuruş kazanç sağladıkları görülmektedir. 
Gökman Köyü/Tekfur Çiftliği’nde verilen vergileri iki ana başlık altında toplamak mümkündür. 
Bunlardan birisi “sene-i sabıka” diğeri ise öşürdür. Öşür, kelime olarak onda bir anlamına gelen 
Arapça kökenli bir kelime olup, çoğulu a’şardır. Öşür, ıstılah olarak, Osmanlı Devleti’nde halkın 
ürettiği mahsullerden, bilhassa bağ, bahçe, bostan, meyve ağaçlarından ve hububattan alınan 
vergiye verilen isimdir.* Gökman Köyü/Tekfur Çiftliğindeki 43 vergi mükellefinin 6’sı sene-i sabıka 

                                                           
* M. Zeki Pakalın, Osmanlı Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.II, MEB Yay., İstanbul 1983, s.746 .  
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vergisi, 3’ü de aşar vergisi ödemiyordu. Köy ve Çiftlik toplam 11.033 kuruş sene-i sabıka vergisi, 
7143 kuruş öşür vergisi ödemekteydi.  
 
 
 
 
E.Tekfur ve Gökman Çiftlikleri 
 
Gökman Köyü dahilinde bulunan “Tekfur Çiftliği” ve “Gökman Çiftliği”ne tasarruf eden vergi 
mükellefleri, 17796 numaralı temettuat defterinin son iki sayfasında kayıt altına alınmıştır.  
Tekfur Çiftliği’nin mutasarrıfı, çalışmamızın muhtelif bölümlerinde de değindiğimiz üzere, 
Ahkam-ı Adliyye reisi Rıfat Paşa’dır. Rıfat Paşa 250 dönüm mezrû tarla, 200 koyun, 10 bargir, 11 
manda, 5 kara sığır, 8 tane de kısrağa sahiptir. Yıllık geliri 18.020 kuruş olan Rıfat Paşa, Gökman 
köyü ve bünyesindeki çiftliklerin en varlıklı mutasarrıfıdır.  
 
Bir diğer çiftlik olan Gökman Çiftliği’nin mutasarrıfları ise Bandırmalı Ahmedoğlu Yakup Bey ve 
Bandırma eşrafından Hacı Emirbeyzâde Sadık Bey’dir. Yakup Bey 450 dönüm gayr-i mezrû tarlaya 
sahiptir ve yıllık geliri 7830 kuruştur. Sadık Bey ise 400 dönüm gayr-i mezrû, 45 dönüm mezrû 
tarlaya sahip olup yıllık geliri 1500 kuruştur.  
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GİRİŞ 

Çalışma konumuzun temel dayanağını teşkil eden temettuat defterleri, özellikle 19. yüzyıl 
Osmanlı taşrasının ekonomik ve toplumsal yapısını yansıtması bakımından kıymetlidir. 
Tanzimat’la beraber malî alanda da bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ahalinin gelir düzeyine göre 
adaletli bir şekilde vergi toplanması ve farklı isimler altında toplanan vergilerin de tek bir isim 
altında tahsis edilmesi amaçlanmıştır.* 1840’lı yıllarda uygulamaya başlanan bu tahrirlerin amacı, 
hane reislerinin sahip olduğu tüm mal varlıklarının ve gelirlerinin ayrıntılı bir şekilde 
hesaplanarak, mükelleflerden alınacak verginin belirlenmesidir. Temettuat defterleri ekonomik 
yapıyı, ziraat faaliyetlerini de kapsayacak şekilde işleyip, bize ayrıntılı bilgiler sunar.† Bu haliyle 
söz konusu defterler, toplam arazi miktarını, ekili, dikili ve nadasa bırakılan toprakların kapsadığı 
alanı, yetiştirilen ziraî ürünlerin çeşitliliğini, miktarını ve bu ürünlerden elde edilen geliri, dönüm 
başına düşen verimliliği sunması bakımından ayrıca öneme sahiptir. 
 

Çalışmamız, Hüdavendigar Livası’nın Edincik Kazası’na bağlı Ermeni Köyü’nün, 1844 tarihli 07763 
numaralı temettuat defteri verilerine göre sosyo-ekonomik tahlilini içermektedir. Söz konusu 
defter 18 sayfadan ibaret olup, ilk sayfası boştur. Defterin 6. ve 7. sayfaları katip tarafından hesap 
cetveli olarak kullanılmıştır. Kalan 15 sayfada, Ermeni Köyü’nde yaşayan 126 hane reisinin sahip 
olduğu, emlakı, hayvanatı ve arazi miktarı ile ödemekle mükellef olduğu vergileri kayıt altına 
alınmıştır.‡  
 
Tamamen Ermeni nüfustan meydana gelen ve Kapıdağ Yarımadası’nın güneydoğu sahillerinde 
yer alan Ermeni Köyü’nün ne zaman kurulduğuna dair kesin bir kayıt yoktur. Ancak Ermenilerin 
Balıkesir ve çevresine XVII. yüzyılın başlarında geldikleri ve iskân edilmeye başlandıkları 
bilinmektedir.§ Bu da bize Ermeni Köyü’nün bu tarihlerde kurulmuş olabileceğini 
düşündürmektedir. 07763 sayılı temettuat defterine göre 1844-45 yıllarında köy nüfusunun 
tamamını Ermeniler oluşturmaktadır. Defterde kayıt altına alınan hane sayısı 127’dir. Kayıt 
esnasında hane sayısı yazılıp, numara kısmı boş bırakılmıştır. Her bir haneyi 5 kişi üzerinden 
hesaplama usulünü takip etmek gerekirse, söz konusu dönemde köyün 600-650 civarı nüfusa 
sahip olabileceğini söyleyebiliriz.  
 

                                                           
* Mübahat S. Kütükoğlu, “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri (6 belge ile birlikte)”, 
Belleten, C. LIX, S.225, 1995 Ağustos, s. 395. 
† İlker Mümin Çağlar,”Temettuat Kayıtlarına Göre İzzeddin Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Durumu (1844-1845)”, Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 13, S.1, Mart 2015, s. 415. 
‡ VRD. TMT. 07763. 
§ İsmail Hakkı Mercan, “Balıkesir Ermenileri; Hoşgörüden Ayrılığa”, Yeni Türkiye Dergisi, 2014, s. 6. 
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1915 yılında Ermeni Köyü tamamen boşaltılmıştır. Bu tarihe kadar Kapıdağ Yarımadası’nın en 

büyük yerleşim yerlerinden biri olan Ermeni Köyü, 1924’e kadar boş kalmıştır. 1924 yılında 

yapılan mübadele ile Trakya’dan gelen göçmen Türklerin bir kısmı buraya iskan edilmiş ve 

bugünkü Tatlısu Köyü kurulmuştur.*  

A. Arazi Miktarı ve Dağılımı 
 
Köy ciddi bir nüfusa sahip olmasına rağmen, ahali oldukça küçük miktarda araziye tasarruf 
etmekteydi. Köyün bulunduğu mevkiin topografyası incelendiğinde, arazi yapısının tarla ve 
bahçe tarımına pek imkan vermediği görülmektedir. Bu sebeple temettuat sayımının yapıldığı 
dönemde tarımsal faaliyetlerin son derece sınırlı olduğu, mevcut tarımın bel kemiğini de “Harir 
Bahçeleri”nin teşkil ettiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.  
 
Ermeni Köyü’nün sahip olduğu tarımsal arazi miktarı toplamda 657 dönüm olup, köydeki 127 
haneden 9’unun arazisi bulunmamaktadır. Buna göre arazi sahibi olan her hane ortalama 5,56 
dönüm araziye tasarruf etmekteydi ki, bu oldukça düşük bir miktar olarak göze çarpmaktadır. 
Ermeni Köyü’nün sahip olduğu arazilerin %35’ine tekabül eden 233 dönümü harir hahçesi, 
%30’una karşılık gelen 196 dönümü hağ, %16’sına denk gelen 104 dönümü mezrû tarla, %10’una 
tekabül eden 67 dönümü zeytinlik ve son olarak %9’una karşılık gelen 57 dönümü de gayri mezrû 
tarla olarak işlenmekteydi. 
 

Tablo 1: Arazi Türlerine Göre Dağılım 
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* http://erdek.gov.tr/tatlisu-mahallesi, erişim tarihi 07.07.2018, saat 20:42. 

http://erdek.gov.tr/tatlisu-mahallesi
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A.1 Harir Bahçeleri 
 
Harir, ipek anlamına gelmektedir. Ermeni Köyünün bulunduğu bölge ipek böcekçiliğinin yaygın 
olduğu yerlerden biridir. Köyün toplam arazilerinin %35’ini teşkil eden harir bahçeleri, ipek 
böceklerinin yetiştirildiği ve ipek kozası üretiminin yapıldığı yerlerdir. Köyde toplam 103 hane 
harir bahçesine sahiptir. Köyde 223 dönüm harir bahçesi olduğu göz önünde tutulursa, her hane 
ortalama 2,25 dönüm harir bahçesine tasarruf etmekteydi. Ermeni Köyü, temel geçim 
kaynaklarından biri olan harir bahçelerinden, 1260/1844 yılında toplam 67.850 kuruş, 
1261/1845 yılı için ise toplam 66.889 kuruş gelir ifade edilmiştir. Buna göre Ermeni Köyü’nde 
harir bahçesine sahip olan her hane ipek böcekçiliğinden yıllık ortalama 658,7 kuruş kazanç elde 
etmekteydi. Bununla beraber  köyün yıllık gelirinin %45,3’ünü de harirden elde edilen kazanç 
teşkil etmekteydi. 
 
A.2 . Bağlar 
 
Bağcılık, Ermeni Köyü’nün ikinci önemli tarımsal faaliyetiydi. Köyde toplam 196 dönüm bağ olup, 
bu bağlar 99 hane tarafından tasarruf edilmekteydi. Ortalama olarak her hane 2 dönüm bağ 
işlemekteydi. Bağlardan elde edilen üzümün aşar vergisi hesaplanırken, yalnızca nakdî değeri 
belirtilmiştir. Bu sebeple Ermeni Köyü’nde üretilen üzümün miktarı bilinememektedir. Ermeni 
Köyü’ndeki bağlardan 1260/1844 yılında 33.945 kuruş, 1261/1845 yılında 25.630 kuruş gelir 
kaydedilmiştir. Buna göre köyde bağcılık yapan her hane, bu tarımsal faaliyet kolundan hane 
başına ortalama 343 kuruş kazanç sağlamaktaydı. Aşar vergisi içinde hesaplanan aşar-ı üzüm 
toplam 3390 kuruş olup, bunun da hane başına düşen ortalaması 34 kuruşa tekabül etmektedir. 
 
A.3 Mezrû Tarlalar 
 
Mezrû tarla, her yıl işlenen tarlaları tanımlamakta kullanılan bir terimdir. Buğday, arpa, yulaf, 
burçak gibi hem temel ihtiyaç olan, hem de hayvan yemi olarak kullanılan mahsullerin üretildiği 
arazilerdir. Ermeni Köyü 104 dönüm mezrû tarlaya sahip olup, bu arazilere yalnızca 4 hane 
tasarruf etmekteydi. Bu tarlalarda hınta (buğday), burçak, yulaf, şa'ir (arpa) ve susam üretimi 
yapan bu 4 hane, aynı zamanda köyün arazi ve hayvan bakımından en varlıklı aileleridir. Ermeni 
Köyü’nde  104 dönüm mezrû tarladan elde edilen toplam kazanç 1260/1844 yılında 5095 kuruş, 
1261/1845 yılı içinse 5471 kuruştur. Mezrû tarlalarda hasat edilen 5 kalem ürün üzerinden 
hesaplanan aşar vergisi ise 510 kuruştur. 
 
A.4 Gayri Mezrû Tarlalar ve Zeytinlikler 
 
Bunlarla beraber köyde 57 dönüm gayri mezrû tarla, 67 dönüm de zeytinlik bulunmaktaydı. Gayri 
mezrû tarlalar 3’er yılda bir işlendiği için ne kadar gelir getirdikleri kayıt altına alınmamıştır. 67 
dönüm zeytinlik ise 6 hane tarafından tasarruf edilmekteydi ve bunların tamamı icara verilmişti. 
Ermeni Köyü zeytin yetiştiriciliğinden 1260/1844 yılında 220 kuruş, 1261/1845 yılında ise 121 
kuruş kazanç sağlamıştır. Zeytinin aşar içindeki payı 27 kuruş olup, 1260 yılı toplam icar bedeli 
65 kuruştur.  
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A.5 Tarımsal Arazilerden Elde Edilen Kazanç 
 
Tablo 2: Tarımsal Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 

Arazi Türü  1260 Yılı  1261 Yılı  Toplam  

Harir Bahçesi  67.850  66.889  134.739  

Bağ  33.945  25.630  59.575  

Mezrû Tarla  5095  5471  10.566  

Gayri Mezrû 
Tarla  

-  -  -  

Zeytinlik  220  121  341  

Toplam  107.110  98.111  205.221  

 
B. Hayvancılık 
 
Arazi ve mahsulat bakımından oldukça kısıtlı kaynaklara sahip olan ve kazancının yarıya yakınını 
ipek böcekçiliğinden sağlayan Ermeni Köyü’nde toplam 607 hayvan bulunmaktaydı. Bu 
hayvanların 497’si küçükbaş hayvan sınıfına giren keçi ve oğlaklardan, 79’u yük hayvanı 
kategorisine giren bargir ve merkeplerden, 31’i de büyükbaş sınıfına dahil olan inek, öküz ve 
düvelerden meydana gelmektedir. Ayrıca Ermeni Köyü’nde 26 hanenin hiç hayvanı yokken, 15 
hanenin ise yalnızca bargir ve merkebi bulunmaktaydı. Yani köyde kazanç sağlamak için hayvan 
besleyen hane sayısı 86’dır.  
 

Tablo 3: Hayvan Türlerinin Oransal Dağılımı 
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B.1 Hayvancılıktan Sağlanan Kazanç 
 
Az önce sınıflandırmış olduğumuz hayvan türlerinin tamamı kazanç sağlamamaktadır. Nakdî 
kazanç sağlayan ve vergilendirmeye tabi tutulan hayvan türleri yalnızca sağmal keçi ve sağmal 
inektir. Sağmal keçilerin her birinden 15 kuruş, sağmal ineklerin de her birinden 30 kuruş vergi 
alınmaktaydı. Köyde 193 sağmal keçi ve 6 tane de sağmal inek bulunmaktadır. Buna göre sütü 
üzerinden vergilendirilen hayvanların sağladığı yıllık kazanç 3075 kuruş olup, ağnam vergisi 
içindeki payları %78 ile 77 kuruştur. Ödenen toplam ağnam vergisi ise 99 kuruştur. Aradaki 22 
kuruşluk fark kalan 224 küçükbaş hayvan üzerinden alınan ağnam vergisidir.  
 
C. Zuhurat-ı Menâfî 
 
Köye ait temettuat defterinde meslek dalları, lakaplar ve yan gelirler açısından hiç bir veri 
bulunmamaktadır. Yalnızca vergi mükelleflerinin “mecmuundan bir senede tahmini temettuatı” 
hesaplanırken zuhurat-ı menâfî başlığı altında yan gelirleri de belirtilmiştir. Bu yan gelirlerin 
hangi iş kolundan elde edildiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. 127 hanenin yalnızca 40’ının, 
temettuat kayıtlarında belirtilen kazanç kaynakları dışında bir gelir kaynağının olduğu 
görülmektedir. Toplam 18.555 kuruş olan bu yan gelirin, yıllık gelir içindeki payı %12,5’tir.  
 
D. Yıllık Kazanç ve Vergilendirme 
 
Ermeni Köyü’nün 1260/1844 yılında toplam geliri 129.661 kuruştur. Bunun 67.850 kuruşu harir 
bahçelerinden, 33.945 kuruşu bağcılıktan, 18.555 kuruşu zuhurat-ı menâfîden, 5095 kuruşu 
mezrû tarlalardan, 3996 kuruşu hayvancılıktan, 220 kuruşu zeytincilikten elde edilmiştir. Ermeni 
köyü 1844’de 11.681 kuruş aşar, 99 kuruş ağnam, 29.500 kuruş da kezalik vergisi ödemiştir.  
 

Emval/Emlak Dönüm/Adet 1260/1844 Yılı 
Kazancı 

1261/1845 Yılı Tahmini 
Kazancı 

Harir Bahçesi  233 Dönüm  67.850  66.889  

Bağ  196 Dönüm  33.945  25.630  

Mezrû Tarla  104 Dönüm  5095  5471  

Gayri Mezrû Tarla  57 Dönüm  -  -  

Zeytinlik  67 Dönüm  220  121  

Zuhurat Menâfî  40 Hane  18.555  -  

Küçükbaş Hayvanlar  497 Adet  3996  -  

Toplam  -  129.661  98.111  
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SONUÇ 

 
Çalışmamıza esas teşkil eden 07763 numaralı temettuat defterinin içerdiği Ermeni Köyü, bugün 
Erdek’e bağlı Tatlısu Köyü’nün eski ismidir. Defterde yer alan veriler oldukça kısıtlı olup, şimdiye 
kadar incelemiş olduğumuz temettuat kayıtlarının aksine, ayrıntılı bilgiden yoksundur. Söz 
konusu köyün arazi yapısı göz önüne alındığında, ahalinin tarımsal faaliyetlerinin, ve buna bağlı 
olarak tarımsal gelirlerinin fazla olmadığı görülmektedir. Barındırdığı nüfus açısından Kapıdağ 
Yarımadası’nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak göze çarpan Ermeni Köyü, iktisadi 
açıdan aynı ehemmiyeti haiz değildir.  
07763 numaralı temettuat defteri, üretimi yapılan ve öşüre tabi olan mahsullerin hangi kalemler 
olduğunu ve bu kalemlerin aynî değerlerini ihtivâ etmemektir. Bu sebeple tarla tarımının aynî 
boyutlarını tespit edememekteyiz.  Bununla beraber önemli bir kazanç kaynağı olarak göze 
çarpan ve “Zuhurat-ı Menâfî”  olarak kayıt altına alınan yan gelirlerin de alt kalemleri 
belirtilmemiştir. Temettuat defterinde yer alan verilerin tamamı analiz edilerek Ermeni Köyü’nün 
sosyo ekonomik yapısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
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1884 DEPREMİ VE GÜNEY MARMARA 
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 ÖZET: 
 
Türkiye’nin en verimli ve iktisaden en gelişmiş bölgelerinden biri konumundaki Güney Marmara toprakları 
çok eski ve köklü bir yerleşim sahasıdır.  Güney Marmara’nın ılıman iklimi ve tarım yapmaya uygun 
toprakları, bu bölgenin antik dönemden itibaren yoğun nüfuslu bir yerleşim merkezi olmasına imkân 
vermiştir.   
 
Bununla beraber bu bölge, tarihsel olarak bazı afetlere maruz kalmıştır. Bölgenin denize komşu olması 
nedeniyle zaman zaman yaşanan sel felaketleri, sıcaklık artışı gibi nedenlerden ötürü yangınlar, günlük 
hayata ve tabiata zarar vermiştir. Mesela 1874 Yangını Bandırma’da maddî ve manevî çok büyük hasara 
neden olmuştur. Bununla beraber tabii afetler arasında, bölge için en önemli risk faktörü her daim 
depremler olagelmiştir.        
   
 Birinci derecede deprem bölgesi içinde yer alan Güney Marmara’daki yerleşim merkezleri tarihin pek çok 
döneminde depremden zarar görmüştür. Bu depremlerin büyük çoğunluğu 1502 veya 1766 depremleri 
gibi merkez üssü esasen Güney Marmara olmadığı halde, Güney Marmara yöresine ciddi etki eden 
depremlerdir. Ancak merkez üssü Bandırma yakınları olan 1884 depremi Güney Marmara’yı şiddetli bir 
şekilde vurmuş ve büyük yıkıma neden olmuştur.  
 
Çalışmamızda, ilk olarak Osmanlı Basını’nda, arşiv belgelerinde ve yabancı basında yer alan başta 
depremler olmak üzere tabii afetlerin Güney Marmara yöresine olan etkileri incelenecektir.  Bunu 
müteakiben daha spesifik olarak 1884’te bu bölgede gerçekleşen deprem ve bu depremin bölgeye etkileri 
ele alınacaktır. Depremin büyüklüğü ve devam ede gelen artçı şoklar, özellikle İstanbul’da ve çevresinde 
büyük bir yıkıma neden olan Temmuz 1894 depremi ile mukayese edilecek ve 1894 depreminin de Güney 
Marmara’ya etkileri tetkik edilerek ve Güney Marmara’nın her iki depremden ne oranda etkilendiği tespit 
edilmeye çalışılınacaktır.  

 
Anahtar Kelimeler:  Deprem, Yangın, Güney Marmara, Basın 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gurcanfatih@gmail.com


 

131 
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ABSTRACT: 
 
South Marmara Turkey's most fertile lands and is one of the most economically developed regions, this 
region is a very old and well-established residential area. South Marmara's temperate climate and arable 
land allow this region to become a densely populated settlement from antiquity. 
 
However, this region has historically been exposed to some disasters. Due to the fact that the region is 
adjacent to the sea, floods that have been experienced from time to time, fire escapes due to reasons 
such as temperature increase, daily life and nature have damaged. For example, The Fire in 1874 caused 
massive material and spiritual damage in Bandırma. However, among the natural disasters, the most 
important risk factor for the region is earthquakes everywhere. 
 
The settlements in the southern Marmara region, which is located within the first-degree earthquake 
region, suffered from the earthquake in many periods of history. The great majority of these earthquakes, 
such as the 1502 or 1766 earthquakes, are earthquakes that seriously affect the southern Marmara 
region, although their central base were not in the South Marmara. However, the 1884 earthquake whose 
center base near of Bandırma hit the South Marmara in a violent manner and caused great destruction. 
 
In our work, we will first examine the effects of natural disasters in the Ottoman press, archive documents 
and foreign press, especially earthquakes, to the South Marmara region. More specifically, in 1884, the 
earthquake that occurred in this area and the effects of this earthquake will be discussed. The magnitude 
of the depth of the earthquake and subsequent ongoing shocks will be compared to the July 1894 
earthquake, especially in and around İstanbul, and the effects of the 1894 earthquake on the South 
Marmara will be examined. It will be tried to determine how the South Marmara is affected from both 
earthquakes. 
 
Keywords: Earthquake, Fire, South Marmara, Press 
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Güney Marmara’nın Tarihi Depremleri 
 
Türkiye topraklarının büyük bir kısmı 3. ve 4. Jeolojik zamanlarda oluşan kara parçalarından 
oluşmaktadır. Bunun bir sonucu olarak ülkemiz bir deprem ülkesidir ve Anadolu topraklarında 
meydana gelen depremler, devlet ve medeniyetlerin bazen başlangıcına sebep olmuştur.  
Anadolu’da tarihsel sosyolojiyi en derinden etkileyen depremlerden biri M.S.  17 tarihinde 
gerçekleşen Lidya depremidir. Bugünkü Batı Ege yöresinde gerçekleşen bu deprem, Sardes, 
Pergamon (Bergama), Philadelphia (Alaşehir), Cyme (Nemrut Limanı), Smyrna (İzmir) ve 

Ephesus’u (Efes) etkilemiş ve bölgedeki şehir geleneğine büyük zarar vermişti*. Yıkım sonrası 
şehirlerdeki Hellenistik kimlik zayıflamış ve bölgenin siyasal hâkimi olan Romalılar, bu şehirlerin 
yeninden imarı sırasında kendi kültürel geleneklerini bölgeye vurmuşlardı. 557’in Aralık ayında 
gerçekleşen ve Ayasofya’nın kubbesinin çökmesine ve surların kısmen yıkılmasına sebep olan 

Konstantinopolis Depremi, Bizans’ın güvenliğini Avar tehdidine maruz bırakmıştı†.    
 
Osmanlı tarihinin gidişatını değiştiren deprem ise 1 Mart’ı 1354’ü 2 Mart’a bağlayan gece 
gerçekleşen Gelibolu Deprem’iydi. Osmanlılar Süleyman Paşa önderliğinde, Gelibolu’ya ayak 
basmışlardı. Bizanslılarla yapılan antlaşma gereğince, Süleyman Paşa ve adamlarının 10.000 
hyperpyra karşılığında kaleyi terk etmeleri gerekirken bu depremi işaret olarak gören Osmanlı 

akıncıları Çimpe Kalesi’nden çekilmemişler ve Rumeli’yi fethin yolu açılmıştı‡. Eğer bu deprem 
olmasaydı, Osmanlılar’ın daha uzun süre kendileri için bir süre doğal sınır olarak gördükleri 
Çanakkale Boğazı’nın karşı tarafına yönelmeleri bir zor gözükmekteydi. 
 
Osmanlı tarihinde siyasal sonuçları bakımdan daha az önemli ancak sosyal sonuçları bakımından 
toplum düzenini derinden etkileyen depremler bulunmaktaydı. 1509’de Küçük Kıyamet olarak 
anılan İstanbul Depremi, 17 Ağustos 1668’deki Anadolu Depremi (Tokat’tan Sakarya’ya kadar 
Kuzey Anadolu Fay Hattında yer alan tüm şehirleri etkilemiştir), 10 Temmuz 1688 İzmir Depremi 
ve Kurban Bayramı’nın 3. gününe tekabül eden 22 Mayıs 1766 İstanbul Depremi toplumsal 

hafızada iz bırakmış önemli depremlerdi§. 
 
19. yüzyıla gelinmesiyle beraber telgrafın, demiryolunun ve gazete basımının yaygınlaşması ile 
beraber Osmanlı sınırları dâhilinde gerçekleşen depremler hakkında haber sayısı artmıştı.  Bu 
depremlerden en bilinenleri 28 Temmuz 1855’teki Bursa Depremi, 2 Temmuz 1859’daki Erzurum 

Depremi** ve 3 Nisan 1881’deki Ege Adaları ve İzmir Alaçatı depremiydi. Gelişen iletişim 

                                                           
* “ Aynı yıl Anadolu’daki 12 meşhur şehir depremden zarar gördü. Bu zelzele geceleyin gerçekleştiği için hazırlıksız 
yakalanan halka felaketin getirdiği yıkımlar daha büyük oldu. En büyük zararı Sardes şehri gördü ki Sezar (İmparator) 
deprem mağduru halkın kullanımına yönelik olarak 10.000.000  Sestertius’u (Roma Bakır Bronz parası) beş yıllığına 
tahsis etti”.  Tacitus, The Annals of Tacitus Books I to VI, çev. Aubrey V. Symonds,  Londra 1906, s. 95.  
† Henry Fynes Clinton, An Epitome of the Civil and Literary Chronology of Rome and Constantinople, Oxford 1853, s. 
237-238.  
‡ Nicolaos Nicoloudes, “Bir Tarihi Olayın Açıklanması ile İlgili Sorunlar: Gelibolu’nun Fethi ve Laonikos 
Chalkokondyles” Ankara Üniversitesi Di l ve Tarih -Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü T arih 
Araştırmaları Dergis i  sayı: 44, Ankara 2009, s.  206 -207.     
§ Sabaha karşı gerçekleşen bu deprem Fatih Camii başta olmak üzere birçok eserin çökmesine ve çok sayıda insanın 
can neden olmuştu.  Erhan Afyoncu- Zekai Mete; “1766 İstanbul Depremi ve Toplum Yaşantısına Tesirleri”, Tarih 
Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri Bildiriler 22-23 Mayıs 2000, İstanbul Ün. Edebiyat Fak. Tarih 
Araştırma Merkezi, İstanbul 2001, s. 85-92. 
** 19. yüzyıl depremlerinden en büyük sorunların çıkmasına neden olanlarından biri Erzurum Depremi’ydi. Bölgenin 
engebeli coğrafyası ve kışın erken gelmesi, hazırlıkların hızlandırılmasına neden olmuştu. Depremzedelere yabancı 
ülkelerden yardım gönderilmişti. BOA, HR. TH. 272/111. Osmanlı hükümeti kış gelmeden inşa ve tamir işlemlerinin 
tamamlanmasını istemişti. BOA,A.}MKT.MHM.167/56. Nitekim deprem yaraları kısa sürede sarılmış ve bu iş için 
görevlendirilen Münib Paşa taltif edilmişti. BOA, MVl. 601/63.       
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teknolojileri bu depremlerin sadece Türkiye’de değil yurt dışında duyulmasına sebebiyet 

vermişti*.      
                                                                                 
19. yüzyılda Güney Marmara Bölgesinde Gerçekleşen Doğal Afetler 
 
Türkiye’nin en verimli tarım sahalarını barındıran Güney Marmara Yöresi,  Anadolu’daki en eski 
yerleşim yerlerinden biridir. Bölgenin mümbit toprakları, ılıman iklimi, deniz ve kara ulaşımı 
bakımından kolay olması başta Bandırma olmak üzere Güney Marmara yöresinde olan nüfus 
yoğunluğunun yüksek olmasına sebebiyet vermişti. 
 
Bununla beraber Güney Marmara, Kuzey Anadolu Fay hattının Ege fay hattı ile birleştiği 1. 
Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Tarih boyunca bölgede gerçekleşen deprem yıkıcı 
sonuçlar vermiş ve birçok yapı yerle yeksan olmuştu. Antik çağda Daskyleion olarak adlandırılan 
bu bölge, hem bu bölge merkezli hem de çevre vilayetlerde gerçekleşen depremler neticesinde 

büyük yıkıma uğramıştı†. 1855’deki Bursa depremi de Güney Marmara’yı derinden etkilemiş ve 
önemli sayıda bina çökmüş veya hasar almıştı.  Esasen bu deprem öncesinde Erdek merkezli 
önemli bir yangın meydana gelmişti. Osmanlı kaynaklarında bazı arşiv kayıtlarında kendine yer 

bulan bu yangın‡ İngiliz gazetelerinde kendine oldukça geniş yer bulmuştu.  Britanya basınında 
yangın ile bilgiler birbirine benzemekteydi ve Erdek’te 1.400 ev dükkânın küle döndüğünü 

bildirilmekteydi§. Bölgede bulunan Antik çağ ve Bizans kökenli önemli bir kısmı bu deprem 
sırasında tahrip olmuştu. Yıkılan eserler arasında Mudanya ilçe sınırlarında bulunan Tirilye Fatih 
Camii (Hagios Stefanos Kilisesi) Panagia Pontobasilissa (Kemerli Kilise), Medikion Manastırı, 
Pelekete Manastırı Karacabey-Kurşunlu’daki Çingene Kale, Kurşunlu Manastır (Megas Agros), 

Bandırma Yenice Köyü’ndeki Kalıntılar yer almaktaydı**.   
 
Bölgenin bir fay hattı üzerinde yer alması 1855 depreminden sonraki artçı depremlerden de, 
Bursa ve Balıkesir yöresinin etkilenmesine sebep olmuştu. Bu depremler yıkıcı özelliğe sahip 

olmamakla beraber halkın endişe duymasına sebep olmaktaydı††.   
 
Bandırma ve çevresindeki Fay hareketleri 1860’dan itibaren tedricen azalmaya başlamıştı. Bu 
durumda,  1855’de gerçekleşen depremin artçı etkilerinin azalması etkili olmuş gözükmektedir. 
Ancak, Bandırma 6 Eylül 1874 Pazar günü bu kez bir yangın felaketine maruz kalmıştı. Yangın 

                                                           
* 1 Ağustos 1855 tarihli La Presse, s.1.,  6 Nisan 1881 tarihli London Evening Standard, s.2, 6 Nisan 1881 tarihi 
Gazetta Piomentese, s. 2.     
† Mesela M.S. 17’deki Lidya depremi Daskyleion  bölgesinde büyük tahribata sebebiyet vermişti. Machteld J. Mellnik, 
“Archaeology in Asia Minor”, American Journal of Archaeology, C. 69, No. 2 (Nisan 1965),  s. 134-137.    
‡ Bu yangından zarar görenlere yönelik devlet vergi ve borç ödemeleri ile alakalı malî kolaylıklarda bulunmuş ve yeni 
inşaatların yapılabilmesi için Meclis-i Vala Riyaseti vasıtasıyla bazı düzenlemeler yapılmıştı. BOA, MVL 278/57.   
§ 17 Ağustos 1854 tarihli Bath Chronicle and Weekly Gazette, s. 3, 19 Ağustos 1854 tarihli Berkshire Chronicle, s.5. 19 
Ağustos 1854 tarihli Leeds Intelligencer, s. 10.      
** Cyril Mango and Ihor Ševčenko, “Some Churches and Monasteries on the Southern Shore of the Sea of Marmara”, 
Dumbarton Oaks Papers, C. 27 (1973), s. 235-277. 
†† 17 Muharrem 1274/7 Eylül 1857 tarihli bir belgede Bursa’da hafif şiddetli bir depremin hissedildiği belirtilse de 
herhangi bir yıkım olmadığı dile getirilmekteydi. BOA, A.MKT.UM 291/54. 
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sonucunda şehir neredeyse tamamen yanmıştı*. Yabancı basın kuruluşları da İstanbul mahreçli 

verdikleri haberlerde, Bandırma’nın komple yandığını dile getirmekteydiler†.   
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1877-78’deki 93 Harbi’nde Rusya ile karşı karşıya geldiği sırada, 
Marmara Denizinde gerçekleşen bir deprem, ilginç bir şekilde Britanya donanması tarafından 
not edilerek dünyaya aktarılmıştır. Ruslar’ın Ayestefanos’a gelmeleri üzerine Rus Ordusu’nun 
İstanbul’a girmesini engellemek ve Çar II. Aleksandr’a gözdağı vermek üzere Çanakkale 
Boğaz’ından geçerek Marmara Denizine ulaşan İngiliz donanması, buradaki görevleri sırasında 
depreme yakalanmışlardı. İngilizler depremin İzmit merkezli olduğunu söylüyor ancak Marmara 

Denizi’nin tüm sahil şeridinde depremin hissedildiğini dile getiriyorlardı‡.    
 
1884 Depremi ve Bandırma   
 
Osmanlı İmpratorluğu’nun son dönemlerinde gerçekleşen depremlerle ilgili kayıtlar klasik 
dönemde gerçekleşen 1668 Anadolu Depremi 1688 İzmir depremi ve 1766 İstanbul Depremi ile 
ilgili tutulan kayıtlara göre hem daha teferruatlı hem de modern sismolojik araştırmalara daha 
uyumlu konumdadır. Devlet 1855 Bursa Depremi, 1859 Erzurum Depremi, 1881 Ege Adaları 
Depremi ve 1894 İstanbul Depremi gibi büyük depremle ilgili önemli miktarda yazışma 
gerçekleştirmiş depremzedelere yardım amacıyla tahsisat fonları oluşturmuş ve depremin 
gerçekleştiği yörelerde yeniden imar ve iskân faaliyetlerine girişmiştir. Mesela 3 Nisan 1881/ 3 
Cemaziyelevvel 1298 tarihinde Sakız Adası merkezli Ege Deprem’inde Cezayir-i Bahri Sefid 

Vilayeti’nin valilik binası, hapishane ve diğer binaların inşa edilmesi gerektiği bildirilmişti§.        
                                                                                              
Büyük depremlerde gösterilen bu hassasiyete karşın, Osmanlı taşra ve merkez idarecilerinin 
gerçekleşen her depremi kayıt altına aldıklarına söylemek güçtür. Nitekim 14 Mayıs 1884/1 
Recep 1301’de gerçekleşen Kapıdağ Yarımadası depremi orta boyutlu bir depremdir. Deprem 
büyük yıkımlara sebebiyet vermemiş ancak bölge ve çevre ilçelerde yaşayan bazı insanların 
ölmesine neden olmuştu. 
 
Britanya basınının ilginç bir şekilde yoğun ilgi gösterdiği bu depreme, Osmanlı bürokrasisinin ve 
basının fazla yer vermemesi, paradoksal bir durumdur. Kuşkusuz bunda halkın telaş ve 
korkusunu azaltma duygusu ön plana çıkmaktadır. Britanyalılar’ın bu bölgede gerçekleşen bir 
depreme ilgi duymalarına temel etken, Britanya’nın bu bölgede konsolos yardımcılığı sahip 
olmalarıydı. Dönemin kapitülasyon uygulamalarından tam olarak faydalanmak isteyen 
Britanyalılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun her köşesinde olduğu gibi bu bölgede de bir diplomatik 
misyon tesis etmişlerdi. İngilizler, Ayvalık’ta bulunan konsolos yardımcılıkları vasıtasıyla, 
bölgeden gelen her haberi önce İstanbul’daki büyükelçiliğe Londra’ya iletiyorlar ve bu haberler 
birkaç gün içinde Britanya basınında yayımlanıyordu. Bu konsolosluklar özellikle, gayrimüslim 
nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerde bulunmaktaydı ve bölgedeki yerli Hıristiyan nüfus ile 

sosyal iletişim halindeydiler**.  
 

                                                           
* Cenâb-ı Hakk, cemi’ biladı mesâib-i kaviye ve afat-ı semaviyeden masun ve mahfuz buyursun Amin. Bandırma 
kasaba-i çakeranamizde mevcud bulunan 2285 hane ve dükkân ve mukaatât ve mezkureden 1933’ü bâb muhterik 
bab olup, 352’i adedi el-yevm mevcud bulunduğu bu kere vak’i olan tahkikat-i mahsusu acizanemden anlaşılmış 

olduğunun arz ve beyanıyla  i bu deftere bit-tamam takdim ve hak-payı âli velayetpenahileri kılınmıştır. Ol babda ve 
her halde lütf-ü ihsan hazret-i veliyyül emrindir. BOA, A.MKT.MHM 477/10.     
† 12 Eylül 1874 tarihli Exeter and Plymouth Gazette Daily Telegrams, s. 4.    
‡ 7 Mayıs 1878 Tarihli Nottingham Evening Post, s. 1.     
§ BOA, DH. MKT 1337/89.   
** Ayşe Özil, Orthodox Christians in the Late Ottoman Empire: A Study of Communal Relations in Anatolia, New York 
2013, s. 103-104.   
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14 Mayıs 1884 depremi, İngiliz basınında onlarca gazetede kendisine yer bulmuştu. Depremle 
ilgili ilke haberi veren gazete olaydan sadece bir gün sonra yayımlanan Huddersfield Chronicle 
gazetesiydi. Gazete olay hakkında herhangi bir teferruat vermemiş ve sadece Türkiye’nin 
Anadolu topraklarında bazı hasarlara neden olan bir deprem gerçekleştiğini gazete dile 

getirmişti*.       
   
18 Mayıs 1884’te yayımlanan Reynold’s Newspaper gazetesi ise,  depremin 14 Mayıs tarihinde 
Bursa Vilayeti’ne bağlı Bandırma (Panderma) ve Erdek ilçelerinde hasara neden olduğunu 
belirtmekte ve depremi müteakip Balıkesir yöresinde iki hafif artçı depremin daha                                                                                                                                                                                                                         

gerçekleştiğini dile getirmekteydi†.     
                                                                                                                                                              
Depremden 8 gün sonra yayımlanan 22 Mayıs 1884 Perşembe günü yayımlanan ve İskoçyalı 
yayın organı Aberdeen Evening Express gazetesi telgraf vasıtasıyla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
gelen haberlere göre depremin Kapıdağ Yarımadası (Czyrous) merkezli olarak gerçekleştiğini 

belirtmekteydi‡. Yine 22 Mayıs 1884 tarihli St. James Gazette ise, ana şok sonrası gerçekleşen 
depremlerin ardı ardına geldiğini ifade etmekteydi. İlgili haberde ölü sayısının 20 kişinin üzerinde 
olmadığını dile getirmekteydi.  27 Mayıs 1884 tarihli The Star gazetesi, İstanbul’dan gelen 
istihbarata dayandırdığı haberde, depremin Marmara Denizi’nin Anadolu kıyılarını vurduğunu 

bildirmekteydi§. Haberin dönemin en önemli diplomatik ihtilafı olan Doğu Rumeli Meselesi kadar 
Britanya gazetelerinde kendi yer bulması depremin tesir gücü ve İngilizler’in olaya gösterdiği ilgi 

bakımından ilgi çekicidir**.      
 
Depremin Osmanlı arşiv kayıtlarına yansıması, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık birkaç ay sonra 
gerçekleşmiştir. 5 Ağustos 1884/ 12 Şevval 1301 tarihli Dâhiliye Nezareti kaydına göre, Edremid 

Telgrafhanesi harap bir şekilde olmasından ötürü tamir edilmesi istenmekteydi††. Zaten 
yıpranmış olan binanın kullanılamaz hale gelmesinde kuşkusuz üç ay önce gerçekleşen depremin 
etkili olması muhtemel gözükmektedir. 18 Ağustos 1884/25 Şevval 1301’de yine Dâhiliye 
Nezareti kayıtlarında bulunan bir belgeye göre Marmara yangın zedelerinden toplam altmış 
hane halkının İstanbul’a geleceklerini belirtiyor ve Deniz Memurluğu tarafından bildirildiğinden 
Zabtiye Nezaretince gereken önlemlerin alınması isteniyordu. Burada bahsedilen yangın 
mağdurları 1884 Marmara Yangını mağdurları olup bu yangın depremin devamı neticesinde 
meydana gelmişti.  Buna karşın Bâb-ı Âli insanların yerlerinden ayrılması fikrine oldukça soğuk 

bakmıştır‡‡.  Bu yangın sonrası gerçekleştirdiği faaliyetlerde gösterdiği başarılardan ötürü Erdek 

Kaymakamı Nazif Bey, 11 Kasım 1884/22 Muharrem 1302’de rütbe-i saniye terfi ettirilmişti§§.      
 
1884 Sonrası Yaşanan Gelişmeler   

                                                           
* 15 Mayıs 1884 tarihli Huddersfield Chronicle, s. 3.  
† 18 Mayıs 1884 tarihli Reynolds’s Newspaper, s. 1.    
‡ 22 Mayıs 1884 tarihli Aberdeen Evening Express, s. 2.  
§ 27 Mayıs 1884 tarihli The Star, s. 4.   
** Osmanlılar bu tarihte görev süresi sona eren Alexo Paşa’nın yerine Gavril Krestoviç’i Doğu Rumeli Vilayeti’nin 
başına atamışlardı. Atama sürecinde adı geçen isimler, Bâb-ı Âli ile Rusya arasında gerilime neden olmuştu. 
Döneminbir diğer sorunu ise hukuken Osmanlı toprağı olup İngiliz işgalinde bulunan Mısır’ın statüsünün ne olacağı 
hususuydu. Bkz. 17 Mayıs 1884 tarihli The Graphic , s. 10.   
†† BOA, DH.MKT. 1345/12.  İlgili belge, Maliye Nezaretine yönelik olup, daha önceki harcamalar için tahsis edilen 
8.000 kuruşa ilaveten, telgrafhanenin renovasyonu için 4.000 kuruş daha para gönderilmesini talep edilmekteydi.   
‡‡ BOA, DH.MKT. 1345/28. “Marmara hariki zedegânından 60 hane halkının Dersaadet’e gelecekleri Deniz 
memurluğu tarafından haber verildiğinden icra-i icabına dair mebus tezkerei behiyyeleri üzerine Karesi Vilayeti’nin 
iş’ar ve suret-i hâl cevaben taraf-ı sadaretpenahilere beyân ve izbâr olunmışdı. … Yerlülerden hiçbir kimsenin haric-i 
emriyeye verilmemekde olduğu gösterilmiş olmağla terkim-i müzekkere-i senaviri ibtidar olundı efendim.    
§§ BOA, İ. DH., 932/73823.   



 

136 

 

Temel yapı stoku ahşap mimariye dayalı olan Osmanlı İmparatorluğu’nun her köşesinde olduğu 
gibi Güney Marmara yöresinde de yangınlar en önemli afet konumundaydı. Deprem bütün 
korkutuculuğuna rağmen, yangın afeti kadar Osmanlı toplumuna zarar vermemişti. Bundaki 
temel nedenlerden biri ahşap evlerin sahip oldukları esnek yapılar nedeniyle depreme dirençli 
olmaları buna mukabil ahşap yapıların olası bir yangında yok olmalarıydı.     
   
Nitekim 4 Aralık 1884/15 Safer 1302’de Kapıdağ Karyesi’nin merkezi konumundaki Preme 
nahiyesinde çıkan bir yangın birçok insanın evini kaybetmesine ve yerinden olmasına sebebiyet 

vermişti*. Oluşan konut açığının giderilmesi için İstanbul’dan çadır gönderilmesine karar 
kılınmıştı. Yangın sırasında, 50 kadar hanenin yandığı anlaşılmıştı. Bâb-ı Âli yangınla ilgili kendisi 
de yardım taahhüt etmiş bunun yanında vilayet merkezini de her türlü yardımı yapmakla 
görevlendirmişti. 
 
Edremid’de yaşanan kuraklık, bölgede sık sık orman yangınlarına neden olmaktaydı. Bu 
durumdan yaşanan rahatsızlık İstanbul’a ulaşmış ve Bâb-ı Âli 24 Eylül 1887/ 6 Muharrem 1305’te 

gönderdiği bir talimat ile gerekli önlemlerin alınmasını Karesi Valisi’nden talep etmişti†.  Bölgede 
özellikle yazları yaşanan kuraklık yanında dikkatsizlik ve tarım arazisi açma gibi nedenlerle orman 
yangınları sık olarak gerçekleşmekteydi.  Karesi Vilayeti’nin diğer kaza ve nahiyelerinde benzeri 

sorunlar yaşanmaktaydı‡.  
 
Gönen’in Alaaddin karyesinde M. 7 Ağustos 1890/ R. 26 Temmuz 1306’das çıkan bir yangında 
karyenin büyük çoğunluğu yanmış, Karesi Mutasarrıflığı konu ile görevlendirilmiş ve çadırların 
dağıtımı ile alakalı olarak ilgili kaymakamlık ve müdürlükler görevlendirilmişti. Buna mukabil 
çadır yetersizliği nedeniyle, Hüdavendigar Valisi Mahmud Bey’in gönderdiği telgraf vasıtasıyla, 
ordudan çadır takviyesi talebinde bulunulmuş ve redif askerlerinin kullanıma tahsis edilen 

Bandırma deposundaki çadırların köylülere tahsis edilmesi talep olunmuştu§.  Dâhiliye Nezareti 
ise, M.16 Eylül 1890/H.1 Safer 1308 tarihinde gönderdiği telgrafta, bu çadırların askerlerin 
kullanımına ve onların eşyalarını saklamaya yönelik olduğunu belirterek, ilgili çadırların 
kullanılması halinde, ordunun duçar kalacağını belirtmiş ve bu Hüdavendigar Valisi Mahmud 

Bey’in talebini geri çevirmişti**.     
 
1894 Depremi ve Güney Marmara  
 
İstanbul’un tarihsel depremlerinden biri olan 1894 Depremi’nin etki ve sonuçları gerek jeofizik 

gerekse de tarih araştırmalarında sürekli olarak ele alınan bir konudur††. Bununla beraber Prens 
Adaları merkezli olan bu depremin Güney Marmara bölgesine yönelik etkisi daha az 
irdelenmiştir. İlgili deprem Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, 10 Temmuz 1894 tarihinde 
Değiştirilmiş Mercalli ölçeğine göre 10 şiddetinde olan bu deprem hiç kuşkusuz ki Güney 
Marmara’yı da etkilemişti.   Kuşkusu bu deprem, hem Türk basınında hem de yabancı basında 
kendisine geniş bir şekilde yer bulmuştu. Deprem sonrasında ilk gün kapanan devlet daireleri 

                                                           
* BOA, DH.MKT. 1346/28. 
† BOA, , DH.MKT. 1450/52.  
‡ BOA, , DH.MKT. 1411/62 nolu belgede 1887 yılı sonunda Biga’ya bağlı Bayramiç Ormanlarında yangın çıktığı ve bu 
yangının söndürülmeye çalışıldığı belirtilmekteydi.   
§ BOA, DH.MKT. 1750/84 nolu 27 Zilhicce 1302 tarihli belge.   
** BOA, DH.MKT. / 1749/84 nolu belge.  
†† Vahdettin Engin, II. Abdülhamid’in Hususi İradeleri Işığında 1894 İstanbul Depremi ve Gündelik Hayata Etkisi”, 
Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Âfetler ve Deprem Semineri 22-23 Mayıs 2000 Bildiriler, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 2001, s. 141-149.  
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büyük sıkıntıya neden olmuş ve sokaklara dökülmüştü*.  Devlet yönetimi, öncelikle kritik 
kurumların binalarının depreme dayanıklılığını kontrol ettirmiş ve tüm memurlara vazife başında 

bulunmaları emri verilmiş bu durum da basına yansımıştı†. Depremin İstanbul’a yakın bir 
noktada gerçekleşmesi, Osmanlı basını kadar dış basının da dikkatini İstanbul’a yöneltmesine 
neden olmaktaydı. Batı basınında, depremin 10 Temmuz Salı günü gerçekleştiği belirtiliyor ancak 
depremin yıkıcı etkisinin sokaklara tam olarak yansımadığını belirtmekteydi. Bununla beraber 
Yeni Camii ve Uzunçarşı’nın zarar aldığı ifade edilmekteydi. Kapalıçarşı’nın da depremde hasar 
gördüğü ve çarşının ünlü kuyumcularının raflarının çöktüğü belirtilmekteydi‡.  İngiliz gazeteleri 
ilk gelen haberlerde depremde 150 kişinin hayatını kaybettiğini muhtelif yerlerde moloz 
yığınlarının bulunduğunu belirtmekteydi. İngilizler Heybeliada’daki (Halki) evlerin oturulamaz 
hale geldiğini ve burada bulunan Mekteb-i Bahriye’nin zarar gördüğü dile getirilmekteydi. 
Beyoğlu’nda dört evin çöktüğü ve beş kişinin öldüğü Reuters kaynaklı haberde dile 
getirilmekteydi. Burgazada’da  (Antigoni) manastırlar dışında tek bir evin sağlam kalmadığı ifade 

edilmekteydi§. Deprem 12.20’de başlamış yaklaşık 20 saniye sürmüş ve iki büyük şok olarak 

meydana gelmişti**. Sultan II. Abdülhamid, evsiz kalan insanlara gıda yardımı yapılmasını 
emrederken, teknik bir komisyon oluşturarak, çökme tehlikesi olan evlerin yıkılması 
kararlaştırılmıştı. Ayrıca oluşturulan komisyon halkın temel ihtiyaçlarının temini nizamnameler 

oluşturmaktaydı††. Ana şoku müteakip artçı depremler de sonraki günlerde devam 

etmekteydi‡‡.      
 
Depremle ilgili bütün haberlere rağmen, depremin Güney Marmara yöresi ile alakalı gelişmeler 
gerek iç gerek dış basında göz ardı edilmişti. İstanbul basınına ulaşan haberler de depremin 
neticelerinden ziyade, Karesi Nahiyesi’nin bağlı bulunduğu Hüdavendigar Vilayeti’nde hissedilen 

artçı depremlerle alakalıydı§§.  Depremin artçı şoklarının Ayvalık’a kadar uzandığını 
göstermektedir. Depremden korkan halkın teskin edilmesi için, Bâb-ı Âli gazetelerden olayın 

ağırlığını gizlemesini istemişti***.    
 
Bu depremin Güney Marmara yöresine etkileri Osmanlı Arşivinde yer alan kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Nitekim deprem sonrasında Marmara Denizi'nde tabakatü’l-arz araştırması icra 

                                                           
* 11 Temmuz 1894 tarihli Western Daily Press, s. 8.   
† “Cenâb-ı Hâfız-ı Hakiki bir daha göstermesün, evvelki gün vuku’a  gelen hareket-i arzdan Dersaadet’te bazı 
mahaller rahnedarolmasıyla Şehremaneti celilesinden tayin kılınan heyet-i fenniyeler marifetiyle, Bâb-ı Âli’de Daire-i 
Celile-i Sadaret ile Dahiliye ve Hariciye Şura-yı Devlet Devairi ve Bâb- Vâlâ-i Meşihat Penahi ile daire-i Celile-i 
Askeriyye ve Bahriyye ve Tophane-i Âmire ve Adliye ve Evkaf-ı Hümâyun ve Maliyeve Nafia ve Maarif ve 
Şehremaneti ve Tıbbiye ve Defter-i Hakanî ve rüsumat daireleri ve devair-i resmiye-i saire yegân yegân keşf-ü 
muayenet ettirildikde cümlesinin hal-i hazırda tamamiyle hatr-u tehlikeden sâlim olduğu tahkik eyleyüp heyât 
mezkure tarafından bunu mübeyyin raporlar edilmiş olmasına mebni  Bilumum Devair kemâkân küşad edilüp, Kaffe-i 
memurinin vazifeleri başında bulunmaları için devaire tamamen evamiri lazıme itâ eylemiş olduğu ve eshab-ı 
mesalihin her zamanki gibi işlerinin taalluk ettiği devaire müracaat edebilecekleri resmen ilan olunur 12 Temmuz 
1894 tarihli Tercüman-ı Hakikat,  s. 1.,   
‡ 12 Temmuz 1894 tarihli Portsmouth Evening News, s. 2.   
§ 14 Temmuz 1894 tarihli Worcestershire Chronicle, s. 5., 12 Temmuz tarihli Hartlepool Northern Daily Mail, s. 3., 12 
Temmuz 1894 tarihli Sheffield Daily Telegraph, s. 5.  
** 11 Temmuz 1894 tarihli  Portsmouth Evening, News s. 2.  
†† 1 Ağustos 1894 tarihli Tercüman-ı Hakikat, s. 1.  
‡‡ 14 Temmuz 1894 tarihli Sunderland Daily Echo and Shipping Gazette, s. 3. 
§§ “Evvelki gece saat beşte Ayvalık'ta hafifçe bir hareketi arz hiç olurmuş ise de Elhamdülillah bir güne sakatlık 
olmadığı Karesi Mutasarrıflığı’nın işarı, üzerine, maruzdur Fi 13 Temmuz sene 310”, 27 Temmuz 1984 tarihli 
Tercüman-ı Hakikat, s. 1.  
*** BOA, BEO 434/32546.  
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eden bir ilmî heyet Gelibolu’ya gitmiştir*. Bu geminin görevi, Marmara sahili boyunca olası kırık 
ve fay hatlarını tetkik etmekti. Nitekim 1894 Depreminin artçı sarsıntısı niteliğini taşıyan bir 
deprem ilim adamları tarafından tetkik edilmiş ve bu depremle ilgili raporlar çıkarılmış ve büyük 
bir cetvel- harita oluşturularak Bursa Merkezli depremin etki alanı oluşturulmaya çalışılmıştı. 
Hatta ilgili haritada, Bandırma, Mihaliç ve Mudanya’nın merkeze yarıçap olarak uzaklığı 

hesaplanmıştı†.  Ancak depremin etkisinin yavaş yavaş unutulması bu konudaki ilmi çalışmaların 
sonraki yıllarda terk edilmesine sebep olmuştu. 
 

SONUÇ 
 
Deprem riski, tüm Türkiye’de olduğu gibi, Güney Marmara yöresi için de önemli bir sorundur. 
Verimli toprakları ve ulaşım kolaylığı ile önemli bir cazibe merkezi olan Güney Marmara yöresi 
tarihte yıkıcı boyutta birçok depreme maruz kalmıştır. Bunun yanında gerek depremler 
sonrasında gerekse de kuraklık veya beşeri nedenlerden ötürü bu yörede yer alan şehirlerde 
bedeli çok ağır yangın felaketleri meydana gelmiştir. 
 
Bu afetlerin gerek Osmanlı Arşiv Vesikaları gerekse de yerli-yabancı basın vasıtasıyla takip 
edilmesi, tarih araştırmaları bakımından büyük önem taşımaktadır. Özellikle 19. yüzyılda 
gerçekleşen tabii afetlerle ilgili henüz değerlendirilmemiş veya farklı kaynaklarla bilgi eksiklikleri 
tekamül edilmemiş bir çok kayıt bulunmaktadır. Bu belgeler tam ve koordineli bir şekilde 
değerlendirilmeye tabi’ tutulursa özellikle yaşanan depremlerin oluş sıklıkları, merkez üsleri, 
tarihsel tekrarlanış süreleri gibi günümüz araştırmalarına da ışık tutabilecek verilere 
ulaşılabilinecektir.  
 
Çalışmamızda bu bağlamda, Türk kaynaklarında fazla zikredilmeyen ancak özellikle İngiliz 
gazetelerinde kendisine geniş yer bulan 1884 depremi ele alınmıştır. Esasen bu deprem, çok 
daha yıkıcı özelliklere sahip 1894 depreminin bir öncü sinyali konumdadır. Bu bakımdan 1884 
depremi ile kendinden önceki bölgesel depremler ve 1894 depremi arasındaki korelasyon 
irdelenmeye çalışılmıştır. 1894 depremi sonrasında, dönemin bilim adamlarının yapılan 
çalışmalar da son dönem Osmanlı bürokrasinin deprem felaketi konusunda hangi önlemleri 
almaya çalıştığını göstermesi bakımdan ehemmiyet arz etmektedir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Bu iş için Selanik isimli bir vapur İdare-i Mahsusa tarafından tahsis edilmiş ve bu vapur önce M. 6 Ekim 1894’te 
Tekirdağ’a (Tekfurdağı) sonrasında Gelibolu’ya geçiş yapmıştır. BOA, Y.PRK.ASK.100/118    
† BOA, Y.PRK. TKM 32/13.  
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ÖZET: 
 
Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı içinde imzaladıkları gizli paylaşım 
planlarını uygulamaya sokmuşlardı. Bu çerçevede İngilizler ve Yunanlılar Batı Anadolu’da da hızlı bir 
çalışma başlattılar. Bölgede Yunan işgalinin başlamasıyla birlikte Yunanlılar halka savaş hukukuna aykırı 
davranışlarda bulundular.  Her fırsatta köyleri basarak Türklerin mallarına el koydular ve haksız yere dayak 
atarak köylüleri yurtlarından göç etmeye zorladılar.   
 
15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle başlayan bu Yunan mezalimi, kısa sürede Batı Anadolu’nun tamamında 
kendisini hissettirmiştir. Yunan ordusunun işgal ettiği yerlerde yaşayan Türklere, Yunan askerleri ve onlarla 
birlikte hareket eden yerli Rumlar müthiş bir zulüm, vahşet ve katliam uygulamışlardır. Batı Anadolu’nun 
Yunan işgaline uğrayan bütün köy, kasaba ve şehirleri bu mezalimden nasibini almıştır. Yunan işgaline 
uğrayan bu yerlerde toplu katliam yapmak, adam öldürmek, işkence yapmak, çocuk yaştaki kızlara ya da 
ihtiyar kadınlara tecavüz etmek, ayrıca camileri, evleri, iş yerlerini, tarlaları yağmalamak, hayvanları telef 
etmek Yunan askerleri ve yerli Rumlar için sıradan olaylar haline gelmiştir.    
 
22 Haziran 1920 tarihinde hem Kuzey-Batı Anadolu’da hem de Trakya’da başlayan Yunan askerî harekâtı 
sonucunda Kuva-yı Milliye Cephesi çöktü. 30 Haziran’da Balıkesir merkez düştü. 02 Temmuz 1920 
tarihinde de Yunanlılar tarafından işgal edilen Bandırma 2 yıl 2 ay 15 gün işgal altında kalmıştır. 
Bandırma’da çok uzun yıllar Türklerle bir arada, kardeşçe yaşayan Ermeni'ler ve Rum'lar özellikle işgal 
yıllarının son zamanlarında Türklere büyük baskılar ve işkenceler yapmışlardır. 
Bu bildiride Yunan işgali sırasında Bandırma ve çevresinde gerçekleşen Yunan vahşet ve mezalimi 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri, Müttefikler arası Tahkik Heyeti raporu, hatırat ve basılı eserlere 
dayanarak incelenecek ve tartışılacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi, Millî Mücadele, Bandırma.  
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ABSTRACT: 
 
After the Armistice of Mondros, Entente States put into practice the secret sharing plans they signed in 
the First World War. In this framework, the British and the Greeks also started a rapid work in Western 
Anatolia. With the beginning of the Greek occupation in the region, the Greeks were in public behavior 
against the law of war. At every opportunity, the villagers have been raiding the goods of the Turks, 
beating the unfair places and forced the villagers to migrate from their homes.  
 
Beginning with the invasion of İzmir on May 15, 1919, this Greek affair briefly felt itself in Western 
Anatolia. The Turks who lived in the places where the Greek army occupied, the Greek soldiers and the 
native Greek Cypriots who acted with them, carried out terrible persecution, brutality and massacre. All 
the villages, towns and cities of Western Anatolia that have been in Greek occupation have received this 
atrocities. Massacre, murder, torture, raping children of the aged girls or elderly women, and the 
destruction of animals, homes, work places, fields, and animals have become commonplace for Greek 
soldiers and indigenous Greeks in these places where Greek occupation is taking place.  
 
On June 22, 1920, the Kuva-yı National Front was collapsed as a result of Greek military operations that 
began in both North-Western Anatolia and Trakya. On June 30, the center of Balıkesir fell. Bandırma, 
occupied by the Greeks on 02 July 1920, was occupied for 2 years 2 months 15 days. Armenians and 
Greeks living in Bandırma together with Turks for many years, brothers and sisters have made great 
pressure and tortures on Turks especially in the last years of occupation.  
 
In this paper, the Greek brutality and the atrocities committed during and during the Greek occupation in 
Bandırma and its vicinity will be examined and discussed based on memorandum and printed works, the 
Ottoman Archive documents of the Prime Ministry, the report of the Confederation of Allies. 
 
Key words: World War I, Mondros Armistice, National Struggle, Bandirma. 
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GİRİŞ 
 

Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’ni imzaladıktan sonra, savaştan galip 
çıkan İtilaf Devletleri aralarında gerçekleştirdikleri gizli antlaşmalar gereğince harekete geçtiler. 
Mütarekenin 7. Maddesine göre Anadolu’da yer yer işgaller başladı.  Paris Barış Konferansı’nın 
sürdüğü sıralarda bu gibi haberlerin Avrupa gazetelerinde yer alması ile bu paylaşımın 
gerçekleşmek üzere olduğu anlaşılıyordu.* Padişah ve hükümeti bu gelişmeler karşısında sükûnet 
ve işgallere direnmeme çağrıları yapıyordu. Türk Milleti hiç bu kadar çaresiz, perişan ve umutsuz 
duruma düşmemişti. Bütün dünya Avrupa’dan sökülüp atılan Türklerin, Anadolu’dan da 
çıkarılarak Asya içlerine sürülmelerini bekliyordu. Yüz elli yıllık bir kin ve yağma hırsı içinde 
bulunan “uygar dünya”nın politikacılarının, düşünürlerinin, ilim adamlarının, şairlerinin, 
sanatkârlarının amaçları, en büyük arzuları gerçekleşiyordu. (Aybars, 1990:125) İşte bu bağlamda 
1829 Edirne Antlaşması gerğince Osmanlı’dan ayrılıp bağımsız olan Yunanistan, “Megali İdea” 
diye isimlendirdikleri politikaları gereğince İstanbul merkezli Bizans-Yunan İmparatorluğu’nu 
canlandırmağa yönelik sürdürdüğü çalışmalarını yeniden ele aldı. (Smith, 1978: 11-12)   
 
Birinci Dünya Savaşı sırasında da Yunanistan, özellikle Başbakan Venizelos, Batı Anadolu’yu hatta 
Trakya ve İstanbul’u Yunanistan’a katmak ve Yunanistan topraklarını bir kere daha bir misli 
büyütmek hedefine yöneldi ve bu yönde faaliyet göstermeğe başladı. (Sofuoğlu, 1994:239-240) 
Diğer taraftan Mütarekenin imzalanmasından sonra İstanbul’da özellikle Beyoğlu’nda Rumların 
da sevincine diyecek yoktu. Aynı zamanda taşkınlığa da başlamışlardı. (Gökbilgin, 1959:4-6) I. 
Dünya Savaşı’ndan önce İzmir Metropolitliği yapmış aynı zamanda Makedonya’da da faaliyet 
göstermiş olan Hrisostomas şimdi tekrar İzmir’e gönderilmişti. Hrisostomas, burada Yunan 
Hükümeti desteğinde İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir bölgelerindeki yerleşim birimlerinde 
asayişi bozmak ve isyanlar hazırlamak için faaliyete geçti. Böylece İzmir işgaline zemin 
hazırlanmaktaydı. (Bayar, c.4, 1967:1638-1639)  
 
Birinci Dünya Savaşı’nda Anadolu’dan kaçan Rumlardan tekrar Anadolu’ya gelmeye çalışanların 
geldikleri yerlere iadesi 17.K.K. 1-3-35 (1-3-1919) tarihli şifre ile 57. Alaydan istenmiş bunun 
üzerine firari ve şerir Rumların karaya ayak basmaması için sahilde muhafaza tertibatı alınmıştı. 
(Aker, c.1, 1937: 15). Ancak bu tedbirler yetersiz kalmaktaydı. Çünkü elde yeteri kadar kuvvet 
yoktu. Nitekim bu sebeple de ilgili makamlar jandarma ve polisin askerle takviyesini 
istemekteydiler. İlgili bölgelerde alınan tedbirlerin yetersizliği, İzmir Valisi Nurettin Paşa’nın 7 ve 
8 Mart 1919 da Harbiye nezaretine sunduğu raporlarından da anlaşılmaktadır. Vali Nurettin Paşa 
ayrıca raporlarda gerekli bazı girişimlerde bulunduğunu fakat etkili olmadığını belirterek, bu 
durumun durdurulması için fevkalade komiserlikler nezdinde teşebbüse geçilmesini merkezi 
hükümetten istemekteydi. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi- BOA.- BEO. UM.  345376 ). Firari 
Rumların bu şekilde Anadolu ve Trakya’ya sokulmalarına İngiliz ve Fransızlar da yardım 
etmekteydi. Nitekim Dâhiliye Nezareti’nin 5 Nisan 335 de Sadaret’e sunduğu mühim ve müstacel 
ibareli raporunda bu durum açıkça görülmektedir. (BOA. BEO. UM. 345376)Diğer taraftan bu 
sırada Marmara Sahillerinden Yunan silah kaçakçılığı da başlamıştı. Bu şekilde Anadolu’da 
oluşturulan Rum çetelerine silah temin edilmeğe çalışılmaktaydı. (Harb Tarihi Vesikaları Dergisi 
- H.T.V.D. sayı: 1, Vesika: 2360) 
 
Bu arada Mütarekeden bir müddet sonra Venizelos, Yunan toprak isteklerini 3 ve 4 Şubat 1919 
günleri çıktığı Paris Barış Konferansı huzurunda dile getirdi. Venizelos tezinde nüfus bakımından 

                                                           
*Meselâ Fransız basını mütarekeden hemen sonra (özellikle İzmir’de) Türkler tarafından bir Rum katliamının yer yer 
başladığını ve yakında korkunç boyutlara ulaşacağını, bu yüzden derhal tedbir alıp bölgeye asker sevkini işlemiştir. 
Yahya Akyüz, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, 1919-1922, Ankara 1988, 2. Baskı, s. 75-77. 
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ve etnik nedenlerden ötürü Anadolu’nun batı kısmının coğrafi ve tarihi açılardan özel ayrı bir 
bölge teşkil ettiğini öne sürdü ve bölgenin nüfusunu gösterecek resmi istatistikler olmadığını 
belirterek Rum Patrikhanesi’nin hazırladığı istatistiklere dayandığını ve bunların doğru olduğunu 
ifade ile Batı Anadolu’daki Rum nüfusunun 1.700.000 olduğunu iddia etti. Ayrıca Venizelos 
Türkiye Liselerinde okutulan Coğrafya kitaplarında Anadolu’daki Rum nüfusunun 1.300.000 
olarak gösterildiği iddiasında bulundu. Venizelos böylece tahrif edilmiş ve şişirilmiş rakamlarla 
bölgedeki Rum nüfusunun adalarla birlikte ele alındığında Müslümanlardan daha fazla olduğunu 
iddia ederek bu bölgenin Osmanlı Devleti’nin Türk bölgelerinin bir kısmını oluşturamayacağını 
ileri sürdü. (Bayar, c.5,1967: 1468; Jaeschke, 1986:50; Sonyel, c.1,1973:35-37). Hâlbuki Amerikalı 
Prof. Dr. Lybyer’in de belirttiği gibi 1919 da bölgedeki yani Trakya ve Küçük Asya’nın İzmir 
dolaylarındaki Türk nüfusu diğer azınlıklara göre ezici çoğunluktaydı. (Sonyel, 1973: 32). Bu 
durumu Yunanlı bir yazar da teyit etmekteydi: “Rum halkının Türk toprakları üzerinde iyice 
dağınık olması gerçeği kıyı kesimlerinde dahi büyük bir Rum çoğunluğunun bulunmayışı da göz 
önüne alınınca, Asya Türkiyesi’nde herhangi bir bölge üzerinde hak iddiasının ortaya atılması bir 
hayalperestlikten başka bir şey olamazdı.” (Pallis, 1997: 28). 
 
Bölgenin nüfusu ile ilgili resmi istatistikler ise şöyleydi: 1908 yılı Aydın Salnamesi’ne göre Aydın 
Vilayeti’nde (ki o zaman bu bölge Aydın ve İzmir’i içine alıyordu) toplam nüfus 1.729.974 tü. 
Bunun 1.313-561’i İslam geri kalanı 379.332’si de Hıristiyan olarak tespit edilmişti. Hıristiyan 
nüfus ise yalnız Rumlardan oluşmuyor diğer etnik unsurları da içeriyordu. Yine 1914 yılına ait 
nüfus durumunda bir değişiklik yoktu. Ayrıca bölgede sahilden içerilere doğru gidildikçe Rum 
nüfusu ise iyice azalmaktaydı.*  
 
Nitekim Rumlar kıyıda bir iki bölge Ayvalık, Urla, Çeşme, Foça’da çok az nüfus olarak fazla idiler. 
İzmir şehrinde ise azınlıkta idiler. Bunun ötesinde istatistiklerdeki küçük uyuşmazlığa rağmen 
Yunanlıların hak iddiasında bulundukları bölgelerde Türk-Müslüman nüfus ezici çoğunluğu 
oluşturmaktaydı. Yine Trabzon bölgesinde de Rum iddialarının aksine Türkler ezici çoğunluğu 
teşkil etmekteydiler.† Venizelos’un Batı Anadolu’da talep ettiği yerler şunlardı: Bursa vilayetinin 
bir kısmı (Balıkesir Edremit ve Ayvalıktan geçerek İzmir’den gelen tren yolunun Marmara’ya 
açılan ucundaki Bandırma’yı içine almak üzere) Balıkesir ve hemen de tamamen Denizli ve Aydın 
vilayeti. Ayrıca Çanakkale Boğazındaki İmroz ve Bozcaadayı da Batı Anadolu ile birlikte 
istemekteydi. Bütün bunların yanında Venizelos Kıbrıs, Rodos, Meis, Oniki Adalar olmak üzere 
bütün Doğu Akdeniz adalarına da talipti. Aslında bölgede Türk nüfusunun çoğunlukta olduğunu 
Venizelos da biliyordu. (Sofuoğlu, 1994:218)  
 
İzmir’in işgalinden sonra Rum çeteleri ve Yunan ordusunun tazyikleriyle işgal edilen bölgelerden 
Müslümanlar göçe zorlandı. Bu şekilde çok sayıda Türk nüfusu yerlerinden ve yurtlarından oldu 
ki bunlar hicret ettikleri bölgelerde sefalet içinde kalmışlardır Mondros Mütarekesi’nden sonra 
Rum Patrikhanesi de İstanbul’un Yunanistan’a ilhakı veya hiç olmazsa beynelmilel idareye 
kavuşturulması yönünde faaliyete geçmişti. Bu amaçla merkezi İstanbul Rum Patrikhanesi’nde 
şubeleri Anadolu’da bulunmak üzere Mavri Mira Cemiyeti, Rum İzci Derneği Rum Kızılhaç 
Derneği ve Pontus Derneği kuruldu. Bu faaliyetlerin bir gayesi Rumları silahlandırmak ve çeteler 
teşkil etmek olduğu gibi, diğer bir gayesi de Anadolu’ya gelecek Amerika ve Avrupa Heyetlerinin 

                                                           
*Geniş bilgi için bkz. Adnan Sofuoğlu, Kuvay-ı Milliye Dönemi’nde Kuzeybatı Anadolu (1919-1921) Genel Kurmay 
Yayını, Ankara, 1994. 
† Nüfus durumları ile ilgili geniş bilgi için ayrıca bkz. M. Şefik Aker; İstiklâl Harbinde 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali 
(104 sayılı Askeri Mecmuasının Tarih Kısmı) C. 1. Ankara 1937, s. 8; Sıtkı Aydınel, Güneybatı Anadolu ‘da Kuvay-i 
Milliye Harekâtı, Ankara 1990, s. 50-60; Salahi R. Sonyel a.g.e., C. 1 s. 30-41; Nail Moralı, Mütareke’de İzmir Olayları, 
İstanbul 1976 s. 118-123; Tevfik Çavdar, Millî Mücadele Başlarken Sayılarla Vaziyet ve Manzara-i Umumiye, İstanbul 
1971, s.15-17. 
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Rum nüfusunun kesafetine (çokluk) inandırmaktı. (Gökbilgin, c.1, 1959:154-155). Bu faaliyetler 
sonucunda ilgili bölgelerde papazların öncülüğünde oluşmuş olan Rum çeteleri gittikçe 
faaliyetlerini arttırdılar. (H.T.V.D. sayı: 5, vesika: 1038). Bunlar Türk köylerini basmağa ve fırsat 
buldukça Türk askerlerini öldürmeğe başladılar. Bunlar aynı zamanda bölgedeki İngiliz ve 
Amerikan subaylarıyla da sıkı bir ilişki içindeydiler. (H.T.V.D. sayı: 4, vesika: 64; sayı: 5, vesika: 
1055). Diğer taraftan İtilaf Devletleri’nin desteklediği Yunan işgalleri ile yerli Rumların ve 
Ermenilerin faaliyetleri karşısında özellikle Batı Anadolu’da olmak üzere bir Kuvay-i Milliye 
hareketi oluşturuldu ve bunlarla mücadeleye başlandı.*  
 
Mondros Mütarekesi sonrasında tarihi kaynağını ve alt yapısını Müdafaa-i Millîye Cemiyeti’nin 
örgütlenmesinden alan (Polat, 1991: 172) Müdafaa-i Hukuk Ruhu ve Kuva-yı Millîye’si ile halk 
haksız işgallere karşı durmuş ve fiilen savunmaya geçmiştir. Kuva-yı Millîye, “halkın hiçbir 
makamdan emir almadan, yalnız millî vicdanından emir alarak, silaha sarılarak milis kuvvetler 
meydana getirerek (çete harbi) yani bir (gerilla) savaşına girmesidir.”(Şapolyo, 1957:46). Batı 
Anadolu’da ilk direniş olayları, Bandırma, Balıkesir, Denizli, Soma gibi yerlerde ortaya çıktı. (Apak, 
1990:47). Bu bölgede ilk ciddi, fiili direniş olayı ise Ayvalık’ta 172. Alay komutanı Ali (Çetinkaya) 
Bey’den geldi. Yunanlılar 29 Mayıs 1919’da Ayvalık’a asker çıkarınca Ali Bey silahlı direnişi 
başlattı. † 
 
Milli Mücadele’nin önderi Mustafa Kemal Paşa, hakların savunulması konusundaki halkın 
ruhunda bulunan coşku selini, mütarekenin haksız uygulamaları ve özellikle İzmir’in işgali 
sonrasındaki toparlanmayı dile getirmiştir. Ona göre “Mukaddesatını”, manevi değerlerini bizzat 
kurtarmaya karar vermiş bulunan bir milletin yarattığı bu “Müdafaa-i Hukuk” hareketi 
İstanbul’dan görülemiyordu. Anadolu’ya ayak basıncaya kadar Mustafa Kemal Paşa da 
görememişti. O, “İstanbul’da iken milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte felâketlere karşı bu 
derece uyanık olduğunu tahayyül etmezdim” diyordu. (Tunaya, 1994: 8-16, 33-35) 
 
Yunanistan’ın yukarıda belirttiğimiz amaçlara ulaşmak uğruna 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle 
başlattığı bu vahşet ve mezalimi, kısa sürede Batı Anadolu’nun tamamında kendisini 
göstermiştir. Bu çalışmada Yunan işgali sırasında Batı Anadolu’da Bandırma ve çevresinde 
gerçekleşen Yunan vahşet ve mezalimi Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi belgeleri, 
Müttefiklerarası Tahkik Heyeti raporu‡, hatırat ve basılı eserlere dayanarak incelenmiştir. 
Yunanlılar ile yerli Rum ve Ermenilerin, Batı Anadolu’nun işgali sırasında gerçekleştirmiş oldukları 
mezalimin Bandırma ve çevresinde ki kısmı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yunan mezaliminin 
tespiti bağlamında değerlendirilmesi gereken en önemli araştırma, kuşkusuz Amiral Bristol 
başkanlığında oluşturulan Müttefiklerarası Tahkik Heyeti’nin incelemeleri ve hazırlamış olduğu 
rapordur.  Bu raporda Yunanlılar, yaptıkları mezalimden dolayı suçlu ve sorumlu 
bulunmuşlardır.(Turan-Özbek-Yıldırım, 2003:VII).  
 

                                                           
*Geniş bilgi için bkz. Adnan Sofuoğlu a.g.e., Sıtkı Aydınel; a.g.e. Zeki Çevik, Millî Mücadele’de Son Kurşun, Balıkesir 
2002. 
†Geniş bilgi için bk. Ali Çetinkaya, Millî Mücadele Dönemi Hatıraları, Ankara 1993. 
‡15 Mayıs- 20 Temmuz 1919 tarihleri arasındaki olayları inceleyecek olan Amerikan Yüksek Komiseri Mark Lambert 
Bristol başkanlığındaki heyete İngiltere, Fransa ve İtalyan delegeleri ile oy hakkı olmamak ve varılacak neticeye 
katılmamak şartıyla bir Yunanlı ve bir de Türk temsilci katılmıştır. 12 Ağustos-15 Ekim 1919 tarihleri arasında iki ay 
kadar incelemelerde bulunan Heyeti İzmir Menemen, Manisa, Aydın, Nazilli Ödemiş, Ayvalık, Çine ve civarında 
mesaisini yoğunlaştırmış ve 175 tanığın ifadesini almıştır. Tahkik Heyeti raporunda Yunan işgali hakkındaki menfi 
kararına rağmen Paris Konferansı Venizelos'a bir ihtarda bulunmakla iktifa etmiş ve Yunan işgalinin de vamına karar 
vermiştir  Mustafa Turan, Hâkimiyet-i Milliye’nin Tesisinde Yunan İşgali’nin Rolü, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi-
2, Cilt:1, Sayı:2, Temmuz 1997, s.44-45. 
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Batı Anadolu’da 1919–1922 yılları arasında Yunan işgali altında bulunan yerlerde Türklerin 
uğradığı mezalimi belgeleyen Müttefiklerarası Tahkik Heyeti’nin raporundan başka raporlar da 
vardır. “The Greek Atrocities in Turkey, Konstantinopel 1921”  künyesiyle yayınlanan 18 Mayıs 
1921 tarih ve 202 sayılı rapor da Amerikan temsilcisi Bristol,  Fransız temsilcisi Bunoust,  İngiliz 
temsilcisi Hare ve İtalyan temsilcisi Dall'olio imzalarını taşıyordu. 
 
 Yunan mezalimini bütün açıklığı ile ortaya koyan ve tam metni yayımlanmış olan önemli 
raporlardan bir diğeri ise Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi tarafından hazırlanan ve “İzmir Büyük 
Yangını, Aydın, Nazilli, Burhaniye, Söke Mıntıkasında Vukû ‘a Getirilen Yunan Tahrîbât ve 
Mezâlimi Hakkında İki Kıt ‘a Rapor” isimli belgedir. (Çakmak, 2009: 209-221). Bu rapor,  
Yunanlıların Batı Anadolu’da gerçekleştirdiği mezalimi bizzat görmek isteyen,  içerisinde yerli ve 
yabancıların yer aldığı bir heyete refakat eden İzmir Mevki Komutanlığı Karargâhı’nda görevli 
Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi tarafından 29 Ekim 1922 tarihinde hazırlanmıştır.  
  
Yunan mezalimi hakkında geniş bilgi edinmek için diğer yayınları da şöyle sıralamak mümkündür:  
Mustafa Turan,  Yunan Mezalimi  (İzmir,  Aydın,  Manisa, Denizli–1919–1923),  Atatürk Araştırma 
Merkezi Yay.,  Ankara 1999;  Zafer Çakmak,  İzmir ve Çevresinde Yunan İşgali ve Rum Mezalimi, 
Yeditepe Yay., İstanbul 2007; Talat Yalazan,  Türkiye’de Yunan Vahşet ve Soy Kırımı Girişimi,  I-II,  
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yay.,  Ankara 1994; Zekeriya 
Türkmen,  Belgelerle Yunan Mezalimi, Ocak Yay., Ankara 2000; Justin Mc Carthy, Ölüm ve 
Sürgün-Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı( 1821-1922), Çev. Fatma Sarıkaya, TTK Yay. 
Ankara 2018, 2. Baskı. Yunan mezalimi hakkında yayımlanmış arşiv belgeleri için ise; Arşiv 
Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi,  II,  T.C.  Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü,  Ankara 1996 künyeli esere bakılabilir. Bu dönemde İtilaf Devletleri 
ile Yunanistan ilişkileri hakkında şu eserler de önemlidir: İzzet Öztoprak, Kurtuluş Savaşıyla İlgili 
Yunan Belgeleri, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2006; Salahi R. Sonyel, İngiliz Gizli Belgelerinde 
Türk-Yunan İlişkileri (1821-1923), Remzi Kitabevi, İstanbul 2011; Nilüfer Erdem, Yunan 
Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekâtı (1919-1923), Derlem Yayınları, İstanbul 2010; Bujak, 
1918-1922 Yunan Ordusu’nun Seferi, İbrahim Kemal (Çev.), Askeri Matbaa, İstanbul 1939. 
 

BATI ANADOLU’DA YUNAN İŞGALİ SONRASINDA BANDIRMA VE ÇEVRESİNDE YUNAN 
MEZALİMİ 

 
Bu konuyu yeterince açıklayabilmek için birkaç alt başlık ile bölgenin Yunan askerlerince işgali 
sonrası gelişmeler ve ortaya çıkan silahlı güçler hakkında da bilgiler vermek gerekir. 
 
Kuva-yı Milliye Cepheleri’nin Çökmesi ve Balıkesir Bölgesi’ninin Yunan İşgaline Uğraması 
 
Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra İtilâf Devletleri arasında en güçlü durumda olan 
İngilizler, Anadolu’nun taksimi ve işgalinde Yunanlıları kullanmayı plânlamıştı. Amaçları uğruna 
kullanacağı Yunanlılara, Batı Anadolu’da bazı Türk topraklarını vermeyi vaat etmişti. Yunanlılar, 
İngilizlere hizmetleri karşılığında onların kendilerine vermeyi vaat ettikleri toprakları elde etmek 
üzere 22 Haziran 1920’de altı tümenlik bir kuvvetle üç yönden Anadolu içlerine doğru ileri 
harekâta geçtiler. Yunanlılar üç tümen ile iki koldan Akhisar-Soma yönünde, iki tümen ile Salihli 
yönünde; bir tümen ile Aydın Cephesi’nde harekete geçtiler.(Pehlivanlı, 1991:155).  
 
O sırada 61. Fırka (Tümen) karargâhı Balıkesir’de bulunuyordu. Tümen komutanı Albay Kazım 
(Özalp) Bey idi. Burada ayrıca 190. Alay’dan iki nizamiye taburu, bir batarya toptan oluşan yedek 
kuvvet bulunuyordu.  Bunlardan başka Bandırma’da Binbaşı Cemal Bey kumandasında bir piyade 
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taburu mevcuttu. Biga’da ise yeni kurulmaya çalışılan ufak bazı kuvvetler mevcuttu. (Özalp, 
1988: 135).  
 
Soma Cephesi’ndeki Türk kuvvetleri Giresun Nâhiyesi’nde tutunmaya çalıştıysa da, kanlı 
çarpışmalardan sonra onlar da uzaklaşmak zorunda kaldılar. Giresun ismi o kanlı günlerden ötürü 
Savaştepe olarak değişti. Sonra Konakpınar’a mevzilenip Balıkesir’i savunmak isteyen milis 
güçleri, Sındırgı üzerinden bir Yunan süvari birliğinin yaklaşması üzerine oradan ayrıldılar. Ayvalık 
ve İvrindi cephelerinde şiddetli çarpışmalar oluyordu. Sonra Ayvalık Cephesi’ndeki Türk birlikleri 
de plâna göre çekilmeye başladı. Yunan taarruz plânı, Türk birliklerini doğuya atıp İzmir 
bölgesinin emniyetini sağladıktan sonra Balıkesir üzerinden Marmara Denizi’ne varmaktı. (Belen, 
1983:157)  
 
Artık Balıkesir’in boşaltılmasından başka çare kalmadığını anlayan Albay Kazım (Özalp) Bey, 
depolarda bulunan silah, cephane, malzeme, eşya ve evrakın trenlerle Susurluk’a 
naklettirilmesini emreder. Ayvalık, İvrindi, Savaştepe ve Balıkesir’den gelen birliklerle, Bandırma, 
Gönen ve Biga’da bulunan birliklerin katılmasıyla Susurluk’ta savunma tertibatı almayı düşünen 
Kazım Bey, Susurluk’ta kimsenin kalmamış olduğunu anlayarak tüm birlikleri Uluabat Köprüsü 
doğusunda toplamaya karar verir. Halk panik içinde, ne yapacağını bilemez hâldeydi. Bir kısım 
sivil halk ve milis kuvvetleri trenle, atlı araba konvoylarıyla yola çıktılar. Arabalarla giden 
Balıkesirliler’den bazıları, Susurluk’tan sonra yolda Sülüklü (Sündüklü) Çerkes Davut Çetesi 
tarafından soyuldular. ( Özalp, 1988: 142; Keçeci Hâfız Mehmed Emin Efendi,1987; 
Ayhan&Göksay, 2011: 4).  Balıkesir’in işgali sonrasında Bursa’ya gelen Kazım Bey, Ankara’dan 
aldığı emir doğrultusunda kendisine bağlı birlikleri Albay Bekir Sami Bey’in emrine bırakarak 
Eskişehir’e hareket eder(Özalp,1988:144). Böylece İzmir’in işgalinden sonra kurulmuş olan İzmir 
Kuzey Cephesi tamamen çökmüştür. Artık yapılması gereken şey yeniden toparlanmak, daha 
büyük kuvvetler toplamak ve her şeyden önce başarıya inanmaktır.*  
 
30.Yunan Alayı’na bağlı birlikler 30 Haziran saat 14’de Balıkesir’e girdiler. Aynı zamanda 
Yunanlıların daha önce Limni Adası’na getirdikleri Selânik’den 27. Alay, Dedeağaç’dan İskeçe 
Tümeni ve 15. Alaya bağlı birlikler 1 Temmuz’da Ada’dan ayrılarak 2 Temmuz 1920 saat 00.05’de 
Bandırma ve Erdek’de karaya çıktılar ve hiç durmadan Susurluk’a doğru ilerlediler. Amaçları 
Balıkesir’deki Türk birliklerini arkadan çevirmekti. Ama Türk birliklerindeki askerlerin bir 
bölümünün ailelerini koruma amacıyla dağılıp köylerine gitmesi ve ordu birliklerinin de Bursa’ya 
doğru zamanında çekilmesiyle Yunanlılar’ın Türk birliklerini imha plânı gerçekleşmedi. 
 
Balıkesir’deki Yunan İşgâl Kumandanlığı'nın ilk yaptığı işlerden biri Postahane'deki memur ve 
telgrafçıları değiştirmek oldu. Yerlerine Rum ve Ermeni memurlar getirildi. Daha sonra polis 
memurları kovularak İstanbul'a gönderildi. (BOA. DH. EUM. MB. 214-8). İstanbul Hükûmeti'yle 
yapılan görüşmelerden sonra kovulan polislerin bir kısmı asâyiş görevi için geri gönderildi (4 
komiser muavini, 6 polis) (BOA. DH. EUM. MH. 214 -19 ). 
 
Bandırma'ya çıkan Yunan birlikleri, yerli Rumlar ve bâzı Anzavur artıkları tarafından karşılandı. 
Esas ordu birlikleri Balıkesir'e doğru hareket ettirildiğinde, Bandırma'da bir Yunan jandarma 
birliğiyle,  Yunan askerî gemileri mürettebatının oluşturduğu bahriyeliler kaldı. Bunların ilk işleri,  
şehirde millî hareketi destekleyenleri bulup tutuklamak ve bâzılarını asmak oldu. Millî hareketin 
Bandırma'daki temel direklerinden olan Çerkes Hasan Bey, işbirlikçilerin teklifiyle Liman 

                                                           
*Geniş bilgi için bkz. Mahir Yıldız, 61.Fırka Komutanı Kazım Özalp’ın Balıkesir’deki (15 Mayıs 1919 – 30 Haziran 1920), 
T.C. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir 
2009.  
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Meydanı'nda büyük hakarete uğrayıp şehid edildi. (Selçuk, c.2, 1973: 54).  Aynı şekilde; Tevekkül 
Ticarethânesi sahibi, asker emeklisi Bandırmalı Hacı Bekir oğlu Ömer Efendi, Yunanlılarca esir 
edilerek Yunanistan'a götürülmüştür. (BOA. HR. İM. 105-72). 
 
Balıkesir içinde ve çevre kazâlarda bâzı vatansever insanlar,  işgâl karışıklığı durduktan sonra, 
“İşgâle karşı ne yapabiliriz?” sorusuna cevap aramaya başladılar. Bu günlerde;  Balıkesir'de 
avukatlık yaparken Yunan gelince Ankara'ya kaçan ve Millî Hükûmet tarafından yöreyi tanıdığı 
için Demirci'ye Kaymakam olarak gönderilen İbrahim Ethem (Akıncı)  Bey, Yunanlılar'ın burayı da 
işgâl etmeleri üzerine teslim olmadı. Çerkes Ethem Bey'in Yunan'a teslim olmasından sonra 
yörede kalan İbrahim Ethem Bey, Parti Mehmet Pehlivan ve Halil Efe'nin gruplarını da yanına 
alarak Sındırgı dağlarında mücadelesini kurtuluşa kadar sürdürecektir.*  
 
İşgal Bölgesinin Silahlı Güçleri 
 
Bandırma ve çevresinde Yunan mezalimini netleştirebilmek için işgâli izleyen günlerde bölgedeki 
silâhlı güçler hakkında kısa bilgiler vermek yerinde olacaktır. Bu silahlı güçleri şöyle 
sıralayabiliriz:† 
1-Yunan nizâmî birlikleri, 2-Yunan jandarmaları, 3-Yerli Hristiyan eşkıyâlar: Gönüllü Rum 
müfrezeleri-Ermeni gönüllü müfrezeleri-Rum izciler, 4-Yunancı Müslüman eşkıyâ, 5-Eşkıyâ (çalı 
kakıcılar), 6-Türk polis ve jandarması, 7- Millî müfrezeler 
 
Bu konuda Bandırma yöresi ile ilgili bilgiler şöyledir: 
 
1-Yunan Nizâmî Birlikleri: Bölgeyi işgâl altında tutan askerî birliklerdi. Balıkesir'de güçlü bir 
garnizon, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Susurluk ve Sındırgı'da birer toplu birlik vardı. Bu birlikler 
etrafı tel örgülerle emniyete alınmış kışlalarda kalıyorlardı. Ayrıca Ayvalık, Bandırma ve Erdek'de 
Yunan gemileri demirli olup bunlara bağlı bahriye erleri ve buralarda kurulmuş Yunan sâhil 
muhafaza teşkilâtı vardı. Nizâmî birliklerin kışlalardaki sayısı cephedeki duruma göre azalıp-
çoğalmaktaydı. Kurtuluşa yakın günlerde toplu birlikler cephelere sevkedildiğinden ve firarlar 
arttığından, birliklerdeki sayı çok azalmıştı. 
 
2- Yunan Jandarmaları: Yunan birliklerinden ayrı ve kısmen atlı olan Yunan jandarmaları bütün 
kazâ ve bucaklarla kendilerine yakın köylerde karakollar kurmuşlardı. Bu jandarmalar âsâyişi 
sağlamak için buralara yerleşmişlerse de kısa zaman sonra zengin halktan haraç alan, her fırsatta 
köy basıp soygunlar yapan, ırza geçen birlikler hâline geldiler. Çoğu kez para alabileceklerini 
umdukları kişileri karakollara çağırıyor, dayak atarak veya Yunanistan'a esir olarak gönderip daha 
sonra ailelerinden para alarak gidip “kurtarıyor”lardı! 
 
3- Yerli Rum Çeteleri: Daha çok Kapıdağ Yarımadası, Bandırma ve çevresiyle Ayvalık civarında 
faaliyette bulunan yerli Rumların oluşturdukları çeteler,  ilk zamanlar Yunan jandarmasının 
emrinde çalışmış,  daha sonra resmen jandarma üniforması giymişlerdi. Yunanlılar'la birlikte 
hareket eden yerli Rumlar'dan bâzılarının isimleri şöyleydi: Yeniceli Kirman, Dutlimanlı Panayot, 
Andon Kâhya oğlu İstavri, Nikola oğlu Yani, Yorgi oğlu Sofokli, Nikola oğlu Dimitri, Papanikola 
oğlu Istrati, Peremeli Andon oğlu Yorgaki, Elpisli Moskova oğlu Yorgi, Pandeli oğlu Petro, Çavdar 
Yordanoğlu, Mihal oğlu Karaman, Timurtaşlı Tanaş, Tiraş oğlu Istrati, İstavri, Ligor Teodos …( 

                                                           
*Geniş bilgi için bkz. Zeki Çevik, “Millî Mücadelede İbrahim Ethem (Akıncı) Bey’in Sındırgı Yöresindeki Faaliyetleri”, 
Güncel Araştırmalar Işığında Sındırgı (Bildiriler Kitabı), İzmir 2018, s. 81-99     
†Geniş bilgi için bkz. A. Ayhan- H.A. Göksay, a.g.e., s. 27-42  
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Çantay, 1958) Bunların bir kısmı müfrezeler, bir kısmı halk tarafından ortadan kaldırıldı. Büyük 
bir kısmı kurtuluştan sonra Yunanistan'a kaçtılar. 
 
4- Yunancı Eşkıyâ: Anzavur artığı bâzı eşkıyâ gruplarının işgâlle birlikte “Yunancı” oldukları 
görüldü. Bu çetelerin en çok kan dökeni Sülüklü (Sündüklü) Davut Çetesi'ydi. Davut daha ordu 
Bursa'ya doğru çekilirken Susurluk-Kemâlpaşa yolunu kesmiş ve gelip-geçeni soymaya 
başlamıştı.   Yine Anzavur artıklarından Canbazlı Hakkı ve Lohu Kâzım Çetesi Kemâlpaşa  
(Kirmastı)  yakınlarında Balıkesir'den kaçan Kuvâ-yi Millîciler'in önünü kesip Yunan 
Kumandanı'na götürmek istemişlerse de başaramamışlardı. (Keçeci Hâfız Mehmed Emin 
Efendi,1987; Balıkesir, 1988). İşgâlle birlikte Yunan Kumandanlığı'na bağlılıklarını bildiren bu 
eşkıyâ grupları silâh ve cephâneyi Yunanlılar'dan almakta, baskınlara birlikte katılmakta ve 
soygunlardan Yunanlılar'a hisse vermekteydiler. (Akıncı,1978: 159,185,206,209). Yunanlılar'ın 
dağlardaki millî müfrezeleri tâkibe çıkmalarında bu eşkıyâ hemen her zaman onlara kılavuzluk 
etmekteydiler. Bandırma ve çevresinde Yunanlılar'la birlikte hareket eden, onların her türlü 
rezâletlerinde yardımcı olan Yunancı şakîler şunlardı: Susurluk-Karacabey bölgesinde Çerkes 
Sülüklü Davut ve Çerkes Canbazlı Hakkı çeteleri,  Manyas civarında Anzavuroğlu Kadir ve 
Boğazköylü Kemâlettin çeteleri. Millî müfrezeler dağlarda âsâyişi sağlayınca bu çeteler kısa 
zamanda dağıtılmış ve bir kısmı yakalanıp idam edilmişti. Yunan yanlısı olarak en çok faaliyet 
gösteren Kabakçı Saadettin, Canbazlı Hakkı ve Sülüklü Davut çeteleriydi. Sündüklü Davut Çetesi 
kurtuluşta pek çok kan dökerek Yunanlılar'la beraber çekilmiş,  daha sonra Yunanistan'a 
sığınmıştı.  Davut ve bâzı adamları Yüzellilikler listesine de almıştı. Davut, döktüğü kanların 
hesabı sorulur diye 1938 affından sonra yurda döndü ama yaptığı mel'unlukların hesabı sorulur, 
intikamı alınır diye bir daha buralara gelemedi. Ölünceye kadar İstanbul'da evinden dışarı 
çıkamadı. (Ayhan&Göksay, 2011:29) 
 
5- Eşkıyâ (Çalıkakıcılar): Birinci Dünya Savaşı yıllarında asker kaçaklarının başlattığı eşkıyâlık 
olayları karşısında köylerini bunlara karşı korumak için silâhlanan köy delikanlılarından bâzıları,  
bir süre sonra asker kaçaklarıyla bir olup eşkıyâlığa soyunmuşlardı. Millî Mücâdele'nin 
başlangıcında hemen hepsi ikna yoluyla hizmete alınarak çeşitli cephelerde görev yapan, fakat 
işgâli izleyen aylarda etraftaki karışıklıktan faydalanma yolunu seçen bu kimseler soygun 
olaylarına girişmişler ve zaman zaman millî müfrezelerin isimlerini kullanarak köyleri haraca 
bağlamışlardı.  İlk zamanlar şekavetlerini öyle arttırmışlardı ki, millî müfrezeler Yunan'ı bırakıp 
bunlarla uğraşarak köyleri korumaya ıçalışmışlar,  çoğunu da sindirmişlerdi.  Hattâ Yunan İşgâl 
Kumandanlığı,  kendilerine bağlı bâzı köyleri  “eşkıyâya karşı korunsunlar”  diye silâhlandırmıştı!  
 
Millî Mücâdele'ye katılarak kendilerini affettiren Bandırma yöresindeki eşkıyalar şunlardı: 
Manyas-Gönen-Bandırma civarında Altıparmak Nuri, Yaşar, ibrahim Çavuş, Boşnak Kara İbrahim, 
Kürt Hasan, Bacak Hasan; Susurluk'ta Çetmi Süleyman, Tatar Mehmet Çavuş çeteleri. (Akıncı, 
1978: 185 ) Çetelerin bir kısmı işgâl zulmüne dayanamadıkları için dağa çıktıktan sonra, 
karınlarını doyurmak, giysi ve silâh bulmak için zorla alma, yâni “eşkıyâlık”tan başka şekilde 
isimlendirilemeyecek hareketlere başvuranlardı. Zamanla İbrahim Ethem Bey'in dağlardaki 
otoritesi yerleşince, pek çoğu ona bağlanarak eşkıyâlığı bırakmışlardır.  
 
6-Türk Polis ve Jandarması: Yunan işgâline rağmen Türk polis ve jandarması görevlerini terk 
etmemişti. Osmanlı Devleti'nin sorumlu memurları olarak vazife başında kalmışlardı. Yunanlılar 
önce çeşitli bahanelerle jandarma subaylarını tevkif ettiler. (BOA. DH. EUM. ASY. 59-90)  Daha 
sonra tevkif etmedikleri subay ve jandarma erlerini bulundukları yerlerden çıkararak İstanbul'a 
yolladılar. (BOA. DH. EUM. ASY.  59- 42; BOA. DH. EUM. ECB. 32-29). Polis memurları da silâhları 
alınıp işten atılarak İstanbul'a gönderildi. (BOA. DH. EUM. LVZ.  67-24; BOA. DH. EUM. 32- 
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29)Sadece Balıkesir değil, Edremit, Bandırma, Edincik jandarma ve polisleri de işlerinden atıldılar.  
(BOA. DH. EUM. ASY. 59-21) 
 
7- Millî Müfrezeler: Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey grubu: İbrahim Ethem Bey, Yunan 
birlikleri Demirci ve Gördes'e yaklaşırken Çerkes Ethem Bey Yunan'a teslim olunca 33 kişiyle 
ondan ayrılıp Gördes'e gelen Parti Mehmet Pehlivan ve Halil Efe kuvvetlerini de yanına alarak 
ilçe jandarma birliğiyle dağa çekildi. Zaman zaman 150 kişiye ulaşan bir grup oluşturdu. İbrahim 
Ethem Bey bu kuvvetleri müfrezeler hâlinde ayırıp numaralamış,  her müfrezenin çalışma 
sahasını belirleyip aralarında haberleşmelerini sağlamak için şifre ve parolalı sistemler kurmuş, 
müfreze kumandanları her hafta İbrahim Ethem Bey'e rapor vermeye zorunlu tutulmuştu. Bu 
numaralamaya göre; 1. 2. 3. 4. 5. müfrezeleri Demirci ve Gördes kazâlarının piyâde ve süvâri 
jandarma erleri teşkil etmekteydi. 6. 10. 11. 12. 13. müfrezeler efelerden oluşuyordu. 
 
Yunan Zulmüne Karşı Bölgenin Sığınma Yeri: Gönen Çakmak Bayırı* 
 
Gönen'deki dağlık arâzide Çakmak Bayırı denilen bölge Yunan işgâlinden itibaren Kuvâ-yi 
Millîyecilerin sığınma yeri oldu. Zulme uğrayan, eli silâh tutup düşmana başkaldırma cesareti 
bulan,  Çakmak Bayırı'na sığınıyordu. Yunanlılarla işbirliğine yanaþmayan eski eşkıyânın da çoğu 
burada toplanmıştı. İşgâli izleyen günlerde yerli Rumlar'ın ve Yunancı hâinlerin isimlerini 
verdikleri kişiler karakollara getiriliyor, dövülerek haraç alınıyordu. Ayrıca Bandırma'da Yunancı 
Ali Sâmi isminde biri tarafından neşredilen  “Adâlet”  gazetesine halk zorla abone ediliyordu.† 
Birgün Gönenli Uncu Ali Ağa karakola çağırılarak kendisinin dîvân-ı harbe götürüleceği bildirildi. 
Sonra 3000 Lira fidye alınıp serbest bırakıldı. Ali Ağa ailesini alarak İngiliz işgâlinde olan Biga'ya 
kaçtı. Bu olay, “haraç dönemi”nin başlangıcı oldu. (Özer, 1964: 105-106)  
 
Gönen Çakmak Bayırı'nda toplananlar ilk zamanlar geçimlerini temin için gasp yoluna 
başvurdularsa da, İbrahim Ethem Bey'e bağlandıktan sonra tamamen Millî Müfrezeler 
Nizamnâmesi'ne göre hareket ettiler. (Akıncı, 1978: 175).  Bunlar, toplu olarak bulunmak, iaşe 
ve ibate bakımından zor olduğundan, takımlara ayrılarak komutanlarını belirlediler.  Zaman 
içinde  “Gönen Yıldırım Müfrezesi”  adı verilen bu Kuvâ-yi Millîye Birliği'nin müfreze 
kumandanları şunlardı:1- Çetmili Osman Bey,2- Altıparmak Nuri Efe,3- Çakmaklı Kâzım, 4- 
Edincikli Bacak Hasan, 5- Sarıköylü Kürt Hasan, 6- Karabulut Kâzım Bey.  
 
  Ayrıca, Biga bölgesinde Gönen Akıncıları'yla işbirliği yapan şu çeteler vardı: (Güven, 
1948: 137-145).  1- Çingen Ali Çetesi, 2- Yeni Çiftlikli Mehmet Çetesi, 3- Arnavut Rahman Çetesi. 
Karabigalı Hâlit Bey ve Dimetokalı Fehim Bey de bu yörede çalışan fedâkâr insanlardandı.‡  
 

                                                           
*Geniş bilgi için bkz. A. Ayhan- H.A. Göksay, a.g.e., s. 37-38   
†Bu Bahriye Miralayı (Bahriyeli) lakaplı Ali Sami vatan kurtulduktan sonra “150likler” listesine alınarak, yurtdan 
kovulmuştur.  Yunanistan'ın Kalama şehrine yerleşmiş, eşi ve çocuklarıyla birlikte, tenasür ederek (Hıristiyan olarak) 
“Haralambos” ismi ile yaşayıp ölmüştür.1938’deki genel aftan sonra da Türkiye’ye dönmemiştir.  A. Ayhan- H.A. 
Göksay, a.g.e., s. 37, 76. 150’likler listesinin 101. sırasındadır. İlhami Soysal, 150’likler, İstanbul 1985, s. 142.   
‡Yukarıda belirttiğimiz müfreze kumandanları dışında, Gönen yöresinde silâhlarıyla hizmet veren diğer bâzılarının 
isimleri de şöyledir: Yortanlı Mustafa, Bandırmalı Sâlim Çavuş, Çakırcalı Mustafa, Danişmendli Hurşit, Haydarlı 
Himmet, Alaşarlı Bekir Çavuş, Erdekli Hasan Çavuş, Hamamlılı Hakkı Çavuş, Süleymanlı'dan Ahmet Çavuş,  Kocapınarlı 
Kara İbrahim,  İvrindili Sâlih  (şehit), Kayacıklı Şevki,  Edincikli Cemil,  Edincikli Kotun İsmail,  Çürüdenköylü Tâlip, 
Bayramiçli İdris, Edincikli Tahsildar Tevfik, Edincikli Süleyman, Karacabeyli Arnavut Kahraman, Edincikli Hüseyin 
(Borazan), Gönenli Rıfat, Edincikli Şahabettin, Kayacıklı Seyfullah, Edremitli Boşnak Kâzım Çavuş, Edincikli Hâfız Refik, 
Hisaralanlı Mahmut, Kalfaköylü Koca Ali,  Balyalı İbrahim,  Ortaobalı Yetim Mustafa,  Canbazlı Halil, Canbazlı Çolak 
Hüseyin, Gönenli Hüsnü Çavuş, Gönenli Hanaylı İbrahim, Edincikli Şükrü  (Öner),  Yortanlı Kâzım  (Yılmaz),  Erdekli Said  
(Çiçek),  Bandırmalı Tevfik, Bandırmalı Abdullah  (Gülütaş),  Edincikli Emin  (Eriklili),  Edincikli Hasan  (Biter), Bandırmalı 
Murad  (Güneyli),  Kocadereli Hacı Mustafa,  Çomlulu Mustafa (Kahraman)... A. Ayhan- H.A. Göksay, a.g.e., s. 38.  
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  Bölgenin Kurtuluş hareketine katılan Gönen Yıldırım Müfrezeleri ile ilgili orijinal bir belge 
Sayın Aydın Ayhan’nın özel arşivinde bulunmaktadır. Gönen Yıldırım Müfrezeleri, Yunan işgali 
yıllarında, Gönen ve çevresinde çalışan, katliamları ve soygunları engellemeye,  hainleri 
cezalandırmaya çalışan,  Yunan kuvvetleri kaçarken Gönen, Manyas, Biga, Edincik, Bandırma ve 
Erdek'in kurtuluşunu sağlayanlardır.  Belge;  kurtuluştan kısa süre sonra 19 Mart 1339/1923’de 
Gönen Belediyesi ve Belediye Meclisi tarafından düzenlenmiş olup mühür ve imzalarla 
onaylanmıştır. (Ayhan&Göksay, 2011: 38-44) *   

                                                           
*Akıncı Müfrezeleri: 
Müfreze Kumandanı: Edincikli Bacak Hasan Efe 
Müfreze: Edincik’li Pıtır Hasan Efe, Edincik’li Tevfik Efe, Edincik’li Süleyman Efe, Edincik’li Jandarma Tevfik Efe, Edincik’li Faik Efe, 
Edincik’li Şükrü Efe, Edincik’li Şaban Efe, Edincik’li Çürüden Karyeli Veli Efe, Edincik’li Çürüden Karyeli Seyfullah Efe, Bandırma’lı 
Doktor Numan, Balya'nın Haydaroba Karyesi’nden Amet, Balya’nın Pazar Karyesi’nden Mehmed, Balya’nın Pazar Karyesi’nden Halil, 
Balya’nın Pazar Karyesi’nden Abdullah, Bandırma’lı Mustafa, Kirmastı'nın Karapürçek Karyesi’nden Abdullah, Gönen’li Çepiş-zade 
Rıfat Efe, Gönen’li Kanayalı İbrahim, Gönen’li Papuşcu Nuri, Gönen’li Şükrü, Gönen’li İsmet, Gönen’li Vakkas, Gönen Tuzakçı 
Karyesi’nden Hüseyin, Gönen Kalfa Karyesi’nden Koca Ali, Gönen Balcı Karyesi’nden İbrahim, Gönen Canbaz Karyesi’nden Hüseyin, 
Gönen Canbaz Karyesi’nden Halil, Gönen Kürsü Karyesi’nden Mustafa, Gönen’li Mehmed. 
Şehid olanlar: Edincik’li Hüseyin, Edincik’li Abdülhamid, Edincik’li Şahabettin, Edincik’li Hüseyin, Edincik’li Celil, Çürüden Karyesi’nden 
Talib, Bandırma Kıyık Karyesi’nden Şevki, Bursa’lı Hüseyin, Gönen'den Raif, Gönen Ekşidere Karyesi’nden Mehmed. 
Berhayat olanlar: 22 
Şehid                    :  12 
Yekün:                :  45 
Müfreze Kumandanı: Gönen Sarı Nahiyesi’nden Kürt Hasan Efe  
Müfreze: Gönen Kurtunlu Mahallesi’nden Çalı Karyeli Kula Ahmed Efe, Gönen Kurtunlu Mahallesi’nden Kâtip Mustafa oğlu Ömer 
Lütfü Efendi, Gönen Sarı Nahiyesi’nden Semiz Mahalleli İsmail oğlu Süleyman, Gönen Aşçı Ali Mahallesi’nden Berber Bahaddin oğlu 
Hüseyin, Gönen Sarı Nahiyesi’nden Kızıklı Mahalle’den Halil oğlu Arif, Gönen Sarı Nahiyesi’nden Ahmed oğlu Hasan, Gönen Yortan 
Karyesi’nden Hasan Ağa oğlu Emin, Gönen Malkoç Mahallesi’nden Hacı Numan oğlu Mehmed, Gönen Sarı Nahiyesi’nden Mehmed 
Hoca oğlu Hasan, Gönen Malkoç Mahallesi’nden Ali oğlu Hasan, Balya'nın Mancınık Karyesi’nden Kara Kayış Mehmed, Gönen Avunya 
Karyesi’nden Nurvazlı Halil, Gönen Avunya Karyesi’nden Turaklı Kara Ali, Gönen Ilıcak Karyesi’nden Edhem, Bandırma’lı Hasan, 
Gönen Sarı Nahiyesi’nden Aynalı Kavak oğlu Kadri, Gönen Kurşunlu Mahallesi’nden Gönen’li oğlu Mehmed. 
Şehid Olanlar: Sarı Nahiyesi’nden Tavil Hasan Hüseyin, Sarı Nahiyesi’nden Ahmed Çavuş oğlu İsmail, Edincik'ten Kara Ali, Gönen 
Rüstem Mahallesi’nden Hacı Bekir oğlu Niyazi, Gönen Tırnova Mahallesi’nden Mestan oğlu Ömer, Sarı Nahiyesi’nden Kızılı 
Mahallesi’nden Pomak Ali, Gönen Acı Dere Karyesi’nden Kavaklı damadı Emir, Edremid'in Büyük Dere Karyesi’nden Ali. 
Berhayat olanlar: 18 
Şehid                    :     8 
Yekün                   :   26 
Müfreze Kumandan: Manyas Dere Karyesi’nden Hüseyin oğlu Nuri Efe 
Müfreze: Manyas'ın Selimiye Karyesi’nden Süleyman oğlu Ahmed, Manyas'ın Alaşar Karyesi’nden Ali Osman oğlu Ahmed, Manyas 
Selimiye Karyesi’nden İsmail oğlu Hasan, Manyas Selimiye Karyesi’nden Laz Fahri, Manyas Selimiye Karyesi’nden Hüseyin, Manyas'ın 
Dere Karyesi’nden Abdullah oğlu Kazım, Manyas'ın Dere Karyesi’nden Kazım biraderi Ahmed, Manyas'ın Dere Karyesi’nden Süleyman 
oğlu İsmail, Manyas'ın Dere Karyesi’nden Arab Mahmud, Manyas'ın Eleksi Karyesi’nden Kadri oğlu Salih, Manyas'ın Kulak 
Karyesi’nden Laz Mehmed, Balıkesir'in Yüce Alan Karyesi’nden Cemil, Balıkesir'in Ayşe Bacı Karyesi’nden İsmet, Balıkesir'in Asaralanı 
Karyesi’nden Yağcı Mustafa, Balıkesir'in Asaralanı Karyesi’nden Hasan oğlu Mehmed, Manyas Alaşar Karyesi’nden Hasan oğlu 
Mehmed, Manyas Çakırca Karyesi’nden Ali oğlu Mehmed, Manyas Çakırca Karyesi’nden Kürt Hasan, Balya Kadıköy Karyesi’nden 
Ahmed, Gönen Akçapınar Karyesi’nden Ahmed, Manyas Kırtık Karyesi’nden Çolak Mustafa, Manyas Kırtık Karyesi’nden Bekir, 
Manyas Kırtık Karyesi’nden Süleyman. 
Şehid Olanlar: Manyas'ın Alaşar Karyesi’nden Hüseyin oğlu Halil, Manyas'ın Süleymanlı Karyesi’nden Mustafa oğlu Remzi, Manyas'ın 
Mürvetler Karyesi’nden Ahmed Çavuş, Manyas'ın Hacı Osman Karyesi’nden Yörük İbrahim, Manyas'ın Tatarköy Karyesi’nden Ömer 
Çavuş, Manyas'ın Tatarköy Karyesi’nden Çolak Ahmed, Biga'nın Şaroluk Karyesi’nden Sarı Mehmed, Biga'nın Kadı Karyesi’nden 
İbrahim, Biga'nın Yeniköy Karyesi’nden Boşnak Osman, Biga'nın Dere Karyesi’nden Bircan oğlu Osman, Biga'nın Kurak Karyesi’nden 
Beşir, Biga'nın Kozyaka Karyesi’nden Ekrem, Biga'nın Dere Karyesi’nden Osman oğlu Elman. 
Berhayat olanlar       : 26 
Şehid                            : 14 
Yekün                           : 40 
Müfreze Kumandanı: Gönen Çakmak Karyesinden Kazım Efe  
Müfreze: Bandırma'nın Kayacık Karyesi’nden Hakkı, Edincik Nahiyesi Çurudan Karyesi’nden İsmail, Gönen Kavak Karyesi’nden Sasa 
Ahmed, Gönen Paşaçiftlik Karyesi’nden Çakır Ahmed, Gönen’li Tahir, Gönen Hacı Menteş Karyesi’nden Kâmil, Gönen Bayramiç 
Karyesi’nden Rıza, Gönen Bayramiç Karyesi’nden Halim, Erdek'ten Kâzım, Edincik'ten Kara Hasan, Havran'dan Kara Hasan, Erdek’li 
İsmail, Erdek’li Çolak Receb, Gönen Ayvacık Karyesi’nden Ahmed, Gönen Ayvacık Karyesi’nden Hüseyin, Gönen Ayvacık Karyesi’nden 
Âdem. 
Şehid Olanlar: Gönen'den Mehmed, Erdek’li İbrahim, Gönen Çakmak Karyesi’nden İbrahim, Erdek’li Hakkı, Bandırma’lı Sami, Gönen 
Suçıktı Karyesi’nden Tevfik, Şamlı Nahiyesi Armutalan Karyesi’nden Kýratlý MehmedBalya Daniþmend Karyesinden 
KâzýmGönen'den Arabacýoðlu Mehmed 
Berhayat olanlar: 16 

Şehid                    :    9 
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Gönen Olayları (1920-1921) 
 
Yunan zulmünde kaçıp Çakmak (Eriklioba) Köyü Bayırı'nda üslenen efeler daha fazla 
sabredemediler. Gönen'in 10 km. uzağındaki Çalıoba Köyü yakınlarında pusu kurdular. On Yunan 
jandarması ve 20 yerli Rum tarafından korunan posta ele geçirildi, muhafızların hepsi öldürüldü.( 
8 Kasım 1920).  Bu olay üzerine Bandırma'da Rum ve Ermeniler bir protesto gösterisi yaptılar.  
Yunan askerleriyle beraber halktan bazı kişileri dövüp, dükkânlarını tahrip ettiler. (BOA. DH. 
EUM. ASY. 49-23) 
 Bu olay şok yarattı, Yunan zulmü daha da arttı. Dağlardaki efelerin önde gelenlerinden Çetmili 
Osman Bey'in köyü basıldı,  kardeşleri Mustafa,  Ahmet ve Mehmet Bey'ler Atina'ya sürüldüler. 
Millî harekete katılanların birçok akraba ve yakını, özellikle kadın ve kızlar toplanıp Bandırma'ya 
götürüldü. Bir müddet Bandırma'da bekletilen aileler buradan trenle Soma'ya gönderildiler.  
Dikili'den Midilli'ye götürülecekleri sırada, ailelerin izini devamlı olarak süren Çakmaklı Kâzım Efe 
ve arkadaşları,  Korucu Bölgesi'nde Tevfik Bey ve Saçlı Efe müfrezeleriyle birleşerek önce 
Bergama'daki önemli bir Yunan karakolunu basıp imhâ ettiler. Sonra hemen Reşâdiye Köyü'ne 
geçip, orada bir binâda hapsedilmiş olan 80-100 kadar Gönenli'yle çevreden toplanmış kadın ve 
kızları kurtarıp emin bölgelerden olan Gönen'in Fındık Köyü'ne ulaştırdılar. (Özer, 1964: 110-
111,113)  
 
Yunanlılar, uzun süre hazırlık yaptıktan sonra kendileri için çıbanbaşı olan Çakmak Bayırı'na 30 
Ekim 1921'de 300 kişilik bir kuvvetle baskın yaptılar ancak bir sonuç alamadan kaçtılar. Bu 
çatışmada 17 Yunan askeri öldü. Türklerden sadece bir şehit vardı. Yunanlılar Çakmak Bayırı'na 
bir daha gelemediler. Yunan jandarmaları devamlı takibe çıkıyorlardı. Bu hareketleri yakından 
gözleyen millî müfrezeler her seferinde onları pusuya düşürüp birkaç kayıp verdiriyorlardı. 
Efelerin kararlı tutumları, önceleri   “pek geçerli bir iş” olan “Yunancılığı” sindirmiş, hâinlerin 
Yunan birliklerine gönüllü kılavuzluk etmeleri önlenmişti.  Çünkü kurulan pusularda önce hâinler 
öldürülüyordu! Yunan askerleri artık bulundukları yerde yok ediliyorlardı.  Evvelce Yunanlılar'la 
işbirliği yapanlar millî müfrezelere katılınca, Yunan harekâtı hakkında bütün bilgileri dağlardaki 
efelere bildirmeye başlamışlardı. Arnavut Ali Bey Müfrezesi Osmanlar Köyü hanında dinlenen 
Yunan birliğini basmış bir kısmını temizlemişti. Kapana Köyü'nde olduğu haber alınan bir Yunan 
harita müfrezesi Çetmili Osman Bey Müfrezesi'nce ortadan kaldırıldı. Eski Kazak köyü olan 
Karagöl'de dinlendiği haber alınan Yunanlılar'a şiddetli bir baskın yapıldı. İlk anda beş-altı Yunan 
askeri öldürüldü. Müsâdemenin devamına, silâh seslerine takviye Yunan askerlerinin ve 
hâinlerden Çerkes Aydemir'in Mehmet ile adamlarının gelmesi üzerine son verildi. Yunanlılar'ın,  
Aşağıyapıcı'daki tarla ve bahçelerde çalışan Türkleri öldürdükleri duyuldu.  Gönen Yıldırım 
Müfrezesi hemen aynı bölgeyi basarak buradaki Rumları öldürdüler. Yunanlılar'ın bu olaydan 
dolayı top ve makinalı tüfek kullanarak takibe çıkması üzerine müfrezeler bir süre Çanakkale 
bölgesine geçtiler. 
 
Yakınlığı sebebiyle Balya bölgesini de kontrolleri altında tutan Gönen müfrezeleri, gerektiğinde 
İvrindi bölgesi müfrezeleriyle birleşip Bergama-Dikili bölgesine ve Körfez bölgesine akınlar 

                                                           
Yekün                   :  24 
İş bu cedvelde isimleri muharrer efrad, memleketin işgal-i meş'ûmu üzerine müsellahan dağları karar ederek işgal 
kuvvetleriyle daimî surette muharebeler etmişler ve hatta bu uğurda, derûn-ı cedvelde izah edildiği üzere pek çok da 
şehid vermişlerdir. En nihayet Yunanlıların firarları esnasında dahi 4/5 Eylül gecesi kasabayı basarak, sekiz buçuk saat 
müsademe ile kasabaya girmişler ve ahalinin can ve malını ve emniyetiyle kasabayı diğer şehirlerimizin akıbeti gibi 
yanmaktan ve kül olmaktan kurtarmış bulunduklarından işbu hüviyet ve isimleri takriren tasdik olunur. 
                                                                                                                                            19 Mart 1339 
                                                                                                                      Gönen Reis-i Belediye ve beş mühür  
                                                                                                    Gönen Müdafaa-yı Hukuk Reisi ve dört mühür bir imza 
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düzenleyerek Yunan zulmünü biraz olsun azaltmaya, intikam almaya, zâlimleri engelleyip 
mazlumları korumaya çalıştılar ve çoğu kez de başardılar. Balıkesir'in işgâlini tâ'kib eden günlerde 
yerli Rumlar'dan bir grup, başlarında ünlü eşkıyâ Kirman olduğu hâlde birgün sabaha karşı,  
Marmara Adası'nda bulunan Türk köyünü bastılar.  Hazırlıklı bulunan Türkler ateşle karşılık 
vererek kendilerini savundular. Kirman, dehşet yaratmak için iskele başındaki Emin Efendi'nin 
kahvesini ateşe verdi. Çarpışma dört saat kadar sürdü. Rumlar iki ceset bırakarak çekildiler. Bu 
çarpışmada çete reisi Kirman ve bir yardımcısı öldürüldü. Türklerden Süleyman oğlu Râsim Efendi 
ile Ahmet oğlu Ömer Ağa şehit oldular. Bu olaydan sonra,  durumun kötüye gittiğini gören Türkler 
korunmaları için İstanbul'daki, Dâhiliye Nezâreti'ne telgraf çektiler. Gelen cevap şöyleydi: 
“Barbarlık etmeyin... Rum komşularınızla iyi geçinin... Dâhiliye Nâzırı Ali Kemâl.!” (Arşiv 
Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezalimi – II, 1996:169-171; BOA. HR. SYS. 
2611/2) 
 
Daha sonra Erdek'deki Yunan birliklerinden bir müfreze adaya yerleşti ve Marmara Adası 
kurtuluncaya kadar Türklere dayak, hakaret devam etti. 16 Temmuz 1921'de Erdek Rumları'ndan 
Sevdâlı lakaplı bir Yunan jandarması, Erdek ve Kapıdağ’ın Rum köylerinden topladığı onbeş kadar 
Rum eşkıyâ ile Türkeli (Avşa) Adası’nın Araplar,  bugünkü adıyla Yiğitler Köyü'nü sardı.  Köydeki 
müslüman halkı câmide topladı.  Önce,  eli silâh tutan altı genci öldürdüler.  Olay üzerine kaçmak 
isteyenlere ateş açan Rumlar on kişiyi daha katlettiler. Sonra cesetleri üstüste koyarak yakmak 
istediler. Bu sırada çevrede saklanmakta olan Hurşit oğlu Mustafa ve Arap Ahmet oğlu Hüseyin 
isimli iki genç yapılan zulme dayanamayıp Rum çetesi üzerine ateş açtılar. Bunu beklemeyen 
Rumlar şaşırdılar ve kayıklarına binip uzaklaştılar. Böylece diğer insanların hayatları kurtuldu. 
Rum nüfusun yoğun olduğu kıyı bölgelerindeki Türk azınlık, kurtuluşa kadar her an ölüm 
korkusuyla, büyük zulüm ve hakaret altında yaşamışlardır.  Balıkesir'in dağlık bölgelerinde olduğu 
gibi millî müfrezelerin korumasından uzak olan, özellikle adalarda yaşayan Türkler'in kaderi 
tamamen Rum komşularının insaflarına kalmıştı. Bâzı yerlerde insafsız ve küstahça davrananlar 
olduğu gibi, Türk komşularına arka çıkıp onları koruyan Rumlar da vardı. Araplar Köyü katliamı 
için bkz. (Ayhan&Göksay, 2011:53-54) (Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan 
Mezalimi – II, 1996:242-244; BOA. HR. SYS. 2625/45) 
 
İngiliz ve Yunan Propaganda Faaliyetleri 
 
İngilizler'in yönlendirmesi ve Yunan Genelkurmayı'nın emriyle,  yandaşları olan Çerkesleri 
toplayıp faaliyet güçlerini arttırmak için  “Şark-ı Karîb (Yakın Doğu) Çerkesleri Te'min-i Hukuk 
Cemiyeti”,  halk arasındaki ismiyle  “Çerkes Kulüpleri” kurulmuştur.*  
 
Daha önceleri Anzavur Ahmet'in askerî danışmanlığında bulunmuş olan İngiliz istihbarat ajanı 
Captain (Yüzbaşı) Silly, İngiliz Gizli Servisi şubelerini açmak için yeniden Bandırma'ya geldi. 
İngilizler arasında Türk düşmanlığıyla bilinen ve daha önce Bandırma Pasaport kumandanlığı 
yaptığından çevreyi iyi tanıyan Yüzbaşı Silly Gönen'e (Himmetoğlu, c.2, 1975: 266) de gelerek 
çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Millî Harekete karşı olanlarla ilişki kurdu. Amacının, “bölgeyi 
eşkıyâdan korumak için Rum ve Çerkesler'in birlikte yönetecekleri bir devlet kurma olduğu” fikrini 
yaydı. “İyonya Devleti”, yâni “Asya-i Sugrâ Devleti” kurma fikri, “gâvurcu” ithamıyla ezilen pek 
çok kişi için bir çözüm olarak karşılandı. İngiliz planlarına göre “İonia” muhtar olacak, 
Hıristiyanlar, Çerkesler ve Anti-Kemâlistler bir “Millî Savunma Livâsı” oluşturacaklardı. (Jaeschke, 
1986:94) 
 

                                                           
*Geniş bilgi için bkz. Ayhan-Göksay, a.g.e., s. 54-57.   
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Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşiv Belgelerine Göre Bandırma ve Çevresinde Yunan 
Mezalimi 
 
“T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 
30. Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezalimi – II,  Anadolu’da Yunan 
Mezalimi, Ankara–1996” künyeli eserden yalnız Bandırma ve çevresindeki Yunan mezalimi ile 
ilgili belgeler aynen alınmıştır. Bunda ki gerekçemiz belgelere yorum katmadan mezalimi bütün 
açıklığıyla göz önüne sermektir. Zaten belgeler büyük ölçüde anlaşılabilecek niteliktedir. Bu 
belgeler içinde Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri de bulunmaktadır. 
 
(33 No’lu Belgeden)  
 
BATI ANADOLU’YU İŞGAL EDİP MÜSLÜMANLARI KATLEDEN VE ÇAPULCULUK YAPARAK ZENGİN 
OLAN YUNANLILARA KARŞI MİSİLLEMEDE BULUNULMASI GEREKTİĞİ  
“İzmir’den başlayarak Balıkesir, Bursa ve Uşak’ı işgal eden İngiltere ve Fransa destekli 
Yunanlıların rastgeldikleri hayvanları toplayarak adalara naklettikleri, silah arama bahanesiyle 
girdikleri evlerden kıymetli eşyalara el koydukları,  birçok Müslümanı vahşice katlettikleri,  savaş 
tazminatı adı altında ahaliden zorla para topladıkları, Türkleri soyarak ve çapulculuk yaparak 
zengin olan Yunanlılara ve onların müttefiklerine karşı misillemede bulunulması gerektiği 
hakkında Bursa mebusu Operatör Emin Bey tarafından verilerek kabul edilen takrir sureti.  6 Ekim 
1920”   
Büyük Millet Meclisi Riyâseti Başkitâbet Zabıt Kalemi, Aded: 380/903 Numara: 152 Ankara 5/10/ 
[1]336  
Hey’et-i Vekîle Riyâset-i Celîlesine,   
 
Ecnebîlerin îkâ‘ etdikleri zararlara karşı ittihâzı lâzım gelen tedâbîre dâ’ir Bursa meb‘ûsu 
Operatör Emin Bey tarafından verilerek 78'inci ictimâ‘da hey’et-i celîlelerine tevdî‘i takarrur 
eden takrîr sûret-i musaddakası leffen takdîm edildi efendim.  
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyâseti Kalem-i Mahsûsu Riyâset-i Celîlesine, Ankara [1]336 Sûret  
 
Düvel-i İ’tilâfiyye'den İngiliz ve Fransızların teşvîkiyle ve hiç bir hakka istinâd etmeksizin İzmir’den 
başlayarak Balıkesir,  Bursa ve Uşak havâlîsine kadar yayılan Yunanîlerin,  işgâli müte’âkib 
rastgeldikleri hayvanât ve mevâşîyi önlerine katarak adalara nakleyledikleri gibi işgâl sâhalarında 
silâh taharrîsi bahânesiyle emâkin-i husûsiyye ve resmiyyeye tecâvüz ederek zî-kıymet gördükleri 
kâffe-i eşyâyı ahz u gasbetmekde oldukları ve tazmînât-ı harbiyye nâmıyla ahâlîden birçok pâre 
topladıkları ve birçok bî-günâh eşhâsı katl ü ifnâ eyledikleri  (ki bunları Adana havâlîsinde de 
Ermeniler yapmakdadırlar)  nazar-ı i‘tibâra alınursa Türk milletinin bi'l-hâssa Yunan işgâlinden 
dolayı ma‘nen ve mâddeten ne kadar mutazarrır olduğu vâbeste-i arz u îzâhdır. Denebilir ki 
Yunanîler şu gasb u gâret dolayısıyla gerek Harb-i Umûmî esnâsında ve gerekse mütârekeden 
sonra icrâ eyledikleri kâffe-imasârif-i askeriyyeyi, kâffe-i ma‘ârif-i askeriyyeyi ma‘a-ziyâdeten ve 
bizim zararımıza olarak telâfî ve tazmîn eyledikden başka birçoğu da servet sâhibi olmuşlardır. 
Ve yine iddi‘â olunabilir ki Yunanlıların bilâ-lüzûm topraklarımızda muhârebeyi idâme etdirmesi 
esbâbından biri de Kurûn-ı Vustâ’î bir zihniyetle çapulcu[lu]klarını tezyîd maksadına ma‘tûfdur.  
Benâberîn servet-i milliyyemizin azîm ve mühim bir kısmını ve birçok dindâşlarımızı mahv ü ifnâ 
eden ve etmekde bulunan İngiliz, Fransız ve Yunanlılara karşu mukâbele-i bi'l-mislde bulunmak 
zamânı gelmiş ve belki de geçmişdir. Gerek katl ü ifnâ edilenlerin diyeti ve gerekse mâlen îkâ‘ 
edilen zararlar mukâbili olmak üzre lede'l-hesâb evvel-i emrde düvel-i mezkûreye â‘id olmayup 
memleketimizde bulunan kâffe-i mü’essesât-ı ilmiyye ve sınâ‘iyye ve dîniyyesi zabt ve bunlar 
kifâyet etmediği takdîrde Düyûn-ı Umûmiyye'den olan borçlarımız tenzîl ve bir de kifâyet eylediği 
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takdîrde düvel-i mezkûre tebe‘asına â’id olup memleketimizde olmayan kâffe-i emvâl ve 
emlâkiyyenin müsâderesi sûretiyle zararlarımızı telâfî mecbûriyetinde kaldığımızı dost veya 
düşman bi'l-cümle düvel-i ecnebiyye-i mütemeddineye teblîği veyâhud buna mümâsil bir  hatt  
u  hareket  ittihâzı  içün  hey’et-i  icrâ’iyye[ye]  havâle  buyurmanızı teklîf ederim.  3/10/[13]36- 
Bursa Meb‘ûsu Operatör Emin-  Aslına mutâbıkdır - Fî 7/10/[13]36  
33 No’lu Belge: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA.)  030 10 5 28 8  
 
(34 No’lu Belgeden)  
 
BALIKESİR, BANDIRMA, ERDEK, SOMA, ORHANGAZİ VE GEMLİK’TE İŞGALCİ YUNANLILARIN 
ERMENİ VE RUMLARLA BİRLİKTE MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARI MEZÂLİM  
“Yunanlıların işgal ettikleri Balıkesir, Bandırma, Erdek ve Soma’da barış anlaşmasına aykırı 
faaliyetlerde bulundukları; Osmanlılık adına ne varsa yok etmeye çalıştıkları, Müslümanları, 
ticaret hayatından koparmak için ithalat ve ihracat yasağı koydukları,  hükümet konaklarına 
Yunan bayrağı çekip Türk memurlara görevden el çektirdikleri, işkence, katliâm, ırza tecavüz,  
mal gasbı olaylarının her an yaşandığı,  Yunan milletinin esas tabiatı olan hırsızlıkla 
Müslümanların ellerindeki her şeyi çaldıkları, babasının gözleri önünde evladına tecavüz ettikleri,  
Osmanlı mahkemelerinin işlemez duruma geldiği,  hukuk davalarına papaz başkanlığında bir 
kilise heyetinin baktığı, Orhangazi’de Müslümanlardan toplanan silahların Ermeni ve Rumlara 
dağıtıldığı, genç kadın ve kızların dağa kaldırılıp erkeklerin tevkif olunarak meçhul yerlere 
götürüldüğü, kadın,  çocuk demeden katliâm yapıldığı,  Orhangazi’ye bağlı Tutluca, Paşayaylası,  
Bayırköy köylerinin yakılıp ahalisinin öldürüldüğü,  yine Gemlik’te de büyük katliâm yapıldığı ve 
Orhangazi’ye kaçmakta olan çok sayıda Müslümanın yolda şehit edildiği,  birçok köyün 
yağmalanarak yakıldığı ve katliâmdan kurtulabilenlerin mülteci durumuna düştüğü hakkındaki 
raporlar. 27 Ekim 1920”  
 
Umûm Jandarma Kumandanlığı Cânib-i Âlîsine  
İzmir Hükûmet Konağı'nın Yunanîler tarafından işgâli üzerine alay,  almış olduğu emre tevfîkan 
21 Ağustos  [1]336 târîhinde Balıkesir'e hareket eylemiş ve bendeniz de kâ’im-i makâm Karositi 
Beyle Mösyö Gilber refâkatinde olarak mûmâ-ileyhimin,  bir müddet içün İzmir'de ikâmetim 
husûsunda Hükûmet-i Yunaniyye'den almış oldukları müsâ‘ade üzerine İzmir'de kalmış idim. 
Alayın hareketinden bir hafta sonra ya‘ni 29 Ağustos [1]336 târîhinde Balıkesir Alayı'nın 
vaz‘iyetini anlamak üzre İzmir'den hareket eden Mösyö Gilber ile İzmir'den infikâk eyleyerek 
Balıkesir,  Bandırma,  İstanbul,  Erdek ve Soma'ya azîmetle ahîren İzmir'e avdet eyledim. Mûmâ-
ileyhin  teftîşâtı  esnâsındaki  istihbârâtım  ve  müşâhedâtım ber-vech-i âtî mufassalan arzolunur: 
Öteden beri Yunânîlerin Sulh Konferansınca ve beş  sene  müddetle  Hükûmet-i  Yunâniyye'ye  
terkedilen  mıntıka  dâhilindeki  ahâlî-i İslâmiyyeye  karşu  ittihâz  ve  kemâl-i  mahâretle  tatbîk  
eyledikleri  usul-i  imhâ,  işbu ordunun  ahîren  işgâl  eylediği  tekmîl  menâtıkda  daha  vâsi‘  bir  
teşkîlât  ile  tatbîk edilmekde  ve  işgâl  eyledikleri  her  şehir  veya  kasabayı  sûret-i  kat‘iyyede 
Yunanlılaşdırmak  ve  girdikleri  yerden  bir  daha  çıkmamak  husûslarında  her  dürlü vâsıtaya 
mürâca‘at eylemekdedirler. Yunan ordusunu terkîb eden hey’et-i zâbitân ve efrâd her girdikleri 
yerde en evvel Osmanlılık nâmına her ne varsa imhâ ve Yunanlılığı temsîl edecek âsâr vücûda 
getirmeğe başlıyorlar.  Her hangi şehir veya kasaba Yunanîler tarafından işgâl olunduğu vakit 
idhâlât ve bi’l-hâssa ihrâcâtın men ‘edildiği şiddetle i‘lân ediliyor ki bundan maksad-ı esâsî 
Müslümanları ticâretden men‘ ile hayât-ı iktisâdiyyeyi yalnız Rumlara tahsîs eylemekden ibâret 
olduğu âsâr-ı kat‘iyyesiyle müberhendir. Balıkesir'in işgâli esnâsında idâre-i husûsiyye-i livâya 
â’id olarak zirâ ‘a berây-ı tevzî ‘celb ve Balıkesir'de iddihâr edilen zirâ ‘at makinelerini bile 
ganâ’im-i harbiyyeden addederek zabt ve Yunanistan’a sevkeden bir ordu kumanda hey’etinin 
ne gibi hesabât ile mütehassis olduğu şâyân-ı tedkîk olsa gerekdir. Sulh mu‘âhedenâmesi  
mûcebince  Yunan  mıntıkası  hâricinde  kalup  bugün Yunanîlerce  muvakkaten  meşgûl  bulunan  
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me’mûrîn-i  muhtelife-i  Osmâniyye'nin kemâ  fi’s-sâbık  îfâ-yı  vazîfe  edecekleri  ve  Yunan  
ordusunun  çeteleri  te’dîb  etmeğe me’mûr  olduğu  mükerreren  i‘lân  edilmiş  ve  hattâ  Yunan  
Fevka'l-âde  Komiseri İsteryadis ordu tarafından işgâl edilen Balıkesir, Alaşehir, Bandırma gibi 
büyük şehir ve  kasabalara bi'zzât  azîmetle  bu  husûsda  vukû‘bulan  beyânât-ı  mükerrere-i  
şifâhiyyesi mûcebince te’kîd edilmiş olduğu hâlde işbu beyânâtın her yerde tamâmen zıddı  
ahval-meşhûd  olmakda  bulunmuşdur.  Yunan ordusunun icrâ-yı harekât etdiği mahallâtda 
me’mûrîn-i mülkiyye-i Yunaniyye'nin ve hattâ bi'z-zât Mösyö İsteryadis'in nüfûzu külliyen 
ma‘dûm olup cihet-i askeriyye,  Fevka'l-âde Komiserlik tarafından i‘lân edilen ve Hükûmet-i 
Yunâniyye nâmına emrolunan bi'l-cümle esâsâtı tanımamakda ve kahhâr bir hiss-i millî ile 
hâkimiyyet-i Osmâniyye'yi temsîl edecek her şey'e bilâ-istisnâ muhâlefet ve mümâna‘at 
eylemekdedir. Esâsen Mösyö Gilber ile vukû‘-ı seyâhât-i âcizânemde Osmanlı jandarmasının 
yalnız Balıkesir'de kısmen fa‘âl bir hâlde olduğunu gördüm ki o da gerek alay kumandanlığı ve 
gerek Mösyö Gilber'in teşebbüsleriyle vazîfeye giden jandarmalara avdetlerinde i‘âde edilmek 
şartıyla Yunanîler tarafından birer silâh i‘tâsı sûretiyledir.  Türk jandarmasının müsellâh olması 
husûsu, Yunanîlerin en rakîk hissiyyât-ı millîyye ve askeriyyesine icrâ-yı te’sîr ederek bu bâbda 
hiç bir vakît müsâ‘adekâr bir vaz‘iyet almamakdadırlar. Silâhsız bir Türk’ün bile vücûdundan 
dâ’imâ bîzâr olan ve işgâl etdikleri muhîti Türk örfünden tathîr edeceklerini Rum ve Ermenilere 
karşu sûret-i hafiyyede söylemekden çekinmeyen bir ord[u] kumanda hey’etinin, elinde silâhı 
bulunan bir Osmanlı jandarmasına karşu alacağı vaz‘iyetin dâ’imâ menfî olacağı bî-iştibâhdır. 
Yunanîler Balıkesir’deki hayvan deposuna da vaz‘-ı yed etmişler ve teksîr-i nesl-i feres içün teşkîl 
edilen bir mü’essese-i resmiyyeye çete malı süsü vererek zapteyledikden sonra ahâlîye â’id zî-
kıymet Arap hayvanâtını "sizin içün çalışıyoruz" diye almışlar ve Balıkesir'in civâr köyleri 
ahâlîsinden kumandanlara Türkler tarafından birer at ihdâ edilmesi içün yine o bî-çâre köylüden 
küllî mebâliğ toplamışlar ve bu pâreler ile değil,  gasb sûretiyle tedârik etdikleri hayvanâtı da 
kumanda hey’etlerine Türklerin nişâne-i şükrânı olmak üzre takdîm etmişlerdir ki Türkden 
toplanan pâreler alâkadârân beyninde taksîm ve yine Müslümandan gasbedilen hayvanât da 
yine o her dem mazlûm köylü nâmına bu zâbitâna ihdâolunmuşdur. Yunanlılar Balıkesir’de 
havâyic-i zarûriyye fî’âtlarına narh vaz‘ederek ahz ve i‘tâyı maktû‘  bir vaz‘iyete idhâl ve köylüyü 
bu sûretle ticâretden men‘eyledikden sonra şehre mal getirmeyen köylünün köylerine giden 
Rum tâcirler birer mikdâr fazla pâre vermek sûretiyle mâlları kapatmak usûlünü tatbîk etmekde 
bulunmuşlardır. Bir Türk köylüsü bir senelik mesâ‘îsinin semeresi olarak iktitâf etdiği sekiz on 
çuval arpasını bile serbestce satabilmek hakk-ı sarîhini bile, en büyüğünden en küçüğüne kadar 
Türk toprağında zengin olan bir ordunun gösterdiği cebir ve şiddetle isti‘mâl edememek 
talîhsizliğine dûçâr olmuşdur. Türk köylüsü tasavvur ve hattâ tahayyül bile edilemeyecek bir 
zulme ma‘rûzdur.  Müslümanlar feryâd etmek istiyor fakat feryâdlarını ismâ‘edebilecek hiç bir 
makâm hiç bir şahsiyet görmedikleri içün çok, pek çok şâyân-ı merhamet bir hâlde bulunuyorlar.  
 
Bandırma  
 
Mösyö  Gilber  ile  Bandırma'ya  muvâsalatımızda  mukarrerât-ı  müttehaza  ve sâhib-i salâhiyyet 
Yunan me’mûrîn-i mülkiyye ve askeriyyesinin en büyük şahsiyetleri olan  Fevka'l-âde  Komiser  
Mösyö  İsteryadis  ile  Yunan  Başkumandanı  Paraşko Pulos'un i‘lân eyledikleri esâsâta külliyen 
muhâlif olarak 2 Temmuz [1]336'da şehre giren kıta‘ât-ı askeriyyenin hükûmet konağını bile işgâl 
ve fevkine Yunan bandırası keşîde eylediğini ve işbu işgâl dolayısıyla merkez kazâ me’mûrîninin 
îcâr ile bir binâ tedârik  ve  bu  sûretle  îfâ-yı  vazîfeye  çalışdıklarını  gördüm.  Bandırma  Düvel-i 
Mü’telife zâbitânının kontrolleri tahtında olarak şehirden bir çehâr yek mesâfede kâ’in Livadya(?)  
nâm  mahalle  vukû‘  bulan  ihrâc  hareketini  müte‘âkib  2  Temmuz  [1]336 târîhinde işgâl 
olunmuş ve 9 Temmuz [1]336 da Yunan Fevka'l-âde Komiseri Mösyö İsteryadis ve Başkumandan 
Paraşko Pulos tren ile Bandırma'ya muvâsalat ve doğruca hükûmet  konağına  nâzil  olarak  
me’mûrîn-i  Osmâniyye'nin  dört  gün  müddetle hükûmete  gelmemelerini  sûret-i  kat‘iyye  ve  
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şedîdede  emreylemişlerdir.  Hükûmet konağının işgâl ve me’mûrînin hükûmete gelmekden 
men‘edilmeleri keyfiyeti, harekât-ı askeriyye dolayısıyla ordunun selâmeti nâmına vaz‘edilmiş 
muvakkat bir memnû‘iyyet olacağı vârid ise de Mösyö Gilber ile Bandırma'ya muvâsalatımızda 
hükûmet konağının el’ân hem de kolordu tarafından meşgûl olduğunu ve fevkine de bir Yunan 
bandırası ta‘lîk edildiğini gördüm. Ba‘de'l-işgâl Akhisar, Kırkağaç, Soma, Salihli, Alaşehir, Balıkesir 
ve Bandırma'ya bi'l-azîme anâsır-ı muhtelife ve ecnebiyye huzûrunda  Yunan  ordusunun  yalnız  
Kuvâ-yı  Milliyye'ye  karşu  hareket  etdiğini  ve binâ’en-aleyh Osmanlı hükûmet me’mûrîninin 
kemâfi's-sâbık serbestce ve bilâ-kayd u şart  vazifelerine  devâm  edebilecekleri  ve  işbu  işgâlin  
muvakkat  olduğunu  i‘lân eyleyen bu en büyük Yunan me’mûr-ı siyâsînin başkumandanla 
Bandırma'ya geldiği vakit hükûmet me’mûrînini îfâ-yı vazîfeden men‘eylemesi ve hükûmet 
binâsının el‘ân taht-ı  işgâlde  ve  Yunan  bandırası  tahtında  bulunduğunu  gördükden  sonra  
konağın tahliyesinden sarf-ı nazar, hiç olmazsa hâkimiyyet-i Osmâniyye'yi tanımamak demek 
olan  bandıra  ta‘lîkını  men‘etmemeleri  Düvel-i  Mu‘azzama'nın  mazhar-ı  teveccühü olmuş 
fakat bugün esâsı âsârıyla anlaşılmış olan bir devlet nâmına mûceb-i hicâb ve bugünkü  
muvaffakiyyât-ı  milliyyesini  kudret-i  askeriyyesine  değil  fakat  düvel-i mütefahhime-i  
mezkûrenin  siyâset-i  müsâ‘adekârânelerine  medyûn  olan  işbu hükûmetin  bugünkü  etvâr-ı  
serkeşânesi  de  düvel-i  mezkûre  nâmına  mûceb-i  tenkîd olsa  gerekdir.  Bandırma’nın işgâlini 
müte‘âkib civârındaki köylerde bulunan ahâlî-i İslâmiyye Yunanîler tarafından pek sibâ‘âne 
mu‘âmelâta dûçâr olmuşlardır. Ez-cümle Hamamlı nâhiyesine işgâlden iki gün sonra bir Yunan 
müfrezesi gelerek ahâlîden pâre toplamış ve bilâ-mübâlağa tekmîl nâhiye halkına işkence 
eyledikden sonra malını ve tekmîl zî-kıymet eşyâsını dahi verdiği hâlde nâmûsunu vermemekde 
herçi-bâd-âbâd ısrâr eden on sekiz yaşındaki bir Müslüman kızcağızı müfrezeyi terkîb eden 
efrâdın muhâcemât-ı behîmânelerine (hayvani sladırılara) ma‘rûz kaldık[dan] sonra 
azametullaha bile dokunacak bir vahşetle bulunduğu hânenin penceresinden atılmak sûretiyle 
ifnâ edilmişdir.(28 Eylül 1920, bkz. Dip not: 15). Her dem meşhûd olan bu âsâr-ı vahşete, İzmir'de 
ve Türk diyârında bu millete beş sene müddetle manda tevzî‘ eden Düvel-i Mu‘azzama zâbitânı 
dahi şâhid olmakdadır. Yunan milletinin tabâyi‘-i esâsiyyesinden olup kendileri içün bir san‘at 
ıtlâkına sezâ olan  "sirkat"  husûsunda  Bandırma  pek  müsâ‘id  bir  muhit  hâlini  almış  ve  
yüzlerce hayvan,  koyun,  sığır  ve  bi'l-cümle  hayvanât-ı  ehliyye  matbah  odunlarına  varıncaya 
kadar tekmîl havâyic-i zarûriyye ve'l-hâsıl Müslümana â’id ve kâbiliyyet-i nakliyye ve bey‘iyyeyi 
hâ’iz bi'l-cümle emvâl ve eşyâ başlarında ordu zâbitânı bulunduğu hâlde işgâl  ordusu  efrâdıyla  
yerli  Rumların  eyâdî-i  âsiyânelerine  geçmişdir.  Bî-kes ve bî-vâye olan Müslüman köylüleri 
tarafından Yunan kumandanlarına vâki‘ olan şikâyât hiç bir vakit müsemmer olmamış ve bu 
cesâreti gösteren her hangi bir çiftci şikâyetini ismâ‘  edecek yerde tevkîf,  darb ve belki o[r]tadan 
kaldırılmak tehlikesine ma‘rûz kalmışdır.  
 
Erdek   
 
Dersa‘âdet'den Bandırma'ya ba‘de'l-avde Mösyö Gilber ile Erdek'e vukû‘bulan seyâhatde bu 
kasabayı Yunanîlerin en ziyâde mu‘âmele-i vahşiyânelerine ma‘rûz kalan menâtıkdan biri olarak 
gördüm. Erdek'in işgâlini müte‘âkib kasaba-i mezkûre papası,  işgâl müfrezesi kumandanı ile 
beraber hükûmet konağına gelmiş ve tekmîl ahâlîyi topladıkdan sonra hükûmete bir Osmanlı 
bayrağı keşîde etdirerek ahâlîye hitâben emel-i millînin nihâyet husûl bulduğunu ve kırmızı 
bayrağın Yunanîlere â’id olan bu memleketlerde görülmemesi lâzım geldiğini söyleyerek Osmanlı 
sancağını kırmış ve pencereden aşağı atmışdır. Huzûr-ı haşmet ve adâletinde kâ’inâtı secdelere 
kapatmak azametinimükerreren göstermiş olan Osmanlı sancağı tabâyi‘ ve ahlâkı bütün dünyâca 
anlaşılmış olan bu millet  tarafından  tahkîrin,  aynen  arzı  husûsunda  te’eddüb  etdiğim  envâ’ına  
ma‘ruz kalırken yine aynı şahıs tarafından Yunan müfreze kumandanının gözü önünde Yunan 
bayrağı keşîde olunmuş ve papas efendi tarafından yine bir nutuk îrâd edilerek Yunan ordusu 
takdîs edilmiş ve Yunan milletinin dâ’imâ kendi kuvvetiyle iş görebileceğini ve dâ’imâ bu kuvvete 
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istinâd eylediğini söyleyerek merâsime nihâyet vermişdir. Erdek Osmanlı jandarma kumandanı 
Rumlardan gördüğü tahkîr üzerine elbise-i resmiyye ile gezememek mecbûriyetinde kalmışdır. 
Erdek kazâsı me’mûrîni hükûmet konağı fevkine mu‘allak Yunan bayrağı altında bulunmak 
mecbûriyetinde kalmakdadırlar.  Bu kasabada nehb ü gâret, emâkin ve mesâkine ta‘arruz,  gasb-
ı emvâl,  hetk-i ırz ve nâmus ve katl-i nüfûs gibi fazâyih umûr-ı tabi‘iyyeden addedilebilecek bir 
vaz‘iyete girmişdir.  Kazâ dâhilinde Rumların kesreti işbu tecâvüzâtın tatbîkine pek ziyâde teshîl 
eylemekde bulunmuşdur. Erdek'de  mehâkim-i  Osmâniyye  hemân  hemân  mu‘attal  bir  
vaz‘iyetde  olup bütün  de‘âvî-i  hukûkiyye  papas  efendinin  riyâseti  tahtındaki  bir  kilise  hey’eti 
tarafından  rü’yet  edilmekde  ve  de‘âvî-i  cezâ’iyyeye  dahi  bir  Yunan  küçük  zâbiti tarafından  
bakılmakdadır  ki,  Yunan  menâtık-ı  işgâlinde  Rum  papaslarının  de‘âvî-i hukûkiyye  ve  bir  silâh-
endâz  Yunan  çavuşunun  da  de‘âvî-i  cezâ’iyye  ile  meşgûl olabileceğine dâ’ir Düvel-i Mu‘azzama 
tarafından i‘tâ olunmuş bir karârın vücûduna ihtimâl verilememesi pek tabî‘îdir. Vukû‘bulan bir 
şikâyet üzerine Bandırma'dan Erdek'e gelen bir kumandan hükûmet meydanına tekmîl ahâlîyi 
toplamış ve mûcib-i şikâyet olan ahvâli izâle edecek yerde teşkîl-i mehâkim içün i‘zâm olunmuş 
bir me’mûr-ı mahsûs gibi bi'l-umûm ashâb-ı da‘vânın ya Metropolid efendiye veya müfreze 
kumandanına mürâca‘at etmesi lâzım geldiğini hükûmet konağı pîşgâhında teblîğ eylemişdir. 
Tahayyül bile eylemediği muvaffakiyâta mazhariyeti dolayısıyla pusulasını gayr-ı kâbil-i ta‘mîr bir 
sûretde şaşırmış olan bir kumanda hey’etinin dâ’ire-i i‘tidâl ve ciddiyete da‘vet edilmesi 
husûsunda ne yapılmak lâzım geleceğini ta‘yîn,  dâ’ire-i hadd ve salâhiyetim hâricinde 
bulunduğundan keyfiyeti huzûr-ı kumandânîlerine arz ile iktifâ eyliyorum. Dâ’ire-i hükûmet 
dâhilinde bulunan habshânede tevkîf edilen Müslümanlar kazâ kâ’im-i makâmı huzûrunda 
alenen darbedilmekde ve şenâ‘atin envâ‘ı irtikâb olunmaktadır.  Bu cümleden olarak meselâ 
Ahmed’in oğlu Seydi nâmında genç bir çocuk geceleyin hânesinden alınmak sûretiyle tevkîf ve 
habshâneye idhâl olundukdan sonra orada bulunan müfreze askerleriyle sivil Rumların 
nâmûsuna karşu vukû‘bulan bir ta‘arruz-ı şenî‘lerine (utanç verici saldırılara) ma‘rûz kalmışdır.  
Muhâfaza-i âsâyiş nâmına Erdek’de bırakılan bir müfreze askerinin bir İslâm gencine karşu bu 
derecelerde süflî bir harekete ictisâr etmesi Yunanîlerin İslâmlara karşu ne derecelerde gazab ve 
kin ile mütehassis olduklarına yeni bir delil olduğu şübhesizdir.  Müslümanlar ve Türk köylüleri 
ricâl ve şübbânından nisvân ve sıbyânına kadar eşrefiyyet-i insâniyye ile hiçbir vakit kâbil-i tevfîk 
olamayacak zulümlere, Yunanlılardan başka Amerika vahşîlerinin, Eskimoların bile irtikâb 
etmeyecekleri fazâyihe ma‘rûz kalmakdadırlar. Gözle görülmeden derece-i şiddeti hiç bir vakit 
ta‘yîn edilemeyecek olan işbu i‘tisâfâta bir nihâyet verdirilmesi ve tensîk zâbitânının da bi'z-zât 
müşâhede etdikleri bu mezâlim-i Yunaniyyenin her ne sûretle olursa olsun tevkîf edilmesi, bu 
menâtık dâhilinde bulunan Müslüman ırkının pek karîb bir izmihlâlden vikâyesi nâmına vücûb-ı 
kat‘î tahtında bulunmakdadır. Bugün  eski  Yunan  işgâl  mıntıkası  dâhilindeki  Türk  köylerinde,  
mukaddemâ emr-i  âlîleri  mûcebince  takdîm  etdiğim  raporda  arzetdiğim  gibi  nasıl  Türk  ve 
Müslüman bırakılmamış ise, gerek vâzife-i askeriyyem ve gerek vazîfe-i vataniyyem nâmına  
tekrâr  arzetmek  mecbûriyyet-i  vicdâniyyesinde  bulunuyorum  ki  şerâ’it-i  hâzıra  dâhilinde  
Yunanîlerin  bu  menâtıkda  temdîd-i  ikâmetlerine  müsâ‘ade  edildiği takdîrde pek karîb bir âtîde 
bu muhîtdeki İslâmın dahi zevâli kat‘iyyet-i riyâziyye ile ve âsârıyla muhakkakdır.   
 
Netîce:  
 
Yunanîler  ileri  harekâta  başladıkları  târîhden  i‘tibâren  işgâl  eyledikleri  tekmîl sancak ve 
kazâlarda konferans mukarrerâtına ve ta‘ahhüd etdikleri şerâ’ite kat‘iyyen ri‘âyet  etmemişler  
ve  bilâ-kayd  u  şart  her  girdikleri  yerde  yerleşmek,  her  dürlü müşkilâtı  ihdâs  eyleyerek  
Osmanlı  jandarmasının  fa‘âliyetine  bir  dürlü  muvâfakat edememek, hükûmet konaklarını işgâl 
ve Yunan bandırası keşîde ederek me’mûrîni şehirler  dâhilinde  haysiyet-şiken  bir  tarzda  diğer  
bir  mahalle  nakle  mecbûr  etmek, tahattur  edilemeyen  bin  dürlü  desâyis  icbârıyla  Türkleri  
ticâretden  men‘  ile  hayât-ı iktisâdiyyeyi  yalnız  Rumlara  hasretmek,  havâyic-i  zarûriyyeye  
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narh  vaz‘etmek sûretiyle köylünün elindeki yarım kıyye tereyağıyla yirmi yumurtasını cebren 
almak, Türk  köylerine  müsellah  müfrezeler  göndererek  Yunan  idâresini  istediklerine  dâ’ir 
cebren sened imzâ etdirmek, Kuvâ-yı Milliyye[ye] mensûbiyetleri töhmetiyle hemân her  Türkü  
tevkîf,  darb,  nefy  ve  en  nihâyet  ortadan  kaldırmak,  girdikleri  yerden kat‘iyyen  
çıkmayacaklarını çünki Avrupalıların yardımıyla değil kendi kuvvetleriyle geldiklerine,  Türkleri  
ihâfe  maksadıyla  propagandalar  yapdırmak,  Osmanlının bayrağını  Türkün  dînini,  milletini  
alenen  tahkîr  etmek,  Müslümanların  harîm-i ismetlerine  cebren  girerek  babasının  gözleri  
önünde  evlâdının  ırzına,  nâmûsuna tecâvüz etmek, Türk'e ve Müslümana â’id her ne varsa 
imhâ etmek, Türk'ü ihâfe içün alenen Düvel-i Mu‘azzama'yı bile istihfâf etmek gibi fazâyihden 
başka hiçbir şey’ ile meşgûl olmamakdadırlar. Müslümanlara taslît edilen ve "Yunan İşgâl 
Ordusu" nâmı verilen işbu belâ-yı mu‘azzamın def‘ ü ref‘i içün yalnız Allah'ına yalvaran ve her 
gün her dakîka inim inim inleyen Türk köylülerinin pek fecî‘  ve pek dil-sûz olan vaz‘iyyet-i 
hâzıraları pek ziyâde şâyân-ı imdâd ve merhamet bulunmakdadır.  
 
Mösyö Gilber’in son teftîşinde Bandırma’da bir kırâ’athânede bulunuyordum. Seksen yaşında bir 
ihtiyâr kemâl-i havf ile yanımıza takarrüb ile kendisinden bile korkarak tazallum-ı hâle başladı.  
Ve en nihâyet aksakalından akan gözyaşlarını silerek “Şimdiye kadar her tarafdan bize yazık oldu 
efendi oğlum, elimiz ermiyor gücümüz yetmiyor. Bu zâlimler bize yapmadığını komadı. Sizler 
okumuşsunuz bizim gibi değilsiniz. (Mösyö Gilber'i işâretle) bakıyorum ki sen bunun dilinden 
anlıyorsun söyle de bunlara biraz lakırdı etsün.  Bizim hâlimiz kalmadı davarımızı, çift 
hayvanlarımızı aldılar.  Malımızı yağma etdiler.  Hiç olmazsa nâmûsumuza dokunmasalar.  
Gözümüz kör olaydı bugünleri görmeyeydik.  Peygamberimizin aşkı içün söyle hey oğlum bizim 
hâlimiz neye varacak? Bu adamları (Yunanîler) devlete şikâyet etsünler (zât-ı akdes-i hazret-i 
pâdişâhî) biz devletimizin evlâdı değil miyiz?"  İhtiyarın bu tazallumu karşusunda kendisine îcâb 
eden sözleri tabî‘î söyledim ve hükûmetce ne yapılmak lâzımsa yapıldığını ve haber olunması 
lâzım geldiğini anlatdım.  
 
Paşa hazretleri, 
Senelerin tahmîl etdiği bâr-ı girân ve mihnetle tâb u tüvânı kesilmiş ak akallı bir Müslümanın 
mutlak bir cehâletle bâlâda aynen arzeylediğim sözlerini tabî‘î Mösyö Gilber'e dahi tercüme 
etdim. Girdikleri yerde zulümden başka hiç bir şey yapmamağa ahdetmiş olan Yunanîler nehb ü 
gârete zabt u müsâdere-i emvâle o derecelerde ri‘âyet-kârdırlar ki Bandırma'da ordugâh kuran 
bir Yunan fırkasının tekmîl fırka efrâdına kızarmış tavuk ile pandispanya tevzî‘  eylediğini 
Erdek'den avdetde re’yü'l-ayn görmüş ve Mösyö Gilber'in dahi nazar-ı dikkatini celbeylemiş idim. 
Efrâdına tavuk kızartmasıyla pandispanya tevzî‘  edebilecek bir orduya tesâdüf etmekliğin 
mümkin olup olamayacağı cây-ı te’emmül olmakla berâber bu et‘imenin fırkanın esnâ-yı meşâ 
ve hareketinde Türk köylerinden aldıkları ve Yunan teblîğ-i resmîlerinde ta‘dâd olunan emvâl-i 
ganîmetden bulundukları şübhesizdir. Müşâhedât ve istihbârâtım ber-vech-i bâlâ mufassalan 
arzolunur. Ol bâbda.  
Balıkesir Jandarma Alayı Mülhakı ve Tensîk Hey’eti (Düzenleme Kurulu) Refâkatine Me’mûr, 
Mülâzım, Bende,  
İmza, Fî 27 Teşrin-i Evvel sene 1336  
34 No’lu Belge: Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.) HR. SYS. 2618/67  
 
(44 No’lu Belgeden)  
 
YUNANLILARIN HÜDAVENDİGAR, İSTANBUL VE AYDIN VİLAYETLERİYLE KARESİ, İZMİT, KAL’A-İ 
SULTANİYE, KÜTAHYA LİVALARI VE TRAKYA’DA YAPTIKLARI KATLİÂMLARIN RAPORLARI (Bu başlık 
altında Bandırma çevresinden gelen raporlar) 
İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Müdîriyeti,  
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“Taht-ı işgâlde bulunan mahallerde Yunanlılar tarafından vukû‘bulan müdâhalât ve tecâvüzât.”  
Yunanîler taht-ı işgâllerinde bulunan mahallerde idâre-i mülkiyyeye müdâhale ederek rü’esâ-yı 
me’mûrîn-i mülkiyyeyi marazîleri vechile idâre-i umûra icbâr ve hukûk-ı hükûmeti müdâfa‘ada 
azimkârâne hareket eyleyen me’mûrîn-i Osmâniyyeyi cebr ve tazyîk ve tehdîde kıyâm eylemiş 
oldukları gibi, Hükûmet-i Osmâniyye'nin her dürlü vâsıta-ı icrâ’iyyeden mahrûmiyeti içün polis 
ve jandarmaların eslihasını almışlardır. Taht-ı işgâlde bulunan mahallerde Yunanîler en ziyâde 
umûr-ı mâliyyeye müdâhale eylemekdedirler. Evvel-emirde vâridât ve masârif-i mahalliyyenin 
kontrolü ile başlayan bu müdâhalât bi'l-âhire teşdîd edilerek umûr-ı mâliyyeye vaz‘-ı yed hâlini 
almış ve Yunan murâkabe-i mâliyye me’mûrlarının müsâ‘adesi ve vizesi olmaksızın her gûnâ 
te’diyât vukû‘u men‘edilerek me’mûrîn-i Osmâniyye gâyet müşkil bir mevki‘de bırakılmışdır. 
Yunan kuvâ-yı askeriyyesi taht-ı işgâlde bulunan mahallerde telgrafhâneleri de işgâl eyleyerek 
telgraf muhâberâtını men‘etdikleri gibi resmî ve husûsî bi'l-cümle muhâberât sansüre tâbi‘ 
tutulmakda bulunmuşdur. Mahall-i meşgûleden aksâm-ı sâ’ire-i Memâlik-i Osmâniyye’ye her 
nev‘ hubûbât ve mevâşî ve kümes hayvanâtıyla zeytun yağı ve dânesi, sebze, süt, yağ ve peynir 
ve balık ve mahrûkât ihrâcâtı men‘edilmiş bulunduğu hâlde ba‘zı mahallerdeki Yunan zâbitânı 
tarafından sû’-i isti‘mâl sûretiyle ahâlî-i Hıristiyâniyyenin bu mevâddı ihrâc eylemelerine 
müsâ‘ade edilmekdedir. Yunanîler tarafından işgâl edilmekde olan havâlîde umûmî sûretde 
tatbîk edilen bâlâda müdâhalâtda mâ‘adâ el-yevm taht-ı işgâlde bulunan vilâyât ve elviyede 
ictisâr eyledikleri mu‘âmelât ber-vech-i zîr arzolunur:  
Karesi Livâsı   
 
Erdek kazâsına merbût Paşalimanı ve Marmara nâhiyeleriyle civâr adalarda Bandırma-Yunan 
merkez kumandanının ta‘lîmâtı dâ’iresinde mahallinden müntahab bir hey’et teşekkül ederek 
müstakillen icrâ-yı hükûmete kıyâm eylemişler ve ahâlî dahi her dürlü tekâlîf-i emîriyyeyi 
te’diyeden ve kavânîn-i Osmâniyye'ye teba‘iyyetden imtinâ‘ eylemekde bulunmuşlardır. 
 ….. Edremid  ve  Erdek  gibi  yerlerde  Yunanîler  unsur-ı  İslâmı  ızrâr  ve  kuvâ-yı hayâtiyyelerini  
imhâ  içün  harekât-ı  tecâvüzkârânelerine  fevka'l-âde  germî verdiklerinden buralarda ahâlî-i 
İslâmiyye her dürlü himâye ve mu‘âvenetden mahrûm ve pek dil-hırâş bir vaz‘iyetde kalmışdır. 
……………. 
Erdek'de: Aynı fecî‘a vâki‘ olmuş, nehb ü gâret, emâkin ve mesâkine ta‘arruz, gasb-ı emvâl,  hetk-
i ırz ve nâmûs ve katl-i nüfûs gibi fazâyih umûr-ı tabî‘iyyeden addedilebilecek bir şekil almış ve 
kazâ dâhilinde Rumların kesreti, işbu tecâvüzâtın tatbîkini pek ziyâde teshîl eylemişdir……Hey’et-
i  Tensîkiyye  Refâkat  Zâbitliği,  fî  28  Eylül  sene  [1]336  ve  bilâ numarasıyla.  …… 
 
Teşrîn-i Sânî’nin on dokuzuncu günü (1920) sabâhı Gönen kazâsının Çakmak nâm-ı diğeri 
Eriklioba karyesinin bir Yunan müfreze-i askeriyyesi tarafından abluka edilerek hânelerde 
taharriyyât yapılmış ve ba‘zı eşhâsdan beş kuzu ve otuz kadar tavuk ve bir mikdâr da pâre 
gasbolunduğu gibi müfrezenin vürûdunda karyede bulunup da esnâ-yı taharriyyâtda gaybûbet 
etmesinden dolayı Veli oğlu Mehmed'e â’id samanlığı bi'l-ihrâk köyü terkeylemişdir.  Müfrezenin 
köyden ayrılmasını müte‘âkib civârdan işidilen bir kaç el silâh sesi üzerine müfrezenin bir kısmı 
tekrâr köye avdetle karyeden elli yaşlarında İbrahim oğlu Ahmed'i katl ve merkûmla berâber 
Ahmed oğlu Davud, Ramazan oğlu Süleyman, Süleyman zevcesi Hanife, Muhtâr Ramazan, 
Rüstem oğlu Adem,  Ömer  oğlu  Halil,  Mehmed'in  â’ilesi  Elif,  Yetim  Mehmed  oğlu  Hasan 
mahdûmu  Arif,  Emin  oğlu  Halil,  Uzun  Mehmed,  Halil  oğlu  Halil  nâm  eşhâsa  â’id hânelerle 
eşyâ ve zahîreleri ihrâk ve Halil oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu İsmail, Tahir oğlu Ramazan, Adem 
oğlu Ali, Osman oğlu Bekir, Hasan oğlu Adem nâmındakiler de müte‘addid mahallerinden kama 
ve dibçikle cerh ve Ali oğlu Halil, İsmail oğlu Uzun Mehmed Ağa, İbrahim oğlu Ali, Rüstem oğlu 
Adem, Halil oğlu Mustafa, İsmail oğlu Uzun Mehmed Ağa kerîmesi Ayşe, İbrahim oğlu Mehmed, 
Halil oğlu Hüseyin nâm eşhâs, darb ve bir çok eşyâları gasbolunmuşdur: Karesi Alayı'nın fî 2 
Kanûn-ı Evvel sene [13]36 târîh ve 2018 numarasıyla.  
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1- Erdek'in işgâlini müte‘âkib mevcûd jandarmanın bir kısmı firâr eylemiş ve kısm-ı diğeri de terk-
i vazîfe etdirilerek, bunların yerlerine kâ’im olmak üzre mahallî despothânesi  emrinde  milis  
teşkîlatı  yapılmış  ve  yine  despothânede  müteşekkil  bir hey’et tertîb ve teşvîkiyle efrâd-ı 
merkûme gece ve gündüz İslâm hânelerinin ve genc 158 ve  ihtiyâr  bi'l-cümle  erkekleri  
habshâneye  sevk  ve  envâ‘-ı  işkenceye  tabi‘  tutulmak sûretiyle  envâ‘-ı  mezâlim  icrâ  ve  ahâlî-
i  mevkûfe,  pâre  mukâbilinde  tahliye olunmuşdur.  
2- Ahâlî-i İslâmiyye tarafından Bandırma Yunan İşgâl Kumandanlığı’na vâki‘olan mürâca‘ât ve 
şikâyât üzerine milis efrâdının vazîfelerine sûret-i resmiyyede hitâm verilmiş ise de hafî ve celî 
sûretde despothânedeki hey’etin nüfûz ve emriyle harekât-ı tecâvüzkârâneleri temâdî 
eylemekde bulunmuşdur.  
3- Her on beş günde bir def‘a umûm İslâm erkekler Rum ahâlî vâsıtasıyla toplatdırılarak birçok 
hakâret altında taht-ı tevkîfe alındıkdan sonra geceleri değnek ve sopalarla fecî‘ bir sûretde darb 
ve cerhedilmekde ve mâlları da yağma olunmakda ve bu miyânda genç erkek ve kızların nâmûs 
ve iffetlerine tecâvüzâtda bulunulmakdadır. Bundan başka mevkûfînin kolları arkalarına 
bağlanarak ağızlarına birer değnek verildikden sonra köpekler gibi havlatdırılmak istenildiği 
sırada bi't-tab‘ağızlarından yere düşen değneği tekrâr ağızlarına almak içün cebren yere 
eğdirildikleri esnâda kollarının arkaya bağlı olmalarından nâşî yüz üstü yere düşmelerini 
müte‘âkib etrâflarında bulunan ve bu işkenceyi bilâ-rahm atbîk eden Rum ahâlî tarafından bî-
çâre maznûnîn odunlarla darb ve cerhedilmişdir.  
4- Erdekli Seyyid nâmındaki bir gence bir gecede otuz Rum tarafından fi‘l-i şenî‘ icrâ edilmişdir.  
5- Kasabanın umûmî yağmasında me’mûrînden Kazâ Müftîsi Hüseyin Hüsni Efendi ile Tahsîl 
Me’mûru Hayri efendiler de dâhil olmak üzre birçok eşhâsın mâlları yağma edilmişdir.  
6-  Kırk-elli seneden beri bâ-tapu İslâmlar elinde ulunan emlâk,  Rumlar tarafından bilâ-
muhâkeme gasbolunmuşdur.  
7- Teşrîn-i Evvel'in yedinci günü Aydıncık nâhiyesi merkezinden hareketle Erdek tarikîyle berây-ı 
ticâret Konya’ya gitmekde olan yetmiş yaşlarında Şerif oğlu Râ’if Ağa nâmındaki birisi esnâ-yı 
râhda darb ve cerhedildikden sonra nakd-i mevcûdu kâmilen gasbolunmuşdur.  
8- Aynı târîhde Rusûmât me’mûrlarından Salih Efendi dahi bilâ-sebeb çarşu ortasında on dokuz 
mahallinden cerhedilmek sûretiyle şehîd edilmişdir.  Yine ayn-ı târîh ve sâ‘atde Düyûn-ı 
Umûmiyye me’mûrlarından Hasan Efendi dahi on yerinden mecrûhen katledilmişdir.  Şühedâ-yı  
mûmâ-ileyhimânın  kâtilleri,  eşkıyâ-yı meşhûreden  Sevdalı  oğlu  Estelyano  ve  İstanbullu  
Arabacı  oğlu  Kosti  olduğu  hâlde mahallî  Yunan  müfrezesince  der-dest  edilmişken  yarım  
sâ‘at  sonra  Kosti  serbest bırakılmış  ve  diğeri  Estelyano  da  Bandırma'ya  sevkedilmiş  ve  22  
Teşrîn-i  Evvel  târîhinde her ikisi dahi meşhûr çete rü’esâsından Kırçaki ve rüfekâsı ile berâber 
teslîh edilerek  ve  yedlerine  de  Yunan  Kumandanlığınca  bir  vesîka  verilerek  serbest bırakılmış 
ve merkûmân müsellahan tekrâr Erdek'e gelmişdir.  
9- Aydıncık nâhiyesi civârında Gönenli yetmiş yaşlarında Memiş nâmında bir ihtiyâr, keyfî olarak 
icrâ edilen endâht tecrübesinde hedef ittihâz olunarak katlolunmuşdur.  
10- 25 Teşrîn-i Sânî sene [1]336 târîhinde jandarma ile me’mûrîn emr-i ahîre kadar hükûmetden 
dışarıya çıkarılmamış ve kapıya nöbetçi ikâme olunarak mevkûf bulundurulmuşdur.  Bu esnâda 
bi’l-umûm Rum ahâlî  "büyük-küçük, erkek-kadın" müsellah olarak Bandırma'dan mürûr eden 
kırk kişilik bir müfrezeye iltihâk ederek İslâm mahallâtını ablûka eylemişler ve taharriyât icrâ 
etmişlerdir. Bu sırada ellerine geçen zükûr-ı İslâmiyye bi’d- der-dest habshâneye sevkedilmiş ve 
esnâ-yı râhda tarafeynden sıralanmış olan ahâlî-i Hıristiyâniyye, ellerindeki sopalarla bu bî-
çâreler hurde-haş edilinceye kadar darbolunmuşlardır.  Ve kazâ kâ’im-i makâmı dahi dâhil olmak 
üzre bi’l-umûm me’mûrîn-i hükûmet yûhâ sadâlarıyla tahkîr edilmişdir: Müstakil Erdek 
Takımı'nın fî 12 Kânûn-ı Evvel sene [1]336 târîh ve bilâ-numarasıyla. 
…………………. 
13- İzmir Müretteb Kolordu Kumandanı Ceneral İvanof Bandırma’da te’sîs etdiği karargâh 
dâ’iresini eşrâf-ı beldeden toplatdırılmış olduğu gâyet kıymetdâr halılarla tefrîş etdirmişdi.  Bi'l-
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âhire mûmâ-ileyhin infikâkı hasebiyle karârgâh dâ’iresi[ni] tesellüm eden bir diğer Yunan zâbiti 
dâ’irede bulunduğu hâlde bu halıları Kuvâ-yı Milliyye'ye â’idiyeti bahânesiyle sâhiblerine i‘âde 
etmemiş ve resmen ahz u gasbeylemişdir.  
14-Gönen kazâsıyla kurâsında bulunan zengin İslâmlar yerli Rumların tazyîkiyle birer sûretle 
Yunanlılarca taht-ı tevkîfe alınmakda ve an-asl İstanbullu olup mahallî işgâl kumandanlığı 
müfreze kâtipliğinde müstahdem Hacı Polo nâmındaki şahsın delâletiyle küllî mebâlîğ 
mukâbilinde tahliye olunmakdadır.  
15-Balıkesir tüccârından Tirelizâde Ahmed Bey’in, İstanbul’dan Balıkesir'e getirmek içün 
Bandırma'dan geçirdiği gâyet kıymetdâr bir da takımı, kanapeler Bandırma'da Merkez 
Kumandanlığı nezdinde bulunan bir yüzbaşı tarafından Kuvâ-yı Milliyye ensûbîninden Balıkesirli 
Servet Bey'e â’id olduğu bahânesiyle zabt ve müsâdere olunmuş ise de vâki‘  olan teşebbüs 
üzerine eşyâ-yı mezkûre istirdâd olunmuşdur.  
16- İngiltere’den esîr olarak Çanakkale’ye getirilmiş olan doksan Türk askeri Çanakkale’yi işgâl 
eden Yunanlılar tarafından Bandırma’ya naklolunmuş, orada hidemât-ı şâkkada (eziyetli ağır 
işlerde) kullanılmakdadırlar.  
17- Yunan istîlâsı ânında, Yunanlıların Hayrabolu ve Çorlu kazâlarında tutdukları dokuz jandarma 
neferini esîr-i harb sıfatıyla el’ân Bandırma’da Yunan ekmekçi müfrezesinde istihdâm 
etmekdedirler.  Merkûmûnun sefâlet-i hâli cidden şâyân-ı merhamet bir hâlde bulunmuşdur…….  
19- Teşrîn-i Sânî'nin yirmi ikinci gecesi Erikli karyesinden Veli oğlu Şerif Ali, karyelerinde tahaddüs 
eden münâza ‘ayı ihbâr etmek üzre Aksakal istasyon muhâfızlarının koğuşuna girerken koğuş 
nöbetçisi tarafından bilâ-sebeb katlolunmuşdur…….  
21- Manyas'ın Salur karyesine bir zâbit kumandasında olarak vürûd eden bir müfreze efrâdı 
sellemehü's-selâm hânelere girerek rast geldikleri erkeklerle kadınları darb ve işkence etmişler 
ve ahâlîden Mehmed oğlu Hasan’ın eser-i darbdan müte’essiren vefâtına sebebiyet vermişlerdir.  
22- Teşrîn-i Sânî'nin yirmi beşinci günü zâbit kumandasındaki on altı kişilik bir Yunan müfrezesi 
Manyas’ın Kızık karyesine giderek hissiyyât-ı İslâmiyyeyi rencîde edecek tarzda hânelerde 
taharriyât icrâ eylemiş ve tertîb etdikleri bir pusuya Deştban İsmail’i düşürerek katleylemişlerdir: 
Karesi Jandarma Alayı Kumandanlığı’nın fî 5 Kânûn-ı Evvel sene [1]336 târîh ve 2326 
numarasıyla.   
 
Teşrîn-i Sânî'nin sekizinci pazartesi günü (1920) Gönen'den Bandırma'ya ve Bandırma'dan 
Gönen'e araba ile gitmekde olan yolcular,  Gönen'in Çaloba karyesi civârında hüviyet ve 
mikdârları mechûl bir çete tarafından soyulmakda iken Biga'dan Bandırma'ya mahbûs sevkine 
me’mûr altı kişilik bir Yunan müfrezesi vak‘a mahalline ve eşkıyânın pusuları dâhiline vürûdu 
üzerine eşkıyâ tarafından müfreze üzerine ateş açılmış ve devâm eden müsâdeme netîcesinde 
Yunan müfrezesinden; üç nefer maktûl ve iki nefer mecrûh ve efrâd-ı ahâlîden iki Gönenli ve 
yedisi Bandırma ve Erdekli ve Ermeni milletinden dokuz kişi maktûl düşmüşdür. Mezkûr çete 
tarafından yolcuların kâffesi bilâ-tefrîk-i cins mezheb ta‘arruza uğramış ve soyulmuş olduğu 
hâlde vak‘anın Bandırma'da  şüyû‘u  üzerine  anâsır-ı  gayr-ı  Müslime  hâdisenin  doğrudan  
doğruya kendilerine tevcîh ve li-maksadin icrâ edilmiş bir husûmet telakkî ederek esâsen tehcîr 
mes’elesinden  mugabber  bulundukları  ahâlî-i  İslâmiyyeye  karşı  izhâr-ı  adâvet  içün vesîle  
aramakda  olan  Ermeniler  bundan  bi'l-istifâde  Teşrîn-i  Sânînin  onuncu  günü Bandırma  Ermeni  
kilisesinde  ictimâ‘  ederek  heyecân-âmîz  nutuklar  îrâdıyla müsellahan  bir  miting  icrâsını  
kararlaşdırmışlardır.  Yevm-i mezkûrda ba‘de'z-zevâl Bandırma'ya getirilmiş olan maktûlîn,  
Yunan Merkez Kumandanlığınca cemâ‘at-i Hıristiyaniyyeye teslîm kılındığından bir cenâze alayı 
tertîb ve merâsim-i tedfîniyyeden sonra kiliselerde âyîn-i rûhânî icrâ edilmiş ve alâmet-i 
mâtemolarak Ermeniler tarafından dükkânları kapatılmışdır. Teşrîn-i  Sânî'nin  on  birinci  günü  
Bandırma'daki  hâdiseden  haberdâr  olmaları dolayısıyla  Bandırma'nın  Ömerköyü'nden  on-on  
beş  kadar  köylü  karyelerinden Mustafa  oğlu  İsmail'in  Bandırma'da  İhsâniye  mahallesinde  
mukîme  menkûhasını cem‘iyetleri  icrâ  edilmek  üzre  alıp  götürmek  içün  nümâyişsiz  ve  
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silâhsız  olarak Bandırma'ya girdiklerini gören Ermeniler, ez-cümle bu gelenler miyânında 
Bandırmalı bir  Ermeniden  bir  tabanca  satun  alan  ve  şimdiye  kadar  pâresini  vermeyen  karye 
muhtarının  oğlu  Hüseyin  Hüsni'yi  de  görerek  ahz-ı  intikâm  zımnında  merkûmun önünde  bir  
yere  tabanca  bırakmak  sûretiyle  nezdinde  silâh  bulunduğunu  ve  Gönen vak‘asında zî-medhal 
olduğunu iddi‘â ederek darb ve tevkîf ve müte‘âkiben daha bir kaç kişi üzerinde de yine ayn-ı 
vechile silâh ve kama bulunduğu işâ‘a edilerek Rum ve Ermenilerle yüzlerce serseri Yunan 
askerleri tarafından tesâdüf etdikleri beli kuşaklı, kalpaklı Müslümanları ve bi'l-hâssa Çerkesleri, 
kılık ve kıyâfetleri düzgün ma‘rûf ve münevver  gençleri  darb  ve  tevkîf  ve  kasabada  îrâs-ı  
dehşete  başlamışlardır.  Bu kargaşalık hâd bir dereceye varmış ve küme küme sivil Ermenilerle 
Rumlar, eskiden garazları  olan  Türkleri  ve  Müslümanları  Yunan  askerlerine  işâret  etmek  
sûretiyle hemân tevkîf ve esnâ-yı tevkîfde envâ‘-ı hakâret ve darba ma‘rûz bırakmakla berâber 
habshâneye  sevkedilmiş  ve  bi'l-hâssa  Bandırma'nın  Sığırcı  karyesinden  de  Hacı 
Muradoğulları'ndan Nâib ve Ali beyler, merkez kumandanlığı dâ’iresi önünde Yunan askerleriyle 
Hıristiyan ahâlî tarafından pek vahşiyâne bir tarzda darbedilmişlerdir. Süngü takmış Yunan efrâdı 
tarafından birtakım sivillerin tevkîf ve sevkinde her tarafa hücûm etmek, koşuşmak, köşe 
başlarını tutmak gibi mecnûnâne bir takım harekâtda bulunulmuşdur.  Tüfenksiz bulunan ba‘zı 
Yunan askerlerini de ellerindeki yalın kasaturalarla ahâlîyi tedhîş eylemişler ve ba‘zıları da 
tabancalarla kahvehâne ve dükkânlara girerek müşterilerin üzerlerini taharrî etmişler ve bu 
esnâda köyden odun satmak üzre kasabaya gelen bir kadının merkebindeki odunları kâfile-i 
müsellahaya mu‘âvenetlerini te’mînen silâhsız ve sivil eşhâsa tevzî‘ eylemişlerdir. Teşrîn-i 
Sânî’nin on ikinci cum‘a günü silâh taharriyâtı yapılacağından Müslümanların hânelerinden dışarı 
çıkmaları men‘edilmiş ve taharriyâta me’mur müfrezelere bi'l-hâssa Ermenilerden muhbir 
sıfatıyla birçok kadınlarla mu‘âvenetci olarak birçok çilingir,  marangoz vesâ’ire terfîk edilmiş ve 
hîn-i taharriyâtda ba‘zı evlerden zî-kıymet eşyâ sirkat olunmuşdur.  Taharriyât esnâsında Çerkes 
Aznavur [Anzavur] (Paşa) tarafdârânından ba‘zılarının hânelerinde silâh bulunmuş ise de tevkîf 
edilmemişlerdir.  Yalnız Ahmed Anzavur Paşa’nın kayını olan Susurluk Nâhiyesi Müdîri Nuh Bey'in 
evinde abdesthâneye atılmış olan üç yüz İngiliz tüfengine â’id fişenk Nuh Bey'in kolu sığadılarak 
necâset içerisinden çıkartdırılmış ve kendisi ile hidmetci darbolunmuşdur. Vukû‘âtın cereyân 
etdiği iki gün zarfında yüz yirmiyi mütecâviz eşhâs tevkîf olunmuş ve kâ’im-i makâm ile kazâ 
jandarma kumandanının mürâca‘ât ve teşebbüsât-ı mütevâliyesi üzerine bunlardan seksenden 
fazlası tahliye etdirilmişdir. El-yevm kırk kişi mevkûf bulunmakdadır.  İtalya tebe‘asından 
Manifatura Tüccârı Celâl ve Hayri Beyler de bunlar miyânındadır. Kasabada taharriyâtın hitâmı 
üzerine Çaloba vak‘ası fâ‘illerinin tenkîl ve taharrîsi zımnında Yunan Merkez Kumandanlığınca 
tertîb edilen müfrezelere Mülkiye Tevkîfhânesi'nden serbest bırakdırılan eşirrâ-yı meşhûreden 
Kırçaki İstavri ve Miço nâmındaki rü’esâ ile sekiz on kişiden ibâret ma‘iyyeti terfîk edilmişdir:  
Karesi Jandarma Alayı'nın fî 5 Kânûn-ı Evvel sene [1]336 târîh ve 2093 numarasıyla. 
44 No’lu Belge: BOA. HR. SYS. 2611/2 
 
(70 No’lu Belgeden)  
 
YUNANLILARIN ARAPLAR KÖYÜNDE KATLİÂM YAPTIĞI   
“Araplar köyünde Yunanlılar tarafından yapılan katliâm nedeniyle halkın çığlıklarının Marmara 
adasından duyulması üzerine durumun Karabiga hükümetine ve İngiliz Müfreze Kumandanlığı’na 
bildirildiği, bir İngiliz torpidosuyla adaya varıldığında yangının devam ettiğinin ve Müslüman 
halkın sefil bir halde bulunduğunun görüldüğü,  Erdek’ten gelen Yunanmüfrezesinin ortada kalan 
on altı cenazeyi gece zorla defnettirdiği,  halk tarafından teslim edilmeyen bazı  kişilerin ise 
yakıldığının  ifade  edildiği,  katliâmdan  kurtulabilenlerin  Karabiga’ya sevkedildiği,  Düyun-ı  
Umumiye  müdürü  Süleyman  Bey’in  de  bulunduğu heyetin,  Rum  nahiye  müdürünün  
teşvikiyle  hapsettirilip  işkenceye  tabi tutulduğu,  çetelerin  tekrar  katliâm  yapması  ihtimali  
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üzerine  Paşalimanı ve  civarındaki  Müslümanların  Karabiga  ve  Dersaadet’e  sevkedildiği 
hakkında Marmara adası Liman Reisi Mülazım-ı Evvel İrfan’ın raporu.  15 Haziran 1921”  
70 No’lu Belge: BOA. HR. SYS. 2625/45 
……………………. 
 
(84 No’lu Belgeden)  
 
BANDIRMA VE KÖYLERİNİ YAKAN YUNAN İŞGAL KUVVETLERİNİN KOVULDUĞU  
“Bandırma’nın onda dokuzunu ve sekiz köyünü yakan Yunan işgal kuvvetlerinin bölgeden 
kovulduğu,  açıkta,  aç susuzkalarak muhacir ve mülteci durumunda bulunan yirmi bin kadar 
Müslümanın barınma ve gıda ihtiyacının temin edildiği,  elden geldiğince tedarik edilmek üzere 
diğer ihtiyaçlarının da bildirilmesi. 27 Eylül 1922”  
 
Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine Devletlü efendim hazretleri,  
Ma‘a't-te’essüf Bandırma'nın onda dokuzunu ve şimdilik tahkîk edilebilen kurânın sekizini ihrâk 
eden hâ’in düşman lehü'l-hamd kasabamızdan tard ve def‘edilmişdir.  Ancak me’vâsız kalan yirmi 
bin kadar nüfûsun ihtiyâcât-ı mütenevvi‘asından en ziyâde kendisine ihtiyâc hâsıl olan çadırın 
yarın gidecek vapurla gönderilmek üzre âcilen tedâriki husûsuna delâlet buyurulması 
ehemmiyetle arz ve ricâ olunur efendim. Fî 21 Eylül sene [1]338, Memâlik-i Meşgûle 
Müslümanları Müdâfa‘a-i Hukûk Cem‘iyeti Re’îsi  
 
Bandırma ile kurâsının keyfiyyet-iihrâkından dolayı me’vâsız ve melce’siz kalan muhâcirîn ve 
mültecîlere ihtiyâcâtına medâr olmak üzre müsta‘celiyyet-i maslahata binâ’en yüz çuval dakîkin 
bi'l-i‘lân pazarlık sûretiyle mübâya‘ası husûsu tezekkür kılındı. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men-lehü'l-emrindir. Fî 24 Eylül sene [1]338,  İkdâr-ı Muhâcirîn Komisyonu Re’îsi Müdîriyyet-i 
Umûmiyye Mu‘âvini ve diğer a‘zâların imzaları   
Ber-mûceb-i karar yüz çuval derûnunda yedi bin iki yüz kilo dakîk bi'l-mübâya ‘a Bandırma’ya 
sevkedildiği cihetle dosyasında hıfzına müsâ ‘ade buyurulmak bâbında. Fî 27 Eylül sene [13]38, 
İkdâr Komisyonu Re’îsi ve Müdîriyyet-i Umûmiyye-i Aliyyeleri Mu ‘âvini Nâmına İmza  
………………… 
Dâhiliye Nezâreti, Aşâ’ir ve Muhâcirîn Müdîriyyet-i Umûmiyyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükûmetine, Bandırma Kumandanlığı Cânib-i Âlîsine,  
Düşmanın mukaddes vatanımızda îkâ‘ eylediği mezâlim ve cinâyâta zamîmeten Bandırma'nın  da  
ihrâk  edildiği  ve  ahâlî-i  Müslime'nin  pek  elîm  bir  hâlde  açıkda kaldığı beyânıyla mikdâr-ı kâfî 
çadır irsâli lüzûmu Memâlik-i Meşgûle Müslümanları Müdâfa‘a-i  Hukûk  Cem‘iyeti'nin  21  Eylül  
sene  [1]338  târîhli  tezkiresiyle  iş‘âr edildikden,  bu  zavallı  dindâşlarımızın  barındırılması  ve  
tehvîn-i  ihtiyâcına  âcilen medâr olmak üzre şimdilik elimizde mevcûd olan yüz çuval un, dokuz 
yüz kilo pirinç ile  yüz  altmış  çadır  me’mûr-ı  mahsûsuna  tevdî‘an  irsâl  kılınmış  olduğundan  
îfâ-yı muktezâsıyla bu bâbdaki tesellüm mazbatasının irsâli ve imkân hâsıl olduğu takdîrde 
tedârik ve irsâl edilmek üzre daha ne gibi mevâdda ihtiyâc bulunduğunun iş‘ârı ricâ ve bi'l-vesîle 
te’yîd-i hürmet olunur efendim. 25/9/[13]38  
84 No’lu Belge: BCA.  272 11 16 62 11 
 
Diğer Bazı Raporlar 
 
Aydın Ayhan, “The Greek Atrocities in Turkey, Konstantinopel 1921” künsesiyle yayınlanan 
Amerikan temsilcisi Bristol, Fransız temsilcisi Bunoust, İngiliz temsilcisi Hare ve İtalyan temsilcisi 
Dall'olio’nun imzalarını taşıyan 18 Mayıs 1921 tarih ve 202 sayılı rapordan bölgede ki Yunan 
vahşeti sonucunda öldürülen, yaralanan, malları gasp edilen, hapsedilen, dövülen ve daha birçok 
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işkenceye tabi tutulan 75 Türkü yer ve isimleriyle tespit ederek vermiştir. (Ayhan&Göksay, 2011: 
92-97)  
 
Yine İstanbul’da 1921 yılında Ahmed İhsan matbaasında  “GREEK ATROCITIES IN TURKEY” ismiyle 
İçişleri Bakanlığı Mülteciler Dairesi’nin 4 numaralı (MINISTRY OF INTERIOR DEPARTMENT OF 
REFUGEES Publication No. 4) ve 61 sayfa olarak İngilizce basılan yayında da Marmara 
bölgesindeki Yunan mezalimi resmi belgeler halinde verilmiştir.* 
https://louisville.edu/a-s/history/turks/Greek%20Atrocities%20in%20Turkey.pdf (26.07.2018)     
 

 
SONUÇ 

 
Görüldüğü üzere Yunanlıların planlı ve bilinçli bir şekilde işgal ettikleri bölgelerde masum 
Müslüman Türk unsurlar üzerinde yürüttüğü mezalimin boyutunun neredeyse soykırıma 
yaklaştığı belgelerle sabittir. Bu durum, ele aldığımız Bandırma ve çevresi için de geçerlidir. Bölge 
halkının bu Yunan vahşetinden kurtulması ise kısaca şu şekilde gerçekleşmiştir.    
 
26 Ağustos 1922 günü sabahı Türk Ordusunun başlattığı Büyük Taaruz sürerken Kaymakam 
İbrahim Ethem Bey’in idaresinde Sındırgı dağlarındaki Millî Müfrezeler önce 3 Eylül’de Sındırgı’yı, 
5 Eylül’de Bigadiç’i, 6 Eylül’de Balıkesir’i kurtardılar. Müfrezeler çevreden kendilerine katılanlarla 
birlikte çığ gibi büyümüştü. Müfrezeler Balıkesir’de ikiye ayrılarak birinci kol Balya-Havran-
Edremit-Burhaniye-Ayvalık üzerine ikinci kol Susurluk-Manyas-Gönen-Bandırma üzerine 
gönderildi. Bu sırada Yunancı eşkıyalardan Sündüklü Davut Kirmastı ve Karacabey’de bulunuyor 
ve Yunanlıların yapamadıkları zulmü yaparak giderayak ahaliyi soyuyordu. 
 
Balıkesir’den yönlendirilen Millî Müfrezeler Gönen müfrezeleri ile birleşerek 5-6 Eylül gecesi 
Gönen’i sıkıca sardılar. Gönen’de halkın da gönüllü olarak katıldığı çatışmalarda buradaki Yunan 
garnizonu imha edildi. Müfrezeler buradan hemen önce Sarıköy nahiyesi sonra da bir Rum köyü 
olan Elbizlik köylerinde bulunan Yunan karakollarına saldırarak yok ettiler. Gönen’den hareket 
eden müfrezeler kendilerine katılan yüzlerce gönüllüyü Yunan garnizon ve karakollarından ele 
geçirdikleri silahlarla donatarak Edincik’e yöneldiler. Müfrezeler ve gönüllü birlikler Edincik 
garnizonunu sarar sarmaz saldırıya geçtilerse de hafif ve ağır makineli tüfek karşısında siperlerde 
bulunan eğitimli Yunan askerlerine yaklaşamadılar. Her hücum kısa zamanda ellerinde sadece 
birer tüfek bulunan Türklere ağır kayıplar verdirmeğe başladı. Edincik kasabası karşısındaki 
Averof zırhlısı zaman zaman hücuma kalkan Türkler üzerine bomba yağdırıyordu. Bu etkili topçu 
desteği karşısında Türk birlikleri hiçbir şey yapamadan düşman garnizonunu kuşatmış vaziyette 
beklemeğe başladılar. Bu arada Millî Müfrezelerin ünlü kumandanlarından olan Bacak Hasan Efe 
ağır yaralandı. Hemen Gönen Hastanesine kaldırıldı. Omzundan aldığı bir mermi belkemiğine 
kadar işlemişti. Hasan Efe uzun tedavilerden sonra iyileşebilmişti. 
 

                                                           
*Bu raporda Bandırma’dan bir örnek: “18 yaşında fakir bir Türk kızının Yunan askerlerince öldürülüp pencereden 
atılması” ve Erdek’te de benzer mezalimin olduğunu belirten kısım: 
“A poor girl violated by a body of Greek soldiers and killed by being thrown out of the window. From the report of the 
liaison officer of the inspection Commission dated September 28-1920…After the occupation of Bandirma the 
population of the neighboring villages were subjected to atrocious tortured by Greeks.  A body of Greek soldiers that 
came to Hamali, collected money from the people.  A young Moslem girl about 18 years old was violated by Greek 
soldiers and was killed by being thrown out of the window.  The same kind of atrocities were committed at Erdek.  
Assault on houses, violation of women and murders are among the daily events.  The son of the Mayor who had a red 
crescent badge on his arm was arrested and beaten severely by the Greek soldiers.  His father who applied to save his 
son was abused by the Greek commander.”  s.54 
  

https://louisville.edu/a-s/history/turks/Greek%20Atrocities%20in%20Turkey.pdf
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Türk kuvvetleri Yunanlıların etraflarındaki çemberi gittikçe daraltıyorlardı. 13 Eylülde Bandırma 
yolu üzerinde Ilıca Boğazı sırtlarında düşman süvarisiyle iki saat kadar şiddetli bir çarpışma 
yapılmış, düşman Aksakal yönüne doğru çekilmiştir. Yunan askerlerinin Aksakal civarında 
toplandıkları anlaşılıyordu. Bunlardan atlı bir düşman müfrezesi Manyas’ta tahribat yapmak 
istemişse de Aşiz, Yeniköy ve Cayıtlı mevkilerinde bulunan Türk birlikleri tarafından bunlara ateş 
açılmış, gösterilen direniş üzerine geri dönerek gene Aksakal yönüne çekilmişlerdi. (Akıncı, 1978: 
391).  
 
16 Eylül günü Millî Müfrezeler Biga ve Edincik’te bulunan Yunan garnizonlarını iyice sarmış, ateşe 
başlamışlardı. Aynı gün Bursa üzerinden gelen Karacabey’den Bandırma’ya yönelen Kocaeli 
Grubu öncüleri Bandırma sırtlarında bulunan günlerce hazırlanmış Yunan mevzilerinde ateşle 
karşılandılar. Çarpışmalar kanlı muharebelere dönüştü. Çarpışmanın seslerini duyup hızını 
arttıran Kocaeli grubu öncüleri cepheye gelir gelmez çarpışmaya giriştiler. Türk askerlerinin 
gittikçe fazlalaşması üzerine burada bulunan beşyüz kadar Yunan askeri bütün ağırlıkları 
bırakarak atlarına binip Bandırma’ya doğru çekildiler.  
 
Yunan süvarileri Kocaeli Grubu’nun Bursa üzerinden baskıya başlamaları üzerine hızla geri 
çekiliyor, kaçabilecekleri tek kapı olan Bandırma Erdek limanlarına giden yolu açık tutmağa 
çalışıyorlardı. Bu arada gelmekte olan Türk askerinin hızını kesmek için, köprüleri uçuruyorlardı. 
Çevredeki bütün köyleri ateşe vermeyi ihmal etmiyorlardı. Millî Müfrezeler Edincik Yunan 
garnizonunu çevirmiş beklerken Bursa üzerinden Kocaeli Grubu içinde hareket eden Sarı Efe Edib 
ve Hacı Adil Beyler ve arkadaşlarının meydana getirdiği birlik Edincik önüne gelir gelmez, “Bunlar 
hâlâ burada mı? Tamam, sizler şimdiye kadar vazifenizi yaptınız. Teşekkür ederiz. Bundan sonra 
iş bizim...” diyerek askerlere vaziyet aldırdılar ve iki saat içinde Yunan garnizonunu ele geçirdiler. 
(Özer, 1964: 137-138). 
 
1 Eylül’den itibaren kesin olarak yenildiğini anlayan Yunan askerleri Karacabey, Kirmastı 
(Kemalpaşa), Gönen ve Manyas civarındaki Rum ve Ermenileri çevreden zorla temin ettikleri 
arabalara yükleyerek Bandırma ve Erdek’e getirtiyor, buradaki gemilere bindiriyor ve Yunan 
işgali altındaki adalara taşıyorlardı. Arabaları başında gelen Türk arabacıları, Bandırma’da ele 
geçirdikleri şehrin ileri gelenlerini de Bandırma’da deniz kenarında etrafını tellerle çevirdikleri ve 
etrafına nöbetçiler diktikleri bir toplama kampına dolduruyorlardı. 16 Eylül günü burada birkaç 
bin kişi toplanmıştı. Saat öğleden sonra 18.00’de silahlı Yunan askerleri burada toplanmış olan 
Türkleri iki sıra yaparak şehre indirdiler. Sahilden getirilen Türkler Haydar Çavuş Camii’ne 
dolduruldular. Gece olmuştu. Limandaki gemiler projektörlerini camiye çevirmiş, 
aydınlatıyorlardı. Yunanlılar caminin pek çok yerine tahrip kalıpları, dinamitler yerleştirerek 
ateşlediler. Caminin etrafındaki silahlı Yunan askerleri kendilerine bir zarar gelmesin diye 
çekilince pencereden bakarak durumun farkına varan birisi camide bulunan diğer Türklere 
bildirince hep beraber dışarı kaçtılar. Cami tamamen boşaldıktan birkaç dakika sonra havaya 
uçtu. Bu sırada Bandırma’da kalan bazı Rum fedailer şehrin farklı yerlerine ateş atarak yangın 
çıkardılar.(Çevik, 2002: 126-128). Yukarıda verdiğimiz belgelerden Bandırma’nın onda dokuzu ile 
pek çok köyünün yakıldığını öğreniyoruz.  
 
17 Eylül sabahı şimdi “Son Kurşun Abidesi” civarında toplanan birliklerin bir kısmı merasimle 
Bandırma’ya girerken bir kısmı da Erdek’e doğru çekilen düşmanı izlemek üzere görevlendirildi. 
Şehre giren Kocaeli Grubu ve 61. Tümen kuvvetleri, 18 Eylül’de Gönen üzerinden gelen ve 
bölgeyi çok iyi tanıyan Millî Müfrezelerden kılavuzlar alarak Kapıdağı Yarımadası’na girdiler. 
Buradaki düşman alayı artçı çarpışmalar yaparak çekildi. Erdek, Halit Paşa komutasındaki Türk 
ordusuna mensup birlikler tarafından kurtarıldı. Erdek ile Bandırma arasında mevzilenen artçı 
Yunan fedaileri burada gelen Türk birliklerine son direnişlerini yaptılar. 18 Eylül 1922’de son 
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kurşun bu tepede atıldı. Türkler harbin son şehitlerini burada verdiler.* Bu tepeye daha sonra 
“Ayyıldız Tepe” ismi verildi. Türk birliklerinin toparlanıp saldırıya geçmesi üzerine Yunan 
donanmasının ateş himayesinde büyük bir acele ile çekilip Erdek’te gemilerine bindiler. Zaten 
istim üzerinde bekleyen son gemi telaştan palamarını balta ile kestirerek kaçmak 
mecburiyetinde kaldı. Kaçan Yunan askerleri rıhtımda henüz yükleyemedikleri pek çok malzeme 
bıraktılar. (Ertüzün, 1964: 201-202). 
 
Bu çekiliş sırasında yolda rastladıkları Hacı Ömeroğlu Mustafa Çavuş’u şehit eden Yunan askerleri 
daha önceden aralarına dağılarak pek çok evi kundakladılar. Son Yunan gemisi limanı terk 
ederken şehrin bir kısmı da yanmaktaydı. Dağlardan sırtlarındaki eşyalarıyla inen Erdek’li Türkler 
evlerinin yanmış olmasına aldırmadan kurtuluş gününün heyecanıyla bu muhteşem bayramı 
kutlamışlardı. 18 Eylül 1922’de son Yunan birliğinin Erdek’li yerli Rumları da alarak çekilmesiyle 
esirler dışında Anadolu’da hiçbir Yunan askeri kalmadı. Böylece Yunanlıların Anadolu macerası 
sona erdi. 
 
Bu çalışmada 2 yıl 2 ay 15 gün Bandırma yöresinde süren Yunan askeri işgalinde masum ve 
savunmasız Müslüman halka reva görülen vahşet ve mezalim belgeleriyle işlenmeye çalışılmıştır. 
Amaç milletler ve devletler arasında kin ve düşmanlığı körüklemek değildir. Aksine bu insanlık 
suçuna dikkat çekerek uyarıda bulunmaktır. Zira tarihte hiçbir suç yapanın yanına kar 
kalmamaktadır. Dilek ve temennimiz bugünkü Yunan yönetiminin yakın geçmişteki bu 
uygulamalarının utancını yaşamaları ve Türkiye ile daha insani ve barışcı çizgide politika 
yürütmeleridir.  
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Gönen stratejik konumu itibariyle önemli bir geçiş bölgesi idi. Mondros Mütarekesi sonrası 
yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Gönen ve civarında da memleketin karışık durumundan 
faydalanmayı düşünen çok sayıda asker kaçağı ve eşkıya türemişti. Özellikle dağlık bölgelerde 
barınan bu gruplardan dolayı Balıkesir'den Edremit'e, Edremit'ten Ayvalık'a, Gönen'den 
Bandırma'ya gitmek çok tehlikeli olup yolda soyulma ihtimali vardı.* 
 
Bu dönemde Gönen ve civarında yaşayan Çerkeslerin büyük kısmının hayvan hırsızlığı ile 
uğraştıkları ve civarın en müthiş hayvan hırsızlığının Gönen'e bağlı Sızıköy'de olduğu 
belirtilmektedir. Bu hırsızlar Çanakkale, Lapseki, Ezine ve Bayramiç'ten çaldıkları hayvanları Biga 
üzerinden transit olarak Gönen'e geçirmekte idiler.† Yine bu sıralarda Gönen'de pek çok çetenin 
faaliyette bulunduğu belirtilmektedir.  
 
I. Dünya Savaşı yıllarında bölgede asker firarileri ve eşkıyaların halka karşı yaptıkları faaliyetleri 
görmekteyiz. Bunlardan bazılarını belirtmek gerekirse; Aralık 1917 tarihli bir belgede "Gönen 
civarında Karanlıkçeşme mevkiinde müdderisînden Trabzonlu Muhacir Hasan Fikri Efendi'nin 
parasını gasp eden şaki Alişanoğlu Osman'ın bulunamadığı takibata devam edildiğinden 
bahsedilmektedir."‡ 
 
Ocak 1918 tarihli bir belgede "Eşkıyalık yapan Balyalı Emirhüseyinoğlu Ali ve arkadaşı Hüseyin'in 
oğlu Ali'nin sağ olarak yakalandığı, Gönen’in Oluk karyesnden ve asker firarisi Mehmed oğlu 
İlyas'ın elindeki İngiliz silahıyla teslim olduğu beyan edilmektedir."§ Nisan 1918 tarihli bir 
belgeden anlaşıldığına göre "Beşinci Ordu Kumandanlığının Balya, Ağonya ve Gönen civarında 
faaliyet gösterip yakalanan eşkıyaları havi tahriratın takdim edildiği"** anlaşılmaktadır. Yine 
Nisan 1918 tarihli bir belgeden anlaşıldığı üzere Gönen civarında faaliyet gösteren asker 
firarilerine yapılan takibat neticesinden birçok firari ve çeteci yakalanmıştır.††  
 
Mayıs 1918 tarihli belgede "Biga'nın Gönen hududundaki Çınar karyesine gelen kırk kişilik eşkıya 
çetesinin yakalanması için müfrezelerin takibata çıkartıldığı bildirilip Edremit, Erdek, Gönen ve 
civarında eşkıyalık yapmakta olan şahıslarla, asker firarisi bazı şahısların yakalanarak Divan-ı 
Harb'e sevkedildiklerinden bahsedilmektedir.‡‡  
 
Haziran 1918 tarihli iki ayrı belgede de "Gönen'in Dumanalanı köyüne saldıran eşkıyanın takip 
neticesinin bildirilmesi istenip Gönen'e bağlı nahiye ve köylerde faaliyette bulunan eşkıyanın 

                                                           
* Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi II-2, Ankara 1974, s.98. Kemal Özer, Kurtuluş Savaşı'nda Gönen, Balıkesir: 1964, s. 41. 
Aydın Ayhan, İzmir'in İşgali Sırasında Balıkesir, Milli Mücadele'de Balıkesir, İstanbul: 1990, s. 31. 
† Zühtü Güven, Anzavur İsyanı İstiklal Harbi Hatıralarından Acı Sayfalar, Ankara: 1965, s.16. Uluğ İğdemir, Biga 
Ayaklanması ve Anzavur Olayları, Ankara: 1989, s.35. 
‡ BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), DH.EUM.6.Şb. (Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti 6. Şube), 32/14. 
§ BOA, DH.EUM.6.Şb., 55/7. 
** BOA, DH.EUM.6.Şb., 35/58. 
†† BOA, DH.EUM.6.Şb., 35/74. 
‡‡ BOA, DH.EUM.6.Şb., 36/53, 38/10. 
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yakalanması için ne gibi tedbirlerin alındığının bildirilmesi talep edilmiştir.* Yine Haziran ayında 
Gönen'in Tayan nahiyesine gelen silahlı sekiz eşkıya tarafından ahalinin eşyalarının gasp edildiği 
anlaşılmaktadır.† Ahalinin eşkıyalardan rahatsızlığı artmış ve ahali Gönen'in Yortan köyüne 
musallat olan eşkıyanın tenkil edilmesini talep etmiştir.‡  
Bölgede asker firarilerinin yaptıkları zulümlerle ilgili birçok belge bulunmaktadır. Eylül 1918 
tarihli bir belgede "Asker firarilerinin muhtelif yerlerde şekavet etmekte oldukları ve Arnavud Ali 
Çetesi'nin Gönen'e gitmekte olan Mülkiye Kaymakamlığından emekli Gönenli Hasan Bey'i yolda 
şehit ettiği" belirtilmektedir.§  
 
Bölgede asayişi temin etmek için mevcut jandarmanın yetersiz olduğu ve takviye edilmesi 
gerektiği istenmektedir. Eylül 1918 tarihli belgede Bandırma ve Gönen havalisinde 
jandarmalardan oluşan 150 kişilik bir kuvvetin iş görmesinin mümkün olmadığından kuvvet talep 
edilmiştir.**  
 
Ekim 1918 tarihili belgede Ferik emeklisi Hüseyin Remzi Paşa'nın Gönen civarındaki Tarhan 
Çiftliği'nin eşkıya tarafından yakılacağı haber alınmış, gerekli önlemlerin alınmasına dair Umum 
Jandarma Kumandanlığı'ndan Karesi Mutasarrıflığı'na telgraf çekilmiştir.†† 
 
Çetelerin tasallutları ve bunların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili Osmanlı 
Devleti elinden geleni yapmaya çalışmış ve bunun için görevlileri uyarmıştır. Kasım 1918 tarihli 
iki ayrı belgede Gönen, Bandırma ve Balya kazalarında şekavetin artmasından dolayı ziraat 
işlerinin engellendiği görülmüş, Enver Paşa'nın adamlarından Çerkez Çakır adlı şahsın Gönen 
havalisine giderek Çerkezlerden çete teşkil ettiği öğrenildiğinden konu ile ilgili izahat verilmesi 
hususunda Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti'nden Karesi Mutasarrıflığı'na telgraf çekilmiştir.‡‡  
 
Aralık 1918 tarihli bir  belgede Gönen, Bandırma ve Balya kazalarında asayişi ihlal eden eşkıyanın 
teslim alınarak asayişin temin edilmesi§§ devletin çete faaliyetlerini önleme çalışmalarına güzel 
bir misaldir.  
 
1919 yılı içerisinde de Bandırma, Mihaliç, Gönen, Kirmasti taraflarında pekçok başıboş çetenin 
bulunduğu ve asayişin temini için bunların derdest edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ağustos 
1919 tarihli belgede Mihaliç, Gönen ve Kirmasti taraflarında bazı çetelerin dolaşmakta olduğu 
asayişin her tarafta sağlanmasının önemli olduğundan gerekli askeri kuvvetler temin edilerek 
çetelerin takip edilmesi istenmektedir.*** Ağustos 1919 tarihli bir diğer belgede ise Gönen 
kazasının Keçeler Mehmed Ali bey karyesinde ara ara muhtarlık yapan Laz Mehmed bin 
Süleyman adlı şahsın şakilikle uğraşıp merhum asker emeklisi Ahmed Muhtar Bey'in ailesinin 
oraca olan işlerine engel olduğundan bu durumun önlenmesi emredilmiştir.††† 
 
Gönen ve havalisinde en etkili çetelerden biri Sızıköylü Neşet Çetesi'dir. Bu çete 120 kişilik 
mevcuduyla faaliyet alanını Biga'ya kadar genişletmiştir. Gönen'den Biga'ya gelmekte iken 
Gönen'in Gökdere mevkiinde o havalide bulunan Neşet Çetesi'nin Onbirinci Ağır Topçu Alayı 

                                                           
* BOA, DH.EUM.6.Şb., 39/69, 40/27. 
† BOA, DH.ŞFR. (Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi), 587/33 
‡ BOA, DH.ŞFR., 588/13. 
§ BOA, DH.ŞFR., 595/46. 
** BOA, DH.ŞFR., 596/70. 
†† BOA, DH.ŞFR., 92/208. 
‡‡ BOA, BEO (Babıali Evrak Odası), 4543/340669; DH.ŞFR., 93/205. 
§§ BOA, BEO, 4544/340793. 
*** BOA., DH.KMS (Kalem-i Mahsus), 55-1/4; DH.ŞFR., 102/148. 
††† BOA., DH.KMS, 55-1/27. 
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Mülazımı Şükrü Efendi'nin önlerine çıkarak silah ve cephaneyi gasp ettiği görülmektedir. Bunun 
üzerine Neşet Çetesi'nin ivedilikle takip ve tenkil edilmesi istenmektedir.*  
 
I. Dünya Savaşı'nın sonrası Osmanlı için zor zamanlar olmasına rağmen ordunun eşkıyaları takip 
edip yok ettiği belgelerden anlaşılmaktadır. Aralık 1919 tarihli belgelerde bu durumu Şaki Ahmed 
Bey'le şaki Şah İsmail'in Manyas ile Gönen arasında öldürüldüğü ve takip müfrezelerinin Darıcalı 
Hasan'ın hayvanlarını almaları üzerine Çerkeslerle yapılan çatışmada telefat olduğu, olayın daha 
sonra Gönen'de bulunan Mirliva Ahmed Fevzi Paşa'nın nasihati sonucu yatışmış olduğu 
görülmektedir.† Gönen harekâtı için Bandırma'ya gelen Biga Kuva-yı Milliye efradının yolda şaki 
Şah İsmail'in hanımına ait çiftlik ile Çerkez Hasan'dan gasp ettikleri beygirleri iade 
etmediklerinden her an olay çıkabileceği beyan edilmiştir.‡ 
 
Milli Teşkilatlanma Faaliyetleri 
 
İzmir'in Yunanlarca işgalinin ardından tüm Batı Anadolu'da milli teşekkülde bir hızlanma 
görülmektedir. Bu sırada Gönen'de de Milli Müdafaa Cemiyeti'ne ihtiyaç duyulmuştur. Girişimler 
sonucunda emekli Binbaşı Hazım Bey, Kalaycıoğlu Hacı Ahmed Ağa, Çerpeşli Hakkı Efendi, Hacı 
Mecid'in Lütfi, Kırlı İsmail Usta, Burunoğlu Hafız Halil, Müftü Abdullah Şevket Efendi,§ Hafız 
Çavuş, Uncu Ali Ağa, Tabak Hacı Hasan, Keçidereköylü Esad Bey, Sadi oğlu Salif Efendi, Hacı 
Mecid'in Hüseyin ve Belediye Reisi Hüseyin Çavuş bu cemiyette yer almışlardır. Bu teşkilat altı ay 
kadar görevde kalmıştır.** Vaziyetin böyle mühim bir hâlde bulunduğu sırada kurulan cemiyet, 
ahaliyi şakilerin elinden kurtarmak ve biraz olsun asayişi sağlamak için ahaliden topladıkları 
paralarla silahlı müfrezeler teşkil etmiş ve bu müfrezeler geceli gündüzlü kasabanın etrafında 
nöbet tutmaya başlamışlardı. Bunu takiben Gönen'in Sarı nahiyesinde Velionbaşıoğlu İsmail 
Güven reisliğinde bir Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı oluşturulmuştur.†† Ancak bu sıralarda Çerkez 
Tevfik‡‡ adlı birinin sözde mahalli jandarmaya yardımcı olmak maksadıyla tertip edilmiş otuz 
kişiden oluşan süvari müfrezesinin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını Türk köylerine havale 
etmesi, köylülerin tepkisine neden olmuştur. Kuva-yı Milliye teşkilatının kurulmasının gerekli 
olduğu bir zamanda, bunun gerçekleşmesi için ahaliden tepki alan Kaymakam Tevfik Bey'in 

                                                           
* BOA., DH.KMS, 56-1/16; DH.ŞFR., 647/36; Güven, a.g.e, s.21-22. Özer Küpeli, "Gönen'de Milli Mücadele Yıllarındaki 
Faaliyetler", Toplumsal Tarih, Ocak 1999, s.11. 
† BOA., DH.EUM.AYŞ., 27/52, 28/48. 
‡ BOA., BEO., 4604/345286. 
§ Abdullah Şevket Efendi (Gönen Müftüsü): 31 Mayıs 1873'te (3 Rebiulâhir 1290); Karesi Sancağı'na bağlı Gönen 
Kasabası'nın Akçaali Mahallesinde doğmuştur. Şöhreti Amasyavî idi. Babası ulemadan Hüseyin Hüsnü Efendi'dir. 
Şevket Efendi ilk tahsiline Gönen kasabasının mahalle sıbyan mektebinde başladı. Burada öğrenim gördükten sonra 
29 Ağustos 1887'de (9 Zilhicce 1304) başladığı Gönen Kasabası Rüşdiye Mektebinden 4 Ağustos 1891’de (28 Zilhicce 
1308) mektebi bitirip pekiyi dereceyle diploma aldı. (Abdullah Şevket Efendi'nin Rüşdiye Mektebi'nde okuduğu 
Arapça, Farsça, Coğrafya, Hendese, Tarih, Hesap, İmla ve Rika derslerinden aldığı notların "on üzerinden toplamı 
78"dir. DİBA, No: 3152). İlk tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek 10 Aralık 1891’de (8 Cemâziyelevvel 1309) 
Fatih'te Abdurrahman Efendi Medresesi'ne kaydoldu. Fatih dersiamlarından Batumlu Şakir Efendizâde Abdüllâtif 
Efendi'den talim ve tedrise başladı ve on üç yıl medresede eğitim gördü. 16 Ekim 1902’de (19 Receb 1320) diploma 
aldı. 1905-1911 (1323-1329) tarihleri arasında çeşitli alimlerden özel dersler de aldı. Abdullah Şevket Efendi, ilk 
memuriyeti olan Gönen kazası müderrisliğine 5 Temmuz 1912’de (20 Receb 1330) 200 kuruş maaşla tayin olunmuştur. 
14 Temmuz 1912’de (29 Receb 1330) göreve başlayarak medrese ve camide öğrencilere ulûm-ı âliye ve âliye derslerini 
okuttu. 1 Şubat 1915'te (16 Rebiulevvel 1332) Gönen Kazası Müftülüğü'ne tayin edilmiştir DİBA, No: 3152. Bu görevde 
iken Milli Mücadele'nin başlamasıyla Müftü Şevket Efendi'nin önerisiyle 10 Eylül 1919’da belediye binasında yapılan 
toplantı sonunda Gönen Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. 
** Recep Çelik, "Milli Mücadele'de Balıkesir ve Din Adamları" Osmanlı'dan Cumhuriyete Balıkesir, İstanbul: Yeditepe 
Yayınları, Ocak 2007, s. 313-314. 
†† Özer, a.g.e.,. s.47. Mahmut Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet, Ankara 1970, s.305. 
‡‡ Çerkez Ethem'in kardeşidir. Özer, a.g.e., s.60. 
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gönderilmesi uygun görülüp, Çerkez Tevfik Bey Sındırgı'ya Sındırgı Kaymakamı Ali Münis Bey de 
Gönen'e tayin edilmiştir.* 
 
Bu olaydan sonra Gönen'de Müdafaa-i Hukuk teşkilatının güçlendirilmesi için sırayla Edremit 
Kaymakamı Köprülü Hamdi Bey, Sarı Edip Efe ve Balıkesir Heyet-i Merkeziye Reisi Mehmed Vehbi 
Bey Gönen'e gelerek ahaliyi telkin ve teşvik edici konuşmalarda bulunmuştur.† 6 Haziran 1919 
tarihinde Hacim Muhittin Bey ve Halil Efendi birlikte geldikleri Gönen'de Türk-Çerkez ayrımının 
ön planda olduğunu görmüşler ve bu sebeple işgallere mukavemet oluşturmak için şehrin önde 
gelenleriyle yaptıkları üç görüşmeden bir sonuç alamamışlardı. Buna rağmen bu telkinler 
sonucunda ahaliden aldığı yardımlarla güçlenen milli teşkilat kasabanın muhafazası için kurduğu 
bekçi teşkilatını genişleterek dışarıdan gelecek tehlikelere karşı savunma hattını güçlendirmiştir. 
Bunun yanı sıra kaza eşrafından seçilen İbrahim ve Hasan Beyler 26 Temmuz 1919 tarihinde 
toplanan Balıkesir Kongresi'ne katılmışlardır. 30 Temmuz 1919 tarihinde neticelenen kongrede 
oluşturulacak milli teşkilat adına ortaya çıkacak masrafın %6'sının karşılanması Gönen kazasında 
tevdi olunmuştur.‡ 
 
Anzavur İsyanları Sırasında Gönen ve Havalisi 
 
Anadolu'da Milli Mücadele günden güne büyürken karşısında beliren en büyük tehlikelerden biri 
de iç isyanlar olmuştur. Milli kuvvetlerin kazandığı başarılar üzerine Anadolu'nun çeşitli 
yerlerinde çıkarları tehlikeye düşen İtilaf Devletlerinin desteği ve İstanbul Hükümeti'nin milli 
direnişe karşı olan düşmanlığı iç isyanların çıkmasına veya çıkarılmasına neden olmuştur. Bu 
isyanların en önemlilerinden biri de Kuzeybatı Anadolu'da Biga, Gönen ve Manyas yöresindeki 
faaliyetleri ile milli kuvvetleri uzun süre meşgul eden Ahmed Anzavur isyanıdır. 
 
Ahmed Anzavur'un Ortaya Çıkışı ve İlk İsyanı (25 Ekim-30 Kasım 1919) 
 
Anadolu halkından büyük teveccüh görmeye başlayan Kuva-yı Milliye'yi içten parçalamak için 
Milli Mücadele aleyhinde faaliyet gösteren Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile Askeri Nigehban Cemiyeti 
ve Kızıl Hançerliler Cemiyeti Boğazlardaki İngiliz hakimiyeti sayesinde Anadolu ile Boğazlar 
arasında bir irtica bölgesi oluşturmaya çalışmış ve bunun için de aralarında anlaşarak Cemiyet-i 
Ahmediye'yi kurmuşlardır.§ Onlar bu suretle Balıkesir'de, Yunanlara karşı oluşturulmuş Kuva-yı 
Milliye birliklerini dağıtmayı düşünüyor ve ahalinin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak 
"Kuva-yı Muhammediye" adıyla bir kuvvet toplamaya, Biga'daki teşkilatlarını tamamladıktan 
sonra Gönen'i ele geçirip Bursa'ya doğru ilerlemeyi ve burada İngilizlerle birleşip Anadolu'daki 
milli hareketi yok etmeyi planlıyorlardı. Bu iş için Biga'da teşkilatlanan Kuva-yı 
Muhammediye'nin başında bulunan Ahmed Anzavur'u seçmişlerdi.** 
 
Gönen ve civarında Ahmed Anzavur ilk faaliyetlerine başladığında bu bölge 14. Kolordu'ya dahil 
bulunmakta idi. Bu civardaki halkın çoğunluğu Müslüman olmakla beraber bunlar arasında çıkar 
çatışması yüzünden birtakım gruplaşmalar bulunmaktaydı. Dolayısıyla bunların kendi 
aralarındaki çatışmaları yüzünden zaman zaman iç düzen bozulmaktaydı. Bununla beraber 

                                                           
* BOA., BEO., 4567/342511, 4586/343891. 
† Çelik, a.g.m., s. 314; Recep Çelik, Milli Mücadele'de Din Adamları I, İstanbul 1999, s. 188-189. 
‡ Adnan Sofuoğlu, Kuva-yı Milliye Döneminde Kuzeybatı Anadolu, Ankara 1994, s. 109; Kâzım Özalp, Milli Mücadele 
1919-1922, Ankara 1985, s.44; Hacim Muhittin Çarıklı, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı'nın 
Kuva-yı Milliye Hatıraları, yay. Ş. Turan, Ankara 1967, s.30-72; Küpeli, a.g.m., s.12. 
§ Özcan Mert, "Anzavur'un İkinci Ayaklanmasında Cemiyet-i Ahmediye", Tarih Enstitüsü Dergisi, nr.15, İstanbul 1997, 
s.573-584; BOA., DH.ŞFR. 660/13. 
** BOA., DH.ŞFR., 660/13. Salahattin Tansel, Mondros'tan Mudanya'ya Kadar III, İstanbul 1991, s.26. 
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civarda Çerkezlerle Arnavutlar, Türklerle Rumlar arasında şahsi olsa da bazı geçimsizlikler söz 
konusuydu.* Ahmed Anzavur yukarıda bahsi geçen durumları da değerlendirerek 25 Ekim 1919 
tarihinde bölgeye gelerek "Sabık İzmit Mutasarrıfı" namıyla Milli Mücadele aleyhine taraftar 
toplamaya ve kuvvetlenmek için çalışmalarına başlamıştır. Gönen ve Manyas havalisindeki 
köyleri tek tek dolaşarak açıkça milli kuvvetler aleyhinde propaganda yapan ve bu yörede bir 
teşkilat oluşturmaya başlayan Ahmed Anzavur ilk olarak Eşkıya Kadir diye tanınan Hacı Yakup'la 
anlaşmıştır.  
 
Anzavur, bir taraftan Gönen ve havalisinde Padişah ile İngilizler lehine faaliyetlerini devam 
ettirirken diğer taraftan da bu bölgede silahlanmış köyleri kendine katarak bir hayli kuvvet 
oluşturmuştur. Anzavur'un bu faaliyetlerine rağmen bütün Manyas ve Gönen havalisinde umumi 
bir hareket yapabileceği zannedilmemekte idi. Buna rağmen Anzavur'un Gönen ve Manyas'ın 
Çerkez köylerinde propaganda yaptığını haber alan Hamdi Bey ve mahalli hükümet, Dimatokalı 
İsmail Hakkı, Hacıköylü Kaymakam Tahir Bey ve Bigalı Safer Bey'i (üçü de Çerkez'dir) Anzavur'un 
telkinlerini boşa çıkarmak için nasihat heyeti olarak bu bölgeye göndermiştir.† 
Bu bölgede faaliyette bulunan eşkıyalardan Şah İsmail ve Kirmastili Zafer'in de kendisine 
katılmasıyla daha da güçlenen Anzavur, Balıkesir üzerine harekete geçti. Ancak Demirkapı 
civarında karşılaştığı Kâzım Paşa (Özalp) kumandasındaki milli kuvvetlere yenilerek Anzavur 
kaçmak zorunda kalmıştı. Önce Manyas'a oradan da Gönen'in Keçeler köyüne gelen Anzavur 22 
Kasım 1919 tarihinde Gönen'e girdi. Gönen'e girdiğinde ilk olarak bir beyanname yayımlamış ve 
beyannamede Kuva-yı Milliye adı altında gizlenenlerin padişaha ve halifeye isyan ettiklerini 
belirtmiştir. Hükümet binasını işgal eden Anzavur, telgrafhaneyi de işgal etmiştir. Kaymakamı 
tutuklatarak Gönen telgrafhanesinden 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa'ya ve Çerkez 
Ethem'e tehdit telgrafları çekmiştir. Anzavur, Gönen'de yağma vaadiyle etrafındakilerin sayısını 
130'a çıkarmıştır. Ayrıca eytam sandığını kırdırmak suretiyle buradaki üç bin lirayı da gasp 
etmiştir. Müdde-i Umumi ve Jandarma Kumandanını azlederek onları hapsettirmiştir. 
Hapishanedekileri tahliye ederek tutukluları da salıvermiştir.‡ 
 
Anzavur'un Gönen'e girmesinden sonra Yusuf İzzet Paşa'nın belirttiği gibi 80 kişilik bir müfreze 
Bandırma'dan yola çıkmış ve Gönen'deki 150 milisle beraber Anzavur'u kuşatmış ancak bu 
milislerin Pomaklara saldırıp saldırmayacağından emin olunulmaması üzerine Kaymakam 
(Yarbay) Rahmi Bey kumandasında yeni bir müfreze yola çıkarılmıştır. Bu sırada Anzavur'u 
ortadan kaldırmak maksadıyla Balıkesir ve Balya mıntıkalarında Çerkez Ethem ve Parti Pehlivan'a 
mensup bir kısım kuvvet Gönen'e gelerek mukabil hareket ve faaliyetlerde bulunmuşlardır. Yine 
bu maksatla bölgeye gelmiş bulunan Balıkesir Milis Kumandanı Keçecizade Mehmed Emin Bey 
civardaki köylerde asayişi ihlal edenlerin cezalandırılmasını sağlamıştır. Nihayet milli kuvvetlerin 
baskısına dayanamayan Anzavur, Bandırma yoluyla Karacabey'e oradan da Kirmasti'ye orada da 
tutunamayınca bir yolunu bularak Biga'ya kaçmıştır.  
 
Anzavur'un ilk isyanının bu şekilde bastırılmasından sonra Gönen'de şiddetli bir takip hareketi 
başlatılmış ve bu olayla ilgili olarak 12 kişi tutuklanmıştır. Yine Anzavur'un yeni bir taarruzuna 
karşı bazı önlemler alınmaya çalışılmıştır. Anzavur ise ele geçirilememiştir.§ 
 
Anzavur'un İkinci İsyanı (16 Şubat-19 Nisan 1920) Sırasında Gönen 
 

                                                           
* Küpeli, a.g.m., s.12. 
† Bekir Sami Günsav, Miralay Bekir Sami Günsav'ın Kurtuluş Savaşı Anıları, (Haz. Muhittin Ünal), İstanbul 1994, s.225; 
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§ BOA., DH.ŞFR., 150/171, 105/110, 652/94, 655/20, 655/72, 105/171; DH.EUM.AYŞ., 28/48, 29/45, 30/63. 



 

173 

 

Anzavur'un isyanından birkaç ay sonra da Gönen ahalisinin şikâyetleri bitmiyordu. Çünkü bu 
bölgede faaliyet gösteren Kara Hasan kendisine bağlı milis birliği sayesinde köylere kadar 
genişlettiği bekçi teşkilatı ile köylerden para topluyor, halk arasında anlaşmazlıkların çözümüne 
karışıyor âdeta hükümet içinde hükümet gibi hareket ediyordu. Bu durum ise halkın tepkisine 
neden oluyordu.  
 
Şubat 1920'de Gönen ve civarında otuza yakın çete faaliyet göstermekteydi.* Bu çetelerin yapmış 
oldukları faaliyetler, Milli Mücadele aleyhindeki kişilerin propagandası sonucu Kuva-yı Milliye ile 
alakalı görülüyor ve ahali bu konudaki şikâyetlerinde Kuva-yı Milliye'den zulüm gördüğünü dile 
getiriyordu. Öyleki 14 Nisan 1920 tarihinde Gönen'den Dahiliye Nezareti'ne gönderilen bir 
tezkirede şöyle denilmektedir: "Kuva-yı Milliye ile ona iltihak eden bir kısım ahali tarafından 
gayrimeşru emellerine itaat etmediklerinden dolayı Gönen kazası dahilinde Sızı Hasan Bey, 
Çerkez Keçidere, Hacıveli Obası, Karacalar, Ayvalıdere, Hacı Menteş, Muradlar, Bayramiş ve 
Tuzakçı köyleri asker kuvveti, jandarma ve Kuva-yı Milliye ile bunların cebren kendilerine 
uydurdukları Sarıköy, Yortan, Gündoğan’ın bir kısım ahalisi tarafından sarılarak ev eşyası, türlü 
zahireler ve çift hayvanları alet edevatı ve diğer hayvanlar kâmilen zapt ve yağma ve tahrip edildi. 
Bu köylerde otuz ev, on beş dam, on altı samanlık yıkılmak suretiyle bir buçuk milyonluk zarar 
verildiği yapılan keşiflerden ve vaki olan tahkikattan anlaşılmıştır. Köylü bu yüzden merhamet ve 
yardıma muhtaçtı. Ahalinin bu durumdan kurtarılarak meskenlerin yeniden inşası ve tohumluk 
zahire ve çift hayvanları verilmesi için gerekli tahsisatın verilmesi."† 
 
Diğer taraftan Çerkezler, Meclis-i Vükela'ya gönderdikleri bir arzuhalde Gönen kazası dahilindeki 
Çerkez köylerinde mezalim vuku bulduğundan bahisle bu durumda sadece Gönen'de bulunan 
Çerkezlerin değil, Biga ve Karesi sancaklarında ve Hüdavendigâr vilayetinde bulunan Çerkezlerin 
de heyecan içinde bulunduğunu belirtmişlerdi.‡ Öte yandanbu gelişmelerin yanında bölgede 
saklanan Ahmed Anzavur da Çerkez köylerini dolaşarak milli teşkilatı kötüleyici propagandaya 
başlamıştı. Karabiga, Bandırma, Gönen dolaylarındaki Çerkezleri Kuva-yı Milliye aleyhine 
yapılacak ayaklanmaya hazırlamışlardı.§ 
 
1920 yılı başlarında bölgedeki karışıklıklardan istifade etmek isteyen Gâvur İmam ve Şah İsmail 
etrafına topladıkları çapulcularla 17 Şubat'ta Biga'ya taarruz etmişler ve güçlü bir mukavemetle 
karşılaşmayınca kasabaya girmişlerdi. Bunun üzerine Anzavur 15 kadar adamıyla Biga'ya gelerek 
hükümet konağına yerleşmiş ve ayaklanmanın idaresini ele almıştır.** Anzavur ve 
adamlarıBiga'ya hakim olduktan sonra hemen şekavetlerine başlayıp ilk iş olarak Edremit 
Kaymakamı Hamdi Bey'i şehit ettiler. Daha sonra Biga ve Gönen 'in kasaba ve köylerinden 
kendilerine çok sayıda halkın katılımıyla Ahmed Anzavur ve Gâvur İmam Yenice köyündeki silah 
deposunu ele geçirmek için harekete geçti. Bu sırada bir beyanname yayımlayan Anzavur, 
amacının halkı Kuva-yı Milliyecilerden kurtarmak olduğunu açıklamıştır.†† Bu hususla ilgili Şubat 
1920 tarihli bir belgede Biga'nın işgal günü Karabiga'dan Biga'ya gelen iki İngiliz mümessilinin 
Ahmed Anzavur'un rüfekasından Şah İsmail'i alarak Karabiga'dan torpido ile Çanakkale'ye 
geçtikleri ve akşam yine torpido ile Karabiga'ya geldikleri Gönen Kaymakamlığından 
bildirilmiştir.‡‡  Anzavur'un Yenice'ye hakim olmasından sonra milli kuvvetlerce bir takip 
müfrezesi oluşturulmuş ve bu müfrezenin başına da Kaymakam (Yarbay) Süleyman Sabri Bey 
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getirilmiştir. 2 Mart 1920'de Süleyman Sabri Bey Gönen'e geldiğinde kazanın güneyinde bulunan 
Hacıveli Obası ve Üçpınar köylerinden üzerlerine ateş açılmış ve Gündoğan, Babayaka, Hasan 
Bey, Karalar Çiftliği ve Bakırlı sırtlarını tutmuş bulunan Anzavur ve Gâvur İmam kuvvetleriyle ilk 
çarpışmalar bu şekilde meydana gelmiştir.* Gönen'de 2-3 Mart tarihlerinde Muradlar, Keçeler ve 
Karaağaçalanları köylerinin Anzavur'u tutarak milli kuvvetlere direnmeleri yüzünden meydana 
gelen muharebelerde bu köyler kısmen harap olmuştur. Yine bu olayla ilgili olarak 3-4 Mart 
tarihlerinde merkeze gönderilen muharebe raporunda Anzavur'un Sızıköy, Babayaka, Keçidere, 
Muradlar hattında tutunabileceği belirtilmiş ve ileri hareket esnasında direnen köy olursa 
buralarda mümkün olduğunca haneleri tahrip ve yağmadan kaçınılması, cephane sarfiyatında 
tasarruflu davranılması istenmiştir.† 
 
4 Mart 1920 günü saldırıya geçen takip müfrezesi Gündoğan, Dereköy, Sarıköy ve Sızıköy'de 
asileri bozguna uğratarak Biga'ya çekilmek mecburiyetinde bırakmıştır. Ancak her ne kadar 
yağma ve tahripten uzak durulması istenmişse de bu muharebeler sonucunda bu tür hareketler 
engellenememiştir. Anzavur ve avanesi Biga'ya kadar takip edilmiş fakat daha sonraki günlerde 
Kaymakam Süleyman Sabri Bey komutasındaki birlikler Gönen'e çekilmek zorunda kalmış ve 
harekâtın zorluğundan ve erlerin aç ve yorgun olduklarından ve bu nedenle kaçma 
teşebbüslerine giriştiklerinden dolayı 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa bütün kuvvetlerin 
Gönen'den Balıkesir'e dönmesini emretmiştir.‡ Bu gelişmeler yaşanırken Anzavur büyük 
kuvvetlerle Gönen'e gelmiş, karargâhını Dereköy, Karalar Çiftliği köylerine kurarak toplarını da 
yerleştirmişti. Gönen'de ise Kaymakam Rahmi Bey komutasında 200 askere ilaveten ahaliden 
gönüllü birlikler oluşturulmuştu.§ Anzavur'un Gönen'i muhasara etmek için hazırlamış olduğu 
birlikler 4 Nisan 1920'de Gündoğan, Karalar Çiftliği ve Tuzakçı köylerinden olmak üzere üç koldan 
saldırıya geçmişler, kasabadaki milli kuvvetler 48 saat süreyle kasabayı savunmuşlarsa da 
Anzavur ve adamlarının Gönen'e girişine engel olamamışlardı. Muharebe esnasında 174. Alay 
Kumandanı Kaymakam Rahmi Bey şehit olmuş, kasabaya giren şakiler ele geçirdikleri subayları 
ve Kuva-yı Milliye mensuplarını tutuklamışlardı. Bunun yanı sıra birçok subay ve jandarmayı da 
öldürmüşlerdi. Bu arada Müdafaa-i Hukuk Heyeti Reisi Hüseyin Bey, Gönen'deki Kuva-yı Milliye 
teşkilatının önde gelenlerinden Ramiz Bey ile Mehmed Bey şehit olanlar arasındaydı.** Bu işten 
nasibini alanlardan biri de Müftü Abdullah Şevket Efendi idi. Müftü Şevket Efendi camilerde, 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinden Ramiz Efendi ve arkadaşları da hükümet meydanında ve 
kahvehanelerde halkı milli mukavemete teşvik ve tahrik ederek vaaz ve nasihatlarda bulunup 
milleti galeyana getiriyorlardı. Fakat bu faaliyetlerin sürdüğü sırada Anzavur ve Çerkezlerin 
canice hareketleri de gözden kaçmıyordu. Bu canilikten ilk nasibini alanlardan biri Müftü Şevket 
Efendi oldu. Şevket Efendi 4 Nisan 1920 tarihinde Anzavur'un emriyle evinden alınarak kasabanın 
güneyindeki bağa götürülmüş ve burada feci şekilde katledilmiştir.†† Gönen'e hakim olan 
Anzavur hareket sahasını genişletip durumunu sağlamlaştırmıştı.  
 
15 Nisan 1920'de Sultançayırı civarında milli kuvvetler Anzavur'le karşılaşmış meydana gelen 
muharebede Anzavur büyük bir bozguna uğratılmıştı. Gâvur İmam da aynı şekilde milli 
kuvvetlerce mağlup edilmiş ve şakiler iki koldan Biga'ya doğru kaçmaya başlamışlardı. Biga'ya 
doğru kaçan şakiler sahile kadar kovalanmış, yabancı gemilere binebilenler kurtulmuş, 
binemeyenler ise milli kuvvetler tarafından imha edilmişlerdi. Anzavur Biga'da bindiği bir gemiyle 
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İstanbul'a kaçmış daha sonra Kocaeli bölgesinde Kuva-yı Milliye'ye karşı savaşan halife ordusua 
katılmış ve nihayet Yunan işgali sırasında onların hizmetine girerek Türklere pek çok zulüm 
yapmıştır. Sakarya Muharebesi'nden sonra Biga'da Şehit Köprülülü Hamdi Bey'in adamları 
tarafından sıkıştırılan Anzavur silahlı çatışmada vurularak öldürülmüştür.* Anzavur İsyanları 
sırasında Gönen ve civarında pekçok maddi ve manevi tahribat meydana gelmiştir. 
 
Yunan İşgali 
 
Anzavur İsyanı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra Gönen'de bir başka tehlike ortaya 
çıkmaya başladı. Bu tehlike bölgenin Yunan işgaline uğraması ihtimali idi. Bu tehlikenin belirmesi 
üzerine Haziran 1920'de Gönen'de seferberlik ilan edilmiş ve silah ve cephane temin edilmeye 
başlanmıştır. Beklenen tehlike kendini göstermiş ve 22-23 Haziran 1920 tarihinde başlayan 
Yunan taarruzu sonucunda kısa sürede Güney Marmara Yunan'ın eline geçmiştir. 6 Temmuz 
1920 tarihinde Gönen, Yunan işgaline uğramıştır. Yunan taarruzu başlamadan önce Biga, Gönen 
ve Bandırma civarında bulunan milli kuvvetler Bursa'ya çekilmek zorunda kalmıştır.† 
 
Yunan işgal kuvvetleri Gönen'i işgal ettikleri andan itibaren kazada yaşayan Rumlar ve Çerkezler 
Yunanların yanında yer alarak Türk ahaliye karşı zulme başlamışlardı. Öyleki bu baskılardan 
dolayı ahali evlerinden çıkamaz duruma gelmişti.‡ Diğer taraftan Yunanlar kendileri için tehlikeli 
gördükleri şahısları Atina'ya sürmek suretiyle bölgeden uzaklaştırıyorlardı. Bu konu ile ilgili bir 
belgede Gönen Jandarma Bölük Kumandan Vekili Mülazım-ı Evvel Ahmed Cüneyd'in Kuva-yı 
Milliye'ye yardım ettiği gerekçesiyle Atina'ya sürüldüğünden bahsedilmektedir.§ Bunun üzerine 
Yunanların yapmış olduğu zulmü tespit için İstanbul'dan bir heyet gönderilmiştir.**  
 
Hükümet merkezini işgal eden Yunanlar ayrıca kaza kasasında bulunan paraya da el koymuşlar, 
bunun üzerine İstanbul Hükümeti yeni tahsil edilecek paranın Yunanların eline geçmesini 
önlemek için kaza tahsildarlarının tahsilata çıkmalarını yasaklamıştır.†† Ayrıca Yunan 
kuvvetlerinin halka yapmış oldukları zulme dair raporlar düzenlenmiştir. Erdek Kaymakamı 
Hasan Fikret Bey' de Erdek, Bandırma, Gönen vs. yerlerdeki Müslümanlara Yunanlar tarafından 
reva görülen mezalime dair rapor hazırlamıştır. Bu raporda kaymakamın Bandırma’dan 
İstanbul’a sürüldüğü, Osmanlı memurlarının işine son verilip maaşlarının verilmediği, Bandırma 
ve Erdek Müslümanlarının zorla tehcir edildiği, silah arama bahanesiyle Bandırma’da sokağa 
çıkma yasağı ilan edildiği, Bandırma ve Gönen’in birçok köyünün yakıldığı, paskalya günlerinde 
liman yakınındaki camiye ve minaresinin kurşunlandığı, Erdek’te mezarlığın ateşe verildiği 
anlatıldıktan sonra bu zulümlerin önlenmesi için İtilaf Devletleri tarafından bir heyet 
gönderilmesi istenmektedir. ‡‡ 
 
Yunanlardan sürekli gördüğü zulüm ve işkencelerden kurtulmak için memleketi olan Gönen 
kazasının Sarıköy nahiyesini dört buçuk ay evvel ailesiyle terk ile İngiliz İşgal Mıntıkalarında 
bulunan Karabiga’ya iltihak ettiklerinden (19 Eylül 1337-1921) tarihinde bir zabit 
kumandasındaki 40 Yunan askerinin nahiyedeki üç hane ve üç hayvan damını ve içerideki 1.500 
kile peynir ve 200 ağaç ve 200 tahta ve 200 kile buğday, 200 kile arpa ve 300 kile mısır ile birlikte 
yakılmış ve 307 koyun ve 14 keçi ile 18 sığırdan ibaret olan hayvanlarını da gasp etmiş 
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olduklarından bahisle bu babdaki darb ve nebatatın tazminine dair İstanbul’da Hocapaşa’da Yeni 
Anadolu Oteli’nde misafir olarak bulunan Sarıköyle Şaban mührüyle verilen arzuhalin Dahiliye 
Nezaretinden Hariciye Nezaretine gönderildiği.*  
 
Yunanlar Rum muhtarlarının ve papazlarının marifetiyle hükümet konağına Yunan bayrağı 
çekmişler ancak bu olay kaymakam ve Türk ahalinin büyük tepkisine yol açmıştı. Bunun üzerine 
Yunan bayrağı indirilip Osmanlı sancağı asılmıştır† Gönen ve civarında Yunanlar menfaatine 
faaliyet gösteren bir kısım çeteler de mevcuttu. Bunlardan bazıları Canbazlı Hakkı, Çerkez Davud, 
Boşnak Kara İbrahim Çeteleri idi. Altıparmak Ahmed, Yaşar İbrahim Çavuş gibi çeteler de çıkarları 
için şekavetlerde bulunmakta idiler.‡ 
 
Yunan işgali sürdüğü dönemlerde zaman zaman bu havalideki Türk çeteleriyle Yunanlar arasında 
çatışmalar olmuştur. 1922 yılının Eylülü başlarından itibaren Gönen üzerindeki tazyiklerini daha 
da şiddetlendiren Türk çeteler kazayı işgalden kurtarmak için harekete geçmişlerdi. 5 Eylül'de 
Balcı köyünde toplanan Altıparmak Nuri, Bacak Hasan, Kürt Hasan, Süleymanlı Ahmed, Yüzbaşı 
Mevlüt, Karadağlı Hurşid Efelerin kuvvetleri kazayı dört bir yandan ablukaya almışlardı. Bu sırada 
Hristiyan ve Çerkez mahallelerinden ateş açılması sonucu başlayan muharebe çetin geçmiş ve 
sonuçta 6 Eylül 1922'de Gönen Çayı kenarındaki Yunan garnizonu ve kısa sürede Sarıköy ve 
Elbeslik (Bugünkü Hafız Hüseyin Bey) köyündeki Yunan garnizonları da ele geçirilmiştir. 
Yunanların bölgeyi tahliye etmeleriyle ilgili 27 Eylül 1922 tarihinde Biga ve Gönen kazaları ahvali 
hakkında Biga Kaymakamı ile Müdafaa-i Milliye Akıncı Müfrezeler Kumandanı Salahaddin Adil 
Bey'in telgraf çektikleri görülmektedir.§ 
 
Gönen'in kurtarılmasında halk ve Türk çeteler çok önemli görevler üstlenmiştir. Yunanlardan 150 
ölü, 170 kişi sağ ele geçirilmiştir. Ayrıca çok sayıda mühimmat da elde edilmiştir. Gönen'in 
muhasarası sırasında yaralıların tedavisinin daha çabuk yapılabilmesi için 200 yataklı "Akıncı 
Müfrezeler Hastahanesi" teşkil edilmiş ve ilaç bakımından zengin olan Gönen Eczahanesi buraya 
tahsis edilmiştir.** 
 
Gönen'in Türk çeteleri tarafından kurtarılmasından sonra bölgeye milli kuvvetler gelmiş ve 
asayişi temin için yeni müfrezeler teşkil etmiştir. Gönen'in 6 Eylül 1922 tarihinde kurtarılmasının 
ardından Sarıköy, Edincik ve Bandırma da düşman işgalinden kurtarılmıştır. Sonuç olarak 
Mondros Mütarekesi sonrasında her türlü baskı ve işgale maruz kalan Gönen, halkın gayreti, milli 
çeteler ve milli teşkilat sayesinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. 
 

 
      
                                                                                                                                                                                                                    
  

                                                           
* BOA., DH.İ.UM., 20-29/14-34. 
† BOA., DH.İ.UM., 20-25/14-29. 
‡ İbrahim Ethem Akıncı, Demirci Akıncıları, Ankara 1980, s.185. 
§ BOA., DH.İ.UM.EK, 64/35; Özer, age., s.137. 
** Akıncı, a.g.e., s.373-374; Güven, a.g.e., s.105; Küpeli, a.g.m., s.19.  
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BANDIRMALI-ZÂDE AHMED MÜNİB EFENDİ’NİN 
ÇAĞDAŞ ÇOCUK HAKLARI BAKIMINDAN “HUKÛK-I VELED” RİSÂLESİ  

 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri GÜLER 

Harran Üniversitesi 

 
 

GİRİŞ 

 

a) Bandırmalı-Zâde Ahmed Münib Efendi’nin Kısaca Hayatı 

Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi 1275/1858 tarihinde, Üsküdar, Tavaşî Hasan Ağa 
Mahallesi’nde, Bandırmalı Şeyh Yusuf Efendi Hangâh’ında dünyaya gelmiştir. Ahmed Münib 
Efendi, Celvetî tarikatı, Haşimiyye kolundan, Üsküdarlı Seyyid Mustafa Haşim Efendi’nin 
torunudur. Babası Bandırmalı-zâde Şeyh Küçük Mehmed Galib Efendi (ö.1329/1911) ve annesi 
Emine Hanım’dır.* 
 
İlk eğitimini babası Küçük Mehmed Gâlib Efendi’den almış, daha sonra Üsküdar’da Fıstıklı 
Mektebi’nde Şeyhü’l-Hattatîn Hoca Sabri Efendi’den ders almıştır. Sonra Üsküdar Paşakapısı 
Rüştiyesi ile Toptaşı Askerî Rüştiyesi’ni bitirmiştir. † Yirmi iki yaşında Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretine 
girmiş ve yirmi dokuz sene memuriyetten sonra, Cihât İdâresi Kâtibliği’nden 1327/1909 tarihinde 
kendi isteği üzerine emekli olmuştur. ‡ 
 
Ahmed Münib, Celvetiyye’nin Haşimiyye koluna mensup bir sufidir. Tarikata amcası Bandırmalı 
Şeyh Yusuf Efendi Hankâhı seccâdenişîni §  Şeyh Mehmed Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) 
vasıtasıyla 1296/1879 tarihinde girmiştir. Şeyh olan babası Mehmed Galib Efendi (ö. 
1329/1911)’den 1316/1898 yılında icazet ve ondan 1304/1886 tarihinde hilâfet almıştır. 
Fahreddin Efendi 20 yıl hizmetin ardından vefat edince yerine geçen babası Mehmed Gâlib 
Efendi (ö. 1329/1911)’ye intisâb etmiş ve yedi sene Bandırmalı-zade tekkesinde şeyhlik yaptıktan 
sonra 1336/1918 yılında vefat etmiştir. **  
 
b) Celvetilik 
Celvetilik, Mîlâdî 16. yüzyılın sonlarında Azîz Mahmûd Hüdâyî tarafından kurulmuştur. Esas 
itibariyle Halvetiyye’nin bir kolu olan Celvetiyye, Safiyyüddîn-i Erdebilî’de (ö. 734 h./1334 m.) 
Safeviyye, Hacı Bayrâm-ı Velî’de (ö. 833 h./1429-30 m.) Bayramiyye ile birleşmektedir. Azîz 
Mahmûd Hüdâyî döneminde İstanbul başta olmak üzere Anadolu ve Balkanlar’da yayılmaya 
başlamıştır.†† 
 
Balkanlarda seçkin şeyhler (Filibeli İsmâil Efendi, Saçlı İbrâhim Efendi, Atpazârî Osman Efendi 
gibi) tarafından temsîl edilen Celvetiyye, Balkanların en yaygın tarîkatlarından biri halini almıştır. 
Celvetiyye’nin ikinci merkezi durumunda bulunan Anadolu’da ise, Bursa’da gerek Üftâde’nin 

                                                           
* Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması V, İstanbul 1996, s. 92.   
† Sadık Albayrak, s. 93.   
‡ M. Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar. C. 1, İstanbul 2003, s. 124.   
§ Seccâde-Nişîn, Arapça “secde”den “seccâde” ve Farsça “nişîn”den türetilmiştir. Seccâdede oturan anlamındadır. 
Şeyhlik makamında oturan, mürşîd seccâdesinde bulunan, tekke şeyhi yerinde kullanılan bir terimdir.  Ferit 
Devellioğlu, Osmalıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1988, s. 1112. 
** Sadık Albayrak, s. 93; M. Mermi Haskan, s. 124. 
†† Hasan Kamil Yılmaz, “Celvetiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul, 1998, s. 273-275. 
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ahfâdı, gerekse İsmâil Hakkı gibi şeyhler vâsıtasiyle tarikatın saygınlığı yüzyıllar boyu devâm 
etmiştir.* 
 
Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin 1038/1628’de vefât etmesinden sonra, Celvetiyye tarikatı, İsmail Hakkı 
Bursevî (ö. 1137 h./1725 m.) tarafından kurulan Hakkıyye, Selâmi Ali Efendi (ö. 1103 h./1692 m.) 
tarafından kurulan Selâmiyye, Fenâî Ali Efendi (ö. 1158 h./1745 m.) tarafından kurulan Fenâiyye 
ve Mustafa Hâşim Efendi (ö. 1197 h./1783 m.) tarafından kurulan Hâşimiyye olmak üzere dört 
gruba ayrılmıştır. Cehrî zikri esas alan Celvetiyye’de sülûkun dört mertebesi vardır. Bunlar, 
“tabiat”, “nefis”, “ruh” ve “sır”dır. Tabiat, Şerî’atın karşılığıdır. İlk mertebe olan şerî’atta 
(tabiatta), sâlik bedenî ihtiyaçlarını karşılar ve helal olanlarla yetinirse nefis mertebesine yükselir. 
Nefis mertebesine ulaşan sâlik sürekli mücâhade ve riyâzetle nefsini kötü huy ve fiillerden 
arındırır. Bu mertebenin karşılığı tarikattır. Ruh mertebesinde ise sâlik ruhu ile ilgi kurar ve 
mârifettullaha yönelir. Burada ilm-i ledün esrârı zâhir olmaya başlar. Bu makam (sır mertebesi), 
marifet makamına karşılık gelir. Mârifet ve ilâhî aşk mertebesine ulaşan sâlik son olarak mahv, 
fenâ, tecellî ve vuslat makamına varır. Bu mertebe de hakikatin karşılığıdır.† 
Celvetiyye tarikatının Haşimiyye şubesi Üsküdar’da İnadiye semtinde, Menzilhane yokuşu 
başında, bugünkü Zeynep Kamil Hastanesinin yanında olan Bandırmalı (İnadiye) tekkesinde 
faaliyetlerini sürdürmüştür. Tekkenin ilk şeyhi Şeyh Yusuf Nizameddin Efendi’dir. Kendisi burada 
20 yıl şeyhlik yapmış ve 1166 h./1752 m.’de vefat etmiştir. Yerine ortanca oğlu Mustafa Haşim 
Efendi geçmiştir. Haşim Baba, babasının postunda 30 yıl dergâh şeyhliği yapmış, İnadiye 
dergâhını hem Celvetîlik hem de Bektaşilik çizgisi içinde sürdürmüş, dergâh, iki tarikatın tekkesi 
haline gelmiş olmakla birlikte, Celvetîlik her zaman ön planda kalmıştır. Mîlâdî 18. ve 20. yılları 
arasında İnadiye, İstanbul’da Celvetî tarikatının en güçlü dergâhı olmuştur. ‡ 

 
Mustafa Hâşim Efendi’den sonra,  Celvetiyye tarikatında Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1247/1831) 
postnişîn olmuştur. Bandırmalı Tekkesi’ndeki Hâşimiyye meşîhatlığı Mehmed Gâlib Efendi 
ailesine mensup Abdurrahim Selâmet Efendi (ö. 1266/1849), Mehmed Fahreddin Efendi (ö. 
1311/1893) ve Küçük Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911) ile devam etmiştir. Küçük Mehmed 
Gâlib Efendi’den sonra da oğlu Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi (ö. 1336/1918) meşîhatlığa 
geçmiştir.§ 
 
c) Basılı Eserleri 
Ahmed Münib Efendi’nin, basılan ve basılmayan birçok eserinin olduğu kaydedilmektedir. Basılı 
eserleri arasında şunlar sıralanmaktadır: ** 
1. Mecmûa-yı Tekâyâ: Son dönem Tekkeler ve Tarikatlar hakkında bir eserdir. 1307/1890 
tarihinde İstanbul’da basılmıştır.  
2. Mir’âtu’t-Turuk: Meşhur ve büyük Tarikatların Kurucuları ile ilgili bir eserdir. 1306/1889 
yılında İstanbul’da basılmıştır. 
3. Risâle-i Akîka: Akika’ya dair bir eserdir. 1319 tarihinde İstanbul’da basılmıştır. 
4. Ta‘rîfu’l-Hitân: Hatn’a (sünnet olmaya) ait bir eserdir. 1318’de İstanbul’da basılmıştır. 
5. Hukûk-ı Veled: Anne ve babanın çocuğuna karşı görevleri konusunda bir eserdir. Ma’ârif-i 
Umûmiye Nezâreti’nin Hicrî 10 Zi’l-ka’de 1306 ve Rûmî 10 Mart 1315’te, 14 Numaralı 
Ruhsatnâmesi’yle, İstanbul’da, Cemâl Efendi Matbaası’nda Hicrî 1318’de 24 sayfa olarak 
                                                           
* Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (Sûfiler, Devlet, Ulema, XVII. Yüzyıl), İstanbul 2001, s. 359-375.   
† Hasan Kâmil Yılmaz, Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, İstanbul 1990, s. 236-245. 
‡ Ekrem Işın, “Celvetîlik”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: II, s. 395. 
§ M. Baha Tanman, H. Kamil Yılmaz, “Bandırmalızade Tekkesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 5, 

İstanbul 1992, s. 55.  
** Selami Şimşek,, “Son Dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalı-zâde Ahmed Münib Efendi’nin Hayatı Eserleri ve 
Mecmûa-yı Tekâyâ’sı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. S. 21, Konya 2006, s, 138.   
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bastırılan “Hukûk-ı Veled” Risâlesi, Hanefî Mezhebi’ne göre yazılmış olmakla beraber, Şâfi’î, 
Hanbelî ve Mâlikî mezheblerinin hükümlerine de yer yer temas edilmiştir.  
 
I. HUKÛK-I VELED RİSÂLESİ* METİNİ 
 
Mehmet ÜNAL, İstanbul’da 1318 h./1901 m. tarihinde basılmış olan 24 sayfalık  Hukûk-ı Veled 
Risâlesi metninin transkripsiyonunu yapıp, “Celvetî Tarikatında Çocuk Hukuku İle İlgili Bir Risâle: 
Hukûk-ı Veled” adlı makalesinde aşağıdaki gibi yayınlamıştır: † 
 
 “[2] Hukûk-ı Veled  
 
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm  
 
El-hamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Seyyidinâ Muhammedin ve Âlihî ve 
Evlâdihî ve Ezvâcihî ve Eshâbihî ecma’în.  
 
“Emmâ ba’d”: Hukûk-ı mendûbe-i veled hakkında e’âzım-ı İslâmiyye’nin ba’zı akvâl ü âsâr-ı 
mevsûkasını ibâd-ı Müslimîne nef’i âmm ve fevâ’id-bahş-ı enâm olmak maksadıyla bu fakîr-i 
hakîr Bandırmavî-zâde Es-Seyyid Ahmed Münîb İbnü’ş-Şeyh Es-Seyyid Muhammed Gâlib 
Efendi El-Üsküdârî, lisân-ı azbü’l-beyân-ı Türkî ile keşîde-i silk-i takrîr ve “HUKÛK-I VELED” 
nâmıyla teşhîr ve mütâla’asına rağbet buyuracak zevât-ı kirâmın esnâ-yı cem’ [3] u tahrîrde 
vukû’bulan kusûrunu afv ile mu’âmele buyuracakları ümîd-i vâsikıyla tab’ u neşrine mübâşeret 
ve mübâderet eyledim.  
 
İşbu eser-i nâçîz-i nazm-ı menâzım u mebânî, devlet ü saltanat ve hâmî-i dâ’ire-i mülk ü millet, 
erîke-nişîn-i hilâfet ve serîr-ârâ-yı şükûh ü şevket, şehen- şâh-ı amîmü’l-ihsân ve şehriyâr-ı 
adîmü’l-akrân Es-Sultân İbnü’s-Sultânü’s-Sultân “Abdülhamîd Hân” Efendimiz Hazretleri’nin 
zamân-ı feyz-iktirânlarında resîde-i hüsn-i hıtâm olmakla, Cenâb-ı Hak, ol pâdişâh-ı azamet-
bârgâhı, taht-ı âlî-baht-ı mülûkânelerinde müstedâm buyurmak ed’iye-i hayriyyesi[yle], bu sırada 
dahî pîrâye-i zebân-ı müsâdekat-i beyânım olmuşdur.  
 
Ma’lûm ola ki, bir veledin pederi hayâtda ise, pederi üzerinde ve eğer değil ise, büyük pederi 
üzerinde ve anlar da hayâtda değil ise, vâlidesi üzerinde.. El-hâsıl mevcûd bulunan velîsi üzerinde 
olan hukûk-ı mendûbe beyânındadır. Şöyle ki, Câmi’u’s-Sagîr’de İmâmü’s-Süyûtî beyân 
eylemişdir ki, Hazret-i Abdullâh İbn-i Ömer “radıyallâhü anhümâ” rivâyeti üzre, Mahbûb-ı 
Hâliku’ş-şems ve’l-kamer. Kâle Seyyidü’[4]l-beşer ve Şefî’u yevmi’l-mahşer sallallâhü aleyhi ve 
sellem Efendimiz Hazretleri’nden: “İnne-mâ semmâ-hümu’llâhü te’âle’l-ebrâra li-enne-hüm 
berru’l-âbâ’e ve’l-ümmühâti ve’l-ebnâ’i ke-mâ enne li-vâlideyke aleyke hakkan.” 
buyurmuşlardır. Ma’nâsı: “Cenâb-ı Hudâ Azze ve Celle, Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’da, ebrârı, ebrâr 
olmaları ile tavsîf buyurdu. Zîrâ onlar, babalarına ve analarına ve evlâdlarına bi’l-mücâmele 
mu’âmele eyleyip mekârihden tevakkî ve inbi’âs-i şevkları olan mekârime meyl ü rağbet ile 
iyilikler eylediler. Nitekim babanın ve ananın evlâd üzerinde hakkı olduğu gibi, senin evlâdının 
dahî senin üzerinde hakkı vardır.” demekdir.  
 
İşbu Hadîs-i Şerîf’de vürûd eden hitâbât, râvî-i Hadîs-i Şerîf İbn-i Ömer “radıyallâhü anhümâ” 
Hazretleri’ne vârid olmuş ise de, mevredi hâss, hükmü âmmdır.  

                                                           
* Ahmed Münib Efendi, Hukûk-I Veled Risâlesi, İstanbul 1318 h./1901 m. 
† Mehmet Ünal, “Celvetî Tarikatında Çocuk Hukuku İle İlgili Bir Risâle: Hukûk-ı Veled”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Eylül 
2014, Yıl 7, Sayı XIX, s. 430-440. 
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Hukûk-ı mezûbe-i mezbûreden biri, veledin hîn-i vilâdetinde atâyâ-yı İlâhiyye’den bir ni’met-i 
celîle-i celiyye bilip tâhir ve mütahhar ve fıtrat-ı İslâmiyye üzre onu Cenâb-ı Vâhibü’l-atâyâ vedî’a 
kılmışdır, diyerek “izhâr-ı sürûr” etmekdir. Abdullâh İbn-i Ömer “radıyallâhü anhümâ” rivâyeti 
üzre, Hadîs-i Şerîf’de: [5] “İnne li-külli şeceratin semeratün. Ve semeratü’l-kalbi’l-veledü.” vârid 
olmuşdur ki, ma’nâ-yı münîfi: “Tahkîk, her bir ağacın meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de, 
veleddir.” demekdir. Ve diğer eserde “El-veledü fi’d-dünyâ sürûrun. Ve fi’l-âhırati nûrun.” vârid 
olmuşdur ki, ma’nâ-yı şerîfi: “Veled, dünyâda bâ’is-i iftihâr ve sürûr ve âhiretde nûrdur.” 
demekdir. Ve diğer Hadîs-i Şerîf’de “El-veledü min rayhâni’l-cenneti.” sâdır olmuşdur ki, ma’nâ-
yı münîfi: “Veled, Cenâb-ı Hayru’r-Râzikîn Cellet Zâtühû ve Allet Sıfâtühû Hazretleri’nin 
rızklarından bir rızkdır.” demekdir. Ve taltîfen, veled-i sagîrini öpmek, müstehabdır. 
 
Ve İmâm-ı Nevevî “Muhabbetün alâ vechi’l-lutf veled-i sagîrinin yüzünü veyâhûd sâ’ir a’zâsını 
takbîl etmek, sünnetdir.” demişdir. Ve İbn-i Abbâs “radıyallâhü anhümâ” rivâyeti üzre, diğer 
Hadîs-i Şerîf’de “Rîhu’l-veledi min rîhı’l-cenneti.” buyurulmuşdur ki, ma’nâ-yı münîfi: “Her bir 
mü’min veledinin râyihası, cennet râyihasındandır.” Çünki, Vâcibü’l-Vücûd Hazretleri, Âdem 
aleyhisselâmı cennetde halk eyledi. Ona binâ’en, râyihası, râyiha-i [6] cennet oldu. Ve “Bu Hadîs-
i Şerîf’de zikr buyurulan veled, Seyyidetünâ Fâtımetü’z-Zehrâ Hazretleri’yle Haseneyn Hazarâtı 
olmak ihtimâldir.” diye Münâvî zikr eylemişdir. El-hâsıl, muhabbetde ve şefkatde oğul ile kız ve 
kebîr ile sagîr, müsâvîdir.  
 
Ve bir de oğlu tevellüd eyledikde ferah-nâk ve kızı doğdukda gam-nâk olması hîç bir vaktde lâyık 
değildir. Zîrâ Kur’ân-ı belâgat-ünvânlarında, Allâhü Te’âlâ “Yehebü li-men yeşâ’ü inâsen ve 
yehebü li-men yeşâ’ü’z-zükûr.” * buyurdu. Ma’nâ-yı ra’nâ-yı gevher-feşânları: “Cenâb-ı Hudâ-yı 
Müte’âl Tekaddeset Zâtühû ani’l-eşbâhi ve’l-emsâl Hazretleri, dilediği kuluna duhter ve 
dilediği kuluna ferzend-i sa’d-ahter ihsân buyurur.” demekdir. Şâh-ı Serîr-i Levlâk ve Muhâtab-
ı Hitâb-ı “İnnâ a’tâynâk” “sallallâhü aleyhi adedü nücûmi’l-eflâk” Efendimiz Hazretleri “Lâ 
tekrahü’l-benâti. Fe-innî ebu’l-benâti.” buyurmuşdur ki, ma’nâ-yı münîfi: “Sakınıp kızlardan 
ikrâh etmeyesiz! Zîrâ, tahkîk ben kızlar babasıyım.” demekdir. Ve diğer Hadîs-i Şerîf’de “Ebu’l-
benâti merzûkun.” buyurulmuşdur. Ma’nâ-yı şerîfi: “Kızlar babası, merzûkdur.” Ya’nî, “Kızlar 
babasını Cenâb-ı Hayru’r-Râzikîn, ezherü ciheti min gayri me’mûlin terzîk ve her bir ümûr u 
husû[7]sda tevfîkât-ı İlâhiyyesini terfîk eder.” demekdir. Ve diğer Hadîs-i Şerîf’de “Se’eltü’llâhe 
en yerzükanî veleden bi-lâ me’ûnetin. Fe-razekanî’l-benâti.” buyurulmuşdur. Ma’nâ-yı münîfi: 
“Cenâb-ı Hak ve Feyyâz-ı Mutlak’dan zahmetsiz ve meşakkatsiz ben veled ile merzûk olmamı 
taleb eyledim. Der-hâl Cenâb-ı Mücîbü’d-De’avât, tîz du’âmı, peyveste-i hedef ü icâbet 
buyurup, beni benât-i tâhir[e] ile merzûk eyledi.” demekdir. Hâsıl-ı kelâm ve netîce-i merâm, 
kız evlâdına adem-i muhabbet, cühelânın âdet-i kabîhasıdır. Ümmet-i Muhammediyye’den 
olanlara, bu hâl yakışmaz. Zîrâ, ibtidâ tevellüd eden veledi kız olan kimsenin hâli mes’ûd ve akvâl 
ü ef’âli memdûh u mahmûd olur. Melce’-i masnû’ât “aleyhi ezke’t-tehıyyât” Efendimiz 
Hazretleri’nin ibtidâ zîb-i kâze-i vücûd ü zînet-efzâ-yı gehvâre-i âlem-i şühûd olan mevlûd-i 
mes’ûdları kız olduğu meşhûr ve mütevâtirdir. 
Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri dahî, “evlâd zuhûrunda mevlûdün sağ kulağına Ezân-ı 
Muhammedî ve sol kulağına İkâmet okunmalıdır.”  
 
Kâle Rasûlu’llâhi sallallâhü aleyhi ve sellem: “Men vellede veleden [8] fe-ezzene fî üzni-hi’l-
yemîni. Ve ekâme fî üzni-hi’l-yüsrâ. Lem tedarru-hû ümmü’s-sıbyâni.” buyurulmuşdur. Ma’nâ-
yı şerîfi: “Bir kimsenin dünyâya bir veledi gelse, der-akab sağ kulağına Ezân-ı Muhammedî ve 
sol kulağına İkâmet etse, ol mevlûd, ümm-i sıbyân denilen rîhın zararından emîn ve sâlim olur.” 

                                                           
* 42 eş-Şûrâ, 49: “... O, dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.”. 
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diye İhyâ-yı Ulûm nâm kitâbda Huccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammedü’l-Gazâlî ve Şerh-i Şir’a 
nâm kitâbda Alî-zâde Şeyh Ya’kûb ve Câmi’-i Sagîr’de İmâmü’s-Süyûtî bu Hadîs-i Şerîf’i Hazret-i 
İmâmü’l-Hümâm Hüseyn İbn-i Aliyyü’l-Mürtedâ “radıyallâhü anhümâ ve an ebî-hi” Cedd-i Fahr-i 
Kâ’inât “aleyhi efdalü’t-tehıyyât” Efendimiz Hazretleri’nden rivâyetle tasrîh eder.  
Ve Câmi’u’s-Sagîr’de beyân olunmuşdur ki, ümm-i sıbyân dedikleri bir rîhdır ki, sabîlere ârız olur. 
Ve ekseriyyâ ol illetden, etfâl bayılır kalır. Münâvî’de, ümm-i sıbyân, Lisân-ı Türkî’de “havâle” 
ta’bîr olunan illetdir. Allâhümme’hfız evlâdü’l-mü’minîn! Seyyidetünâ Fâtımetü’z-Zehrâ 
“radıyallâhü anhâ” Cenâb-ı Hasen “radıyallâhü anhü” âlemü’s-sirru ve’l-alenî tevlîd 
buyurduklarında Rasûlü’s-Sekaleyn ve Ceddü’s-Sibtayn “sallallâhü aleyhi ve sellem” Efendimiz 
Hazretleri’nin ol mevlûd-i mübârek-mes’ûdun kulağına te’zîn buyurdukları mervîdir. [9]  
 
Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden birisi dahî, “bir veledin hîn-i tevellüdünde hûrmâ çiğneyip 
dimâğına süreler.” Eğer bulunmaz ise, hulviyyâtdan bir şey ile açmak ahsendir. Ya’nî tatlı ile 
açmakdır. Ve ol esnâda işbu du’â kırâ’et oluna: Seyyid Alî-zâde, Şeyh Ya’kûb’un Şir’a Şerhi’nde 
mestûrdur ki, Hazret-i Melce’-i Enâm “aleyhisselâm” Efendimiz Hazretleri dahî bu du’â ile tebrîk 
buyururlar idi: “Allâhümme’c’alhü berran. Ve’nbithü fi’l-İslâmi nebâten hasenen.” Ya’nî “Yâ 
Rabb! Şer’-i Şerîf’e ve sultân-ı zamâna ve üstâdına ve peder ü mâderine ve sâ’ir itâ’ati lâzım 
olan kimslere mutî’ ve münkâd eyle! Cebbâr ve şakî ve âkk ve âsî kılma! Ve İslâm’da kudûmünü 
bereketli kılıp ve kendine ahlâk-ı hasene-i huluk ve lisânını fasîh ve belîğ eyle!” demekdir.  
 
Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri dahî, “akîka”dır. Zîrâ ehemm-i âdâb-ı İslâmiyye’den olup 
teksîr-i sevâd-ı İslâm’a sebeb olan evlâd ni’metine şükrü müstelzimdir. Ve herkes, akîkasına 
merhûndur. Zîrâ Rasûl-i Kibriyâ “aleyhi efdalü’t-tehâyâ” Efendimiz Hazretleri’nden “El-gulâmü 
mürtehenün bi-akîkatihî.” [10] Hadîs-i Şerîfi şeref-sudûr buyurulmuşdur. Ma’nâsı: “Sabî, 
akîkasına terhîn olunmuşdur. Evlâdına akîka etmeyen kimse, kıyâmet gününde evlâdının 
şefâ’atinden mahrûm olur.” diye rivâyet olunmuşdur. Ve veledin vilâdetinin yedinci gününde 
kurbân-ı akîka zebh olunur ki, zîrâ eserde “El-akîkatü fî yevmi’s-sâbi’i hakkun ani’l-gulâmi şâtâni 
ve ani’l-câriyeti şâtün.” buyurulmuşdur. Ma’nâ-yı şerîfi: “Vilâdetinin yedinci gününde oğlan için 
iki ve kız için bir koyun akîka olmak üzre zebh olunmak, mevlûdün hakkıdır.” demekdir.  
 
Lâkin inde’l-muhakkıkîn, on dördüncü ve yirmi birinci günlerinde akîka edilmesinin enseb ü efdal 
olduğu Kemâlüddîn-i Şirvânî’nin Miftâhu’s-Se’âde ismiyle mevsûm olan kitâb-ı sıhhat-nisâbında 
mestûrdur. Nitekim Büreyde “radıyallâhü anhü” rivâyeti üzre, Hadîs-i Şerîf’de “El-akîkatü 
tüzbehu li-seb’in. Evi’l-erbe’ate aşera. Evi’l-ihdâ ve ışrîne.” vürûd eylemişdir. Eğer zarûret olur 
ise, te’hîr dahî olunur. Zîrâ, Ser-ver-i Enâm “aleyhisselâm” Efendimiz Hazretleri, risâletle şeref-
yâb oldukdan sonra kendi nefs-i tayyibeleri [11] için akîka kurbânı zebh buyurdukları beyne’l-
Arab meşhûr ve Şerh-i Mesâbih’de tasrîh olunduğu gibi, kütüb-i siyerde de mestûrdur. Ve bir 
kurbân dahî zebh edip, sevâbını ümmete ihdâ eyledikleri dahî mervîdir. Pes, ümmet üzerine bu 
iki vechile kurbân meşrû’ oldı. Ve kurbân-ı akîkanın zebhi, E’imme-i Hanefiyye’ye göre müstehab 
ve E’imme-i Şâfi’iyye’ye göre sünnet ve E’imme-i Hanbeliyye’ye göre vâcibdir. Ve kurbân ise 
deveden, sığırdan, koyun, keçiden ve bunların erkek ve dişisinden câ’izdir.  
 
Hazret-i İmâmü’l-Hümâm, Şehîd-i Kerbelâ “radıyallâhü anhü” Efendimiz’in vilâdetinde, Risâlet-
penâh Efendimiz Hazretleri, bir şât ya’nî dişi koyun ile akîka resmini icrâ buyurdular. Lâkin 
horôsdan ve sâ’ir tuyûrâtdan zebhini revâ görmediler. Ve Vahdetî rivâyeti üzre, fakîrler kurbân 
niyyetiyle horôs ve tavuk zebh etmesi, Mecûsî fi’li olduğundan, mekrûhdur, diye tahrîh etmişdir. 
Eğer mevlûd, mü’ennes ise, akîkası birdir. Zîrâ, mîrâsı i’tibârıyla ki, nısfdır. Ve eğer müzekker ise, 
ikidir. “Li’z-zekeri mislü hazzı’l-ünseyeyn” * i’tibârıyla. [12] Ve tesbîh-i zâtî ve teklîf-i şükr-i vücûd 

                                                           
* 4 en-Nisâ, 11: “... Erkek iki kızın payı kadarına sâhiptir...”  
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için olduğu gibi, kurbân dahî ona munzam oldu. Ve Hısnü’l-Hasîn Şerhi’nde, Aliyyü’l-Kârî, “Oğlan 
ve kız, nâ-bâliğ iken vefât etseler, bi-lâ kurbân ebeveyne şefâ’at etmezler. Ve bâliğ olup gitseler, 
bi-lâ kurbân kendi nefsleri için tahlîs edemezler. Zîrâ makâm-ı şükr-i vücûd bulunmamışdır. Yâ bir 
kimse ol emrden vücûd ni’metine şükr etmese, sâ’ir-i vücûda tâbi’ olan ni’metlere dahî küfrân 
üzerine olmuş olur. Bu cihetden, bir kimse kendi için zebh-i akîka olunmadığını bilse veyâhûd 
şübhe etse, hayâtda oldukça, yüz yaşına dahî girse, kurbân etmelidir. Ve akîka edilecek kurbân, 
udhıyyede zebh olunan kurbân misillûdür. Ya’nî onda câ’iz olan, bunda dahî câ’iz olur.”  
 
Hukûk-ı mendûde-i mezbûreden biri de, “vâlidesi emzirmek”dir. Zîrâ, sünnet-i İslâmiyye’dendir. 
Ve Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’da “Ve’l-vâlidâtü yurdı’ne evlâde-hünne” *  buyurulmuşdur. Ya’nî 
“Vâlideler, evlâdlarını irdâ’ ederler veled[leri] için.” Aslah olan, vâlidesinin südüdür. Ve Hadîs-i 
Şerîf’de [13] “Leyse li’s-sabiyyi hayrun min lebeni ümmihî.” buyurulmuşdur. Ya’nî “Sabîye, 
anasının südünden hayrlı süd yokdur.” demekdir. Eğer vâlidesi olmaz ise veyâhûd vâlidesinin 
südü olmaz ise, bu cihetle usret var ise, ol vakt veledi emzirmek için âkıle ve aslı pâk ve hüsn-i 
huluk ile müttesıfe olan bir hâtûn tedârük olunup veledi ol murdı’aya irdâ’ etdirmek, ziyâdesiyle 
dikkat olunacak husûsdandır. Zîrâ, hayr u şerr, südden sirâyet eder, diye görülmüşdür. Bu hâlde, 
fâsika ve hamâkat ile müttesıfe olan hâtûna irdâ’ etdirilmesi, mazarratdır. Şöyle ki, birgün ol 
fenâlığın eseri, ol sabîde zâhir olur, demişlerdir. Hazret-i Abdullâh İbn-i Abbâs “radıyallâhü 
anhümâ Rabbü’n-nâs” rivâyeti üzre, Hadîs-i Şerîf’de: “Er-ridâ’u yugayyiru’t-tıbâ’a.” vârid 
olmuşdur ki, ma’nâ-yı şerîfi: “Radî’ olan sabî, murdı’ası olan hâtûnun ahlâkıyla mütehallık 
olur.” El-hâsıl, hayr u şerr, murdı’anın südü, veledin tab’ını tagyîr eder, diye buyurmuşlardır.  
Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri dahî, hükm-i ridâ’da [14] olan veledin ağlamasıdır. Şöyle ki, 
veledin ağlamasından gadab-nâk olmamakdır. Zîrâ, radî’ın bükâsı, tehlîl ü tevhîd ve vâlideyni için 
istiğfârdır. Çünki mü’minin veledi, dört mâh “Lâ ilâhe illallâh” ve dört mâh “Muhammedün 
Rasûlullâh” ve dört mâh “Allâhümme’ğfirlî ve li-vâlideyye” dediği eserde vârid olmuşdur.  
 
Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri de, veledin zuhûrunda “güzel ism tesmiye olunmak”dır. 
Şöyle ki, enbiyâ’-i zî-şân efendilerimizin birinin ismine muvâfık olmak, ahsendir. Rasûl-i Ekrem 
“sallallâhü aleyhi ve sellem” Efendimiz Hazretleri’nden mervîdir. Zîrâ, kıyâmet gününde herkes 
ismleriyle da’vet olunduğu cihetle, enbiyâ’-i zî-şâna muvâfakat eden ismin sâhibi, ol ismin 
berekâtına nâ’il olur. Ve Ebû Ümâme “radıyallâhü anhü” rivâyeti üzre, Hadîs-i Şerîf’de “Men 
vellede le-hû mevlûden, fe-semmâ-hü Muhammeden teberruken bi-hî, kâne hüve ve mevlûdü-
hû fi’l-cenneti.” vürûd eylemişdir. Ma’nâsı: “Bir kimsenin dünyâya bir veledi gelmiş [15] ve 
teberrüken ol mevlûde Muhammed tesmiye eylemiş olsa da, ol kimse ve veledi, berâber dâhil-
i cennet olur.” demekdir. Ve diğer Hadîs-i Şerîf’de: “İnnî şefî’un li-külli Muhammedin yevme’l-
kıyâmeti.” buyurulmuşdur. Ma’nâ-yı şerîfi: “Ben, kıyâmet gününde her bir Muhammed 
isminden bulunanlara şefâ’at ederim.” demekdir. Bu hâlde, mevlûd zükûr olur ise ve 
Muhammed, Ahmed, Mahmûd, Abdullâh, Abdurrahmân gibi ya’nî ahsen-i esmâ’ ile tesmiye-i 
ism hakkında fezâ’il ve hürmetlerine dâ’ir katı vâfir rivâyât, eserde vârid olmuşdur. Ve eğer inâs 
olur ise Hadîce, Fâtıme, Emîne, Âyişe gibi ismler ile tesmiye olunmalıdır. Zîrâ, güzel ism ile tefe’’ül 
olunur. Hazret-i Fahr-i Âlem “sallallâhü aleyhi ve sellem” Efendimiz, çîrkîn ismleri tahvîl 
buyurdukları mervîdir. Ba’zı eshâb-ı Mâlikiyye, vilâdetin akîbinde ism tesmiye etmek sünnet 
olduğuna zâhib olmuşlardır. Lâkin cumhûr-ı ulemâ, yevm-i sâbi’a te’hîr eylemek sünnetdir, 
demişlerdir. Ve bir de, bu ismlerin müsemmâlarına ikrâm u ihtirâm olunmak lâzımdır. Şöyle ki, 
ismi veyâhûd enbiyâ’-i zî-şân efendilerimizden birinin ismine muvâfık olan velede, ziyâdesiyle 
hürmet, ehemm ve ri’âyet elzemdir. [16]  
 

                                                           
* 2 el-Bakara, 233: “... Anneler çocuklarını emzirirler...” 
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Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri de, “hıtân”dır. Yenâbî’ nâm kitâb-ı sıhhat-nisâbda, veled-i 
sagîrini sünnet etdirip yârası iyi oluncaya kadar müdâvât etmek, babanın üzerinde edâsı lâzım 
olan hukûkdan olduğu mestûrdur. Hıtân ise, fazla-i ma’hûde olan deriyi kat’ ma’nâsına ismdir. 
Lisân-ı azbü’l-beyân-ı Arabî’de ol deriye “kulfe” ta’bîr olunur.  
 
Rasûl-i Ekrem “sallallâhü aleyhi ve sellem” Efendimiz Hazretleri “El-hıtânü sünnetün li’r-ricâli. 
Ve mükrametün li’n-nisâ’i.” buyurmuşlardır. Ma’nâ-yı şerîfi: “Hıtân, erlere sünnet ve avretlere 
mekremetdir.” demekdir. Ve hıtân, şe’â’ir-i İslâmiyye’dendir. Ya’nî, Ehl-i İslâm’ın 
nişânlarındandır ki, Müslim ile Kâfir, onunla tefrîk ve temyîz olunur. Hattâ, mahtûn olmayan 
emvât içinde meyyit-i mahtûn bulunsa, gasl olunup ve namâzı kılınıp, makâbir-i Müslimîne defn 
olunur. Şeyh Şemsü’l-E’imme-i Hulvânî Hazretleri’nin, hıtânda üç kavli vardır: Ba’zı ulemâ, 
sünnetdir; ba’zı fukahâ vâcibdir ve ba’zı meşâyih, farîzadır, dedi. Lâkin akvâl-i selâse-i 
mezkûreden sahîh olan [17] sünnetdir, dediği Fetâvâ-yı Zahîriyye’de mestûrdur. Bu sûretle 
vechen mine’l-vücûh, terk olunmaz. Meğer mahtûnen tevellüd etmiş ve kat’ olunacak fazla-i 
ma’hûde bulunmamış [olsun]; bu cihetle hıtânı müşkil olmuş ola. Zîrâ, hıtânın şartı, ikidir: Biri, 
İslâm ve diğeri, mahall-i mezbûrun bulunmasıdır ki, eğer zikr olunan mahal bulunmaz ise, terk 
olunur. Ulemâ-yı a’lâm ve meşâyih-i kirâm ve fukahâ-yı izâm, hıtânın vaktinde ihtilâf etmişlerdir. 
Şöyle ki: Ba’zılar, yedi yaşında ve ba’zılar bulûğuna rüşdü munzam oldukda ve ba’zılar dahî on iki 
yaşında ve ba’zılar dokuz yaşında ve ba’zılar on yaşında ve ba’zılar, tahammül eylediği vaktden 
bâliğ oluncaya değin, nihâyetü’l-emr bâliğ oldukda ve ba’zılar, yedi yaşında, dahî küçük olur ise 
ne güzel ve eğer yedi yaşını geçmiş ise de, be’s yokdur, demişler.  
Fakîh Ebu’l-Leys indinde müstehab olan, yedi yaş ile on yaş arasında hıtân olmakdır, dedi. El-
hâsıl, vaktinde ihtilâf etmişlerdir. Her kangı gün murâd olunur ise, hıtân icrâ olunur. Lâkin Pâzâr 
günü hıtân, mekrûh olduğu Nefîse-i Uhreviyye nâm kitâb-ı sıhhat-nisâbda mestûrdur. [18] Bir 
sabî, hıtân olunmuş olduğu hâlde doğar ise, onunla teberrük olunur. Zîrâ, enbiyâ’-i zî-şân 
efendilerimiz, mahtûnîn oldukları hâlde tulû’ etdikleri cihetden.. Fakat, Halîlullâh Hazret-i 
İbrâhîm “aleyhisselâm” kendi zamânından sonra kıyâmete kadar sünnet bâkî olsun diye, seksen 
yaşında kendisini sünnet etmişdir. Eğer tafsîli ârzû buyurulur ise “Ta’rîfü’l-Hıtân” nâm eser-i 
âcizânemize mürâca’at oluna!  
 
Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri dahî, “tezevvüc”dür. Şöyle ki: Veledin bulûğuna rüşdü 
munzam oldukda, tezevvüc etdirmekdir. Zîrâ, Münâvî’de, Ebû Hüreyre “radıyallâhü anh” rivâyeti 
üzre, “aleyhi ekmelü’t-tehıyyât” efendimiz hazretleri: “İnne min hakkı’l-veledi alâ vâlidi-hî en 
ya’mele-hü’l-kitâbete. Ve in yuhsinü ismü-hû bi-ehabbi’l-esmâ’i ila’llâhi te’âlâ. Ve in 
tezevvecehû izâ belega.” buyurulmuşdur. Ma’nâ-yı şerîfi: “Veledin, vâlidi üzerinde olan 
hakkından biri, ta’lîm-i kitâbet ya’nî ilm-i hatt öğretmek. Ve biri dahî, Allâhü Te’âlâ’ya ziyâde 
sevgili ismle tesmiye eylemek. Ve biri dahî, bulûğuna rüşdü munzam oldukda, tezevvüc 
etdirmek.” demekdir. Zîrâ, şart-ı dîni muhâfaza, tezevvücle olur, demişlerdir.  
 
Hukûk-ı mendûbe-i mezbûreden biri dahî, “veledin hüsn-i terbiyesiyle [19] tahsîl-i ilm ve ekl ü 
şürb”dür. Şöyle ki: Sugrâ hâlinde her vechile terbiyeye kâbiliyyeti olduğundan, küçüklük hâlinde 
terbiye eylemek lâzımdır. “Men rabê ibnehû sagîran, sürra bi-hî kebîran” denilmişdir ki, 
ma’nâsı: “Bir kimse, küçüklük hâlinde, oğlunu terbiye eylese, büyüklük hâlinde onunla mesrûr 
olur.” demekdir. Bu hâlde, âdâba dâ’ir olan şeyleri ta’lîm eylemek, ehemm ü elzemdir. Ez-cümle, 
“Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân ve ilm-i kitâbet ve sâ’ir ulûm-ı ma’ârif öğretmeğe sa’y ü himmet ü gayret 
etmek, veledin vâlidi üzerinde hakkıdır.” diye Münâvî’de Ebû Hüreyre “radıyallâhü anhü” 
rivâyeti üzre Hadîs-i Şerîf sâdır olmakla, hukûk-ı mendûbe, tezevvücde beyân olunmuşdur. 
Ma’nâ-yı şerîf: “Veledin, vâlidi üzerinde olan hakkından biri de, ta’lîm-i kitâbet etmek, ya’nî 
ilm-i hatt öğretmekdir.”  
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Şir’atü’l-İslâm’da ve Mefâtîhu’l-Cinân’da beyân olunmuşdur ki, sabî söz söylemeğe başladıkda 
“Lâ ilâhe illallâh. Muhammedün Rasûlullâh” kelime-i tayyibesini ta’lîm edeler. Ondan sonra “Fe-
te’âle’llâhü’l-Melikü’l-Hakk.” *  “Lâ ilâhe illâ Hû. Aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-
Kerîm” † Âyet-i Kerîmesi’ni ve ondan sonra “Âyetü’l-Kürsî” ‡ ve “Lev enzelnâ” § Âyetini ta’lîm 
edeler. Eğer bir kimse, sabî olan çocuğuna [20] bu Âyetleri ta’lîm eder ise, kıyâmet gününde olan 
hakkında su’âl olunmaz, diye mervîdir.  
 
Sabînin, aklı başına geldikçe, ferâ’iz ve vâcibât ve sünen ü âdâbı ta’lîm edeler! Kız çocuğu ise, 
bunlar ile berâber nisâya müte’allika sanâyi’-i beytiyyeleri ta’lîm eyleyeler. Yedi yaşına vardıkda, 
namâzını ta’lîm edip on yaşında namâz kılmaz ise, te’dîb edeler. Ve hânesinde yetîm var ise, ona 
dahî kendi evlâdı gibi ri’âyet edip terbiyesine gayret eyleye ki, Fahr-i Âlem “sallallâhü aleyhi ve 
sellem” Efendimiz Hazretleri tarafından Hadîs-i Şerîf’le emr olunmuşdur. Ve on yaşlarını tamâm 
etdiklerinde, erkek ile kızın beynlerini ya’nî odalarını tefrîk eyleyeler. Ve Cenâb-ı Hakk’ın 
ahlâkıyla te’dîb eyleye ki, Hadîs-i Şerîf’de “Tehallekû bi-ahlâkı’llâhi!” buyurulmuşdur. Zîrâ, 
evlâdın salâhıyla, kabrde yatan âbâ’ ve ecdâdı beşâret olunur. Ve hayrlı evlâd, sadaka-i câriyeden 
ma’dûd olduğu Hadîs-i Şerîf’de mestûrdur. Ve çârşıdan, hânesine bir şey’ getirdikde, cümle 
evlâdını berâberce tuta. Lâkin turfanda olan şeylerde, evvelâ kız evlâdına vermek müstehabdır. 
Zîrâ, rakîkatü’l-kalb olduklarından, herhâlde evlâda merhanetden hâlî olmaya! Ve Câmi’u’s-
Sagîr’de [21] ve Mefâtîhu’l-Cinân’da şöylece beyân olunmuşdur ki, evlâdın peder ve vâlidesine 
ri’âyet ü ikrâmı lâzım olduğu gibi, vâlideynin dahî evlâdlarına güzelce mu’âmele ve ri’âyetleri 
lâzımdır. Zîrâ âdâb-ı haseneye ri’âyetleri, evlâdın kendilerine itâ’atine sebeb olur. Cenâb-ı 
Hakk’ın azâbından halâslarına dahî sebeb olur. Ve evlâda şiddet ü gılzat ü gadab ile söz 
söylememek ve sü’-i mu’âmele etmemek ve tahammül edemeyeceği işi teklîf etmemek; şöyle ki, 
bir şey teklîf edeceği vaktde ol evlâdın itâ’at etmeyeceğini fehm eylediği hâlde ona bir şey teklîf 
etmemekdir. Zîrâ, Cenâb-ı Hakk’ın azâbına dûçâr olmasına sebeb olmasın için. Hattâ selef-i 
sâlihînden ba’zılar rivâyet eder ki, otuz sene kadar evlâdıma bir şey teklîf etmedim. Zîrâ belki 
isyân eder ve Allâh’ın azâbına müstehak olur. Bu hâlde ben sebeb olmuş olurum havfından için, 
buyurmuşdur. El-hâsıl, evlâda muhabbet etmekdir. Zîrâ, “Evlâda muhabbet etmek, cehenneme 
perdedir. Ve evlâda ikrâm etmek, sırâtdan geçmeğe sebebdir ve onlar ile ta’âm yemek, 
cehennemden berâ’etdir.” Nitekim Hadîs-i Şerîf’de “Hubbü’l-evlâdi setrun mine’n-nâri. Ve 
kerâmetü-hüm cevâzün ale’s-sırâtı. Ve’l-eklü me’a-hüm, berâ’etün mine’n-nâri.” 
buyurulmuşdur. [22] Ve diğer Hadîs-i Şerîf’de “Eksirû kublete evlâde-küm. Fe-inne le-küm bi-
külli kubletin, deraceten mine’n-nâri.” buyurulmuşdur. Ya’nî “Evlâdınızı takbîl ediniz. Zîrâ, her 
kuble için size cennetde bir derece ihsân olunur.” demekdir. Nitekim, işbu risâlenin bidâyetinde 
beyân olunmuşdur. Birgün Akra’ bin Hâbis “radıyallâhü anhü” Hazretleri, Fahr-i Âlem “sallallâhü 
aleyhi ve sellem” Hazretleri’nim meclis-i se’âdetlerine geldikde, aleyhissalâtü vesselâm 
efendimiz, torunları seyyid bin şehîd bin İmâm-ı Hasen ve İmâm-ı Hüseyn “radıyallâhü anhümâ” 
Hazretleri’ni takbîl buyururlar olduğunu gördüklerinde “Yâ Rasûle’llâh, benim on nefer evlâdım 
vardır. Lâkin, hîçbirini takbîl etmem.” dedi. Fahr-i Âlem Efendimiz Hazretleri “Men lâ yerham, lâ 
yurham” buyurdular. Ya’nî “Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.” dedi.  
Evlâdına san’at dahî öğretmelidir. Zîrâ, evlâdına san’at öğretmek, selef-i sâlihînin âdetidir. Şöyle 
ki: Fakr u zarûretden berî olmaklığı mûcib olur. Lâkin iki san’atden ihtirâz etmek îcâb eder: Birinci, 
ta’âm satmak; ikincisi, kefen satmakdır. Zîrâ birisi halkın ölümüne müterakkıb olmaklığı ve brisi, 
kaht u galâ ile halkın muzâyakasına muntazır olmaklığı îcâb eylediği [23] içindir. Ve evlâda dâ’imâ 
hayr ile du’â etmeklâzımdır. Nitekim, Hadîs-i Şerîf’de “Du’â’ü’l-vâlidi li-veledi-hî ke-du’â’i’n-
nebiyyi li-ümmeti-hî fî kevni-hî müstecâben. Ve keze’l-vâlideti.” buyurulmuşdur. Ya’nî “Ana ve 

                                                           
* 20 Tâhâ, 114: “Gerçek hükümdar olan Allah Yüce’dir...” 
† 9 et-Tevbe, 129: “... O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak, O’na tevekkül ettim. O, Yüce Arş’ın sâhibidir.”. 
‡ 2 el-Bakara, 255. 
§ 59 el-Haşr, 21-24. 
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babanın, evlâdı hakkında du’âsının sür’at-i kabûlü, peygamberin, ümmeti hakkında serî’u’l-
icâcebe olan du’âsı gibidir. Lâkin vâlidenin şefkati ziyâdece olduğundan, onun du’âsının 
kabûlü, sür’atlidir.” Nitekim, Hadîs-i Şerîf’de “Du’â’ü’l-vâlideti, esra’u icâbeten.” 
buyurulmuşdur. Fahr-i Âlem “sallallâhü aleyhi ve sellem” Efendimiz Hazretleri, bu Hadîs-i Şerîf’i 
ifâde buyurduklarında, ya’nî “Vâlidesinin du’âsı, icâbete sür’atlidir.” Hadîs-i Şerîfi’nin vürûdu 
zamânında, Eshâb-ı Kirâm Efendilerimiz, sebebinden su’âl buyurdular. Se’âdetle “Hiye erhamü 
mine’l-ebi. Ve da’vetü’r-rahîmi lâ tüskıt.” buyurdular. Ya’nî “Ana, babadan merhametlidir. 
Rahîmin du’âsı sâkıt olmaz.” demekdir. Evlâda şerr ü mazarrat ile du’â etmemekdir. Zîrâ “El-
belâ’ü müvekkelün bi’l-mantıkı.” buyurulmuşdur ki, “Belâ, nutk-ı müvekkeldir.” demekdir. Ve 
diğer kimsenin evlâdına dahî mazarrat murâd etme ki, nihâyet kendi evlâdına rucû’ etmesi 
me’mûldür. Zîrâ, Hazret-i Yûsuf’u “aleyhisselâm” karındâşları, şânlarına lâyık olmayan mu’âmele 
ile Hazret-i Ya’kûb’dan “aleyhisselâm” [24] bir müddet müfârakate sebeb olacak emre cesâret 
eylediklerinde, kendi evlâdları, Fir’av elinde tûl-i müddet esîr oldular. El-hâsıl, ana ve babanın 
salâhı, evlâdlarına â’iddir. Ana, baba ne kadar hayra sa’y etmiş olur ise, evlâdları dahî ol kadar 
salâh ile mevsûf olup hayrâta sa’y edeler. Nitekim, Hazret-i Mûsâ “aleyhisselâm” Hızr 
“aleyhisselâm” ile Antâkya’ya gelip “Yetîmlerin dîvârını niçin ıslâh eyledin?” diye Hızr’a 
“aleyhisselâm” su’âl eyledikde “Babalarının sâlih kimse olduğu”nu beyân eyledi. Nitekim 
Kur’ân-ı Kerîm’de “Ve kâne ebû-hümâ sâlihan” * buyurulmuşdur.  
 
Ve hukûk-ı mendûbe-i mezbûrenin biri dahî, “ekl ü şürbü, mâl-i halâlden ola.” Bu hukûk-ı 
mezkûre hakkında vârid olan Hadîs-i Şerîf, Câmi’u’s-Sagîr’de “Hüve’l-veledü ‘ale’l-vâlidi” lafzıyla 
mestûrdur.  
 
Bunlardan başka, veledin, vâlidi üzerinde hukûk-ı vâcibesi dahî vardır ki, onlar, ferâ’iza ve 
vâcibâta müte’allik olan ve terkiyle, âhıretde mu’âhaze olunacak şeyleri ve zarûrât-ı dîniyyesini 
ta’lîme dikkat veyâhûd fem-i muhsinden ahz birle ta’lîmine sarf-ı meknet ve bezl-i makderet 
olunmakdadır. Lâkin, işbu risâle, yalnız hukûk-ı mendûbe hakkında olmakla, bu kadarla hatm-i 
kelâm olunur.  
İntehâ.”     
 
 
II. ÇAĞDAŞ ÇOCUK HAKLARI 
Çağdaş çocuk hakları, 20 Kasım 1989 tarihli “Çocuk Hakları’na Dair Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi”, kısa adıyla “Çocuk Hakları Sözleşmesi”dir.  Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 
Anayasası’na göre Çocuk Hakları Sözleşmesi kanun hükmündedir; çünkü, 1982 Anayasası’ın 90. 
Maddesi beşinci paragrafında, “Usulüne göre yürürlüğü konulmuş milletlerarası antlaşmalar 
kanun hükmündedir...” denilmektedir. † Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları’na Dair Sözleşme metni 
şöyledir: ‡ 
 
 
 

                                                           
* 18 el-Kehf, 82: “... Babaları da iyi bir insandı...”. 
† 9/11/1982 tarihli ve 17863 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Kanun No. : 2709 ve Kabul Tarihi: 
7.11.1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. 
‡ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tarih ve 44/25 sayılı Kararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma 
açılmıştır. Sözleşme 49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 
1990 tarihinde imzalamış ve 9 Aralık 1994 tarihinde ihtirazi kayıtla onaylamıştır. 4058 Sayılı Onay Kanunu 11 Aralık 
1994 gün ve 22138 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Türkiye’nin koyduğu ihtirazi kayıt şöyledir: “Türkiye 
Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 17., 29. ve 30. maddeleri hükmlerini T.C. Anayasası ve 24 
Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması hükmlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama ve uygulama hakkını saklı 
tutmaktadır”. 
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ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. 
Metin  
ÖNSÖZ  
Bu Sözleşmeye Taraf  Devletler:  
Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına 
özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet 
ve barışın temeli olduğunu düşünerek,  Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak 
taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Andlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını 
ve daha geniş bir özgürlük ortamında toplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını 
hatırda tutarak,Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde 
herkesin, bu metinlerde yeralan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya 
da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım 
gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilân ettiklerini kabul ederek, Uluslararası İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisinde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu ilân ettiğini 
anımsayarak, Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için doğal 
ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli 
koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak, Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi 
için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek, Çocuğun 
toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân 
edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin 
gerekliliğini gözönünde bulundurarak, Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin,1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları 
Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları 
Bildirisinde belirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde 
(özellikle 23 ve 24 üncü maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmede (özellikle 
10 uncu maddesinde) ve çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili 
belgelerinde tanındığını hatırda tutarak, Çocuk Hakları Bildirisinde de belirtildiği gibi "çocuğun gerek bedensel gerek 
zihinsel bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum öncesinde de 
uygun yasal korumayı da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğu"nu hatırda tutarak, Ulusal ve 
uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve evlât edinmeye de özel atıfta bulunan Çocuğun Korunması ve 
Esenliğine İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi; Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler 
Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları) ve Acil Durumlarda ve Silâhlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların 
Korunmasına İlişkin Bildirinin hükümlerini anımsayarak, Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan 
ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde,  
Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin 
taşıdığı önemi gözönünde tutarak, Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının 
iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak,  
Aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır:  
 
I. KISIM  
Madde 1  
Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz 
yaşına kadar her insan çocuk sayılır.  
Madde 2  
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana 
babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve 
sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.  
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, 
açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi tutulmasına karşı etkili biçimde 
korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar.  
Madde 3  
1. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan 
ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.  
2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve  
ödevlerini de gözönünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun 
yasal ve idari önlemleri alırlar.  
3. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle 
güvenlik,sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere 
uymalarını taahhüt ederler.  
Madde 4  
Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri 
alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf Devletler eldeki kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak, 
gerekirse uluslararası işbirliği çerçevesinde bu tür önlemler alırlar.  
Madde 5  
Taraf Devletler, bu Sözleşmenin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu 
olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-babanın, yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya 
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topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve 
ödevlerine saygı gösterirler.  
Madde 6  
1. Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler.  
2. Taraf Devletler, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler.  
Madde 7  
1. Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir 
vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip 
olacaktır.  
2. Taraf Devletler, özellikle çocuğun tabiiyetsiz kalması sözkonusu olduğunda kendi ulusal hukuklarına ve ilgili 
uluslararası belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olarak bu hakların işlerlik kazanmasını taahhüt 
ederler.  
Madde 8  
1. Taraf Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini; tabiiyeti, ismi ve aile bağları dahil, koruma hakkına saygı 
göstermeyi ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde bulunmamayı taahhüt ederler.  
2. Çocuğun kimliğinin unsurlarının bazılarından veya tümünden yasaya aykırı olarak yoksun bırakılması halinde, Taraf  
Devletler çocuğun kimliğine süratle yeniden kavuşturulması amacıyla gerekli yardım ve korumada bulunurlar.  
Madde 9  
1. Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve temyiz yolu açık olarak, ayrılığın çocuğun yüksek yararına 
olduğu yolunda karar vermedikçe, Taraf Devletler, çocuğun; ana-babasından, onların rızası dışında ayrılmamasını 
güvence altına alırlar. Ancak, ana-babası tarafından çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması ya da ihmâl edilmesi 
durumlarında ya da ana-babanın birbirinden ayrı yaşaması nedeniyle çocuğun ikametgâhının belirlenmesi amacıyla 
karara varılması gerektiğinde, bu tür bir ayrılık kararı verilebilir.  
2. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca girişilen her işlemde, ilgili bütün taraflara işleme katılma ve görüşlerini bildirme  
olanağı tanınır.  
3. Taraf Devletler, ana-babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, kendi yüksek yararına 
aykırı olmadıkça, anababanın ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı 
gösterirler.  
4. Böyle bir ayrılık, bir Taraf Devlet tarafından girişilen ve çocuğun kendisinin ana veya babasının veya her ikisinin birden 
tutuklanmasını, hapsini, sürgün, sınırdışı edilmesini veya ölümünü (ki buna devletin gözetimi altında iken nedeni ne 
olursa olsun meydana gelen ölüm dahildir) tevlit eden herhangi benzer bir işlem sonucu olmuşsa, bu Taraf Devlet, istek 
üzerine ve çocuğun esenliğine zarar vermemek koşulu ile; ana-babaya, çocuğa veya uygun olursa, ailenin bir başka 
üyesine, sözkonusu aile bireyinin ya da bireylerinin bulunduğu yer hakkında gereken bilgiyi verecektir. Taraf Devletler, 
böyle bir istemin başlı başına sunulmasının ilgili kişi veya kişiler bakımından aleyhe hiç bir sonuç yaratmamasını ayrıca 
taahhüt ederler.  
Madde 10  
1. 9 uncu Maddenin 1 inci fıkrası uyarınca Taraf Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, çocuk veya ana-babası  
tarafından, ailenin birleşmesi amaçlarıyla yapılan bir Taraf Devlet ülkesine girme ya da onu terketme konusundaki her  
başvuru, Taraf Devletlerce olumlu, insani ve ivedi bir tutumla ele alınacaktır. Taraf Devletler, bu tür bir başvuru 
yapılmasının başvuru sahipleri veya aile üyeleri aleyhine sonuçlar yaratmamasını taahhüt ederler.  
2. Ana-babası, ayrı devletlerde oturan bir çocuk olağanüstü durumlar hariç, hem ana hem de babası ile düzenli biçimde 
kişisel ilişkiler kurma ve doğrudan görüşme hakkına sahiptir. Bu nedenle ve 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasına göre Taraf 
Devletlere düşen sorumluluğa uygun olarak, Taraf Devletler çocuğun ve ana-babasının Taraf Devletlerin ülkeleri dahil 
herhangi bir ülkeyi terketmeye ve kendi ülkelerine dönme hakkına saygı gösterirler. Herhangi bir ülkeyi terketme hakkı, 
yalnızca yasada öngörüldüğü gibi ve ulusal güvenliği, kamu düzenini, kamu sağlığı ve ahlak veya başkalarının hak ve 
özgürlüklerini korumak amacı ile ve işbu Sözleşme ile tanınan öteki haklarla bağdaştığı ölçüde kısıtlamalara konu 
olabilir.  
Madde 11  
1. Taraf Devletler, çocukların yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılıp geri döndürülmemesi halleriyle mücadele için 
önlemler alırlar.  
2. Bu amaçla Taraf Devletler iki ya da çok taraflı anlaşmalar yapılmasını ya da mevcut anlaşmalara katılmayı teşvik 
ederler.  
Madde 12  
1. Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe 
ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle 
tanırlar.  
2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir 
temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, 
özellikle sağlanacaktır.  
Madde 13  
1. Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, 
sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve 
verilmesi özgürlüğünü içerir.  
2. Bu hakkın kullanılması yalnızca:  
a) Başkasının haklarına ve itibarına saygı,  
b) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlakın korunması nedenleriyle ve kanun tarafından öngörülmek 
ve gerekli olmak kaydıyla yapılan sınırlamalara konu olabilir.  
Madde 14  
1. Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler.  
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2. Taraf Devletler, ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde  
haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine, saygı gösterirler.  
3. Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu  
güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlâki ya da başkalarının temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla  
sınırlandırılabilir.  
Madde 15  
1. Taraf Devletler, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul ederler.  
2. Bu hakların kullanılması, ancak yasayla zorunlu kılınan ve demokratik bir toplumda gerekli olan ulusal güvenlik, kamu 
güvenliği, kamu düzeni yararına olarak ya da kamu sağlığı ve ahlâkın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 
amaçlarıyla yapılan sınırlamalardan başkalarıyla kısıtlandırılamaz.  
Madde 16  
1. Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı 
gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz.  
2. Çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.  
Madde 17  
Taraf Devletler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâki esenliği ile 
bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini 
sağlarlar.  
Bu amaçla Taraf Devletler:  
a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımından toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29 uncu maddenin ruhuna uygun bilgi 
ve belgeyi yaymak için teşvik ederler;  
b) Çeşitli kültürel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin üretimi, değişimi ve yayımı 
amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik ederler;  
c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını teşvik ederler;  
d) Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocukların dil gereksinimlerine özel önem 
göstermeleri konusunda teşvik ederler;  
e) 13 ve 18 inci maddelerde yeralan kurallar gözönünde tutularak çocuğun esenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere 
karşı korunması için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini teşvik ederler.  
Madde 18  
1. Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana-babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları 
ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana-
babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. Bu kişiler herşeyden önce çocuğun yüksek yararını gözönünde 
tutarak hareket ederler.  
2. Bu Sözleşmede belirtilen hakların güvence altına alınması ve geliştirilmesi için Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesi 
konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana-baba ve yasal vasilerin durumlarına uygun yardım yapar ve çocukların 
bakımı ile görevli kuruluşların, faaliyetlerin ve hizmetlerin gelişmesini sağlarlar.  
3. Taraf Devletler, çalışan ana-babanın, çocuk bakım hizmet ve tesislerinden, çocuklarının da bu hizmet ve tesislerden 
yararlanma hakkını sağlamak için uygun olan her türlü önlemi alırlar.  
Madde 19  
1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya 
da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya 
da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, 
toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.  
2. Bu tür koruyucu önlemler; burada tanımlanmış olan çocuklara kötü muamele olaylarının önlenmesi, belirlenmesi,  
bildirilmesi, yetkili makama havale edilmesi, soruşturulması, tedavisi ve izlenmesi için gerekli başkaca yöntemleri ve 
uygun olduğu takdirde adliyenin işe el koyması olduğu kadar durumun gereklerine göre çocuğa ve onun bakımını 
üstlenen kişilere, gereken desteği sağlamak amacı ile sosyal programların düzenlenmesi için etkin usulleri de 
içermelidir.  
Madde 20  
1. Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul 
edilmeyen her çocuk, Devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahip olacaktır.  
2. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal yasalarına göre, uygun olan bakımı sağlayacaklardır.  
3. Bu tür bakım, başkaca benzerleri yanında. bakıcı aile yanına verme, slâm Hukukunda kefalet (kafalah), evlât edinme 
ya da gerekiyorsa çocuk bakımı amacı güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir. Çözümler düşünülürken, 
çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunmasına ve çocuğun etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliğine gereken saygı 
gösterilecektir.  
Madde 21  
Evlât edinme sistemini kabul eden ve/veya buna izin veren Taraf Devletler, çocuğun en yüksek yararlarının temel 
düşünce olduğunu kabul edecek ve aşağıdaki ilkeleri gerçekleştireceklerdir:  
a) Bir çocuğun evlât edinilmesine ancak yetkili makam karar verir. Bu makam uygulanabilir yasa ve usullere göre ve 
güvenilir tüm bilgilerin ışığında; çocuğun, ana-babası, yakınları ve yasal vasisine göre durumunu gözönüne alarak ve 
gereken durumlarda tüm ilgililerle yapılacak görüşme sonucu onların da evlât edinme konusundaki onaylarını alma 
zorunluluğuna uyarak, kararını verir.  
b) Çocuğun kendi ülkesinde elverişli biçimde bakılması mümkün olmadığı veya evlât edinecek veya yanına 
yerleştirilecek aile bulunmadığı taktirde, ülkelerarası evlât edinmenin çocuk bakımından uygun bir çözüm olduğunu 
kabul ederler.  
c) Başka bir ülkede evlât edinilmesi düşünülen çocuğun, kendi ülkesinde mevcut evlât edinme durumuyla eşdeğer olan 
güvence ve ölçülerden yararlanmasını sağlarlar.  
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d) Ülkelerarası evlât edinmede, yerleştirmenin ilgililer bakımından yasadışı para kazanma konusu olmaması için gereken 
bütün önlemleri alırlar.  
e) Bu maddedeki amàçları, uygun olduğu ölçüde, ikili ya da çok taraflı düzenleme veya anlaşmalarla teşvik ederler ve 
bu çerçevede, çocuğun başka bir ülkede yerleştirilmesinin yetkili makam veya organlar tarafından yürütülmesini 
güvenceye almak için çaba gösterirler.  
Madde 22  
1. Taraf Devletler, ister tek başına olsun isterse ana babası veya herhangi bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci 
statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu 
Sözleşmede ve insan haklarına veya insani konulara ilişkin ve sözkonusu Devletlerin taraf oldukları diğer Uluslararası 
Sözleşmelerde tanınan ve bu duruma uygulanabilir nitelikte bulunan hakları kullanması amacıyla koruma ve insani 
yardımdan yararlanması için gerekli bütün önlemleri alırlar.  
2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onunla işbirliği yapan 
hükümetlerarası ve hükümetdışı yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir çocuğu korumak, ona yardım etmek, 
herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile yeniden biraraya gelebilmesi için ana-babası veya ailesinin başka üyeleri hakkında 
bilgi toplamak amacıyla işbirliğinde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sürekli ya da geçici olarak 
ayrı düşmüş bir çocuğa bu Sözleşmeye göre tanınan koruma, aynı esaslar içinde, ana-babası ya da ailesinin başkaca 
üyelerinden hiçbirisi bulunmayan çocuğa da tanınacaktır.  
Madde 23  
1. Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren 
ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul 
ederler.  
2. Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki kaynakların yeterliliği 
ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu 
olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa bakanların içinde bulundukları koşullara uygun düşecek 
yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.  
3. Özürlü çocuğun, özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yapılması 
öngörülen yardım, çocuğun ana-babasının ya da çocuğa bakanların parasal (mali) durumları gözönüne alınarak, 
olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, 
rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme 
olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla 
bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.  
4. Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi bakımı, tıbbi, psikolojik ve işlevsel 
tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında, rehabilitasyon, eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine 
ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek 
ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, 
gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri, özellikle gözönüne alınır.  
Madde 24  
1. Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren 
kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma 
hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.  
2. Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak uygulanmasını takip ederler ve özellikle:  
a) Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi;  
b) Bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımın ve tıbbi bakımın; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilerek 
sağlanması;  
c) Temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ve başka olanakların yanısıra, kolayca bulunabilen tekniklerin kullanılması ve 
besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zararlarını gözönüne alarak, 
hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele edilmesi:  
d) Anneye doğum öncesi ve sonrası uygun bakımın sağlanması;  
e) Bütün toplum kesimlerinin özellikle ana-babalar ve çocukların, çocuk sağlığı ve beslenmesi, anne sütü ile 
beslenmenin yararları, toplum ve çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi konusunda temel bilgileri elde etmeleri ve bu 
bilgileri kullanmalarına yardımcı olunması;  
f) Koruyucu sağlık bakımlarının, ana-babaya rehberliğini, aile planlanması eğitimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi; 
amaçlarıyla uygun önlemleri alırlar.  
3. Taraf Devletler, çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamaların kaldırılması amacıyla uygun ve etkili her türlü 
önlemi alırlar.  
4. Taraf Devletler, bu maddede tanınan hakkın tam olarak gerçekleştirilmesini tedricen sağlamak amacıyla uluslararası 
işbirliğinin geliştirilmesi ve teşviki konusunda karşılıklı olarak söz verirler. Bu konuda gelişmekte olan ülkelerin 
gereksinimleri özellikle gözönünde tutulur.  
Madde 25  
Taraf Devletler, yetkili makamlarca korunma ve bakım altına alma, bedensel ya da ruhsal tedavi amaçlarıyla hakkında 
bir yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun, gördüğü tedaviyi ve yerleştirilmesine bağlı diğer tüm şartları belli aralıklarla 
gözden geçirme hakkına sahip olduğunu kabul ederler.  
Madde 26  
1. Taraf Devletler, her çocuğun, sosyal sigorta dahil, sosyal güvenlikten yararlanma hakkını tanır ve bu hakkın tam olarak 
gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli önlemleri alırlar. 2. Sosyal Güvenlik, çocuğun ve 
çocuğun bakımından sorumlu olanların kaynakları ve koşulları gözönüne alınarak ve çocuk tarafından ya da onun adına 
yapılan sosyal güvenlikten yararlanma başvurusuna ilişkin başkaca durumlar da gözönünde tutularak sağlanır.  
Madde 27  
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1. Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat 
seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.  
2. Çocuğun gelişmesi için gerekli hayat şartlarının sağlanması sorumluluğu; sahip oldukları imkânlar ve mali güçleri  
çerçevesinde öncelikle çocuğun ana-babasına veya çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere düşer.  
3. Taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde, anababaya ve çocuğun bakımını üstlenen diğer 
kişilere, çocuğun bu hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri alır ve gereksinim olduğu 
takdirde özellikle beslenme, giyim ve barınma konularında maddi yardım ve destek programları uygularlar.  
4. Taraf Devletler, Taraf Devlet ülkesinde veya başka ülkede bulunsun; ana-babası veya çocuğa karşı mali sorumluluğu 
bulunan diğer kişiler tarafından, çocuğun bakım giderlerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla her türlü uygun önlemi 
alırlar. Özellikle çocuğa karşı mali sorumluluğu olan kişinin, çocuğun ülkesinden başka bir ülkede yaşaması halinde, 
Taraf Devletler bu konuya ilişkin uluslararası anlaşmalara katılmayı veya bu tür anlaşmalar akdinin yanısıra başkaca 
uygun düzenlemelerin yapılmasını teşvik ederler.  
Madde 28  
1. Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen 
gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:  
a) İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirirler;  
b) Orta öğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlenmesini 
teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi 
parasız kılmak gibi uygun önlemleri alırlar;  
c) Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek öğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirirler;  
d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir hale getirirler;  
e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terketme oranlarının düşürülmesi için önlem alırlar.  
2. Taraf Devletler, okul disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşmeye uygun 
olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm önlemleri alırlar.  
3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin dünyadan kaldırılmasına katkıda 
bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla 
uluslararası işbirliğini güçlendirir ve teşvik ederler. Bu konuda, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle 
gözönünde tutulur.  
Madde 29  
1. Taraf Devletler çocuk eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler;  
a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi;  
b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Andlaşmasında benimsenen ilkelere saygısının 
geliştirilmesi;  
c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal  
değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi;  
d) Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli 
halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde 
hazırlanması;  
e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi,  
2. Bu maddenin veya 28 inci maddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kişilerin öğretim kurumları kurmak ve yönetmek 
özgürlüğüne, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilkelere saygı gösterilmesi ve bu kurumlarda yapılan eğitimin 
Devlet tarafından konulmuş olan asgari kurallara uygun olması koşuluyla, aykırı sayılacak biçimde yorumlanmayacaktır.  
Madde 30  
Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da 
yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi 
dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz.  
Madde 31  
1. Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) 
bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.  
2. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanırlar ve özendirirler 
ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve 
eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler.  
Madde 32  
1. Taraf Devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı 
veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı 
korunma hakkını kabul ederler.  
2. Taraf Devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari, toplumsal ve eğitsel her önlemi 
alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili hükümleri gözönünde tutularak, Taraf Devletler özellikle şu 
önlemleri alırlar:  
a) İşe kabul için bir ya da birden çok asgari yaş sınırı tesbit ederler;  
b) Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarına ilişkin uygun düzenlemeleri yaparlar.  
c) Bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun yaptırımlar öngörürler.  
Madde 33  
Taraf Devletler, çocukların uluslararası anlaşmalarda tanımladığı biçimde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı 
kullanımına karşı korunması ve çocukların bu tür maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı alanında kullanılmasını 
önlemek amacıyla, yasal, sosyal ve eğitsel niteliktekiler de dahil olmak üzere, her türlü uygun önlemleri alırlar.  
Madde 34  
Taraf Devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf 
Devletler özellikle:  
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a) Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını;  
b) Çocukların, fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini;  
c) Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini, önlemek amacıyla ulusal 
düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar.  
Madde 35  
Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa konu 
olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri alırlar.  
Madde 36  
Taraf Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.  
Madde 37  
Taraf Devletler aşağıdaki hususları sağlarlar:  
a) Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tâbi tutulmayacaktır.  
Onsekiz yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemiyeceği gibi salıverilme koşulu 
bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir.  
b) Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması,  
alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek 
en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır.  
c) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve kendi 
yaşındaki kişilerin gereksinimleri gözönünde tutularak davranılacaktır. Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi 
yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile 
yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkına sahip olacaktır.  
d) Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlardan yararlanma hakkına 
sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız ve 
tarafsız makam önünde iddia etme ve böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi karar verílmesini isteme hakkına da sahip 
olacaktır.  
Madde 38  
1. Taraf Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir olan uluslararası hukukun, çocukları da kapsayan 
insani kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak yükümlülüğünü üstlenirler.  
2. Taraf Devletler, onbeş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan katılmaması için uygun olan bütün önlemleri alırlar.  
3. Taraf Devletler, özellikle onbeş yaşına gelmemiş çocukları askere almaktan kaçınırlar. Taraf Devletler, onbeş ile 
onsekiz yaş arasındaki çocukların silah altına alınmaları gereken durumlarda, önceliği yaşça büyük olanlara vermek için 
çaba gösterirler.  
4. Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin uluslararası insani hukuk kuralları tarafından öngörülen  
yükümlülüklerine uygun olarak, Taraf Devletler, silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak 
amacıyla mümkün olan her türlü önlemi alırlar.  
Madde 39  
Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı 
muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına 
yeniden kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa 
kavuşturma ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda 
gerçekleştirilir.  
Madde 40  
1. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul 
edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir 
olduğu hususları gözönünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan 
haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler.  
2. Bu amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili hükümleri göz-önünde tutularak Taraf Devletler özellikle, şunları sağlarlar:  
a) İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hukukça yasaklanmamış bir eylem ya da ihmâl nedeniyle hiçbir çocuk 
hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ya da ithamı öne sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlâlde bulunduğu da kabul 
edilmeyecektir.  
b) Hakkında ceza kanununu ihlâl iddiası veya ithamı bulunan her çocuk aşağıdaki asgari güvencelere sahiptir:  
i) Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılmak;  
ii) Haklarındaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan doğruya; ya da uygun düşen durumlarda ana-babaları 
ya da yasal vasileri kanalı ile haberli kılınmak ve savunmalarının hazırlanıp sunulmasında gerekli yasal ya da uygun olan 
başka yardımdan yararlanmak;  
iii) Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde adli ya da başkaca uygun yardımdan yararlanarak ve 
özellikle çocuğun yaşı ve durumu gözönüne alınmak suretiyle kendisinin yüksek yararına aykırı olduğu saptanmadığı 
sürece, ana-babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile konunun 
gecikmeksizin karara bağlanmasının sağlanması;  
iv) Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan tanıkları sorguya çekmek veya sorguya 
çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır bulunmasının ve sorgulanmasının eşit koşullarda sağlanması;  
v) Ceza yasasını ihlâl ettiği sonucuna varılması halinde, bu kararın ve bunun sonucu olarak alınan önlemlerin daha 
yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde yasaya uygun olarak incelenmesi;  
vi) Kullanılan dili anlamaması veya konuşamaması halinde çocuğun parasız çevirmen yardımından yararlanması;  
vii) Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesine hakkı olmak;  
3. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ileri sürülen, bununla itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul 
olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usullerin, onunla ilgili makam ve kuruluşların 
oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle şu konularda çaba göstereceklerdir:  
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a) Ceza Yasasını ihlâl konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza ehliyetinin  
olmadığının kabulü;  
b) Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan hakları ve yasal güvencelere tam saygı gösterilmesi koşulu ile bu 
tür çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması.  
4. Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için yerleştirme, eğitim ve 
meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında, 
çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.  
Madde 41  
Bu Sözleşmede yeralan hiçbir husus, çocuk haklarının gerçekleştirilmesine daha çok yardımcı olan ve;  
a) Bir Taraf Devletin yasasında; veya  
b) Bu Devlet bakımından yürürlükte olan uluslararası hukukta yeralan hükümleri etkilemeyecektir.  
 
II. KISIM  
Madde 42  
Taraf Devletler, Sözleşme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın 
biçimde öğrenilmesini sağlamayı taahhüt ederler.  
Madde 43  
1. Taraf Devletlerin bu Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri 
incelemek amacıyla, görevleri aşağıda belirtilen bir Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.  
2. Komite bu Sözleşme ile hükme bağlanan alanda yetenekleriyle tanınmış ve yüksek ahlâk sahibi on uzmandan oluşur. 
Komite üyeleri Taraf Devletlerce kendi vatandaşları arasından ve kişisel olarak görev yapmak üzere, adil bir coğrafi 
dağılımı sağlama gereği ve başlıca hukuk sistemleri göz-önünde tutularak seçilirler.  
3. Komite üyeleri, Taraf devletlerce gösterilen kişiler listesinden gizli oyla seçilirler. Her Taraf Devlet, vatandaşları 
arasından bir uzmanı aday gösterebilir.  
4. Komite için ilk seçim, bu Sözleşmenin yürürlüğe girişini izleyen altı ay içinde yapılır. Sonraki seçimler iki yılda bir 
yapılır. Her seçim tarihinden en az dört ay önce, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, Taraf Devletleri iki ay içinde 
adaylarını göstermeye yazılı olarak davet eder. Daha sonra Genel Sekreter böylece belirlenen kişilerden, kendilerini 
gösteren Taraf Devletleri de işaret ederek, alfabetik sıraya göre oluşturduğu bir listeyi, Taraf Devletlere bildirir.  
5. Seçimler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Merkezinde, Genel Sekreter tarafından davet edilen Taraf Devletler 
toplantılarında yapılır. Nisabı, Taraf Devletlerin üçte ikisinin oluşturduğu bu toplantılarda, hazır bulunan ve oy kullanan 
Devletlerin salt çoğunluğuyla en fazla oy alan kişiler Komiteye seçilir.  
6. Komite üyeleri dört yıl için seçilir. Aday gösterildikleri takdirde yeniden seçilebilirler. lk seçimde seçilmiş olan beş 
üyenin görevi iki yıl sonra sona erer, bu beş üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonra toplantı başkanı tarafından çekilen 
kura ile belirlenir.  
7. Bir komite üyesinin ölmesi veya çekilmesi ya da başka herhangi bir nedenle bir üyenin Komitedeki görevlerini 
yapamaz hale gelmesi durumunda adaylığını öneren Taraf Devlet, Komitenin onaylaması koşuluyla, böylece boşalan 
yerdeki görev süresi doluncaya kadar, kendi vatandaşları arasından başka bir uzmanı atayabilir.  
8. Komite, iç tüzüğünü kendisi belirler.  
9. Komite, memurlarını iki yıllık bir süre için seçer.  
10. Komite toplantıları olağan olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı Merkezinde ya da Komite tarafından belirlenecek 
başka uygun bir yerde yapılır. Komite olağan olarak her yıl toplanır. Komite toplantılarının süresi, gerektiğinde, Genel 
Kurulca onaylanmak koşuluyla, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bir toplantısıyla belirlenir veya değiştirilir.  
11. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri gerekli maddi araçları ve personeli bu Sözleşme ile kendisine verilen 
görevleri etkili biçimde görebilmesi amacıyla, Komite emrine verir.  
12. Bu Sözleşme uyarınca oluşturulan Komitenin üyeleri, Genel Kurulun onayı ile, Birleşmiş Milletler Teşkilatının  
kaynaklarından karşılanmak üzere, Genel Kurulca saptanan şart ve koşullar çerçevesinde kararlaştırılan ücreti alırlar.  
Madde 44  
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede tanınan hakları yürürlüğe koymak için, aldıkları önlemleri ve bu haklardan yararlanma 
konusunda gerçekleştirilen ilerlemeye ilişkin raporları:  
a) Bu Sözleşmenin, ilgili Taraf Devlet bakımından yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak iki yıl içinde,  
b) Daha sonra beş yılda bir,  
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığı ile Komiteye sunmayı taahhüt ederler.  
2. Bu madde uyarınca hazırlanan raporlarda, bu Sözleşmeye göre üstlenilen sorumlulukların, şayet varsa, yerine 
getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Raporlarda ayrıca, ilgili ülkede Sözleşmenin uygulanması 
hakkında Komiteyi etraflıca aydınlatacak biçimde yeterli bilgi de bulunacaktır.  
3. Komiteye etraflı bilgi içeren bir ilk rapor sunmuş olan Taraf Devlet, bu maddenin 1 (b) bendi gereğince sunacağı 
sonraki raporlarında daha önce verilmiş olan temel bilgileri tekrarlamayacaktır.  
4. Komite, Taraf Devletlerden Sözleşmenin uygulamasına ilişkin her türlü ek bilgi isteminde bulunabilir.  
5. Komite, iki yılda bir Ekonomik ve Sosyal Konsey aracılığı ile Genel Kurula faaliyetleri hakkında bir rapor sunar.  
6. Taraf Devletler kendi raporlarının ülkelerinde geniş biçimde yayımını sağlarlar.  
Madde 45  
Sözleşmenin etkili biçimde uygulanmasını geliştirme ve Sözleşme kapsamına giren alanda uluslararası işbirliğini teşvik 
etmek amacıyla:  
a) Uzmanlaşmış kurumlar, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının öteki organları, bu Sözleşmenin kendi yetki  
alanlarına ilişkin olan hükümlerinin uygulanmasının incelenmesi sırasında, temsil edilmek hakkına sahiptirler. Komite; 
uzmanlaşmış kurumları, UNICEF'i ve uygun bulduğu öteki yetkili kuruluşları, kendi yetki alanlarını ilgilendiren konularda 
uzman olarak görüş vermeye davet edebilir. Komite, uzmanlaşmış kurumları, UNICEF'i ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının 
öteki organlarını kendi faaliyet alanlarına ilişkin kesimlerde Sözleşmenin uygulanması hakkında rapor sunmaya davet 
edebilir;  
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b) Komite, uygun bulduğu takdirde, Taraf Devletlerce sunulmuş, bir istem içeren ya da teknik danışma veya yardım 
ihtiyacını belirten her raporu, gerekiyorsa Komitenin bu istek veya ihtiyaca ilişkin tavsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, 
uzmanlaşmış kurumlara, UNICEF'e ve öteki yetkili kuruluşlara gönderir;  
c) Komite, Genel Kurula Genel Sekreterden Komite adına çocuk haklarına ilişkin sorunlarda incelemeler yaptırması  
steğinde bulunulmasını, tavsiye edebilir;  
d) Komite, bu Sözleşmenin 44 ve 45 inci maddeleri uyarınca alınan bilgilere dayanarak, telkin ve genel nitelikte 
tavsiyelerde bulunabilir. Bu telkin ve genel nitelikteki tavsiyeler, ilgili olan her Taraf Devlete gönderilir ve şayet varsa, 
Taraf Devletlerin yorumları ile birlikte Genel Kurulun dikkatine sunulur.  
 
 
III. KISIM  
Madde 46  
Bu Sözleşme bütün Devletlerin imzasına açıktır.  
Madde 47  
Bu Sözleşme onaylamaya bağlı tutulmuştur. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi 
edilecektir.  
Madde 48  
Bu Sözleşme bütün Devletlerin katılmasına açık olacaktır. Katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri 
nezdine tevdi edilecektir.  
Madde 49  
1. Bu Sözleşme, yirminci onay ya da katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi tarihini 
izleyen otuzuncu gün yürürlüğe gïrecektir.  
2. Yirminci onay ya da katılma belgesinin tevdiinden sonra bu Sözleşmeyi onaylayacak ya da ona katılacak Devletlerin 
her biri için, bu Sözleşme, sözkonusu Devletin onay ya da katılma belgesini tevdi tarihinden sonraki otuzuncu gün 
yürürlüğe girecektir.  
Madde 50  
1. Bu Sözleşmeye Taraf herhangi bir Devlet bir değişiklik önerisinde bulunabilir ve buna ilişkin metni Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edebilir. Genel Sekreter bunun üzerine değişiklik önerisini Taraf Devletlere, 
önerinin incelenmesi ve oya konulması amacıyla bir Taraf Devletler Konferansı oluşturulmasını isteyip istemediklerini 
kendisine bildirmeleri kaydıyla, iletir. Böyle bir duyuru tarihini izleyen dört ay içinde Taraf Devletlerin en az üçte biri 
sözkonusu konferansın toplanmasından yana olduklarını ifade ederlerse Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
çerçevesinde bu konferansi düzenler. Konferansta hazır bulunan ve oy kullanan Taraf Devletlerin çoğunluğu tarafından 
kabul edilen her değişiklik, onay için Birleşmiş Miletler Genel Kuruluna sunulur.  
2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında yeralan hükümlere uygun olarak kabul edilen bir değişiklik, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunca onaylandığı ve bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edildiği zaman yürürlüğe 
girer.  
3. Bir değişiklik yürürlüğe girdiği zaman, onu kabul eden Taraf Devletler bakımından bağlayıcılık taşır. Öteki Taraf  
Devletler bu Sözleşme hükümleri ve daha önce kabul ettikleri her değişiklikle bağlı kalırlar.  
Madde 51  
1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, onay ya da katılma anında yapılabilecek çekincelerin metnini alacak ve 
bütün Devletlere bildirecektir.  
2. Bu Sözleşmenin amacı ve konusu ile bağdaşmayan hiçbir çekinceye izin verilmeyecektir.  
3. Çekinceler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterince, geri alınacağına ilişkin bildirimde bulunma yoluyla her 
zaman geri alınabilir. Bunun üzerine Genel Sekreter, bütün Devletleri haberdar eder. Böyle bir bildirim, Genel Sekreter 
tarafından alındığı tarihte işlerlik kazanır.  
Madde 52  
Bir Taraf Devlet, bu Sözleşmeyi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine vereceği yazılı bildirim yoluyla 
feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden bir yıl sonra geçerli olur.  
Madde 53  
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin tevdi makamı olarak belirlenmiştir.  
Madde 54  
İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri de aynı derecede geçerli olan bu Sözleşmenin özgün 
metni, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir.  
Hükümetleri tarafından tam yetkili kılınan aşağıda imzaları bulunan Temsilciler, yukarıdaki kuralların ışığında, bu  
Sözleşmeyi imzalamışlardır.  
"İhtirazi Kayıt:  
Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17, 29 ve 30. maddeleri hükümlerini T.C. Anayasası 
ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama hakkını saklı tutmaktadır."  
UNICEF Türkiye Temsilciliği tarafından hazırlanmıştır. 
 

 
Görüldüğü gibi, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin I. Kısım, Madde 2, Madde 3, Madde 16, Madde 22 
ve Madde 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41 çocuğun korunması ait düznlemeleri, Madde 21’de 
evlat edinmeyi ki, bu kurum, İslâm Hukuku’nda yoktur. Madde 25 ve 26 da, çocuğun sosyal 
güvenliğini düzenlemektedir ki, bu da İslâm Hukuku’nda aile içinde sağlanmaktadır. II. Kısım 
Madde 43, 44 ve 45 çocuk hakları komitelerinin düzenlenmesini ve III. Kısım Madde 46, 47, 48, 
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49, 50, 51, 52, 53 ve 54 de bu sözleşmeye söz konusu Devletin onay ya katılması ile ilgili 
düzenlelemeleri içermektedir. Buna göre, Çocuk Hakları’na Dair Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nin 54 maddesinin 28 maddesi koruma, evlat edinme, sosyal güvenlik, komite ve 
devlet katılımı ile ilgili olup, çağdaş çocuk haklarına temel teşkil edecek madde sayısı 26 kadar 
olmaktadır.  

 
Şimdi, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bu 26 maddesini Hukûk-ı Veled ile karşılaştırıp, Çağdaş 
Çocuk Hakları bakımından “Hukûk-I Veled”i göstermeye çalışayım:  
 
 
III. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN HUKÛK-I VELED İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 
Çocuk Hakları’na Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde, çocuğun haklarının bu sözleşmeye taraf 
olan Devlet’in görevi sayılırken, *  Hukûk-ı Veled’in  “Bir veledin pederi hayâtda ise, pederi 
üzerinde ve eğer değil ise, büyük pederi üzerinde ve anlar da hayâtda değil ise, vâlidesi üzerinde, 
El-hâsıl mevcûd bulunan velîsi üzerinde olan hukûk-ı mendûbe beyanında” olduğu belirtildiğinde, 
“Çocuğun haklarının ailenin (velisinin) görevleri olduğu” açıklanmaktadır. Çünkü, Abdullah b. 
Ömer’de rivâyet edilen bir hadiste, “...babanın ve ananın evlâd üzerinde hakkı olduğu gibi, 
senin evlâdının dahî senin üzerinde hakkı vardır” denilmektedir. 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi  I. Kısım, Madde 1’de, “...daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 
onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.” denilmektedir. Buna göre, Çocuk Hakları onsekiz 
yaşla sonlanmaktadır. Ancak, Hukûk-ı Veled, “Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri dahî, 
“tezevvüc”dür. Şöyle ki: Veledin bulûğuna rüşdü munzam oldukda, tezevvüc etdirmekdir.” 
demekle, çocuğu onsekiz yaş sonrası terketmemiş, çocuğa aile kurulmasını çocuk hakları 
arasında sayıp, böylece geleceğin çocuğuna sağlıklı bir ortamın hazırlanmasını da çocuk hakları 
arasında görmüştür. 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 14’de, “...çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına 
saygı gösterirler. ...Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve 
gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlaki ya da başkalarının 
temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırılabilir.” Madde 15 ve Madde 
30’da “Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu Devletlerde, böyle 
bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer 
üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini 
kullanma hakkından yoksun bırakılamaz.” denilmektedir.  
 
Hukûk-ı Veled’de bu Madde 14, 15 ve 30 şöyle karşılık bulmaktadır: Hukûk-ı mendûbe-i 
mezkûreden biri dahî, “evlâd zuhûrunda mevlûdün sağ kulağına Ezân-ı Muhammedî ve sol 
kulağına İkâmet okunmalıdır.” 
 

Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 19’da, “Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının 
ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir 
kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar 
muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, 
idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.” denilirken, Hukûk-ı Veled’de, Hukûk-ı mendûbe-
i mezkûreden birinin “akîka” olduğu belirtilmekte ve şöyle açıklaması yapılmaktadır: “...evlâd 
ni’metine şükrü müstelzimdir.”, “Ve kurbân-ı akîkanın zebhi, E’imme-i Hanefiyye’ye göre 

                                                           
*  Çocuk Hakları’na Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Önsöz ve I. Kısım Madde 2. 
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müstehab ve E’imme-i Şâfi’iyye’ye göre sünnet ve E’imme-i Hanbeliyye’ye göre vâcibdir. Eğer 
mevlûd, mü’ennes ise, akîkası birdir. Zîrâ, mîrâsı i’tibârıyla ki, nısfdır. Ve eğer müzekker ise, ikidir. 
“Li’z-zekeri mislü hazzı’l-ünseyeyn” *   Ve kurbân ise deveden, sığırdan, koyun, keçiden ve 
bunların erkek ve dişisinden câ’izdir.”  
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 6’da, “Taraf Devletler, her çocuğun temel yaşama hakkına 
sahip olduğunu kabul ederler... çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami 
çabayı gösterirler.” denilirken, bu, Hukûk-ı Veled’de, “Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden birisi 
dahî, “bir veledin hîn-i tevellüdünde hûrmâ çiğneyip dimâğına süreler.” şeklinde, “yaşamasını” 
ele alınmaktadır. 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 9’da, “Yetkili makamlar uygulanabilir yasa ve usullere göre ve 
temyiz yolu açık olarak, ayrılığın çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, 
Taraf Devletler, çocuğun ana-babasından, onların rızası dışında ayrılmamasını güvence altına 
alırlar. Ancak, ana-babası tarafından çocuğun kötü muameleye maruz bırakılması ya da ihmal 
edilmesi durumlarında ya da ana-babanın birbirinden ayrı yaşaması nedeniyle çocuğun 
ikametgahının belirlenmesi amacıyla karara varılması gerektiğinde, bu tür bir ayrılık kararı 
verilebilir...” demektedir. Madde 10 ve Madde 20’de,  “Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden 
yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, 
Devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahip olacaktır...” diye açıklamaktadır. Madde 
23’de ise, “Taraf devletler, zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına 
alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran 
şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler.” şeklinde bildirmektedir. 
Madde 24’de de, “Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım 
ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar.” düzenlemesinde 
bulunmaktadır. 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bu madde 9, 10, 20, 23 ve 24’deki düzenlemeleri, Hukûk-ı Veled, 
aslah olan vâlidesinin südüdür açıklamasında şöyle sıralamıştır: “Hukûk-ı mendûde-i mezbûreden 
biri de, “vâlidesi emzirmek”dir. Ve Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’da “Ve’l-vâlidâtü yurdı’ne evlâde-
hünne” † buyurulmuşdur. Aslah olan, vâlidesinin südüdür. Ve Hadîs-i Şerîf’de, “Leyse li’s-sabiyyi 
hayrun min lebeni ümmihî.” rivâyet edilmiştir. Ya’nî “Sabîye, anasının südünden hayrlı süd 
yokdur.” demekdir. Zîrâ, hayr u şerr, südden sirâyet eder, diye görülmüşdür. Hadîs-i Şerîf’de: “Er-
ridâ’u yugayyiru’t-tıbâ’a.” vârid olmuşdur ki, ma’nâ-yı şerîfi: “Radî’ olan sabî, murdı’ası olan 
hâtûnun ahlâkıyla mütehallık olur.”El-hâsıl, ana ve babanın salâhı, evlâdlarına â’iddir. Ana, 
baba ne kadar hayra sa’y etmiş olur ise, evlâdları dahî ol kadar salâh ile mevsûf olup hayrâta sa’y 
edeler.” 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 7’de, “Çocuk doğumdan hemen sonra derhal nüfus kütüğüne 
kaydedilecek ve doğumdan itibaren bir isim hakkına, bir vatandaşlık kazanma hakkına ve 
mümkün olduğu ölçüde ana-babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır.” 
ve Madde 8’de de, “Taraf Devletler, yasanın tanıdığı şekliyle çocuğun kimliğini; tabiiyeti, ismi ve 
aile bağları dahil, koruma hakkına saygı göstermeyi ve bu konuda yasa dışı müdahalelerde 
bulunmamayı taahhüt ederler.” denilmektedir. Hukûk-ı Veled’de ise, bu, şöyle karşılanmaktadır: 
“Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri de, veledin zuhûrunda “güzel ism tesmiye olunmak”dır.” 
“Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri de, “hıtân”dır. Müslim ile Kâfir, onunla tefrîk ve temyîz 

                                                           
*  4 en-Nisâ, 11: “... Erkek iki kızın payı kadarına sâhiptir...”  
† 2 el-Bakara, 233: “... Anneler çocuklarını emzirirler...” 
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olunur. Ulemâ-yı a’lâm ve meşâyih-i kirâm ve fukahâ-yı izâm, hıtânın vaktinde ihtilâf etmişlerdir. 
tahammül eylediği vaktden bulûğuna rüşdü munzam oldukda değin, demişlerdir.” 
 
Çocuk Hakları’na Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Madde 5’de, “...çocuğun yeteneklerinin 
geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-
babanın, yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya 
çocuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve ödevlerine saygı 
gösterirler.” Madde 12a’de, “...görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini 
ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve 
olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar.”  Madde 17’de, 
“...kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlaki 
esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlarlar.” ve Madde 18’de de, “...çocuğun 
yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana-babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları 
ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi 
sorumluluğu ilk önce ana babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. Bu kişiler her 
şeyden önce çocuğun yüksek yararını göz önünde tutarak hareket ederler.” Madde 29’da , 
“...çocuk eğitimin...kabul ederler...” ve II. KISIM  Madde 42’de de “Taraf Devletler, Sözleşme ilke 
ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın biçimde 
öğrenilmesini sağlamayı taahhüt ederler.” denilmektedir. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bu düzenlemeleri, Hukûk-ı Veled’de şöyle karşılanmaktadır: 
“Hukûk-ı mendûbe-i mezbûreden biri dahî, “veledin hüsn-i terbiyesiyle tahsîl-i ilm ve ekl ü 
şürb”dür. Sugrâ hâlinde her vechile terbiyeye kâbiliyyeti olduğundan, küçüklük hâlinde terbiye 
eylemek lâzımdır. “Men rabê ibnehû sagîran, sürra bi-hî kebîran” denilmişdir ki, ma’nâsı: “Bir 
kimse, küçüklük hâlinde, oğlunu terbiye eylese, büyüklük hâlinde onunla mesrûr olur.” 
demekdir. 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 31’de, “Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman 
değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve 
sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar...” ve Madde 32’de ise, “Taraf Devletler, 
çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı 
veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte 
çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler....” denilmektedir. Hukûk-ı Veled’de ise, 
bunun şu şekilde açıklandığı görülmektedir: “Evlâdına san’at dahî öğretmelidir. Zîrâ, evlâdına 
san’at öğretmek, selef-i sâlihînin âdetidir. Ve hukûk-ı mendûbe-i mezbûrenin biri dahî, “ekl ü 
şürbü, mâl-i halâlden ola.” Bu hukûk-ı mezkûre hakkında vârid olan Hadîs-i Şerîf, Câmi’u’s-
Sagîr’de “Hüve’l-veledü ‘ale’l-vâlidi” lafzıyla mestûrdur.” 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hiçbir maddesinde, çocuğa yönelik sevgi ve şefkatin 
düzenlenmesine rastgelinmezken, Hukûk-ı Veled’de, “Hukûk-ı mezûbe-i mezbûreden biri, izhâr-
ı sürûr etmekdir.” denilmekte ve şu esere yer verilmektedir:  “El-veledü fi’d-dünyâ sürûrun. Ve 
fi’l-âhırati nûrun.” Zîrâ, “Evlâda muhabbet etmek, cehenneme perdedir. Ve evlâda ikrâm 
etmek, sırâtdan geçmeğe sebebdir ve onlar ile ta’âm yemek, cehennemden berâ’etdir.” Birgün 
Akra’ bin Hâbis “radıyallâhü anhü” Hazretleri, Fahr-i Âlem “sallallâhü aleyhi ve sellem” 
Hazretleri’nin meclis-i se’âdetlerine geldikde, aleyhissalâtü vesselâm efendimiz, torunları seyyid 
bin şehîd bin İmâm-ı Hasen ve İmâm-ı Hüseyn “radıyallâhü anhümâ” Hazretleri’ni takbîl 
buyururlar olduğunu gördüklerinde “Yâ Rasûle’llâh, benim on nefer evlâdım vardır. Lâkin, 
hîçbirini takbîl etmem.” dedi. Fahr-i Âlem Efendimiz Hazretleri “Men lâ yerham, lâ yurham” 
buyurdular. Ya’nî “Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.” dedi. Ayrıca,  “... muhabbetde ve 
şefkatde oğul ile kız ve kebîr ile sagîr, müsâvî...” tutulmaktadır. Çünkü, Allah, 42 eş-Şûrâ, 49’da, 
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“... O, dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.” buyurmuştur. Hz. Peygamber de, 
“Lâ tekrahü’l-benâti. Fe-innî ebu’l-benâti: Kızları sevmemezlik etmeyesiniz; gerçek o ki, ben 
kızlar babasıyım.” Ve evlâda dâ’imâ hayr ile du’â etmek, ve evlâda şerr ü mazarrat ile du’â 
etmemek lâzımdır. 

 
 
 
 

SONUÇ 
 
Ahmed Münib Efendi’nin anne ve babanın çocuğuna karşı görevleri hakkında olan, “Hukuk-ı 
Veled” Risâlesi, erkek veyâ kız çocukların babaları üzerindeki şu şer’î haklarını, “Çocuğun 
doğumunda, kız veya erkek ayırımı yapılmadan babanın sevinmesi ve şükretmesi”, “Çocuk doğar 
doğmaz ağzına çiğnenmiş hurmâ veya tatlı bir şey sürülmesi” “Sağ kulağına Ezân-ı Muhammedî 
ve sol kulağına İkâmet okuması”, “Akîka kurbânının kesilmesi”, “Annesinin veya bir süt annenin 
emzirmesi”, “Şer’-i Şerîf’e uygun bir isim verilmesi”, “Erkek çocuğun sünnet ettirilmesi”, “Babanın 
kız ve erkek evlatlarına, hâllerine ve zamana münâsib sanat, meslek, ilim, terbiye öğretmesi”,  
“Helâl lokma yedirmesi” ve “Kız veya erkek çocuğun evlendirilmesi” olarak bildirirken, çağdaş 
çocuk hakları bakımından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde 
kabul edilmiş Birleşmiş Milletler’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nden geri kalmamıştır. 
Hattâ, Birleşmiş Milletler’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ndeki çocuk hakları 
düzenlemesinden daha da ileri olarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hiçbir maddesinde yer 
almayan ve çocuk için çok çok önemli olan “çocuğa yönelik sevgi ve şefkat” düzenlenmesini 
getirmiştir. Yine, Birleşmiş Milletler’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi, Çocuk Haklarını onsekiz 
yaşla sonlandırırken, Hukûk-ı Veled Risâlesi “Hukûk-ı mendûbe-i mezkûreden biri dahî, 
‘tezevvüc’dür. Şöyle ki: Veledin bulûğuna rüşdü munzam oldukda, tezevvüc etdirmekdir” 
demekle, çocuğu onsekiz yaş sonrası terketmemiş, çocuğa aile kurmasını çocuk hakları arasında 
sayıp, böylece geleceğin çocuğuna sağlıklı bir ortamın hazırlanmasını da çocuk hakları arasında 
görmüştür. 
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GİRİŞ 
 
Modern Türkiye’nin kurucusu olan Atatürk, Cumhuriyet’i ilan ederek büyük bir siyasi inkılâbı 
gerçekleştirmişti. Yeni kurulan bu Cumhuriyet’in temel dayanaklarından biri de tartışmasız Türk 
milliyetçiliğiydi. Türk İstiklal Harbi’nin kazanılmasından sonra da milliyetçiliğin mücadele alanı 
Atatürk tarafından muasırlaşma olarak belirlenmişti. (Belge, 2009: 33). Bu minvalde Atatürk, 
Türk toplumu için muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmeyi milli bir hedef olarak belirlemiş ve 
toplumsal modernizasyonu sağlamaya çalışmıştı.* Bu hedef doğrultusunda Türk toplumunun 
ihtiyaçlarından doğan kapsamlı yenilik hareketleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet’in kurucu kadrosu 
ulus-devlet yapısını oluşturmak adına sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik birçok alanda inkılap 
hareketi başlattı. Zamanın ruhunu yakalamayı amaçlayan Ankara Hükümeti, toplum nezdinde 
kendi meşruiyetini sağlamak, yenilik hareketlerini şuurlaştırmak ve kökleştirmek adına birçok 
alanda değişim ve dönüşümü gerçekleştirdi. Erken Cumhuriyet döneminde yapılan bu inkılâplar 
birbirini tamamlayan, takip eden ve sağlamlaştıran yeniliklerdi. (Peker, 1984: 19). Atatürk 
döneminin en büyük özelliklerinden biri de kendisine has, çok kapsamlı, köklü kültür 
inkılâplarının yapılmış olmasıdır. (Mango, 2013: 608). Bu noktada Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 
ilk on yıl boyunca birçok alanda çok ciddi hazırlıklar yapılmış, kalkınma ve inkılâp hareketlerinin 
temelleri atılmıştır. (Yalçın, 2006: 281). İnkılâpların merkezden çevreye yayılabilmesi için de 
eğitim ve kültür reformunun gerçekleştirilmesi hususu Atatürk tarafından üzerinde önemle 
durulan bir mesele olmuştu. 
 
Kapsamlı bir eğitim seferberliği ile Türk halkına dönemin şartları içerisinde yeni nizamı 
benimsetmek Cumhuriyet için önemli bir husus idi. (Atay, 2012: 516). Bu noktada Gazi Paşa ilmi 
bir zihniyete sahip nesiller yetiştirmek için karma eğitim sistemini uygulamıştı. Bu eğitim 
reformları aynı zamanda halkçı ve modern eğitim anlayışını benimseyen metotlardı. (Yağcı, 2007: 
154). Özellikle harf inkılabının gerçekleştirilmesi ile birlikte tüm Türk halkına ulaşmayı 
hedefleyen Ankara hükümeti, devlet ve millet arasında bağlantıyı sağlayacak aracı kurumsal 
mekanizmalara ihtiyaç duymaktaydı. Eğitim ve kültür alanında gerek okuma-yazma 
seferberliğinin ilan edilmesi, gerekse de millet mekteplerinin açılmış olması büyük bir değişim ve 
dönüşüm hareketinin habercisi olmuştu. Bu noktada yapılan inkılâp hareketlerinin tüm Türkiye 
sathına yayılabilmesi ve devletin halkıyla tam manasıyla bütünleşebilmesi meselesi Halkevlerinin 
açılmasını gündeme getirmişti. Netice itibariyle yoğun çalışmalar sonucunda ilk olarak 
Türkiye’nin 14 ilinde Halkevleri, 19 Şubat 1932 tarihinde aynı anda açılmıştır. (Şimşek, 2002: 60). 
Bu iller Afyon, Ankara, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eminönü (İstanbul), 
Eskişehir, İzmir, Konya, Malatya ve Samsun’dur. (C.H.P. Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942, 
1942: 3). İlerleyen yıllarda ise Halkevlerinin sayısı arttırılacak ve tüm yurt illerine açılması 

                                                           

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi 
* İstiklal-i tam ve medeni bir ülke kurmayı amaçlayan Mustafa Kemal, henüz İstiklal Harbi devam ederken bu fikri 
kafasında şekillendirmişti. Bu noktada Gazi Paşa daha savaş yıllarında kurmak istediği modern devletin yapısını ve 
niteliklerini düşünmüş ve bu amaç doğrultusunda yoğun bir çaba sarf etmiştir. Nitekim bu çabalar neticesini vermiş 
ve Gazi Paşa’nın askeri alanda gösterdiği başarıları, siyasi alandaki başarıları takip etmiştir. Bkz; (Şıvgın, 2007: 229). 
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hedeflenecekti. Bu hedef doğrultusunda 24 Şubat 1933’te Balıkesir il merkezine bir Halkevi 
açılmıştır. (Türk Dili, 24 Şubat 1933:1). Balıkesir’in diğer yerleşim bölgelerine de Halkevi açılması 
çalışmaları sürdürülmüş ve netice itibariyle Bandırma ilçesine de 23 Şubat 1936 tarihinde bir 
Halkevi açılmıştır. (Ahcı, 2007: 94). Biz bu çalışmamızda Halkevlerinin kuruluş sürecini, 
faaliyetlerini ve kapanma nedenlerini analiz edeceğiz. Bu kapsamda yerel bir modernleşme 
örneği olarak Bandırma Halkevi’nin gösterdiği faaliyetleri Cumhuriyet arşiv belgelerine, dönemin 
gazetelerine ve telif-tetkik eserlere dayanarak ortaya koymaya çalışacağız.  
 
Türk Ocakları’nın Kendini Feshetmesi Meselesi  
 
19. yüzyılda milliyetçilik fikirleri Avrupa uluslarını hatta başka İmparatorlukların içerisinde 
yaşayan azınlıklık unsurlarını derinden etkilemekteydi. Milliyetçilik atmosferinin de etkisiyle 
Avrupa’da sınırlar değişmekte, bu fikir uluslar üzerinde önemli ölçüde varlığını hissettirmekteydi. 
Bu süreçte Osmanlı münevverlerin de milliyetçilik fikrinden etkilendiklerini söylemek 
mümkündür. Osmanlı Devleti’nin münevverleri çeşitli söylev ve demeçlerinde 19. yüzyılın 
milliyetçilik çağı olduğunu açık bir şekilde vurgulamaktaydılar. Milliyetçilik fikri tıpkı diğer 
devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti’ni de derinden etkilemeye başlamıştı. Özelliklede 
milliyetçilik akımı Osmanlı toplumlarını kültürel ve siyasal manada şekillendirmeye başlamıştı. 
Milliyetçilik fikri nüfuz ettiği toplumlarda yeni bir siyasi ve kültürel dalgalanmalara vesile olmakta 
ve adeta uluslarda yeni bir dirilişe sebebiyet vermekteydi. Osmanlı münevverleri ise milliyetçilik 
fikri ile tanıştıklarında emperyalist devletlerin ve onların iş birlikçilerinin yoğun teyakkuzu 
altındaydı. Bu noktada Türk milliyetçileri Osmanlı Devleti’ni müdafaa etme ve devletin 
yıkılmasını önleme mücadelesine girişmişlerdi. (Kösoğlu, 2009: 208-209). 19. yüzyıl Osmanlı 
Devleti için derinden sarsıcı ve yıpratıcı geçmişti. Osmanlı Devleti birçok siyasi ve askeri olaylarla 
karşı karşıya kalmıştı. 1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin etkisiyle padişah II. Abdülhamit, 
II. Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı. II. Meşrutiyet’in getirmiş olduğu dernekleşme 
hürriyetinin atmosferinden Türk milliyetçileri de istifade etmeye başlamışlardı. Osmanlı 
Devleti’nin aydın kesiminden olan Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencileri de hızla örgütlendiler* ve 
25 Mart 1912 tarihinde Türk Ocakları’nı resmen kurdular. (Üstel, 2009: 363).  
 
Türk Ocakları’nın gerek Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye çalışması, gerekse de Türk 
İstiklal Harbi’nde hem siyasi, hem askeri, hem de kültürel mücadele vermesi, Türk tarihi 
açısından unutulmaz gelişmelerdir. Ayrıca Cumhuriyet’in ilanından sonrada yapılan inkılâpları 
halka yansıtabilmek adına Türk Ocakları’nın önemli uğraşlar verdiğini görmekteyiz. Bununla 
birlikte Türk Ocakları kapandığı 1931 yılına kadar yurt sathında 250’nin üstünde şubeleri ve 30 
bini aşkın üyeleri ile dönemin en güçlü toplumsal örgütüydü. (Üstel, 2009: 266). Türk Ocakları 
Cumhuriyet’in ilanından sonra da Türk inkılâbını halka yansıtabilmek adına önemli uğraşlar 
vermekteydi. Tüm bunlar göz önündeyken ne oldu da Türk Ocakları kendisini fesheden bir sürece 
girdi? Bu olayın siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel bazı nedenleri vardır. Şüphesiz bu konuları bir 
bütün olarak ele alırsak daha net sonuçlara ulaşacağız. 

 
1929 yılı dünyada iktisat hayatı açısından bir kırılma tarihidir. 1929 Ekim ayında New York’taki 
hisse senetleri ve tahvilât borsasının ani olarak düşmesi, ekonomik durgunluğa ve fiyat 

                                                           
* Türk Ocakları’nın kuruluş zemininin Askeri Tıbbiye Mektebi öğrencileri arasında başlaması elbette tesadüf değildi. 
Nitekim dönemin şartları gereği Askeri Tıbbiye Mektebi’nde modern bir eğitim verilmekteydi. Bu eğitim modeliyle 
öğrenciler milliyetçi, medeniyetçi, ilmi bir zihniyete sahip olarak yetişmekteydiler. Bu öğrenciler var oldukları 
coğrafyada ne tür gelişmeler yaşandığını dikkatle takip etmekteydiler. Tıbbiyeli öğrenciler sosyal, kültürel, siyasi ve 
askeri olaylara da son derece duyarlıydılar. Ayrıca askeri eğitimin getirmiş olduğu hissiyatla birlikte vatansever 
duygularla yetişmişlerdi. Netice itibariyle milli şuur bu öğrenciler arasında hızla yayılmaktaydı. Bkz; (Sarınay, 2004: 
134-135). 
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düşüklüğüne sebebiyet vermişti. Bu durumun neticesinde yaşanan kriz ortamı işsizlik ve 
beraberinde büyük bir ekonomik bunalımı getirmişti. Amerika merkezli yaşanan bu ekonomik 
sıkıntı bütün dünyaya yayılan bir buhran haline gelmişti. Bu durumdan Türkiye’de olumsuz bir 
şekilde etkilendi. Netice olarak Türkiye, Türk İstiklal Harbi’nin getirmiş olduğu yıkıntılardan henüz 
kurtulamamışken, böyle bir krizle de karşı karşıya gelmesi büyük bir talihsizlikti. Türkiye, dış 
ticaretinin büyük ölçüde bağlı olduğu tarım ürünlerindeki fiyat düşüklüğünden mütevellit, 
ekonomik olarak çok büyük zarar gördü. (Lewis, 2007: 280). Bu kriz ortamından en büyük zararı 
memlekette Türk köylüsü görmekteydi. Ekonomik olarak bunalan halk yer yer siyasilere 
şikâyetlerini iletmekte ve ağır geçim sıkıntısı yaşamaktaydı. İktisadi alandaki bu bunalım şüphesiz 
sosyal ve siyasi mecralarda da kendisini hissettirmeye başlamıştı. (Koçak, 1995: 106). Bu noktada 
Gazi Paşa, ülkenin içinde bulunduğu iktisadi, sosyal ve siyasi alanlardaki problemlerden dolayı 
yapılan eleştirileri sokak köşelerinden kurtarmak istedi ve Ali Fethi Okyar’a bizzat parti kurmasını 
teklif etti. Ali Fethi Okyar, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelmemek istemesine rağmen bu teklifi 
kabul etmek durumunda kalmıştı. (Balkaya, 2005: 246). Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın başına 
geçen Ali Fethi Okyar teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırmış ve birçok yerde mevcut iktidarı 
eleştirmeye başlamıştı. Halk arasında CHF’ye olan kızgınlık bazı noktalarda aşırılık 
göstermekteydi. Nitekim Ali Fethi Okyar’ın muhalefetin lideri olarak mevcut iktidara karşı yapmış 
olduğu eleştirileri, ayaklanmalar ve iç karışıklıklar izledi. (Lewis, 2007: 279). Aslında bu noktada 
Türk Ocakları’nın kapanma süreci ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini feshetme süreci 
paralellik gösterir. Çünkü bazı Türk Ocakları şubelerinin ya da üyelerinin Serbest Cumhuriyet 
Fırkası ile yakınlaşması, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir hadisedir. SCF’nin kurucuları 
arasında yer alan Kars mebusu Ahmet Ağaoğlu*, Şebinkarahisar mebusu Mehmet Emin Yurdakul 
ve Aydın mebusu Dr. Reşit Galip aynı zamanda Türk Ocakları’nın önde gelen isimlerindendi. Bu 
şahıslar zaman zaman Türk basınına verdikleri demeçlerle Türk Ocakları ve SCF arasındaki 
ilişkileri ortaya koymaktaydılar. Bununla birlikte dönemin Türk Ocakları başkanı Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’de gazetelere verdiği bazı demeçlerle SCF’ye yakın gözükmüştü. Bu durumdan daha 
da ötesi siyasi bir faaliyet için var olan SCF ile kültürel faaliyetler için var olan Türk Ocakları’nın 
tabanlarının özellikle İstanbul ve İzmir’de birbirlerine yakınlaşması müesses nizam tarafından bir 
problem olarak algılanmıştı. (Üstel, 2010a: 338-339).  

 
1929 ekonomik krizinin Türkiye’ye yansımaları ile birlikte bunalan halk muhalefet partisi olarak 
kurulan SCF’ye büyük ilgi gösterdi. (Baykara, 1991: 118). Ali Fethi Okyar’ın mitingleri, toplantıları 
büyük ilgi görmekteydi. Fakat bu mitingler giderek sert kızgınlıkların yaşandığı bir ortama 
evrilmekteydi. Özellikle SCF’nin İzmir mitingi bazı kanlı olayların yaşanmasına sebebiyet vermişti. 
Buna mukabil olarak iktidar ve muhalefet arasındaki gerginliğin daha ileri düzeye geçmemesi 
adına bizzat Ali Fethi Okyar kendi partisini 17 Kasım 1930’da feshetmek zorunda kaldı. SFC’nin 
kapanmasının ardından Menemen hadisesinin yaşanması Ankara Hükümeti’ni radikal kararlar 
almaya itti. Menemen hadisesi bastırıldıktan sonra sıkıyönetim ilan edildi ve olaya karışmış 28 
kişinin idamına hükmedildi. Bu noktada Türk Ocakları içerisinde bazı tutucu odakların 
gözlemlenmesi, yine Türk Ocakları’nın gerek tavanda gerekse de tabanda SFC ile yakınlaşması, 
üye vermesi ve CHF hükümetini açıkça eleştirmesi kapanışına giden süreci hızlandırdı. (Akşin, 
2017: 205). 
 
Türk Ocakları’nın feshine neden olan dış nedenlere baktığımız zaman özellikle 1929 ekonomik 
krizinin etkilerini görebilmekteyiz. Bu krizin etkisiyle Türkiye’de, anti-emperyalist ve anti-
kapitalist eğilimlerin kuvvetlendiğini, batı karşıtı pozisyonun güçlendiğini ve Sovyet Rusya ile dış 

                                                           
* Ahmet Ağaoğlu Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ikinci adamı olarak görülmekteydi. Türk Ocakları’nda da faal olan 
Ağaoğlu bireyci bir yaklaşımı savunmakla beraber, klasik liberalizmin Türkiye’deki savunucularındandı. Bkz; (Akşin, 
2017: 204). 
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politikada daha da yakın ilişkiler kurulduğunu söyleyebiliriz. (Lewis, 2007: 281-282). Sovyet 
Rusya ile yakınlaşan Türkiye, bu noktada Türk Ocakları’nın “Turancılık” eğilimlerini görmezden 
gelemeyecekti. Nitekim SSCB’nin Türkiye Büyükelçiliği’nde görev yapan Surits; Türk Ocakları’nın 
kendi toprakları ile çok fazla ilgilendiğini, “Taarruz Türkçülüğü” kapsamında bazı yayılmacı 
eğilimleri olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu dönemin Türk Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Aras’a bildirmişti. Yine Azerbaycan elçisi İbrahim Abilof; Türk Ocakları’nda Turancılık esas 
alınarak, Azerbaycan’daki Türkleri kurtaracağız diyerek düzenlenen konferansların kendilerini 
rahatsız ettiğini bizzat Gazi Paşa’ya bildirmişti. (Üstel, 2010a: 360-361). Tüm bu dış etkenler göz 
önüne alındığında 1929 ekonomik bunalımın Türkiye’ye olumsuz yansımaları ile birlikte Ankara 
Hükümeti’nin batı ile arasına mesafe koyup Sovyet Rusya ile yakınlaşması, Türk Ocakları’nın 
kapanmasına giden süreci hızlandırmıştı.  
 
Türk Ocakları’nın feshine neden olan iç etkenleri göz önüne aldığımız zaman ise, SCF’nin 
kurulması ile istenilen demokratik ortama kavuşulamaması ve Türk Ocakları’nın kendi 
içyapılarından kaynaklanan sorunları çözemediği gibi sebepler önümüze çıkmaktadır. (Toksoy, 
2007: 28). İçerde ve dışarda yaşanan bu gelişmelerden ötürü 10 Nisan 1931’de Türk Ocakları’nın 
olağan üstü kurultayı, örgütü feshetme kararı aldı. (Akşin, 2017: 205). Fesih kararının arkasında 
Atatürk’ün ve Ankara Hükümeti’nin etkisinin olduğu aşikârdır. Nitekim Gazi Paşa, SCF 
denemesinin olumsuz sonuç vermesi ve arkasından yaşanan Menemen hadisesini de göz önüne 
alarak dönemin en örgütlü cemiyeti olan Türk Ocakları’nın feshine karar vermişti. Zaten Gazi 
Paşa Ocağa yapmış olduğu önceki ziyaretlerde Türk Ocağı tüzüğünü açıktan da eleştirmişti. (Atay, 
2012a: 34). Netice itibariyle Gazi Paşa Ocak’taki gençlerin CHF çatısı altında daha kontrollü, 
disipline edilmiş ve Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine uygun olarak faaliyet göstermelerini 
istemekteydi. Bu noktada ülkenin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, CHF’ye muhalefet etme 
potansiyeline sahip olan Türk Ocakları’nın kendisini feshetmesi sağlandı. Böylelikle Türk 
Ocakları’nı kendi bünyesine alan CHF teşkilatı daha genç ve dinamik bir yapıya kavuştu. (Toksoy, 
2007: 26-27). İlerleyen süreçte ise ülke içinde daha az etkili olan “Talebe Birlikleri, Muallimler 
Cemiyeti, Türk Kadınlar Birliği, Gazeteciler Cemiyeti, İhtiyar Subaylar Cemiyeti ve Türk Masonlar 
Cemiyeti” gibi kurumlarda kapatılarak CHF’nin merkezi otoritesi güçlendirilmeye çalışıldı. 
(Zeyrek, 2006: 12). 

 
Halkevlerinin Kuruluşu ve Etkinlik Alanları  
 
Ankara Hükümeti ülke sathında sosyal ve kültürel ilerleme hamlelerini mütemadiyen surette 
geliştirmek ve inkılâp hareketlerini dinamik bir yapıda tutmak amacıyla 19 Şubat 1932’de 
Halkevlerini açmıştı.* İlk olarak 14 ilde açılan Halkevleri daha sonra ülkenin birçok il ve ilçelerine 
kurularak sayıları giderek arttırılmıştır. (C.H.P. Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942, 1942: 3). 
Aydın mebusu Reşit Galip’e (Galip, 1932: Hakimiyeti Milliye, 1). göre Halkevlerinin açılmasının 
amacı şöyledir; “Önümüzde, kapısı şimdi açılmakta olan mesai sahası engindir. Davamız millet 
olarak medeniyet yolunda bir zamandan beri gaip ettiğimiz mesafeyi en kısa zamanda kazanmak 
ve medeniyet safında layık olduğumuz mertebeye, yani en ileriye varmaktır. Halkevlerinin gayesi 
bu maksada bağlanacak enerjileri ve hizmet emellerini teşkilatlandırmaktır.” Bu teşkilatlanmalar 
sayesinde medeniyet safında önde gelen milletlerden olunacağı ve inkılâp sürecinin bitmeyeceği 
düşünülmekteydi. (Galip, 1932a: 22 Şubat Cumhuriyet). Gazi’nin büyük eserlerinden görülen 
Halkevleri, Türk halkının kendi kimliğini daha iyi bulacakları yerler olarak düşünülmekteydi. 
(Nadi, 1932: 20 Şubat Cumhuriyet). Ayrıca dönemin gazeteleri Halkevlerinin açılışını tarihimizde 

                                                           
* Halkevlerinin kuruluş kararı 1931’de Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi’nde alınmıştır. Atatürk tarafından 
hazırlanan ilkelerin temeli de aynı süreç içerisinde atılarak formüle edilmiştir. Bkz; (Yeşilkaya, 2009: 113). 
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yaşanan önemli olayların devamı olarak görmekteydi.* Açılan Halkevleri ile birlikte Cumhuriyet’in 
kazanımları ve değerleri doğrudan halka anlatılmak istenmiş ve böylelikle devlet-millet 
bütünleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır. (Arıkan, 1999: 270). Özellikle 1929 ekonomik krizin 
getirdiği sosyo-ekonomik problemlerden dolayı halk ile bürokrat kesim arasındaki ayrılık bazı 
noktalarda belirgin hale gelmişti. (Çeçen, 2010: 89). Bu ayrılığın daha da artmasını engellemek 
adına aracı kültür kurumu olan Halkevlerine, devlet tarafından önemli sorumluluklar 
yüklenmişti. Bu noktada gerçekten devlet ile halk arasında bağı kuvvetlendirmek için kültür 
müesseseleri olan Halkevlerine büyük görevler düşmekteydi.† Ulus-devlet inşa sürecinde 
merkezden çevreye yapılan inkılapların halka benimsetilebilmesi son derece hassas bir konuydu. 
Milletleşmek noktasında mevcut mekteplerin önemli işlevleri vardı. Fakat kaynaşmış kütleleri 
oluşturma noktasında mekteplerin yanında halkın terbiyesi, toplumu bir arada tutmak ve nitelikli 
çalıştırmak için Halkevlerine ayrı bir ihtiyaç vardı. (Recep, 1933c: 6). Neticede Ankara 
Hükümeti’nin çalışmaları sonuç vermiş, halkın terbiyesini sağlamak ve milleti kaynaştırmak için 
yurt genelinde açılan Halkevlerinin sayısı kapandığı yıla kadar 478’e ulaşmıştı. (Yeşilkaya, 2009: 
113).  
 
Atatürk’ün halkçılık anlayışı ile birlikte ulus-devletin inşası sürecinde şüphesiz ki Halkevlerinin 
önemli faaliyetler gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bu faaliyetlerin nihai amacı dönemin siyasilerinin 
belirttiği üzere içtimai inkişaf ve terakkiydi.‡ Halkevlerinin kurulması ile birlikte ulaşılmak istenen 
hedef, toplum içerisinde sınıf kavgalarının önüne geçilerek, ulusun birliğini sağlamak ve dönemin 
siyasileri tarafından sıkça kullanılan tabir ile kaynaşmış kütle, granit toplum yapısını 
oluşturmaktı. Bu noktada memleket sathında sınıf, yaş ve statü farkı gözetmeksizin bütün 
vatandaşların faydalanmaları için açılan Halkevleri sayesinde insanlar birbirlerine yanaşacak, 
kaynaşacak ve böylelikle milli birlik güçlenecekti. (C.H.P. 1946 Yılında Halkevleri ve Halkodaları, 
1947: 3; BCA 490.01.848.355.1). Halkevleri Türk gençliğinin toplandığı yerler olacaktı. Organize 
olmuş Türk gençliği ve telkinlerle terbiye olmuş halk, Cumhuriyet’in yaslanacağı önemli unsurlar 
olacaktı. Aksi takdirde dağınık kalmış gençlik ve halk, toplum nezdinde giderilemez problemlere 
vesile olabilirdi. Bu yüzden Türk gençliği en büyük hizmetini Halkevleri kadrosu içerisinde 
yapacaktı. (Atay, 1932b: Hakimiyeti Milliye, 1). Böylelikle Halkevleri mefkûreci yurttaşları bir 
araya toplayarak onların ilmi faaliyetlerini ve milli şuurlarını arttıracaktı. (C.H.F. Halkevleri 
Talimatnamesi, 1932: 3; BCA 490.01.1063.1082.1). Bu amaçla Halkevlerinin dokuz çalışma 
şubeleri bulunmaktaydı. Bu şubeler; “Dil, Tarih, Edebiyat; Ar; Gösterit; Spor; Sosyal Yardım; Halk 
Dersaneleri ve Kurslar; Kitapsaray ve Yayın; Köycülük; Müze ve Sergi’dir.” (C.H.P. Halkevleri 
Öğreneği, 1935: 5; BCA 490.01.1063.1082.1). Eğer bir yerleşim yerinde dokuz şubenin birden 
açılmasını sağlayacak şartlar oluşmamışsa şubelerden en az üçünün sağlanması halinde 
Halkevlerinin kurulmasına izin verilmekteydi. Ancak ilerleyen zamanlarda bu şubelerin sayısının 
dokuza çıkarılması beklenilmekteydi. 

 

                                                           
* Halkevlerinin açıldığı ertesi günü Türk basını bu kültür inkılâbına büyük önem atfetmiştir. Nitekim Cumhuriyet 
gazetesi bu inkılâbı manşetten vererek “İlk merhalede düşmanı, ikincisinde Sevr’i, üçüncüsünde taassubu yıkan ve 
dördüncü merhalede Cumhuriyeti kuran Gazi nesli, dün kendi evini açtı.” diyerek Halkevlerinin açılışını Türk tarihinin 
kırılma noktalarından biri olarak görmüştür. Bkz; (Cumhuriyet, 20 Şubat 1932). 
† Halkevlerini daha aktif, işler bir hale getirmek ve ulusun cemiyetlerini aydınlatmak, güçlendirmek için Türk 
münevverlerinden büyük hizmetler beklenmekteydi. Özellikle Türk münevverleri Halkevlerinde dönemin tabiri ile 
bireyleri teklikten kurtaracak, kaynaşmış bir kütle oluşturarak granit bir toplum yapısının oluşmasına katkı 
sağlayacaklardı. (Peker, 1933b: 2). 
‡ C.H.F. İstanbul vilayeti idare heyeti reisi Cevdet Kerim bey Halkevlerini açılış nutkunda; “Türkün umumi harpten sonra 
hür ve müreffeh yaşayabilmek için yaptığı büyük terakki hamlesinin siyasi sahnesini takip ederek onu bir kat daha 
kökleştiren içtimai inkişaf adımlarının atıldığı tarihi ve büyük günlerin yanında bugünü de şerefli ve tarihi bir gün olarak 
kaydedebileceğiz kanaatindeyiz.” diyerek İsmet Paşa’nın ve katılımcıların huzurunda günün önemini izah etmeye 
çalışmıştır. (Kerim, 1932: Vakit Şubat 20, 4) 
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Halkevlerinin idari kadrosuna ve üyelerine bakıldığı zaman genelde kurulduğu yerin önde gelen 
kişilerini görmekteyiz. Bu okumuş, saygın kişilerin kendi istidatlarına ve eğilimlerine göre 
istedikleri şubelere üye olabildiklerini söyleyebiliriz. (C.H.P. Halkevleri Öğreneği, 1935: 5-6; BCA 
490.01.1063.1082.1). Genelde bu üyelerin meslek gruplarına baktığımız zaman Öğretmen, 
Avukat, Doktor veya Memurların sayıca fazla olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan memleketin 
uzak, kırsal yerleşim bölgelerine şartlar sağlanamadığı için açılamayan Halkevleri yerine 1940 
yılından itibaren Halkodaları kurulmuştu. Halkodaları genelde daha az şubelerle kurulan 
mütevazı bütçelere sahip yerlerdi. Bu noktada Ankara Hükümeti’nin memleketin tüm sathına 
yenileşme hareketlerini götürmekte kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Halkodaları genelde küçük 
kasabalara, derli toplu köylere özellikle okulu olan köylere kurulmaktaydı. 1940 ve 1941 
yıllarında memleketin 198 bucağında Halkodalarının açıldığını görmekteyiz. (C.H.P. Halkevleri ve 
Halkodaları 1932-1942, 1942: 17). İlerleyen yıllarda Halkodalarının sayısı giderek artacak ve 
Halkevlerinin sayısını fazlasıyla geçecekti. Nitekim Halkevlerinin kapatıldığı tarihe kadar toplam 
sayısı ülke genelinde 478’e ulaşmışken, Halkodalarının sayısı ise 4322’ye çıkmıştır. (Yeşilkaya, 
2009: 113). 

 
Bandırma Halkevi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri  
 
Erken Cumhuriyet döneminde inkılâp hareketlerinin halka benimsetilebilmesi adeta devlet 
politikası haline gelmişti. Bu noktada merkezden çevreye doğru yenileşmenin hızlı bir şekilde 
yayılması elzemdi. Medeniyet yolunda değişim ve dönüşümün tam manasıyla gerçekleşebilmesi 
içinde Halkevlerinin yurt genelinde sayılarının arttırılması gerekmekteydi. Şehir merkezlerinde 
veya bazı ilçelerde kurulacak Halkevleri için il merkezlerine mesafe olarak yakın uygun bir bina 
tahsis edilmeye çalışılmaktaydı. Öte yandan Ankara Hükümeti tarafından bazı ihtiyaçlardan 
doğabilecek sorunları çözmek amacıyla maddi kaynaklarda tahsis edilmeye çalışılmaktaydı. 
Şartların olgunlaşmaya başlamasıyla da dokuz şubeden en az üçünün aktif hale getirilmesiyle 
Halkevlerinin açılmasına izin verilmekteydi. (C.H.P. Halkevleri Öğreneği, 1935: 6; BCA 
490.01.1063.1082.1). Bu politikalar gereğince ilk olarak 19 Şubat 1932’de 14 ilde açılan 
Halkevlerinin sayısı giderek arttırıldı. Şüphesiz köklü bir tarihi birikime sahip olan Balıkesir’de de 
Halkevlerinin açılması düşünülmekteydi. Bu noktada Balıkesir’de Halkevlerinin açılma 
hazırlıklarının yapıldığını söyleyebiliriz. Balıkesir’de kurulacak olan Halkevinin küşat hazırlıklarına 
devam edilerek, okuma odaları, halk dershaneleri, lisan, resim ve tezyini kurslarının da açılacağı 
belirtilmişti. Halkevi azaları sayıları noktasında özellikle köycülük şubesinin diğer şubelere göre 
daha fazla olduğu göze çarpmaktaydı. Bununla beraber diğer şubelerinde sayıları da giderek 
çoğalmaktaydı. (Türk Dili, 21 Şubat 1933: 1). Bir yandan Balıkesir Halkevi’nin açılış hazırlıkları 
devam ederken diğer yandan da şubelerin kayıt alma çalışmaları sürmekteydi. Balıkesir 
Halkevi’nin Güzel Sanatlar Şubesine ve Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesine, sabah saat ondan 
akşam ona kadar her gün bütün vatandaşların kayıt olabileceği vurgulanmıştı. (Türk Dili, 21 Şubat 
1933: 2). Öte yandan Balıkesir ilinin önde gelen saygın münevverleri ve gençliğinin 24 Şubat 
1933’de açılacak olan Halkevine şevkle bağlandığı bildirilerek, Halkevinin Kaynak adında ayda bir 
defa mecmua çıkaracağı belirtilmişti. (Türk Dili, 21 Şubat 1933: 1). Balıkesir’de Halkevi, inkılâbın 
kültür, irfan ve fazilet müessesesi olarak algılanmış ve açılış merasiminin büyük bir coşkuyla 
kutlanması için yoğun olarak çalışılmıştı. (Türk Dili, 23 Şubat 1933: 1). Nihayet 24 Şubat 1933’de 
öğleden sonra on beşte Balıkesir Halkevi bayraklarla donatılmıştı. Binanın salonuna merasime 
gelen dönemin C.H.F. vilayet teşkilatı reisi ve Konya mebusu Tevfik Fikret beyefendi birçok 
arkadaşı ile Halkevini dolduran kalabalığı selamlayarak açılışı gerçekleştirmeye başladı. Dışarıda 
Kolordu bandosu parçalar çalmakta ve Balıkesir eşrafı açılışa yoğun ilgi göstermekteydi. Açılış 
gerçekleştikten sonra radyo aracılığı ile İsmet Paşa’nın nutku da dinlenmiş ve günün anlamı idrak 
edilmeye çalışılmıştı. (Türk Dili, 26 Şubat 1933: 1). İlerleyen dönemlerde Balıkesir Halkevi’nin 
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şube faaliyetleri giderek artmış yöre halkı açısından faydalı işlerler yapılmaya çalışılmıştı.* 
Balıkesir Halkevi’nin açıldığı ilk dönemlerde aza sayısı giderek yükselmiş ve 557 sayısına 
ulaşmıştı. Bu azaların 97’si yüksek tahsil yapmış, 14’ü ise Avrupa’da eğitim görmüştü. (Türk Dili, 
27 Şubat 1933: 1). 
 
Balıkesir merkez ilçesine Halkevi açıldıktan sonra ilerleyen zamanda diğer yerleşim bölgelerine 
de Halkevleri kurulmaya başlanmıştı. Bu Halkevleri şunlardır; “Ayvalık, Balya, Bandırma, 
Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk.” (Zeyrek, 2006: 150). Bandırma ilçesinde 
kurulacak olan Halkevi bir kültür ocağı olarak görülüp önemli bir törenle açılacaktı. (Türk Dili, 22 
Şubat 1936: 1). 23 Şubat 1936 Pazar günü Türkiye’nin birçok yerinde Halkevlerinin açılışının yıl 
dönümü yapılmış ve bu vesileyle memleket sathında 33 Halkevi daha açılmıştı. Bu yeni açılan 33 
Halkevi içerisinde Bandırma Halkevi de bulunmaktaydı. Bandırma Halkevi’nin plan ve projesi 
başkent Ankara’dan gelmişti. (Türk Dili, 4 Haziran 1937). Bu projenin yapım aşamasında Mimar 
Melih Pekel (BCA 490.01.1666.800.1.18). ve Mimar Mehmet Bey bulunmuştu. (BCA 
490.01.1666.800.1.64). Bu mimarlar Bandırma Halkevi binasının kapsamlı bir şekilde çizim ve 
proje işlemlerini yapmışlardı.† Bandırma Halkevi’nin açılış törenine yöre halkı büyük teveccüh 
göstermişti. Bandırma Halkevi’nin açılışı 23 Şubat 1936 Pazar günü saat on beşte Ankara 
Halkevi’nin “Erginlik marşı” ve Recep Peker’in önemli nutku radyodan dinlenerek başlamıştı. 
Bandırma ilçesinin gençleri de Halkevinin açılış törenine büyük önem atfetmiş ve bağlılıklarını ilk 
günden göstermişlerdi. Hatta Bandırmalı gençler Halkevinin açılış şerefine aynı gece bir gösteri 
vererek “Mavi Yıldırım” piyesini halka oynamışlardı. Netice itibariyle Bandırma’da açılan 
Halkevine yöre halkı teveccüh etmiş ve açılış törenine coşkulu bir şekilde katılmıştı. (Türk Dili, 25 
Şubat 1936: 2). 
 
 Bandırma Halkevi’nin yapım aşaması sıkıntılı geçen bir süreç olmuştu. Nitekim C.H.P. Balıkesir 
Bölgesi Müfettişliği belgelerine baktığımız zaman yazılan teftiş raporlarında bu durumu açıkça 
görmekteyiz. Bu raporda ilgili Müfettiş şöyle yazmaktadır; “Edremit, Ayvalık ve Bandırma Halkevi 
binaları büyücek birer evden ibarettir ve Gönen Halkevi binası da böyledir, buralarda ihtiyacı 
karşılayacak ve nüfusları nisbetinde büyük yeni binalar yapılması lüzumludur. Bandırmaya 
gelince: Burada Halkevi binası geniş bir ölçüde başlanmış ve bitirilmesi için daha en az otuz bin 
liraya ihtiyaç vardır bu paranın mahalli belediyesince temin olunacağını orayı teftiş ettiğim 
zaman öğrendim, şöyleki: Devlet demir yolları ile belediye arasında menafi müşterek rıhtım 
üzerindeki demir yolunun Devletçe satın alınmasına karar verilmiştir. Satın alma muamelesinin 
dosyası Devlet demir yolları Umum müdürlüğündedir. Satın alma işinin ikmalini müteakip 
belediyenin alacağı paradan ödenecektir. Bu işin neticelenmesinin tesriine delaletlerini rica 
ederim.” (BCA 490.01.623.47.1.11). Bu durumda Bandırma Halkevi binasının yöre halkının 
ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitede olmadığını görmekteyiz.‡ Yapımı Bandırma iskele 
meydanına düşünülen,§ Bandırma Halkevi’nin projesi ve çizimi Ankara’dan gelmişti.** Lakin bu 
inşa süreci bazı aksamalardan dolayı gecikmeye maruz kalmıştı. Öte yandan Kütahya Milletvekili 
Fuat Sirmen’in Bandırma Halkevi’nin kurulduğu ilk yılda 1936 tarihinde yaptığı 
değerlendirmelerde Halkevi’nin henüz yeni açıldığı bazı problemlerinden ötürü de faaliyetlerinin 
yetersiz olduğu belirtilmişti. Bandırma Halkevi reisi olan devlet demiryolları doktoru İbrahim 
                                                           
* Balıkesir Halkevi’nin faaliyetleri için bkz; Ahcı, A. (2007), “Balıkesir Halkevi’nin Türk Modernleşmesi Yönündeki 
Faaliyetleri (1933-1951)”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Kütahya. 
 
‡ Bandırma Halkevi’nin yapımı 3 yıl gecikmiştir. Dönemin şartları içerisinde maddi sıkıntılar olduğu için bina yapımı için 
ihtiyaç duyulan para miktarı tam olarak toplanamamış ve bina fiziki olarak da yöre halkının ihtiyaçlarını tam manasıyla 
karşılayamamıştı. Bkz.; BCA 490.01.623.47.1.11 
§ BCA 490.01.1666.800.1.18, Bkz.; Ek 1. 
** Bandırma Halkevi binası için; BCA 490.01.1666.800.1, Bkz.; Ek 2. 
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Akıncı’nın Balıkesir’e nakil olması sebebiyle yerine Köycülük Şubesi reisi noter Mehmet Bey 
bakmaktaydı. Fuat Sirmen’in değerlendirmesine göre son derece çalışkan ve iyi niyetli olan noter 
Mehmet Bey otoriteyi kurabilecek istidada haiz değildi. Bununla birlikte Bandırma Halkevi’nin 
Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi başkanı olan Avukat Burhan Yener Bey’in eşrafta sözü geçen, saygın 
ve bilgili bir kişi olduğu belirtilmiştir. Yalnız Burhan Yener Bey de C.H.P. ilçe teşkilatıyla ihtilaflı 
olduğu, bu durumunda hem Bandırma ilçesine hem de Bandırma Halkevi’ne zarar verdiği 
belirtilmiştir. Bu noktada yaşanan problemler göz önüne alındığında Bandırma Halkevi yönetim 
kurulana ve şubelerine daha yararlı kişilerin getirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur. (BCA 
490.01.623.46.1.74).  

 
1937 tarihine baktığımız zaman ise Bandırma Halkevi’nde bazı problemlerin yaşanmaya devam 
ettiğini görmekteyiz. Nitekim Balıkesir Milletvekili Hacim Muhittin bu konu hakkında şunları 
belirtmektedir: “Büyük Millet Meclisinin fevkalade içtimaından sonra dönerken de Bandırma, 
Erdek ve Gönen kazalarına uğradım. Bandırma parti bakımından, eskisi gibi iyi bir durumdadır. 
Halk ve efkarı umumiye üzerindeki nüfuzu ve çalışması yolundadır. Bunu eski raporlarımda da 
böylece arzetmiştim. Belediye reisliğini de yapan Kaşif Acar çok iyi çalışmakta ve muvaffak 
olmaktadır. Yalnız Halkevi durumu iyi değildir. Halkevinin dört beş bin liralık kadar bütçesi de 
olduğu ve bununla epeyce işler _____ görmek imkânı bulunduğu halde maalesef hiç bir iş 
görememekte ve mefluç bir vaziyette bulunmaktadır. Bunun için partiye mensup bir arkadaşın 
partiye verdiği bir rapor örneğini sunuyorum. Bu raporda halkevi vaziyeti çok iyi gösterilmiştir. 
Benim de tahkik ve tetkikime göre halkevi reisliğini yapan Dr. Faik Gürbaş otorite tesisine 
çalışıyım derken büsbütün idareyi elden kaçırmış ve halkevi hemen hemen dağılacak dereceye 
gelmiştir. Kendileriyle yaptığım sıkı temasta yapılan hiç bir iş ve hiç bir teşebbüsten 
bahsedemediler, hep yapılacak ve yapılması lâzım işler üzerinde konuşuyorlardı. Gizli olarak 
öğrendiğime göre Dr. Faik Gürbaş belediye reisi olmak ve bunun için halkevi reisliğini basamak 
yapmak istiyor. Ama bunu da yapamıyor.” (BCA 490.01.623.47.1.135).  

 
İçyapıdaki sıkıntılardan ve eksikliklerden dolayı Bandırma Halkevi kuruluşundan iki yıl geçmesine 
müteakip ancak 8 şube açabilmişti.* Bu şubelerin ilk zamanlarda faaliyetleri yetersiz 
bulunmuştur. C.H.P. Bölge Müfettişliği teftiş raporlarına baktığımız zaman bu sıkıntılı durumu 
açıkça görebilmekteyiz. İlgili raporda; “Nihayet Bandırma halkevi, bir veya iki yazıcıyı gece 
gündüz meşgul edebilecek şekilde ihdas edilen bürosu ile haftanın üç gecesinde yalnız başkanın, 
lisan reisi ve posta müdürünün münavebe ile verdikleri konferanslar, müzik şubesinin malum 
konserleri ile gösterdiği faaliyet yüce partimizin yaptığı maddi manevi yardımları ile mukayese 
edilmeyecek kadar kıymetsiz bir randıman arz ediyor.“ denilerek yapılan faaliyetlerin 
yetersizliğinden bahsedilmiştir. (BCA 490.01.623.47.1.136). Bu şubelerde çalışma oranına 
bakıldığı zaman erkeklerin kadınlara göre çok fazla olduğunu görmekteyiz. Nitekim 498’i erkek, 
46’sı kadın olmak üzere toplam 544 vatandaş görev yapmıştı. Şubelere ait Komitelere baktığımız 
zaman ise 396 toplantı yapıldığını öğrenmekteyiz. Bandırma Halkevi’nde özellikle Ankara’dan 
tavsiye edilen çeşitli konularda 20 temsil (gösterit) verilmiş olup bu temsilerin 17113 kişi 
tarafından seyredildiğini görmekteyiz. Yine Bandırma Halkevi’nin faaliyet alanlarına baktığımız 
zaman çeşitli zaman aralıklarında 16 konserin verildiğini öğrenmekteyiz. Bu konserleri dinlemeye 
gelen vatandaşların sayısı ise tutulan kayıtlara göre 6590’dır. Bunlarla birlikte Bandırma 
Halkevi’nde 8 konferans verilmiş bu konferanslara 14476 katılımcı gelmişti. Bandırma Halkevi 

                                                           
* Bandırma Halkevi kurulduğu ilk zamanlarda şube faaliyetlerini dokuza çıkaramamıştı. Öte yandan Bandırma Halkevi 
reisliğini de çeşitli zamanlarda farklı kişiler yapmıştı. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerinde inceleyebildiğimiz 
kadar Bandırma Halkevi reisliğini farklı dönemlerde Dr. İbrahim Akıncı, Noter Mehmet, Dr. Faik Gürbaş, Dr. İ. Gökmen 
ve Hasan Özvay’ın yaptığını görebilmekteyiz. 
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salonunda balo ve diğer farklı toplantılara toplam 527 kişi katılmıştı. Yine Halkevi’nde 155 kişiye 
dil dersi verilmiş bu noktada eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmeye çalışılmıştı. 
Bandırma Halkevi’nin Kitapsaray ve Yayın kolunun çalışmaları neticesinde bir kütüphane 
kurulmuş ve bu kütüphanede 2041 cilt kitap raflarda yerini almıştı. Bu kitaplar Bandırmalı 
yurttaşlar tarafından belirli bir oranda ilgi görmüş ve 486360 kişi kütüphaneden istifade etmeye 
çalışmıştı. (Ahcı, 2007: 94).  

 
Bandırma Halkevi Başkanı Doktor İ. Gökmen’in Ankara C.H.P. Genel Sekreterlik yüksek katına 
yazdığı resmi bir yazıda Bandırma Halkevi’nin sinema makinesi montajı ikmal edildiğini bildirilmiş 
ve bu noktada Bandırma halkının ve Halkevi üyelerinin faydalanması için diğer Halkevlerine 
gönderilen kültür filmlerinin kendilerine de yollanılmasını rica etmişti. (BCA 490.01.1207.2.1.19). 
Bu istekler Ankara’da cevap bulmuş (BCA 490.01.1207.2.1.10). ve bir talimatla Balıkesir 
Halkevi’ne yollanan filmlerin oradan da Bandırma Halkevi’ne gönderilmesi istenmiş ve bu istekte 
Balıkesir Halkevi tarafından yerine getirilmiştir. (BCA 490.01.1207.2.1.7; BCA 490.01.1207.2.1.8). 
Böylelikle “Hatay’ın Kurtuluş Bayramı ve Ankara’da Barajın Açılışı” adlı filmler Bandırma 
Halkevi’nde 1940 tarihinde gösterime girmiş ve daha sonrada filmler Ankara’ya geri iade 
edilmiştir. 1940 yılı II. Cihan Harbi’nin devam ettiği süreç olduğu için “Gaz ve Gazdan Korunma” 
filmi de gündüzleri Bandırmalı kadınlara geceleri de Bandırmalı erkeklere on gün boyunca 
izletilmişti. (BCA 490.01.1207.2.1.6). Diğer yandan Ankara’dan yollanan filmler genel olarak Türk 
inkılâbı, Atatürk ve Cumhuriyet kazanımları ile ilgili olan filmlerdi. Bu filmler Bandırma 
Halkevi’nde askerlere, okul talebelerine ve yöre halkına meccanen (para karşılığı olmadan) 
gösterilmekteydi. (BCA 490.01.1207.2.1.11). 

 
Bandırma Halkevi’nde gösterilen filmlerden çoğunlukla okul talebeleri istifade ederken yöre 
halkı da filmlerden faydalanmaya çalışmaktaydı. Diğer yandan Bandırma Halkevi’nin açmış 
olduğu “Halk Dersaneleri” sayesinde yörede eğitim açısından var olan boşluk doldurulmaya 
çalışılmaktaydı. (BCA 490. 01.1207.2.1.16). C.H.P. Bandırma Halkevi yönetim kurulu 
başkanlığından Ankara C.H.P. Genel Sekreterliği’ne yollanan resmi bir yazıda, Bandırma ilçesinin 
Perşembe pazarı için bir gün önceden şehre inen köylü yurttaşları, çoğunlukla kahvelerin 
meskenet verici havasından kurtarmak amacıyla Çarşamba günü akşamları köylü geceleri 
düzenlendiği bildirilmişti. Bandırma Halkevi’ndeki bu etkinliklerde genelde 1 haftalık yurttan ve 
dünyadan kısa haberler anlatılmakta ve her akşam alanında yetkili bir kişi köylü ahaliyi 
ilgilendiren konularda önemli konferanslar vermekteydi. Dönemde sinema gösterimlerinin de 
yavaş yavaş artmasıyla birlikte bu durumdan çok istifade edilmiş ve özellikle köylü yurttaşlara 
faydalı olacak filmlerden hemen her hafta gösterilmeye çalışılmıştı. Özellikle Bandırmalı köylü 
yurttaşlar bu filmlere çok ilgi ve alaka göstermekteydiler. (BCA 490.01.1207.2.1.1). Bandırmalı 
yurttaşlar için bu kültür filmlerinin çok iyi geldiği, bizzat Bandırma Halkevi Reis Vekili Hasan Özvay 
tarafından 9.12.1940 tarihinde gönderilen resmi yazıda belirtilmiştir. Hatta Hasan Özvay bu 
noktada Ankara’dan Balıkesir Halkevi’ne gönderilen filmlerin henüz Bandırma Halkevi’ne 
ulaşamadığını bildirip bu filmlere benzer filmlerin imkân bulundukça Ankara’dan Bandırma 
Halkevi’ne gönderilmesini rica etmiştir. Çünkü Bandırmalı ahali bu filmlere teveccüh etmekte ve 
bu filmlerin gönderilmesi Bandırma Halkevi’nin kültür sahasındaki çalışma verimini 
yükseltmekteydi. (BCA 490.01.1207.2.1.1). 

 
Sonuç olarak Bandırma Halkevi’nin, Türkiye genelinde yaşanan maddi yetersizliklerden ve kendi 
içyapısından kaynaklanan bazı problemlerden dolayı sıkıntılar yaşadığı aşikârdır. Tüm bu 
eksikliklere rağmen Bandırma Halkevi’nin şubeleri aracılığıyla yürütmüş olduğu faaliyetlere 
baktığımız zaman, Bandırma ilçesinin modernleşmesine, eğitim faaliyetlerinin gelişmesine 
değerli katkıları olmuştur. Ayrıca bu noktada Bandırma Halkevi’nin, Ankara Hükümeti tarafından 
uygulanan inkılâpları Bandırma halkına ulaştırabilme mücadelesi de dikkate değerdir.  
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Demokrat Parti’nin İktidara Gelmesi Ve Halkevlerinin Kapatılması  
 
II. Cihan Harbi’nin sona ermesi ve değişen dünyanın yeni koşulları gibi sebeplerle Türkiye’de de 
demokratikleşme çabalarının arttığını söyleyebiliriz. Bu noktada tek parti iktidarına karşı kendi 
içerisinden ağır eleştiriler gelmekte ve parti içi muhalefetin örgütlenmeye başladığı açık bir 
şekilde görülmekteydi. Bu atmosferde dörtlü takrir hadisesinden sonra Celal Bayar başkanlığında 
7 Ocak 1946 tarihinde kurulan Demokrat Parti Türk siyasi hayatına güçlü bir giriş yapabildi. CHP 
yönetiminden özellikle İsmet İnönü’nün icraatlarından memnun olmayanların hızla DP etrafında 
toplanmaya başlandığı görülmekteydi. (Akşin, 2017: 244). Özellikle tüccar ve eşraf sınıfı 
Demokrat Parti etrafında toplanarak CHP ve onun bürokratlarını terk etmeye başlamışlardı. 
(Cem, 2016: 317). 1946 seçiminde muhalefet durumunda olan DP, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin 
şeffaf ve sıkıntısız geçmesi hasebiyle ezici bir güçle iktidara gelmişti. (Lewis, 2007: 302). Bu 
tarihten itibaren yönetimi devralan DP iç ve dış politikalarda değişim sürecini başlatacaktı.  
 
DP 1946 seçimlerinden sonra henüz daha muhalefetteyken bile Halkevlerinin yanlılığından 
şikâyet etmekteydi. Siyasi olarak doğrudan CHP yönetimine bağlı olmasa da, Halkevlerinin 
CHP’nin bir örgütü olarak idare noktasında fırkaya yakın çalışması ve sürekli CHP Genel 
Sekreterliği ile bağlantılı olması bilinen bir gerçeklikti. Durumu çok iyi gözlemleyen DP 
muhalefetteyken bile Halkevlerinin statüsünü değiştirmek istiyordu. 1950’de iktidara gelen DP, 
CHP’nin bürokrasi üzerindeki gücünü bildiği için Halkevlerini doğrudan kapatmamış ve ilk olarak 
Halkevlerinin işlevini, tarafsızlığı meselesini ve bütçe yapısını mecliste tartışmaya açmıştı. 
Halkevlerinin statüsü meselesi noktasında görevlendirilen dönemin CHP milletvekili Faik Ahmet 
Barutçu, DP ile bu meseleyi sık sık müzakere etmiş hatta dönemin Başbakanı Adnan Menderes 
ile bu konuyu altı defa görüştüğünü belirtmiştir. Bu görüşmelerde Adnan Menderes:“Önce Türk 
Ocaklarını konuşalım. Onu çözümleyelim, böylece diğerlerinin çözümünü de kolaylaştırmış 
oluruz…”  diyerek tartışmalarda elini kuvvetlendirmişti. Hatta bu konuda Adnan Menderes daha 
da ileri giderek; “Türk Ocaklarını konuşalım, bence Halkevleri görevlerini tamamlamıştır.” 
diyerek tutumunu açıkça belirtmiştir. (Zeyrek, 2006: 114).  
 
Türkiye’de çok partili hayata kesin geçişten sonra da Halkevlerinin özerk ve yansız bir statüde 
olmayışı, dönemin siyasi konjonktüründe DP’nin elini çok güçlendirmişti. Çünkü seçim 
süreçlerinde Halkevlerinin yanlı tutumu DP’nin bu noktada haksız bir rekabetle karşı karşıya 
kaldığını doğrulamaktaydı. Geçmişte Türk Ocakları’nın yaşadığı akıbeti Halkevleri de yaşayacaktı. 
DP milletvekili Refik Şevket İnce ve partili 53 arkadaşı Halkevlerinin kapatılması ve mallarının 
devlet hazinesine devri hakkındaki 15 maddelik yasa tasarısını mecliste görüşmek üzere 
hazırladılar. (Topuz, 1998: 57). 8 Ağustos 1951 tarihinde 5380 sayılı bu yasa tasarısı TBMM’de 
görüşülerek Halkevlerinin kapatılması meclis çoğunluğunca kabul edildi. (Zeyrek, 2006: 129). 
Netice itibariyle Halkevlerinin kapatılması ile ilgili bu 15 maddelik yasa 11 Ağustos 1951 tarihinde 
Resmi gazetede yayımlanmış ve bu kültür müesseseleri tüm yurt sathında kapatılmıştır. (Çeçen, 
2010: 211). 
 
1960 tarihinden sonra yeniden örgütlenmelerine izin verilen Halkevleri 1980 askeri darbesiyle 
tekrar kapatılmıştır. 1988 yılına gelindiği zaman ise üçüncü defa Halkevlerinin kurulmasına ve 
örgütlenmesine tekrar izin verilmiştir. (Yeşilkaya, 2009: 117). Tüm bu tarihi süreçler göz önüne 
alındığında Halkevlerinin kapatıldığı 1951 tarihine kadar ki statüsüne ve kuruluş amacına diğer 
dönemlerde ulaşamadığını açıkça söyleyebiliriz.  
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SONUÇ 
 
Türk milletinin önüne muasırlaşma hedefini koyan Atatürk, kurmuş olduğu Cumhuriyeti sağlam 
temeller üzerine yükseltmek istemekteydi. Bu noktada Cumhuriyet rejimi sosyal, kültürel, siyasi, 
iktisadi, eğitim ve birçok alanda gerçekleştirilen inkılâplarla kuvvetlendirilmeye çalışılmaktaydı. 
Yenilik hareketleri gerçekleştirilirken en hassas konulardan biri bu değişimlerin halka 
benimsetilebilmesi meselesiydi. Bu noktada devlet ile millet arasında aracı müesseselere ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Bu ihtiyaç ise Halkevlerinin kurulmasıyla giderilmeye çalışılmıştı. Halkevleri 
zaman içerisinde ülkenin birçok şehir ve ilçelerine kurulurken daha uzak kırsal alanlara da 
Halkodaları açılmaktaydı. Bu kültür müesseselerinin ülke sathında yaygın hale getirilmesi erken 
Cumhuriyet döneminin önemli bir politikası haline gelmişti. Halkevlerinin kurulmasıyla 
gerçekleştirilen kültür inkılâbı sayesinde Türk milleti dönemin tabiriyle kaynaşmış bir kütle 
olacaktı. Atatürk’ün halkçılık ilkesi neticesinde Halkevlerinde, milletin terbiyesi sağlanacak ve 
şuurlaşmış millet medeniyet yolunda önemli mesafeler kat edecekti.  
 
Cumhuriyet’in kurucu kadrosu mütevazı imkânları olsa bile milletiyle temas kurmayı denemiş 
birçok şehir ve yerleşim bölgesinde olduğu gibi Bandırma ilçesine de bir Halkevi kurmuştu. 1936 
yılında açılan Bandırma Halkevi kuruluş sürecinde maddi ve içyapısından kaynaklı bazı sıkıntılar 
yaşamıştı. Halkevi’nin tam manasıyla etkin duruma geçmesi gecikmişti. Bandırma Halkevi’nin 
bazı şubeleri tam istenilen manada faaliyet gösterememiş hatta belirli bir süre şube sayısını 
dokuza dahi çıkaramamıştı. Diğer yandan 1939 yılında başlayan II. Cihan Harbi birçok ülkeyi 
olduğu gibi ekonomik olarak Türkiye’yi de sarsmıştı. Bu noktada Türkiye genelinde Halkevlerine 
yapılan maddi yardımlarda da azalma olmuştu. Bu durum Bandırma Halkevi’ni de olumsuz olarak 
etkiledi. Her şeye rağmen Bandırma’ya açılan Halkevi, modernleşme ve değişim noktasında 
ilçenin atmosferini kısmen de olsa değiştirebilmişti. Bandırmalı yurttaşlar Halkevine gelerek 
yurtta ve dünyada meydana gelen önemli haberleri öğrenebilmekte, sinema faaliyetlerine 
katılabilmekteydi. Diğer yandan açılan dil kurslarıyla başta talebeler olmak üzere halkın eğitim 
durumu geliştirilmeye çalışılmaktaydı. Halkevinde verilen kurslara, açılan Halk Dershanelerine 
yöre halkı teveccüh göstermekteydi. 
 
Erken Cumhuriyet döneminin mütevazı maddi imkânları göz önüne alındığında tüm sıkıntılara 
rağmen Bandırma Halkevi’nin, şubeleri vasıtasıyla faydalı çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. 
Bandırma Halkevi bünyesinde görev yapan Kitapsaray ve Yayın şubesi bir kütüphane kurarak 
halkın bu kitaplardan istifade edebilmesi için uğraşmıştır. Diğer yandan Bandırmalı köylü 
yurttaşlar belirli zaman aralıklarında bazı liyakat sahibi üyeler tarafından aydınlatılmaya çalışılmış 
ve köylü yurttaşların ihtiyaçları giderilmek istenmiştir. Bandırma Halkevi’nde açılan Halk 
Dersaneleri de eğitim alanında var olan boşluğun giderilmesi için çalışmış ve bu noktada önemli 
faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bandırma Halkevi farklı konularda halkın terbiyesi için konferanslar 
ve toplantılar düzenlemiştir. Hatta II. Cihan Harbi’nin sıkıntılı günlerinde Bandırma halkının 
zararlı gazlardan nasıl korunacağı noktasında dahi bilgilendirme yapılmıştır. Bandırma Halkevi 
yöre insanını yanına çekebilmek adına çeşitli toplantılarla beraber konserlerde vermeyi ihmal 
etmemiştir. Bandırma Halkevi’nin faaliyetleri sayesinde özellikle gerçekleştirilen inkılâplar halka 
anlatılmaya çalışılmış ve yöre insanı önemli konularda bilinçlendirilmek istenmiştir. Şüphesiz ki 
Bandırma Halkevi’nin genel olarak faaliyetlerine bakacak olursak yöre halkının 
modernleşmesinde, bütünleşmesinde ve aydınlatılması noktasında değerli katkılarının olduğunu 
söyleyebiliriz.  
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ÖZET:   
 
Bu bildiriye konu olan, Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Yenimahalle Semti, 23 ada, 140 parselde bulunan 
askeri alandaki kışla binaları, Kurtuluş Savaşı öncesinden itibaren 1. Ordu’ya bağlı levazım, emtia, 
mühimmat depolama alanı ve seyyar piyade intikal noktası olarak kullanılmıştır. Arşiv kaynaklarına göre 
15 Mayıs 1917’de oluşturulan 61. Tümen’in Yarbay İsmail Hakkı komutasındaki 190. Alayı ve 17. Ağır Topçu 
Alayı tarafından kullanıldığı belirlenen alan, 1980’lere kadar özellikle 1960 sonrası yoğun kullanımını 
sürdürmüş, 1. Ordu’nun Ankara ile bağlantısını sağlayan önemli bir bağlantı noktası olmuştur. 1988-1990 
yılları arasında askeri birliklerin alandan ayrılması ile metruk durumda kalmıştır. Söz konusu kışla 
binalarının 1910 yılında inşasına başlanan ve 1912 yılında tamamlanan Soma-Bandırma demiryolunu 
takiben yapıldığı arşiv belgelerinde görülmektedir.  
 
2015 yılında Milli Savunma Bakanlığı’ndan TOKİ’ye devredilen alan 2016 yılında Balıkesir Belediyesi’ne 
intikal etmiştir. 260 dönümlük alanın yaklaşık 230 dönümünün yeşil alan olarak kullanılması ve tasarım 
parkı öğeleri ile eğlence ve dinlenme birimlerini barındırması amacıyla açılan ve “Bandırma Park” olarak 
tanımlanan uluslararası proje yarışması 2017 içinde tamamlanmıştır. Alandaki 38 adet yapıdan 21 adedi, 
yapının ait olduğu dönemin kendine özgü niteliklerini taşıması sebebiyle Bursa Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından 14.11.2015 tarihli kararla II. grup kültür varlığı olarak tescillenmiştir.  Tescilli 21 
adet binanın 10 tanesi 19. sonu-20. yy başı aralığına tarihlenen taşrada yapılan kışla ya da depo yapıları 
tipolojisi ile benzerlikler gösteren tipik kışla binalarıdır.    
 
2018 yılı itibariyle uzun süredir kullanılmadığı için binaların betonarme olan çatıları yıkılmış ya da deforme 
olmuş, ahşap olduğu tahmin edilen çatıların tamamı yok olmuştur. Tescilli yapıların Ağustos-Kasım 2017 
arasında ileri ölçme teknikleriyle rölöveleri hazırlanmış ve ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. Restitüsyon projeleri Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayını 
beklemektedir. Bu bildiride Bandırma’nın yakın geçmişinin az bilinen kültür varlıklarının tespiti yapılıp 
tarihsel süreci sunulmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Bandırma, Askeri Binalar, Kışla Mimarisi, Rölöve, Restitüsyon, Lazer Scanner Ölçmesi 
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ABSTRACT:   
 
This article is introducing the military area and the barracks in Bandırma, Yenimahalle region, 23 block, 
140 parcel. The military barracks dated to early 20th century, are used as dormitories, barns and 
commodity & merchandise storage for infantry and artillery units in Independence War. 
 
Due to the archival records, 61st division was formed in 15th May 1917; in this division 190th regiment 
commanded by lieutenant colonel İsmail Hakkı and 17th heavy artillery regiment was using this military 
base. The military base was formed after the establishment of Soma-Bandırma railways during 1910-1912. 
Especially after 1960ies until 1980ies the dense usage of this area as the strategic linkage of 1st Army 
between Ankara and İstanbul was mentioned in the archival records and oral history research. During 
1988-1990, after the military forces abandon the military base, the area and buildings were left idle. In 
2017 all the buildings were in ruined status, the roofs and most of the constructive parts are gone. 
 
In 2015, the military area was transferred from National Ministry of Defense to TOKI (Mass Housing 
Administration) and then to Balıkesir Municipality in 2016. The area was subject to an international 
architecture project competition known as Bandırma Park in 2017 in order to be used as a design park 
development in the huge green area. The 21 of the 38 buildings in the military area was registered as 
secondary group cultural heritage by Bursa Cultural Protection Region Board in 14.11.2015. 10 of these 
21 buildings are the earliest above mentioned military barracks. 
 
These buildings are surveyed between August 2017-August 2018 with laser scanning and conventional 
measurement methods, and presented to Balıkesir Cultural Protection Region Board. The restitution of 
the buildings is also presented and two projects are currently in approval status. This article is aiming to 
document these forgotten buildings and meanwhile identify the historical process of this area to add lost 
information to social memory of the region. 
 
Keywords: Bandirma, Military Buildings, Military Architecture, Survey, Restitution, Laser Scanner Survey 

  

mailto:arzu@etudmimarlik.com
mailto:selingener@gmail.com
mailto:banu.sayin@solvo-tek.com
mailto:gtanyeli@itu.edu.tr


 

215 

 

 

STRATEJİK BİR LİMAN VE LİMANA NAZIR ASKERİ ALAN  
 

Bandırma, Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan; doğusunda Karacabey, batısında Gönen, 
kuzeyinde Kapıdağ Yarımadası, güneyinde Manyas Kuş Gölü bulunan Balıkesir İline bağlı bir sahil 
ilçesidir. İstanbul’un, Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını sağlayan bir noktada bulunan 
Bandırma, gelişmiş ve donanımlı limanı ile antik dönemlerden beri İstanbul’un giriş kapısı 
özelliğini taşımaktadır. Bandırma limanına bakan tepenin üzerinde bulunan askeri alan içindeki 
kışla binaları bu makalenin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu bildiri Bandırma Yenimahalle 
Semti’nde bulunan ve 20. yüzyıl başında yapılmış askeri alanı konu almaktadır.   
 

 
 

Şekil 1. Bandırma Yenimahalle Semti Ayyıldız Mevkii Proje Alanının Konumu (Hava Fotoğrafı)  
 

Çalışmanın Kapsamı 
 

Bildirinin konusu olan askeri alan, Ayyıldız mevkiinde, Yenimahalle semtinde, güncel liman 
işletmelerinin ve eski tren istasyonunun arkasındaki tepenin üzerindedir. 1924-1988 yılları 
arasında 1. Ordu ya bağlı levazım deposu ve seyyar piyade intikal noktası olarak hizmet vermiş 
askeri alan, 1988-1990 yılları arasında askeri birliklerin alandan ayrılması ile metruk durumda 
kalmıştır. Proje alanı, 2015 yılında Millî Savunma Bakanlığı’ndan TOKİ’ye devredilmiştir. 2016 
yılında TOKİ’den Balıkesir Belediyesi’ne geçen 260 dönümlük alanın yaklaşık 230 dönümünün 
yeşil alan olarak kullanılması ve tasarım parkı öğeleri ile eğlence ve dinlenme birimlerini 
barındırması planlanmıştır. Bu amaçla 2016 yılında açılan ve Bandırma Park alanı olarak 
tanımlanan uluslararası proje yarışması 2017 içinde tamamlanmıştır. 2015 yılında alandaki 
binalar için tescil tutanağı düzenlenmiş, proje alanındaki 38 adet yapıdan 21 adedi, Bursa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 14.11.2015 tarihli kararla II. grup kültür varlığı olarak 
tescillenmiştir. 21 yapıdan 10’u 20. yüzyıl başına tarihlenen kışla binalarıdır. Bu makalede 
anlatılacak çalışmalar, Ağustos 2017- Ağustos 2018 tarihleri arasında alanda bulunan binaların, 
bu 10 kışla binası başta olmak üzere rölöve ve tespit çalışmaları ile restitüsyon projesini 
içermektedir*.   
 
Bandırma ve Askeri Alanla ilgili Tarihsel Bilgiler 
 
Bandırma’nın antik limanı ve yerleşimi, M.Ö. 8 ile 9. yüzyıllar arasında şu an şehir merkezinin 2 
km kuzeydoğusunda konumlanan, Livatya ya da Ağıldere olarak bilinen bölgede kurulmuştur. 
"Güvenilir Liman" anlamına gelen Panormos olarak da bilinen Bandırma, bu dönemde küçük bir 

                                                           
* Uluslararası proje yarışmasını kazanan ekip olarak, çalışmada yer almamız için bizlere ulaşan Mimar Zuhal Kol, 

Openact. Mimarlık ve Doç.Dr. Mimar Ozan Önder Özener’e teşekkür ederiz. 
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balıkçı köyüydü ve Kyzikos şehir devletinin iç limanı olarak kullanılıyordu (Ertüzün, 1999:26, Ertin, 
1993:308).  
 
Proje alanına yakın olan, şimdi Çalışkanlar Köyü eskiden Mamun olarak da anılan bölgede, 
Kyzikos şehrinden sonra burada olduğu bilinen bir köy yerleşkesi olan Thrakia Kome de 
bulunmaktadır. Roma Imparatorluğu haritasında tanımlanan Thrakia Kome, Kyzikos şehrine 
gelen yol üzerindedir. Mamun Kalesi’nin de burada yeraldığı düşünülünce önemli bir yerleşim 
olduğu anlaşılmaktadır (Salman, 1957:102). Bandırma 13. yüzyılın başlarında Karesi Beyliği'nin 
himayesi altına girmiş, 1345 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlıların eline geçmiştir. Evliya 
Çelebi’nin verdiği bilgiye göre Bandırma, 16. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu eyaletinde, Bursa 
Sancağına bağlıdır (Evliya Çelebi, 2015:150). 1830’larda Bandırma, Erdek ilçesinin Kapıdağ 
bucağına bağlı bir köydür, 1840’larda bucak olmuştur (Ertin, 1993:312). Bandırma, 1877 yılında 
Hüdavendigar Vilayeti Karesi Sancağına bağlı bir kaza haline getirilmiş, 1879'da Belediye teşkilatı 
kurulmuştur. 1856 yılında Bandırma’ya vapur işletilmeye başlanmış, 1882 yılında yeni bir rıhtım 
ve iskele yapımına başlanarak 1902 yılında tamamlanmıştır. 1898 yılı salnamesinde İstanbul’dan 
her gün Bandırma’ya tüccar gemilerinin geldiği belirtilmektedir. 
 
Bandırma Osmanlı döneminde önemli bir limandır. XVI. yüzyıl sonlarına ait resmî belgelere göre; 
Osmanlı Devleti dört deniz rotası belirlemiştir. Bunlardan ikisi Karadeniz’e kıyısı olan, Anadolu 
veya Rumeli sahil hattı boyunca uzanmakta, diğer ikisi ise Akdeniz’deki sahil hattında yer 
almaktadır. Anadolu Sağ Kol Rotası Üsküdar’dan başlayıp, Anadolu kıyılarını takip ederek, İzmir, 
Antalya, İskenderun üzerinden Sebde Boğazı’na ulaşan denizyolu güzergâhıdır. Bandırma limanı, 
Mihaliç’ten sonra, Edincik’ten önce uğranılan önemli bir ikmal limanıdır (Halaçoğlu, 2002:23).  
 

 
 

Şekil 2. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Bandırma Haritası, 1327(1910) (TBMM Arşivi) 
 

Modern Osmanlı Ordusu’nun 1860’lardan sonra yeniden yapılanması sonucu bu tarihlerde 
Bandırma’nın önemli bir bağlantı noktası olarak devam etmesi muhtemeldir, Osmanlı Rus 
savaşında Balıkesir’de bulunan Balıkesir Taburu’nun (Asakir-i Muhavere Süvarisi) , Dersaadet’e 
gitmek için 1877-1878 yıllarında Bandırma iskelesini kullandığı askeri arşivlerde belirtilmektedir 
(ATASE, ORH, 89, 2). Bunun yanı sıra 1908 yılına ait bir askeri kayıtta Bandırma civarında 2. Ordu 
6. Bandırma Fırka-i Askeriyesi ve Redif Taburu’nun konuşlandığı belirtilmektedir. Birinci Dünya 
Harbi sırasında 3. Kolordu'nun Bandırma'da 8. Tümenin bulunduğu kayıtlarda tanımlanmaktadır 
(ATASE, TK, 10, 54, 1-20). 3. Kolordu'nun 8. Tümeni, 22, 23 ve 24. piyade alayları ile 3 taburlu bir 
topçu alayından teşkil edilmişti. Birinci Dünya Harbi seferberliği, 2 Ağustos 1914'te ilan 
edildiğinde tümen Bandırma, Balıkesir ve Ayvalık bölgesinde idi.  
 
Osmanlı Genelkurmayının 20 Ağustos 1914’te Müstahkem Mevkii Komutanlığına gönderdiği 
Çanakkale Boğazına yönelik emirle 3. Kolordu’nun Bandırma’daki 8. ve Tekirdağ’daki 7. 
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Tümenleri Çanakkale’ye gitmek için hazırlıklara başladılar. 8. tümen birlikleri bulundukları 
garnizonlardan hareketle kara ve demiryolları ile Bandırma'da toplandılar ve 15 Ağustos 
1914'ten itibaren yığınak bölgesi olan Tekirdağ'a 10 gün içinde nakledildiler. Arşiv bilgilerinde bu 
nakil "8. Tümen’den 22. Alay’ın tümü 8. Sahra Topçu Alayı’nın 1. Tabur’u Tekirdağ’a taşınmış 
olup tümenin arta kalanları Bandırma’da bindirilmeye hazırdır." olarak tarif edilmektedir (ATASE,  
BDH, 2047, 668, 1). 
 
Birinci Dünya Harbi'nde 1916 (1331) Nisan ayında Bandırma'da askeri birimler; Bandırma İhraç 
Kumandanlığı, Bandırma Nokta Komutanlığı, Bandırma-Biga Menzil Hat Kumandanlığı, Bandırma 
İskele Kumandanlığı olarak tanımlanmaktadır (ATASE, BDH, 3597, 1:5). 61. Fırka ve Bandırma ile 
ilgili askeri arşivlerde geçen en eski kayıtlar 1916-1917 yıllarına aittir (ATASE, BDH, 5715, 1,2,H1). 
 
Birinci Dünya Savaşı sıralarında Bandırma, Çanakkale Boğazının kapatılması ile bölgesel olarak 
büyük bir önem kazanmıştır. Bandırma şehri, limanı ve yakın çevresi, Birinci Dünya Savaşı 
süresince işgal edilmemiş ve Osmanlı birlikleri tarafından kullanılmıştır. Komutan Liman Von 
Sanders’in kendi ifadesi ile karargâhı İstanbul’da olan 1. Ordu, beş kolordudan oluşacaktı, bu 
kolordular İstanbul ve civarında, Trakya’da, Çanakkale’de, Bandırma’da ve Bandırma’nın 
güneyinde bulunacaklardı (Von Sanders, 2007:46). Öte yandan karayolu ulaştırması olarak 
Çanakkale-Umurbey-Biga-Bandırma yolu, menzil yolu –ana ikmal yolu- olarak kullanılmıştır. 
Ordunun menzil sınırları Bandırma – Tekirdağ hattına kadar uzanmıştır (Şahin, 2015:225). 
 
Birinci Dünya Harbi sırasında Bandırma'da bulunan ordu karargâhı alaylarından 15 Mayıs 
1917'de 17. Kolordu bünyesinde 61. tümen oluşturuldu. 61. tümen bünyesinde Bandırma'daki 
alaya 190 numarası verildi. Alay kurulduğu tarihte Bandırma'da 35 subay ve 1258 er görev 
yapmaktaydı ve 190. Alay Yarbay İsmail Hakkı komutasında idi (ATASE, TK, 19, 106, 1-3, 1-4). 
Özellikle 1917-1918 yıllarında 5. Ordu’nun kullandığı Bandırma Sevkiyat ve Misafirhanesi 
cetvelleri bölgenin yoğun kullanımını gösterir (ATASE, BDH, 3483, 26).   
 

 
 

Şekil 3. SCP hatlarının 1912 yılı tarihli şematik haritası 
(http://www.trainsofturkey.com/pmwiki.php/History/SCP) 

 
Bu askeri gelişmelerin paralelinde, Bandırma’da hem ticari hem de askeri amaçla kullanılan 
limana demiyolu hattı getirilmiştir. 1863’ten itibaren İzmir’le Kasaba(Turgutlu) arasında İngiliz 
SCP (Smyrne-Casaba and Prolongements / İzmir-Kasaba ve Temdidi Demiryolu Şirketi) şirketine 
yaptırılmış olan demiryolu hattı, 1893 yılında el değiştirip Fransız SCP (Société Ottomane du 
Chemin de fer de Smyrnne-Cassaba et Prolongements) şirketi tarafından devam ettirilmiştir. 
(http://www.trainsofturkey.com/pmwiki.php/History/SCP).  1895-1896 yıllarında demiryolu 

http://www.trainsofturkey.com/pmwiki.php/History/SCP
http://www.trainsofturkey.com/pmwiki.php/History/SCP
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hattının Bandırma’ya kadar uzamasına karar verildiği Harbiye Nezareti kayıtlarında 
bulunmaktadır (ATASE, OYH, 44, 250).  
 
Bandırma-Soma Demiryolu, stratejik, idari ve askeri anlamda büyük önem taşımaktaydı. Çünkü 
Bandırma’dan başlayacak ve Soma-Manisa hatlarıyla birleşecek bu demiryolu hattı, asker ve 
askeri malzeme sevkiyatını hızlandırarak, isyan ve eşkıyalık hareketlerine karşı bölge güvenliğinin 
sağlanmasını kolaylaştıracaktı. 1910 yılında inşasına başlanan Soma-Balıkesir-Bandırma hattı 
1912 yılında tamamlandı. Bandırma-Soma demiryolu Birinci Dünya Savaşı sırasında ordu 
levazımatının taşınmasına önemli derecede katkı sağladı, Çanakkale Cephesinde yaşanan erzak 
sıkıntısı sırasında hububatın nakledilmesinde önemli rol oynadı. Öyle ki, Balıkesir ve Bandırma 
istasyonlarına ait depo ve ambarlar, demiryolu vasıtasıyla gelen hububatın toplandığı ve sevk 
edildiği en önemli merkezlerden ikisiydi. Hububat Bandırma’dan nakliye gemileriyle esas ikmal 
noktası olan Gelibolu’ya sevk edilmekteydi (Satılmış, 2016:169). 
 
Milli Mücadele’de Bandırma ve Askeri Alan 
 
Millî Mücadele hareketi açısından Kuzeybatı Anadolu stratejik olarak çok önemli bir konumdaydı. 
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta bölgeyle ilgili “Balıkesir ve Bursa bölgesinde bulunan 61. ve 56. 
Tümenler, karargâhı Bandırma'da bulunan İstanbul'a bağlı 14. Kolordu'yu oluşturuyordu. Bu 
kolordunun komutanı Meclis'in açılışına kadar Yusuf İzzet Paşa idi” bilgisini vermektedir (Atatürk, 
2015:5). 61. Fırkanın 1918 yılında Bandırma’ya naklinden sonra, Tekirdağ’da olan 14. Kolordu 
karargâhı da Yusuf İzzet Paşa komutasında 1919 yılında Bandırma’ya nakledilmişti (ATASE, IHK, 
369, 520, 162).  
 
Mondros Mütarekesinin imzalanmasıyla ordular terhis edilmiş, mevcut askeri birlikler ise asker 
kaçakları nedeniyle daha da azalmıştı. Mütareke gereğince Çanakkale Boğazı 9 Kasım 1918’de 
İngilizlerce işgal edilince, Anadolu yakasındaki birlikler Gönen ve Biga bölgesinde toplanmaya 
başladı. 1918 yılı Bandırma, Orhangazi, Akhisar ve İznik bölgelerinde Kuva-yi Milliye’nin 
kuruluşunu işaret etmektedir, Millî Mücadele’nin önemli bir kısmı stratejik konumu itibariyle 
çatışma sahası durumunda bulunan Kuzeybatı Anadolu'da Balıkesir civarında başlamış, 
Bandırma’da Kuva-yi Milliye yapılanması 61. Tümen bünyesinde oluşmuştur. Yunanlılar bölgeyi 
işgale başladıklarında karşılarında 56. 57. ve 61. Tümenlerin birkaç yüz kişilik zayıf kuvvetleri 
vardı. Liman von Sanders’in “Türk Ordusunun Bugünkü Durumu” başlıklı raporunu Bandırma’da 
13 Aralık 1917’de yazdığı kendisi tarafından aktarılmaktadır. Bu raporda “61. Tümenin 4 sahra 
bataryasıyla 9 makineli tüfek takımı ve daha birçok ihtiyaçları noksan bulunmaktadır” bilgisi 
verilmektedir (Von Sanders, 2007:226). 
 
61. Tümenin merkezi olan Bandırma, İzmir’den sonra işgal edileceğine kesin gözüyle bakılan 
yerlerdendi. Ayrıca, İzmir’e çıkartılan Yunanlıların Anadolu içlerine ilerleyebilecekleri bir yol da 
bu bölgeden geçmekteydi. İstanbul’la bağlantılı tek demir yolu ile önemli sayılabilecek kara yolu 
bağlantısı ve haberleşme de bölge üzerinden sağlanabilmekteydi. Bu sebeplerle bu bölgeye sahip 
olunursa çok önemli bir stratejik bölge de elde edilmiş olacaktı.  1919’da İzmir'in işgal edildiği 
günlerde Bandırma'da 61. Fırka'nın başında Albay Muhittin Bey vardı. 1919 başında 14. 
Kolordu’nun başına getirilen Yusuf İzzet Paşa, yaklaşmakta olan Yunan ve İngiliz tehditleri 
karşısında karar almakta yavaş davranınca, Albay Kâzım (Özalp) 17 Mayıs 1919’da Bandırma’ya 
gelmiş ve 18 Mayıs 1919’da ise Bandırma’da 61. tümenin subaylarıyla Kuva-yi Milliye hareketinin 
genel hatlarını görüşmüştür.  
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Şekil 4. 1335 (1919) yılına ait haritada 14. Kolordu 61. Tümene bağlı birliklerin konuşu  
(Bu haritanın ve ilgili bazı bilgilerin elimize ulaşmasını sağlayan Ozan Sanatevi sahibi Rahmi Akdaş 

beye teşekkür ediyoruz.) 
 
1335 (1919) yılına ait olan ve askeri alana dair en eski belge olan haritada alanda yer alan 14. 
Kolordu 61. Tümene bağlı birlikler ve yerleşimleri belirtilmektedir. Bu haritadaki tanım ve 
kuvvetler şunlardır: 
 
1- Bandırma İli  
2-190. Alay   
3-Hizmet Kıtası  
4- Sanayi Takımları  
5- İnşaat Bölüğü  
6- Cephane Deposu 
7- 9. Bölükten 10 cm'lik obüs  
8- 11. Alay 2. Tabur 2. Bölükten 7,5 cm'lik sahra topu  
9- 53. Müstakil Tabur 
10- Telgraf Bölüğü  
11- Sıhhiye Bölüğü  
12- 17. Ağır Topçu Alayı 
13- İstihkâm Bölüğü  
14- 262. Bölük 
15- 77. Tabur 
16- 52. Tabur 
17- 51. Tabur 
 
M. Şevki, "İstiklal Savaşı Nasıl Oldu?" isimli kitabında 61. Fırkanın karargâhında uzun yıllar hizmet 
etmiş olan bir arkadaşının fırka ile ilgili tanıklığına ve anlatımlarına yer verir. "Bizim 
bulunduğumuz 61. Fırka büyük harbin sonlarına doğru hemen münhasıran Arap zabit ve 
efradından müteşekkildi. Mütareke bidayetinde Bandırma'ya geldiğimiz vakit gene alay ve 
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taburların ekserisi Araplardan müteşekkildi, hatta Fırka karargâhında bile Arapça bilmediğimiz 
için derdimizi anlatmakta güçlük çekerdik. Mütareke esnasında bunların hepsi birer birer 
tüydüler, daha doğrusunu isterseniz biz de bu tüymeleri memnuniyetle karşıladık. Fakat bunun 
şu fenalığı oldu ki Yunanlılar İzmir'e çıktığı vakit bizde de kuvvet namına beş on kişiden başka 
kimse yoktu. İlk günler Fırkada hiçbir hareket olmadı, bir ara birkaç zabit karargâhı terk ederek 
Akhisar ve Soma'ya gidip teşkilat yapmaya karar vermiştik ki yeni kumandanımız yani Miralay 
Kazım Bey geldi, fırkayı teslim aldı ve ertesi gün benim gibi cepheye gitmeye gönüllü birkaç zabiti 
yanına alarak Akhisar'a hareket etti." (Arıcan, 2004:154). Bergama’daki çatışmalara destek 
kuvvet olarak Bandırma’dan hareket eden bu ufak birliğin imkânsızlıklardan dolayı at ve yaylı 
kiraladığı da not edilmektedir.   
 

2 harp gemisi eşliğinde bir nakliye gemisiyle İngiliz kuvvetleri 1 Şubat 1920’de Bandırma’ya 200 
kişilik bir birlik çıkardılar ve 14. Kolordu karargâhı da dâhil resmi binaları işgal ettiler. Yunanlılar 
da 30 Haziran 1920’de Balıkesir’i işgal ettiler. Yunan işgal ordusunun Balıkesir’den geleceği 
beklenmekte iken, 2 Temmuz 1920 Cuma günü İngiliz ve Yunan savaş gemileri Bandırma limanına 
girdiler. İskeçe tümeni adıyla bilinen ve General Mazaraki komutasındaki Yunan birlikleri karaya 
çıkarak şehri işgal ettiler. Bandırma 2 yıl 2 ay 15 gün işgal altında kalmıştır. Millî Mücadele ile 
Anadolu topraklar işgalden kurtarılırken, Eylül 1922’de Bandırma'da Yunanlıları kovalayan ordu 
bugün Ayyıldıztepe Son Kurşun Anıtı'nın bulunduğu bölgede düşmanla karşı karşıya gelmiştir. 
Burada yaşanan şiddetli çarpışmalarda, 61. tümen Komutanı olan Yarbay Vecihi Bey başta olmak 
üzere toplam 80 asker şehit olmuş, 17 Eylül 1922 tarihinde 3. Kolordu komutanı Şükrü Naili Paşa 
kumandasında Bandırma işgalden kurtarılmıştır.  
 
Askeri arşivlerden kronolojik olarak okuduğumuzda Bandırma’nın 1914-1920 yıları arasında, 
Birinci Dünya Harbi’nden İstiklal Harbi’ne uzanan süreçte kilit bir bölge olduğu, birden fazla 
kolordunun kontrolünde ve yoğun kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tren hattının proje alanının 
hemen yanından geçip limanda sonlanması, buradaki askeri kışla ve depo binalarının kullanımına 
işaret etmektedir. Arşivlerde 1919 yılında Bandırma Hat Karargâhının Bandırma’da bulunduğu 
(ATASE, IHK, 6053, 1677, 88), Bandırma’da bir Nokta Kumandanlığı ve Noktaya bağlı bir ambar 
sevk memurluğunun teşkili (ATASE. IHK, 7225, 1677, 169), 1920 yılında 14. Kolordu’ya bağlı 
birliklerin Bandırma, Bursa ve Balıkesir bölgelerine konuşlandırıldığı (ATASE. IHK, 14792, 1806, 
40) kaydedilmektedir. 1923 yılına ait bir belgede Bandırma’nın mevki ve asayiş itibariyle 2. 
Kolordu’ya ait olduğu bildirilmektedir (ATASE. IHK, 11183, 1635, 136). Bütün bu verilerin ışığında 
alandaki en az 10 adet kışla binasının bu tarihlerde alanda var olduğunu ve yoğun olarak 
kullanıldığını söylemek mümkündür. Proje sürecinde yapılan arşiv araştırması sırasında alanı tarif 
eden detaylı çizimlere ulaşılamamıştır, uzun vadede daha detaylı bir arşiv çalışması yapılarak 
daha kapsamlı bilgilere ulaşılması mümkün olabilir. 
 

 
ASKERİ ALANDA YAPILAN TESPİTLER VE RÖLÖVE ÇALIŞMALARI 

 
2016 yılında Balıkesir Belediyesi tarafından satın alınan 260 dönüm alandaki 38 adet yapının 
içinde gözetleme kulübelerinden, tescilli kargir kışla yapılarına kadar farklı tipolojilerde yapılar 
bulunmaktadır. Farklı dönemlerde yapılmış olduğu belirlenen binaların genel olarak tuğla hatıllı 
taş duvar tekniğinde inşa edilmiş olup, çoğunda niteliksiz ekler görülmektedir. 21 adet tescilli 
yapının 10 adedi 19. yüzyıla tarihlenen kışla binaları tipolojisine uymaktadır. Askeri alanın en eski 
binaları olan bu kışla yapıları daha sonraki dönemlerde ekler almış ve bazılarında plan şeması ile 
yapı elemanları değişmiştir. Diğer 11 adet binanın bu ilk kışla binalarından sonra yapıldığı, mimari 
özelliklerinden ve malzeme kullanımından anlaşılmaktadır. Alanda yapılan tespitler ve rölöve 
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çalışmaları, mimarlar ve geomatik mühendislerinin oluşturduğu bir ekip tarafından koordine 
edilmiştir. 
 
Kışla yapıları dikdörtgen planlı ve tek katlıdır. Yapıların kiremit örtülü kırma çatıları olduğu eski 
görsellerden ve alanda bulunan farklı dönemlere ait kiremitlerden izlenmektedir. Tuğla kemerli 
pencere ve kapı açıklıklarının söveleri ile yapı köşelerindeki dişlerin bazıları iyi durumda 
günümüze ulaşmıştır. Kışla binalarının taş ve tuğla almaşık örülen duvarlarında bütünsel ve kısmi 
deformasyonlar, yok olmalar gözlenmektedir. Boşluklar bazı binalarda korunmuş, bazı binalarda 
ise kapı-pencere tuğla kemerleri betonarme düz atkı çoğunlukla beton hatıllarla değiştirilmiştir. 
Alanda, uzun süredir kullanılmadığından binaların betonarme olan çatıları yıkılmış ya da deforme 
olmuş, ahşap olduğu tahmin edilen çatıların tamamı yok olmuştur. Yapıların içlerinde zamanla 
oluşmuş, toprak ve yapı molozu katmanları ile yoğun bitkilenme bulunmaktadır. Özellikle 
duvarlara yakın başta incir olmak üzere ağaç ve sarılan bitkilerin yarattığı duvar tahribatı söz 
konusudur. Rölöve sürecinde genel bir temizlik yapılarak cepheler açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Özgün döşeme katmanına ya da iç bölüntü şemasına ait iz bulunmamaktadır, iki adet kışla 
binasında hayvan yemlik ya da yalağına benzeyen lineer yapı elemanı bulunmaktadır. Rölöve 
sürecinde kışla binalarının bazılarında zemin sondajı yapılmıştır. Detaylı zemin temizliği, 
arkeolojik kazı ve sondaj sonrası daha detaylı bilgilere ulaşmak mümkün olacaktır.  
 
Yapıların genelinde tuğla-taş almaşık duvar örgüsü göze çarpmaktadır. Kışla binalarının 
köşelerinde kesme taş kullanılmıştır, bunun dışında tüm binalar sıvalı olduğu için duvar 
örgüsünde moloz taş örgü kullanılmıştır. Moloz taş örgü kışla binalarında daha düzgün bir 
tekniktedir, daha yakın tarihli beton hatıllı duvarlarda taş duvar örgü tekniği farklıdır. Proje 
sürecinde yapılan malzeme analizleri de bu savı doğrulamaktadır. Duvarlarda almaşık dokuda 
kullanılan tuğlalar 6 delikli ya da harman tuğlasıdır. Harman tuğlalarının tek yüzü pahlı ve tek 
harf damgalı ya da damgasızdır, A, X, M ve E harflerine rastlanmıştır. Arada masif harman 
tuğlalarına da rastlanmaktadır. Kışla binalarının etrafındaki kiremitlerin arasında Guichard Freres 
St Henri Marseille damgalı olan ve 1914 yılı öncesi üretimi olduğu tahmin edilen kiremit parçaları 
ile yine 20. yüzyıl başına tarihlenebilecek Myriophiton (Mürefte) imalatı Balassaki A. Logothetis 
damgalı kiremit parçaları da bulunmaktadır.  
 
260 dönümlük yeşil alan çoğunlukla iğne yapraklı ağaç grupları ile kaplıdır. Alanda mevcut olan 
üç ana ağaç türü Lübnan Sediri, Kızılçam, Akdeniz Servisi’dir. Bunun dışında yer yer, fıstık çamı, 
badem, incir ve dut ağaçları da bulunmaktadır. Ağaçlar ve çalılar haricinde toprak yüzeyi otsu 
bitkilerle kaplıdır.  
 
Binaların Ölçme ve Değerlendirmesi 
 
Proje alanı içinde ölçülecek binalar yaklaşık 30 hektarlık bir alana yayıldığından, rölöveye altlık 
olacak verileri toplamak için birkaç farklı yöntem ve teknolojiden faydalanılmıştır. Öncelikle arazi 
ölçümü planlaması yapılmış, hangi binaların hangi detayda hangi yöntemle ölçüleceği 
kararlaştırılmış ve ölçüm için gerekli poligon tesisi, yer kontrol noktası tesisi gibi adımlar 
tamamlanmıştır.  
 
Tescilli yapılar Z+F Imager 5010X, 5016 veya 5010C model 3D lazer tarayıcılar kullanılarak yüksek 
çözünürlük ve hassasiyette nokta bulutları olarak belgelenmiştir. Yapıları tüm detaylarıyla 
belgeleyebilmek için 3D lazer tarayıcı üzerinde bulunan HDR fotoğraf makinesinden 
faydalanılarak renkli tarama yapılmıştır.  Koordinatlı noktalardan oluşan nokta bulutları yüksek 
çözünürlüklü fotoğraf piksel bilgisi ile birleşince ortaya birebir ölçekli nokta bulutu verisi 
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çıkmaktadır. Bu veri aynı zamanda 2017 yılında yapıların ve alanın durumunu gösteren üç 
boyutlu nokta bulutu modeli olarak da tanımlanabilir.  
 
Sahada karar verilecek scan pozisyonlarına bağlı olarak hedef pozisyonları seçilmiş ve bu kâğıt 
ve metal hedefler sayesinde dengeleme hesabı yapılmış,  nokta bulutlarında minimum hata ile 
ölçüm tamamlanmıştır. Proje boyunca bazı kâğıt hedefleri sahada bırakıp sonrasında gerekli 
olabilecek herhangi bir durumda kesintisiz bir çalışma yapılması hedeflenmiştir. Alan çalışması 
ardından post process aşamasında bütün veriler, çizimlere altlık olacak şekilde birbiri ile entegre 
edilebilecek, plan, kesit ve görünüş ortofotoları olarak hazırlanmıştır. Tüm veri, 2016 yılında 
Balıkesir Belediyesi’nin yaptığı plankote çalışması baz alınarak bütünleştirilmiştir.  
 
Alanda 17 nolu bina, en korunmuş kışla binası olmasından ötürü pilot bina olarak seçilmiş, ölçüm 
ve bina detaylarının çalışılmasına bu binadan başlanmıştır. Lazer tarayıcı ile yapının iç ve dış 
ölçümü yapıldıktan sonra, aşağıdaki örnekteki gibi nokta bulutu görünüşleri elde edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 5. 17 nolu binaya ait fotoğraf bilgisi içeren üçboyutlu nokta bulutu 
 
Ölçümün yoğun nokta bulutlarını içermesi sebebiyle her bir bina için hazırlanan plan, kesit ve 
görünüş ortofotoları ölçekli çizim dosyalarına dönüştürülmüştür. Bu yöntemle yapıya ait her 
detay kayıp olmaksızın belgelenmiştir. Sayısal ölçüm birleştirilirken alanda konvansiyonel 
yöntemlerle kontrol ve el ölçümleri de yapılmış ve detaylar hazırlanmıştır. Projede her bir yapının 
verisi plan, kesit ve görünüş düzlemlerinde sunuma yönelik tanımlı çizim altlıklarını 
oluşturmuştur, ilerde uygulama aşamasında üç boyutlu nokta verisi modelinden gerekli başka 
plan, kesit ve görünüş düzlemleri de tanımlanıp veri kaybı olmaksızın çalışılabilecektir.  
 

 
RESTİTÜSYON ARAŞTIRMALARI VE RESTİTÜSYON PROJESİ 

 
Restitüsyon projesi kapsamında askeri arşivler başta olmak üzere alanla ilgili kaynaklar taranmış, 
kışla tipolojileri ile karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Alandaki kışla binalarının korunmuş detayları 
belirlenerek restitüsyon projesi altlıkları oluşturulmuştur. 
 
Restitüsyon Araştırmaları ve Arşiv Kaynaklarının İncelenmesi 
 
Harita Genel Komutanlığı’ndan alanla ilgili edinilen ve 1950 yılından günümüze kadar aralıklı 
olarak kaydedilen hava fotoğrafları, alanın 1950 yılı sonrasında gelişim ve dönüşümünü gözler 
önüne sermektedir. Genelkurmay ATASE askeri arşivlerinde bir araştırma yapılmış ve 19. yüzyılın 
ilk çeyreğinden İstiklal Harbi sonuna kadar Bandırma’da bulunan askeri birlikler, binalar ve 
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kullanımlarına ilişkin bilgiler incelenmiştir. ATASE arşivlerinde bulunan İstiklal Savaşı 
kataloglarında detaylı olarak alanı da içeren harp cerideleri ve nakliyat bilgileri bulunmaktadır.  
Bandırma Belediyesi Arşivi ve Balıkesir Belediyesi’nin Kent Arşivi, özellikle alanı da uzaktan 
gösteren fotoğrafların derlendiği ve alanla ilgili harita ve çizimlerin incelendiği merkez olmuştur. 
Bu arşivlerin dışında internet ortamında da çok önemli verilere ulaşılmıştır. 
 
Arşiv kaynaklarının en önemlisi sözlü kaynaklardır. Bandırma’da yaşayan farklı kesimlerden 
kişilerle yapılan söyleşiler alanla ilgili hatıralar ve duyumları aktarmış, bu değerli bilgiler alanın 
sürecinin yorumlanmasına ışık tutmuştur.  Bunun yanısıra alanda çalışmış kişilerle yapılmış 
görüşme ve söyleşiler özellikle restitüsyon için seçilen tarihte alanın kullanımı ile ilgili bilgilerin 
ilk elden edinilmesini sağlamıştır. Alanın şehir merkezine uzak olması yakından 
fotoğraflanmaması gibi bir duruma yol açmıştır, zira alana ait kareler genel fotoğrafların arka 
fonunda kalmaktadır (Eski Fotoğraflarda Bandırma, 1999) 
 

 
 

Şekil 6. 1915 yılına tarihlenen fotoğrafta Bandırma Limanı ve alanın bulunduğu bölge 
(http://www.burakfilateli.com/en/muzayedeler.php) 

 

 
 

Şekil 7. 1920 yılına tarihlenen fotoğrafta Bandırma Limanı ve alanın bulunduğu bölge  
(Akillas Millas Arşivi) 

 
1915 yılına tarihlenen fotoğraf arşiv taramalarında ulaşılan ve alanı gösteren en eski görsel 
belgedir. Kartpostal olarak basılmıştır (http://www.burakfilateli.com/en/muzayedeler.php). 
Fotoğrafın alanı gösteren kısmında bina siluetleri görünmemekte, ağaçlar olduğu tahmin edilen 
karaltılar göze çarpmaktadır. 1920 yılına tarihlenen fotoğrafın üzerinde ise Yunanca (1 Kışlalar 2 
Dalgakıran) notu düşülmüştür (Akillas Millas Arşivi). Bu fotoğrafta denize kareye yakın cephe 
veren 5 adet yapı okunmaktadır.   
 

http://www.burakfilateli.com/en/muzayedeler.php
http://www.burakfilateli.com/en/muzayedeler.php
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Şekil 8. 1925 tarihli fotoğrafta askeri alan ve demiryolu binaları (Bandırma Belediye Arşivi) 
 

 
 

Şekil 9. 1930’lara ait fotoğrafta askeri alan ve demiryolu binaları (Bandırma Belediye Arşivi) 
 

 
 

Şekil 10. 1940’lara ait fotoğrafta askeri alan ve liman binası (Bandırma Belediye Arşivi) 
 

 
 

Şekil 11. 1950’lere ait fotoğrafta askeri alan (Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi) 
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Alanın İstiklal Harbi sonrasında 1924-1950 yılları arasında tamamının kullanılmadığı, kısmi olarak 
deniz tarafındaki binaların kullanıldığı arşiv fotoğraflarından anlaşılmaktadır. 1930’lara ait 
fotoğraflarda ön sıradaki binalar iyi durumdayken arka sıradaki binalar harap durumdadır. Bu 
döneme ilişkin bilgi çok kısıtlıdır. Bandırma’da 1940’lı yıllarda 6. Tümenin bulunduğu 
bilinmektedir. 1944 yılında Bandırma'da 6. tümen 50. alayın topçu birliklerinin bulunduğu ve 
Yarbay Hikmet Aslanoğlu tarafından o zamanlar yeni bir silah olan havan topu eğitimlerinin 
verildiği askeri kayıtlarda bulunmaktadır.  
 
1952’de alan, 1. Ordu’ya bağlı, 1 No’lu Dağıtım Depo Komutanlığı olarak tahsis edilmiş, 
1920’lerin sonlarından bu seneye kadar âtıl duran binalar elden geçirilmiş ve yeni binalar inşa 
edilmiştir. 1 No’lu Depo, 1980’lere kadar İstanbul’da bulunan 1. Ordu’nun silah, mühimmat ve 
sarf malzemeleri ihtiyacının Ankara’dan karayoluyla getirilip deniz yoluyla İstanbul’a nakledildiği 
önemli bir merkez olmuştur.  
 
Alanın 1966 yılında yoğun kullanıldığını gösteren kadastro haritası İller Bankası tarafından 
yapılmıştır. Bu haritada şu an mevcut olan yapıların dışında başka yapılar da işlenmiştir. Bu 
yapıların alanda şu an izlerini ve betonarme platformlarını gördüğümüz geç dönem yapılar 
olduğu 1970 sonrası fotoğraflarla desteklenmektedir.  
 

 
 

Şekil 12. İller Bankası tarafından yapılmış olan 1/1000 ölçekli pafta 28/12/1966 
(Bandırma Belediyesi İmar Müdürlüğü) 

 

 
 

Şekil 13. 1950’lere ait ve alanın içinden çekildiği tahmin edilen fotoğraf  
(Ersoy Aydoğan Arşivi) 
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Alanı uzaktan gösteren genel fotoğrafların yanı sıra kişisel arşivlerden ele geçirilen bir detay 
fotoğraf kayda değerdir. Balıkesir Belediyesi Kent Arşivi aracılığıyla Ersoy Aydoğan arşivinden 
alınmıştır. 1940-50 arasına tarihlenebilecek bu fotoğrafta arka planda görünen cephe oranları 
alandaki binaların kısa cephelerindeki kapı ve pencere oranlarına benzemektedir. Kapı ve 
pencereler aynı şekilde söveli ve cephe ile birlikte sıvalıdır. Çatı biçimlenişleri ve askerlerin 
arkasında görünen diğer çatı ile soldaki binanın arasındaki mesafe mevcut binaların yerleşimleri 
ile benzeşmektedir. 
 
19. Yüzyıl Sonu Kışla Tipolojisi ve Karşılaştırmalı İnceleme 
 
Sultan II. Mahmud, 15 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak, Asâkir-i Mansûre-i 
Muhammediyye adıyla yeni bir ordu kurmuştur. Bu ordu; talimi, eğitimi, kıyafeti, örgütlenmesi 
ve kanunları ile selefi olan Yeniçeri Ocağı’ndan çok farklı bir askeri teşkilat yapısı içermektedir 
(Özen, 2013:1; Çiftçi, 2004, I:12). Yeniçeri Ocağı, kışlaları ile birlikte ortadan kaldırıldığı için, bu 
yeni ordunun gerektirdiği mekân ihtiyacından doğan yeni mimari dil ile imparatorluk genelinde 
kışlaların yapımına başlanmıştır. Bu yeni mimari örgütlenme, zabitan odaları, koğuşlar, depolar, 
mutfaklar, cephanelik, talim alanları, ahırlar, hamam, hastane gibi yapıları içermekteydi. Bu 
kışlalarının plan şeması incelendiğinde, bunların temelde lineer, dikdörtgen veya “U” planda 
gelişen ortası avlulu yapılar olduğu görülmektedir. Neo-klasik üsluptaki binaların hemen 
hepsinde iç avluya bakan ve üç ve/veya dört cepheyi de dolaşan koridorlar yer almaktadır. 
Zabitan odaları, erlerin koğuşları ve binanın içinde yer alan diğer mekânlar bu koridora açılmakta 
ve pencerelerle aydınlatılmaktadır. Lineer düzlemde yerleştirilen pencereler sövelerle 
çevrilmiştir. İstanbul’da büyük ölçekli ve iki ya da üç katlı taş konstrüksiyonlu kışla binaları 
görülmekteyken Anadolu’da ve taşrada tek katlı kışlalara ya da askeri depolara rastlanmaktadır.  
 
19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı askeri mimarlık kitaplarında kışlaların nerede ve nasıl inşa 
edilmeleri gerektiği detaylı teknik şartnamelerle anlatılmaktadır (Çiftçi, 2004, I:75-76; II:42-54). 
Kışlalar konum olarak havası güzel, temiz su kaynağına yakın, yüksek yerlerde, yerleşim alanının 
uzağında inşa edilmeli ve etrafta kışla yapısından daha yüksek bina olmamalıdır. Savaşta ve 
eğitimde askerler numara sırasına göre tek sıra düzenine geçtiklerinden piyade ya da süvari 
kışlası bir doğru çizgisi şeklinde tasarlanmalıdır. Kışla yapısında askerlerin koğuşları, subay kalem 
odaları, hamam, yemekhane, depolar, silah onarılan atölyeler, silahhane, hapishane, cami, 
hamam, çamaşırhane, çeşme, ahırlar ve ambarlar bulunur ve tüm birimler talim yapılan avluya 
bağlantılıdır. Koğuşlar genellikle 1 ya da yarım bölük alacak şekilde yapılır, 1,5 m yükseklikte 
ahşap bölmelerle 8 onbaşı takımına yetecek şekilde ayrılır. Bir askerin 22 m3'e (20 m3 hava + 2 
m3 eşya) ihtiyacı olduğu düşünülerek koğuşun büyüklüğü hesaplanır. Ahırlar ise en fazla 60 at 
kapasiteli olabilir. Bir atın 40 m3 havaya ihtiyacı vardır. Koğuşlarda olduğu gibi 4-4,5 m 
yüksekliğinde iç mekânlarda tek veya çift sıra at alacak şekilde düzenlenir.  
 
Topçu kışlalarında ise süvari kışlasından farklı olarak topçuların talim yapacakları büyük bir 
meydan ile topların yağmurdan, güneşten korunmaları için meydanın bir kenarında sundurmalı 
çardak ya da ambarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Taşrada inşa edilen kışlaların genel görünüm 
açısından İstanbul'dakiler kadar gösterişli ve süslü olmadığı aşikârdır. Başkent dışında yapılacak 
olan askeri binalarda dış görünüşün güzelliğinden ziyade, sağlamlık, dayanıklılık ve düşük maliyet 
aranmaktadır.  
 
Restitusyon projesinde tipolojik örnek olarak seçilen yapı, Gelibolu yarımadasında Seddülbahir 
Kalesi içinde yer alan 1834 yılına tarihlenen kışla binasıdır (Özsavaşcı, Şengün, Thys-Şenocak, 
Çelik, Tanyeli, 2017:246). Bu binanın çift katlı giriş mekânından geçilen kanatları, tek katlı, taş 
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konstrüksiyonlu, pencereleri kemerli ve söveli, yapı köşeleri kesme taş olarak inşa edilmiştir. 
Genel geometri, çatı biçimlenişi, yapım tekniği ve kullanılan malzemelerle alanda çalışılan 
binalara tipolojik olarak benzemektedir. Şu an ayakta olmayan bu kışlanın özgün durumuna ışık 
tutan net 20.yy başı fotoğrafları bulunmaktadır. Bu bina dışında arşivlerden bulunan diğer 19.yy 
kışla binaları ile karşılaştırma yapılmıştır.  
 

   
 
Şekil 14a. Seddülbahir Kalesi üst avlusunda         Şekil 14b. 19.yy sonuna tarihlenen kışla planı 
19. yy kışla binası                                                         (Kışla ismi yok, Gülsün Tanyeli arşivi) 
(Abdülhamid Albümleri, Lucienne  
Thys-Şenocak arşivi) 
 
Askeri Alan ile İlgili Restitüsyon ve Dönemleme Tespitleri 
 
Alanda bulunan 10 adet kışla yapısı, 19. yüzyıl ortası ya da sonu taşrada yapılan kışla ya da depo 
yapıları tipolojisi ile benzerlikler göstermektedir. Yapıların kiremit örtülü tekne ya da kırma 
çatıları olduğu eski görsellerden izlenmektedir. 1915-1920 yılları arasında yapıldıkları eski 
fotoğraflardan hareketle kabul edilebilir.  
 
Proje kapsamında çalışılan binalar askeri binalar oldukları için oldukça sade ve gerektiğinde 
yenilenmesi ve tamir edilebilmesi için kolay imalat yapılabilecek düzeydedir. Cephelerde yer yer 
okunabilen sıva katmanında herhangi bir bezeme veya süsleme elemanı görülmemektedir. Bazı 
bina köşelerinde büyük boyutlu kesme taş kullanımı vardır. Yapıların ahşap taşıyıcılı ve kiremit 
örtülü kırma ya da beşik çatıları olduğu eski görsellerden ve alanda bulunan farklı dönemlere ait 
kiremitlerden izlenmektedir. 1920’ye ait erken dönem fotoğrafında denize taraf cephe veren 
kalkan duvar bulunmaktadır. 
 
Alanda bulunan alaturka kiremitten Marsilya tipi kiremite kadar çok çeşitli çatı kaplaması birçok 
tamirat ve yeniden yapım dönemi olduğunu ortaya koymaktadır. Tuğla kemerli pencere ve kapı 
açıklıklarının söveleri ile yapı köşelerindeki dişlerin bazıları iyi durumda günümüze ulaşmıştır. 
Kapı ve pencere boşlukları tuğla kemer sövelerle çevrilidir, dış cepheye diş yaparak çıkmaktadır. 
Kışla binalarının özgün cephelerinin ve sövelerinin sıvalı oldukları, cephelerde bulunan ve 
maksimum dört kat olduğu görülen sıva katmanından anlaşılmaktadır. Dördüncü katman son 
dönemde yapıldığı anlaşılan çimento sıva katmanıdır. Kışla yapılarının iç bölüntü duvarlarının taş 
ya da taş-tuğla almaşık olanlarının yanı sıra daha geç tarihli tuğla muhdes bölüntü duvarlara da 
rastlanmıştır. Özgün döşeme katmanına ya da iç bölüntü şemasına ait iz bulunmamaktadır, 
zemin temizliği sonrası ahır olan kışla yapılarında iç bölüntülerinde ahşap dikmelerin oturduğu 
taş pabuçlar bulunmuştur. Yatakhane olarak kullanıldığı tahmin edilen yapılarda herhangi bir 
döşeme ya da kerevet izine rastlanmamaktadır. 
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Alanın dönemlemesi için Harita Genel Komutanlığı’ndan alınan hava fotoğrafları ışığında ilki özgün 
yapım dönemi olmak üzere dört önemli tarih belirlenmiştir;  
 

 
 

Şekil 15. Alanın 2017 yılında hazırlanan anahtar planı 
 
1919 tarihine ışık tutan askeri haritadan ve 1920 yılına ait fotoğraftan hareketle 1919 yılında alanda en 
azından tipik kışla yapılarının bulunduğu kesindir. Bu binalar 2,3,4,5,6,13,14,15,16,17 nolu binalardır. 
2-6 nolu binaların koğuş, 13-14 nolu binaların ahır, 15-17 nolu binaların ise idari yapı olarak 
kullanıldıkları düşünülmektedir.  
 
1950 yılı askeri hava fotoğrafında kışla binalarının yanı sıra 8,11,12,34,35 nolu binalar da 
görünmektedir. 1920-1950 arasına ilişkin detaylı görsel veri ve harita olmadığı için bu binaların yapım 
tarihleri net olarak bilinmemektedir. 12 nolu binanın kademe olarak adlandırıldığı ve teçhizat tamirat 
işlevi olduğu öğrenilmiştir. 
 
1953 yılına ait hava fotoğrafında 1,7,10 nolu binaların eklendiği görülmektedir. 1952 yılında alanın 
kullanımıyla ilgili bir karar olduğu ve ek binalara ihtiyaç duyularak inşa edildikleri tahmin edilmektedir. 
1953 yılından sonraki 1964 yılı fotoğrafında aynı binaların kullanımı devam etmektedir. 1 nolu bina 
lokal ve restoran olarak kullanılmıştır. 
 
1975 tarihli hava fotoğrafında ise alanın kullanımının yoğunlaştığı, genişlediği görülmekte, 29,31,37 
nolu tescilli binalarla birlikte başka binaların da yapıldığı ve kullanıldığı fark edilmektedir. 31 nolu bina 
askeri alanın giriş-kontrol binası olarak kullanılmıştır. 37 nolu binanın ise 1. Ordu’nun önemli harita 
tasnif ambarlarından birisi olduğu öğrenilmiştir. Kara kuvvetleri 1. Orduya bağlı 1 nolu Dağıtım Deposu 
olarak kullanılan alanda verilen bilgiye göre 1975 yılında 1 yüzbaşı, 3 subay, 1 komutan albay, 7-8 
astsubay, 100 er ve 50 sivil görev yapmaktaydı. Mühimmatın yanı sıra, yedek parça ve sarf 
malzemelerinin depolandığı bilgisi alınmıştır. Mevcut binaların yanı sıra sac hangarlar da depolama 
amacıyla 1975 döneminde bulunmaktaydı. 
 
Şu an ağaçlık olan 260 dönümlük yesil alan 1950-1964 yılları arası hava fotoğraflarında ağaçsızdır. Bu 
ağaçların 1964 yılına ait hava fotoğrafında görünmeyip 1975 yılı hava fotoğrafında görünmesi bu iki 
tarih arasında bir zaman ağaçlandırma yapıldığını göstermektedir.  
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Şekil 16. 1950 yılı Hava Fotoğrafı ve Dönemleme Çizimi (Harita Genel Komutanlığı) 
 

 
 

Şekil 17. 1953 yılı Hava Fotoğrafı ve Dönemleme Çizimi (Harita Genel Komutanlığı) 
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Şekil 18. 1975 yılı Hava Fotoğrafı ve Dönemleme Çizimi (Harita Genel Komutanlığı) 
 

 
 

Şekil 19. Alanın 2017 yılı havadan görünümü (Harita Genel Komutanlığı) 
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Şekil 20. Alandaki en korunmuş yapı olan 17 nolu binanın 2018 yılı görünümleri 
 
 

SONUÇ; ŞEHİR BELLEĞİNE TEKRAR KAZANDIRILAN YAPILAR 
 
Bu makale çerçevesinde incelenen askeri alan ve binalar, bir yarışma projesinin alt başlıkları olarak 
projelendirilmiş, bu projeler 2017-2018 Ağustos ayları arasında hazırlanmış ve Balıkesir Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Rölöve seti onaylanmış, restitüsyon projesi kabul edilmiş 
ve onaylanma aşamasındadır.  
 
Bu alan ve içindeki kışla binaları kent belleğinde 20. yüzyıl başından itibaren var olmuş, 1990 yılından 
sonra askeriyenin terki sebebiyle atıl durumda kalarak kent belleğindeki kimliği unutulmaya 
başlamıştır. Güncel tespitleri yapılan ve tarihsel süreçleri ortaya konulan bu binaların, niteliksiz 
eklerinden arındırılıp özgün kimliklerine ve mimari birliğine saygı duyan bir çerçevede 
işlevlendirilmeleri, bu büyük yeşil alanın topoğrafyası ve habitatıyla birlikte korunması ve yeniden 
topluma kazandırılması gerekmektedir.  Bu makale, projeyi hazırlayan ekiplerin ortak çağrısını 
duyurmayı amaçlamaktadır. 
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ÖZET:   
 
Daskyleion ve Kyzikos antik kentleriyle ilgili yapılan yayınların haricinde, Bandırma ve çevresinin tarih ve 
kültürünü yeterince ortaya koyacak araştırmaların sayısı son derece sınırlıdır. Adı geçen iki yerleşimle ilgili hâlen 
devam eden kazı çalışmalarında elde edilen veriler, bölgenin eski dönemlere ait tarihini aydınlatmaya yadsınamaz 
bir katkı sağlamaktadır. Ancak Bandırma ve çevresinin son 500-1000 yıllık periyottaki tarihi oldukça karanlıkta 
kalmış gözükmektedir. Halbuki Bandırma ve çevresindeki ilçelerle (Erdek, Gönen, Manyas, Marmara Adası) alakalı 
olarak Osmanlı dönemine ait tahmini belge sayısı 20 binden fazladır. Buna rağmen böyle bir külliyat neredeyse 
hiç kullanılmamıştır denilebilir. Diğer taraftan Bandırma ve çevresi, gerek Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında 
yaşadığı askeri başarısızlıklar sonucu kaybedilen topraklardan yapılan göçlerle, gerekse 1923’de imzalanan Lozan 
Barış Antlaşması gereği Yunanistan’la gerçekleştirilen Mübâdele uygulaması (nüfus değişimi) sebebiyle adeta bir 
göçmen yatağı haline gelmiştir. Çeşitli dönemlerde Rusya’dan, Kırım’dan, Kafkasya’dan, Romanya’dan, 
Bulgaristan’dan ve Yunanistan’dan Bandırma ve civarına yapılan göçler bölgenin demografik ve kültürel yapısını 
da oldukça değiştirmiştir. Bu değişim toplum hayatının diğer alanlarında da olumlu ve olumsuz etkisini 
göstermiştir. Kulaktan dolma bilgilerin dışında bu konular da tatmin edici boyutta ele alınmamıştır. 
 
Bu bağlamda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin kurulmuş 
olması, bütün bu tarihi ve kültürel olguların bilimsel yöntemlerle araştırılıp ortaya çıkarılmasını mümkün kılacak 
bir gelişme olmuştur. Fakültenin çeşitli bölümlerinde görev yapan akademisyenler yukarıda dile getirilen konuları 
inceleyebilecek kapasiteye sahiptir. Bu çalışmalar bir proje kapsamında ele alınacak ve ilk önce dar çerçevede 
Bandırma merkez ve köylerinde alan araştırması yapılacaktır. İlgili köyün tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi 
olan kişilerle yüz yüze yapılacak görüşmeler kayıt altına alınacak, bu şekilde ciddi bir envanter oluşturulacaktır. 
Elde edilen veriler, yazılı kaynaklarla da desteklenecektir. Ayrıca ziyaretler sırasında, halkın elindeki tarihi ve 
kültürel değer taşıyan materyaller de araştırılacak, rızaya bağlı bağışlama yöntemiyle elde edilen malzemeler 
kurulması düşünülen Etnoğrafya Müzesi’ne alınacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde kayıt altına alınıp 
envantere dahil edilecektir. Kitâbe, mezartaşı vb. malzemeler de ayrıca tespit edilecektir. 
 
Bu yolla Bandırma ve civarındaki bütün yerleşim birimleri ziyaret edilerek, bir tarih ve kültür envanteri/külliyatı 
oluşturulmaya çalışılacaktır. Böylece yazılı belge, sözlü ifade ve maddi materyal olarak elde edilecek veriler, 
ileride akademisyenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların kullanımına da açılacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Mübâdele, Göç, Bandırma, Sözlü Tarih, Yerel Tarih. 
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ABSTRACT:   
 
Except the publications on Daskyleion and Cyzicus ancient cities, the number of researches that will sufficently 
reveal the history and culture of Bandırma and its environs is extremely limited. The data obtained in the ongoing 
of the two mentioned settlements provide an undeniable contribution to clarification the history of the region 
from ancient times. However, the history of Bandırma and its surroundings during the last 500-1000 years seems 
to be quite dark. However, Bandırma and its surrounding districts (Erdek, Gönen, Manyas, Marmara Island) are 
related to the estimated number of documents of the Ottoman Era more than twenty thousand. 
Notwithstanding, such a corpus can be said to be almost never used. On the other hand, Bandırma and its 
environs have become focus on immigration due to the migrations made from the lands which have been lost 
due to military failures in the last century of the Ottoman State, and the practice change of population 
(Mübadele), which was carried out with Greece in accordance with the Lausanne Peace Treaty signed in 1923. 
Migrations from Russia, Crimea, Caucasia, Romania, Bulgaria and Greece to Bandırma and its vicinity have 
changed the demographic and cultural structure of the region in various times. This change has also had a 
positive and negative effect on other areas of community life. Excluding some hearsay informations , these issues 
have not been addressed in a substantial dimension.  
 
In this regard, the establishment of the Faculty of Humanities and Social Sciences within the scope of Bandırma 
Onyedi Eylül University has made it possible to research and reveal all these historical and cultural facts with 
scientific methods. The academicians who work in various departments of the faculty have the capacity to 
examine the issues mentioned above. These studies will be handled within the scope of a project and firstly field 
research will be carried out in Bandırma center and its villages in a narrow frame. The face-to-face interviews 
with people who have knowledge about the history and culture of the village concerned will be recorded and a 
serious inventory will be created in this method. The acquired data will also be supported by written sources. 
During the visits, the materials of historical and cultural value of the people will be searched and the material of 
the material obtained by consensual donation method will be investigated in the Ethnographic Museum. If this 
is not possible, it will be recorded and included in the inventory. Epitabh tombstone and etc. materials will also 
be identified. 
 
By  this way, all settlement units in and around Bandırma will be visited to create a history and culture inventory 
/collection. Thus, written data, verbal expression and material data will be available for future use by 
academicians, students and researchers. 
 
Keywords: Population Exchange, Migration, Bandırma, Oral History, Local History. 
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GİRİŞ 

 
Bandırma’nın Sosyal Dokusu ve Sözlü/Yerel Tarih 

 

Bandırma 19. yüzyılın ortalarına kadar nispeten durağan bir sosyal dokuya sahipti. Şehirde her ne kadar 
Rum, Ermeni ve Türklerden oluşan ve hemen hemen nüfus açısından dengeli bir toplumsal yapı 
hâkimse de, sonradan yaşanacak büyük nüfus sirkülasyonuna göre bu durumun oldukça mütevazı 
kaldığı anlaşılacaktır. 
 
Rusların Kafkas halklarını sürgüne göndermeye başladıkları 1864 tarihi Bandırma için de önemlidir. 
Bandırma ve civar yerleşimlerdeki Çerkez nüfusunun bir kısmı bu süreçte bu bölgeye gelip yerleşmiştir. 
 
Bandırma ve civarına kitlesel olarak gerçekleşen en büyük göç dalgası, 93 Harbi olarak da bilinen 1877-
1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucu olmuştur. Rusya’nın Osmanlı’ya tabi Balkan topraklarını işgal 
etmesiyle burada yaşayan Müslüman halk akın akın daha güvenli gördükleri bugünkü Türkiye 
topraklarına doğru göçmüşlerdir. Bu muhacirlerden bir kısmı gerek Bandırma şehir merkezine, gerekse 
civar köylere yerleşerek bazen müstakil köyler kurmuşlar, kimi zaman da mevcut köyün nüfusu içine 
alınarak sosyal dokuya çeşitlilik katmışlardır. 
 
Daha sonra 1912 Balkan Harbi dolayısıyla önceki kadar büyük olmasa da yine bir göç dalgası yaşanmış 
ve Trakya bölgesinden doğu istikametinde İstanbul’a ve civarına doğru nüfus hareketliliği 
gerçekleşmiştir. Bu göç sonucu Bandırma ve civarına gelip yerleşenlerin olup olmadığı bu proje sonucu 
ortaya konulacaktır. 
 
Sonraki göç hareketliliği ise resmi bir antlaşma sonucu gerçekleşmiştir. 1924 yılında Türkiye ve 
Yunanistan kendi ülkelerinde bulunan Rum ve Türk unsurları karşılıklı değiştirme/mübadele etme 
kararı almışlardır. Bu uygulama sonucu olarak da Bandırma merkez ve köylerinden binlerce nüfus 
Yunanistan’a, oradan da Bandırma ve civarına gelip yerleşmişlerdir. Özellikle Erdek ve civar adalar 
halkının önemli bir kısmı bu gruba dahildir. Yunanistan’ın Kavala ve Girit bölgesinden gelenler de 
bulunmaktadır. 
 
Tüm bu nüfus hareketlilikleri sonucunda bugün Bandırma ve çevresinde Manav, Tatar, Çerkez, Muhacir 
(Macır), Mübadil (Selanik göçmeni) olarak anılan gruplar teşekkül etmiştir. Bunlar artık hem şehirde 
hem köylerde bir arada yaşamaktadırlar. 
 
Bunların yanında Bandırma İstiklal Harbi sürecinde düşman elinden kurtulana kadar yaklaşık iki buçuk 
sene kadar Yunan işgaline de uğramıştır. Yunanlılar kaçarken şehri harap etmişler her tarafı yakıp 
yıkmışlardır. Bütün bu yaşananlar Bandırmalıların hafızalarında unutulamayacak bir şekilde yer 
etmiştir. 
 
İşte yukarıdaki özellikleri nedeniyle Bandırma ve çevresi, belki de sözlü tarih malzemesinin/kaynağının 
en bol olduğu yerlerden birisidir denebilir. Bütün bu anlatılan olaylar, yavaş yavaş unutulmaya yüz 
tutmaktadır. Bu projenin en önemli amaçlarından biri de bu bilgileri unutulmadan kayıt altına almaktır. 
 
Bandırma ve Üniversite 
 
Üniversitelerin evrensel bilginin araştırmalar ile ortaya çıkmasını sağlayan kurumlar olmaları yanında, 
kuruldukları şehre ve bölgeye de katkıda bulunmaları beklenmelidir. Aslında bu açıdan Bandırma şehri 
şanslı bir konumdadır. Çünkü bir ilçede kurulan ilk üniversitedir ve bu konuda belli bir tecrübeyi 
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devralarak yola çıkmıştır. Nispeten orta ölçekli bir şehre üniversitenin faydası büyük şehirlere nazaran 
daha fazla olabilecektir. 
 
2017 yılında kurulup 2018 yılında öğrenci almaya başlayan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Coğrafya ve Sanat Tarihi bölümlerinin kurulmasıyla 
da Bandırma ve çevresinin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerinin keşfedilmesi ve değerlendirilmesini 
merkeze alacak çalışmaları başlatma imkânı ortaya çıkmıştır. Çünkü yerel tarih bilincinin oluşması 
toplumları zinde tutan en önemli faktörlerden biridir. 
 
 

YÖNTEM 
 
Hayata geçirilecek olan proje, üniversitemizin kurulduğu Bandırma ve çevresinin tarih ve kültürünün 
araştırılması açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak çalışmaların koordine edileceği 
Bandırma ve Çevresi Tarih ve Kültürünü Araştırma Merkezi kurulacaktır. Bandırma ve çevresinin henüz 
keşfedilmemiş tarihi ve kültürel varlıklarının gün yüzüne çıkarılması ve mevcut olanların korunması için 
elzem olan kültür bilincinin canlandırılmasına yönelik disiplinler arası sözlü/canlı tarih araştırmaları 
yapılacaktır. 
 
Bandırma ve çevresinin tarihini, kültürünü araştırmak, incelemek, tespit etmek, belgelemek, korumak 
ve yayınlamak projenin öncelikli amaçları arasındadır. Güney Marmara bölgesinin tarihi ve kültürel 
zenginliği sözlü/canlı/yerel tarih araştırmalarıyla ve saha çalışmalarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılacak, 
somut olmayan kültürel miras kayıt altına alınacak, bölgenin tarih ve kültür envanteri oluşturulacaktır. 
Alan çalışmaları sonucunda keşfedilecek sözlü, yazılı, maddi tarihi ve kültürel varlıkların korunması, 
bilim dünyasına ve halka tanıtılması amacıyla üniversitemiz bünyesinde Bandırma Tarihi Müzesi veya 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Etnoğrafya ve Tarih Müzesi tesis edilecektir. 
 
Bu çalışmalara öğrencilerin aktif olarak katılımları teşvik edilecek, böylece derslerde gördükleri konular 
üzerinde pratik yapma imkânı ve ayrıca öğrenim gördükleri şehre katkı yapmaları da sağlanmış 
olacaktır. Araştırmalar sonucunda elde edilecek veriler tarih, edebiyat ve kültür seminerleri vasıtasıyla 
başta öğrenciler olmak üzere, basın ve yerel halkla paylaşılıp bir tarih ve kültür ortamının 
oluşturulmasına öncülük edilecektir. 
 
İlk önce şehir merkezinde en yaşlı nüfusla yüz yüze görüşmeler yapılıp kayıt altına alınacaktır. Daha 
sonra aynı yöntem köylerde uygulanacaktır. İkinci adım ise, halkın elinde Bandırma’nın tarih ve 
kültürüne ışık tutabilecek en ufak tarihi bir belge, fotoğraf veya farklı bir maddi materyal varsa bunun 
da belgelenip kayıt altına alınması olacaktır. 
 
Belli bir sürede elde edilen bilgi ve materyaller, peyderpey çözümlenip belli başlıklar altında tasnif 
edilip akademik camia, basın, halk ve diğer ilgililer ile paylaşılacaktır. 
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SONUÇ 
 
Bandırma ve Çevresinin Tarih ve Kültürünü Araştırma Projesi’nin gerçekleştirilmesiyle; 
 

 Hafızalardan bir şekilde silinip gitme ihtimali bulunan bilgiler kayıt altına alınmış olacak. 
 

 Unutulmuş bilgilerin tazelenmesiyle tarih ve kültür bilinci oluşturulmuş olacak. 
 

 Ortaya çıkacak malzemeye göre her köy için bir yerel tarih metni hazırlanacak. 
 

 Elde edilen verilerin yer aldığı yayınlar kaleme alınacak. 
 

 Bilgileri paylaşmak amacıyla düzenli olarak panel veya konferanslar düzenlenecek. 
 

 Maddi kültür materyallerinin sergileneceği en uygun mekân olarak bir müze açılacak. 
 

 Öğrenciler, akademisyenler veya halkın istifadesine sunulmak üzere verilerin bir kopyası 
kütüphaneye teslim edilecek. 

 

 Bu kayıtlara dayalı olarak çeşitli akademik disiplinlerde yerel temalı lisansüstü tezler hazırlatılacak. 
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ÖZET:   
 
Diocletianus tarafından Asia Eyaleti bölünerek kurulan Hellespontus Eyaleti, Marmara Denizi’nin güney kıyılarını 
kapsamaktadır. Bugün Erdek sınırları içinde yer alan Kyzikos antik kenti de eyaletin başkentidir. Hierocles’in 
Synecdemos adlı eserinde bu eyalete bağlı 33 kent adı verilmiştir.  Eyalet kentlerini içeren bir başka kaynağımız 
ise Notitia Episcopatuum adlı listelerdir. Çalışmamızda bu iki kaynak ile diğer bazı Roma ve Bizans yazarlarının 
aktardığı bilgiler kullanılarak saptanacak olan Hellespontus Eyaleti kentleri; lokalizasyon, idari veya dini önem ve 
birbirleriyle ilişkileri bağlamında incelenecektir. 
 
Anahtar sözcükler: Hellespontus Eyaleti, Antik Kentler, Kyzikos  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Bu çalışmanın düşünsel alt yapısı, Balıkesir merkezi çevresindeki Eskiçağ kentleri üzerine hazırlanmakta olan doktora tezinin 
literatür araştırması sırasında oluşmuştur. Bu vesileyle, doktora bursuyla (2214-A) Münster’de kütüphane çalışması yapmamı 
sağlayan Tübitak’a ve sürece destek veren hocalarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.  
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ABSTRACT:   
 
Hellespontus province, founded by Diocletianus. The province covers the southern shores of the Sea of Marmara. 
The ancient city of Cyzicus, situated within the borders of Erdek, is the capital of the province. In Hierocles' 
Synecdemos, there are 33 city names associated with this state. Another source is Notitia Episcopatuum. In our 
study; these two sources and the information provided by some other Roman and Byzantine writers will identify 
the Hellespontus provinces and these cities will be examined in terms of localization, administrative or religious 
significance, and interrelationships. 
 
Keywords: Hellespontus province, ancient cities, Kyzikos 
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GİRİŞ 

Roma İmparatorluğu’nun Küçük Asya’daki idari bölgelerinden biri olan Hellespontus Eyaleti, 
Diocletianus tarafından Asia Eyaleti’nin (Provincia Asia) bölünmesiyle kurulmuştur (Hasluck, 1910: 
192). Kuruluşundan bu yana bölgenin en önemli kenti olan Kyzikos da eyaletin başkenti olmuştur. 
Eyalet kentlerini toplu olarak veren kaynaklar incelendiğinde; eyaletin Anadolu’nun Antikçağ 
bölgelerinden Troas’ın neredeyse tamamını, Mysia’ın ise büyük bir kısmını kapsadığı anlaşılmaktadır 
(Levha 1). 

 

 

Levha 1. Hellespontus Eyaleti Kentleri (Le synekdèmos d'Hiéroklès et l'opuscule géographique de 
Georges de Chypre, Bruxelles, 1939) 

 

Bu kaynaklardan biri Hierocles’in1 Synecdemos adlı eseri, bir diğeri de Bizans dönemindeki dini 
yapılanmaya dair hazırlanan Notitia Episcopatuum adlı listelerdir. Hierocles’in eseri (Synecdemos) 
Roma İmparatorluğu’nun 535 yılından önceki idari bölümlerini ve bu bölümlerdeki kentlerin listesini 
içermektedir (Kazhdan & Talbot & vd. 1991: 930). Her ne kadar bazı hatalar barındırsa da, bu yönüyle 
Geç Roma- Erken Bizans siyasi coğrafyası hakkında bilgi alınabilecek korunmuş en önemli kaynaklardan 
biridir.  

Söz konusu kaynakta Roma İmparatorluğu toprakları 64 Eparkhia’ya (eyalet) ayrılmış ve Eparkhia’lara 
ait kentlerin adları sıralanmıştır. Eparkhia’ların başkentleri (μητρόπολις) belirtilmiş olduğu gibi kentler 
de coğrafik yakınlık durumuna göre sınıflandırılmıştır. XXI. Eparkhia olarak verilen Hellespontus 
Eyaleti’ne bağlı üç gruba ayrılmış 33 kent adı vardır (Hierocles, Synecdemos 662-664). Ancak 
Synecdemos’u yayınlayanlardan biri olan Honigmann; Eksoria, Herai ve Sideron’u yanlışlıkla tekrar 
sonucu ortaya çıktıkları gerekçesiyle listeye dâhil etmemiştir. Böylece toplamda 30 kent adı ortaya 
çıkmaktadır.  

 

                                                           
1 Hierocles hakkında eseri dışında bilgimiz yoktur.  Eserinin içeriğine bakılarak, VI. yy. da yaşamış Bizanslı bir coğrafyacı olarak 
tanımlanmaktadır (Kazhdan& 
Talbot & vd. 1991: 930). 
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Synecdemos 662: 

1-Prokonnesos (Saraylar)  9-Troas /Aleksandria Troas (Dalyan-Ezine) 

2-Eksoria    10-Skamandros  

3-Barispe / Baris   11-Polikhna 

4-Parion (Kemer)   12-Poimanenos (Eski Manyas) 

5-Lampsakos (Lapseki)   13-Artemea (Gönen) 

6-Abydos (Nara Burnu)   14-Rhekita, Dekhastadia ?  

7-Dardanon /Dardanos (Maltepe) 15-Blados /Blaudos 

8-Ilion (Hisarlık)    16-Skelenta  

 

İlk grupta; Propontis kıyıları ve Troas’daki kentler verilmiştir. Bu grupta Troas şeklinde verilen adın, 
Aleksandria Troas olduğu açıktır. Listedeki kentlerden Prokonnesos, Parion, Lampsakos, Abydos, 
Dardanos, Ilion, Aleksandria Troas, Poimanenon ve Artemea kentlerinin lokalizasyonları bellidir. Ayrıca 
bu kentler hakkında elimizde diğerlerine oranla daha fazla yazılı kaynak ve arkeolojik belge vardır. Buna 
karşın Skamandros, Eksoria, Barispe/Baris, Polikhna, Rhekita, Blados ve Skelenta hakkındaki bilgilerimiz 
oldukça sınırlıdır.  
 
Skamandros, haklı olarak İlyada’da geçen Skamandros Çayı (Eski Menderes) çevresinde aranmaktadır 
(Calder&Bean, 1958, Ad; Talbert, 2000, 56-C2). Ramsay; Burckhardt ve Parthey’in yayınında verilen 
Eksoria’yı Prokonnessos (Ramsay, 1960: 166), Rekita’yı da Plinius’ta (V, XXXIII) geçen Conisium ile 
eşleştirmiştir (Ramsay, 1960: 165, dp. 2). Fakat Conisium’un, 663 numaralı listede verilen Koniosine 
(Κονίοσίνη) ile eşleştirilmesi daha uygundur. Jones, üçüncü sıradaki Barispe’yi Kyzikos ile Parion 
arasındaki kıyı şeridinde, bu iki kentten birinin arazisindeki köy olarak tanımlamıştır (Jones, 1971: 91; 
Calder&Bean, 1958, Bc). Ramsay ise Barispe/Baris adının Parion’un tekrarlanmasından kaynaklandığı 
görüşündedir (Ramsay, 1960: 165, dp. 2; 166, 167, 172).  
 
Strabon (XIII.1, 45; XII.1, 52), Polikhna’nın yerini “Aisepos Vadisi’nde, Irmağın solunda önce duvarlarla 
çevrili olan Polikhna’ya gelinir” şeklinde tarif etmiştir1. Gruptaki Blados ve Skelenta’nın da Lydia’daki 
Blaundos ve Kalanda kentleri olduğu, yanlışlıkla Hellespontus Eyaleti kentleri arasına yazıldığı 
düşünülmektedir (Ramsay, 1960: 100, 142, 143). Rhekita konusunda ise hiçbir bilgi yoktur. Literatürde 
daha çok kentin adının yanlış yazılmış olabileceği üzerinde durulmaktadır (Ramsay, 1960: 167).  
     
Synecdemos 663: 

1-Miletoupolis (Melde Bayırı)    8-Pionia   

2-Germai /Germe    9-Koniosine / Konision  

3-Aptaos / Attaos      10-Argiza (Pazarköy) 

4-Kerge      11-Ksios Trados / Hamaksitos (Troados?)  

      (Babakale) 

5-Sagara (Balıkesir civarı)    12-Mandakada / Mandakanda 

6-Hadrianou Therai (Balıkesir)    13-Ergasteria (Balya) 

7- Herai / Eras  

                                                           
1 Kentin yeri için bkz. Calder&Bean, 1958, Bd. 
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İkinci grupta da iç kısımlardaki kentler sıralanmıştır. Grupta 13 kent adı vardır. Fakat yedinci sıradaki 
Herai adlı kentin, Hadrianoutherai’ın sonundaki ekin tekrarlanmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Miletopolis ve Argiza dışında gruptaki kentlerin konumları tartışmalıdır. Germe, 
Soma yakınlarına ya da Manyas ile Mustafakemalpaşa arasına lokalize edilmektedir. Hatta iki Germe 
olduğu ve bunlardan birinin güneyde, Hiera Germe adını taşıyan ikincisinin ise kuzeyde yer aldığına dair 
görüşler vardır (Calder&Bean, 1958, Bd). Attaos (Aptaos1) ve Hadrianoutherai Balıkesir merkezi 
yakınlarına, Pionia (Strabon, XIII.1,56; Plinius, V. XXXIII) Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine ya da 
İvrindi’nin Gömeniç Mahallesi’ne, Ergesteria da Balya’ya lokalize edilmektedir.  
 
Kerge2, Sagara (Ramsay, 1960: 168), Konision (krş. Plinius, V, XXXIII), Ksios Trados (Hamaksitos?) ve 
Mandakanda (Plinius, V, XXXIII)  konusunda ise elimizde en azından şimdilik lokalizasyonlarını 
yapmamızı sağlayacak nitelikte bilgi yoktur. Ramsay, Mandakanda’nın Aisepos ya da Tarsios Nehri 
vadisinde aranması gerektiğini önermektedir (Ramsay, 1960: 168). Calder ve Bean’ın haritasında da 
Lentiana ile birlikte Manyas Gölü’nün (Aphnitis) güneyinde gösterilmiştir (Calder&Bean, 1958, Cc). 
Ramsay, Ksios Trados’un ise Stratonikeia kentinin adının değiştirilmiş biçimi olduğunu ve Lydia yerine 
yanlışlıkla Hellespontus’a kaydedildiğini ileri sürmüştür (Ramsay, 1960: 100). 
 

Synecdemos 664: 

1-Mandrai      4-Sideron  

2-Hippoi     5-Skepsis (Kurşunlu Tepe) 

3-Okhe / Okhe Sideron (Sidera ?) 

  

Az sayıda kentten oluşan üçüncü grupta ise Mandrai, Hippoi, Okhe, Sideron ve Skepsis’in adları 
verilmiştir. Ancak Skepsis dışında bu kentlerin hiç birinin lokalizasyonları bilinmemektedir. Parthey’in 
ayrı ayrı verdiği Okhe ve Sideron’u Honigmann tek yerleşim olarak vermektedir. Mandrai adı ise 
günümüzde bölgedeki bazı köylerin adlarında karşılaşılan Mandıra’yı çağrıştırmaktadır. Bu nedenle bu 
köylerde aranması gerekmektedir.  
  
VII. yüzyılda Heraklius’un (610-641), Bizans imparatorluğu topraklarını Strategos’lar tarafından 
yönetilen askeri karakterli themalara ayırmasıyla (Ostrogorsky, 2011: 89 vd.), Hellespontus Eyaleti 
ortadan kalkmış, eyalet toprakları Anadolu’da kurulan üç themadan biri olan Opsikion’a dâhil 
edilmiştir. Ancak eyalet bölümlemesi kilise örgütü için kullanılmaya devam edilmiştir (Mercangöz, 
2003: 46-47). Bu yüzden kilise örgütlenmesine dair bazı kaynaklarda bölge kentleri Hellespontus Eyaleti 
altında sayılmaktadır. 
 
Bu kaynaklardan biri, Notitia Episcopatuum adlı listelerdir3. Henricus Gelzer (Gelzer, 1901) ve Gustavi 
Parthey (Hierocles&Parthey, 1967) tarafından derlenerek yayınlanan bu listeler, kentlerin adlarını 
içermesi bakımından Synecdemos ile benzerdir. Fakat Synecdemos idari sistemle ilgilidir. Notitia 
Episcopatuum ise Roma’nın doğu eyaletlerindeki kiliselerin ve piskoposların hiyerarşik sırasını konu 

                                                           
1 Ramsay, Aptaos olarak verilen adın Balaios ya da Strabon’da (XIII, 1, 67) geçen Palaia’nın yanlış yazılmış bir şekli olduğunu 
ileri sürmüştür (Ramsay, 1960: 177). Fakat adın doğru yazım şekli Attaos’dur. 
2 Veli Sevin, kentin Keraseis (Savaştepe) civarındaki küçük kasabalardan biri olduğunu belirtmektedir (Sevin, 2001: 50). Krş. 
Ramsay, 1960: 165, dp.2. 
3 Notitia Episcopatum ile benzer bir başka Bizans kaynağı, VII. yüzyılda yaşamış Lapithos (Lapta) kökenli coğrafyacı Georgios 
Cyprios’un Descriptio Orbis Romani adlı eseridir (Kazhdan&Talbot&vd. 1991: 837, 838). Hem Notitia Episcopatuum gibi dini 
hem de Synecdemos gibi dünyevi örgütlenmeye dair listeleri içeren eser, IX. yüzyıla ait bir derleme sayesinde günümüze 
ulaşmıştır. Her iki kaynakta olduğu gibi Georgios Cyprios’un verdiği listede de eyaletin başkenti Kyzikos’tur (Gelzer, 1890, 
1287-1299). 
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almaktadır1. Bugün elimizde Constantinopolis Kilisesi’ne bağlı Metropolitlik ve Piskoposluk 
merkezlerinin (Piskoposların) dini hiyerarşideki konumlarının belirtilmesi için hazırlanmış 13 liste vardır 
(Hierocles&Parthey, 1967: 55 vd.).  
 
Listeler incelendiğinde, Hierocles listesi gibi, Notitia Episcopatuum’da da bölgenin merkezinin Kyzikos 
olduğu görülmektedir. Kent, Constantinopolis Kilisesine bağlı metropolitlikler arasında Caisareia, 
Ephesos, Herakleia ve Ankyra’nın ardından beşinci sıradadır (Gerland, 1931 :8; Gelzer, 1901: 534). 
Kyzikos’a bağlı piskoposluk merkezlerinin sayısı ise 10 - 13 arasında değişmektedir. Hierocles’in 
Hellespontus Eyaleti listesinde 30 kent adı sayıldığı düşünüldüğünde, sayının oldukça düşmüş olduğu 
açıktır.  Bu durum, Ramsay tarafından Hellespontus Eyaleti’ni iyi tanıyan Hierocles’in resmi kayıtlarda 
olmayan kasabaları da listeye eklemiş olmasıyla açıklanmaktadır (Ramsay, 1960: 165, 166).  
 
Notitiae Episcopatuum’un ilk sıralarında Germe, Poimanenon, Okes ve Bareos gibi kentler vardır. 
Daphnousias’a sadece III. listede,  Hagios Kornelios’a X. ve XIII. listede, Hadrianus’un Mysia’da kurduğu 
Hadrianeia kentinin adına ise VIII. ve IX. listede rastlanmaktadır (Hierocles&Parthey, 1967). X. ve XIII. 
listede Hadrianoutherai ve Achyraus’un adlarının birlikte verilmesi, Achyraus’un ya Hadrianoutherai’ın 
yeni adı ya da ona yakın ve bu kentin yerini almış olan bir Ortaçağ kalesi olduğu görüşünü 
desteklemektedir. Hierocles’in listesinde iç kesimdeki kentlerin ilk sırasında yer alan Miletopolis’in adı 
ise Notitia Episcopatuum’da son sıralara gerilemiştir. 
 
Sonuç olarak, III. yüzyılın sonunda Diocletianus tarafından kurulan Hellespontus Eyaleti, VII. yüzyıla 
kadar varlığını sürdürmüştür. VII. yüzyıldaki thema düzenlemesiyle eyalet ortadan kalkmıştır. Ancak 
eyalet birden bire sona ermemiş, kilise örgütlenmesi için kullanılmaya devam edilmiştir. Eyaletin 
kapsadığı alanın farklı fiziki ve sosyo-ekonomik yapısı, eyalet kentlerinin gruplara ayrılmasına neden 
olmuştur ki, bu gruplar Hierocles’in eserinde görülmektedir. İlk grupta, deniz kıyısına yakın kentler 
sıralanmıştır. Bu kentlerin kökeni genelde Arkaik ya da Klasik döneme dayanmaktadır. Buna karşın iç 
kesimlerdeki ikinci ve üçüncü grup kentlerin çoğu Roma imparatorluk döneminde kurulmuştur. Bu 
durum iç kesimlerindeki kentleşme faaliyetlerinin Roma İmparatorluk Dönemi’nde yoğun olduğunu 
göstermektedir.  
Eyalet kentleri, bazı istisnalar dışında varlıklarını Geç Bizans dönemine kadar sürdürmüşlerdir. Kentler 
Geç Bizans döneminde ise yavaş yavaş küçülerek, giderek terkedilmiştir. Küçülmedeki etkenlerin 
başında güvenlik sorunları, depremler ve değişen yol ağları gelmektedir.  Yerleşimlerin tarihindeki 
kesinti, yerlerinin unutulmasına da yol açmıştır. Bazılarının adları Türk hâkimiyeti döneminde 
üzerlerine ya da yakınlarına kurulan yerleşimlere yansımış olmakla  
birlikte, Eskiçağ boyunca kuzeybatı Anadolu’nun özellikle iç kesimlerinde kurulan pek çok kent hala 
kayıptır. Buna karşın en azından Geç Antikçağ’da varlığını sürdürenlerin adlarının büyük oranda 
Hierocles listesi ve Notitia Episcopatuum gibi kaynaklara yansımış olması, bölgedeki kalıntı alanlarıyla 
eşleştirme olanağı sunmaktadır.  
  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Diğer yandan Bizans döneminde dini ve idari sistemin birbirinden tamamen ayrı olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 
Örneğin Hellespontus Eyaleti’nin idari başkenti olan Kyzikos, dini anlamda da metropolitlik merkezidir. Yalnız bazı durumlarda 
küçük kentlerin, Hristiyanlık açısından önemli bir piskoposa veya kiliseye sahip olmaları nedeniyle dini hiyerarşide daha 
gelişmiş merkezlerin önüne geçmesi söz konusu olabilmektedir. 
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ÖZET:  
 
Kyzikos Antik Kenti, Roma Dönemi'nde özellikle MS 2. ve 3. yy'larda mimari yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Bu 
çalışmamızda Kyzikos Antik Kenti'nde yer alan; Amfiteatr, Tiyatro ve Hadrian Tapınağı ekseninde şehrin kültür, 
eğlence ve dinsel anlayışı ortaya konmaya çalışılmıştır. Anadolu'daki üç amfiteatrdan biri olan Kyzikos Antik Kenti 
Amfiteatrı boyutları ve bulunduğu konum dikkate alınarak şehrin eğlence kültüründeki yeri incelenmiştir. İkinci 
incelenen yapı Kyzikos Tiyatrosudur. Bu yapı Hellenistik Dönem’de inşa edilmiş  ve Roma Dönemi’nde de bazı 
değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam edilmiştir.  Hem tiyatroyu hem de amfiteatrı barındıran bu şehrin 
eğlence, kültür ikilemi bu yapıların mimari yeterlilikleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele alınıp tartışılmıştır. 
Son olarak anıtsal boyutu ile Kyzikos Hadrian Tapınağı'nın kültürel işlevinin yanında, tiyatronun kültsel bir 
yansıması olabilecek Dionysos sahnelerini  güney frizinde barındırması, ayrıca amfiteatrın şiddet kavramı 
yansımasının simgeleri olan gigantomachia sahnelerinin de bulunması sosyo-kültürel bir inceleme alanı 
oluşturmuştur. Sonuç olarak toplumun vazgeçilmez üç alışkanlığı, kamusal kontrol dâhilinde inanç, kültür ve 
şiddet mimari yapılar ışığında incelenmiştir. 

 
Anahtar sözcükler: Kyzikos, Amfiteatr, Tiyatro, Dionysos, Hadrian Tapınağı 
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ABSTRACT:   

 
The city of ancient Cyzicus, ın the Period of Rome 2nd and 3 rd AC with specially architectural structures, is in the 
foreground. In this Work the located in the Ancient Cyzicus city’ Amphitheatre, the Temple of Hadrian and Cyzicus 
Theatre that On the axis of culture, entertainment and religion of the city tried to put the understanding. In 
Anatolia there are only three amphitheatre and one of which is Cyzicus Amphitheatre. The city's entertainment 
culture has been examined about the dimension and local position of The Cyzicus Amphitheatre. Second building 
is the theater of Cyzicus. The building built in Hellenistic Period and some changes were made during the Roman 
period and used ıt. Both theatre and amphitheatre was in Cyzicus and entertainment, cultural dilemma, 
architectural skills of these constructions in a comparative framework discussed. Finally the Temple of Hadrian 
in Cyzicus, ıt is monumental, beside the cultural function, Dionysos scenes that may be a reflection on the 
southern frieze hosting. Also reflection of the concept of violence of amphitheater presence of gigantomachia 
scenes created a socio-cultural field of study. Eventually Three indispensable habits of the community under the 
public control that belief, culture and violence in the light of architectural constructions it was investigated. 

 
Keywords: Cyzicus, Amphitheatre, Theatre, Dionysos, The Temple of Hadrian 
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GİRİŞ 
 
Kyzikos Antik Kentinin Coğrafi Konumu ve Yapısı 

 
Kyzikos Kenti Balıkesir ili, Erdek İlçesi sınırları içerisinde Bulunduğu alan Kapıdağ yarımadasının güney 
kısmında yer alır (Koçhan, 2011: 11). Kyzikos Kentinin coğrafi koordinatları yaklaşık olarak kuzey enlemi 
ve doğu boylamında: 40⁰22’20.74” K, 27⁰52’45.64” D; 40⁰22’42.73”K, 27⁰54’08.04” D; 40⁰23’06.00” K, 
27⁰51’38.10” D; 40⁰24’00.19” K; 27⁰53’05.58” D; 40⁰23’26.34” K, 27⁰53’12” D’dır (Google Earth). 
 
Kyzikos Kenti’nin bulunduğu coğrafyanın oluşumu tartışmalıdır. Kapıdağ yarımadasının Belkıs 
tombolosu olarak adlandırılan bu kısmın coğrafi oluşumunun geçirdiği coğrafi süreçler, ne şekilde 
oluştuğu, ilk önceleri ada mı yoksa yarımada mı olduğu kesin bilinemiyor. Yer şekilleri bakımından, 
arkeolojik anlamda, bizi asıl ilgilendiren bahsi geçen alanın yerleşim alanı olarak kullanılmaya 
başlandıktan sonraki durumudur. Bu tartışmalar antik çağ yazarlarından günümüz araştırmacılarına 
kadar devam etmektedir. Özellikle Scylax, Doidoros, Apollonius Rhodius ve Lampsakoslu Anaksimenes 
bu tartışmaya dahil olan antik yazarlardan bazılarıdır. Burası coğrafi olarak “Pliosen sonları-Kuaterner 
başlarında horst biçimi kazanan Kapıdağ kıyıya yakın bir ada iken dördüncü zaman sonu ile tarihi çağlar 
içinde anakaraya bağlanmıştır.” Ayrıca Kapıdağ yarımadası morfolojik yönden bir kubbeye benzetilir 
ve yükseltileri 600-800 m arasında olan tepeler ve dik yamaçlara sahip olduğu belirtilir (Ertin, 1997: 
203).  
 
Kyzikos halkının kökeni konusu oldukça tartışmalıdır. N. Koçhan’ın aktardığına göre “Kyzikos Halkı dış 
baskılar, özellikle Aeol saldırıları sonucu Thessalia’dan göç etmek zorunda kalan Pelasglı Dolionlar’dır” 
(Koçhan, 2011: 23). Kyzikos Kenti bulunduğu coğrafi konum itibariyle dönem içerisinde farklı grupları 
barındırmış ve genel karakteri itibariyle kozmopolit bir yapıya sahip olmuştur.  
 
Sosyolojik Kent Kavramı Kapsamında Kyzikos Yerleşimi Kent Kavramı Kapsamına Girer mi ?  
 
Farklı dillerde farklı kavramlarla ortaya konan “kent” sözcüğü özellikle uygarlıkla bağlantılıdır. Kent 
sözcüğü ve uygarlık bağlantısını en iyi ortaya koyan, örnek sözcüklerin türetilmesindeki bağlantılardır. 
Latincede Kent “cite” kökenlidir. İngilizcede “city” olarak belirtilir ve bu durumla paralel “uygarlık” 
sözcüğü ise “civilisation”dır. Arapça’da kent “medine” olarak karşılık bulmuş, “uygarlık” ise 
“medeniyet” olarak adlandırılmıştır (Çizgen, 1994: 20; Gates, 2011: 1). Kent tanımının uygarlık 
kavramıyla bu kadar iç içe olduğu bir düşünsel zeminde Max Weber ilginç bir saptama yapar bir 
yerleşimde tüccarlar, loncalar, askerler ve görevlilerinin olmasının kent olması için yeterli olmadığını 
vurgular. Weber’e göre bir yerleşimin kent olarak adlandırılması için alışveriş ve ekonomik olayların 
izafi olsa dahi hakimiyetinin temsil edilmesi ve bazı unsurları barındırması gerekmektedir. Bu unsurlar 
şu şekilde sıralanabilir: 
İstihkam: Kenti çevreleyen fiziki koruma sistemi 
Pazar Yeri: Kentin fiziki bir unsuru olarak sistematik ve işlevsel alışveriş mekanı 
Hukuk: Kendine ait mahkeme veya kısmen özerk yasal sisteminin olması 
İlgili Birlik Biçimi: Esnaf loncalarından dini kurumlara, kente ait ürünlerden siyasi yönetime kadar din, 
yasa, örf vb. unsurlarla kentliyi o kente bağlayan birlik kurumları. 
Özerklik: Kısmen özerklik veya kendi kendine yönetme ve kent halkının katıldığı seçimlerle iş başına 
gelen idari yetkililerce yönetim (Editör Güneş, 2013: 29).  
 
Kent olarak tanımlamak için gerekli olan bu şartlar Kyzikos’da mevcuttur. İstihkam olarak geniş bir sur 
sistemine sahiptir bunun yanında iki agorası mevcuttur (Bkz. Res. 1). Hukuk sistemi üzerine Hasluck 
bazı bilgiler aktarır. Kyzikos’un demokratik bir yapıya sahip olduğunu ve Boule’de kendi kanunlarını 
yaptığını belirtir. Boule’ de farklı dönemlerde sayı değişmiş olsa da 6 gruptan bahseder (Hasluck. 1910: 
250-251). Kyzikos’da, İlgili Birlik Biçimi kapsamında ise esnaf loncaları ile ilgili birçok yazıt bulunmuştur. 
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Bunlara Balıkçılar Loncası ( Schwertheim, 1980: 109), Yün Dokumacı ve Limandaki Yün Taşıyıcı Loncaları 
örnek verilebilir ( Schwertheim, 1980: 89). Son olarak özerklik günümüzdeki sistemler kadar geniş 
tabanlı olmasa da Hasluck demokratik bir yapıya yakın bir sistemden bahseder (Hasluck, 1910: 250). 
Bu maddeler ışığında Kyzikos’un sosyo-kültürel yapısı dahilinde kent kavramı içine alınabileceği 
düşünülebilir. 
 
Kyzikos kenti ekonomik açıdan tarihi boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Kentin bulunduğu fiziki 
şartlar ve geçiş noktası olması ekonomisinin güçlenmesinde ana etkenlerden biridir. Kent hem deniz, 
hem de kara ticaret yollarıyla birçok önemli ticari noktaya bağlanmıştır. Bu şartlardan dolayı gerek 
erken dönemlerde, gerek Hellenistik Dönem’de önemli bir kavşak noktası olmuştur. Bu özelliğini, inişli 
çıkışlı bir seyir izlemesine rağmen, Roma Dönemi’nde de sürdürmüştür (Hasluck, 1910: 178-191). 
 
Bu çalışmamızda Kyzikos kentinin MS 2. yy’da ön planda olan üç kamusal yapısını inceleyerek; bu 
yapıların kentin sosyo-kültürel yaşantısına etkisini din, kültür ve siyasi propaganda olarak “zevk” 
anlayışı çerçevesinde ele alacağız. Çalışmamızda ilk olarak Roma siyasetinin önemli bir ayağı olan, 
propaganda amaçlı “zevk” oyunlarının sergilendiği “Kyzikos Amfiteatrı”nı ele alacağız. Ardından Hellen 
dünyasının önemli mimari kültürel yapılarından biri olan ve Roma Dönemi’nde de varlığını sürdüren 
“Kyzikos Tiyatrosu”nu inceleyeceğiz. Son olarak sosyo-kültürel bağlamda hem amfiteatrın hem de 
tiyatronun belirli propaganda ve kültürel öğeleri taşıması bakımından “Kyzikos Hadrian Tapınağı” 
değerlendirilecektir.  
 
Kyzikos Amfiteatrı  
 
Amfiteatr kentin kuzeyindedir (Harita 1-4). Amfiteatr, Kleite deresinin yatağında yer almaktadır 
(Koçhan, 2011: 83). Yapının yaklaşık ölçüleri 155x180 m dir. Yapım tarihini Hadrian (Radt 1988) ve Geç 
Antoninlere dönemine (Hasluck, 1910: 10) tarihleyenler olduğu gibi, yapının inşasının MS 2. yy 
başlarında başladığını; ama depremler dolayısıyla 2. yy’ın 2. yarısında tamamlanmış olacağını 
belirtenler de vardır ( Koçhan; 2011: 90).  
 
Amfiteatrlar gladyatör gösterileri, vahşi hayvan mücadeleleri ve bazılarında ise deniz savaşlarının 
canlandırıldığı etrafında oturma yerlerinin bulunduğu yapılardır ( Meral, 15: 2000). Amfiteatrlarda 
gladyatör dövüşlerinin kökeni “tam” olarak ortaya konamamıştır. Bu konu ile ilgili birçok tez vardır. Bu 
tezlerden anlaşıldığına göre ilk gladyatör dövüşleri MÖ 6. yy’ a kadar gitmektedir ( Ville, 1981: 1-8). 
Roma dünyasında ise ilk gladyatör dövüşleri 1. Pön Savaşları’nın başlangıcına denk gelmektedir. MÖ 
264 yılında Decimus Brutus Pera’nın cenaze töreninde O’nun iki oğlu bir dövüş gösterisi yapar 
(Bomgardner, 2000: 32). Bu gösteri Etrüsk kökenli olanlarla benzer bir yapıya sahipti. Etrüskler de, 
cenaze törenlerinde, bu tarz gösterileri dini kaygılar sebebiyle yapmaktaydılar. Amfiteatrlarda yapılan 
diğer bir gösteriyse vahşi hayvan mücadeleleriydi. Bu mücadelelerin kökenini ise Latince bir kavram 
olan “venationes” ile bağdaştırılabilir. Roma dünyasında erken tarihlerde gerek avcılık, gerekse kurban 
ritüellerinde hayvanlar ritüelin ayrılmaz parçalarından biri haline gelmiştir. Bu noktada Yunan-Hellen 
dünyası da bu alışkanlıklarda önemli bir rol oynamıştır. Roma toplumunda özellikle hayvan avı ve 
kurbanı MÖ geç 3. yy- erken 2. yy’ da ön plana çıkmaya başlamıştır. Romalıların hayvan avı üç ana 
guruba ayrılabilir: a) Cerealia b) Floralia c) Ludi Taurei. 
 
Amfiteatrların vazgeçilmez unsuru vahşi hayvanların Roma dünyasıyla tanışması ise 1. ve 2. Pön 
Savaşları dönemine rastlar. Bu dönemlerde Kartaca’nın alınması Roma’nın Afrika bağlantısını artırmış 
ve bu durum vahşi hayvan gösterileri için önemli gelişmelerden birisi olmuştur. Roma dünyasında ilk 
olarak gösteri amaçlı fil, MÖ 252 yılında “Zafer Oyunları” çerçevesinde kullanılmıştır. İlk kayıtlara göre 
ise vahşi hayvan avı gösterimsel olarak MÖ 186 yılında gerçekleşmiştir (Livius, 39.22). Amfiteatrlar 
ayrıca bulundukları fiziki koşullar yerindeyse su oyunlarına da ev sahipliği yapmaktadı. Kyzikos 
Amfiteatr bu olanaklara sahipti. Üzerinde bulunduğu Kleite deresi, su oyunları için bu şartları 
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sağlayabiliyordu (Ferrero, 1998: 155). Rustafjaell, Amfiteatr’ın üst kısmında bir su bendinden bahseder 
ve bu bendi haritasında işaretlemiştir (Rustafjaell,1902, Pl.XI; Harita 4).  
 
Amfiteatrların genel işlevleri göz önüne alındığında Kyzikos kentinin MS 2. yy itibariyle Roma’nın genel 
yaşam yapısına uygun bir noktada olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca sosyo-kültürel anlamda hem yerel 
halkının, hem de ekonomik yapısı nedeniyle dışarıdan gelen konuklar için döneminin bütün vahşi 
zevklerini seyredecekleri bir mekana sahiptir. Kyzikos Amfiteatr’ı 2. yy’ da işlevseldi; fakat şöyle bir 
problemle karşı karşıyayız. Antoninus Pius ve Marcus Aurelius dönemleri Stoacı felsefenin önemli 
olduğu bir dönemdir. İyi bir eğitime sahip olan Aurelius  (Stephens, 2012: 12) için abartıdan kaçınmanın 
ahlaki bir yetenek sayıldığı bir dönemde bu yapı nasıl açıklanabilir? Bu tarz oyunlar halk arasında genel 
kabul görmüştü ve yönetim de bu durumdan memnundu; ancak Marcus Aurelius Amfiteatrların sıkıcı 
olduğunu belirterek şikâyet eder. Oyun içeriklerinin daha eğlenceli olması gerektiğini belirterek mevcut 
oyun yapılarının formatlarında değişiklikler yaptırır (Toner, 2009: 53). Sonuç olarak hem halk hem 
yönetim kendi alışkanlıkları ve sistemin devamlılığında önemli bir rol oynayan bu tarz kamusal yapıları 
benimsediler ve yüzyıllarca bu yapılar önemini korudu. Kyzikos Amfiteatr ölçüleri bakımından diğer 
amfiteatrlardan genel olarak büyüktür. Ancak ölçüleri göz önüne alındığında ortalama seyirci kapasitesi 
20.000 kişinin üzerindedir*. Bu kadar büyük kapasiteli bir kamusal yapı Kyzikos’un İmparotorluk için 
önemini ortaya koymaktadır. 
 
Kyzikos Tiyatrosu 
 
Kentin kuzey kısmına doğru akropolün güneyinde yer almaktadır (Koçhan, 2011: 91; Harita 1). Klasik 
tiyatro (Hellen) planında olan yapı araziye oturmuş olup, sahne binasının katlı bir Roma planında olması 
muhtemeldir. N. Koçhan sahne binasının iki yan tarafının tonozlar üzerinde olabileceğini belirtmiştir 
(Koçhan, 2011: 91) . Tiyatronun ölçüleri 145x55 m çapındadır. Tiyatroda yerel granit taşlar 
kullanılmıştır. Tiyatro’ da bulunan bazı mermer parçalarda ise Geç Hadrian-Erken ve Geç Antonin 
Dönem özellikleri görülmektedir (Koçhan, 2011: 95).  
 
Tiyatroların antik toplumların sosyo-ekonomik yaşamlarında önemli bir yeri vardır. Bu yapıların 
toplumsal hafızadaki en önemli işlevlerinden birisi Tanrı Dionysos ile olan bağlarıdır. Birçok antik 
tiyatroda Dionysos ile ilgili kabartma, heykel vb. unsurlar bulunmaktadır. Dionysos kültü aslında gizli 
bir ritüel olarak uygulanmaktaydı (Öztürk, 2010: 35). Buna karşın Dionysos betimleri kamuya açık 
alanlarda sergilenmekteydi. Dionysos kültünün bir tür mevsimsel dönüşüm ve hasat olduğunu iddia 
eden yazarlar; Onu bir yanıyla Hades, diğer yanıyla hasat ve bereket yönünü öne çıkarırlar (Drößler, 
1981: 81-82). Kyzikos Tiyatrosunda Dionysos’u1 betimleyen muhtemelen bu tarz kabartmalar ve 
heykeller döneminde mevcuttu. Ancak tiyatroda kazıların henüz başlamamış olması ve tahribi 
sebebiyle bu konuda elimizde şu an itibariyle somut veriler mevcut değildir. Buna karşın Dionysos 
kültünün Kyzikos halkı üzerinde önemli bir yeri vardır. Antik Dönemin en önemli şarap üretim 
merkezlerinden biri olan Kyzikos kentinin Dionysos’tan bağımsız bir hasat anlayışına sahip olduğu 
düşünülemez.  
 
Kyzikos Hadrian Tapınağı 
 
Kyzikos Hadrian Tapınağı, Bandırma-Erdek karayolunu üzerinde yer almaktadır (Koçhan, 2011: 77). 
Kyzikos Hadrian Tapınağı birçok kez depremlerle karşı karşıya kaldı. Bu depremlere antik dönem 
yazarlarından John Malalas da değinir; ancak tarih vermez sadece Kasım ayının 10. günü olarak aktarır 
(Malalas, 1831: 279). Bu tarihi Ertüzün MS 123 yılı olarak kayda geçer (Ertüzün, 1999: 124); ancak N. 
Koçhan, Kyzikos Hadrian Tapınağı’nın MS 11.10.117 tarihindeki depremde büyük zarar gördüğünü 
belirtir (Koçhan, 2011: 77). Farklı deprem tarihleri belirtilmesine rağmen (Boatwright, 2000: 69), büyük 

                                                           
1 Bazı amfiteatrların genel ölçüleri ve seyirci kapasiteleri için bkz. The Story of the Roman Amphitheatre 
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bir depremin olduğu ve bu deprem sonrası İmparator Hadrian’ın Kyzikos Antik Kenti’ne geldiği 
bilinmektedir. Hadrian’ın Kyzikos Antik Kenti ziyaretini önemli kılan bir unsur da bu deprem ya da 
depremlerin yol açtığı yıkımları belirli bir oranda gidermiş olmasıdır. Depremlerden zarar gören en 
önemli yapılardan birisi ise Kyzikos Hadrian Tapınağı’dır. Birçok yazara göre, Kyzikos Hadrian 
Tapınağı’nı MS 124’de ziyaret eder (Dürr, 1881:54; Speller, 2003: 280) ve bunu Hadrian’ın Antinoos ile 
tanışmasıyla bağlantılandırmalarına karşın Julius Dürr bu konuya tedbirli yaklaşmıştır (Dürr, 1881: 53). 
Tapınak Kyzikos’ u ilk kez ziyaret eden imparator Hadrian’ın teşvikleriyle onarılır (Birley, 1998: 162); 
ama MS 124 tarihi bazı yazarlar tarafından MS 123 yılı olarak da verilmektedir. Hatta bazı antik yazarlar 
da Hadrian’ın Kyzikos Antik Kenti’ne geliş tarihini 123 yılı olarak belirtmiştir (Dindorfius, 1832: 475). 
Hadrian’ın Kyzikos Antik Kenti’ne geliş tarihi tartışmalı olsa da; Hadrian, tapınağın onarılmasına katkı 
sağlamıştır (Lucianus, 1906: 107). Bu katkılarından dolayı tapınağa adı verilmiştir (Koçhan, 2011: 77) ve 
Kyzikoslular Hadrian’ı 13. Tanrı olarak deklare etmişlerdir (Socrates Scholasticus: s. 177). Tapınağın 
yapım tarihi oldukça tartışmalıdır. Bu tartışmalarda tapınağın yapım aşamasına Hellenistik Dönemde 
başlandığını dolaylı olarak belirtip bu fikri yorumlayanlar da mevcuttur (Burrell, 2004: 87). Burrell bu 
fikri ortaya atarken Athenian Olympieion’u örnek alır. Bu durumu Travlos kitabının, Athenian 
Olympieion kısmında ele almıştır; fakat Athenian Olympieion’da bu tarihsel süreç buluntularla 
desteklenmiştir (Travlos, 1980: 402). Yukarıda ki tartışmaların yanında Augustus döneminde, 
Augustus’a ithafen Kyzikoslular’ın bir tapınak yaptığından bahsedilir (Reinach, 1890: 18). Tapınağın MS 
1.  yy’a tarihlenmesini günümüz araştırmacıları da önermektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi tapınağı 
inşası büyük ihtimalle MS 1. yy’da başladı. 124 ve sonrasında yeniden ve daha büyük çaplı olarak devam 
etti. N. Koçhan’ın da belirttiği gibi tapınak önce daha küçük boyutlu olmalıydı. Hadrian’ın desteğiyle 
yenilenen tapınak, Hadrian dönemi yapıları içerisinde boyut olarak Venüs Roma Tapınağı ile 
karşılaştırılacak kadar büyüktür (Hesberg, 2005: 97). Bu durumun doğruluğunu Friesen’ın oluşturduğu 
başrahip listesinin MS 120 yılı sonrasında başlaması da desteklemektedir (Friesen, 1993: 177) ve 
Hadrian Dönemi’nde ilk neokoria ünvanını (Burrell, 2004: 86; Witulski, 2007: 103) aldı; ancak MS 155 
yılındaki depremde büyük zarar gördü. MS 155 yılında meydana gelen depremde mi kentin yıkıldığı ya 
da MS 161 yılının baharında, Pius ölmeden çok az zaman önce ki depremde mi zarar gördüğü kesin 
değildir (Hout, 1999: 231); ama Hout 155 yılını da başka bir kaynak göstererek belirtir (Hout, 1999: 
231). Bu depremler dışında MS 170 yılında da şiddetli bir deprem yaşar Kyzikos Antik Kenti. Marcus 
Aurelius, Kyzikos Antik Kentini etkileyen MS 161 depremi sonrası senato da Kyzikos Antik Kentine 
yardım edilmesi gerektiğini vurgular (Burrell, 2002: 34). Bu konuşmanın tarihi 13 Ağustos MS 161 olarak 
belirtilir (Hout, 1999: 313). Deprem tarihini MS 161 yılının bahar ayı olarak alan kaynaklar bu 
konuşmanın ardından Kyzikos için senatonun ancak MS 162 yılında faaliyete geçtiğini belirtir (Hout, 
1999: 224). Antoninus Pius ve Marcus Aurelius-Lucius Verus döneminde Anadolu’da yaklaşık olarak 37 
adet kamusal ya da benzeri büyük yapı ya yapılıyor veya büyük onarımdan geçiyor ( Thomas, 2007: 
275-276). Bunların içerisinde Kyzikos Hadrian Tapınağı da bulunmaktadır. Tapınağın tamamlanıp 
tamamlanmadığı bilinmemektedir. Tapınağın Antoninler Dönemi’nde ki açılış konuşması çoğu yazar 
tarafından tapınağın açılışı olarak kabul edilmektedir. Bu konuşmayı dönemin önemli hatiplerinden 
Ailios Aristides yapmıştır. Aristides’in yaklaşık olarak 50 civarı konuşma yaptığından bahsedilir ( Klein, 
1981: 242). Bu konuşmaların bazıları elimizdedir. Bu konuşmalarının bir kısmında Roma 
İmparatorluğunun özellikle doğu tarafında ki şehirlerde, Roma politikası üzerine olması dikkat çekicidir. 
Aristides ayrıca Roma dostluk politikasını da vurgular (Bleicken, 1966: 242). Kyzikos Antik Kenti’nde ki 
konuşmada öncekilerle benzerdir. Bu konuşmalardan tapınağın kaç tarihinde yapıldığını çıkaramayız. 
MS 155 depreminde mi MS 161 yılında olan depremde mi zarar gördüğünü belirtmez; ama şu noktaya 
dikkat etmek gerekir; konuşma 166 yılında gerçekleşti (Editör Harris, Vol. 33: 131). Bu konuşma 
sırasında tapınağın yapımında kullanılan devasa makinelerden bahseder (Aristeides, 1995: 81). Bu 
konuya değinmesi tapınağın tam olarak bitmemesi olarak yorumlanabilir; ama farklı düşüncelerde 
mevcuttur (Burrell, 2004: 87). Bunun yanında Aristides söyleminde tapınağın ince işçiliği tamamen 
bitmese bile kaba inşaatının bitmiş  olabileceğine dair cümleleri mevcuttur. Aristides “Tapınağı, üç katlı 
bina ya da büyük gemiler ile kıyaslamak gerekir. Tapınak diğer tapınaklardan büyüktür. Yapı olarak üç 
katlıdır. Bir  kısmı alt kattır, bir kısmı üst kat olarak görülmekte ve orta kısım alışılageldiği gibidir” der 



 

251 

 

(Aristeides, 1995: 79). Bu kısımda dikkat edilmesi gereken unsur “…bir kısmı üst kat olarak görülmekte 
…” cümlesidir. Çünkü bu cümleyi yapının tam olarak bitirilmediğini vurgulamak için kullanmış olabilir; 
ama aynı söylev içerisinde “Bu zamana kadar egemenliği olan hükümdarlar içerisinde en iyisini bu yazıt 
içerisinde ölümsüzleştirdiniz” (Aristeides, 1995: 81) cümlesi yer alır. Bu cümlenin dipnotunda 
(Aristeides, 1995: 79 dipnot: 50) Aristides’in, Marcus Aurelius ve Lucius Verus’u da bu yazıt içerisinde 
gösterdiğine dair bilgi vardır. Bahsi geçen konuşmanın devamında ise Aristides “yapıyı da bu zaman 
içinde tamamladınız” cümlesini kullanmıştır (Aristeides, 1995: 81); ancak önceden de söylediğimiz gibi 
yapının büyük kısmı bitmiş olmalıydı. Kyzikos Antik Kenti kazıları sırasında bulunan birçok parça yapının 
ince işçiliğinin az da olsa tamamlanmadığını göstermektedir. Burada şu noktaya da dikkat etmek 
gerekir ki stil açısından yarım kalan çalışmaların genel olarak stil açısından diğerlerinden pek farkı 
yoktur. Bu da bize tapınağın değişik dönemlerde ki restorasyonlarının mı yarım kaldığı yönünde ki 
düşüncemizin zayıflamasına yol açar. Bütün bunlardan bahsederken Aristides’in konuşma yaptığı 
dönemde tapınağın ince işçiliğinin de belirli bir düzeyde olduğunun vurgulandığını unutmamak gerekir. 
Aristides “büyüklüğündense tapınak daha güzeldir” (Aristeides, 1995: 79) demektedir. Tapınağın 
ihtişamlı yapısını Malalas dünyanın harikalarından sayarak dile getirir (Malalas: s. 279).  
 
Günümüzde tapınaktaki kazı çalışmaları sürmektedir. Tapınağın uzun kenar uzunluğu yaklaşık olarak 
116,23 m olduğu ortaya çıkarılmıştır. Kısa tarafınsa 70 m civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Tapınağın 8x15 ya da 8x16 dipteros planlı bir yapı olduğu düşünülmektedir. Mimarı Aristainetos’dur. 
 
Son olarak ele aldığımız yarı kamusal yapımız olan Kyzikos Hadrian Tapınağı ilginç bir şekilde sosyo-
kültürel bağlamda hem amfiteatr hem de tiyatro unsurlarının doğrudan ya da dolaylı görsel imgelerini 
güney frizinde bizlere sunmaktadır. Kyzikos Hadrian Tapınağı güney frizi yaklaşık 100 m boyu ve 1.60 
m yüksekliğiyle Roma dünyasının en önemli Tapınak friz kuşaklarından birine sahiptir. Dinsel 
propaganda amaçlı bu yapıda Kyzikos için önemli karakterlerden birisi olan Dionysos ile ilgili bir bölüm 
güney frizinde yer almaktadır. Kültsel anlamda bazı gizlilikleri olan Dionysos kültünün Tapınak frizinde 
betimlenmesi ve bunun sosyo-kültürel yapıda değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken unsur 
coğrafyanın ekonomik alt yapısıdır. Ancak şu noktayı unutmamak gerekir ki Dionysos tapınımı Kyzikos 
için sadece MS 2.yy ile sınırlı değildi. Pergamon ile sıkı ilişkileri olan Kyzikos Kentine, Pergamon kralı III. 
Attalos’ tan bir mektup gelir ve bu mektupta Kyzikos’da Dionysos kültünün bulunduğu ve bu kültün 
rahibinin Pergamon Kralı’nın kuzeni olduğu yazılıdır (Welles, 1966: 266). Kyzikos kentindeki bu köklü 
Dionysos kültüyle ilgili tapınak frizinde iki kabartma dikkatimizi çekmektedir (Resim 1). Yüksek 
kabartma şeklindeki çalışmanın sadece yüz kısmının bir bölümü sağlam olarak ele geçmiştir. Korunan 
genişlik 25 cm ve korunan yükseklik 28 cm olan bu eser Dionysos kültü ile doğrudan bağlantılıdır. Eser 
2009 yılında Kyzikos Hadrian Tapınağı kazılarında ele geçmiş ve Bandırma Arkeoloji Müzesin’de 
2011/1230 (A) envanter numarasıyla korunmaktadır. Diğer bir eser ise aynı yıl ele geçen Kyz 09 HD 21 
nolu kazı etüt numaralı, Dionysos kültüyle yakından bağlantılı üzüm salkımıdır (Resim 2). Ayrıca 
bunların dışında tapınaktan önceden ele geçmiş ve Dionysos kültünü vurgulayan sütun parçaları vb. 
buluntularda mevcuttur. Bu unsurları göz önünde tuttuğumuzda Kyzikos Antik Kentinin temel geçim 
kaynaklarından olan üzüm yetiştiriciliği ve şarapçılığın hem eğlence ve kültür dünyasının bir parçası 
tiyatro ile, hem de dinsel bir yapı arz eden yarı kamusal tapınakta gösterilmesi kentin ekonomik alt 
yapısının dinsel sistemde yansıması olarak yorumlanabilir. Bu noktadan da üretim biçimi ve dinin aynı 
düzleme hitap ettiği ve halkın üretim biçiminin dini yapıyı doğrudan etkilediği sonucu çıkabilir. Kyzikos 
Hadrian Tapınağın’da diğer bir sahne ise Dionysos kültünün oldukça dışında bir yapı sunan 
Gigantomachia’nın konu edildiği bölümdür. Dionysos kültüyle ekonomi-eğlence- kültür-din temelli 
anlayış, bu sahne ile şiddeti günlük anlatımda normalleştiriyor. Bu durumsa galip gelenin tanrısal 
anlamda yüceltilmesini sağlıyor. Gigantomachia sahnesine bir örnek ise Bandırma Arkeoloji Müzesinde 
bulunan 3836 nolu etüt parçasıdır (Resim 3). Pergamon Zeus Altarı ve birçok kabartmada gördüğümüz 
taş ile saldırma ya da korunma sahnesi burada verilmiştir. Bu sahnenin diğer bir kabartması ise 
Bandırma Arkeoloji Müzesinde 3480 etüt numaralı saldırı sahnesidir (Resim 4). Bu eserde ise düşmanın 
ölüm anının dondurulmasının verildiği söylenebilir. Bu sahne Roma dünyasında hem Gigantomachia, 
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hem de askeri alanda kullanıldı. Tapınağın Güney Frizindeki Gigantomachia sahnesi amfiteatr’da aşkın 
“şiddet ya da zevk” diyeceğimiz unsurları dinsel motif altında normalleştiriyor ve kamusal alanda kabul 
edilebilir olduğunu vurguluyor. 
 
Sonuç olarak gerek dünyevi, gerek soyut konular Roma’nın kamusal yapılarında sanatsal ve uygulamalı 
şiddet olarak ele alınmıştır. Roma’nın kültürel derinliği tiyatro ekseninde verilirken şiddet unsuru olarak 
amfiteatr, Roma döneminde bazı tiyatrolar şiddetle bağlantılı oyunlara ev sahipliği yapmış ve bu 
gereksinimi karşılamıştır. Kyzikos özelinde ise gerek Dionysos Kültü ile ilgili merasimler, gerekse şiddet 
unsurunun merkezi olarak amfiteatrda birlikte varlığını sürdürmüş ve dini bir yapının aynı frizinde 
kendine yer bulmuştur. Bu noktadan hareketle Kyzikos halkı kültür ve şiddeti, dinsel amaçlı yarı 
kamusal alanda benimsemiştir.  
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EK: Resim ve Çizimler 

 

 

Harita 1: Kyzikos Kent Haritası (Nurettin Koçhan) 
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Harita 2: Admiralty Chart’tan Kapıdağı Yarımadası. 
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Harita 3: R. Pococke’nin Kyzikos Kenti Haritası (1745) 
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Harita 4: Robert de Rustafjaell (1900) 
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Çizim 1: Amfiteatr (A.Y. Bingham 1878) 
 

 
 
Resim 1: Kyzikos Hadrian Tapınağı Güney Frizinden Satyr 
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Resim 2: Kyzikos Hadrian Tapınağı Güney Frizinden Üzüm Salkımı 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resim 3: Gigantomachia sahnesinden taş atan kabartma parçası 
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Resim 4: Gigantomachia sahnesinden saçın el ile kavranması 
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Bandırma yakın çevresindeki en büyük ve en tanınmış eskiçağ yerleşmelerinin başında Erdek ilçesi 
sınırları içinde Kapıdağ yarımadasının güneybatı sahilinde yer alan Kyzikos eskiçağ şehri gelir1. Amasya’lı 
coğrafyacı Strabon Kyzikos’un Priapos tarafından kurulduğunu yazar2. Kyzikos, Kapıdağ yarımadasının 
(=Arktanesos) ana kara ile birleştiği bölgede Miletos şehri tarafından apoikia = koloni olarak 
kurulmuştur3. Lampsakos’lu (= Lapseki) Anaximenes’e göre Kyzikos’un kuruluş tarihi 679 yılıdır. Kyzikos 
ören yerinin bulunduğu Belkıs köyü ile yakın çevresindeki Çeltikçi ve Aşağı Yapıcı köylerinde yapılan 
çalışmalarda şehrin gerçekten M.Ö.7. yy. ilk çeyreğinde kurulduğuna ilişkin bazı veriler elde 
edilebilmiştir. Eğer bu kuruluş tarihi başka verilerle de kesinleşirse Kyzikos’un, Propontis sahillerinde 
kurulmuş olan koloniler arasında Kapıdağ yarımadasının kuzeyindeki Prokonnesos (= Marmara Adası) 
ile birlikte en erken döneme tarihlenen apoikia olduğu tezi geçerlik kazanacaktır4. Pers Büyük Kralı 
Kuroş’un Lydia kralı Kroisos’u M.Ö. 547 yılında Halys = Kızılırmak havzasından geri çekilmek zorunda 
bırakması ve 546 yılından başlayarak Kroisos’un başşehri Sardes’in Kuroş’un eline geçmesiyle birlikte 
Kyzikos ve çevresinin de Perslerin eline geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir. 514 yılında Kyzikos’ta 
Aristagoras isminde bir tiranın ortaya çıktığı ve şehrin 499 yılında Perslere karşı oluşan İonia 
ayaklanmasına katıldığı anlaşılmaktadır5. 478 yılında Atina’nın önderliğindeki şehir devletlerinin 
oluşturduğu deniz birliğine 452 ile 417 yılları arasında üye olan Kyzikos 411 yılında Atina’nın müttefiği 
olma durumuna son vermek istedi6 ancak kısa zaman sonra tekrar bu konumuna geri dönmek zorunda 
bırakıldı7. Mindaros ve Pharnabazos’un şehri ele geçirdiğinden bahsedilmektedir. Kyzikos limanı 
açıklarında büyük bir deniz savaşı olduğu ve Atina ile Alkibiades’in bu savaşı kazandığı Xenophon 
tarafından aktarılmaktadır8. Kyzikos’un 410 yılına kadar surlarla çevrili olmadığı tahmin edilmektedir9. 
Sparta’lıların şehri kuşatttıkları ifadesi Pelopones savaşının son yıllarında şehrin Atina’lıların 
yardımlarıyla surlarla çevrilmiş olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir10. Kyzikos Pelopones savaşı 
sonrasında Sparta şehir devletinin egemenliği altına girdi11. Bu dönemde Lysandros ya da Agesilaos’u 
desteklemek için kurulmuş olan bir birliğin müttefiği oldu. Çünkü M.Ö. 404 yılında Atina’nın yenilgisiyle 
sona eren Pelopones savaşından sonra Kyzikos’un Sparta ile işbirliği yapmaya başladığını ve Rodos, 
Knidos, Samos, Ephesos, Lampsakos ve Byzantion ile müttefiklik anlaşmaları yaptı. 387/386’da yapılan 
ve kral barışı adı verilen anlaşma kapsamında Kyzikos, Pers krallığının egemenliği altına girdi. Daha sonra 
379 yılında kurulan ikinci deniz birliğine üye olan Kyzikos 364 yılında Pers satrapı tarafından 
kuşatıldığında Timotheos ismindeki Atina’lı politikacının yardımıyla bu saldırıyı savuşturdu. 362 yılında 
Prokonnesos Kyzikos’a karşı Atina’nın yardımını istedi12. Bu dönemde Kyzikos’un Kalchedon (=Kadıköy) 
ve Byzantion (= İstanbul) ile birlikte Atina’lı ticaret gemileri tarafından abluka altına alındığını görüyoruz. 
Kyzikos daha sonra Atina ile işbirliğini sona erdirdi. 

                                                           
1 Ertüzün 1953 
2 Strabon 13. 1. 12. 
3 FGH 72 fr. 26; Ehrhardt 1988. 
4 Hasluck 1910 
5 Herodot 6.33.3. 
6 Thycudides 8. 107. 1 
7 Xenophon, Hellenika 3. 4. 10; Anabasis 7. 2. 5. 
8 Xenophon, Hellenika 1, 1, 14, 18 ve 20. 
9 Thycudides 8.107.1; Diodoros 13. 40. 
10 Diodoros 15. 81. 5. 
11 Xenophon, Hellenika 1,3,13. 
12 Demosthenes 50,4. 
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Makedonya Kralı II. Filip döneminde Kyzikos ve yakın çevresinde olanlar hakkında fazla bir bilgi sahibi 
değiliz. Ancak onun 336 yılında öldürülmesinden sonra yerine geçen oğlu İskender’in birliklerinin 334 
yılında Kuzeybatı Anadolu bölgesinde ilerlemeleri sırasında Pers kralı III. Dareios’un satrapı Memnon 
tarafından kuşatılması Kyzikos’un İskender ile işbirliğine hazır olduğunu açıkça gösterdiğini 
kanıtlamaktadır1. Aynı dönemde Miletos ile de bir karşılıklı işbirliği anlaşması yapıldığı Milet’te bulunan 
bir yazıt sayesinde anlaşılmaktadır. İskender’in 323 yılında Babil’de ölümünden sonra generalleri 
arasında çıkan toprak paylaşımı savaşları sırasında Kyzikos’un oynadığı rol tam olarak bilinmemektedir. 
Sadece 319 yılında Antigonos Monophtalmos’un müttefiği olan Kyzikos’un Frigya satrapı Arrhidaios 
tarafından kuşatıldığı ve şehrin bu kuşatmaya başarıyla direndiği anlaşılmaktadır2. Kyzikos’un yaşadığı 
ikinci uzun kuşatma M.Ö. 74 yılında Mithridates tarafından gerçekleştirilmiş ancak Kyzikos bu 
kuşatmaya da başarıyla direnmiştir. 
 
Kyzikos’un eskiçağ dönemi tarihine ilişkin olayları incelediğimizde birçok siyasi olayın odak noktasının 
şehrin önemli bir liman olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Amasyalı Strabon’nun tanımına göre 
Kapıdağ’ın güneyinde yer alan Kyzikos’un iki limanı vardı ve bu limanların bulunduğu bölgeden ana 
karaya iki tahta köprü ile bağlantı kurulmuştu3. Köprüler arasındaki kanal bir tür üçüncü liman işlevi 
görmekteydi4. Batı limanının Hytos limen adıyla eskiçağ kaynaklarında geçen limanla özdeş olduğu 
anlaşılmıştır5. Kyzikos limanının M.Ö. 3. yy. da bir dalgakıran ile koruma altına alınmış olduğunu 
Rodos’lu Apollonios’un Argo gemisi öyküsü bağlamında Kyzikos limanını anlattığı bölümden 
öğrenmekteyiz. Bugünkü Bandırma’nın bulunduğu yerdeki küçük bir liman olan Panormos da 
Kyzikos’un denetimi altında bulunmaktaydı6. Ayrıca Bathys limanı olarak kaynaklarda geçen limanın 
Kapıdağ yarımadasının kuzeyinde bulunduğu sanılmaktadır. Roma devletinin M.Ö. 133 yılında 
kuruluşunu ilan ettiği ve 129 yılında işlev kazandırabildiği Asia eyaleti sınırları içinde kalan Kyzikos M. 
S. 1. yy. a tarihlenen Efes gümrük yazıtında iki kapalı limanı ve 200 gemi yapım yerine sahip bir şehir 
olarak tanımlanmaktadır7. 
 
Kyzikos limanlarında ilk su altı tespit çalışması 2009 yılında Bavyera su altı arkeolojisi derneği tarafından 
yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda limanın rıhtım ve dalgakıran duvarlarına ait 900 blok incelenmiş, iç ve 
dış yüzlü iki duvar arasının opus caementitium olarak tanımlanan harç ile doldurulduğu görülmüştür. 
Limanın batıya doğru uzanan kesiminde blok taşların yoğunlaştığı kesimdeki kalıntının ise bir deniz 
fenerinin temelleri olabileceği değerlendirmesi yapılmaktadır. Dalgakıranın doğu kesiminde ise bir 
metrekare genişliğinde bir taş çapa bulunmuştur. Bu kısa ve bir kez gerçekleştirilmiş ön araştırma 
sayesinde liman yapılarının defalarca yenilendikleri ve en üstte görülen kısmen çakıllı malzeme ile 
yapılmış izlenimi veren kırmızımtırak harçlı duvar Roma imparatorluk dönemine tarihlenebilir. 
Kyzikos’un M. S. 2. yy. da imparator Hadrian ve Antoninus Pius dönemlerinde uğradığı ağır deprem 
hasarlarının izleri limanın sualtında kalan yapılarında da gözlenebilmiştir. Ancak bu kısa araştırma ile 
yetinilmeyip daha ayrıntılı ve sistemli bir liman araştırması yapılması Kyzikos limanı ve yakın çevresinin 
M.Ö. 7. yy. başından M. S. 6. yy. sonuna kadar kullanım ve yapı aşamalarının daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaktır. 
 
Kyzikos nekropolünde bulunan bir mezara ait olduğu anlaşılan yuvarlak sunak üzerindeki yazıttan bu 
mezarın sahibinin Roma imparatorluk devrinde limanı korumakla görevli kişilerden birisinin olması 

                                                           
1 Diodoros 17.7.3. 
2 Diodoros 18.51 1-7. 
3 Strabon 12. 8. 11 
4 Apollonios Rhod. 1. 940; SIG 799. 11. 2 
5 Apollonios Rhod. (schol.) 1.987a; Bu liman hakkında bkz. K. Meral , A. C. Has, Batı Anadolu Ticaretine Yön veren bir Liman: 
Kyzikos Antik Kenti Hytos Limanı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 38, 117, 105-115 
6 Apollonios Rhod.1. 954. 
7 H. Engelmann – D. Knibbe, Das Zollgesetz der Provinz Asia. Epigraphica Anatolica 14, 1989, 59. 
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ihtimalini akla getirmektedir. 
 
Kyzikos eskiçağda Kyzikenes adıyla bilinen sikkelerin darbında tek egemen şehirdi. Bu sikkelerin Batı 
Anadolu, Marmara Denizi ve Karadeniz’de yaygın şekilde tedavülde olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 
yaklaşık 16 gram ağırlığındaki elektron sikkeler M.Ö. 550 ile 322 arasında tedavülde kalmışlardı. 
Kyzikos’ta M. Ö. 550 - 530 yıllarından başlayarak gümüş sikkeler, 400 yılından başlayarak bronz sikkeler 
basıldığı konusunda ortak görüş vardır. Kyzikos sikkelerinin eskiçağda Akdeniz ve Karadeniz dünyasında 
yaygın bir şekilde kullanımı da Kyzikos limanının ve Kyzikos şehrinin denizaşırı ilişkilerinin çok gelişmiş 
olduğunu göstermektedir. 
 
Roma devletinin M.Ö. 133 yılında kuruluşunu ilan ettiği ve 129 yılında işlev kazandırabildiği Asia eyaleti 
sınırları içinde kalan Kyzikos ve Roma döneminde artık bağımsız bir şehir devleti değil Kyzikos’a bağlı 
bir yerleşim yeri olduğu anlaşılan Prokonnesos (=Marmara Adası) özellikle kuzey kıyısında bulunan 
Palatia = Saraylar köyü çevresindeki mermer ocaklarıdeniz aşırı ticarette büyük rol oynamaya 
başlamıştır. Saraylar köyü çevresinde ve nekropolünde bulunan yazıtlar sayesinde adanın Roma 
imparatorluk devrinde Kyzikos’a bağlı bir emporion limanı = deniz ticaretine açık pazar yeri olduğunu 
kanıtlamaktadır. Geç Antik devirde de adanın mermer ocakları büyük oranda bölgesel ve bölgelerüstü 
mermer ihtiyacını karşılamıştır. Özellikle İstanbul’un Roma imparatorluğunun başşehri olması 
sonrasında artan imar faaliyetlerinden doğan mermer ihtiyacının karşılanması sırasında adanın 
mermer ocaklarından birçok yapının elemanları için mermer temin edildiği anlaşılmaktadır. 
 
670 yılında Kyzikos’un Arap donanmasının eline geçtiği ve 674 ile 688 yılları arasında Arap gemilerinin 
İstanbul’un denizden kuşatılmasına destek verirken Kyzikos limanının kullandıkları anlaşılmaktadır. 675 
yılında meydana gelen çok büyük bir depremin şehirde neden olduğu ağır hasar halkın şehirde ikamet 
etmekten vazgeçmesine neden olmuştu. II. Justinianus döneminde 690 yılında Kıbrıs adasından bir 
grup Kyzikos’un terkedilmiş olan ve harabeye dönen iskan alanında mecburi ikamete tabi tutulmaya 
çalışılmış ancak gelenlerin bir kısmı kısa süre sonra tekrar geri dönemke üzere kaçmışlar bir kısmı da 
yolda meydana gelen deniz kazaları sırasında hayatlarını kaybetmişlerdir. 1063 yılında meydana gelen 
bir başka büyük deprem şehrin kesin olarak oturulamayacak hale gelmesine neden oldu. Bir zamanların 
görkemli liman şehrinin sonu gelmişti. Artık deniz aşırı ticari ilişkilerden ve onun getirdiği zenginlik 
sayesinde yaptırılan görkemli yapılardan eser kalmamıştı. 
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Kapıdağ yarımadası Marmara Denizinin ortasından başlayarak, güney kıyısına 1500 m dar bir toprak 
parçası ile karaya bağlanır. Erdek bu yarım adanın güney batı bölgesinde yer almaktadır. 
 
Bu gün Erdek sınırları içersinde kalan bölgede tarih boyunca Kyzikos, Artake, Prokonesos adında üç site 
şehir devletinin bulunduğunu, ünlü tarihçi Strabon’un eserlerinden öğreniyoruz. Strabon: “Kyzikos 
Propondit’in karaya iki köprü ile bağlı bir adasıdır. Köprülerin yakınında aynı adı taşıyan ve gerektiğinde 
kapatılan iki liman ve birçok gemi barındıracak bir büyük kent vardır. Kentin bir bölümü düzlükte, diğer 
bölümü Arkton Oros denilen dağın eteğindedir” demektedir. (Strabon, Geographie 11 Cilt, s.546)   
Kapıdağ yarımadasındaki Aktron Oros şehir devletlerinden bahsederken, Kyzikos ve Artake’nin yarım 
ada üzerinde, Prokonessos’un Paşa limanı adasında daha sonra Marmara Adasında kurulduğunu 
bildirir. Kyzikos şehir devleti kısmen Kapıdağ tarafına uzanmış, kısmen Arkton Oros denilen yüksek 
dağların eteklerine uzanmıştır. Bu tepelerin arkasında Dindimonun bugünkü Adem Kaya ve Dede 
dağları bulunmaktadır.  
 
Mitolojide Yunanlıların meşhur Argonotlar Destanında adı geçen Dolianlar’ın kralı genç Kyzikos 
Teselyalı bir kahramandır. Daha sonraki tarihlerde, Kyzikos ismini alan yöre İÖ.749 ve 680 yıllarında iki 
defa Milatoslular tarafından kolonize edilmiştir.  
 
Bu günkü Erdek’in yerinde bulunan Artake Şehri eski Artake şehri ile birlikte Kyzikos’un ikinci 
kolonizasyonu Lidya Devletinin kralı Giges zamanına rastlamaktadır.  
Değişik tarih kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre;   
Erdek tarihi Artake adıyla tanınmaktadır. Bu isimlere bakarak ilçenin Sitler tarafından kurulduğu 
söylenebilr. Erdek tarihi milattan önce 5400 yıllarına dayanır. Artake Sitlerin efsanevi krallarında biridir. 
Artake sözcüğü MÖ 2000 lerde yaygın bir dil olan Lowi dilinden geldiği bilinse de anlamı bilinmiyor. 
Artake’nin ne zaman kimler tarafından kurulduğu hakkında o döneme ait bilgi bulunmamaktadır. 
Miletoslu göçmenler MÖ 800 lerde burasını ele geçirerek Helenleştirmişlerdir. 
 
Byzantionlu Stephanos, Timosthenes isimli ilk çağ tarihi yazarının Artake Kyzikos’ta bir dağ ve önündeki 
adacığın ismi olduğunu yazdığını ileri sürmüştür. Tarihçi Plinius da bu adanın ismine Artacaceon olarak 
ifade eder. 
 
Miletos önderliğinde başlatılan batı Anadolu ayaklanmasına katılan kentleri cezalandırmak için 
Perslerin gönderdiği donanma diğer kıyı kentleri gibi Artake’yi de talan etmiş, yakıp yıkmıştır. Buradan 
kaçan halk, günümüzde Erdek’in olduğu yere yerleşmiştir. 
 
Ortaçağ da Artake bir ara canlı bir kent konumuna geçmeye çalışmışsa da her zaman Kyzikos’a bağımlı 
kalmıştır. Artake geçirdiği yangın ve depremlerden dolayı tarihi eserleri yok denecek hale gelmiştir. 
Tarihi çağlarda Artake’den ilk söz eden Heredot olmuştur. Artake MÖ 7.yüzyılın başında Miletoslular 
tarafından kolonize edilmiş, MÖ 361 yılından önce bütün Kapıdağ ile birlikte Kyzikos’un emrine 
girmiştir. Helenistik çağ boyunca sürekli olarak yükselip parlayan Kyzikos’un yanında gittikçe önemini 
arttıran Artake, Roma döneminde de bu sitenin bir dış mahallesi durumuna düşmüştür. 
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Bizans çağıyla beraber limanları ihmal edilen ve depremlerle yıkılan binalarının taşları yağma edilen 
Kyzikos’un gerilemesiyle giderek gelişmeye başlamış ise de Kyzikos’un ününe yetişememiştir.         
Tarihçi Heredot iktisadi durumu da ele alarak üzümü, şarabı, zeytin ve zeytinyağının önemini 
belirtmiştir. 
 
Bu bölgede Trakyalılar, Makedonyalılar, Lidyalılar, Ispartalılar, Persler, Peloponesuslar, Frigyalılar, 
Romalılar ve Bizanslıların egemenlikleri altında kaldıkları en son 1339 yılında Orhan Gazinin oğlu 
Süleyman Paşa tarafından fethedilip Türk egemenliğine geçmiştir. 
 
Süleyman Paşanın ilk Rumeli seferine çıkışında bu bölgenin fethedilmesi ile Osmanlılara geçtiğini 
görüyoruz bu açıdan bakıldığında Kyzikos ve Artake her dönemin, eski ulusların egemenliklerinden 
kalan kültür ve sanat mozayiğini barındırmaları bakımından önem kazanmaktadır. Kyzikos ve Erdek, 
özellikle MÖ. 333-330 yıllarında Helenistik çağda ve yine Roma dönemlerinde mimari, sanat ve 
heykeltraşlık alanlarında birçok esere sahip olmuştur. Kapıdağı’ndan çıkarılan mermerlerle Kyzikos’lu 
heykeltraşların o dönemlerin birçok Kral ve İmparatorlarına saraylar, saray süslemeleri, dönemin 
tanrıları adına, tapınaklar, mezar süslemeleri, sütun başlıklar, köprüler ve su kemerleri yaptıklarını 
tarihi belgelerden öğrenmekteyiz.    
 
Kyzikos en parlak dönemlerini MS. 1 ve 2. Yüzyıllarda Roma İmparatoru Hadrianus zamanında 
yaşamıştır. Bu dönemde yapılan eserlerin görkemine ulaşan başka benzerlerine rastlanmamıştır. 
Osmanlı döneminde ise Erdek’in en güzel ve en açık bir şekilde Evliya Çelebinin Seyehatname eserinden 
öğreniyoruz. 1639 yılında Erdek’e iki kez gelen Evliya Çelebi Erdek’in iki katlı evleri, han ve hamamları, 
dört mihrap camilerinden 25 bin dönüm bağlardan, misket üzümünden dokuz çeşit şarabından 
bahseder.  
 
Evliya Çelebi Erdek limanındaki Zeytinli Ada’yı da kayda düşer; “Bu ERDEK’in karşı garibindebir mil bait 
derya içere taam sofrası kadar bir yerde kaynar bir ılıca vardır ki adek içine girmeyi tahammül edemeyip 
deryaya karıştığı yerde gusül edenler hayati cavidanı bulurcasına memnun ve sıhhatli vücut bulurlar”  
satırları ile Zeytinli Ada daki şifalı sulardan bahseder.   
 
Kyzikos Antik kenti, yüz yıllar içinde büyük depremlerle ciddi hasarlar görür ve kent kendi kaderine terk 
edilir. 1988-1997 yılları arasında kazı çalışmaları yapılır ve ara verilir. 
2006 yılında ara verilen kazı çalışmalarına Bakanlar Kurulu Kararıyla Yrd. Doç. Dr. Nurettin KOÇHAN’ın 
başkanlığındaki bilim heyeti kazı çalışmalarını yeniden başlatır.  
 
Hadrianus Tapınağı, 
 
Antik çağın sekizinci dünya harikası olarak kabul edilen Kyzikos’taki Hadrianus Tapınağının da İmparator 
Hadrianus adına Kyzikos’lu mimarlarca yapıldığı tarihi kayıtlarda yer almaktadır. Bu Tapınağı görmek 
için MS. 167 de gelen Aristeides, eserden büyülenmiş ve ünlü söylevinde şunları söylemiş;  
 
“Başardığınız esere bakarken onun adeta bir çılgınlık işareti olduğu düşünülebilir. Bunu meydana 
getirmek insan gücünün üstünde görünüyor. Kaldırıp, Tapınağın yapısı arasına soktuğunuz ada 
parçasının yerinde kalandan daha büyük olup olmadığını insan kendi kendine soruyor. Bu kadar 
muazzam bir binayı ancak bir tek şehrin yapacağından ve yalnız sizin ocaklarınızın böyle bir taş kitlesini 
temin edebileceğinde herkes müttefiktir, evvelce gemiciler dağların şekillerine bakarak muhtelif 
adaları birbirinden ayırıyorlardı. Şimdi Tapınağınız dağların yerine geçti. Beldeniz fenerlere ve işaret 
bayraklarına lüzum kalmadan gemicilere yol gösteren tek şehirdir. Böylece bütün ufku dolduran 
Tapınak şehrin durumunu gösteriyor. Aynı zamanda sizin yüceliğinize şaadet ediyor.”  
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Gerçekten de arkeolojik bulgular bu söylevi doğruluyor. Tapınak, Atina da aynı dönemde yapılan 
Akropolden yaklaşık 4-5m daha yüksektir. Her bir sütunu 2.14m çapında ve 21m yüksekliğinde yekpare 
olarak yapılmıştır. Böyle bir sütunu o günün teknolojisi ile yapmak ve yerine koymak hayret vericidir. 
Bu ölçüdeki 36 sütundan oluşan bina 76.811 m. Uzunluğunda ve 41.5 m genişliğindedir. 
 
Amfiteatr; 
 
Kyzikos’ta ki anıt eserler arasında en önemlilerinden biri de iki vadi arasında ve Kleite Deresi üzerinde 
170 m X 140 m.ebatlarındaki amfiteatr’dır. Roma daki Kollezyumla boy ölçüşen bu eser Anadolu’nun 
en büyük Amfiteatrosudur. İçinden Kleite deresi geçen Amfiteatr derenin kapakları kapatıldığında su 
ile doldurularak su oyunlarının da yapıldığı bir yapıdır. Bir örneği bulunmamaktadır.  
 
Tiyatro; 
 
Kyzikos Tiyatrosu 100 m. Çapında 25 m. Yüksekliğinde 20.000 kişilik kentin en önemli eserlerinden 
biridir. Konumu itibarıyla iki körfeze uzanan yarım daire şeklindedir. Kyzikos; anıt eserleri yanında, halk 
mimarisi ve sanatsal eserler kadar gelişmiş ve bir mimarlar, heykeltraşlar şehri sıfatını kazanmıştır. Bu 
gün Efes, Söke, Miletos, Bergama, ve Atina’daki çeşitli mabetlerin sütun başlıkları ve süslemelerinin 
Kyzikos’lu mimarlarca yapıldığı bilinmektedir. 
 
Kirazlı Manastır, 
 
Kirazlı Manastır, Kyzikos’un Dindymon dağında eski bir tapınağın yerinde kurulmuştur. Hristiyanlarca 
Hz.İsa’nın anası kabul edilen Meryem Ana’ya adanmışlığı söz konusudur. Yöredeki Rumların dini 
merkezi olan manastır Havari Lukas’ın eseri olduğuna ve mucizeler yarattığına inanılan Panagia 
Faneromeni ikonasından medet uman binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyordu. Bu ikona Fener Rum 
Patrikliğinin İstanbul’daki katedralinde sergilenmektedir. 
 
Manastırın 1895 ler de inşa edildiği 99 odalı görkemli bir bina olduğu 1922 yılında terk edildiği 
bilinmektedir. Terk edilme, tabiat şartları ve depremler nedeniyle manastır binası yıkılmış bu güne 
yüksek duvarları ile ağaçlar arasında kaybolmuş kalmıştır. 
 
Zeytinli Ada ve Manastır, 
 
Zeytinli Ada üzerinde MS. 500 ler de inşa edildiği kabul edilen Meryem Ana Kilisesi bulunmaktadır. 
Büyük Kilise, iki ayazma, iki hamam, yeraltı kilisesi, kayıkhane, fener, erzak deposu, ve Kybele Kutsal 
alanı bulunmaktadır. Anadolu daki en büyük vaftiz havuzuna sahiptir. Hac amacı ile Meryem Ana adına 
ile inşa edilmiştir. Altıgen şekilde Ortodoks mimarisini temsil eder ve ince damarlı mermerle 
örülmüştür. Ada da bulunan kaynak suyunun şifalı olduğu Evliya Çelebinin de Seyehatnamesi’nde de 
yer almaktadır. Zeytinli Ada, tarihi, arkeolojik eserleri ile Erdek’in sembolü haline gelmiştir. 
Kyzikos’un bulunduğu alan bu gün birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Bu bağlamda Erdek 
merkezinin en önemli mimari ve arkeolojik zenginlikleri içersinde  Kirazlı Yayla Manastırı, Palata 
Çeşmesi, Agios Nikolas Kilisesi, Muhle Kalesi, Seyit Gazi Tepesi ve Kalesi, Zeytinli Ada da bulunan Kilise, 
Ayazma, Hamamlar vb. eserler yer almaktadır. 
 
Erdek ve Kyzikos Antik Kent’inde yapılan kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan eserler, önceleri Erdek 
Açık Hava Müzesinde sergilenmiş bilahare korunma amacıyla Bandırma Müzesine intikal ettirilmiştir.        
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ÖZET:   
 
Yüzyıllardır ticaret, medeniyetlerin oluşması, kalkınması, büyümesi ve refaha ulaşması bağlamında oldukça büyük 
bir öneme sahip olmuştur. Asya ve Akdeniz’de ortaya çıkan medeniyetlerin en önemli özellikleri ticaretin yapılmış 
olduğu duraklar olarak işlev görmeleri olmuş, yüzyıllar boyunca ticaret ağları ve yolları üzerinde bulunan 
topraklarda farklı medeniyetler ortaya çıkmıştır. Ticaret yollarının oluşturmuş olduğu ağlar, zaman içerisinde 
şehir merkezlerinin kurulmasını sağlayarak etnik ve kültürel olarak oldukça müthiş bir zenginliğe sahip olan 
alışverişlerin gerçekleştiği ticari limanların ve liman şehirlerinin kurulmasında öncü bir rol oynamıştır. Ticaretin 
tetiklemiş olduğu bu büyük hareketlilik daha sonra tüm dünyaya yayılmış, dünyanın en uzak köşelerindeki ticari 
mallar artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için liman kentleri ile insanların kullanımına ulaşmıştır. Bugün 
Türkiye’nin Balıkesir ili Erdek ilçesinde bulunan tarihi Kyzikos şehri antik dönemde konumu itibariyle ticaret 
açısından oldukça önem taşıyan stratejik bir niteliğe sahip olmuştur. Çalışma Kapıdağ yarımadasında bulunan 
Kyzikos şehrinin ticaret açısından önemini ele almaktadır. Bu bağlamda iki bölümden oluşan çalışmanın birinci 
bölümünde kısa bir şekilde Kyzikos şehrinin antik dönem tarihine değinilecek ikinci bölümde şehrin ticaret 
açısından ilgili dönem içerisinde nasıl bir role sahip olduğu üzerinde durulacaktır. 
  
Anahtar sözcükler: Erdek, Kyzikos, Ekonomi 
JEL Kodu:Z13,N90,Q25
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ABSTRACT:   
 
For centruies, trade had had a great importance for the formation, development, growth and  reaching to 
prospoerity of civilizations. The most important features of the civilization which existed in Asia and 
Mediterranean had been played a great trading station, there had been appeared many different civilization in 
the lands that placed trade networks and ways for centruies. The networks that were consist of trade routes 
provided to form city centers which had a great trading harbors…This great mobility that was triggered by trade 
had spread all over the World, goods that were far corner of the World had been delivered by using harbor cities 
to answer rising needs of the humankind. Today, the ancient city of Kyzikos that placed in Erdek District of 
Balikesir had been had a great strategic importance in the term of location. This study discuss the importance of 
the city of Kyzikos in trade in ancient times. First chapter of the study will give a short historical information about 
ancient city of Kyzikos, second chapter will elaborate and discuss the city of Kyzikos role in the term of trade in 
ancient times. 
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GİRİŞ  
 

Günümüzde ülkelerin refah seviyesinin belirlenmesinde ki en önemli unsurlardan biri olan ticari 
faaliyetler, Antik Dönem’den itibaren farklı form, ödeme biçimleri ve ürünlerle sürdürülmüştür. Kentler 
arasında gerçekleştirilen ticari faaliyetler, sadece kentlerin ekonomik açıdan zenginleşmesini 
sağlamamış, aynı zamanda birbirlerinden farklı kültürlerin tanışması etnik ve kültürel olarak oldukça 
müthiş bir zenginliğe sahip yeni yaşam alanları yaratmıştır. Özellikle kara ticaretine nazaran deniz 
ticaretinin daha güvenli bulunması, Karadeniz kıyılarından başlayan ticaret ağını, Akdeniz’e kadar 
ulaştırmış, bu ağların genişlemesinde elbette kıyı kentlerinin vazgeçilmez bir rolü olmuştur. Oluşan 
ticaret yollarının kıyılarına kurulan kentler, zamanla büyük ticaret merkezlerine dönüşerek bu ağları 
daha da genişletmiş ve çeşitlendirmişlerdir. Antik Çağ’dan günümüze arkeolojik kalıntıları ile ulaşan, 
kendisinden hayranlıkla bahsedilen Marmara Bölgesi’ndeki kıyı kenti Kyzikos, kurulduğu tarihten kısa 
bir süre sonra Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan deniz ticaretinde önemli bir ticaret merkezi haline 
gelmiş ve coğrafi konumunun yanında etkin bir ticaret sistemi ile yüksek refah düzeyine ulaşmıştır. 
 
Bulunduğu önemli konum gereği, Antik Çağ’dan itibaren her dönemde imparatorlukların ve krallıkların 
mücadeleleri arasında kalmış zengin tarihli Kyzikos’un, ticaret açısından önemini ortaya koymak bu 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde Kyzikos Antik 
Kenti’nin tarihi çeşitli alt başlıklar altında incelenecek, bu şekilde jeopolitik önemi ve hem tarihi hem 
de mimari zenginliği açık bir şekilde ortaya konacaktır. İkinci bölümde ise Kyzikos Antik Kenti’nin ticari 
faaliyetleri ele alınacak ve kentin ekonomik açıdan önemi ortaya konmaya çalışılacaktır.  
 

BİRİNCİ BÖLÜM KYZİKOS ANTİK KENTİNİN TARİHİ 
 
Kyzikos Antik Kentinin Konumu  
 
Kyzikos Antik Çağ’da Miletoslar tarafından Aiolis, Lidya, Frigya ve Bithynia’nın arasında kalan, ticaret 
yollarının kesiştiği ve Batı Anadolu’nun en önemli şehirlerinin yer aldığı Mysia Bölgesi’nde kurulmuştur. 
Böylesine ünlü ve önemli bir kültür birlikteliğinin arasında yer alması sonucunda Kyzikos, kuruluşu ile 
birlikte hem ticari hem de kültürel olarak döneminin en önemli kentlerinden biri haline gelmiştir (Meral 
and Has, 2017:108; Kyzikos’un ayrıntılı tarihi için bkz. Ertüzün, 1964:15-55). 
 
Balıkesir şehrinin Erdek ilçesinde yer alan Kyzikos Antik Dönem’de Marmara Denizi’nde (Propontis) yer 
alan Kapıdağ Yarımadası’nın (Arktonnesos veya Ayı Adası’nın) ana kara ile bağlandığı dar noktanın 
güneyinde kurulmuştur. Belkıs veya Balkız olarak da adlandırılan Kyzikos’un antik dönemde ki sınırları, 
yapılan arkeolojik incelemeler sonucunda günümüzün Ayı Dağı-Hamamlı-Belkıs Köyleri (Kuzey), Erdek-
Edincik-Bandırma Karayolu (Güney), Erdek Körfezi-Düzler Köyü (Batı), Bandırma Körfezi-Aşağıyapıcı 
Köyü (Doğu) güzergâhları arasında yer almıştır (Strabon, 1993:60-61; Yaylalı et all. 1990:178; Magie, 
2003:55; Lloyd, 1997:82, 206; Koçhan and Meral, 2013:337).   
 
Kyzikos’un Antik Dönem’de tasvir edilen coğrafi konumu ile günümüzde kalıntılarının yer aldığı bölge 
arasında ortaya çıkan bağdaşmazlık Antik Dönem gezgin ve araştırmacıların bir kısmının eserlerinde 
şehirden ada, bazılarının ise yarımada olarak bahsetmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin Strabon 
“Kyzikos, Propontis’de bir ada olup, kıtaya iki köprü ile bağlıdır” derken, Kyzikos’dan ada olarak 
bahsetmektedir (Strabon, 1993:60). Çalışmalarında ilgili araştırmacıların ifadelerini özetleyen Koçhan 
(Benzer şekilde Hasluck çalışmasında bu tartışmaya yer vermiştir. Ayrıntılar için bkz. Hasluck, 1910), 
şehrin önceleri ada iken Milattan Sonra (M.S.) 2. yüzyılın ortalarında meydana gelen kum birikintileriyle 
bugünkü Bandırma-Erdek Körfezini arasında yer alan tombolunun oluştuğunu ve böylece Kapıdağ’ın 
anakara ile birleşerek yarımada olduğunu ifade etmiştir (Koçhan, 2010:375; Koçhan and Meral, 
2014:229-230; Koçhan, 2013:71). 
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Harita 1. Anadolu’daki Koloniler 

(Görsel kesilerek kullanılmıştır. Tekin, 2008:68) 
 
Kyzikos Antik Kentinin Tarihi 
 
Arktonnesos, Dolionis ve Dindymis gibi isimler ile anılan Kyzikos kentinin kurulmasına ilişkin çeşitli 
efsaneler (Ayrıntılar için bkz. Pekman, 1970:21-23) bulunmaktadır. Çok eskilere giden bu anlatımların, 
karmaşık ve yer yer çelişkili olması nedeniyle kentin tarihi Milattan Önce (M.Ö.) 7. yüzyılda Miletos 
kolonisi olması ile başlatılmaktadır (Akurgal, 1988:312; Pekman, 1970:23-24; Akurgal, 1956:43). Buna 
karşın Pekman, kentin Miletos kolonisi olduktan sonra da Kral Kyzikos tarafından kuruluşuna ilişkin 
anma törenlerinin yapıldığını ve kent sikkelerinde Kral Kyzikos’un figürüne yer verildiğini belirtmiştir 
(Pekman, 1970:23-24). 
 
Lidya Krallığı ve Pers İmparatorluğu arasındaki savaşın Perslerin lehine sonuçlanması ile birlikte 
Anadolu’da son bulan Lidya döneminin ardından (Ayrıntılı bilgi için bkz. Tekin, 2008) Miletos 
kolonizasyonundaki Kyzikos kenti de M.Ö 6. yüzyılda Pers İmparatorluğu sınırlarına dâhil olmuştur 
(Meral, 2000:14).   
 
Pers İmparatorluğu’nun Anadolu’daki 200 yıllık egemenliği süresince Kyzikos, stratejik konumunun 
önemi ve ticari zenginliği nedeniyle Atina-Pers-Sparta mücadelelerinin ortasında kalmış (Örneğin 
“Kyzikos Deniz Savaşı” için bkz. Çoruh, 2017), bu uzun dönem süresince belirli dönemlerde egemenlik 
altında tutulan, vergi veren bir kentken dönem dönem kısa süreli de olsa bağımsızlığını elde etmiştir. 
Süre gelen savaş-barış-savaş dönemi Makedonyalı Büyük İskender’in M.Ö. 334 yılında Pers 
İmparatorluğu’na karşı elde ettiği zaferle birlikte son bulmuş ve Kyzikos’a bağımsızlık tanınmıştır 
(Özsait, 1982:322; Tekin, 1998:102; Koçhan, 2011:24-30; Koçhan, 2013:73-74). 
 
Kyzikos, M.Ö. 133’den sonra Roma İmparatorluğu döneminde, Bergama’ya bağlı bir eyalet olarak daha 
çok kıyıda yer aldığından diğer dönemlere nazaran sakin (kesintili de olsa) ve artan ticareti ile birlikte 
zenginlik içerisinde parlak bir dönem yaşamıştır (Ertüzün, 1964:36, 38; Meral, 2000:14; Yaylalı, et all. 
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2014:14). Ancak bu parlak dönem, M.S. Doğu Roma İmparatorluğu egemenliği altında özellikle 365 ve 
366 yılları arasında yaşadığı işgaller sonucunda Kyzikos, adından yüzyıllarca bahsettirdiği ve bu nedenle 
sürekli işgallere uğramasına neden olan (Örneğin; “Bizans Arap mücadelesinde” Kyzikos, Arapların 
İstanbul’u işgal etmesi için en güvenli merkez olarak 670 yılında ele geçirilmiştir. Ostrogorsky, 
1981:115) o ihtişamını yitirmiştir (Koçhan, 2011:38; Anabolu, 1970:168).  Ertüzün bu durumu, 
Bizantion’un (İstanbul) başkent olması ile olası saldırılardan ilk olarak Kyzikos’un etkilenmesini ve 
sadece balık, şarap, zeytinyağının değil mermerlerinin bile alınarak ciddi bir şekilde “sömürülme” 
eyleminden kaynaklandığını açıklamaktadır (Ertüzün, 1964:41). Meral ve Yavuz ise çalışmalarında 
depremler, kuşatmalar ve “limanlarının dolması” sonucunda ekonomik faaliyetlerin durmasının kentin 
zenginliğini bitirdiğini belirtmişlerdir (Meral and Yavuz, 2017:551). Son olarak Koçhan ve Meral, 
depremler sonucu oluşan tahribatın yeniden düzeltilememesi, Konstantinopolis’in (İstanbul) başkent 
olması, İmparatorluğun binalarının yapımı için Kyzikos mimarilerinin parçalanarak İstanbul’a taşınması 
ve kentteki birçok mimari yapının kireç ocaklarında yakılarak, kireç üretilmesinin Kyzikos’un önemini 
kaybetmesinde etken olarak sıralamışlardır (Koçhan and Meral, 2015:62). 
 
İlerleyen yüzyıllarda kent mevcudiyetini korusa da, M.S. 543 ve 1063 yıllarında yaşanan büyük şiddetli 
depremler şehrin yıkılmasına ve nihai olarak terk edilmesine neden olmuştur (Koçhan, 2011: 38). 
 
Kyzikos Antik Kentinin Yapıları 
 
Kyzikos, Klasik, Hellenistik ve Roma Çağı’nda stratejik konumu ve hareketli ticareti ile sahip olduğu 
gücünü kenti saran mimari yapılarla sergilemiş, böylece kent Antik Çağ’dan itibaren, zenginliği ve 
mimari yapıları ile adından sıkça söz ettirmiştir (Koçhan, 1991:119; Yaylalı, et all. 2014:14). Özellikle 
Hadrian Dönemi’nde Kyzikos’a ekonomik açıdan yardım edilmesi bu dönemde ihtişamlı mimari yapıları 
arttırmıştır (Meral, 2000:14). M.S. 2. yüzyılda ise tüm Anadolu kentlerinde görülen kentlerin gelişmesi, 
mimarinin zenginleşmesi ve sanat eserlerinde çeşitlilik Kyzikos’da da kendini göstermiştir (Yaylalı, et 
all. 1990:178). Antik Dönem yazarlarından Strabon, kentten övgüyle bahsederken, bu övgüye layık olan 
M.Ö. ve M.S. olmak üzere farklı tarihlerde ve ilgili dönemin zenginliğini taşıyan eserlerin birçoğu ne 
yazık ki yeknesak bir halde günümüze ulaşmamıştır. Günümüzde özel mülk içerisinde kalan Kyzikos’un 
yapıları, gerek köylülerin gerek definecilerin gerekse de zamanın ve elbette ki bitki örtüsünün yarattığı 
tahribat neticesinde tanınmayacak hale gelmiş veya bulunamamıştır. Döneminin zenginliğine ve 
ihtişamına paralel olarak özellikle adından sıkça bahsettiren Hadrian Tapınağına ilaveten Kyzikos 
kentinde limanlar, surlar, tiyatro, agoralar ve amfiteatr gibi birçok mimari yapı inşa edilmiştir (Strabon, 
1993:60; Yaylalı, et all. 1994:112-114).   
 
Hadrian Tapınağı 
 
Anadolu’nun en büyük tapınağı olarak nitelendirilen ve görünümü ile birçok antik yazarın hayran kaldığı 
Hadrian Tapınağı’nın tahmini olarak M.S. 1. yüzyılda Zeus adına yapımına başlandığı ancak yaşanan 
deprem (M.S. 117) sonrası yapımına ancak Kral Hadrian’ın, M.S. 124’de Kyzikos’u ziyaretinde sağladığı 
yardımla devam edilmiş olduğu ve duyulan minnet gereğince Tapınağın, Kral Hadrian’ın ismi ile anıldığı 
belirtilmektedir (Koçhan and Meral, 2014:232-233; Yaylalı, et all. 1990:172; Yaylalı, et all. 2014:16; 
Hasluck, 1910:10; Schwertheim, 2009:93). Yapılan kazı çalışmalarının sonucunda da elde edilen 
parçalardan anlaşıldığı üzere Tapınak, Hadrian Dönemi zenginliğini ve ihtişamını yansıtan bezemeler ve 
işçilikle yapılmıştır (Yaylalı and Özkaya, 1998:370). Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yaşanan 
şiddetli deprem sonrası büyük oranda zarar gören Kyzikos kenti ve Hadrian Tapınağı’nın, eski görkemi 
kentin terk edilmesi ile unutulmuş, bir zamanlar Dünyanın 8 harika eserinden biri olan Tapınak, özellikle 
kireç ocağı olarak kullanılması nedeniyle yaşadığı tahribat sonucunda günümüze ulaşmayı 
başaramamış, yerine kırık parçalar ve mermer tozları kalmıştır (Yaylalı and Özkaya, Koçhan, 1991:121; 
Koçhan, 2011:79; Yaylalı, et all. 2014:4; Yaylalı, et all. 1990:172; Schwertheim, 2009:92). 
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Limanlar 
 
Antik Dönem’de Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan deniz ticareti güzergâhının en önemli duraklarından 
biri olan Kyzikos’da, kentin deniz ticaretinde öne çıkmasını sağlayacak ve 200 adet gemiyi 
barındırabilecek kapasiteye sahip olan Hytos (Khitos/Batı Limanı), Panarmos (İç Liman) ve Thrakikos 
(Doğu Limanı) adında 3 adet liman inşa edilmiştir (Ertüzün, 1964:107, 108, 110; Yaylalı, et all. 1990:179; 
Strabon, 1993:60).  Bu limanlardan Kyzikos’un güneybatısında yer alan Antik Çağ’dan Osmanlı 
İmparatorluğu’na kadar kullanıldığı tahmin edilen Hytos, kenti Erdek Körfezi’ne bağlayan ve Çanakkale 
Boğazı vasıtasıyla Ege ve Akdeniz’de yer alan kıyı şehirleriyle deniz ticaretine olanak tanıyan en büyük 
limandır (Meral and Has, 2014:260; Koçhan, et all. 2010:191, Koçhan and Meral, 2014:235). Konumu 
itibari ile Hytos Limanı kadar önemli olan Panarmos Limanı, kent ada formundayken ana karaya en 
yakın nokta olması nedeniyle Mysia Bölgesi’ne erişimi kolaylaştırırken, Bandırma-Erdek Körfezi 
güzergâhını kullanan gemiler için yarımadaya dönüştüğü zamanlarda da kullanımına devam edilen 
liman görevi görmüştür. Meral ve Has çalışmasında, Kyzikos arkeolojik kazılarında liman civarında 
bulunan farklı yapıdaki seramik parçalılarının, kentin oldukça geniş bir pazar ağı ile ticaret yaptığını bu 
durumun da Antik Dönem’de limanın önemini vurguladığını belirtmişlerdir (Meral and Has, 2014:261). 
Bugün tamamı sular altında kalmış olan, vaktiyle diğer iki önemli liman gibi Bandırma Körfezi’ndeki 
ticarette yer alan adı, Thrakison ve Byzantion limanlarındaki tüccarlardan oluştuğu tahmin edilen 
Thrakikos limanı kentin 3. limanıdır (Koçhan, 2011:76; Meral and Has, 2014:261-262). 
 
Surlar 
 
Kyzikos başlangıçta ada olmasına karşın, anakaraya yakınlığı ve stratejik bir konumda olması, yarımada 
olduktan sonra anakara ile birleştiği güney burundan saldırılara açık olması, kentin kuzey-güney-doğu-
batı şeklinde başka bir ifadeyle 4 bir yanının surlarla koruma altına alınmasına neden olmuştur (Koçhan, 
2011:49; Meral and Has, 2014:257).  Her ne kadar Yaylalı ve Özkaya’nın 1992 yılında Kyzikos kazı 
çalışmalarında gerçekleştirmiş oldukları sondaj çalışmasında kentin zamanla büyümüş ve surların dışına 
genişlemiş olduğu belirlenmişse de, kent merkezi güvenli surlarla korumaya alınmıştır (Yaylalı and 
Özkaya, 1993:546).  Bu noktada özellikle anakara ile bağlantı noktası olması nedeniyle kenti karadan 
gelecek saldırılara karşı savunmasız bırakacak güney cephesinin surları (Güney Surları) diğerlerine 
nazaran daha kuvvetli yapılmıştır. Bugün Kyzikos’un surlarının tamamı yeknesak halde değildir. Başka 
inşaatlar için sur taşlarının sökülmesine ilaveten Meral ve Has ayrıca mevcut olanlarında gün yüzüne 
çıkarılması için yoğun bitki katmanının temizlenmesi gerektiğini, gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 
bitki örtüsünün altında kalan yapının tahrip olduğunu belirtmekle birlikte yine de yoğun yıpranmaya 
karşın işçiliğin ve kullanılan malzemenin kalitesinin sonucunda surların ayakta kaldığını da 
eklemektedirler (Meral and Has, 2014:257).   
 
Kyzikos’un surları sadece kenti korumak için değil aynı zamanda İstanbul-Çanakkale Boğazı 
bölgesindeki deniz ticaretini korumak/kontrol etmek amacına da hizmet etmiş ve bu amaca yönelik 
olarak kentin güneybatı ve batı konumundaki sur duvarlarının üzerinde yer alan iki önemli Altıgen Kule 
inşa edilmiştir (Koçhan, 2011:63, 71; Meral and Has, 2014:259; Ertüzün, 1964:114-115, 117). 
 
Diğer Yapılar 
 
Kyzikos kentinin zenginliğinin ve öneminin bir göstergesi olarak surları, limanları ve çok önemli Hadrian 
Tapınağı’nın haricinde şehirde, tiyatro, amfiteatr ve agoralar inşa edilmiştir. Gladyatör oyunlarından, 
hayvan dövüşlerine ve su sporlarına kadar halkın katıldığı ve kralların adına düzenlenen oyunların 
sergilendiği amfiteatrlar, Kyzikos’un da mimari yapıları arasında yer almıştır. M.S. 117-155 yılları 
arasında yapıldığı tahmin edilen ve Anadolu’daki amfiteatrların üçüncüsü olan Kyzikos Amfiteatrı’nın, 
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benzerleri gibi hem gladyatör oyunları hem de su kenarına yapılmış olmasından dolayı su oyunlarına 
ev sahipliği yapmış olduğu düşünülmektedir (Meral, 2000:14-15; Koçhan, 2013:82; Koçhan, 2011:83, 
89).  Kyzikos’un kuzeyinde, Hellenistik yapıda inşa edilen ve diğer yapılar gibi ihtişamını, yapılan kazı 
çalışmalarında çıkarılan ufak parçalarla bile gözler önüne seren, tahminen Hellenistik Çağ’da yapımına 
başlanan ve Antoninler Devri’ne kadar sürdüğü düşünülen tiyatro binası yer almaktadır. Son olarak 
Güney ve Hadrian Agorası adında Kyzikos’da 2 adet agora inşa edilmiştir (Ertüzün, 1964:149, Koçhan, 
2013:83; Koçhan, 2011:91, 99). 
 

İKİNCİ BÖLÜM KYZİKOS ANTİK KENTİNİN TİCARETİ 
Ticari Önemi ve İlişkiler 
 
Kyzikos stratejik konumunun avantajından faydalanarak, limanları, zengin ekim alanları ile hem üretim 
hem de üretilen ürünlerin ticaretinde Antik Dönem’de Anadolu’yu saran ticaret güzergahlarının batı 
kıyılarındaki duraklarından biri ve önemli bir deniz ticareti kenti olmuş, özellikle balıkçılık, zeytincilik, 
şarapçılık ve kozmetik ürünlerin ticaretinde öne çıkmıştır (Yaylalı, et all. 1990:178; Lloyd, 1997:8). 
Ancak Kyzikos sadece bulunduğu bölgenin avantajlı olmasından değil, aynı zamanda etkin işleyen 
ekonomik sistemin yürütülmesinden sorumlu idarecilerin yönetimiyle zenginleşmiş ve ticari 
faaliyetlerini arttırabilmiştir (Koçhan, 2011:39). Bu duruma en etkin örneklerinden biri olarak 
Kyzikos’un “Kent Bankerleri” aracılığıyla ticari faaliyetlerin hareketli kalmasını sağlaması veya tahıl ve 
hazinenin yönetimi için idarecinin bulunması gösterilebilir (Koçhan, 2011:40; Strabon, 1993:60). 
Kyzikos coğrafik konumunun getirisi olan ticari hareketliliğinin yanı sıra, yabancı tüccarları kente 
çekmek ve ticari faaliyetlerini daha da arttırmak için agoralarda vergi almadan ticarete izin verdiği, 
oldukça kalabalık ve uluslararası niteliğe ulaşan ihtişamlı festivaller düzenlemiştir (Motor, 2010:193, 
195).  
 
Kyzikos’un sahip olduğu gemiler ve limanlar kent için deniz ticaretinin önceliğini ve ehemmiyetini öne 
çıkarmış, ayrıca limanlarının kapasitesinin büyüklüğü diğer tüccarları bu limanlara yönlendirerek, 
kentin ticaret hayatına canlılık katmıştır (Meral and Has, 2017:108).  Karayolu ticaretinin deniz 
ticaretine göre nitekim riskli olması nedeniyle Kyzikos özellikle deniz ticaretinde önemli bir kent haline 
gelmiş olsa da, denize olduğu kadar karaya da yakınlığı nedeniyle diğer şehirlerle kara yolundan 
özellikle tarım ürünlerinin ithalatını (Örneğin Pergamon’dan yapılan ithalat) gerçekleştirmiştir (Koçhan, 
2013:77; Koçhan and Meral, 2014:230; Koçhan, 2011:39). 
 
Jeopolitik konumu sayesinde Karadeniz’den Akdeniz’e, Ege’den Anadolu’ya uzanan ticaret yolunda 
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda hâkimiyet kuran Kyzikos, elinde olan bu güç ile ticari 
faaliyetlerini arttırabilmiş ve bölgenin önde gelen ekonomik kentlerinden biri olmuştur (Meral and 
Yavuz, 2017:551; Koçhan, 2013:77; Koçhan and Meral, 2014:230,  Meral and Has, 2017:108). Özellikle 
Roma Dönemi’nde Karadeniz, Kırım ve civarındaki şehirlere, zeytinyağı, şarap ve zeytin ihraç etmiş, 
karşılıklı olarak sürdürülen ticari ilişkilerde Kyzikos, Kırım’dan donyağı, bal, mum ve deri ürünlerini ithal 
etmiştir (Motor, 2010:192; Koçhan, 2013:77; Koçhan and Meral, 2014:230).   
 
Harita 2’den incelenebileceği üzere, Anadolu’nun kuzeyinden Karadeniz’in doğu ve kuzey kıyılarına dek 
uzanan koloni kentleri ile bir ticaret ağı oluşturmuş olan Kyzikos, Marmara ve Çanakkale Boğazı’nda yer 
alan diğer koloni kentleriyle kurduğu ekonomik ilişkiler sonucunda ticaret ağını daha da genişleterek 
Ege ve Akdeniz’e ulaşmış, kara ticaretinde ise Lidya ve Pergamon ile ticari ilişkiler uzun yıllar 
sürdürülmüştür (Meral and Has, 2017:108). 
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Harita 2. Marmara ve Karadeniz’de Bulunan Koloni Kentleri  

(Meral and Has, 2017:112) 
 
Marmara Denizi’nden Anadolu’nun iç kısımlarında yer alan kırsaldaki kentlere uzanan ticaret yolunun 
(ticaret yolları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ramsay, 1960) Kyzikos’da başlaması, bir diğer ifade ile 
kara yolu vasıtasıyla Pergamon ve Kral Yolu’nun bitimindeki Sardes’e ulaşabilmesi, ayrıca kuzeydeki 
Karadeniz kıyı kentleri için önemli bir ticaret merkezi olması ve Hellenistik Dönem’de zamanla kara 
sınırlarının Bergama’ya kadar uzanması ile Kyzikos, vazgeçilmez bir ticaret merkezi olmuştur (Magie, 
2003:56; Koçhan, 2011:39; Magie, 2001:7). Özetle, Batı ve Anadolu arasındaki önemli konumu ile 
Kyzikos hem ticaret hem de kültür merkezi olarak tanınmıştır (Meral and Yavuz, 2017:550). Ayrıca 
Kyzikos, konumu ve gücü itibariyle deniz korsanlarına karşı hem ulaşımın hem de ticaretin koruyucusu 
konumunda yer almıştır (Meral and Yavuz, 2017:551; Koçhan, 2013:77; Koçhan and Meral, 2014:230). 
 
Ticari Ürünler 
 
Miletos’un kolonisi olarak verimli topraklar üzerine kurulduğu zamanlarda tarımsal üretim 
gerçekleştirmiş olan Kyzikos, özellikle günümüzde de bu bölgenin temel ticaret ürünlerini oluşturan 
üzüm, zeytin, zeytinyağı ve şarap ticareti ile Antik Dönem’de Mysia bölgesinde yer alan diğer 
şehirlerden sıyrılarak adından sıkça söz ettirmiştir (Koçhan, 2013:76; Meral and Yavuz, 2017:550; Meral 
and Has, 2017:109; Malay, 1983:51; Mansel, 1988:169). Koçhan’ın çalışmasında aktardığına göre, 
kentin üzüm bağları ve bu üzümlerden üretilen şarapları hakkında ünlü hekim ve doğa bilimcilerinin 
eserlerinde yer vermesi, Kyzikos’un bu alanda ki önemini gözler önüne sermektedir. İlgili dönemde 
kentte üretilen şarabın bu kadar ünlenmesinde, şarabın daima kontrol edilmesi (şarap muhafızları 
tarafından) nedeniyle ticari değeri yüksek bir ürün olmasını sağlamış, ancak sonraları özellikle Doğu 
Roma İmparatorluğu zamanında Kyzikos şarabı, değerli kalitesini yitirmiştir (Koçhan, 2013:78). 
 
Kyzikos’un temel ihraç ürünleri arasında elbette kentin sikkelerine de yansımış olan ton balığı veya 
genel olarak balık, parfüm, vücut yağının yanı sıra Koçhan’ın ayrıntıları ile aktarmış olduğu üzere süsen 
bitki özlü parfüm ve iris bitki özlü merhem yer almıştır (Meral and Has, 2017:109; Koçhan, 2013:78). 
Bir diğer ticari faaliyet alanı olarak hayvancılık, beraberinde dokumacılık ve eyercilik civar kentlerinde 
olduğu gibi Kyzikos’da da görülmüştür (Motor, 2010:184). 
 
Yaylalı ve diğer araştırmacıların Kyzikos’da gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda elde edilen seramik 
parçalarına göre Kyzikos, M.Ö. 6 yüzyıl dolaylarında diğer önemli şehirlerle paralel bir üretim ve ticaret 
yapısına sahiptir. Hem kentin ihtiyacına yönelik hem de ticaret için üretilen çömleklerin Panarmos 
Limanı civarındaki kalıntıları bu konuda yol gösterici olmuştur. Ek olarak, Bergama tipi seramik 
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çeşitlerinin Kyzikos kalıntılarında bulunması, Kyzikos’da üretilen seramiklerin kalitesini ve ticari ilişkileri 
kanıtlamıştır (Yaylalı, et all. 2014:15; Yaylalı and Özkaya, 1998:369; Yaylalı and Özkaya, 1993:230).  
 
Günümüzde ününü sürdürmekte olan, zamanında Ayasofya’dan, Bursa’daki şehir yapılarına, Doğu 
Roma İmparatorları’nın lahitlerinden Kyzikos’un mimari yapılarına kadar kullanım alanı yayılmış olan 
Kyzikos’un mermeri, kentin yakınındaki Prokonnnessos Adası’ndan elde edilmiş ve bu denli kaliteli 
mermerden yapılan mimari eserlerin kabartmalarına kent sikkelerinde de yer verilmiştir (Motor, 
2010:182). 
 
Sikkeler 
 
Antik Dönem’de Kyzikos’un bulunduğu bölgede hareketli ve zengin deniz ticareti yapan kıyı 
kentlerinden biri olarak öne çıkmasını ve ekonomik gücünü kanıtlayan en büyük örnek diğer şehirler 
arasında ilk elektron sikke (Cyzicene olarak da adlandırılan elektron sikkeler doğada homojen olarak 
bulunabilen ya da insanlar eliyle altın ve gümüşün karıştırılmasıyla oluşturulmuştur, ayrıntılar için bkz. 
Motor, 2010:82) basımı yapmış olması gösterilebilir. Sadece Kuzeybatı Anadolu bölgesi için değil, 
Güney Rusya’dan, Romanya’ya ve Bulgaristan’a kadar kullanım alanı yayılmış olan üzerinde ton balığı 
yer alan sikkelere, Pers İmparatorluğu Dönemi’nde altın olanlar da eklenmiş ve böylece kent önde 
gelen ticaret merkezleri arasında gösterilirken elbette ekonomik gücü bir kat daha artmış ve kentin 
günümüzde güçlü ticari ağını anlamamız açısından yardımcı olmuştur (Sevin, 1982:276; Erhat, 
1972:240; Meral and Yavuz, 2017:551; Koçhan, 2013:77; Koçhan and Meral, 2014:230; Meral and Has, 
2017:109; Howgego, 2013:21). Bu elektron sikkeler ve Perslerin altın sikkeleri (darics), Büyük İskender 
döneminde üretilen altın staterler yerlerini alana dek, Antik Çağ’da basılan altın paranın temelini 
oluşturmuştur. (Wroth, 522). Kyzikos sikkelerinin değer ölçüsünün civardaki şehirler için bir belirleyici 
olması ve sadece bölgesel değil kara ve deniz ticaretinde uluslararası geçerliliğinin olması Kyzikos’un 
bölgedeki gücünü ve önemini gözler önüne sermektedir. (Yaylalı, et all. 2014:14; Koçhan, 2013:77). 
 
Ege’nin kuzeydoğusundaki en büyük darphanelerden birine sahip olan Kyzikos’da, M.Ö. 6. yüzyılda 
başlayan sikke basımı yer yer kesintiye uğramış olsa da istikrarını koruyarak ve aynı zamanda 
çeşitlendirilerek M.S. 6. yüzyılın ortalarına dek sürdürülmüştür (Motor, 2010:72, 75-77, 80; Meral and 
Yavuz, 2017:552). Kyzikos Darphanesi’nde, Marmara Bölgesi’nin en geniş gümüş sikke basımı 
gerçekleştirilirken, ünlü elektron sikkelerin yanında, Pers Dönemi’nde altın sikke, ilerleyen dönemlerde 
bronz sikkelerin basımı yapılmış, anlaşılacağı üzere zaman içerisinde değişen egemenlik dönemlerine 
uygun olarak Kyzikos sikkelerinin tipleri, ağırlıkları ve alaşımları gibi özellikleri çeşitlilik göstermiştir 
(Mørkholm, 2000:105; Mansel, 1988:259; Motor, 2010:72-73, 76). 
 
En erken sikke basan kentlerden biri olma özelliği taşıyan Kyzikos’un kent sikkelerinin ön yüzeylerinde 
neredeyse 200 adetten fazla tip/figür/tasvir yer almış, kentin yöresel özelliği olan ton balığı da bu 
tiplemelerin yanına işlenmiştir. Üzerinde kentin ismi yazmasa da ton balığı deseniyle ayırt edilebilen 
Kyzikos sikkelerinde, Herakles, Nike, Zeus, Gorgon başı, Athena başı, Satyr tiplemelerine sıkça yer 
verilmiştir (Tekin, 1992:18, 88-89; Tekin, 2007:40). 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Tarihsel açıdan incelenmiş olduğunda Kyzikos bulunduğu konum itibari ile kültürlerin ticaret ile 
çeşitlenmiş olduğu, ticaretin bir katalizör görevi görerek şehri bir durak noktası haline getirdiği bir 
konumda bulunmanın tüm avantajlarını zaman içerisinde kullanmış, bu özelliği ticaret açısından ilgili 
dönemlere damga vurmasını sağlamıştır.  
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Miletos kolonisi olarak başlatılan resmi tarihi şehrin mevcudiyetini sürdürdüğü yüzyıllar boyunca 
jeopolitik konumundan doğan önem sonucunda Anadolu’da her yeni egemenlik dönemi ile birlikte 
çeşitlenmiş, bu çeşitlilik Kyzikos için kimi zaman farklı kültür ve zenginlikleri beraberinde getirse de 
şehri oldukça yıpratan savaşların yaşanmasına da neden olmuştur. Kuruluşundan itibaren büyük 
krallıkların ve önemli kıyı kentlerinin komşusu olan kent, sadece jeopolitik öneminin değil aynı zamanda 
iyi komşuluk ilişkilerinin ve etkin yönetim teknikleri ile kısa sürede zenginleşmiş, böylece bulunduğu 
bölgenin önemli metropollerinden biri haline gelmiştir. 
 
Kyzikos’un ilk sikke basan kentlerden biri olması, bu sikkelerin uluslararası kullanımının ve geçerliliğinin 
bulunmasının yanı sıra diğer kentler için bir ölçü birimi olarak kullanılması kentin başlıca ekonomik 
gücünü kanıtlayan örneklerden birisidir. Benzer şekilde kentin agoralarda gerçekleştirmiş olduğu 
panayırlar etkili ticaret stratejilerini desteklerken, aynı zamanda bu panayırlara katılımın yüksek olması 
kentin popülerliğini kanıtlamaktadır. Ek olarak kent bankerleri aracılığıyla ticaretin kesintiye 
uğratılmamasının sağlanması veya şarap muhafızları tarafından ürünlerin kontrol edilmesi Kyzikos’un 
etkin yönetim tekniklerini ve ticarete ne kadar önem verdiğini bir kere daha gözler önüne sermektedir. 
 
Sahip olduğu limanlar vasıtasıyla Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan ticaret yolunda önemli bir durak 
noktası olması, kenti yeni kültürlere açık hale getirirken, aynı zamanda kent uzak kıyı kentleri ile 
ticaretini geliştirebilmiştir. Kentin hem karaya hem de denize olan yakınlığı sonucunda deniz 
ticaretinde elde edilen başarı, kara yolu ticaretinde de ortaya konmuştur. Özellikle uzak bölgelerdeki 
koloni kentleriyle sürdürülen tarım ticareti hem kentin sınırlarının genişlemesi ile paralel bir seyir 
izlemiş hem de önemli ticaret yollarında olmanın avantajı kullanılmıştır.  
 
Günümüzde halen sürdürülmekte olan kazı çalışmaları sonucunda elde edilen bulgularda 
göstermektedir ki, kent seramik üretiminde de kendini bu alanda önde gelen şehirlerle rekabet 
edebilecek kadar geliştirmiştir ve sadece halkın kullanımı için değil ihracat için de yüksek ve kaliteli 
üretim gerçekleştirilmiştir.  
 
Kyzikos mevcudiyeti boyunca sadece ticari faaliyetleri ile değil aynı zamanda ihtişamlı yapıları, mimari 
açıdan dikkatleri üzerine çekmiş, Hadrian Tapınağı’nın büyüleyici yapısı günümüzde çoğu araştırmacıyı 
derinden etkilemiştir.  
 
Bugün Balıkesir ilinin Erdek ilçesinde yer alan antik Kyzikos şehri altın çağını yaşamış olduğu 
dönemlerde ticaretin en önemli durak noktası olmuştur. Ticaretin getirmiş olduğu hareketlilik ile 
birlikte şehir aynı zamanda çoğu kültürün bir durak noktası haline gelmiş, mimari yapıları, tarihi ve 
ticaret faaliyetleri ile öne çıkmıştır. Kyzikos’a ilişkin araştırmalar halen devam etmekte, ortaya çıkan 
her yeni bulgu, bu derin tarihi içerisinde saklayan şehrin yüzünü her geçen gün gün yüzüne 
çıkarmaktadır. 
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AÇILARINDAN YENİ İLLER, YENİ ÜNİVERSİTELER, YENİ HAVA LİMANLARI VS. 
OLUŞTURULMASI 
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ÖZET:   
 
Devletin ekonomik alanda küçülmesi, sosyal alanda büyümesi gerekliliğini doğurmuş olup, devletimizin 
anayasanın 2.maddesinde belirtildiği üzere bir sosyal devlet olduğu da dikkate alındığında bu doğrultuda bir takım 
tedbirler alınmalıdır.  
 
Bunlardan biri de işsizlere istihdam, yörelere gelişme ve kalkınma sağlama açılarından yeni iller, yeni üniversiteler, 
yeni hava limanları vs’in oluşturulması olabilir.  
 
Birbirine yakın illerin birer çizgiyle birleştirilmesiyle ortaya çıkan, bunların hemen hemen ortalarında bulunan ve 
çevrelerindeki illere oldukça uzak ilçelerin ki, bunlar Çaldıran, Malazgirt, Karlıova, Kuluncak (veya Kangal), 
Sivrihisar, Kulu (veya Cihanbeyli), Gördes –şu anda üniversitesi de bulunan-Alanya (ikinci etapta da Oltu, Lice, 
Siverek, Saraydüzü (veya Boyabat) Fethiye şu anda bile fiilen il görünümünde olan üniversitesi bulunan Bandırma, 
havaalanı olan Edremit, ayrıca nüfusları çok yüksek İskenderun, Çorlu vs.)gibi ilçelerin il olması ve bu illerde Tıp 
Fakültesini de barındıran yeni üniversiteler, yeni hava limanları vs. oluşturulması gündeme getirilmesi gereken 
bir konu olmalıdır.   
 
Anahtar sözcükler: İstihdam, yeni iller, yeni üniversiteler, yeni hava limanları 
JEL Kodu: O18, O21, O44, R11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:e-mail@mail.edu.tr


 

281 
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ABSTRACT:   
 
The economic downsizing of the state necessitated the growth of the social environment. Several precautions 
should be taken in this direction when it is considered that our state is a social state as stated in article 2 of the 
Constitution. 
 
These could be establishment of new universities and new airports, etc. in terms of development of local areas 
and provide employment. 
 
The districts which are emerging as a result of the merging of districts which near each other with a line, those 
are located in the midst of them and are far away from those in their surroundings (Çaldıran, Malazgirt, Karlıova, 
Kuluncak (or Kangal), Sivrihisar, Kulu (or Cihanbeyli), Gördes – that also has the university- Alanya should 
transformedin to province. Besides the sedistricts Oltu, Lice, Siverek, Saraydüzü (or Boyabat) Fethiye in the 
second stage should be transformedin to province. Bandırma which is already city viewand has the university in 
its border, Edremit which has the airport and İskenderun and Çorlu which is haveover population should 
transformedin to province. New universities, newairports, etc. Which also have medical faculties in the seareas. 
should be a matter to be brought to the agenda. 
 
Keywords: Employment,newprovinces, new universities, new airports  
JEL Code: O18, O21, O44, R11 
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GİRİŞ  

 

“Özelleştirme” politikaları sonucu devletin ekonomiden çekilmesi ve mal üreten işletme yatırımlardan 
vazgeçmesi, yüksek teknolojili ürünler üreten özel kesimdeki işletmelerin fabrikalarında robotlaşmaya 
geçilmesi, Çin’in her yıl bir öncesine göre dünya ticaretinden  aldığı payın-diğer ülkelerin aleyhine 
olarak- daha da yükselmesi gibi nedenler sonucunda ortaya çıkan işsizlik ve buna karşı olarak da 
istihdam yaratıcı politikalar arayışlarına girilmesi her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de en önemli 
konuların başında gelmektedir. 
 
Öyle ki sadece Türkiye’de değil dünyanın bir çok ülkesinde yapılan kamuoyu araştırmaları sonucunda 
terör sorunundan bile öncelik kazanan sorun, kişiler açısından işsizlik, yöreler açısından da gelişmişlik 
ve kalkınmışlıktır.  İşsizliğin büyük boyutlarda olduğu gelişmemiş ve kalkınmamış kırsal kesimlerdeki 
insanlar iş bulma umuduyla büyük şehirlere artan sayılarda göçmekte bu durum ise gittikleri yerlerin 
başta çevre sorunları olmak üzere bir çok sorunlarını daha da büyütmektedir. Bunun önlenmesi işsizlik 
sorununa yeni istihdam olanakları yaratarak çözüm sağlanması ve aynı zamanda yörelerin 
gelişmişliklerine ve kalkınmışlıklarına katkı olması için yeni illerin, yeni üniversitelerin ve yeni hava 
limanlarının oluşturulması bir çözüm yolu olabilecektir.  
 
81 milyon nüfuslu olan ülkemizde 81 il varken, artış hızı düşmüş olmakla birlikte nüfusumuzun 100 
milyona doğru yükselmekte olduğu dikkate alındığında  100 ilin olmasının  gerekli  olduğu ortadadır. ‘’ 
Gerçekleşsin ,görelim ve gereğini yaparız’’ şeklinde tezahür eder bürokratik anlayış çerçevesinde ‘’100 
milyon olunca il sayısını 100’e çıkartırız’’ demek yerine  şimdiden buna hazırlık yapılması 81 ile ek olarak 
çevresindeki illere en uzak ve merkezi konumdaki ilçeler il yapılırken fiilen il durumunda olan 
sahillerdeki ilçelerin de il yapılması bir çok faydaları şimdiden sağlayacaktır.  
 
 “Her ile bir üniversite” sloganının sürdürülerek yeni il olan yerlere yeni üniversiteler yapılmasının yanı 
sıra Zonguldak’a (veya Zonguldak ,Bartın ve Karabük’ün aralarında yer alan Gökçebey’e),Kuzey Doğu 
Anadolu’da da Artvin’e ( veya Artvin ile Ardahan arasındaki Şavşat’a ) iki hava limanı yapılmalıdır. 

 
YENİ İLLER 

 
Ülkemizde Avrupa’ya komşu  Marmara‘da, Orta Doğu’ya komşu Çukurova’da  ve Kafkasya’ya komşu 
Doğu Karadeniz’de illerimiz birbirlerine çok yakın olduğu gibi 4.bölgeki İzmir’e de komşusu olan Manisa 
ve Aydın illeri çok yakındır ve nüfusları da çok fazladır.  Marmara  bölgesinde İstanbul’un nüfusu  
15.029.231  (% 18. 60) Kocaeli’nin nüfusu 1.883.270 (%2.33)   Sakarya’nın nüfusu 990.214 (% 1. 23)  
Bursa’nın nüfusu 2. 936. 803 (%3.63), Yalova’nın nüfusu  251.203 ( % 0.31) ve Düzce’nin nüfusu 377. 
610 (% 0 .47)( bu illerin toplamı %28.57) Çukurova bölgesinde  Mersin’in nüfusu 1.793.931 (%2.22) 
Adana’nın nüfusu  2.216.475 (%2.74) Osmaniye’nin nüfusu 527. 794 (%0.65) Gaziantep’in nüfusu  
2.005. 515 (%2.48)  Kilis’in nüfusu 136. 319 (%0.17) Kahramanmaraş’ın nüfusu 1.127.623 (%1.40) ve 
Hatay’ın nüfusu 1. 575.226 (% 1.95)( bu illerin toplamı %10.61)    Doğukaradeniz bölgesinde ise 
Ordu’nun nüfusu  742. 341 (%0.92) Giresun’un nüfusu  437. 393 (%0. 54) Trabzon’un nüfusu  786.326 
(%0.97) Rize’nin nüfusu 331.041 (%0.41)(bu illerin toplamı %2.84) 4. Bölge olan İzmir’in nüfusu 
4.279.677 (% 5.30)  Manisa’nın nüfusu 1.413.041 (%1.75),Aydın’ın nüfusu  1.080.839 (%1.34) (bu illerin 
toplamı %8. 39) dur. (Nufusu.com) Bu dört bölgede 81 milyon olan  ülke nüfusunun %50. 41 ‘i yani 
yarısı yaşamakta olup bu şekilde ülkemiz nüfusu, Türkiye üzerinde  dengesiz bir şekilde dağılmış 
bulunmaktadır.  

Bu durum işsizliğin ve yöresel gelişememenin ve kalkınamamanın hem nedeni hem sonucudur bu 
hususta bir genelleme yapan Eric Schumacher şöyle demektedir :  
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“Tipik bir kalkınan ülkenin ikili ekonomisinde nüfusun modern sektörde toplanan yüzde 15 kadarını 
birkaç büyük kent içinde sınırlanmış görürüz. Öteki yüzde 85’i kırsal bölgelerde ve taşra kentlerinde 
yaşamaktadır… kalkınma çabalarının büyük bir kısmı büyük kentlere sarf edilmekte dolayısıyla nüfusun 
yüzde 85’i genellikle es geçilmektedir” …“ Özellikle yoksul ülkelerde başkent dışında insanların yaşadığı 
tüm kırsal alanları kapsayacak bir bölgesel kalkınma başarıya ulaşmadığı takdirde yoksullar için umut 
yoktur” (Schumacher; 1973;126 ve 56) 
 
Çözüm için illerin yurt düzeyindeki dengeli dağılımını sağlamak bir amaç olarak ortaya konmak suretiyle 
işe başlanmalıdır.  

T.C.nin  anayasasının “yüksek öğretim üst kuruluşları ve yüksek öğretim kurumlarıyla ilgili” 130. 
maddesinde devlet tarafından kanunla kurulacağı ön görülen  üniversitelerin ülke sathına dengeli bir 
biçimde yayılacağının hedeflendiği … belirtilir. ( T.C. Anayasası1) (ki, ‘’Her ile bir üniversite’’ sloganı  ile 
bu amaca ulaşılmıştır). Benzeri durum illerimiz için de olmalı yani illerimiz de yurt düzeyinde dengeli 
bir şekilde dağılımı amaçlanmalı, bu çerçevede yeni iller yapılırken bunların, çevre ve komşu illere 
uzaklık mesafeleri esas alınmalıdır. Aşağıda iki başlık altında ele alınacak olan yerlerde iller birbirlerine 
çok uzak bulunmaktadır. Bu iller arasındaki ilçeler il yapıldığında il dağılımındaki dengesizlik 
giderilebilecek böylelikle işsizlik sorununa çözüm yanı sıra ilgili yörelerin gelişmişlik ve kalkınmışlıklarına 
katkı da sağlanabilecektir. 

Eric Schumacher, “Yapılması gereken dört işin birincisine ilişkin olarak  insanların şu an üstünde 
yaşadıkları bölgelerde iş olanakları yaratmalıdır, göç etmeye eğilimli oldukları metropolitan bölgelerde 
değil” (Schumacher; 1973;134) dediği gibi, “Görülüyor ki, görevimiz kırsal bölgelerde ve küçük 
kentlerde milyonlarca yeni iş olanağı oluşturmaktır” (Schumacher; 1973;133) demektedir. Söz konusu 
iş olanaklarının ilk aşaması yeni illerin yapılmasıyla gerçekleşebilecektir.  

Şırnak il yapılmazdan önce aralarında 400 km mesafe bulunan Hakkari ve Mardin birbirlerine en uzak 
iki şehir iken bu iki ilin ortalarında yer alan Şırnak il yapılmak suretiyle iller arasındaki mesafe 
kısaltılmıştır (Terör sorununa bir çözüm olur düşüncesi yanında Şırnak il yapılırken “Silopi ve Cizre 
yoğun ticari faaliyetler sonucu 100.000 civarındaki nüfuslarıyla fazla nüfusa sahip iki ilçeyken kömür 
ocakları dışında hiçbir geçim kaynağı olmayan 50.000 nüfuslu Şırnak il yapıldığında tıpkı Silopi ve Cizre 
gibi yüksek nüfusa sahip olur” şeklinde düşünülmüş de olabilir). Şırnak il olduktan sonra “her ile bir 
üniversite” sloganı ile Şırnak üniversitesi kurulmuş olup –ki bu üniversite Şırnak girişindeki yeni 
kampusuna yakın bir geçmişte taşınmıştır - Cizre, İdil arasında da günümüz itibarıyla Irak’daki Zaho ve 
Dohuk sakinlerinin bile yararlandığı Şerafettin Elçi hava limanı da kurulmuştur. Bu şekilde Mardin ve 
Hakkari illeri arasında önce il yapılan hemen ardından  üniversitesi ve hava limanı kurulan Şırnak ili 
örneği, sahillerde birbirlerine uzak iki şehir ortalarında yer alan ilçeler ile sahil dışındaki Anadolu’nun 
içerisindeki 4-5 bazen 5-6 şehrin oluşturduğu şeklin ortalarında yer alan ilçelerin il yapılması önerisinin 
temelini oluşturmaktadır. Bu iki alt başlığa geçmezden önce ilçelerin il olmasıyla oralarda yaşayan 
insanların sosyo- kültürel , psikolojik,yönetsel ve istihdam açılarından da ekonomik olarak ortaya 
çıkacak yararlarına da kısaca değinmek uygun olacaktır. 

 
Sosyo- Kültürel  Yararlar 

 
Arapça uygarlık anlamına gelen medeniyet Medine yani il kelimesinden türetilmiştir. Bir ilçenin il olması 
her şeyden önce uygarlık açısından önemlidir. Yeni il olan bir yerleşim  yerinde önceden olmayan idari 
birimlerin oluşturulması bunun yanı sıra  yeni üniversitelerin  kurulması ve buralara diğer illerden 
öğretim üyeleri, memurlar ve öğrenciler gelmesi sonrasında  sinema, tiyatro salonları açılacak 
böylelikle ilin sosyal ve kültürel yaşamında olumlu katkılar sağlanacaktır. 
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Psikolojik Yararlar 
 
İlçelerin il olması oralarda yaşayan insanların  psikolojilerini de olumlu yönde etkileyerek onlara 
psikolojik  tatmin sağlayacaktır.   

İbni Haldun, devletler için  “Doğarlar, büyürler ve ölürler” demiş olup bu sözü –işletmeler için olduğu 
kadar- yerleşim yerleri için de geçerlidir. 

İlçeler il olmazdan önce adeta köy olarak doğmuşlardır. MKE kurulmazdan önce Kırıkkale, petrol 
çıkartılmazdan önce Batman, köy veya biraz daha büyüğü yerleşim yerleriyken büyüyerek önce ilçe 
sonra il olmuşlardır. Öyle ki günümüzde milyonluk illerimizin hemen altında yer alan kalabalık 
nüfuslarıyla önemli illerimiz arasındadırlar. Ankara’ya yakın olması nedeniyle Kırıkkale’nin hava limanı 
yoksa da üniversitesi olduğu gibi Batman’ın da hem havalimanı hem de üniversitesi mevcuttur. 
Kuzeydoğu Anadolu’daki birkaç ilimiz büyük şehirlere göçler sonucu nüfusları sürekli azalmakta 
olduğundan adeta can çekişir bir insana benzemektedirler. Şırnak yerine Cizre’nin, Hakkari yerine 
Yüksekova’nın il yapılması projesi ise bunun gerçekleşmesi durumunda bu iki ilimizin adeta ölümü söz 
konusu olacaktır ( “ Bir yer abat edilirken diğer yer berbat edilmemelidir” deyişi doğrultusunda Şırnak’ın 
ve Hakkari’nin ilçe yapılmaması, Şırnak’ın yanı sıra Cizre’nin, Hakkari’nin yanı sıra da Yüksekova’nın il 
yapılması uygun olacaktır). 

Yukarıda değinilen fiziki büyüme, psikolojik büyümeye yol açacak başka bir ifadeyle yeni il olan yerlerde 
yaşayan insanlar açısından  yükselme ve itibar kazanma demek olacaktır. Bu durum Maslow’un kişisel 
ihtiyaçlar hiyearşisindeki yükselmeye ve itibar kazanmaya benzemektedir. Şöyle ki:Bilindiği gibi söz 
konusu kişisel hiyerarşide en alt iki basamakta  yer alan fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları bulunurken 
bunlar üzerinde  başkalarıyla ilişki kurmak ,kabul edilmek , bir yere ait olmak şeklinde “Ait olma, sevgi” 
bir üstte prestij, yeterli olma , başkalarınca benimsenme şeklinde “diğer “ en üstte ise , kişisel tatmin 
başarı , potansiyelini ortaya çıkarmak şeklinde “kendini  gerçekleştirme “bulunmaktadır.  Bu çerçevede 
bir ilçe il olduğunda orada yaşayan insanlar , kabul edilmek, prestij, yeterli olma, başkalarınca 
benimsenme, başarı , potansiyelini ortaya çıkarma şeklindeki  tatminleri elde etmiş olacaklardır. Bu 
durum tıpkı bir serbest muhasebeci ve mali müşavirin, Yeminli Mali Müşavir(YMM), bir Doç. Dr.’un da 
Prof. Dr. olmasına ve bunları olduktan sonra elde ettikleri psikolojik doyuma benzediği gibi 18 yaşını 
doldurup da reşit olan ve kendi adına imza atan bir ergenin psikolojisine de benzemektedir. 

Yönetsel Yararlar 
 
Kamu hizmetlerindeki çağdaş yaklaşım, vatandaşı, bu hizmetleri sunan birimlerin olduğu yere çağırmak 
veya getirmek değil tabir caizse bu hizmetleri onların ayaklarına götürmektir ki, her ile bir üniversite 
kurulması, hasta vatandaşların evlerine sağlık ekiplerinin gönderilmesi bunun en tipik örnekleridir. Bazı 
ilçeler il yapılmak suretiyle bu anlayışa uygun hareket edilmiş yerinden yönetim yaklaşımı gerçekleşmiş 
olacak, kamu hizmetleri sunumunda hız ve maliyetlerden tasarruf da sağlanacaktır. 

 

İstihdam Yaratma Ve Yörelerin Gelişmişlik Ve Kalınmışlıklarını Sağlama Açısından Ekonomik Yararlar 

 
“ Valilik ve kaymakamlık teşkilat görev ve çalışma yönetmeliği ”nin yer aldığı Resmi Gazetedeki (Resmi 
Gazete1)  9. maddede illerde, 10. maddede ise ilçelerde bulunan birimler yer almakta olup ilçelerde 
olmayıp illerde bulunan bazı birimler bulunmaktadır. Bunlar İl idare kurulu müdürlüğü, il basın ve halkla 
ilişkiler müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü, protokol şube müdürlüğü, şehit ve gazi işlemleri şube 
müdürlüğü gibi idari birimlerdir. Bir ilçe il olduğunda bu fazladan idari birimler oluşturulacağından ve 
bu idari birimler için görevli alınacağından ve bunlar da genellikle o yörenin insanları olacağından o 
yöre insanlarına istihdam imkanları sağlanmış olacaktır. 
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Çevresindeki İllere En Uzak ve Merkezi Konumdaki İlçelerin İl Yapılması  
 
Sahillerde olmayan Anadolu’nun içerisindeki aşağıda belirtilecek olan ilçelerimiz her ne kadar il olma 
açısından nüfusları, ekonomik özellikleri, kamu hizmetleri vs. kriterler açısından yeterli nitelikler 
taşınmıyorlarsa da çevrelerinde yer alan illere çok uzak olmaları ve çevresindeki illerin hemen hemen 
merkezinde bulunmaları özellikleri nedeniyle il yapılmalıdırlar. Bu durum tıpkı 18 yaş öncesinde reşit 
olmayan kişilerin “Evlilik, kişiyi reşit kılar” kuralı gereğince evlenir evlenmez reşit kabul edilmelerine 
benzediği gibi bir an önce asker gitmek isten bir delikanlının yaşını büyüterek askere gitmesine de 
benzetilebilir. 

Bu çerçevede il yapılması gereken söz konusu ilçeler şunlar olabilir:  

Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ,Iğdır, Ağrı, Erzurum , Bayburt  illerinin 
oluşturduğu hayali çizginin içinde kalan ( Şekil 1’de 1. Bölge olarak belirtilen ) şeklin ortalarında bulunan  
Çaldıran , Malazgirt ve Karlıova 

Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya,Kahramanmaraş, Kayseri,Sivas illerinin oluşturduğu 
hayali çizginin içinde kalan (  Şekil 1’de 2. Bölge olarak belirtilen ) şeklin ortasında bulunan   Kuluncak 
(veya Kangal)  

Eskişehir, Bilecik, Ankara,Kırıkkale, Kırşehir,Konya, Afyonkarahisar, illerinin oluşturduğu hayali çizginin 
içinde kalan (Şekil 1’de 3. Bölge olarak belirtilen ) şeklin ortalarında bulunan  Sivrihisar ile Cihanbeyli 
(veya Kulu) 

Kütahya,Uşak ,Denizli,Aydın ,İzmir.Manisa, Balıkesir, Bursa illerinin oluşturduğu hayali çizginin içinde 
kalan (Şekil 1’de 4. Bölge olarak belirtilen ) şeklin  ortasında bulunan  Gördes 

Sinop, Kastamonu, Çorum,Amasya, Samsun illerinin oluşturduğu hayali çizginin içinde kalan (Şekil 1’de  
5. Bölge olarak belirtilen ) şeklin ortasında bulunan  Saraydüzü  (veya Boyabat) 

Rize, Bayburt, Erzurum,Ağrı, Kars,Ardahan ve Artvin illerinin oluşturduğu hayali çizginin içinde kalan 
(Şekil 1’de 6. Bölge olarak belirtilen ) şeklin ortasında bulunan  Oltu,  

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve  Mardin illerinin oluşturduğu hayali çizginin içinde 
kalan (Şekil 1’de 7. Bölge olarak belirtilen ) şeklin ortasında bulunan Siverek, 

Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli ve Elazığ illerinin oluşturduğu hayali 
çizginin içinde kalan (Şekil 1’de 8. Bölge olarak belirtilen ) şeklin ortasında bulunan Lice. 
 
Fiilen İl Durumunda Olan Sahillerdeki İlçelerin İl Yapılması 
 
İzmit ile Adapazarı, Ankara ile Kırıkkale, Manisa ile İzmir gibi illerimiz birbirlerine çok yakın olup adeta 
birleşmişler iken Osmaniye ilinin güneyinde bulunan Dörtyol ilçesi ile Muğla ilinin batısında bulunan 
Bodrum ilçesi arasındaki 1058 km lik Akdeniz sahillerinde Antalya ve Mersin gibi sadece 2 il vardır ( ki, 
bunlar arasındaki 485 km mesafe de oldukça uzun olup aralarında bu kadar uzun mesafe bulunan başka 
iki şehrimiz bulunmamaktadır). Bu açıdan Akdeniz sahillerinde Bodrum’un, Bodrum ile Antalya 
arasında yer alan Dalaman’ın,  Antalya’nın doğusundaki Alanya’nın ve Mersinin batısındaki Anamur’un 
il olması gerekir. 
 
Akdeniz sahillerindeki durumun benzeri Ege sahillerinde de söz konusu olup yine Muğla’nın batısındaki 
Bodrum ile Edirne’nin güneyindeki Enez ilçeleri arasındaki 717 km’lik Ege sahillerinde de Çanakkale ve 
İzmir olarak  yine 2 il vardır (ki, Çanakkale bile tam olarak bu sahillerde değil biraz daha içerideki 
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boğazda yer aldığından Ege sahillerinde sadece İzmir bulunmaktadır). Çanakkale İzmir arasında Akçay 
limanı bulunan Edremit ile İzmir, Bodrum arasında bulunan Kuşadası da il olmalıdır. 
  
Bir iç deniz olan Marmara’da Çanakkale ile Bursa’nın bir limanı olan Mudanya’ya kadar olan 260 km’lik 
güney Marmara sahillerinde ise hiçbir il bulunmamaktadır. Bu sahillerin hemen hemen tam ortasında 
yer alan Bandırmanın da il olması gerekir. 
 
Yukarıda il olması önerilen ilçeler,  aralarında yer aldığı illerin hemen hemen ortalarında bulunma 
özelliklerinin yanı sıra – Bandırma gibi - bazıları bir üniversiteye – Edremit gibi - bazıları bir havalimanına 
hatta – Alanya gibi- bazıları ise bir üniversitenin yanı sıra bir de havaalanına sahiptirler. Bu açıdan birçok 
ilimizden bile daha fazla il niteliği taşımakta deyim yerindeyse fiilen il konumundadırlar. Bunların 
resmen il olmaları durumunda ve sonralarında önceki başlıkta ele alınan ilçelerin aksine devlete mali 
açıdan her hangi bir ek külfet de getirmeyeceklerdir. Bu ilçelerin başında Alanya gelmektedir. Alanya 
300 bin nüfusu ile şu anda bile bir üniversitesi ve bir havaalanına sahip olması açılarından ilçelerimiz 
içerisinde il olmaya layık birinci öncelikli ilçemizdir. Her ne kadar Alanya gibi bir hava alanı bulunmasa 
da bir üniversitesi bulunan ve 150 bin nüfusu ile Bandırma da böyledir. Yine her ne kadar Alanya gibi 
bir üniversitesi bulunmuyor ise de (ki, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Güre ve Altınolukta bulunan meslek 
yüksek okulları dolayısıyla bir üniversitenin alt yapısı bulunan bu nedenle Edremit kamuoyunda “Körfez 
Üniversitesi” diye gündeme getirilen fiili bir üniversiteye sahip) Koca Seyit isimli hava limanı bulunan 
150 bin nüfuslu Edremit de il olma önceliği olan sahillerimizdeki ilçelerimizden bir diğeridir. 
 
Önceki başlıkta belirtilen ilçelerimiz için yapılan benzetme gibi sahillerdeki bu ilçelerimiz için bir 
benzetme yapılacak olursa bu ilçelerimizde tıpkı Prof. Dr.’luğa yükseltilerek atanma durumları çoktan 
gelip geçtiği halde kadro yokluğu veya başka bahanelerle Prof. Dr.’luğa yükseltilerek atanmayıp 
bekletilen Doç. Dr. lara benzemektedirler. 
 

YENİ ÜNİVERSİTELER 

Bir insan vücudundaki beyin ne ise üniversiteler de bir ülke için aynı şeydir. Bu nedenle yeni 
üniversitelerin kurulması ve geliştirilmesi konusu Anayasamızın 131. maddesinde bile yer almış 
bulunmaktadır (T.C. Anayasası2). 

 “ Her ile bir üniversite”  sloganı ile üniversitesi olmayan ilimiz kalmamış ise de ülkemizdeki 
üniversitelerin sayısı nüfusumuza oranlandığında oldukça düşüktür. Aşağıda belirtilen bazı ülkeler 
dikkate alındığında bu durum çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.  

Nüfusu 1,5 milyon olan Kosova ‘da, Prizren, Priştina, Cakovo ve Mitroviça’da 4 devlet ( ve 10 özel) 
üniversitesi bulunurken 81 milyon olan ülkemizde 200 üniversite bulunmakta olup bunun 128’i devlet 
üniversitesi (ki bu durumda 72 özel üniversite bulunmaktadır). ( Ayrıca öğrenci sayısı 7,5 milyon olup 
öğretim elemanı sayısı da 160.000 ‘dir). (YÖK başkanının tv konuşması)  

Kosova’daki nüfus dikkate alınıp oranlama yapıldığında ülkemizde 216 devlet( 540 özel) üniversite 
olması gerekir ki mevcut olan 128 devlet  (72 özel ) üniversite sayısı bu sayıların çok altındadır.  

Yine iki Balkan ülkesi olan Yunanistan ve Bulgaristan dikkate alındığında da benzer sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. 10.892.931 nüfuslu Yunanistan’da (Yunanistan nüfusu1) 48 üniversite (Yunanistan 
üniversiteleri1) bulunmaktadır. Nüfusumuzun Yunanistan nüfusunun 7 katı olduğu dikkate alındığında 
üniversitelerimizin Yunanistan üniversitelerinin 7 katı yani ( 48x7 =) 336 olması gerekirken mevcut 
üniversite sayımız olan 128 bunun yarısı kadardır. Benzer durum Bulgaristan açısından da söz 
konusudur. 7.045.259 nüfuslu Bulgaristan’da ( Bulgaristan nüfusu2) 40 üniversite (Bulgaristan 
üniversiteleri2) bulunmaktadır. Nüfusumuzun Bulgaristan nüfusunun 10 katı olduğu dikkate alındığında 
üniversitelerimizin Bulgaristan üniversitelerinin 10 katı yani ( 40x10 =) 400 olması gerekirken mevcut 
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üniversite sayımız olan 128 üniversite bu sayının 1/3’ü kadardır. Öyle ki nüfusları Türkiye’den çok az 
fazla olan İran ve Mısır ile karşılaştırıldığında bile üniversite sayımız yine çok düşüktür. Nitekim İran’da 
343 üniversite ( İran üniversiteleri1 ) Mısır’da da 173 üniversite (Mısır üniversiteleri1 ) bulunduğundan 
mevcut üniversite sayımız olan 128 rakamı balkan ülkeleri bir yana İran ve Mısır gibi Ortadoğu 
ülkelerinin bile altında kalmaktadır. Bu olumsuzluk  “Her yeni ile yeni bir üniversite kurulmasıyla” 
ortadan kalkmasa bile azalacaktır.  

Yeni üniversiteler konusuna 2547 sayılı YÖK kanununda (YÖK Kanunu1 ) da değinilmekte olup  Yüksek 
Öğretim Kurulunun görevlerine ilişkin 5. maddesinin n fıkrasında “gereğinde yeni kurulan … 
üniversitelerin  … “ibaresi geçmekte bu şekilde yeni üniversitelerin kurulma gereğinden söz 
edilmektedir.” Yine aynı kanunun 5. maddesinin h fıkrasında Yüksek Öğretim Kurumları (nın) … bütün 
yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması da önerilmektedir. Nitekim bu 
doğrultuda 18 Mayıs 2018 gibi yakın bir geçmişte bazı büyük üniversiteler bölünerek ve bazıları da ilk 
defa kurulmak suretiyle üniversite sayıları sınırlı da olsa arttırılmış bulunmaktadır. (Resmi Gazete2) 

Yeni il olan ilçelerde, daha önceden ilçe oldukları için bulunmayan il idare kurulu müdürlüğü, il basın 
ve halkla ilişkiler müdürlüğü, özel kalem müdürlüğü gibi bir çok müdürlükler kurularak buralarda 
istihdam edilecek kişi sayıları artırıldığı gibi ”Her ile bir üniversite “ sloganı çerçevesinde yeni illere yeni 
üniversiteler kurulduğunda buralarda istihdam edilecek kişi sayıları da artacaktır. 

Üniversite binaları yapılırken inşaat firmalarına, bu firmaların genellikle o yöreden sağladıkları inşaat 
işçilerine, çimento, demir, tuğla vs. satan esnaflarına, kamyon şoförlerine, elektrik, su tesisatçılarına da 
kazanç sağlanmaktadır.  

Üniversiteler eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladıktan sonra ise o yörede bulunan yemek, güvenlik 
ve temizlik ihalelerine katılan yemek, güvenlik ve temizlik işletmelerine, berber, lokanta, kafeterya, 
kırtasiye malzemeleri satan esnaflarına, özel yurt işletenlere, il merkezi ile kampus arasında çalışan 
minibüs şoförlerine de doğrudan istihdam olanakları sağlandığı gibi bu sayılanlarla birlikte çalışan diğer 
kişi ve işletmelere de dolaylı olarak istihdam olanakları sağlamış olmaktadır. 

En az bunlar kadar önemli olan ise akademik ve idari memur ve güvenlikçi, temizlikçi vs. olarak çalışan 
kişilere sürekli istihdam imkanı sağlamasıdır. Şırnak üniversitesinde 2018 Temmuz ayı itibarıyla 
profesöründen işçisine kadar 500 civarında kişi istihdam edilmektedir. Bu sayı 50 bin civarındaki Şırnak 
il nüfusunun %1’ine tekabül etmekte ve çok düşük bir rakam gibi görünse de bu çalışanlar, tüketici 
olarak Şırnak esnafının kazançlarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Ayrıca İŞKUR tarafından 9 ay 
boyunca 120 kişiye asgari ücret verilerek onlara üniversitede temizlik işi yapmak üzere istihdam olanağı 
sağlanmıştır. 

Şırnak üniversitesindeki öğrencilerin hemen hemen tamamı Şırnaklı veya çevre illerden gelen 
öğrencilerdir. Benzeri durumun Güneydoğu Anadolu’nun diğer üniversiteleri için de geçerli olduğunu 
tahmin etmek güç değildir. Bu durumda öğrenciler üniversite için diğer şehirlere gitmeyip aileleriyle 
birlikte yaşamaya devam ettiklerinden dolayı ulaşım masrafları, yurt ücretleri gibi ödemeler 
yapmamakta böylelikle aileleri de fazladan harcamada bulunmamakta, bir bakıma tasarruf 
yapmaktadırlar. Bu olanağı onlara sağlayan devlet, gelir düzeyi düşük ailelere tasarrufta bulundukları 
masraf kadar dolaylı yoldan gelir sağlamış olmaktadır. 

Şırnak iline bu şekilde sunulan istihdam olanakları ve yöre halkına sağlanan dolaylı ekonomik katkıların 
benzeri il olduktan sonra yeni üniversitelerine kavuşacak olan ilçeler için de söz konusu olacaktır. 

Yeni üniversiteler sadece istihdam olanakları yaratan kurumlar değildir. En az bunun kadar önemli olan 
üniversitelerin, ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlıklarına da katkı sağlamalarıdır.  

Bu hususta yükseköğretim kurumlarına ilgili kanunla görev verilmiş olup konuya ilişkin olarak:  
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2547 sayılı kanunun 4. maddesinde yükseköğretimin amaçları arasında b maddesinde “ Türk devletin 
ülkesi ile ve milleti ile bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu arttırmak amacıyla ekonomik, 
sosyal ve kültürel katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulamaktan “söz edildiği gibi c 
maddesinde de “ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak” denilmektedir. 

Bu başlık altında özellikle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise tıp fakülteleridir.  

Üniversiteleri gerçek anlamda üniversite yapan onların bünyelerindeki tıp fakülteleridir. Tıp fakültesi 
olmayan bir üniversite, adeta motoru olmayan bir araba gibidir. Başka bir değişle tıp fakülteleri 
üniversitelerin olmazsa olmazıdır.  

Bilgisayar, yazılım programcılığı, silah sanayi gibi mühendislik fakülteleri yanında uluslararası bilimsel 
gelişmeleri en iyi izleyen fakülteler, tıp fakülteleridir. Ayrıca okuma yazma bilmeyen bir hasta ile Prof. 
Dr. unvanlı sağlık elemanı tıp fakültelerinin hastanelerinde bir araya gelmekte böylelikle il halkı- 
üniversite ilişkisi en iyi ve en etkin bir şekilde bu fakültelerde gerçekleştirilmektedir. Bu durumu başka 
hiçbir fakülte, tıp fakülteleri kadar gerçekleştirememektedir. Dolayısıyla uluslararası bilimsel 
gelişmelerden geri kalınmaması ve il halkı üniversite ilişkisinin güçlü bir şekilde sağlanması isteniyorsa 
tıp fakülteleri konusuna gereken önem verilmelidir. 

Nasıl geçmişte tüm itirazlara rağmen” her ile bir üniversite “ sloganı günümüz itibarıyla gerçekleştirilmiş 
ve üniversitesiz ilimiz kalmamışsa tıpkı buna benzer şekilde “Her üniversiteye bir tıp fakültesi “sloganı 
ile ( ki, buna da çok ciddi boyutlarda itiraz olacağı açıktır) tüm itirazlara rağmen tıp fakültesi olmayan 
her üniversiteye bir tıp fakültesi kurulmalı, tıp fakültesiz üniversite kalmamalıdır. (Geçmişte İstanbul, 
Ankara, İzmir dışında ilk defa Anadolu’da Trabzon ve Erzurum’da üniversiteler kurulması gündeme 
geldiğinde başta üniversitelerin bazı mensuplarınca “ Taşraya üniversite olur mu?” diye itiraz edilmişse 
de bu itirazlara rağmen bu illerimize üniversiteler kurulmuş ve günümüzde KTÜ ve Atatürk 
üniversiteleri ülkemizin en seçkin üniversiteleri olmuşlardır. Yaklaşık 40 yıl öncesinde Adapazarı’nda 
İTÜ’ye bağlı sadece bir tek mühendislik fakültesi varken önce Sakarya Üniversitesi kurulmuş bu 
üniversite günümüzde Adapazarı ilinin nüfusunun 1/3’ü kadar olan 100 bine yakın öğrenciye sahip 
olmuştur. Öyle ki internete girildiğinde “En çok rektör ihraç eden üniversite” özelliğini kazanmıştır).Van 
ve Diyarbakır’da da tıp fakültelerinin açılması gündeme geldiğinde de “Bu illerde tıp fakültesi mi 
kurulur?” diye karşı çıkılmış olmalıdır. Fakat bu iki ilimizin üniversitelerinde iki tıp fakültesi kurulmuş 
olup bu tıp fakülteleri günümüzde etkin bir şekilde eğitim ve öğretim hizmetleri yanı sıra hastalara 
sağlık hizmetleri de sunmaktadırlar. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki Diyarbakır ile Doğu Anadolu 
bölgemizdeki Van illerimizdeki üniversitelerin tıp fakülteleri dışında Diyarbakır –Van illerinin birleştiren 
çizginin altında kalan yöredeki illerimizin hiçbirinin üniversitesinde tıp fakültesi bulunmazken yakın bir 
geçmişte olumlu bir gelişme olmuş 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı resmi gazete (Resmi Gazete 2) ile 
Siirt’teki üniversiteye bir tıp fakültesi kurulmuştur. Bu durum ümit verici olup bundan sonra sıranın bu 
bölgedeki Mardin, Şırnak, Hakkari, Bitlis illerimizdeki üniversitelere gelmesi en son aşamada da tıp 
fakültesi olmayan diğer üniversitelerimize de tıp fakültelerinin kurulması umulur. 

Üniversitelerin katkısı sadece işsizlere istihdam olanakları sağlayarak ekonomik yönden değil sosyo 
kültürel yönlerden de olmaktadır. Üniversiteler ilk kurulduklarında büyükşehirler dışındaki bazı nüfus 
olarak küçük illerin sakinleri bazı olumsuz tepkiler gösteriyorsa da ile ilk defa o illere gelen öğretim 
üyeleri ve öğrenciler o illerin geleneksel klasik algı ve geleneklerinin çağdaş hatta uluslararası sosyo 
kültürel değerlere evirilmesini de sağlamaktadır. 
 

YENİ HAVA LİMANLARI 
Kara ve demiryolları ile limanlar yanı sıra hava limanları da bir vücuttaki kan dolaşımının cereyan ettiği 
damarlar gibidir. Yeni il olan ilçelerde ve bu illerde ilk defa kurulan üniversitelerde memur ve diğer 
isimlerle istihdam edilecek insanlara istihdam olanaklarının sağlanması gibi aynı şekilde yeni yapılacak 
havalimanları da hem havalimanları inşa edilirken hem de bu havalimanları hizmet vermeye 
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başladıktan sonra orada çalışacak insanlara istihdam olanakları sağlayacaktır. Havalimanları buralarda 
hizmet sunan insanlar açısından adeta hizmet üreten birer fabrika olacaklardır. 
 
Öyle ki, Şırnak Şerafettin Elçi hava limanı, burada çalışan ilgililerden alınan sözlü bilgilere göre 200 
personel, 40 polis, 15 temizlik görevlisi, 10 taksi şoförü, 3 sağlıkçı, 20 itfaiyeci, 3-4 kule görevlisi, 3-4 
meteoroloji görevlisi olmak üzere toplam olarak 300 kişiye istihdam imkanı sağlamaktadır. Ayrıca 
burada bir kafeterya ile bir de hediyelik eşya satan dükkan bulunmaktadır. 
 
Bu istihdam olanaklarının benzeri, aşağıda belirtilecek olan yerlere havalimanları yapıldığında 
oralardaki insanlara da sağlanacaktır. 
 
Siirt ‘te bir havalimanı mevcut olmakla birlikte şu andaki durumu nedeniyle bir hizmet 
sunamamaktadır. Bununla birlikte ‘’Siirt havaalanının yenileneceği ve 15 ağustosta açılacağı 
belirtilmiştir (Sabah gazetesi1)  
 
Her birinde havalimanları olan   Ankara, Merzifon, Sivas,Kayseri, Nevşehir illerinin tam ortasında yer 
alan Yozgat’ta havaalanı olmadığından dolayı bu eksikliği gidermek üzere bir havalimanı yapılması 
gündeme gelmiş olup konuya ilişkin haberde şöyle denilmektedir: “2 milyon Yozgatlı ile birlikte bölgeye 
hizmet vereceği ve 2021 de tamamlanacağı planlanan Yozgat havalimanının temeli, 4 Haziran 2018 de 
Yozgat Çorum yolu Alaca yol ayrımında Deremumlu ile Fakıbeyli köyleri arasında atıldı ( sabah gazetesi2)  
 
Yozgat havalimanından sonra, bir diğer havalimanı da havalimanları  bulunan Trabzon, Erzurum, Ağrı, 
Kars illerinin yine tam ortasında yer alan  Artvin’e ( veya Artvin ile Ardahan illerinin ikisine de hizmet 
sağlıyacak şekilde bu iki illin arasında bulunan Şavşat’a) aynı şekilde  havalimanı bulunan İstanbul, 
Ankara, Kastamonu illerinin yine tam ortasında bulunan Zonguldak’a (veya Zonguldak ,Karabük ve 
Bartın illerinin üçüne de hizmet sağlıyacak şekilde bu üç ilin  ortasında yer alan Gökçebey’e) yapılmalıdır 
(Şekil 3). 
 

SONUÇ 
 

İşsizlik sorunun çözümü ve yörelerin gelişmişlik ve kalkınmışlıklarının gerçekleştirilmesi  -ucuz olsa bile 
dövizle ithal edilen hammaddeler yerine -pahalı olsa bile ülke içinden TL ile alınan hammaddelerle mal 
üreten ve döviz kazanmak için bunları ihraç eden işletmeler kurmakla sağlanabilir. Son zamanlarda 
Çin’in çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği budur. Ülkemizdeki özel kesim bunu tam anlamıyla 
yapamamaktadır. 
 
Devlet ise değil mal üreten yeni işletmeler kurmak son örnekleri şeker fabrikaları olan işletmelerini 
yapılan tüm itirazlara ve gösterilere rağmen “özelleştirme yapıyoruz “diye satmaktadır. Bunun bir 
nedeni de devlete borç veren kuruluşların,  belki bir koşul olarak “ Ulaştırma alt yapıları dışında yatırım 
yapmayacaksınız “demeleri olabilir. Bu durumlar karşısında “Devlet, istihdamı artırmak için mal üreten 
yeni işletmeler kurmalıdır “demenin bir anlamı bulunmamaktadır. Bu ortamda her ne kadar döviz 
kazandırıcı sonuç vermese de devletin, işsizlere istihdam yaratmak, yörelere gelişme ve kalkınma 
sağlamak için ülke içinde hizmet üretmeye katkıda bulunması, bu doğrultuda yeni iller bu yeni illerde 
yeni üniversiteler ve birkaç havalimanı daha kurması isabetli bir davranış olacaktır. Bu husus, aynı 
zamanda anayasanın 2. Maddesindeki” Sosyal devlet” niteliğinin de bir gereğidir. 
  
Sosyal devlet, kapitalist sistem içinde sosyalizmin bazı uygulamalarını gerçekleştirmek anlamına da 
gelmektedir. Sosyal devlet anlayışında devlet, vatandaşına kapitalist devlet anlayışındaki bürokrasinin 
duygulardan yoksun mekanik davranışları yerine bir aile babasının müşfik davranışlarını sergileyen 
devlettir. Bu doğrultuda vatandaşlarının işsizlik sorununa mal üreten fabrikalar kurarak doğrudan 
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müdahale etmek yerine bu fabrikaları kuracak özel kesime alt yapılar hazırlayarak dolaylı yollardan 
katkılar sağlamaktadır. Devletin dolaylı yollardan ekonomiye katkıda bulunmasının bir yöntemi de yeni 
illerin ve yeni üniversitelerin ve bir kaç havaalanının da kurulmasıdır. 
 
Büyük illerin trafik, çevre kirliliği vs. sorunlarına karşılık ilçelerin ve daha küçük yerleşim yerlerinin 
sorunu, işsizliktir. İşsizlerin, kırsal kesimdeki ilçelerden ve daha küçük yerleşim yerlerinden iş bulmak 
umuduyla büyük illere göçmeleri sonucunda ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük iller 
daha da büyümekte ve mevcut sorunları içinden çıkılamaz hale gelmektedir. İşte bu nedenle, 20 
milyonluk İstanbul’a üçüncü köprü, üçüncü hava limanı ve deniz altından tüp geçit yapılma zorunluluğu 
ortaya çıkmış, bu yatırımlar ise işsizliğin yoğun yaşandığı yerlere yapılması gereken yatırımların 
yapılmaması pahasına İstanbul’da yapılması sonucunu doğurmuş, bu da bir kısır döngü olarak söz 
konusu yerlerden İstanbul’a göçün daha da artmasına yol açmıştır.  
 
Bu açıdan sahillerimizde yer almayan Anadolu içerisinde çevresindeki illerin ortalarında bulunan gerek 
nüfus gerek ekonomik yaşam gerekse de kamu hizmetlerinin durumları açılarından ilk bakışta il olma 
niteliği olmayan ilçelerimiz yanı sıra aralarında yer aldığı illerin ortalarında bulunan il olmaları zamanı 
çoktan gelip geçmiş şu anda bile fiilen il konumundaki ilçelerimiz de il yapılmalıdır. 
 
Üniversiteleri diploma verir vermez mezunlarını memur yapan kurumlarmış gibi görüp “ Üniversiteler 
mevcut mezunlarına bile iş bulamazken adeta köy gibi yerlere fakülteler kurup yeni üniversite açmakla 
işsizler ordusunun sayıları artırılmaktadır” gibi itirazlar yanında -şu anda sanki kalite çok yüksekmiş gibi- 
“sayı artırılınca eğitimin kalitesi de düşer” şeklinde ve benzeri biçimlerde sureti haktan klişeleşmiş 
itirazlar duymazdan gelinerek yeni illere yeni üniversiteler açılmalıdır. Geçmişte Van’da ve 
Diyarbakır’da tıp fakültesi açılması gündeme geldiğinde oralara tıp fakültesi mi kurulur?  tıp fakültesi 
açmayı, başka bir fakülte açmak gibi basit bir iş mi sanıyorsunuz?” gibi ve benzeri itirazlara rağmen nasıl 
bu illerimizdeki üniversitelere ve çok yakın bir geçmiş öncesinde de Siirt’teki üniversitemize bir tıp 
fakültesi açılmış ise tıpkı bu üç üniversitemizdeki tıp fakülteleri gibi başta Güneydoğu Anadolu 
üniversitelerimizden başlayarak tıp fakültesi olmayan üniversitelerimize de tıp fakülteleri açılmalı tıp 
fakültesiz üniversitemiz kalmamalıdır. 
 
Bütün bunlar yapıldığında sadece işsizlere istihdam olanakları yaratma, yörelere gelişme ve kalkınma 
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engellenebilecektir. 
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ÖZET 
 
Bu çalışmada unutulmaya yüz tutmuş göçmen mutfağının Türk mutfağına tekrar kazandırılmasının turizm 
açısından önemine dikkat çekilmektedir. Bu amaçla, yazın bölümünde öncelikle göçler ve Türk mutfağı arasındaki 
ilişkiye değinilmiş, ardından Türk mutfağının tarihsel gelişim süreci incelenmiş ve bu süreçte göçlerin rolü 
irdelenmiştir. Yazın bölümünün son kısmında ise Yöresel Mutfaklar, Yöresel Mutfak ve Turizm arasındaki ilişkiye 
değinilmiştir. Ardından çalışma göçlerin yoğun olarak yaşandığı Balıkesir ili Erdek ilçesindeki göçmen mutfağına 
yönelik olarak yapılmış bir araştırma ile desteklenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede mülakat ve gözlem 
metodundan yararlanılarak yöredeki 22 göçmenle ve kıyı şeridindeki 20 yiyecek içecek işletmesi yetkilisi ile 
görüşülmüştür. Görüşme sırasında gerek göçmen mutfağı ve kültürü hakkında bilgi toplanmaya çalışılmış gerekse 
bu mutfağın turizmde kullanılabilirliğine ilişkin olarak görüş ve öneriler ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bir 
turizm beldesi olan ilçede turizmin gelişimi açısından önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Turizm, Göç, Yöresel Mutfak, Balıkesir, Erdek  
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1.GİRİŞ 
 

Geçmişten günümüze turizm anlayışının genellikle deniz, kum, güneş, eğlence ya da kültürel amaçlı bir 
faaliyet olarak görülmesinin yanında, günümüzde bir bölgenin mutfakla ilgili mirası bir turizm ürünü 
olması açısından son yıllarda önemli bir güç kazanmıştır. Bölgeden bölgeye değişiklik gösteren yemek 
kültürü, ziyaretçilerin ilgisini çekmekte ve bu doğrultuda oluşan gastronomi turizmi, turistik çekicilik 
unsuru olarak turizm çeşitleri arasında yerini almaktadır. Bir ülkenin turizminde, turistlerin yer 
seçiminde o ülke mutfağı önemli kriterlerden biri durumuna gelmektedir.(Cömert , Durlu Özkaya , 
2014: 63)  
 
Türkiye doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra, geçmişten günümüze pek çok kültüre ev sahipliği 
yapması ile kültürel çeşitlilik ve zenginliğiyle de önemli bir gizile sahiptir (Şengül , Genç , 2016:82).  10. 
ve 11. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar süren tarihsel bir serüven olan Türk mutfağı, Orta Asya’da 
başlayan ve bugünkü Türkiye’de biten göçün; çok sayıda ülkenin fethedilmesi ve birçok medeniyetin 
yaşamış olduğu Anadolu’da kurulan imparatorluğun sonucu; zengin, renkli ve birçok ülkenin 
özelliklerini bünyesinde toplayan bir mutfak olarak gelişmiştir (Bekar , Zağralı , 2015:58). Bu nedenle; 
Türk mutfağı içerisinde bölgeden bölgeye değişen hatta il bazında bile farklılık gösterebilen farklı 
yemek türlerini bulmak mümkündür. Bu bağlamda,  Türk mutfağı, gerek zengin içeriği, gerekse sahip 
olduğu kültürel özellikleri ile donatılmış yöresel mutfakları ile turizm endüstrisi için önem arz 
etmektedir (Cömert , Durlu Özkaya , 2014: 64).  Yöresel mutfak unsurlarının gastronomi turizmin bir 
bileşeni olduğu düşünüldüğünde Türkiye’de birçok tatil bölgesine değer katabilme potansiyeli oldukça 
yüksektir. Değişen turist ihtiyaç ve beklentileri arasında önemli yeri olan yöresel yiyecek içecek 
talebinin birçok turistik ürünün pazarlamasında destekleyici ürün olarak da kullanılabileceği 
düşünülmektedir (Şengül , Genç , 2016:82). Özellikle göçler ile aktarılmış ancak unutulmaya yüz tutmuş 
ya da unutup gidebilecek yemekleri arkasından özlemle bakılmaktan kurtarmak, Türk Mutfağının özünü 
bozmadan yaşatmak, yerini korumak, sürdürmek için Türk mutfağını turizmin ayrılmaz bir parçası 
olarak tanıtmak gerekir (Demir , 2011: 38). Dünyanın en zengin mutfakları arasında yer alan Türk 
Mutfağının bu doğrultuda olabilecek doğru bir konumlandırma ve yaratılacak çekici bir imajla, 
destinasyonların markalaşmasına büyük katkılar sağlayacaktır (Cömert , Durlu Özkaya , 2014: 63).   
 

2.YAZIN TARAMASI 
 

Bu kısımda, göçler ve turk mutfağı arasındaki ilişki, Turk mutfağının tarihsel gelişimi ve göçlerin rolü ve 
de yöresel mutfak kavramlarından bahsedilmiştir.  
 

2.1.Göçler ve Türk Mutfağı 
 
Beslenme, sağlığın korunarak devamını sağlayan insanın öncelikli gereksinmelerindendir. Yaşamın 
devamını sağlamak amacıyla tüketilen besinlerin türleri, hazırlanış şekilleri örf, adet ve geleneklere 
dayalı bir uygulama olduğu için beslenme düzeni ya da beslenme alışkanlığı “yemek kültürü olarak ifade 
edilir (Toygar, 1997:29). Daha açık bir ifade ile, Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerler, 
toplumların yaşam biçimlerinde ne kadar etkiliyse yeme içme alışkanlıklarında da bir o kadar etkilidir 
(Şar, 2013; Tezcan, 2008). Dolayısıyla bir toplumun yeme içme alışkanlıkları, yaşadığı yörenin coğrafik, 
tarımsal ve sosyo-kültürel özelliklerinin yanı sıra başka toplumlarla olan etkileşiminden de 
etkilenmektedir (Baysal, 2001). 
 
Beslenme düzeni içinde temelde hangi besinlerin tüketildiğini, toplumun yaşadığı yerin coğrafi konumu 
ve iklimi üretimi ve taşımacılık gibi faktörleri etkilerken , ekonomik ve teknolojik gelişmeler, hızlı 
kentleşme, kitle iletişim araçları , diğer toplumlardan etkilenmeler toplumun yemek kültürünün 
değişimine etki eden önemli sebeplerdir (Toygar, 1997:29). Göçler de bu etmenler yanında kültürü her 
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yönden değişime zorlayan en güçlü etmenlerden biri olarak ifade edilir. (Arı, 2010:). Çünkü Göçlerle 
insanlar sadece mekansal değişiklik yaşamaz, anlam dünyalarında da ciddi bir değişim yaşar; toplumsal, 
kültürel ve ekonomik arka planın değişmesiyle göçmen topluluklar kadar göç edilen yerdekiler de 
etkilenir (Web 1). Daha farklı bir ifade ile göçle birlikte göçü yaşayan gruplar kadar göçün içine dahil 
olduğu kültürler de yoğun bir değişim yaşarlar. Giyimde, kuşamda, mimaride, el sanatlarında, toplumun 
gündelik yaşamına ilişkin ayinlerde, ölüm törenlerinde, beden hareketlerinde kısaca sosyal 
antropolojiyi ilgilendiren her alanda bu etkileri görmek mümkündür. Bu karmaşık etki ortamı besin ve 
yemek kültüründe de yaşanmıştır. Bir coğrafya da göç varsa gidip gelen insan kitlelerinin etkileşimi ile 
o coğrafyada kültürün her boyutunda ve türünde olduğu gibi besin yemek kültürünün de değişik 
etkenlerle değişime uğraması kaçınılmazdır (Arı , 2010: 23).  
 
Türk tarihi yoğun göçlerin yaşandığı bir tarihtir. Türkiye’nin üç kıtanın, pek çok kültürün dinin ve etnik 
kimliklerin kesiştiği bir noktada bulunan bir ülke olması,  tarihinde kültür değişimlerinin çok sık ve 
yoğun olarak yaşanmasını sağlamıştır (Arı , 2010:21). Türk gıda ve yemek kültürü de göçlerin etkisi ile 
değişerek yeniden biçimlenmiştir. Her göç dalgası ile birlikte Türk yemek kültürü de devirden devire, 
coğrafyadan coğrafyaya, sıçrayarak gelişerek değişerek başka yeme içme alışkanlıklarını da etkileyerek 
ve onlardan etkilenerek farklılaşarak sürekli gelişmiştir(Arı , 2010: 24).Ozellikle; Türklerin batıya göçü 
ve Anadolu topraklarını yurt edinmeleri sürecinde yeme-içme alışkanlıkları karşılaştıkları farklı 
kültürlerin etkisi ile çeşitlenmiştir  (Kut ve Kut 2015). Dolayısı ile günümüzün Anadolu yemek kültürü 
göçler ile, gittiği coğrafyalardaki kültürlerin etkisi altında kalmış ve ulaştığı her yerde serpintiler 
biçiminde kendi özünü katarak o kültürleri değiştirmiş ve şekillendirmiştir. Damak tatları lezzetler, 
çeşniler,  bu tatları lezzetleri ve çeşnileri oluşturan gıdalar, pişirme yöntemleri, kural ve gelenekler ile 
binlerce yıllık serüvenlerinin sonucunda imbik imbik süzülerek göçlerin yarattığı kaynaklar ile 
beslenerek günümüzün Türk yemek kültürünü oluşturmuştur  (Arı , 2010: 24). 
 
Güvenç, Türk Mutfağının gelişimini şu şekilde anlatmaktadır: “Altaylardan yola çıkan atalarımız, Rum 
Diyarı’na doğru bin yıl süren büyük göç sırasında, yemek kültürlerini korurken karşılaştıkları toplumların 
farklı yemek geleneklerini de öğrendiler. Selçuklu Devleti’ni kurmakla Persleri; İslamiyeti kabul ve 
temsil etmekle Orta Doğu (Arap) âlemini; Tarım Devriminin beşiği olan Anadolu’yu fethetmekle buğday 
tahılına ve koyun etine dayalı yemek türlerini, kıyı şeritlerindeki deniz ürünlerini, Hititlerden Roma’ya 
ve Bizans’a yaşayan sofra geleneklerini tanıma fırsatı buldular. Küçük Asya flora ve faunasının türlü 
ürünleriyle yemeklerini alıp geliştirdiler. Osmanlı mutfağı, birbirinden zengin bu temeller üstünde 
kuruldu ve yükseldi…” (Web 2). 
 
Görüldüğü üzere, Türk mutfağı ise geçmişten günümüze gelinceye dek çeşitli evrelerden geçmiştir 
(Düzgün E, Durlu Özkaya:2015:43).  Türk mutfağının bu tarihsel gelişimini İslamiyet öncesi ve İslamiyet 
sonrası olmak üzere iki ana dönemde de incelemek mümkündür. Birinci dönem M.Ö. VIII. Yüzyıldan 
M.S. IX-XI. Yüzyıla kadar olan süredir. Türk mutfağının ikinci dönemi ise İslamiyet’in kabulünden sonra 
başlatılabilir (Eren,2011: 30). Bu bağlamda; Türk mutfağının oluşum sürecinde göç hareketlerine etki 
edebilecek, Türklerin İslamiyet’ten önce ve İslamiyet’ten sonra kurdukları devletler şu şekilde 
özetlenebilir. Hunlar (MÖ 220-MS 216), Tabgaçlar (216-394), Avarlar (394-552), Göktürkler (552-745), 
Uygurlar (745-940), Karahanlılar (940-1040), Büyük Selçuklular (1040-1157), Anadolu Selçukluları 
(1157-1308), Çağataylılar (1308-1335), İlhanlılar (1335-1370), Timurlular (1370-1447), Osmanlılar 
(1447-1922) ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti (1923- …)  Görüldüğü gibi MÖ 200’lü yıllardan 
günümüze kadar birçok değişik coğrafyada, birçok devlet kuran Türkler, çok fazla medeniyetle etkileşim 
içinde olduğundan kültürel yapısı bir hayli zenginleşmiş ve bu zenginlik yeme-içme alışkanlıklarına ve 
mutfak kültürlerine de yansımıştır (Kızıldemir , vd, 2014: 192). Bu bağlamda; Türk mutfak kültürünün 
yapısı Orta Asya Dönemi ya da Eski Türkler Dönemi Türk Mutfağı, Selçuklular ve Beylikler Dönemi Türk 
Mutfağı, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk Mutfağı, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Türk Halk Mutfağı 
olmak üzere dört dönemde incelenebilir (Eren , 2011: 31). 
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Türkler İslam öncesinde Orta Asya bölgesinde daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Türklerin 
yetiştirdiği başlıca ürünler, buğday, çavdar, arpa ve darıdır (Kızıldemir  vd, 2014: 194). Bu nedenle 
yemeklerde en çok buğday ve buğday unu ile yapılan yağlı hamur işleri ön plana çıkmıştır. Darıdan 
yapılan boza da, Orta Asya Türklerinin ilk gıdaları arasında yer almaktadır (Güler , 2010: 25).   
Orta Asya Türklerinde, “av hayvanları” önemli bir yer teşkil etmektedir. Temel yiyecekleri arasında, 
koyun ve süt ürünleri de görülmektedir. Koyunu sırasıyla, keçi ve sığır izlemektedir. Bu hayvanlar süt 
üretimi için kullanılmaktadır. Türk sofrasında süt tek başına tüketildiği gibi, tereyağı, peynir, yoğurt, 
ayran, çökelek gibi süt ürünleri ile sütlü yoğurtlu yemek ve tatlılar olarak oldukça çeşitlilik 
göstermektedir (Güler, 2010: 25).  Çeşitli emeklerinde de yoğurdun kullanıldığı görülür (Kızıldemir , vd, 
2014: 195). Yoğurda ılık suyun katılıp, hayvan derilerinden elde edilen tulumlarda çalkalanıp tereyağı 
çıkartılması, yağı alındıktan sonra tuz konularak kaynatılması ve süzülmesi ile çökelek, keş gibi peynir 
türlerinin yapılması geleneği günümüzde hala devam etmektedir (Güler S, 2010: 25).   
 
Mayalanmış kısrak sütünden elde edilmiş kımız, eski Türklerin en önemli içkileri arasında yer almaktadır 
(Güler, 2010:25).  Marko Polo’ya göre, bu dönemde at etinin yenilip, at kanın da içildiğinden de 
bahsedilmektedir (Kızıldemir vd, 2014: 195). Uygurlarla ilgili bilgi veren Çin elçisi Wang Yen-Te’de, 
zengin insanların at etini yediklerini, geriye kalanların ise sığır ve yaban kazlarının etini tükettiklerini 
yazmaktadır (Közleme, 2012: 104). Türklerin XI. yüzyıldaki kültür hayatı ve mutfak kültürü konusundaki 
ayrıntılı bilgilere Yusuf Has Hacip ve Kaşgarlı Mahmut’ta rastlanmaktadır. Kaşgarlı’nın bildirdiğine göre 
Türklerin en çok sevdikleri etlerden biri atın karnından elde edilen ve “kazı” denilen yağlı bir ettir. Bu 
geleneğin islamiyete geçiş ile kaybolduğu görülür. Bu dönemde yapılan diğer önemli bir yiyecek 
kavurmadır (Ünver Alçay A, vd, 2015: 71). Etlerin kemikli veya kemiksiz olarak küçük parçalar halinde 
doğranması ve ardından bir kap içinde yağıyla ile birlikte kavrulmasıyla elde edilir. Orta Asya’da 
sonbaharda kesilen hayvan eti küçük parçalar halinde doğranarak yağı ile birlikte pişirildikten sonra 
küplere doldurulup kış için saklandığı bilinmektedir.   Mevcut et suyunun uçurulması ile bir nevi 
kurutma uygulanan bu et ürünü günümüzde de Anadolu insanının vazgeçilmezleri arasındadır. Özellikle 
kurban bayramlarında etler hala kavurma yapılarak misafirlere ikram edilmekte, geri kalan kısmı ise 
daha sonra tüketilmek üzere değişik kaplar içerisine basılarak saklanmaktadır ( Ünver Alçay, vd, 2015: 
86) 
 
Orta Asya’dan günümüz mutfak kültürüne göçler ile aktarılan başka konu ise kurutulmuş yiyecekler 
olmuştur.  Göçebe bir yaşam tarzı benimseyen Türkler gerek taşıma kolaylığı gerekse bozulmadan uzun 
süre saklanabilmesi açısından kurutma tekniğini yaygın olarak kullandıkları görülür.  Sebze ve 
meyvelerin, yoğurdun ve etin kurutulması, çorba için yapılan tarhana ve bazı deniz ürünlerinin 
kurutulması bu örneklerden bazılarıdır ( Ünver Alçay A, vd, 2015: 85). Kurutulmuş yoğurt “Kurut“ olarak 
adlandırılır. Dönemde, kışın tüketilmek üzere saklanan Kurut, günümüzde Anadolu’da bazı yörelerde 
hala görülmektedir  (Güler S, 2010: 25).  Örneğin; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yapılmaya, çorba, mantı ve bazı yöresel yemeklerle birlikte tüketilmeye devam edilmektedir. Kuruta 
Erzurum yöresinde “Pestikan” da denilmektedir ( Ünver Alçay  vd, 2015: 88). Yine Günümüzde, 
Anadolu’nun birçok yerinde meyve kurularına hala “kak’’ adı verilmektedir. Anadolu’da erik, kayısı, 
üzüm, elma, armut gibi meyveler kurutularak kış için saklanmaya ve bu kurutulmuş meyveler kış 
aylarında su ile pişirilerek, pekmezle tatlandırılarak tüketilmeye devam edilmektedir. Siirt yöresinde 
kavun kesilerek kurutulur. Buna “Gorgit (Kerkit)’’ denir ve kış mevsimi yemeği yapılır. Gorgit, 
kurutulmuş kavun kabuklarına verilen isimdir. Bu yiyecek 1950’lerden sonra yavaş yavaş yok olmaya 
başlamakla birlikte Siirt’te yöresel olarak az da olsa devam etmektedir  (Ünver Alçay  vd, 2015: 86). 
Türkler Orta Asya’da doğadan topladıkları veya kendi yetiştirdikleri bitkilerin yaprak, sap veya köklerini 
de kurutarak muhafaza etmişlerdir. Anadolu’ya geldiklerinde ise bu alışkanlıklarını sürdürmüşler; 
Anadolu’nun verimli topraklarında yetişen yenilebilir bitkileri kurutarak saklamışlardır. Günümüzde 
hala Anadolu’nun birçok köy ve kasabasında iplere dizilerek kurumaya bırakılmış sebzeler evlerin 
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duvarlarını ve balkonlarını süslemektedir. Bamya, biber, patlıcan, fasulye kurutması en çok kurutulan 
sebzelerdir. Gaziantep’in kabak, biber ve patlıcan dolmaları, Konya’nın kuru bamya çorbası, 
Karadeniz’in kurutulmuş yeşil fasulye kavurması kışın tüketilen kurutulmuş sebze yemeklerimizin en 
bilinenleridir (Ünver Alçay  vd, 2015: 90). Dönemin Kurutulmuş etlerine verilebilecek en güzel örnek ise 
pastırma ve sucuk olabilir. Pastırma ve sucuk göçebe hayatın bir ihtiyacı olarak üretilmiş Orta Asya Türk 
besinlerinden biridir. Eti uzun süre korumanın yolunu keşfeden Türkler, pastırma ve sucuk gibi bugünün 
nerdeyse aynısı olan besinleri göç ve sefer sırasında genellikle at sırtında tüketilmişlerdir (Kızıldemir , 
vd, 2014: 196). Bugün sofralarda yaygın olarak tüketilen pastırma ve sucuk özellikle Kayseri bölgesinde 
etkinliğini daha çok korumaktadır. 
 
Eski Türkler, Çin’de son derece önemli bir besin kaynağı olarak görülen pirincin ekimine onların tesiriyle 
erken çağlardan itibaren başlamışlardır. Özellikle Uygurlar ve Göktürkler’in mutfaklarında pirinci 
kullandıkları tespit edilmiştir (Közleme , 2012: 105). Bu gelenek bugünün sofralarının ayrılmaz bir 
parçası olan pilavda hala devam etmektedir.  
 
Hububatlar da, Orta Asya mutfak kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemde hububatlar yolu 
ile yapılan çorbalar çok yaygın olarak tüketilmektedir. Özellikle tarhana çorbası, yoğurtlu çorba, un 
çorbası,  mercimek çorbası en çok tüketilen ve günümüzde hala daha bilinen çorbalar arasındadır 
(Güler S, 2010: 25).  Orta Asya’dan göç etmeden önce kullanılmakta olan bu yiyecekler, göçlerle birlikte 
komşu memleketlere ve imparatorluk devrinde Balkanlara da yayılmıştır. Mısır, Suriye, Lübnan ve 
Ürdün’de yapılan “kishk”, Irak’ta “kushuk”, Yunanistan’da “trahana”, Macaristan ve Finlandiya’da 
“tahonya/talkuna”, tarhanaya benzer ürünler arasında sayılabilir (Ünver Alçay , vd, 2015: 88). 
 
 Günümüzde kullanılan soğan, sarımsak, ve pırasanın da Orta Asya kökenli olduğunu söylemek 
mümkündür (Közleme o, 2012: 106). Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya oradan da Balkanlara 
taşıdıkları portatif fırın olarak ta bilinen gömme ekmek pişirme tekniği (iki sac arasında veya altta pileki 
üstte sac şeklinde olmaktadır) günümüzde hala bazı yörelerde uygulanmaktadır; taştan oyularak veya 
çamurdan yapılan pilekilerde akıtma ve bazlama türü ekmekler de pişirilmektedir. Yine yufka bu 
dönemden günümüze aktarılan başka bir üründür (Koca ve Yazıcı , 2014: 39-40).  Geleneksel Türk 
mutfağına ait olan bulgurun kökeni Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Bulgurun yapım aşamaları Orta 
Asya’dan bugüne temelde aynıdır. Buğday yıkanıp, haşlanır ve açık havada kurutulur. Kurutulduktan 
sonra dibekte üzerine su serpilerek dövülür ve kepeği ayrılarak değirmende öğütülür. Bulgur üç farklı 
elekten geçirilerek tane büyüklüğüne göre ayrılır ve pilav, mumbar, çiğ köfte, içli köfte gibi değişik 
yemeklerin yapımında kullanılır. Her ne kadar büyük şehirlerde pirinç tüketimi giderek yaygınlaşmasına 
rağmen Anadolu’da bulgur pilavı popülaritesini korumakta, özellikle et yemeklerinin yanında servis 
edilmektedir. Yine Anadolu’da Orta Asya’dan gelme alışkanlıkla geleneksel olarak kutlanan belli 
günlerde etli olarak hazırlanan bulgur pilavı “bayram pilavı” adı altında büyük kazanlarda pişirilip yufka 
eşliğinde tüketilmektedir.  Orta Asya’da “kıyma ügre” adı verilen bir çeşit erişte yemeğinin yapıldığı 
bilinmektedir. Erişte gibi kuskus, şehriye ve nişasta da kurutularak elde edilir ve uygulaması günümüzde 
evlerde ve ticari olarak devam etmektedir. Türklerin Orta Asya’da oluşturup, daha sonraki nesillere 
intikal ettirdikleri yemek kültüründen mantı, yoğurt, ayran, kımız gibi birçok unsuru günümüze miras 
bıraktıkları ve dünya yemek kültürüne de bu çerçevede önemli katkılarda bulunulan diğer önemli 
yiyecek ve içeceklerdir (Közleme, 2012: 109). 
 
Türk Mutfak kültürü Selçuklular döneminde yemek çeşitlerinin yansıra yemek pişirme ve muhafaza 
teknikleri ile de gelişimine devam etmiştir (Kızıldemir, vd, 2014: 196). Ancak; Selçukluların yemek 
çeşitleri, yemek pişirme ve muhafaza teknikleri ile kendilerine has bir mutfak kültürü oluşturduğu 
söylenebilir. Selçuklularda kuşluk ve akşam (zevale) yemeği adı verilen iki öğün bulunmaktadır. Kuşluk, 
sabahla öğlen arasında yapılmaktadır ve tok tutan yemekler tercih edilmektedir. Akşam yemeğinde ise 
çeşit boldur ve hava kararmadan yenmektedir (Güler, 2010: 25).  Yine;  Selçuklu mutfağında her 



 

300 

 

yemeğin yanında ekmeğin ana besin kaynağı olarak tüketilmesi, eski Orta Asya Türk mutfağından temel 
bir farkı olarak ortaya çıkmaktadır  (Kızıldemir, vd, 2014: 196). 
 
Selçuklular döneminde et, un ve yağ yemek alışkanlığının simgesi olarak görülmektedir. Kuzu, erkeç, 
keçi, at ve tavuk en çok eti yenen hayvandır. Bunlara kuşlar ve balıklar ilave edilebilir. Kesilen hayvanın 
sakatatının çok tüketildiği Selçuklularda, sebze yemekleri pek tercih edilmemiştir (Güler , 2010: 25).  
Selçuklu mutfağının en meşhur yemekleri; tutmaç (buğday unu ve et ile yapılır), herise (keşkek), kalye 
(patlıcan, kabak ve kıyma ile yapılan sebze yemeği), borani (ıspanak ve pirinç ile yapılır), tirit (et suyuna 
doğranmış ekmek aşı), pilav, çorbalar (en önemlisi tarhana), kebaplar (şiş kebap), yahni, kelle-paça, 
bulamaç (un, Şeker ve yağ ile pişirilir), pastırma, balık ve av yemekleri olarak sıralanabilir (Kızıldemir, 
vd, 2014: 197). Bu yemeklerin günümüzde hala daha devam ettiğini görmek mümkündür. Örneğin; Tirit 
Balıkesir yöresinin meşhur yemeklerindedir. 
 
Bu dönemde tatlı olarak en çok tüketilen yiyecekler; gülbeşeker (gül, bal, limon ile yapılır), işlenmiş 
şeker (badem şekeri), helva (şeker, yağ ve fıstık ile hazırlanır), pekmez, bal ve paluze (nişasta ve şekerle 
yapılıp soğuk yenen pelte) olarak kaynaklarda geçmektedir (Selçuklu dönemi en çok tüketilen içecekleri 
ise; şarap, kımız, boza, şerbet, ayran ve hoşaftır (Kızıldemir, vd, 2014: 197). Dönemin mutfağında, en 
yaygını şalgam olan turşuların da fazlaca tüketildiği anlaşılmaktadır (Un, 2009: 15),  Ayran, boza, şerbet, 
hoşaf, şalgam, turşu  hala günümüz sofralarının vazgeçilmezleri arasındadır. 
 Anadolu Selçukluları, meyvelere de mutfaklarında yer vermiş özellikle en çok tüketilen kayısıyı Mısır 
ve Suriye’ye ihraç etmiştir. Elma, armut, incir, nar, şeftali ve karpuz sıkça tüketilmiştir. Yine dönemin 
mutfağında en yaygın içecek türü olan ve çeşitli meyve, bal veya şekerden elde edilen şerbetler, arpa 
veya buğdaydan üretilen boza, sirkenin bal ile karıştırılmasıyla elde edilen ve Mevlânâ’nın en beğendiği 
karışım olarak bilinen “sirkencubin”, şarap başta olmak üzere önemli içekler olarak göze çarpmaktadır 
(Un, 2009: 15).   
 
İslam etkisiyle beraber Orta Asya Türk mutfak kültüründe ve Anadolu Selçuklular döneminde 
İslamiyet’in yasakladığı yiyecek ve içeceklerin Türk mutfağında artık kullanılmamaya başladığı görülür.. 
İslam’ın kabul edilmesiyle Türklerin mutfak kültürleri devam etmiş ancak dini yasaklar ve dinin 
gerekliliği uygulanmaya başlanmıştır (Kızıldemir, vd, 2014: 197). Örneğin, Kuran-ı Kerimde yasak olan 
domuz eti Türk Mutfak kültüründe hiç yer almamıştır. Eşek, at, katır gibi tek tırnaklı hayvanların eti ve 
sütü de yine dinin etkisiyle türk mutfağına hiç girmemiştir. (Seyitoğlu 26)Yine İslam etkisiyle at kanı 
haram sayılmıştır (Kızıldemir, vd, 2014: 196). Selçuklularda çokça tüketilen şarap geleneği önceleri 
olmasa da İslamiyet’in tam anlamı ile kabulü ile ortadan kalkmıştır (Un H, 2009: 15).   
 
 İslam dininin etkisiyle Arap mutfağının varlığı Türk Mutfak kültüründe daha çok hissedilmeye 
başlamıştır. Günümüzde özellikle Güneydoğu bölgesi yemeklerinde Arap mutfak kültürünün etkisi hala 
görülmektedir. Baharatın fazla kullanılması, örneğin acı biberin kullanımı bu etkinin örneklerindendir. 
İslamiyet, ayrıca Türk Mutfak kültüründe yemek konusunda pek çok uygulama ve gelenekler 
yaratmıştır (Seyitoğlu 26). Türkler arasında ekmeğin göçebe hayattan yerleşik hayata geçtikten sonra, 
özellikle İslam dininin bölgede yayılmasıyla birlikte önem kazanarak kutsal bir mahiyete büründüğünü, 
bu yüzden israfının ve yerlere atılmasının “günah sayıldığını” da belirtmek gerekmektedir. Yine yemeğe 
başlamadan önce besmele çekilmesi, Yemek yedikten sonra sofra duasının yapılması İslamiyet’in 
etkisine verilebilecek diğer örneklerdendir (Kızıldemir  vd, 2014: 195). Bu gelenekler günümüzde de 
devam etmektedir. İslamiyet’in getirdiği bir başka etki ise misafirperverlik olmuştur. Anadolu 
Selçuklular ve beylikler döneminde özellikle Cuma sabahları ziyafet sofraları düzenlenmekle birlikte, 
hem bu dönemde hem de Beylikler döneminde misafire büyük önem verilmiş, onların konaklaması için 
han ve kervansaraylar inşa edilmiş, gelip geçen yolculara hizmet etmeyi amaçlayan tekke ve zaviyeler 
kurulmuştur (Un, 2009: 15).   
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Anadolu’ya göç eden yeni bir iklim ve toprak örtüsü ve buna bağlı olarak daha artan ürün çeşitliliği ile 
karşılaşan Türkler; Orta Asya’nın et ve süt ürünleri, Mezopotamya’da gelişen tahıl tarımı ile çeşitlenen 
bir beslenme kültürünü de beraberinde getirmiş ve aynı zamanda Anadolu’da yer alan medeniyetlerin 
yemek kültüründen etkilenmişlerdir (Un , 2009: 13-14).  
 
Örneğin;  Anadolu’ya göç edilmesinden sonra Türklerin, orada varlığını sürdüren Bizans ile olan siyasi 
ve buna bağlı gelişen akrabalık ilişkileri imparatorluğun başkentinin düşüşüne kadar devam etmiş ve 
yaklaşık dört yüzyıllık bu süreçte Türk Mutfağı da değişimler yaşamıştır.  Zengin bir mutfak kültürü ile 
karşılanan Türkler doğal süreç içerisinde; günümüzde de uygulaması devam eden ve “ordövr” olarak 
adlandırılan yemek öncesi meze sunumuna, çeşitli soslara ve kurutulmamış taze baharata düşkün olan 
Roma mutfağından oldukça etkilenen Bizans imparatorluğu’nun bünyesinde erittiği bu kültürü, 
benimsemişlerdir. Bu benimseme sonucunda işkembe gibi uzun sürede ve ayrıntılı olarak pişirilen 
çorbaların, zeytinyağlı yemeklerin, midye dolmasının, sardalye gibi balık konservelerinin, karides gibi 
kabuklu deniz ürünlerinin, papaz yahnisinin ve salata ve gene Roma döneminden kalma bir tatlı olan“ 
Tavukgöğsü” ve “Kazandibi” Türk Mutfağı’na geçiş yapmıştır (Un , 2009: 14/27). 
 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulması ile Türk mutfak kültürü daha da gelişmiş; hatta en görkemli 
çağlarını yaşamıştır (Zağralı , 2014: 46). Fetih edilen yerler ve yapılan göçler sayesinde çok geniş coğrafi 
alana hakim olan imparatorlukta, farklı kültürlerle tanışılmıştır. Osmanlı Mutfağı, Arap dünyası, Kuzey 
Afrika, Balkanlar, Kuzey Kara Deniz, Anadolu, Ege Adaları ile Kafkasya ve Acem kültürlerinden 
etkilenerek ama temelde Türk kültürünün zengin birikimi ile şekillenen bir mutfak halini almıştır (Un, 
2009: 16). 
 
Öyle ki bu birikim iftar sofralarına kadar yansımıştır. Evliya Çelebi dahi Seyahatnamesi’nde çağrılı 
olduğu bir konaktaki iftar sofrasında onbir çeşit pilavdan söz etmektedir. Kuşkusuz be zenginliğin 
oluşmasında Türk kültürünün tarihsel olarak oldukça eskiye dayanması belirleyici olduğu gibi, Türklerin 
geçmişten bugüne göçlerle farklı coğrafyalar-kültürlerle karşılaşmaları sentezlenmiş zengin bir 
mutfağın ortaya çıkmasının rolü yadsınamaz (Sağır, 2012:2680).  
 
Osmanlılarda bu tarihsel gelişim sürecinde iki tür mutfak kültüründen bahsetmek mümkündür. 
Bunlardan birincisi saray mutfağı diğeri ise halk mutfağıdır. Saray Mutfağı, Saray yaşamının önemli bir 
parçası konumunda olmuştur. Padişah ve erkanı ile soylular bir sofra etrafında toplanmayı bir sosyal 
aktivite olarak görmüş bu yüzden de Saray mutfağı daima yenilikler arayan, lezzetli ve zengin türler 
meydana getiren bir yer olmuştur. Padişah erkanının hoşuna giden yemekleri üretmek ve verilen 
ziyafetleri daha gösterişli yapabilmek için aşçılar birbirleriyle yarışarak Türk Mutfak kültürünün 
zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardır (Ertaş, Gezmen Karadağ , 2013:120). Bu dönemde Osmanlı 
imparatorluğu zamanında sultan ve padişahlar, devlet büyükleri ve yabancı misafirleri doyurmak 
amacıyla değişik yiyecekler hazırlatıp yeni yemek tarifleri geliştirdikleri de görülür. Kanuni döneminde 
Osmanlı topraklarının genişlemesi ile çeşitli ülkelerin yemekleri de listelere eklenmiştir (Zağralı, 2014: 
46). Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Saray mutfağı kadar gösterişli olmasa da Halk mutfağı da 
lezzet ve çeşit bakımından çok zengindir. Misafirperver bir yapıya sahip olan halk, hazırlanan yemekleri 
misafirlerine beğendirebilmek için çok çaba göstermişler ve bunun için özel lezzetler ortaya 
çıkartmışlardır. 
 
17. yy.’dan itibaren Osmanlı mutfaklarında hiç görülmeyen portakal, mandalina, muz, ananas ve 
domates gibi ürünlerin tüketimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu ürünlerin yaygınlaşmasındaki en büyük 
neden Avrupa’yla olan ticari ilişkilerin artması olmuştur 18. yy’ın ikinci yarısından itibaren Yeni 
Dünya’dan gelen ürünlerin etkisinde kalmıştır (Kızıldemir Ö, vd, 2014: 200-201).  Patates, domates, taze 
biber, kabak çeşitleri gibi bugünkü Türk Mutfak kültüründe yer alan ve çok sevilen sebzelerin Amerika 
kıtasının keşfedilmesi ile yeni kıtadan eski dünyaya zaman içinde yayılması etkili olmuş, Türk Mutfak 
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kültüründe değer almaya başlamıştır. Özellikle domatesin Türk Mutfak kültüründe kullanılmaya 
başlanması oldukça geç olmuştur. Ancak 1800 yıllarında başında domates kullanımı yaygınlaşmıştır 
(Güler S, 2010: 27).  Orta Asya mutfak geleneğinin devamı olan bu yüzyılda yaşanan yeniliklerden biri 
ise, süt ve süt ürünlerine yatkın olan bu toplumun Hollanda ve Mısır’dan Saray mutfağından, az da ola 
Flemenk peyniri, parmezan peyniri gibi ithal peynirlerin alınması olmuştur. Hatta, tarihi kaynaklarda 
Yıldız sarayı bünyesinde Hollanda ve Mısır ineklerinden elde edilen sütün işlendiği bir mandıranın da 
bulunduğu ifade edilir (Un, 2009: 25).Osmanlıların 19.yy.da batı ile ilişkilerini ilerletmeleri sonucu 
mutfak kültürü Avrupa’dan etkilenmeye başlamıştır. İlk önceleri sofra adabında yenilikler başlamış, 
daha sonraları sini yerine masa, minder yerine sandalye,  ortak kullanılan tencere yerine herkesin 
kendine ait kullandığı tabak ve beraberinde çatal, bıçak ve su takımları saraylarda kullanılmaya 
başlanmıştır (Güler, 2010: 26). Bunun dışında yeni lezzetlerinde Türk mutfağına eklendiği görülür. 
Özellikle bu yüzyılda da devam eden özel gün yemeklerinde, yabancı konukların ağırlandığı sofralarda 
daha çok Avrupa usulü yemekler tercih edildiği görülür. Osmanlı sarayının son günlerine kadar, önemli 
yabancı konuklar ağırlandığı bu yemeklerde  Fransız ve Osmanlı sentezini yansıtan ziyafetler verilmiştir. 
Şampanya ve havyar soslu balıklar, trüf mantarı, kaz ciğerli av etleri, jöleli av eti, garnitür ile servis 
edilen dana filetolar, pasta ve tartlar bu ziyafetlerde sunulan yemeklerin örnekleridir (Un, 2009: 25).  
 
Osmanlı İmparatorluğun’da göçlerle gelen yemek kültürü değişimi ve gelişiminin tek taraflı kalmadığı 
görülür. Türk Mutfak kültürü de diğer mutfakları etkilemiştir. Örneğin Balkanlar ve Rumeli’ye fetihler 
sırasında Anadolu yemek kültürünün o coğrafyaya taşındığı, Rumeli ve Balkanlarının kültürüyle de 
kaynaşarak sentez yeni bir mutfağın ortaya çıktığı görülür (Sağır A, 2012:2681). Osmanlı mutfağının 
etkilediği ve etkilendiği batı yemeklerine verilebilecek başka bir örnek ise İtalyan mutfağı olabilir. 
Buğday unundan yapılan hamurun açılması ile yapılan eriştenin Anadolu’dan İtalya’ya geçtiği 
düşünülür. Eriştenin de İtalyan mutfağında sentezlenerek makarna adını aldığını ve Türk Mutfak 
kültürüne yeniden girdiği görülür (Güler, 2010: 27) ( Ertaş, ve Gezmen Karadağ , 2013:120). Bir başka 
örnek ise;  Avusturya’nın ünlü “Gulaş” yemeği olarak verilebilir. Bu yemeğin Osmanlı mutfağından 
etkilenerek ortaya çıktığı söylenir. Osmanlı orduları Viyana'yı kuşatma altına aldıklarında, padişahın 
askerlerine yani kullarına günde üç öğün tas kebabı türünde bir aş hazırlanmaktadır. Bu yemek besleyici 
olması bakımından bol et ve bol salçalıdır. Yemeğin adı da kul aşıdır. Ancak, bu yemek daha sonraları 
Avusturyalılar tarafından “Gulaş” olarak dünyaya tanıtılmıştır (Demir, 2011: 37). Macar mutfağı 
incelendiğinde de uzun bir süre macarlar ile birlikte yaşanılması nedeni ile pek çok yemeğin bu halkın 
mutfaklarına girdiği görülür; tarhonya (tarhana), tyük (tavuk), padlizsan (patlıcan), bamya (bamya), 
güvecs (güveç), gesztenye püre (kestane püre), pite (pide), alma (elma) Türkçedir ve bu güçlü 
etkileşimin kanıtıdır. Türk Mutfağından etkilenen diğer bir ulus ise Romanya’dır.  Bu kültür mutfağında 
da yer alan pastırma, ıspanak, fasulye, kiraz, kaysı, baklava yaşanan etkileşimin bir sonucudur. Hiç 
şüphesiz mutfak kültüründen en çok etkilenen uluslardan biri de Bulgaristan’dır. Bulgaristan uzunca bir 
süre Osmanlı imparatorluğunun egemenliği altına yaşamıştır. Başkentindeki lokantaların birçoğunda 
Türkçe isimli yemeklere rastlamak mümkündür. Kurban csorba (Kurban çorbası), musaka kartofi 
(patates musakkası), kavarma Sofia (Sofya kavurması), kebapçete (kebap), baklava (baklava) Türkçe 
isimli yemeklere örnektir. Arnavutluk mutfağında da Türkçe isimli yemekler mevcuttur. Pilaf (pilav), 
qofte İzmiri (İzmir köftesi), komposto (komposto), sheqerpare (Ģekerpare) gibi örnekler, Bulgaristan 
lokantalarında servis edilen yemeklerin bazılarıdır. Makedonya ise bir başka örneği oluşturur. (Bu 
kültürün mutfağında en çok sevilen sebze yemekleri kuru fasulye, biber dolması soğan yahnisi gibi 
yemeklerdir. Turli tava (türlü tava), guveç (güveç), kuzkuz pilav (kuskus pilavı), sultanski biftek (sultan 
bifteği), çumlek (çömlek) gibi örnekler de Makedon mutfağında yer almaktadır (Ago, 1988: 24-25). 
Limonata, salep, boza, Ģerbet, Tursko-cafe (Türk kahvesi), Turski çay (Türk çayı) ve rakı gibi örnekler 
de içecekleri arasındadır (Un, 2009: 31-32). 
 
Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı Osmanlılardaki Batılaşma hareketinin devamı olarak şekillenmeye 
devam etmiştir. Bu dönemde üst düzey yönetici sınıfı arasında artık tamamen batı tarzı sofra adabı 
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görülmektedir. Ancak kırsal kesim hala geleneksel yeme içme alışkanlıklarını sürdürmektedir (Gümüş , 
2011:53). Bu nedenle;  Bu dönemde Türk mutfağının üç başlık altında şekillendiği söylenebilir. 
Bunlardan birinci Saray konak, aşçılar üçgeniyle İstanbul’da gelişen ve artık yalnızca evlerde yaşayan 
klasik Türk mutfağı, ikincisi büyük oranda batı yemekleri ile karışmış olan otel lokanta, otellerde 
uygulanan karma mutfaktır. Üçüncüsü ise Anadolu’da uygulanan ve bölgesel ürünlerle bütün canlılığı 
ile var olan Türk halk mutfağıdır (Zağralı, 2014: 46). Bu mutfakların zenginleşmesinde batılılaşma 
hareketlerinin dışında başka önemli nokta ise alınan göçler olmuştur.  
 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonraki yıllarda çeşitli ülkelerden gelen göçmenler Türk yeme içme 
alışkanlıkları üzerinde değişime neden olmuştur. Özellikle; Türk Yunan mübadelesi sonrasında 
Yunanistan’dan,  1950’li yıllarda ise Yugoslavya’dan Türkiye’ye yönelik olan bu göç dalgası ile gelen 
yeme alışkanlıkları,  Türk yemeklerinin çeşitlenmesinde önem taşımıştır (Gümüş, 2011: 54).  Örneğin; 
Balkanlardan göç eden ve Türkiye'nin çeşitli yörelerine yerleştirilen muhacirler geldikleri Balkanlarda 
tarımla uğraşıp yerleşik hayat tarzı sürdürdükleri için, küçük fırınlarda mayalı hamurdan yapılan somun 
şeklinde ekmekleri tüketmişler ve Türkiye'de yerleştirildikleri yörelerde de aynı ekmek kültürlerini 
devam ettirmişlerdir.  Lakin bu değişikliğin radikal olduğunu söylemek pek te mümkün değildir. Zira 
balkanlardan göç eden bu toplulukların çoğu kültür olarak Anadolu kültürü ile beslenmiş topluluklardır. 
Ancak; cumhuriyetin ilk yıllarında dünya siyasetinde görülen gelişmeler ve devrimlerin sonrasında 
Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen göçmenlerin Türk mutfağında radikal bir değişikliğe açmadığını 
söylemek mümkün değildir. Zira Anadolu ile ilişkisi olmayan ve farklı kültüre sahip olan bu göçmenler 
kendi yaşam tarzlarını ve bazı alışkanlıklarını da beraberinde getirmiştir. Özellikle bu dönemde göç 
eden Rus göçmeni Karpiçesko’nun Türk yemek kültürüne katkıları göz ardı edilemeyecek 
büyüklüktedir. Karpiçesko göç ettiği dönemde Ulus’ta günümüz otobüs duraklarının bulunduğu 100. Yıl 
çarşısının olduğu dükkanlardan birinde lokanta açmıştır. Atatürk tarafından kısaltılarak Karpiç adı 
verilen bu göçmenin lokantası sonrasında bu isimle anılmaya başlamıştır. Karpiç lokantasında yemek 
musikisnin icra edilmesi dönemin mutfak kültürüne yapılan yeniliklerden bir tanesidir. Aynı şekilde bu 
lokantada pişen “Borç Çorbası” Türk mutfağındaki göçlerle gelen başka bir yeniliği oluşturur. Dönemin 
göç sonrası açılan başka ünlü lokantası ise “Kazmaz Lokantası” olmuştur. Rusya’dan kaçan çarlık ordusu 
subaylarından “Şarz” adlı bir göçmen tarafından kurulan bu lokantanın özelliği ise işkembe çorbasının 
ünüdür. Türk toplumu 1950’li yıllarda her ne kadar göç almış olsa da geleneksel sofra adabını 
korumuştur. Ancak sanayileşme hareketi ile birlikte köyden kente göçler başlamış ve yeme içme 
alışkanlıklarında köklü değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır. Örneğin; kent yaşamının iyiden iyiye 
kendini hissettirdiği 1960’lı yıllarda sini terk edilmiş onun yerini masa almıştır. Bununla beraber kırsal 
kesimin hala bu alışkanlığı koruduğu da görülür (Gümüş H,2011: 54) 
 
2.2.Yöresel Mutfak 
 
Yöresel mutfak,  “Özel bir yöreye ait olan, o yörenin kültüründen izler taşıyan, bölgeye özgü ürünler ve 
adetlerin birleşimiyle ortaya çıkan, yöre pişirme tekniklerinin kullanılması ile yapılan, dini ya da milli 
sebeplerle de oluşabilen, yöre insanları tarafından ayrıcalıklı tutulan yemeklerin ve içeceklerin bütünü” 
olarak tanımlamışlardır (Şengül, Genç , 2016: 82). Günümüze bakıldığında; gerek coğrafya, gerek 
ekolojik çeşitlilik, gerekse göçler, Türk yemek kültürünün bölgelere göre değişen bir özellik 
göstermesini sağlamıştır(Un, 2009: 27). Yani homojen bir mutfak kültüründen bahsetmek mümkün 
değildir (Halıcı, 1973). Bu nedenle Türkiye’de bölgeler arasında değişik çeşitte yemek türlerini bulmak 
mümkündür (Un, 2009: 27).  Bu farklılıklar iller arasında bile değişiklikler gösterebilmektedir (Arı, 2012: 
28). 
 
Marmara Bölgesi yiyecek açısından son derece çeşitli ve zengin bir yemek kültürü sunmaktadır. Bölge 
Tekirdağ ve İnegöl gibi et yemekleri ile Bursa’nın meyve ve sebzeleriyle meşhurdur. İstanbul ise, Türk 
Mutfağı’nın başkenti sayılır denilebilir. Osmanlı mutfağından esintiler sunmaktadır. Ayrıca bu mutfak 
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kültürü, İstanbul’da yaşayan Hıristiyan ve Musevilerin mutfak geleneklerinden ve Avrupa mutfak 
kültüründen de özellikler taşıyan kozmopolit bir şekil almıştır. Bu bölgede, iş yerlerinin yoğun olduğu 
bölgelerde zaman içerisinde küçük lokantalar açılmış, döner veya tavuk da yenilebilen muhallebiciler 
ve ayaküstü atıştırabilecek tarzda el arabasında nohutlu pilav ve fasulye gibi yiyecekler satan sokak 
satıcıları ortaya çıkmıştır. Bu uygulamanın günümüzde de geçmişin uzantısı olarak devam ettiği 
görülmektedir. Bunun yanında Osmanlı ya da Anadolu mutfağı sunan lokantalar da ortaya çıkmıştır. 
Artık İstanbul’da Japon, İtalyan, Fransız, Çin gibi birçok yabancı mutfaklar, vejetaryen ve hatta “fusion” 
başlığı altında yeni mutfaklar sunan restoranlar da ortaya çıkmıştır. Diğer bir değişme ise, sadece 
erkeklerin gittiği kahvehane gibi yerlerin yerini zamanla batı kültürünün etkisi altına girerek bar-kafe-
restoranlara, meyhanelere, pastanelere ve fast food gibi yerlere bırakmasıdır (Un , 2009: 27). 
 
Ege Bölgesinde, meyve, sebze ve ot ağırlıklı, daha az et ve özellikle sahil kesimlerinde daha fazla deniz 
ürünleri tüketiminin olduğu Akdeniz yemek alışkanlığı görülmektedir. Buralarda, Osmanlı saray 
mutfağında pek rağbet görmeyen zeytinyağı kullanımı oldukça fazladır (Un,2009: 29). Zeytinyağının 
Akdeniz’deki tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Kaynaklar incelendiğinde “zeytinyağı” sözcüğüne 
Türkçede ilk kez Harzemşahlar döneminde yazılmış olan Arapça-Türkçe” Mukaddimet Ul-Edep” adlı 
sözlükte rastlandığı görülmektedir (Aksoy, 2014: 55) Göçmenlerin getirdiği beslenme kültürü,  özellikle 
ege bölgesinde İzmir Mutfağı’nı derinden etkilemiştir. Selâniklilerin getirdiği susamlı kumru(bir çeşit 
sandviç), mayalı ekmek, Selânik tatlısı, Estafno tatlısı, kanela, bademle yapılıp sıcak içilen Somata; 
Piriştine’den göçen Arnavutların getirdiği Elbasan tava, Arnavut ciğeri, Piriştine tavası, Kirde kebabı; 
Yahudilerin getirdiği bir çeşit börek olan boyoz, pırasa köftesi, kabaklı  fritada (börek), Avas con 
Espinaka (Ispanaklı kuru fasulye), Ayva peltesi, Falafel İzmir Mutfağı’nı zenginleştiren göçmen 
yemeklerinden bazılarıdır (Kılıç, 2010: 22).  
 
Turistlerin çok fazla ziyaret ettiği Akdeniz bölgesinde özellikle Antalya’da turunçgil, reçel ve piyazı gibi 
lezzetler yaygındır. Bu bölgelerde ve Güneydoğu Anadolu’da, süt ve tahıl ürünlerini tercih eden göçebe 
mutfak kültürünün dağ esintili etkileri görülmektedir. Arap dünyasına ve özellikle de Halep’e yakın olan 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi kebap, lahmacun, çiğ köfte ve içli köfteleriyle karşımıza çıkmaktadır. Genel 
olarak bu bölgede yemekler baharatlı ve yağlıdır. Domates ve patlıcan sıkça tüketilmektedir. Gaziantep 
baklavası ün yapmıştır (Kılıç, 2010: 22)..  
İç Anadolu mutfağı, baklagil ve tahıla dayanmaktadır. Bulunan bölgenin iklimi ve üretilen ürünlerin 
fazlalığı mutfak çeşitliliğini de etkilemiştir. Ancak bölgede Orta Asya esintilerini görmek mümkündür.  
Kayseri ili sucuk ve pastırmalarıyla meşhurdur. Kuru meyveler, pekmez, haşhaş ve susam ezmesi de bu 
bölge mutfağını zenginleştirmektedir (Kılıç, 2010: 22). 
  
Sert bir iklime sahip olan Doğu Anadolu’da tüketim, hayvani ürünler ve yağlar ile ve süte dayalıdır. 
Mutfakta, Güneydoğuya göre daha az baharat ve acı tercih edilir. Ortadoğu ve Orta Asya'da yaygın 
olarak bulunan ve ısınma ve ekmek pişirme amacıyla kullanılan tandır, Hitit ve Urartular devrinden 
kalma olup Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın bir biçim de kullanılmaktadır 
(Koca, Yazıcı, 2014: 38)  
 
Karadeniz bölgesinin yemek kültürü Anadolu’dan farklı bir karaktere sahiptir. 19. yüzyılda Kafkaslardan 
gelen mısır, bölgede kullanılan en temel tahıldır Mısır ekmeği, karalâhana, hamsi ve kuru fasulye en 
çok tüketilen ürünler arasındadır (Un n, 2009: 29).  Trabzon-Vakfıkebir ekmeğinin özü de aslında 
göçlere dayanır. Muhacir somununun hamuru gibi ekşi maya ile hazırlanmakla birlikte (mayalanma 
süresi 4-8 saat arası), pişirilme tekniğinin farklı olması bu ekmeğin ülke genelinde tanınmasına yol 
açmıştır  (Koca, Yazıcı, 2014: 41). 
 
Son yıllarda yöresel mutfaklar ile gözlenen başka bir husus şudur; Yöresel yemekler hızlı şehirleşme ve 
buna dayalı olarak iç göçler ile yurdun her tarafına yayılmıştır. Örneğin; daha çok çukurova’ya özgü 
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bulgurlu bir yiyecek olan Kısır’la , Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri kökenli İçli köfte kendi coğrafyalarını 
aşarak tüm Türkiye’ye yayılmıştır. ( Toygar, 1981:154) 
 
2.2.1.Yöresel Mutfak ve Turizm  
 
Turizm gereklerine uygun olarak hazırlanabilen yöresel yemekler önemli bir etkileme aracı 
olabilmektedir. (Şengül , Genç , 2016: 82).  Geçmişini merak eden insanoğlunun geçmişin güncel 
yansıması olan kültürleri öğrenme isteği her geçen gün artmıştır. Kültürü en güzel yansıtan örneklerden 
biri olan yöresel mutfaklar giderek artan bir turist talebine sahiptir. Yöreye ait kültürü ve kimliği 
diğerlerinden ayıran önemli sistemlerden biri yöre mutfağıdır. Yemek için “Bir toplumun yaşam 
biçiminin ifadesi” diye bahseden düşünürler geçmişte ve günümüzde mutfağın kültür tanımında önemli 
bir yerinin olduğunu ortaya koymuştur ( Cömert, 2014:1970). Sauner-Leroy, Marie Hèléne. “Yemeğin 
Değişken Anlamları ve Göç” adlı çalışmasında bu durumun onemini şoyle ozetler: Geleneksel gıdalar 
gıdayı belli bir etnisite veya dini grupla eşitleyen bir kimliğin bir parçası olarak düşünulmalidir. Bu 
durumda yiyecek, kimlik ve aidiyet duygusunu tatmin eden bir araç haline dönüşür. İşte tam bu 
noktada Geleneksel gıdaların devam ettirilmesinde ve yeni yaşam biçimlerine uyumunda göçmenlerin 
gozlemlenmesinin buyuk rolü bulunur ( Leroy, 2012: 163-164). 
 
Bilimsel yazın incelendiğinde turistik bir destinasyonu ziyaret eden kişilerin, söz konusu destinasyonun 
mutfak kültürünü yakından tanımak istedikleri yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir. Bölgeden bölgeye 
farklılık gösteren mutfak kültürü, turistlerin ilgisini çekmekte ve mutfak turizmi kapsamında seyahat 
etmeleri konusunda turistleri güdüleyen bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada mutfak 
kültürü açısından çeşitliliği bulunan destinasyonlar yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret 
edilmekte ve yerel yemekleri ile tanınmaktadırlar. Öyle ki bu açıdan marka haline gelmiş destinasyonlar 
bulunmaktadır. insanlar sadece güzel yemekler yiyebilmek, değişik ve yerel tatlara ulaşabilmek için 
destinasyonları ziyaret etmektedirler (Zağralı, 2014: 63). 
 
Selwood (2003) çalışmasında yiyecek içecek  deneyiminin turistin tatil yeri seçiminde giderek önem 
kazanan bir faktör olduğunu vurgulamıştır.  Skarus vd. (2006) yaptıkları çalışmada yöresel lezzetler için 
para harcayan ziyaretçilerin,  bu ürünler hakkında sahip oldukları bilginin harcama düzeylerini 
etkilediğini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre ziyaretçilerin yaklaşık olarak üçte ikisinin, 
yöresel yiyecek  ve ev yemeklerinde kullanmak için yaptıkları  satın almaların bedelinin seyahat ve 
eğlence  harcamalarından daha yüksek olduğu ortaya  koyulmuştur. Everett ve Aitchison (2008) ise; 
Cornwall, Güney Batı İngiltere’de yaptıkları çalışmayla katılımcıların yöresel yiyecek olarak 
adlandırılabilecek ürünlere daha fazla ödeme yapmaya hazır olduklarını ortaya koymuşlardır. Plummer 
vd, (2005)’ ne göre yöresel yiyecek ve içeceklerin tüketimi, turistleri ziyaret ettikleri yerin kültürüne 
yaklaştırmaktadır. Bu yüzden destinasyonlar yerel yiyecek ve içecekleri turizm  ürünlerinin içine dâhil 
etmeye çalışmaktadır.  Bu bağlamda; Yöresel lezzetler diğer yerel ürünler gibi tanınmış hale getirilerek 
turist tercihlerine uygun hale dönüştürülebilmektedir. 
 
2.2.2.Yöresel Mutfak Orneği Olarak Balıkesir Mutfağı 
 
 Türkiye’nin turizm destinasyonlarından birisi konumunda olan Balıkesir’de göçlerin etkisi ile zengin 
mutfağına sahip olabilecek bölgelerinden biri konumundadır. Türkiye turizmi açısından önemli bir yeri 
olan Balıkesir bölgesinin, göçlerle aktarılan yöresel yemeklerin neler olabileceğine ilişkin inceleme 
yapıldığında,  ilin bulunduğu coğrafi konumu, iklim ve bitki örtüsünün yanında toplumu Yörük, Çerkez, 
Muhacir, Manav, Türkmen, Çetmi gibi çok çeşitli kökenden gelen toplulukların oluşturmasından 
kaynaklanan zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğu görülür. Özellikle; 30 Ocak 1923 tarihinde 
Lozan’da Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen nüfus 
mübadelesi sonrasında Balıkesir yöresine yerleşen Giritli Müslüman halkın yeme içme alışkanlıkları, 
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mutfak kültürü ve özellikle yabani otlardan yapılan çok çeşitli yemeklerinin var olması ile etkileşimi 
neticesinde bölgenin yemek çeşitliliği daha da zenginleşmiştir (Bozok D, Kahraman K, 2015: 86) 
Balıkesir’in turistik destinasyonlarından biri konumunda olan Erdek’te tarihte önemli Makedonya, 
Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Bosna Hersek, Arnavutluk gibi balkan ülkelerinden göç alan 
kasabalardan biri olmuştur (WEB 1).Bu nedenle Erdek mutfağı da balkan göçmenlerinin getirdiği 
beslenme kültürünün derin izlerini taşır. Bu bağlamda bu yöreyi etkileyen bu mutfaklara ilişkin bilgilerin 
incelenmesinde yarar vardır. 

 

 
3.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

 
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı, araştırmanın yöntemi konusu hakkında bilgi verilmiş ve  
araştırma sonrasında elde edilen verilerin değerlendirilmesine geçilmiştir..  
 
3.1.Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmada, göçlerle gelen lezzetlerin turistik yiyecek ve içecek işletmelerinde yer almasının turizm 
açısından önemi ortaya konulmaya çalışılarak bu doğrultuda göçmenlere ait yiyecek ve içeceklerin 
tarifleri alınmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede göçmenlere yönelik olarak demografik bilgiler dışında  
sorulan sorular şunlardır:  

 Göçtüğünüz  yöre ile ilgili olarak verebileceğiniz çorba, yemek, börek, poğaça, kurabiye,  tatlı 
veya içecek tarifleriniz var mı? İlgili tariflerde püf noktalarınız var mı varsa nelerdir? 

 Pişirme şekil ya da yöntemlerinizde farklılık var mı? 

 Burada bu yiyecek ve içeceklerin sunulduğu herhangi bir restoran, lokanta  vb bir yer gördünüz 
mü? Eğer böyle bir yer deneyimlediyseniz pişirme yöntemi, şekli ya da lezzetinde farklılık var 
mıydı? 

 Göçmen olduğunuz ülkeden Akrabalarınız ya da dostlarınız sizi ziyaret eder mi, ziyaret 
ettiklerinde kendi bölgelerine ait yöresel yiyecekleri özlemekteler mi yoksa farklı yiyecekler 
deneyimlemek yeterli gelmekte mi? 

 Ayrıca yöredeki yiyecek ve içecek işletmelerinin faaliyet alanları neler olduğu? Göçmen 
yemeklerine yer verip vermedikleri? vermiyorlarsa böyle bir hizmet sunmayı düşünürler mi? 
sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır.   

   
3.2.Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtları 
 
Bu araştırmada mülakat ve gözlem metodu kullanılmıştır. Öncelikle yörede ilgili göçmen yemekleri ve 
tariflerinin ortaya konulabilmesi için Yirmiiki göçmen ile yüzyüze görüşülmüş ve soru sormak kaydı ile 
her bir görüşmeciye numara verilerek not alınmıştır. Ayrıyeten bölgede kıyı şeridinde faaliyet gösteren 
20 yiyecek ve içecek işletme yetkilisi ile gerek yüzyüze görüşülerek gerekse menü incelemesi yapılarak 
verilen yiyecek içecek hizmeti ile ilgili bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın kısıtı ilgili tariflerin 
toplanması sırasında yaşanmıştır. Göçmenler modern ölçüleri çok verememekte genelde geleneksel 
ölçüler verebilmektedir. Bu bağlamda en çok kullandıkları ölçü birimleri, göz kararı, aldığı kadar un, 
kulak memesi kıvamı şeklinde olmuştur.  
 
3.3.Bulgular ve Tartışma  
 
22 Göçmene ilişkin demografik bilgiler Tablo 1’de belirtildiği gibidir.  
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Tablo 1: Göçmen Görüşmecilere ilişkin Demografik Bilgiler 
 

Yaş Sayı % Köken Sayı % Medeni 
Hal 

 

20 altı - - Makedonya-Selanik-
Priştine-Vogina Köyü-
Karacaovalı 

9 40 Evli 21 

20-35 1 5 Bulgaristan-Selanik-
Şumnu 

3 14 Bekar 1 

36-50 4 18 Yugoslavya-Kosava 5 22 Meslek  

51-65 9 40 Yugoslavya-Boşnak 3 14 Ev 
kadını 

21 

66-80 6 27 Yunanistan-Girit Adası 2 10 Öğrenci 1 

81 ve üstü 2 10      

 
Görüşülen 22 göçmenin hepsi bayandır. Medeni hal ve meslekler itibari ile dağılımı incelendiğinde 
%95’inin evli ve ev kadınıdır. Yaş dağılımında en büyük oranı %40 düzeyinde 51-65 yaş arası 
oluşturmaktadır. Ardından %27 oranında 66-80, %18 oranında 36-50, %10 oranında 81 ve üstü %5 
oranında ise 20-35 yaş oluşturmaktadır. Göçmenlerin %40’ı Makedonya , %22’si Yugoslavya-Kosava, 
%14’ü Bulgaristan Selanik Şumnu ve Yugoslavya Boşnak, %10’u ise Yunanistan Girit Adasıdır.  
 
Mülakat sırasında Göçtüğünüz yöre ile ilgili olarak verebileceğiniz çorba, yemek, börek, poğaça, 
kurabiye,  tatlı veya içecek tarifleriniz var mı?  Sorusu sonrası Makedon Göçmenlerine ilişkin 13, 
Yugoslavya Kosova göçmenlerine ilişkin 10, Yugoslovya Boşnak’lara ilişkin ise 5 yemek tarifine 
ulaşılmıştır. İlgili tarifler ekte belirtilmiştir. İlgili tarifler incelendiğinde; Makedon göçmenlerinin 
yemeklerinin özellikle patlıcan ve ciğer ağırlıklı oluşu görülmüştür. Ayrıca sarımsak yemeklerinde 
kullandıkları bir başka önemli yiyecek maddesidir.  Baharat olarak karabiber kullanmayı tercih 
etmedikleri bunun yerine yöreye has bir karışım olan cibrika kullandıkları görülür. Kekik benzeri bir 
baharat karışımı olan cibrikanın Makedon Selanik göçmenlerince yemeklere lezzet verme konusunda 
vazgeçilmez maddelerinden olduğu söylenebilir. Zeytinyağı da özellikle yemeklerde ve böreklerde 
tercih ettikleri bir yağ çeşidir. Ancak araştırma sonrasında zeytinyağı kullanımının 81 ve üstünde devam 
ettiği ancak sonraki kuşaklarda ağır olduğu gerekçesi ile tercih edilmediği görülmektedir. Ayrıca 
bayramlarda yaptıkları fix menü ise kapama, kapama yardımı ile yapılan çorba ve sütlü börek olduğu 
tüm makedon göçmenlerince belirtilmiştir. Kosova göçmenleri ile yapılan mülakat sonrasında elde 
dilen bilgiler ışığında mutfaklarının et ve hamur ağırlıklı olduğunu ve baharat kullanmadıklarını ancak 
sarımsağı bolca kullandıklarını söylemek mümkündür. Yine her iki mutfak kültüründe dikkati çeken bir 
başka konu ise bayat ekmeklerin değerlendirilmesine ilişkin tariflerin oluşudur. Burada İslamiyetin 
etkisi ile ortaya konan ekmeğe hürmet net olarak görülmektedir.  
 
İlgili tariflerde püf noktalarınız var mı varsa nelerdir? Pişirme şekil ya da yöntemlerinizde farklılık var 
mı? Sorusuna Kosava göçmenleri et ve hamur yemeklerini memleketlerinde büyük saç ocaklarında 
yaptıkları için çok daha lezzetli olduğu ancak burada bu imkanı bulamadıkları için aynı lezzeti elde 
edemedikleri konusudur.  Sütle yaptıkları yiyeceklerde ise tek tip süt kullanmadıkları koyun, keçi, inek 
sütünü beraberce kullandıkları ve bu yüzden çok daha lezzetli ürünler elde ettiklerini, belirtmekte ve 
örnek olarak “Trileçe” tatlısını göstererek “şimdilerde yapılan Trileçe tatlısı tek tip sütten yapıldığı için 
aynı lezzeti almak mümkün değil diye ifade etmektedirler”.  
 
Bilhassa Gerek Mekadon gerekse kosova göçmenlerinin verdikleri yemek tariflerinde dikkati çeken bir 
nokta ölçülerin çok kişiyi doyuracak şekilde olmasıdır. Bunun nedeni sorulduğunda verilen ortak cevap 



 

308 

 

“bizde yemekler çokça yapılır çünkü kalabalık yenir. Büyük anneler, büyük babalar, torunlar, amcalar 
dayılar teyzeler, halalar hepimiz aynı sofradan yeriz ama ne yazık ki şimdi artık o gelenekler yok oluyor 
ancak memlekete gittiğimizde aynı tadı bulabiliyoruz” şeklindedir.  
Araştırma sonrası elde edilen bir başka önemli bulgu ise yemek yapımında kullandıkları araçlarla ilgili 
olmuştur. Selanik göçmenleri yemek ve börek yapımlarında özellikle maşinga adı verilen kuzine benzeri 
sobalı fırın kullandıklarını, bu fırının yemeklere çok daha lezzet verdiği belirtmektedir. Hatta bu fırının 
ocağında pişen çayın kestanenin bile lezzetinin farklı olduğunu bilhassa dile getirmektedirler. Ancak 
zaman içerisinde teknolojinin gelişimi ile birlikte artık bu fırının evlerde tek tük kaldığı ifade 
edilmektedir.  
 

 
 

Kaynak: Web 2 

 

Göçmenlere, göçmen olduğunuz ülkeden akrabalarınız ya da dostlarınız sizi ziyaret eder mi, ziyaret 
ettiklerinde kendi bölgelerine ait yöresel yiyecekleri özlemekteler mi yoksa farklı yiyecekler 
deneyimlemek yeterli gelmekte mi? Soruları sorulduğunda 8 tanesinin bağının kopmadığı akraba ve eş 
ziyaretinde bulundukları belirtilmiş ve göcmen yemeklerini evde yaptıklarını dile getirmişlerdir. 12 
No’lu görüşmeci bu soruya şöyle cevap vermektedir: “yöresel yemeklerimizi evde yapmaya çalışıyoruz 
ancak artık eskisi gibi araç ve gereçler (saç, maşinga gibi) açıkçası yok modern fırınlardan aynı lezzeti 
alamıyoruz aslında böyle bir konsept sunabilecek işletmeler olsa hoşumuza giderdi” şeklindedir. Peki 
size böyle bir teşvik verilse bu alanda faaliyet gösteren bir restoran açmak ister miydiniz ya da böyle 
bir işletmede çalışır mıydınız? şeklindeki soruya 22 göçmen bayanın 16’sı olumlu cevap vermiştir.  14 
No’lu görüşmeci konuyu şöyle cevaplamıştır: “Doğrusu hiç düşünmemiştim, ımmm, Aslında güzel 
olurdu emeğimle para kazanmak, ev ekonomisne katkıda bulunmak, hayat pahalı hem de bir renk…” 
şeklindedir. 7 No’lu görüşmeci ise; “Ahh yoksa böyle bir ihtimal mi var bu çalışma bunun için mi 
heyecanlandım vallah” şeklinde cevaplamıştır. Olumsuz yanıt verenler ise gerekçe olarak “gayri artık 
85 yaşındayım benden geçti de gençler için iyi olur tabi “,  5 No’lu görüşmeci çoluk çocuk ev işi beni 
zaten yoruyor uğraşamam ..” diye cevaplamıştır.  
 

20 yiyecek içecek işletmesine ilişkin yapılan görüşmecilere ilişkin demografik bilgiler aşağıda belirtildiği 
gibidir. 
 

Tablo 2: Yiyecek İçecek İşletmelerindeki görüşmecilere ilişkin Demografik Bilgiler 
 

Cinsiyet Sayı % Yaş Sayı % 

Kadın  2 18 20 altı -  

erkek 18 82 20-35 12 60 

Medeni Hal   36-50 8 40 

Evli 13 65 51-65 -  

Bekar 7 35 66-80 -  

Meslek   81 ve üstü -  

işletmeci 9 45    

Servis elamanı 11 55    

diğer -     
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Görüşmecilerin %82’si erkek %18’i kadındır. %65’i evli ve %35’i bekardır. %45’i işletmeci %55’i servis 
elemanıdır.%12’si 20-35 yaş aralığında %8’i ise 36-50 yaş aralığındadır. 20 işletmenin faaliyet alanları 
incelendiğinde 3’ü et-döner restorantı, 1’ri pizza, 3’ü tost çeşitleri, 1’ri gözleme çeşitleri, 1’ri kokoreç, 
sucuk, köfte, midye tava, midye dolma, 6’sı deniz ürünleri restorantı, 2 waffle işletmesi, 1 mantı, 2 pide 
salonu, 1pastane, 2 ev yemekleri üzerine olduğu görülmüş yöresel göçmen yemeklerinin sergilendiği 
herhangi bir işletmeye rastlanmamıştır. Sadece şekerpare, triliçe tatlılarının sunulduğu pastanelere 
rastlamak mümkündür. Yine görüşülen yetkililere böyle bir konsepte faaliyet gösteren özel bir yer olup 
olmadığı sorulduğunda olmadığı cevabı alınmıştır. İşletmecilere bu tip bir işletmecilik yapmayı düşünür 
müsünüz? Şeklinde sorulduğunda,  11 no’lu görüşmeci “açıkçası düşünmedik ama talep olursa böyle 
bir yatırım yaparız, niye olmasın” şeklinde cevap alınmıştır. Diğer işletmecilerin ve çalışanların cevapları 
da paralel özelliktedir.   
 

 

 
5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Toplumların beslenme kültüründe yaşadığı çevrenin çok önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ticaret, , 
bulunulan coğrafya, ekolojik çeşitlilik, tarihsel miras, göçler ve teknolojik gelişmeler, Ticaret, savaşlar 
bu değişime örnek olarak verilebilir.  Bu etkileşim toplumların yemek kültürlerinde de değişikliğe yol 
açmıştır. 3. Kıtanın birleştiği noktada olan,  Dünyadaki 9000 bitki türünün 3000 tanesini elinde 
bulunduran  ve yılda 300 günden fazla güneş alana sahip olan (Doğanlı, 2006: 13) Türkiye gerek coğrafi 
konumu,  buna bağlı olarak iklimi ve barındırdığı ekolojik yapısı ile çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Türklerin yemek kültürlerinin oluşumunda pek çok 
faktörün etkili olduğu söylenebilir.  
 
Türk Mutfağı insanoğlunun ilk yerleşim yeri olan Anadolu Konya Çatalhöyük’le başlayan ve günümüz 
Türkiye’sine kadar devam eden binlerce yıl süren bir lezzet serüveni olmuştur.  Sadece isimlerinin ifade 
edildiği uygarlıklar yanında isimleri ifade edilmeyen birçok kültürle de etkileşimde bulunan Türk 
Mutfağı kendine has, özgün ve bol çeşitli tatlar sunmaktadır. Türk Selçuklular Dönemi ve Osmanlı 
İmparatorluğu Dönemi ve son Türk devleti olan,  Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Türk Mutfağı bu kadar 
uygarlıktan etkilenerek, etkileyerek yavaş yavaş ve uzun bir zamanda derin, sağlıklı ve lezzetli bir 
oluşum sağlamakla kalmamış, mutfak turizminde kullanılabilecek büyük bir kaynak oluşturmuştur 
(Eren, 2011: 27). Ancak bu kadar köklü bir geçmişe ve zengin birikimlere sahip olan Türk Mutfağı, hak 
ettiği değeri görme  konusunda ne yazık ki hep ihmal  edilmiştir. Her biri ayrı birer ülke mutfağına 
eşdeğer zenginlikler içeren yöresel mutfakların birleşimi olan Türk Mutfağı, coğrafi avantajının ve 
tarihsel mirasının verdiği üstünlüğünü turizminde yeterince kullanamamıştır (kılıç, 2010:i). Oysa; 
insanların restoranları beslenme amacından daha çok rahatlama ve sosyalleşme yeri olarak tanımladığı 
mekanlar gün geçtikçe önem kazanmakta ve yöresel mutfaklara olan ilgi daha çok artmaktadır. Bu 
nedenle unutulmaya yüz tutmuş göçmen yemeklerinin ortaya konularak yöresel mutfakların 
zenginleştirilmesi büyük önem taşır. Nitekim çalışmada ele alınan Balıkesir Erdek Yöresi için yapılan 
araştırmada bu durumun önemi açıkça ortaya konmaktadır. Göçlerle gelen lezzetlerin Erdekte’ki 
turistik işletmelerde yer alması konusuna göçmenlerin çoğu olumlu bakmaktadır. Hatta göçmen 
bayanların % 72’lik bir oranının bu tarz işletmede çalışmak isteyişi göz ardı edilemeyecek büyüklüktedir. 
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığının Turizm istatistiklerindeki 2015 verilerine bakıldığında balkan 
ülkelerinden Türkiye’ye gelişlerde  Gürcistan’ın  1.604.350 ile 4, sırada, Bulgaristan’ın  1 555 171 ile  
5.sırada, Yunanistan’ın  636 921 10. Sırada olduğu görülür. Yine Hacıoğlu ve Esenkal Çözeli (2016)’da 
yaptığı çalışmada  %71 Moldova, %54,9 Gürcistan, %40,2 Bulgaristan, %15,3 Yunanistan,%8,6 Bosna 
Hersek en fazla Pazar payına sahip olduğu ülkelerin balkan ülkeleri olduğu görülür. Bu durum; balkan 
mutfağı ve kültürünün turizm açısından değerlendirilmesindeki önemi gözler önüne serer. Ancak; bu 
çalışmada sadece Balıkesir –Erdek yöresi ele alınmıştır. Oysa ele alınması gereken pek çok il pek çok 
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ilçe pek çok yöre bulunmaktadır. Bu konuda yapılabilecek akademik çalışmaların önemi elbette 
büyüktür. Ancak bu çalışmalarla ortaya konan yemeklerin menü listelerine alınması ve ilgili 
ambiyansların oluşturulması ve tanıtılmasında elbette ki özel ve kamu işletmelere büyük rol 
düşmektedir. Bu sayede Dünyada 3 önemli mutfaktan biri olarak nitelendirilen Türk Mutfağının (Aslan 
Z, Güneren E, Çoban G, 2014: 6) belki de adının adeta tek geçildiği bir mutfak haline gelmesi mümkün 
olabilecektir.  
 
 
 
 
 

EK: YEMEK TARİFLERİ 
 
EK 1.Makedon Göçmenlerine ilişkin örnekler 
 
Kapama Çorbası 
Malzemeler  
Yağ/Un/Sirke/Cibrika/Kapama yemeği/Tuz 
 
Yapılışı 
Yağ ile un kavrulur. Üzerine et suyu konur. İçine kapama yemeğinden bir miktar atılır ve kaynamasına yakın istenilen miktarda sirke ve cibrika 
atılıp kaynatılarak pişirilir.  
 
Kapama 
Malzemeler 
Yarım kg tavuk eti (incik)/1 baş soğan/2 su bardağı pirinç/Salça/Karabiber/Kuru nane 
 
 
Yapılışı 
Tavukları bir tencerede kaynatın ve çıkan köpüğünü alın. Başka bir tencerede bir baş soğan ve yarım yemek kaşığı salça ile kavurun ardından 
pirinci ilave edip tekrar kavurun. Tuz, çok az karabiber, biraz kuru nane ilave edip harmanlayın ve tepsiye pirinci yayın. Üzerine etleri koyun 4 
bardak su ilave edip fırında 200 derecede pişirin.  
 
 
 
 
Sütlü Börek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malzemeler 
4 Adet yufka/2 Kg süt/1 Yumurta sarısı/Yağ/Tuz/Kaşık un 
 
Yapılışı 
Yağlanmış bir tepsiye aralarına 3 yemek kaşığı yağ gezdirilerek 4 yufka üst üste dizilir. En üst yufkanın üzerine 1 yumurta sarısı ve yağ çırpılarak 
yayılır ve fırına verilir. Piştikten sonra çıkartılarak bir sofra bezi içine konularak sarılıp bekletilir. Yufkaların piştiği tepsiye 2 kg süt konur. Başka 
bir kapta 7 yumurta , 2 kaşık un ve az tuz eklenerek çırpılır, tepsideki süte dökülür,  iyice karıştırılır ve fırına verilir. 1-2 fokurdadıktan sonra 
fırın kapatılır hiç açılmadan 2 saat kadar kendi sıcaklığında pişmesi beklenir. Jöle kıvamına gelince soğuyan bu karışımın üzerine sofra bezi 
içinde bekletilen yufkalar konur.  
 
Tatlı tarhana çorbası 
Malzemeler 
Un/Süt/Tuz/1 baş Soğan/5-6 Adet domates rendesi veya salça/Yağ 
 
 
Yapılışı 
Göz kararı ile un, süt, ve tuz karıştırılarak bir ayva büyüklüğünde hamur yapılır ve kurutulur. Ardından kurutulmuş hamurlar ufalanarak toz 
tarhana haline getirilir ve bir kavanoz yardımı ile saklanır. Çorba yapılacağı zaman yaklaşık 3 kaşık tarhana 1 saat kadar suda bekletilir. 
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Sonrasında bir tencerede soğan ve yağ kavrulur. İçine kafi miktarda et suyu konur. Kaynarken domates rendesi veya salça atılır. Tarhana ve 
cibrika suya ilave edilerek pişirilir.  
 
 
Tekerlek Patlıcan Yemeği 
Malzemeler 
5-6 Adet Patlıcan/4-5 Adet domates/4-5 Adet Patates/Tuz/Cibrika 
Salça/Sıvı Yağ 
 
Yapılışı 
İsteğe bağlı olarak patlıcanlar  tamamen ya da alacalı soyulur ve yuvarlak yuvarlak  (tekerlek tekerlek) doğranır. Patatesler de soyulup 
doğrandıktan sonra hepsi bir tepsiye alınır. Kafi miktarda tuz, cibrika ile ovularak karıştırılır. Domates de kabukları ile birlikte üçgen şeklinde 
doğranarak karışıma ilave edilir ve yağ ile birlikte harmanlanır. Önceden kızdırılmış 170 derecede fırına verilip biraz közlenir. Öte yandan 1 
kaşık salça sıcak suda eritilir ve birkaç diş sarımsak suya ezilerek ilave edilir. Közlenmiş karışım fırından alınarak salçalı, sarımsaklı su istenirse 
kırmızı biber ya da sumak ilave edilerek yemeğin bir tarafından kafi miktarda (çok sulu olmayacak) verilerek tekrar fırına sürülür ve pişirilir.  
 
Dil altı 
Malzemeler 
Patlıcan/Pirinç/Kıyma/Karabiber/Tuz/Salça 
 
Yapılışı 
Kıyma, pirinç, karabiber, tuz, cibrika biraz kavrularak iç hazırlanır. Ardından patlıcanlar uzunlamasına ortadan kesilir. İçi tamamen 
çıkartılmadan oyulur ve kaldırılarak altına kıymalı pirinçli iç dökülür sonra oyulan kısım bu karışımın üzerine tekrar kapatılır ve yağlanmış 
tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış fırında hiç su koymadan közlenir. Közlenen patlıcanlar fırından çıkartılır. Bir kaşık salça bir bardak sıcak suda 
eritilir ya da domates rendelenir. İsteğe bağlı olarak sarımsak konur ve tepsinin yan rafından salçalı su verilir tekrar fırına atılarak pişirilir.  
 
 
Kıymalı Patlıcan kebabı 
Malzemeler 
6-7 Adet patlıcan/300 Gr. Kıyma/Bir büyük fincan pirinç/4 Adet Domates rendesi/Cibrika/Nane/Tuz/Salça 
 
Yapılışı 
Patlıcanlar tamamen soyularak şekil ‘de belirtildiği gibi en uc noktasına kadar kopmayacak şekilde  uzunlamasına 4’e  bölünür. İçine çiğden 
kıyma, pirinç, nane, tuz, ve cibrikadan oluşan karışım doldurulur ve yapraklar kapatılır. Tepsi yağlanır ve doldurulmuş patlıcanlar dizilir. 
Önceden ısıtılmış fırında içine hiç su konmadan közlenir.   Bu sırada 1 bardak kaynamış suya 1 kaşık salça ve isteğe bağlı olarak rendelenmiş 
sarımsak eklenerek eritilir. Ardından fırından közlenmiş patlıcanlar çıkarılır ve üzerine salçalı su karışımı dökülerek tekrar fırına verilir ve 
pişirilir.  
 
Ciğer yemeği 
Malzemeler 
Ciğer/Un/Salça/Kırmızı biber/Cibrika 
 
Yapılışı 
Orta büyüklükteki ciğer küp küp doğranarak unlanır ve kırmızı biber cibrika, tuz ve yağ ile harmanlanır, yağlanmış tepsiye koyulur. Maşingaya 
konulup önce biraz pişirilir.  1 su bardağı sıcak suda 1 kaşık salça eritilir. Fırından azıcık pişen ciğerler çıkartılır. Üzerine salçalı su eklenir ve 
tekrar fırına sürülür. 
 
 
Ciğerli börek 
Malzemeler 
Yufka/Ciğer/Soğan/Tuz/Karabiber/Kırmızı biber/Sıvı yağ 
 
Yapılışı 
Küp küp ince ince doğaranmış ciğer ve soğan kavrulur. Tuz, karabiber, kırmızı biber ilave ederek harmanlanır. Yağlanmış tepsiye önce bir kat 
yufka konur,  üzerine  2. Kat yufka buruşturularak yerleştirlir. Hazaırlanan iç serpiştirlir. Tekrar bir kat yufka konur tekrar arasına iç serpiştirlir. 
En son yufkaya gelinceye kadar devam edilir. En son yufka serildikten sonra yağlanır ve su serpiştirlerek fırına verilir. Üstü kızarıncaya kadar 
pişirilir.  
 
Russisna 
Malzemeler 
2 litre süt /6 Yemek kaşığı un/Su/Bayat ekmek7Tuz 
 
 
Yapılışı 
Un ve su karıştırılıp yoğrulara fındık büyüklüğünde hamurlar yapılır ve 2 parmak arasında yassılaştırılarak kaynamış sütün içine biraz tuzla 
beraber atılır ve 20 dk kadar kaynatılır. Bir tepsinin üzerine bayat ekmekler doğranarak yayılır. Üzerine hamurlu kaynanmış süt ilave edilir. 
İsteğe göre yakılmış kırmızıbiberli yağ gezdirilir. 
 

 

 

 



 

312 

 

 
Papara 
Malzemeler 
1 Adet bayat ekmek 
 
Üzeri için 
 Sarımsaklı yoğurt 
 
Sosu için 
1 Adet Soğan/3 Yemek Kaşığı yağ/2 Yemek kaşığı salça/İstenilen kadar kavrulmuş kıyma ya da et/Tuz, pul biber, karabiber ve biraz da kıyılmış 
maydonoz 
 
Hazırlanışı 
Önce ekmek küp şeklinde doğranır ve borcama alınır. Sos için yağ tencerede eritilir, kare kare doğranmış soğan yağa eklenir ve biraz kavrulur. 
Ardından kıyma ya da et eklenir. Salça da ilave edilip karıştırılır. Üzerine tuz ve biber eklenip su dökülür. Ve kaynatılır. Sos piştikten sonra sıcak 
olarak ekmeklerin üzerine konur ve üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür.  
 
 
Kabak Böreği 
Malzemeler 
5 Yufka/Sıvı yağ/Süt/1 Yumurta/Toz şeker/Yarım Balkabağı 
 
 
Yapılışı 
Balkabağı kafi miktarda şeker ve süt ile birlikte kaynatılır. Kaynadıktan sonra ezilerek muhallebi kıvamına getirilir. Yufkalar tepsiye yarısı 
dışında olacak şekilde çiçek gibi dizilir ve her katına 2 kaşık yağ gezdirilir. 4 Yufka sonrası balkabaklı iç konur ve tepsinin dışında olan yanlar 
içine alınır ve en son ki yufka üste konulur. Üzerine  1 yumurta sarısı, süt ve yağ ile çırpılarak boza kıvamına getirilmiş karışım dökülür, 200 
derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.  
 
 
Şekerli Kurabiye  
Malzemeler 
2 Bardak Şeker/Aldığı Kadar un/1 Bardak yoğurt71 Bardak Sıvı  yağ/Tozşeker 
1 Paket kabartma tozu 
 
Yapılışı 
2 bardak şeker, aldığı kadar un yoğurt, yağ ve kabarma tozu eklenerek kulak memesi kıvamında hamur kıvamına getirilir. Avuç içi 
büyüklüğünde yuvarlak kurabiyeler yapılır. Yağlanmış ve unlanmış tepsiye konur. Üzerine toz şeker ilave edilir ve fırına sürülür. Çatlayıncaya 
kadar pişirilir.  
 
EK 2:Yugoslovya-Kosava Göçmenlerine ilişkin Örnekler 
 
Beyaz Çorba 
Malzemeler 
Yoğurt/Un/2 Yumurta/Sarımsak /Maydonoz/Havuç/Vegeta (çeşni) 
 
Yapılışı 
Göz kararı ile yoğurt, un, yumurta çırpılır. Bir tencerede 2-3 kaşık un yağda kavrulur. Üzerine yoğurt ilave edip biraz karıştırdıktan sonra  et 
suyu , ezilmiş birkaç diş sarımsak ince ince kıyılmış maydonoz ve rendelenmiş havuç, vegeta (çeşni) koyulur. Kısık ateşte topaklanmaması için 
pişinceye kadar durmadan karıştırılır.  
 
Elbasan Tavası 
Malzemeler 
Kuzu eti/10 Yumurta/10 Kaşık yoğurt/5-6 Kaşık Un/2-3 diş Sarımsak/Tuz 
 
Yapılışı 
Kuzu eti bol bol kaynatılır ve kavrulur. Yumurtalar, yoğurt, un, rendelenmiş sarımsak ve tuz ile et karıştırılır. Tepsiye yayılır ve fırında üzeri 
kızarıncaya kadar pişirilir. Asla içine su konmaz ve baharat tercih edilmez.  
 
Bohça Tavası 
Malzemeler 
Patlıcan/Kıyma/Soğan/Karabiber/Salça/Su/Yağ 
 
Yapılışı 
Patlıcanlar tamamen soyularak uzunlamasına ince ince kesilir ve kızartılır. Bir yandan kıyma, soğan, salça ve karabiber ile iç hazırlanır. 
Kızartılmış patlıcanların içine iç konularak bohça gibi sarılır ve az yağlanmış tepsiye dizilir. İsteğe bağlı olarak üzerlerine ya da yanlarına 
domates ve ince yeşil biberler koyulur. Hafif salçalı su tepsinin yanından verilerek fırına atılır.  
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Fli-Floea 
 
 
 
 
 
 
 
Malzemeler 
Su/Un/Tuz/Tereyağ/Yoğurt 
 
Yapılışı 
Cıvık olucak şekilde göz kararı su, un ve tuz karıştırılır. Şekil de gösterildiği gibi kepçe yardımı ile aralarına boşluk bırakacak şekilde dizilir. 
Büyük  odunlu ocaklarda sac üzerinde biraz pişirilir. Üzerine tereyağ sürülür. Tekrar pişirilir ve üzerine yağ ile yoğurt sürülür. Biraz daha 
piştikten sonra bu kez ara boşluklara sıvı hamur yayılır. Aynı işlemler tekrarlanır. Yaklaşık 2 saat sonra tüm hamurlar pişinceye kadar bu işlem 
yapılmaya devam edilir.  
 
 
Tuzlu mayasız lokma 
Malzemeler 
Un/Tuz/Kabartma Tozu/Yoğurt 
 
Yapılışı 
Göz kararı ile un, tuz, Kabartma Tozu ve çokça yoğurt karıştırılıp yoğrularak kulak memesi kıvamında hamur haline getirilir ve kabarması 
beklenir. Kabardıktan sonra oklava ile açılır ve bir parmak kalınlığında kesilir. Şekil isteğe göre verilerek yağda pişirilir.  
 
 
 
Poğaça ekmek 
Malzemeler 
Un/Tuz/Kabartma Tozu/Yoğurt 
 
Yapılışı 
Tuzlu mayasız lokmaya benzer bu tarifte aynı malzemeler kullanılır. Ancak bu kez hamur göz kararı ile (un, tuz, Kabartma Tozu ve çokça yoğurt 
karıştırılıp yoğrularak) daha sert kıvama getirilir. Yağlanmış ve unlanmış tepsiye yayılarak kabarıncaya kadar pişirilir.  
 
Börek 
Malzemeler 
Hamuru için :Un/Tuz/Su 
 
Yapılışı 
Un tuz, su karıştırılıp yoğrularak kulak memesi kıvamında hamur haline getirilir.  7’si üste 7’si alta döşemek üzere 14 top yufka incecik açılır.  
Her katı 2 kaşık yağ ile yağlanarak, yağlanmış unlanmış tepsiye döşenen yufkaların 7. Katı bitikten sonra isteğe bağlı iç malzemesi konur ve 
sonrasında diğer 7 yufka aynı şekilde döşenir.  
 
 
Çay Kurabiyesi 
Malzemeler 
Hamur için 
1 su bardağı süt/4 Yumurta/4 Kabartma tozu/4 Vanilya/1 Margarin/3 Fincan yağ/3 Fincan şeker/Aldığı kadar un 
 
Sos İçin 
1 lt süt/1 paket kakao/1 su bardağı şeker 
 
Yapılışı 
Hamur malzemeleri karıştırılıp yoğrulur ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Oklava ile hamur 3-4 cm kalınlığında açılır. Kalıpla 
kesilir. 1 gün bekletilir. Kalıpla kesilmiş 2 kurabiye arasına muhallebi kıvamına getirilmiş sos konur. Sosun kenarları Hindistan cevizine bulanır. 
 
Ev Baklavası 
Malzemeler 
Nişasta/Margarin 
 
Hamuru için  
6 Yumurta sarısı/1 Bütün Yumurta/1 Su bardağı süt/1 Su bardağı sıvı yağ 
 
İçi için 
200-250 gr kadayıf/Rendelenmiş ceviz ya da fıstık 

 

 

   

İçi için 
Ispanak-3-4 kaşık yoğurt-1 yumurta Ya da Pırasa-2 Yumurta-Tuz 
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Şerbeti için  
1,5 kg toz şeker/1 litre su/1 kaç damla limon 
 
Yapılışı 
6 Yumurta sarısı 1 yumurta , 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı yağ çok hafif ateşte 20 dk kaynatılır. Hamur malzemeleri ile kulak memesi 
kıvamında hamur yapılır. 2 saat kadar bekletilir. 50 adet ceviz büyüklüğünde hamur ayrılır ve oklava ile az açılır. Sonra 5’i alınarak daha büyük 
yufka haline getirilir. Her sırasına  nişasta konur. Meydana gelen yufkaların yarısı yağlanmış  tepsiye dizilir .üzerine 200-250 gr kadar kadayıf, 
rendelenmiş ceviz veya fıstık konur. Kalan yufkalar da üzerine konur ve dilimlenir. 2,5 paket margarin yağ sürülerek pişirilir. Tatlı soğuk şerbet 
sıcak iken dökülür.  
 
 
Şekerpare 
 
Malzemeler 
Hamur için  
2 margarin/2 yumurta sarısı/2 Bütün yumurta/1 Kabartma Tozu/Aldığı Kadar un 
 
Şerbeti için 
4 Su bardağı Şeker/Şekeri geçecek kadar su 
 
Yapılışı 
Hamur malzemeleri karıştırılıp yoğrularak kulak memesi kıvamında hamur elde edilir ve yuvarlak şekil verilerek yağlanmış tepsiye dizilir. Ortası 
çukurlaştırılır ve fındık konur. Fırının en kısık ateşinde pişirilir ve soğutulur. Bir yandan şerbet hazırlanır. Hamur soğuk şerbet sıcakken dökülür.  
 
 
EK 3.Yugoslovya –Boşnak Göçmenlerine İlişkin Örnekler 
 
 
Boşnak Mantısı 
Malzemeler 
Un /Su /Tuz /Yoğurt/Sarımsak  
 
Yapılışı 
Un’a yeteri kadar su konularak, hamur şekline gelinceye kadar yoğrulur. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilince yarım saat 
kadar dinlendirilir. Sonra oklava ile hamur açılır. Açılan yufkaların çok büyük ve çok ince olmaması gerekir.  Hamur sofra örtüsü genişliğinde 
açıldığında kenarına bir sıra kıyma soğan ve karabiberden oluşan terkip konulur. Hamur dolanarak rulo şeklini alır. Daha sonra çok küçük 
olmamak şartıyla küp küp kesilerek yağlanmış tepsiye bitişik şekilde yerleştirilir. Fırında pişirilir, çıkardıktan sonra bir süre dinlendirilir. Hafif 
sulandırılmış sarımsaklı yoğurt hamurun üzerine dökülerek servise sunulur. 
 
 
 
 
 
Boşnak Böreği 
 
Malzemeler 
 
 Hamuru İçin;  
1 kilo un /2 yemek kaşığı zeytinyağı /1 yemek kaşığı sirke  
Bir tutam tuz/ Aldığı kadar su  
 
 
Yapılışı 
Hamuru için, un bir kaba koyulur. Üzerine su hariç kalan malzemeler eklenir. Son olarak su da eklenip hamuru yoğurulur. Dinlenmesi için 
uzunca bir süre bekletilir. Akşamdan yoğurup bekletilmesi daha uygundur. Hamur dinlendikten sonra bezelere ayırılır orta büyüklükte açılır. 
Açılan hamurlardan 2 tanesini üst üste koyulup kenarları iyice birleştirilip arası ve üstü yağlanır. Bütün hamurları bu şekilde yapın. Diğer 
tarafta iç harcı için bütün malzemeleri bir kaba koyup iyice karıştırın. Yapılan hamurlar geniş bir yere alınıp kenarlarından çekilerek 
büyütebildiği kadar büyütülür. Kenar kısımları bıçakla kesilip alınır. Üzerine yağ serpilip iç harçtan koyularak rulo gibi sarılır. Sarıldıktan sonra 
tepsiye yerleştirilip üzeri tekrar yağlanır. 180 derecede fırına verilerek pişirilir. 
 
Yunanistan Girit Göçmenlerine ilişkin Örnekler 
 
Malzemeler 
5 adet yufka/1 bütün köy tavuğu haşlanmış, kemikleri çıkarılmış 
 
Pilav İçin 
3 su bardağı pirinç/1 büyük soğan/2 paket çam fıstığı (80 gr)/1 paket kuş üzümü (40 gr)/ 

İçi için: Kıyma/Soğan /Karabiber  

 

 
 

 

 

İç Harcı İçin; 
Yarım kilo lor peyniri/3 adet 
yumurta/1,5 su bardağı 
süt/Karabiber 
 
Hamurları Yağlamak İçin; 
1 çay bardağı zeytinyağı/1 
çay bardağı sıvıyağ 
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1 tatlı kaşığı tarçın/1 çay kaşığı karabiber/1 tatlı kaşığı tuz/2 çorba kaşığı zeytinyağı/ 
2 çorba kaşığı tereyağı (isteğe göre ayarlanır) 
 
Yapılışı 
Tencereye tereyağını koyup orta ateşte eritilir, zeytinyağı da eklenir. Yemeklik ince kıyılmış soğanları ilave edilir, yakmadan yavaş yavaş 
kavrulur. Çam fıstığı da ilave edilir. Soğanlar pişene kadar kavrulmaya devam edilir. İyice yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçler de eklenip,  
birlikte kavrulmaya devam edilir, tuzu da koyulur.  Pirinçler 5 dakika kadar kavrulur,  kuş üzümü, tarçın, toz şeker ve karabiber eklenir,  
ayıklanmış tavuklar da tencereye atılır,  üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak tavuk suyu eklenir.  Fokurdadıktan sonra kapağını kapatılır.  
Önce orta ateşte, sonra da 10 dakika kadar kısık ateşte pişirilir.  Pilav biraz diriyken tencere ocaktan indirilir ve demlenmeye bırakılır.  Pilav 
soğuduktan sonra tepsi yağlanır. 3 yufka kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirilir.  İç pilav düzgün bir şekilde yayılır ve üzerine de kalan 2 
yufkayı yerleştirilir.  Tepsiden sarkan alttaki yufkaları kapatılır.  Yaklaşık 1,5 bardak tavuk suyu tepsinin üzerine boca edilir.  30 dakika 
dinlendikten sonra fırına sürülür.  Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yufkalar kızarana kadar 40-45 dakika pişirilir.  Fırından çıkarılmadan 
önce 1 çay bardağı sıcak tavuk suyu gezdirilir.  Püf Noktası: İç pilav daha sonra fırında tavuk suyuyla da pişeceği için biraz diri kalmalıdır . 
 
 
Kalçunya 
 
Malzemeler 
6 çay bardağı un/1 Yumurta/1 Çay bardağı Süt/ 
4 Çorba Kaşığı zeytinyağ/1 Paket Kabartma Tozu/ 
1ÇayKaşığıTuz 
 
 
 
Yapılışı 
Hamur için süt, zeytinyağı ve yumurtayı bir kasede çırpılır. Unu hamur yoğurma kabına eklenir. Kabartma tozu ve tuz ekleyip harmanlanır. 
Ortası havuz gibi açılıp sütlü karışım ilave edilir. Pürüzsüz ve sert bir hamur elde edilinceye kadar yoğurulur. Üzeri nemli bir bezle örtülüp 
yarım saat dinlendirilir. Ispanaklı iç harcı için ıspanaklar yıkanıp süzülür. İrice doğranır. Kaynar suyun içine atılıp birkaç dk. Haşladıktan sonra 
süzülür. Karabiber ve rendelenmiş beyazpeynir eklenip tatlandırılır. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Un serpilmiş 
tezgahın üzerinde küçük bir tabak büyüklüğünde yufka hazırlanır. Üzerine fırça yardımı ile zeytinyağ sürülür. Hamurun yarısına 2 kaşık iç 
malzemeden yerleştirilir. Diğer yarısı da üstüne kapatılır. Hamur uçları parmaklarla bastırılarak yapışması sağlanır. Kalan Hamurdan aynı 
şekilde kalçunya hamurları hazırlanır. Yağlanmış fırın tepsisine dizilip üzerlerine çırpılmış yoğurt sürülir. Önceden Isıtılmış 180 derece ayarlı 
fırında üzeri kızarıncaya kadar 30 dk  pişirilir. Fırından alınır. Sıcak ya da ılık olarak servis yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 
Rum Böreği  
 Malzemeler:  150 gr lor peyniri/ 1 yumurta/ 1 yemek kaşığı nişasta/ 1 yemek kaşığı doğranmış dereotu 
 Tuz/ Beyaz biber7 1 kemer patlıcan 
 
Yapılışı 
 Patlıcan kabuklarını alacalı soyulur. 1 cm kalınlığında verev halkalar şeklinde dilimlenir. Tuzlu suda bir süre bekletip kurulanır. Lor peyniri, 
yumurta, nişasta, dereotu, tuz ve beyaz biberi harmanlanır. Bu karışım patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirilir. 
Derin bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartılır. Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak servis yapılır (web 10).  
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

İçi için 
1,5 kg ıspanak /100 gr beyaz 
peynir/1 Tatlı kaşığı karabiber 
 
Üzeri için 
2 çay bardağı zeytinyağı/1 Su 
bardağı Yoğurt 
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ÖZET:   
 

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren sahip olduğu coğrafi konumu, ulaşım imkanları, verimli toprakları ve olumlu 

iklim yapısı gibi bazı özellikleri nedeniyle, sürekli ve ideal bir yerleşim merkezi olarak görülen Bandırma ve çevresi, 

aynı zamanda çeşitli dönemlerde göçmenlerin de yerleştirildikleri en önemli iskân merkezleri arasında yer 

almaktadır.  Bandırma ve çevresi,  özellikle Kafkaslar ve Balkanlar’da yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde, bu 

bölgelerden ve Osmanlı Devleti’nin kaybettiği topraklardan Anadolu’ya yönelik olarak yapılan göçlerde, 

göçmenlerin yerleştirildiği önemli merkezlerden biri olmuştur. Bu çalışmanın amacı; Bandırma, Kocagöl 

civarlarında yaşayan göçmen topluluklarından biri olan, Don Kazaklarını incelemektir. 1700’lü yıllarda Rus 

Çarlığı’na isyan ederek, yıllarca Rusya’ya karşı mücadele ettikten sonra Osmanlı topraklarına göç eden ve bir kısmı 

da Bandırma, Manyas civarlarına iskân edilen Don Kazaklarının, bölgeye gelişleri, yerleşmeleri, bölgenin 

demografik, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel yapısını ve bölgedeki faaliyetlerini irdelemek ve farklı bir bakış 

açısı ortaya koyabilmektir. Diğer taraftan bölgenin günümüzdeki durumu, yapılan alan çalışmasıyla ele alınarak, 

Kazakların tarihsel süreç içerisinde geçirmiş oldukları dönüşüm de ortaya konulacaktır.   

Kazakların neden bu yöreye yerleştirildikleri, kaç haneden mürekkep oldukları, meslekleri, temel geçim 

kaynakları, yörenin diğer toplumsal gruplarıyla olan ilişkileri, Türkiye’deki diğer Kazaklarla olan ilişkileri, kültürel 

adaptasyonları, çalışmanın temel sorularını oluşturmaktadır. Aynı zamanda, bölgedeki Kazakların 1960’lı yıllarda, 

ABD ve SSCB’ye yaptıkları göç hareketleri de sebep ve sonuçlarıyla ele alınacaktır. 

Bugüne kadar üzerinde yeterli çalışma yapılmayan bir göçmen topluluğu olan Don Kazaklarının, bilimsel olarak 

ele alınacak olması, literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Konuya özgünlük ve bütünlük sağlaması açısından, 

dönemin gazeteleri ve arşiv belgelerine yer verilmeye dikkat edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, İskân, Bandırma, Kocaköy, Don Kazakları.  
JEL Kodu: B10, H10 
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ABSTRACT: 

 

Bandırma and its surrounding, which is seen as a permanent and ideal settlement center due to its geographical 

location, transportation facilities, fertile lands and mild climate since the first periods of history, is also one of 

the most important locations where immigrants have been settled in various times. As a result of the political 

developments particularly in the Caucasus and the Balkans, Bandırma and its surrounding became one of the 

most important centers where immigrants were settled in the migrations to Anatolia from these regions and 

lands lost by the Ottoman Empire. This paper aims to examine the Don Kazakhs, one of the immigrant 

communities living in the vicinity of Kocagöl in Bandırma. In the 1700s, some of the Don Kazakhs who rebelled 

the Tsarist Russia and fought against Russia for many years settled in the vicinity of Bandırma and Manyas. This 

study examines the Don Kazakhs' arrivals, settlements, demographic, social, political, economic and cultural 

structure of the region and their activities in the region to present a different point of view. On the other hand, 

the current situation of the region will be discussed through the study and the transformation of the Kazakhs in 

the historical process will be revealed.  

 

Why are the Kazakhs placed in this region, how many houses they have, what are their professions and main 

source of revenues, how are their relationships with the neighbors and other Kazakhs in Turkey and how are 

their cultural adaptations are the main questions of the study. At the same time, the consequences of the 

migration movements of the Kazakhs in the region in the 1960s to the US and the USSR will be analyzed in details. 

 

To consider the Don Kazakhs, a migrant community, scientifically will make a significant contribution to the 

literature since it has not been studied sufficiently up to now. The study pays attention to include newspapers 

and archival documents of the period in order to provide authenticity and integrity to the issue. 

Key Words: Immigration, Location, Bandırma, Kocagöl, Don Kazakhs.  
JEL Code: B10, H10. 
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GİRİŞ 

“Kazak” adı, etimolojisi ve Kazakların kökeni hakkında çok çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bir görüşe 
göre, “Kazak” kelimesinin “kay” ve “sak” kabilelerinin birleşik adı olduğu ve bu adla tarih sahnesine 
çıktıkları ileri sürülürken, diğer bir görüşe göre de, “Kazak” adının “has”(kas) ve “sak” isimli iki kabilenin 
birleşmesiyle “kassak”(kazak) şekline dönüştüğü iddia edilmektedir. Diğer yandan “Kazak” kelimesi, 
“kendi başına buyruk hareket eden, yiğit, cesur, bekar" başta olmak üzere, çeşitli anlamlarda 
kullanılmıştır. Kazakların ne zaman tarih sahnesine çıktıkları konusu ile ilgili tartışmalar devam 
etmektedir. (Hizmetli, 2011: 26-29).    
 
Burada dikkat edilmesi gereken ve oldukça önemli olan husus, “Kazak Türkleri” ile “Rus Kazakları”nın 
birbirinden farklı olup, karıştırılmaması gereğidir. Rus Kazakları, “asi” anlamına gelen “Cossack/Kossak, 
Kosak, Kozak” olarak adlandırılmış ve Ruslar tarafından kendilerine “Kazaçkiy” denilmiştir. 15. ve 16. 
yüzyıllarda Rusya’da derebeylik devrinde halka uygulanan aşırı baskı ve zulüm karşısında canından 
bezen halk, Don ve Volga nehirleri civarına kaçmaya başlamıştır. Özellikle Patrik Nikon’un etkisiyle 
Rusya’da din alanında 1654’te başlayıp 1667’ye kadar devam eden reform süreci neticesinde din 
kitapları ve ayinlerde yapılan birtakım değişiklikleri halkın bir kısmı kabul etmeyerek, başka bölgelere 
göç etmeye başlamışlardır. Diğer yandan Deli Petro döneminde yaşanan; erkeklerin sakallarını kesmesi, 
kadınların sosyal hayata katılım sağlamaları, kilisenin yetkilerinin kısıtlanması şeklinde sıralanabilecek 
Batılılaşma çabaları da şikâyetleri arttırmış, kaçışlar devam etmiştir. Deli Petro (1689-1725) döneminde 
en yüksek noktasına ulaşan bu kaçışlar neticesinde, kendilerine “kaçaklar” anlamında “Kazaklar” 
denildiği iddia edilen bu topluluklar, Don ırmağı civarına yerleşerek, zamanla özgür bir düzen kurarak 
devletleşmeye başlamışlardır. Kendi yasaları ve usulleri ile yönetilen,  özgür yaşamaya ve “ataman” adı 
verilen kendi liderlerini kendi kurultaylarında (krug) seçen bu toplulukların, Çarlık Rusya’sının katı 
merkeziyetçi yapısına ayak uydurması mümkün olmadığından, Kazaklar, Rusya’ya karşı direniş halinde 
olmuşlar, gerektiğinde Rusya’nın rakipleriyle işbirliği yapmaktan kaçınmamışlardır. Ancak Kazakların 
tüm toplumsal kurumlarını ve yerleştikleri bölgeleri tehdit eden Ruslar, özellikle Petro döneminde 
hedef haline gelmişlerdir. Karadeniz’i Türklerden almak ve Rusya’yı bir deniz gücü haline getirmek 
isteyen Petro, Rus donanmasını inşa edebilmek için Don nehri üzerindeki Voronej şehrinde tersane 
kurma çalışmalarına başlamış ve bölge halkı yani Kazaklar zorla ağaç kesme gibi angarya işlerde 
çalıştırılmıştır. Yaşanan bu gelişmeler, Kazakların yaşadıkları bölgenin bundan sonra yabancı 
yerleşimcilere açılacağı, angaryaların artacağı, Kazakların balıkçılık yaptıkları nehirlerin savaş 
gemileriyle doldurulacağı ve otlakların da bu amaç doğrultusunda kullanılacağı bir sürecin başlangıcını 
oluşturduğundan, bu durum Kazakları son derece rahatsız etmiştir. Diğer yandan, 1706-1707 yıllarında 
bin kadar askerin, Deli Petro yönetiminden kaçarak Kazaklara sığınması, Rusların Kazaklara karşı 
saldırmasına neden olmuştur. Neticede Don bölgesinde yaşayan Kazaklar büyük kayıplar vermişler ve 
bu bölgeden 60-70 bin Don Kazağı 1709’lu yıllarda o dönemde Osmanlı toprağı olan Kuban bölgesine 
yerleşmiştir ve bundan sonra Don Kazaklarına, “Nehkrasov Kazakları” denilmeye başlanmıştır. Deli 
Petro öldükten sonra da Rusya’nın Don Kazaklarına karşı uygulamaları değişmemiş olup 1. Katerina, 
Kazaklardan intikam almaya devam etmiştir. Bu dönemlerde Osmanlılarla iletişim halinde olan Don 
Kazakları, Osmanlı Devleti’ne sığınmaya karar vermiştir ve 1708-1709’lu yıllarda 26 bini erkek, 44 bini 
kadın ve çocuklardan olmak üzere toplamda 70 bin kadar Kazak, 38 gemi ile yola çıkmıştır. Ancak 
bunlardan kaçının Tuna kıyılarına yerleştiği tam olarak belli olmayıp, 40 bin kadarı Osmanlı topraklarına 
ulaşabilmiş ve Don Nehkrasov Kazakları, Enez ile Manyas topraklarına yerleştirilmişlerdir. 
(Somuncuoğlu, 2004: 56-59; Kurat, 1999: 253-254;  Sivrioğlu, 2018: 575-576; Milliyet 
Gazetesi/17.12.1961; Milliyet Gazetesi/30.12.1990). Osmanlı topraklarına yerleştirilen Kazaklar, 
Osmanlı ordusunda da görev almışlar, Afrika’dan Balkanlar’a kadar değişik yerlerde savaşmışlar 
(Milliyet Gazetesi/30.12.1990), Çanakkale’de ve diğer savaşlarda kayıplar vermişlerdir. (Milliyet 
Gazetesi/17.12.1961). 
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Manyas Gölü - Kocagöl Köyü  
 
Bandırma ile Manyas ilçelerinin ortasında yer alan Manyas Gölü, tarih boyunca, bulunduğu bölgenin 
göç tarihi, etnik yapısı ve doğal kaynak kullanımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Manyas 
Gölü civarındaki bölge, tarihin ilk dönemlerinden itibaren önemli yerleşim alanları arasında 
bulunmakta olup, özellikle 93 Harbi’nden sonra gelen muhacirler, 1924 Türk-Yunan Mübadelesi ile 
gelen muhacirler ve 1952 yılında gelen Bulgaristan göçmenlerinin yerleştirildikleri önemli bölgeler 
arasında yer almıştır. Bölgeye iskân edilen muhacirlerin dışında, Anadolu’nun farklı yerlerinden gelen 
ya da eskiden beri bu bölgede yaşayan yerli unsurlar, bölgenin etnik ve nüfus yapısını oluşturmuştur. 
Manyas Gölü’nün güneybatı kıyılarında yer alan Kocagöl köyü, etnik anlamda ve göç tarihi bakımından 
en ilginç köylerden biridir. (Arı, 2003: 80-83). 
 
Manyas Gölü civarında bulunan Kocagöl ve Bereketli köyleri, Kazakların yerleşim merkezleri olmuştur. 
Kocagöl köyü; Kafkaslar’ın kuzeyinde bugünkü Güney Rusya’da Kuban Irmağı civarında yaşayan ve bir 
önceki bölümde bahsedildiği gibi Rusya’dan ayrılmak zorunda kalarak, önce Tuna Deltası’na, ardından 
da Anadolu topraklarına göç etmek zorunda kalan Ortodoks Hıristiyan Kazaklar tarafından kurulmuştur. 
Kocagöl civarında yerleşen Kazakların sayısı tam olarak bilinmese de bugün yaşayan Kazaklara göre 15 
bin erkek, ailesiyle birlikte bölgeye yerleşmiş, Rusya’dan kilise çanları da dâhil olmak üzere bütün 
eşyalarını da getirmişlerdir. (Milliyet Gazetesi/30.12.1990). 
 
Tarımsal ve hayvansal faaliyetler, balıkçılık, avcılık, içme ve kullanma suyu, yakacak, hasır ve değişik yer 
örtüleri ve kum elde etmek gibi çeşitli amaçlarla kullanılan Manyas gölü, her dönemde çevresinde 
yaşayan insanlar için çok önemli bir doğal kaynak durumunda olmuştur. Kazaklar da, göl ve nehir 
balıkçılığı konusunda mahir olmaları nedeniyle, Osmanlı Devleti tarafından göl kenarlarına 
yerleştirilmişler, göl balıkçılığı ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi gibi ekonomik faaliyetlerde önemli 
katkıları olmuştur. (Arı, 2003: 83-91). 
 
Manyas gölünde balıkçılık, Kazakların gelişi ile oldukça ilerlemiştir. Irıp (ığrıp) denilen bir yöntemle 
avlanan Kazaklar, Pazartesi gününden başlayıp Cumartesi gününe kadar devam eden altı günlük süreler 
halinde avlanmışlardır. Kiliseye gidebilmek için Pazar günü evlerine dönen Kazaklar, Pazartesi tekrar 
göle açılmışlardır. Kazaklar sadece Manyas gölünde avlanmakla yetinmemişler, Beyşehir gölü gibi daha 
uzak bölgelere, Marmara ve Karadeniz kıyılarına kısacası başta Çıldır, Söke, Enez ve Akşehir olmak 
üzere, Türkiye’deki bütün göl ve nehir kıyılarına kadar giderek avlanmışlardır. Kazak kadınlar da tarım, 
bağ-bahçe işleriyle uğraşarak çalışmışlardır. Özellikle fasulye, mısır, ayçiçeği gibi ürünler en çok 
yetiştirilen ürünlerin başında yer almıştır. Bunların dışında arpa, buğday, yulaf, bakla, kavun, karpuz da 
yetiştirilen ürünler arasındadır. Yetiştirilen ürünlerden ihtiyaç oranında ayrıldıktan sonra kalan miktar, 
Bandırma, Gönen ve Manyas pazarlarında satılarak, diğer ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Sulama ve içme 
suyu olarak gölün suyu kullanılmıştır. Yemek kültürü olarak, özellikle balık çorbası başta olmak üzere 
balık, fasulye, pilav, hamur ve undan yapılmış çeşitli gıdalar daha ön planda yer almıştır. Kazaklar 
arasında şarap, içki tüketiminin çok fazla olduğu bilinmektedir. (Milliyet Gazetesi/07.10.1959). 
Kazakların kılık-kıyafetleri incelendiğinde, özellikle kadınların giyiminde kırmızı, sarı ve yeşil renklerin 
hâkim olduğu renk çeşitliliği ile, süslerin de yaygın olduğu görülmektedir. Kadınların, bol, uzun kollu ve 
uzun etekli, kapalı yakalı elbiseler giydikleri, ayrıca bu elbiselerin üzerine çiçekli, renkli kumaşlardan 
dikilmiş önlükler taktıkları, başlarına ise yine renkli örtüler örttükleri, erkeklerin ise dik yakalı, yandan 
düğmeli ve belden kuşakla bağlanan kazak gömlekleri ile pantolon giydikleri bilinmektedir. Diğer 
yandan ayakkabı giymedikleri ve yalınayak dolaştıkları da belirtilmiştir. (Milliyet Gazetesi/07.10.1959; 
Ülken, 1956: 148-149; (Somuncuoğlu, 2004: 86). 
 
Ortodoks Hıristiyan olan Kazaklar, dini adetlerine oldukça bağlı olup, Pazar günleri kilise ayinlerine 
düzenli bir şekilde katılmaya özen göstermişlerdir. Kazaklar döneminde, Kocagöl köyünde iki kilise 
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mevcut olup, köy halkının bir kısmı, günümüzde metruk bir halde bulunan ve küçük olan kiliseye, bir 
kısmı da daha büyük olan ve günümüzde cami olarak kullanılan diğer kiliseye bağlı idi. (Milliyet 
Gazetesi/07.10.1959; Milliyet Gazetesi/30.12.1990).  
 
Kazakların daima kendi aralarında evlenmek gibi bir gelenekleri olup, başka milletlerden kız alıp onlara 
kız verme olayı pek görülmezdi. Nişan, nikah ve düğün şeklinde sıralanabilecek evlilik ritüelleri 
Kazaklarda da mevcut olup, nişan küçük yaşlarda yapılırdı. Ardında resmi nikah ve kilise de dini nikah 
yapılır, son olarak da üç gün süren düğün merasimi gerçekleştirilirdi. Düğün merasiminin ilk günü 
kadınlar arasında yapılır ve kız tarafı, erkek tarafının kadınlarını ağırlardı. İkinci gününde Her iki tarafta 
erkek tarafının evinde toplanır ve gelin alınırken, üçüncü günde ise erkeğin evinde sadece erkekler 
toplanırlar ve bu şekilde düğün merasimi tamamlanırdı. Düğünden sonra ise yeni evlenen çift, her iki 
tarafın da akrabalarını ziyaret eder, özellikle tavuk, şarap, şeker ve kuru yemişin bulunduğu sofralarda 
ağırlanırlardı. (Somuncuoğlu, 2004: 88-90).  
 
 Kocagöl Kazakları, içe kapalı ve oldukça tutucu bir toplum olarak yaşamışlardır. Çoğunlukla iptidai bir 
yaşam tarzına sahip olan Kazaklar, 1950’li yıllara kadar durağan bir şekilde yaşamlarına devam 
etmişlerdir. Ancak 1950’li yıllardan itibaren Kocagöl köyünde bir ilkokul açılıp Türk mahallesinin 
kurulmasıyla birlikte yaşam da değişmeye başlamış, Türklerle Kazakların karşılıklı kültürel alışverişleri 
neticesinde hızlı değişimler yaşanmıştır. Özellikle Kazaklarda dini sahada yasak ve adetler gevşemeye 
başlamıştır. Önceden sekiz kuşağa kadar evlilik yasak iken şimdi beş kuşağa kadar buna izin verilmesi, 
sabah-akşam kiliseye sadece yaşlıların gitmeye başlaması, ev yaşam tarzının değişmeye başlaması, yeni 
gıda maddelerinin kabul görmesi, köye berber, terzi, demirci, nalbant, araba tamircisi, marangoz, 
kunduracı, bakkal, manav, kahveci gibi mesleklerin köye girmesi, giyim-kuşam ve sağlık alanındaki 
birtakım değişiklikler, bunlar arasında sayılabilir. (Somuncuoğlu, 2004: 83). 
 
Kazakların Göçü 
 
Birinci Petro döneminde Osmanlı topraklarına sığınan Kazaklar, 1960’lı yılların başlarına kadar 
Türkiye’de kalmışlardır. Bu tarihten itibaren, başta Rusya olmak üzere ABD, Kanada gibi ülkelere göç 
kararı alan Kazaklar, yerel ve ulusal basının ilgi odağı olmuştur. Kazakların gitme sebepleri ile ilgili çeşitli 
iddialar ortaya atılmış ve tartışmalar yaşanmışsa da neden gitmek istedikleri tam olarak ortaya 
koyulamamıştır. Kazakların, çok uzun yıllardır yaşadıkları ve her türlü vatandaşlık haklarını elde ettikleri 
topraklardan göç etmelerinde etkili olan sosyolojik, psikolojik birçok faktörün yanısıra, dış kaynaklı 
propagandaların da etkili olduğu görülmektedir. Kazakların gitme sebepleri ile ilgili olarak ortaya atılan 
iddialar şu şekildedir: Gitmelerinde en büyük etken olarak evlilik meselesi ortaya atılmıştır. Kazakların 
inançları gereğince, yedi-sekiz batın akrabalarla evlenemedikleri, zamanla bu yedi-sekiz batını ikiye 
indirseler de aradan geçen yıllarda herkes birbiriyle akraba haline geldiğinden, Rusya’dan başka Kazak 
kafileleri de gelmeyince, akrabaları ile evlenemeyeceklerinden, Kazak kızları da yabancı erkeklerle 
evlenemeyince, Kazaklar artık eş bulamaz olmuşlardır. Kazakların, bu durum karşısında göç kararı 
aldıkları iddia edilmiştir. (Fındıkoğlu, 1962: 60-62; Sivrioğlu, 2018: 583-584; Milliyet 
Gazetesi/17.12.1961; Hürriyet Gazetesi/21.09.1962 ; Akşam Gazetesi/16.09.1962 ve 20.09.1962). 
 
Diğer yandan, gerek Rus gerekse de ABD gibi ülkelerden temsilciler gelerek Kazakları göçe ikna 
edebilmek adına çeşitli propaganda çalışmaları yapmışlardır. Örneğin Kocagöl’e Rum Ortodoks  
Patrikhanesinden ve Sovyet Büyükelçiliğinden sürekli gelenler olduğu gibi, diğer ülke temsilcilerinin de 
köye ziyarete geldikleri bilinmektedir. Bu ziyaretlerde Kazak halkı ile görüşen temsilciler, onları göçe 
iknaya çalışmışlar ve çeşitli vaatlerde bulunmuşlardır. Kazakları Batı ülkelerine göç ettirmeye çalışan 
kuruluşlar arasında; ICEM (Integration Committee of European Migration), WCCH (World Council of 
Churches), TF (Tolestoy Foundation) gibi uluslararası kuruluşlar yer almıştır. Köyde son dönemde 
görevli Papaz İlya Baran’ın da köy halkını Rusya’ya göç etmeye ikna amacıyla çalıştığı ve bu konuda Rum 
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Ortodoks Patrikhanesi ile işbirliği yaptığı bilinmektedir. Bu dönemde köye Sovyet elçiliği ile ilişkili 
kişilerin gelmesinin yanısıra, Sovyetler Birliği’ni ve komünizmi öven çok sayıda Rusça yayının da 
getirilerek Kazakların etkilenmeye çalışıldığı görülmüştür. (Milliyet Gazetesi/17.02.1962; Akşam 
Gazetesi/21.09.1961; Sivrioğlu, 2018: 586). 
 
Bunların dışında, yurt hasreti, “soydur çeker” sözünün yarattığı hareket etkisi ve bu doğrultuda 
Kazakların kendi kültürlerini, geleneksel yapılarını koruma istekleri göç etmelerinde etkili olmuştur. Son 
dönemlere kadar sadece Kazakların yaşadığı bir köy olan Kocagöl’e sonradan Çerkes ve Türklerin de 
yerleşmesiyle karşılıklı etkileşim kaçınılmaz olmuş, karma evlilikler başladığı gibi, okulda Türkçe 
öğrenmeye başlayan çocukların bir süre sonra Rusçayı unutabilecekleri endişesi ortaya çıkmıştır. Bu 
doğrultuda, bir an önce “ırkdaş ve mezhepdaş”larının bulunduğu bir çevrede yaşama arzusu ağır 
basmaya başlamıştır. Diğer yandan iklim ve tabiat değişikliklerine bağlı olarak gölün çekilmeye 
başlamasıyla, Kazakların da sosyo-ekonomik bir baskı altına girmeye başladıkları ve bu durumun göç 
etmelerinde etkili olduğu söylenebilir. (Fındıkoğlu, 1962: 60-62). 
 
Kazakların, bölge halkı ile uzun süre barış içerisinde yaşadıkları bilinmesine rağmen, göç etmelerinde 
etkili olan faktörler arasında yerli halkla yaşadıkları sorunlar da sayılmaktadır. Şüphesiz kişisel bazda 
birtakım çatışmalar, anlaşmazlıklar mutlak surette yaşanmış olsa da bunları genele yaymak ve hepsinin 
göç etmesini gerektirecek herhangi bir baskı ve zorlamadan söz etmek mümkün değildir. 
 
Kısacası, her ne kadar yukarıda saydığımız faktörlerin etkisi olsa da neticede, “ata topraklarına geri 
dönme” arzusu doğrultusunda göç etmeye karar veren Kazaklar, beş yıl süren bir uğraş neticesinde 
Türk Hükümetinden göç izni almayı başarmışlardır. Bireysel anlamda göçe sıcak bakmasalar bile ortak 
karar alma ve ortak alınan karara uyma geleneği doğrultusunda hareket etmişler ve birkaç aile dışında 
topluca 1962 Eylül’ünde Rusya’dan gelen Gruzia (Gürcistan) adlı gemiyle Kocagöl’den ayrılmışlardır. 
(Milliyet Gazetesi/21.09.1962; Milliyet Gazetesi/30.12.1990). 1080 Kazaktan 1060 kişi Sovyet Rusya’ya 
giderken, 20 kişi de Batı ülkelerine göç etmiştir. Sadece 16 tanesi, Almanya’da öğrenim görmekte olan 
çocuklarının mektuplarındaki ikazlar neticesinde Türkiye’de kalmaya karar vermişlerdir. (Fındıkoğlu, 
1962: 72; Milliyet Gazetesi/14.02.1962; Milliyet Gazetesi/03.07.1962).  Dönemin gazetelerinde, 250 
kadarının da Amerika’ya göç edeceğine dair haberler vardır. (Milliyet Gazetesi/23-30.04.1963). Şu anda 
nüfusunun tamamı Müslüman olan Kocaköy’de, tek Kazak ailesi olarak, Kars 1956 doğumlu olan Valode 
Değirmenci ve ailesi yaşamaktadır. (Milliyet Gazetesi/01.01.1991). 
1962 yılında Türkiye’den Rusya’ya göç eden Kazaklar, geride iki kilise ve çok sayıda dini eşya 
bırakmışlardır. 1964 yılından itibaren bu eşyaları geri alabilmek amacıyla harekete geçen Kazaklar, 
diplomatik yollarla birçok kez Türkiye’ye başvurmuşlardır. (Milliyet Gazetesi/01.01.1991). 

 
 
 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Ortodoks inancına sadakatle bağlı, özgürlüklerine düşkün, sınır ve kural taşımayan yaşama biçimlerine 
sahip olmaları gibi sebeplerle Ruslarla sürekli olarak çatışan ve onların kontrolü altına girmek 
istemeyen ancak özellikle Deli Petro döneminde, Rusya’nın baskı ve zulümlerine karşı Don bölgesindeki 
ülkelerini terk ederek Anadolu’ya göç eden Kazaklar, Enez, Manyas ve Beyşehir bölgelerine 
yerleşmişlerdir. Yaklaşık olarak 1700’lü yıllardan, 1962 yılına kadar 200 yılı aşkın bir süre Anadolu’da 
kapalı bir cemaat olarak yaşayan Kazaklar, kendilerine ait gelenek ve görenekleri, masalları, şarkıları ile 
sahip oldukları zengin kültürlerini burada da devam ettirmişlerdir.  Özellikle balıkçılık ve çiftçilik 
konularında maharetli olan Kazaklar, çalışkan ve toplumsal kurallara bağlı, dürüst bir topluluk olup, 
yerli halkla ilişkileri de oldukça sıcak olmuştur. Manyas gölü civarlarında bulunan Kocagöl köyü de, 
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Kazakların inşa ederek, Rusya’ya geri göç ettikleri 1962 yılına kadar yaşadıkları önemli yerleşim 
merkezlerinden biri olmuştur. Kocagöl’de kendilerine uygun bir yaşam tarzı oluşturarak, ekonomik, 
sosyal, kültürel alanlarda bu topraklara önemli katkılar sağlamışlardır. Çoğunlukla dışa kapalı bir yaşam 
sürmüş olan Kazaklar, bölge halkının su ve balık avcılığı, tarım başta olmak üzere birçok yönden 
gelişmesine katkı sağlarken, kendileri de onlardan çok şey öğrenmişlerdir. Kazakların siyasi, sosyal 
başta olmak üzere birçok nedenlerle Rusya’ya geri göç etmeleri, bölge halkları arasında büyük üzüntüye 
sebep olmuştur. 
 
Her ne kadar Anadolu’nun çeşitli bölgelerine göç eden Kazaklar hakkında birtakım çalışmalar yapılmış 
olsa da bunların yeterli olmadığı görülmektedir. Sosyal, kültürel, ekonomi gibi birçok alanda 
Anadolu’da önemli izler bırakan bu insanlar hakkında daha detaylı ve daha fazla çalışılması gereği açıkça 
ortadadır. 
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TESLİS AKİDESİNE KYZİKOS’TAN RADİKAL BİR BAŞKALDIRI: KYZİKOSLU 
EUNOMİUS VE FELSEFESİ 

  
Oğuz Düzgün 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, oduzgun@bandirma.edu.tr  
 

 

ÖZET:   
 
Aynı zamanda bir filozof olan Kyzikoslu Eunomius, Aryanizm mezhebinin önemli liderlerinden birisidir. 
Eunomius’un da tabilerinden olduğu Aryanizm mezhebi, moneteist bir mezheptir. Bu mezhebe göre Hz. İsa Tanrı 
değildir ve bundan dolayı teslis taraftarları onları heretic (kafir) olarak kabul etmişlerdir. Eunomius’un özgün 
fikirleri zamanla Aryanist ilkelerin de ötesine geçmiş ve böylece Eunomianizm olarak anılan yeni bir mezhep 
teşekkül etmiştir. Eunomius felsefesini Tanrı’nın “doğmamış” (Unbegotten) oluşu ilkesi üzerine kurmuş ve 
yazılarında sürekli Tanrı’nın doğmamış olduğu gerçeğine dikkat çekmiştir. M.S. 360 yılında Kyzikos’a piskopos 
olarak atanan Eunomius, üçleme karşıtı ilk apolojisini muhtemelen burada yazmaya başlamıştır. Bu makale onun 
apolojisindeki Eunomianist görüşleri tasvir etmeyi hedeflemektedir.  
 
 
Anahtar sözcükler: Eunomius, Kyzikos, Teslis, Apoloji, Aryanizm 
JEL Kodu: En az bir, en fazla üç adet JEL kodunu buraya yazınız 
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A RADICAL UPRISING AGAINST THE TRINITY FAITH FROM CYZICUS: 
EUNOMIUS OF CYZICUS AND HIS PHILOSOPHY 

 

 

Oğuz Düzgün 
Bandırma Onyedi Eylül University, oduzgun@bandirma.edu.tr  

 
 

 

ABSTRACT:   
 
Eunomius of Cyzicus, who is also a philosopher, was one of the important leaders of the Arianism. The Arianism 
sect, of which Eunomius was a member, was a monoteistic sect. According to this denomination, Jesus was not 
God, so the supporters of trinity accepted them as heretic. Over time, Eunomius's original ideas went beyond 
Arianist principles, so was established a new sect called Eunomianism. Eunomius founded his philosophy on the 
principle that God was not born (Unbegotten) and constantly paid attention to the fact that God was not born, 
in his writings. Eunomius was appointed bishop of Cyzicus in AD 360 and probably start to write his first Apology 
here, against the supporters of trinity. This article aims to describe the basic Eunomianist views in his apology.  
 
Keywords: Eunomius, Cyzicus, Trinity, Apology, Arianism 
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GİRİŞ  

 

Kyzikoslu Eunomius’un temel görüşlerini anlamak için onun yaşadığı dönemdeki siyasi dokuyu ve bu 
siyasi dokunun üzerinde neşvünema bulan farklı Hıristiyanlık anlayışlarının kısa bir betimlemesini 
yapmak gerekmektedir. Açıkça görülmektedir ki, bu dönemdeki Hıristiyanlık tartışmaları Bizans-Roma 
devleti siyasi yapılanmalarının güç mücadeleleriyle orantılı bir görünüm arz etmektedir. İncil’de Yedi 
Kilise’nin bulunduğu topraklar olarak geçen Anadolu, bu dönemdeki siyasi ve teolojik tartışmaların tam 
da merkezindedir. Tartışmanın iktidar boyutunu, o günkü adıyla Konstantinopolis (Kral Konstantin’in 
şehri) olan İstanbul’un yöneticileri temsil etmektedir.  320’li yıllarda önemsiz bir piskoposluk merkezi 
olan İstanbul elli yıl içerisinde ilk dönem Hıristiyanlığının önemli bir güç merkezi haline gelmiştir. 
İstanbul, Hıristiyanlığı ilk kabul eden Roma İmparatoru olan I. Konstantin tarafından ikinci defa 
kurulmuş ve Doğu Roma’nın başkenti ilan edilmiştir (13 Mayıs 330). Bu dönemde siyasi olarak Doğu 
Roma’ya bağlı olan Hıristiyanlık, iki ana akımın theo-politik içerikli meydan muharebelerine şahit 
olmuştur.  
 
Teslis (Üçleme) akidesini kabul eden İznikli Hıristiyanlarla, Hz. İsa’nın ve Ruh’ul Kudüs’ün “Tanrı” 
olmadığını savunan İskenderiye merkezli Ariusçular arasında yaşanan bu itikâdî gerilim, İstanbul’daki 
siyasi erkin üslubuna göre artmış ya da azalmıştır. Bugünkü hakim Hıristiyanlık anlayışı tarafından 
sapkın görülen Ariusçu Hıristiyanlık anlayışı mensupları da, Hz. İsa’nın “Tanrıyla özdeş” olduğunu 
savunan Teslisçi Hıristiyanları sapkın olarak görmüşler ve o dönemin Roma topraklarında ciddi taraftar 
toplamışlardır. Teslis akidesini savunan Hıristiyan toplulukların dini liderleri tarafından, Hz. İsa’nın 
“Tanrı” olmadığını savunan Arius ve taraftarlarının aforoz edilmeleri hususunda siyasi erki ikna çabaları 
oldukça dikkat çekicidir. İskenderiye ile İznik arasında gerçekleşen bu itikâdî çekişmenin, Yunan-Mısır 
daha modern bir tabirle Batı-Doğu arasındaki ayrışmanın bir göstergesi olduğu da iddia edilebilecektir. 
Nitekim Martin Bernal, Kara Atena adlı eserinde, Hıristiyanlık dininin ortaya çıkışından çok önce, 
Yunanlıların Mısır kültürüne düşmanlık duymaya başladığını destekleyecek bolca argüman ortaya 
koymuştur (Bernal, 2016:173). 
  
337 yılına kadar İstanbul piskoposluğunu ellerinde tutan İznikçi Hıristiyanlar, piskopos Aleksandros’un 
ölümüyle iktidarlarını Ariusçular lehine kaybetme tehlikesi yaşamışlar ancak yine bir İznikçi teslis 
savunucusu olan Pavlos’un şüpheli bir şekilde piskoposluğa getirilmesiyle kısa süreli bir zafer 
kazanmışlardır. Fakat bu süre içerisinde Ariusçuluk Anadolu’da ve Roma topraklarında ciddi bir taraftar 
kitlesine ulaşmış durumdadır. I. Konstantin’in en büyük oğlu II. Konstantin’in tahta geçmesiyle birlikte 
Arius’un Hıristiyanlık öğretileri devlet himayesine alınmıştır. Kendisi de samimi bir Ariusçu olan II. 
Konstantin, o dönemde Ariusçuluğun en önemli isimlerinden birisi olan Nikomedia Piskoposu 
Eusebius’u başkent piskoposluğuna atadı. Bu atama, Aryanist olarak da anılan Ariusçuların yaklaşık 40 
yıl boyunca (337-380) İstanbul piskoposluğunu ellerinde tutmalarına vesile olmuştur. Bu süreç zarfında 
İznik merkezli teslisçi Hıristiyanlık kan kaybetmiş, Anadolu’daki pek çok kiliseye Ariusçu rahipler ve 
piskoposlar atanmıştır. Nihayet 341’de Eusebius’un yönlendirmesiyle Antakya’da toplanan bir konsül, 
İznik merkezli teslisçi Hıristiyanlığın itikâdî kabullerine alternatif bir itikat metnini kabul etmiştir (Kaçar, 
2008).  
 
Eusebius’un ölümünden sonra boşalan başkent piskoposluğu koltuğuna 344 yılında İmparator 
Konstantin’in kardeşi Constans’ın desteğini almayı başaran teslisçi din adamı Pavlos atanmıştır. 
Pavlos’un 349’da imparatorluk yöneticileri tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından 
İstanbul’da 30 yıl boyunca Ariusçu piskoposlar etkin olmuştur. Makedonius’un piskoposluk görevine 
getirildiği bu tarihten, 379’da Theodosius ’un iktidar olduğu döneme kadar Ariusçular İstanbul 
piskoposluğununun tek sahibi olmuşlardır. Makedonius’tan sonra İstanbul piskoposluğuna radikal bir 
Ariusçu olarak tanımlanan Antakya piskoposu Eudoksius (360) getirilmiştir. II. Constantin’den sonra 
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Arius itikadını benimseyen Doğu Roma imparatorlarından Valens (364-378) döneminde de Ariusçular 
Roma topraklarında etkili olmayı sürdürmüşlerdir.  
 
Başkent piskoposu Eudoksius, teslisçi İznik yapılanmasını zayıflatmak amacıyla İznik itikadını 
benimseyen psikoposları azletmeye onların yerlerine Ariusçu itikadı benimseyen piskoposları atamaya 
devam etmiştir. Bu çalışmada görüşleri betimlenecek olan Eunomius’un Kyzikos piskoposluğuna 
atanması da bu dönemde (360) olmuştur. Aslen Kapodakyalı bir din adamı ve filozof olan Eunomius, 
bu dönemdeki faaliyetleriyle, Aryanizm olarak da anılan Ariusçuluğun Sirmium itikadının yazarı 
Aetius’tan (357) sonra Ariusçuluğun üçüncü büyük temsilcisi olmuştur (Kaçar, 2002: 194). Kyzikoslu 
Eunomius (M.S. 335-394) Kapadokya’da doğmuş bir Hıristiyan din adamıdır. M.S. 360 yılında Kyzikos’a 
piskopos olarak atanan Eunomius*, burada, radikal Arianist görüşlerini yaymaya çalışmış, sonuçta ciddi 
bir taraftar kitlesine de ulaşmış ancak bu çalışmalarıyla teslisi savunan Kyzikosluların tepkisini çekmiştir. 
İleride Eunomanizm olarak anılacak mezhebinin temel ilkelerini savunduğu eserini (First Apology) 
muhtemelen Kyzikos’ta oluşturmaya başlamıştır. O dönemde Hıristiyanlar; İznikçiler, Ariusçular ve ne 
Ariusçu ne de İznikçiler olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktaydı. İznikçiler gibi Ariusçu olmayan 
Hıristiyanlara göre Tanrı; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan müteşekkil tek bir Tanrı olarak kabul ediliyordu. 
Bu inanca göre Baba da, Oğul da, Kutsal Ruh da aynı Tanrıydı. Kyzikoslu Eunomius, hâkim Hıristiyanlığın 
teslis (trinity) olarak da anılan bu akidesini reddetmiş; Hz. İsa’nın ve Kutsal Ruh’un yaratılmış olduğunu 
ispat etmeye çalışmış, sonradan doğmuş/yaratılmış Hz. İsa’nın, başlangıcı olmayan Tanrı ile özdeş 
olamayacağını savunmuştur. Kyzikoslu Eunomius, bu gibi görüşlerinden dolayı, teslisi savunan devlet 
idarecileri ve din adamları tarafından sapkın kabul edilmiştir. Eunomius’un teslis karşıtı fikirlerine cevap 
vermek ve teslis inancını savunmak için pek çok reddiye kaleme alınmıştır. Bu da onun kendi 
dönemindeki etki gücünü göstermektedir. Nyssalı Aziz Gregory (M.S. 331-395) tarafından yazılan 
“Eunomius’a Karşı” adlı eser ile Aziz Basil (M.S. 330-379) tarafından kaleme alınan “Eunomius’a Karşı 
Beş Kitap” adlı eser, bu reddiyelerden bazılarıdır.† Monoteistik görüşü temsil eden Eunomius’a göre Hz. 
İsa, Tanrı’yla özdeş bir Tanrı olmayıp, ilahiliğini Tanrı’dan almış bir insandır. (Kaçar, 2003 :194) Bu 
çalışmada Kyzikoslu Eunomius’un, Aziz Basil’in iftira ve reddiyelerine cevap vermek için yazdığı ilk 
apolojisindeki (M.S. 361) görüşlerine odaklanılacaktır. Eunomius’un Bandırma ilçesi yakınlarındaki 
Kyzikos’a M.S. 360 yılında piskopos olarak atandığı düşünülürse, onun ilk apolojisini Kyzikos’ta yazmaya 
başladığı ya da en azından bu apolojideki fikirlerin o Kyzikosta’yken olgunlaştığı söylenebilir. Çalışma 
yoluyla bu gerçeğin de gündeme taşınması amaçlanmaktadır.  
 
İznikçilerden Ariusçulara; Apolojik Tartışmalar 
 
Dünya üzerinde var olan bütün dini inançların en temel hedefi varlıklarını devam ettirmektir. Bu 
devamlılığı sağlamanın en temel yolu da sahip olunan dini kabullerin aklî ya da naklî delillerle 
savunulmasıdır. Bu manada düşünüldüğünde Apoloji, bir dini inancı savunmak için geliştirilmiş, bilhassa 
yazı ve konuşma biçimlerinde gerçekleştirilen eylemler bütünüdür (Türcan, 2004 :324). Hindistan’da 
Budizm ve Brahmanizm öğretilerine inananların kendi öğretilerini savunmak, karşıt öğretileri çürütmek 
için bu tarz eserler kaleme aldığı bilinmektedir (Droit, 2014: 97). İlk dönem Hıristiyanlığı da gerek 
paganistler karşısında, gerekse de Ariusçuluk ve İznik teslisçiliği arasında olduğu gibi, kabul edilen 
itikadî ilkelerin savunulduğu, karşıt itikatların tutarsız yanlarının gösterildiği apoloji türündeki eserlerin 
ortaya konulduğu bir dönem olmuştur. İslamî dönemde de, Kelam ilmi çerçevesinde gerçekleştirilen 
itikadî ilkeleri savunma çalışmaları, Hıristiyanlıkta ve diğer dinlerde olduğu gibi, daha çok entelektüel 
düzeydeki itikâdî tartışmaları kapsayan faaliyetler olmuştur. Hıristiyanlık bağlamında gerçekleşen 
apolojik tartışmalar daha çok irrasyonel itikâdî kavramların anlaşılmasında yaşanan güçlükleri aşma 

                                                           
* Daha fazla bilgi için bkz. http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/413434 
† Daha fazla bilgi için bkz. http://www.newadvent.org/cathen/05605a.htm 
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arayışına matufken, İslam bağlamında ortaya konulan apolojik/kelâmî çalışmalar itikâdî ilkeleri 
savunma amaçlıdır (Türcan, 2004: 325).  
 
Eunomius’un apolojik çalışmaları da, daha çok, erken dönem Hıristiyanlık inancındaki yanlış anlaşılan 
ya da anlaşılmayan kavramları açıklamaya yöneliktir. Ariusçu Hıristiyan anlayışın üçüncü büyük 
temsilcisi olan Eunomius, selefi Arius gibi I. İznik Konsülünde kabul ettirilen teslis inancını 
reddetmekteydi. Hıristiyanlığın dönüm noktası olarak kabul edilebilecek bu konsüldeki temel tartışma, 
İskenderiyeli iki din adamının; Atanasyus ve Aryus’un Hz. İsa’nın mahiyeti konusundaki görüşlerinin 
farklılığından kaynaklanmıştır. Arius’a göre Hz. İsa ezeli değilken, Atanasyus’a göre Tanrı kelamı olarak 
kabul edilen Hz. İsa Tanrı ile özdeştir ve ezelidir. *  Konsül’de Arius’un apolojisi reddedilmiş ve aşağıya 
alıntılanan itikâdî metin kabul edilmiştir: 
 
“Her şeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen, bütün şeylerin Yaradanı olan bir tek Baba Allah’a 
inanıyoruz; Bir tek Rab İsâ Mesih’e inanıyoruz: Allah’ın Oğlu, Baba’dan doğan biricik Oğul, yani Baba’nın 
öz varlığından oluşan Allah’tan Allah, Nurdan Nur, gerçek Allah’tan gelen gerçek Allah, yaratılmış değil, 
doğurulmuş, Baba’nın aynı öz varlığına sahip olan, Kendi aracılığıyla gökteki ve yerdeki her şey yapılmış, 
biz insanlar için ve kurtuluşumuz için gökten inmiş, insan bedeni almış ve insanlar arasında yaşamış, 
sıkıntı çekmiş ve üçüncü günde ölümden dirilmiş, göğe yükselmiş, dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek 
olan O’dur;  Ve Kutsal Ruh’a da inanıyoruz.”† 
 
Arius ile birlikte Nikomedialı Eusebius, Nicealı Thiognis, Marmaricalı Theonas, Chalcedonlu Maris ve 
Ptolemaisli Secundus, inanç esasları metninde geçen “babanın aynı öz varlığından” ifadesine 
katılmadıkları için metni imzalamamışlar, bu yüzden aforoz ve sürgün edilmişlerdir (Sinanoğlu, 2001: 
51). Bu metinde Hz. İsa hakkında söylenen “doğurulmuş” ifadesi, ileride Eunomius’un Tanrı hakkında 
kullanacağı “doğmamış” sıfatı için ilham kaynağı olmuş gibidir. Hıristiyanlıktaki bu konsülün önemi, 
Arius itikadının kabul edildiği muhtemel bir başka senaryo varsayıldığında daha da belirginleşecektir.  
Böyle alternatif bir senaryoda, teslis inanışının ortadan kalkacağı, örneğin Hz. İsa’nın tam da 
Müslümanların itikad ettiği gibi Allah’ın yarattığı bir insan peygamber olarak kabul edileceği aşikârdır. 
Elbette, İznik konsülündeki bu ilkelerin farklı görüşlere sahip Hıristiyan kitlelere ve Hıristiyan din 
adamlarına kabul ettirilmesi o kadar da kolay olmamıştır. Ariusçular ve İznikçiler arasında gerçekleşen 
itikâdî hatta siyasi, daha öz bir ifadeyle; theo-politik mücadele bu konsülle birlikte nihayete ermemiş, 
daha da alevlenmiştir. İleriki dönemlerde de, Hıristiyanlık itikadının ana umdelerini belirlemek üzere 
konsüller toplanmaya devam etmiştir. M.S. 381’de toplanan İstanbul Konsülü’nde İznikçi Hıritiyanlar, 
Kutsal Ruh’un da “Tanrı ile özdeş olduğu” fikrini kabul etmişlerdir. Üçüncü konsülde (431-Efes) Hz. 
İsa’nın iki tabiatlı (diyofizit: Tanrı-İnsan) değil tek tabiatlı (monofizit: sadece Tanrı) olduğu kabul edilmiş, 
Hz. Meryem’in de Tanrının annesi (Teotokos) olduğuna karar verilmiştir. Ancak bu kararların bir kısmı 
451’de toplanan Kadıköy konsülünde iptal edilmiştir.‡  
 
Bu paragrafa kadarki betimlemeden anlaşılacağı üzere, Hıristiyanlığın itikâdî ilkeleri miladi beşinci 
yüzyılın ortalarına kadar belirlenmeye devam etmiştir. Zaten toplanan konsüllerin temel amacı da 
mevcut itikâdî belirsizliği ortadan kaldırmak, farklı itikâdî kabullere sahip Hıristiyanları ortak inanç 
ilkeleri etrafında birleştirebilmektir. Eunomius’un apolojisindeki görüşlerin ilgili konsüllerin 
belirledikleri temel ilkelerle karşılaştırılması, Eunomius’un İznikçiler karşısındaki itikâdî konumunu da 
belirleyecektir. Sonraki bölümde Eunomius’un Aziz Basil’e karşı yazdığı 28 maddelik apolojisinin bir 
özetine yer verilecek ve böylece bu maddelerdeki itikâdî ilkelerin İznikçilerin benimsedikleri ilkelerden 
belirgin farkları ortaya konulacaktır.   

                                                           
* http://www.hristiyan.net/kutsalkitabindegismezligi/tahrif21.htm 
† http://www.hristiyan.net/kutsalkitabindegismezligi/tahrif21.htm 
‡ http://www.hristiyan.net/kutsalkitabindegismezligi/tahrif21.htm  

http://www.hristiyan.net/kutsalkitabindegismezligi/tahrif21.htm
http://www.hristiyan.net/kutsalkitabindegismezligi/tahrif21.htm
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Eunomius’un Apolojisindeki Temel İlkeler 
 
Eunomius’un apolojisinin* ilk maddesi, İznikçilerin iftira ve yalanlarına kimsenin itibar etmemesi 
hakkındadır. Onun bu maddedeki serzenişlerinden, kendisine yönelik reddiyelerin ve özelde de Büyük 
Basil’in reddiyesinin, Ad Hominem bir üslupla yazıldığını, bir başka ifadeyle söylemek gerekirse 
Eunomius’un fikirlerini çürütmekten ziyade şahsiyetini iftira ve yalanlarla lekelemeye çalıştığını ortaya 
koymaktadır. Yine bu maddede Eunomius kendisine karşı yalan söyleyenlerin ahirette ceza 
göreceğinden de bahsetmektedir. Apolojinin ikinci maddesinde ise Eunomius, bu apolojiyle gerçeği ve 
yalanı birbirinden ayıracak hakikatleri ortaya koyacağını dile getirmektedir. Üçüncü madde, İncil’in 
Romalılar bölümünde geçen “kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle 
karşılaştırılmaya değmez” (Romalılar, 8: 18) ifadesinden yola çıkan Eunomius’un, apolojisindeki 
ifadelerinden dolayı karşılaşabileceği sıkıntıları göze aldığını anlatmaktadır.  
 
Dördüncü maddede de daha önceki maddelerde olduğu gibi, okurlarını samimiyetine ve doğruluğuna 
ikna etmeye çalışan Eunomius, beşinci maddeden itibaren, ileride Eunomianizm olarak da anılacak 
mezhebinin temel ilkelerinin, muhaliflerinin inançlarından farklarını ortaya koymaya başlar. Beşinci 
maddede İznik Konsilinde kabul edilen temel itikâdî ilkelere yer verir. Bu ilkeler aynı zamanda teslis 
inancının da ilkeleridir: 
 
“Her şeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen, bütün şeylerin Yaradanı olan bir tek Baba Allah’a 
inanıyoruz; Bir tek Rab İsâ Mesih’e inanıyoruz: Allah’ın Oğlu, Baba’dan doğan biricik Oğul… Ve Ruh’ul 
Kudüs’e de inanıyoruz…”   
 
Eunomius, bundan sonraki maddelerde bu temel ilkelerdeki kelimeler arasına gizlenen yanlış 
anlamaları ve anlamlandırmaları, hem nakli hem de akli deliller yoluyla ortaya koymaya çalışmaktadır. 
O adeta metinleri yapısöküme uğratmakta, İznikçilerin kelimelere ve kavramlara ebediyen 
sabitledikleri anlamları bozarak kelimelerin bağlama uygun anlamlarını ortaya koymaya çalışmaktadır. 
Tanrı’nın varlığının kendisinden olduğu ve Tanrı’nın başkası tarafından var edilemeyeceği tezinden yola 
çıkan Eunomius, sonraki maddelerin neredeyse tamamında Tanrı’nın “doğmamış” (Unbegotten) 
olduğunu sürekli vurgulamaktadır. O bu yöntemle İznikçilerin inanç metninde geçen “Baba’dan doğan 
biricik oğul” ifadesinin, başlı başına, oğulun Tanrı olduğu ve dolayısıyla doğmamış olduğu iddiasını 
değilleyen bir ifade olduğunu ima etmektedir. İznikçi Hıristiyanların da kabul ettiği bu temel ilkeden 
yola çıkan Eunomius, “doğmamış” olan bir Tanrı’dan yeni nesillerin doğamayacağını ortaya 
koymaktadır. Ona göre Tanrı’dan kendisiyle özdeş bir oğlun doğduğu iddiası “doğmamış Tanrı” 
inancıyla çelişmektedir. Sekizinci ve dokuzuncu maddelerde, Tanrı’nın bölünemez ve parçalanamaz bir 
bütün/cehver olduğuna da değinen Eunomius, ondan, onunla özdeş (homoousion) bir başka Tanrının 
doğduğunu iddia etmenin, onun birliğine ve bölünmezliği gerçeğine aykırı olduğunu göstermektedir.  
 
Onuncu maddede, zaman kavramını kullanan Eunomius, nedensellik ilkesi üzerinden Tanrı’nın 
yaratılmış olamayacağını ortaya koymaya çalışır. Tanrı’nın zamandan ve nedensellik zincirinden 
bağımsız olduğuna dikkat çeken düşünür, bir şeyin var edilmesi için dışarıdan bir düzenleyicinin 
müdahalesinin gerektiğini, ancak Tanrı’nın varlığının dışarıdan bir düzenlemeyle gerçekleşemeyeceğini 
çünkü onun ilk olduğunu ortaya koymaktadır. Zamanın yıldızların hareketiyle oluştuğunu belirten 
Eunomius, Tanrı’dan önce ya da Tanrı’yla birlikte herhangi bir varlığın var olamayacağını, birinci 
durumda doğmamış Tanrı’nın (El-Evvel, Ezeli) var edilmiş “ikinci varlık” olacağını (hadis), kendisiyle 
birlikte bir varlığın meydana gelmiş olması durumunda ise onun birliğinin (Vahdet) ve doğmamışlığının 
(Evvel-Ezeli oluşun) ortadan kalkacağını belirtmektedir. Kendiliğinden var olan bu iki sınırsız varlığın, 

                                                           
* Apolojinin tam İngilizce metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşmak mümkündür: 
http://www.tertullian.org/fathers/eunomius_apology01.htm#1  
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birbirlerinin işlerine karışmamak üzere, Tanrılıklarını sınırlandıran bir antlaşma yapmaları gerektiğini de 
belirten Eunomius, bu örnekle “birlikte var oluş” fikrinin mantıktan uzak bir düşünce olduğunu ortaya 
koymaya çalışır. Çünkü ona göre sınırlara hapsedilmiş bir tanrı gerçek Tanrı değildir. On birinci madde 
bundan önce söylediklerini de ispat sadedinde Yuhanna İncili’ndeki “eğer beni sevseydiniz, Babaya 
gittiğim için sevinirdiniz; çünkü Baba benden büyüktür.” (Yuhanna, 14: 28) ifadesindeki “Baba benden 
büyüktür” yargısını delil olarak kullanır. Bu maddede Tanrı’nın bütün birleşimlerden/terkiplerden 
bağımsız olduğuna dikkat çeken Eunomius, onun yaratılmış varlıkların sayılarıyla sayılıp, ölçülüp 
kıyaslanamayacağını anlatır. Üstelik Yuhanna İncil’inde geçen yukarıdaki ifadede Hz. İsa, Tanrı olarak 
andığı bir varlığın kendisinden büyük olduğunu da söylemiştir. Bu durumda İsa’nın kendisinden daha 
büyük bir varlıkla özdeş olması mantıken imkânsızdır. 
 
On ikinci maddede Eunomius, inancının temel ilkesini açıkça ortaya koymaktadır. Kutsal Yazıları da 
inancına delil gösteren Eunomius’a göre Hz. İsa “doğmuş” (begotten) bir varlık olduğundan dolayı 
sonradan yaratılmıştır ve bu nedenle “doğmamış” Tanrı olamaz. Ona göre bu kanıt, Hz. İsa’nın Tanrı’nın 
isteğiyle ve iradesiyle yaratıldığını açıkça ortaya koymaktadır. On beşinci maddeye kadar, önceki 
ispatlarının sağlaması sayılabilecek mantıksal önermeler ortaya koyan Eunomius, bu maddelerde de 
Hz. İsa’nın “doğmuş” bir karakter olarak aynı zamanda “doğmamış” bir Tanrı olamayacağını anlatır. On 
beşinci maddede Yuhanna İncilinden “her şey onun ile oldu ve olmuş olanlardan hiç bir şey onsuz 
olmadı” (Yuhanna, 1:3) ifadesini delil olarak iktibas eden Einomius, Tanrı’nın “doğmamış ve 
yaratılmamış” olduğunu ancak ondan başka her şeyin Tanrı’nın iradesiyle yaratılmış olduğunu bir kere 
daha yineler. On altıncı ve on yedinci maddelerde, İncil’de sıkça geçen “Baba ve Oğul” kavramlarının 
bedensel bir akrabalık manasında anlaşılmaması gerektiğini belirten Eunomius, bu yanlış anlayışın, 
mitolojik hikayeler yoluyla, Tanrılarla insanlar arasında akrabalık ilişkileri kurgulayan Yunanların 
anlatılarıyla benzer olduğuna işaret etmektedir. Düşünür, “göz” sözcüğünü örnek vererek, bu kelimenin 
hem gerçek anlamdaki hem de mecaz anlamdaki kullanımlarına dikkat çeker. Buradan yola çıkarak 
“baba ve oğul” kavramlarının da ilk akla gelen gerçek anlamlarıyla kullanılmasını eleştirir. Yine ona göre, 
biçimsel olarak birbirinden farklı olan kelimeler aynı anlamı ifade edebilirler. Bu görüş diğer 
maddelerde de desteklenmektedir. Eunomius’un dili oluşturan kelimelerin işaret ettikleri anlamların 
bir antlaşma sonucu oluştuğuna dair on sekizinci maddedeki vurgusu oldukça dikkat çekicidir. Ona 
göre, şeylerin doğası kelimeler tarafından belirlenmez, aksine kelimelerin gücü şeylerin doğasına 
bağlıdır. On dokuzuncu maddeye göre, Tanrı için kullanılan ışık, yaşam ve güç kelimeleri ile Tanrı’nın 
doğasının aynı olmasına gerek yoktur. Ancak bu kelimeler yerine göre Tanrı anlamında 
kullanılabilmektedir. Bu gibi görüşlerinden dolayı Eunomius’un erken dönem “adçı” (nominalist) 
görüşün temsilcilerinden olduğu da kimi çevrelerce savunulmuştur.* Ancak modern/post-modern 
kavramlar bağlamında gerçekleştirilecek böyle bir değerlendirmenin, bilhassa miladi 300’lü yıllar söz 
konusu olduğunda anakronik bir değerlendirme olacağı da asla unutulmamalıdır. Yine de realizmin 
karşısına nominalizmi koyan post-modern anlayışla Eunomius’un fikirleri arasındaki bu tarz benzerlikler 
oldukça dikkat çekicidir (Tezcan, 2002: 3). 
Eunomius apolojisinin yirminci maddesinde doğmamış Tanrı ile yaratılmış Hz. İsa’nın farklı tözlerden 
oluştuğunu ortaya koyarak, onun hem Tanrı’nın yasalarına itaat eden hem de bütün yasalardan 
bağımsız; hem üstün olmayan hem de bütün sebeplerin üstünde olamayacağını ifade etmektedir. Akli 
bilginin de, deneysel bilginin de farklı özlerin aynı olamayacağı konusunda ittifak halinde olduğunu dile 
getiren düşünür, sonuç olarak Hz. İsa’nın kendisini yaratan Tanrı’nın istedikleri dışında bir şey 
yapmadığını ve bütün yaptıklarını Tanrı’nın sevgisi için yaptığını ortaya koymaktadır. Eunomius’un 
İznikçi Hıristiyanların kabul ettiği “homousios” (aynı töze sahip varlıklar) anlayışına karşı çıktığı 
anlaşılmaktadır. Çünkü Eunomius’a göre Tanrı’nın tözü (ousia) ile aynı olan başka bir töz olamaz. Çünkü 
bu töz başlangıcı, sonu olmayan, parçalarına ayrılmayan basit bir tözdür. Eunomius’a göre Hz. İsa bu 
konudaki gerçeği İncil’de pek çok bölümde dile getirmektedir: 

                                                           
* Daha fazla bilgi için bkz. https://bekkos.wordpress.com/2008/02/23/on-the-cappadocians-and-eunomius/ 
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 “Doğrusu ve doğrusu size derim: Babanın yapmakta olduğunu gördüğü şeyden başka Oğul 
kendiliğinden bir şey yapamaz; çünkü o ne şeyler yaparsa, Oğul da onları öylece yapar.  Çünkü Baba 
Oğulu sever ve bütün kendi yaptıklarını ona gösterir; ve siz şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük 
işler gösterecektir.” (Yuhanna, 5:18)   
 
Eunomius yirmi birinci maddede kendi kurgu ve fikirlerimizle “hakikate karşı şiddet” (violence to the 
truth) uygulamamamız gerektiğinden bahsetmektedir ki, ondan yaklaşık 1600 yıl sonra, Derrida, 
Badiou, Lyotard, Heidegger ve Levinas benzeri düşünürlerin farklı tabirlerle de olsa “hakikate karşı 
şiddet”in yanlışlığından bahsetmiş oluşları dikkat çekicidir (Bosteels, 2011: 178). Örneğin, Lyotard’ın bir 
sonraki cümlede paylaşılacak ifadesinde geçen “terör” kavramıyla neye karşı uyarılıyorsak, 
muhtemelen Eunomius’un “hakikate karşı şiddet” kavramı ile de aynı tehlikeye karşı uyarılmaktayızdır: 
Genel gevşeme ve çatışma talebinin altında teröre yeniden başlama, hakikati kucaklama fantazmasını 
gerçekleştirme arzusunun homurdandığını duyuyoruz (Zeka, 1994: 58). Eunomius tam da bu noktada, 
hakikati olduğu gibi, içine hiçbir kurgu karıştırmadan Kutsal Metinlerde yazıldığı şekilde kabul etmenin 
gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Ona göre, İznikçilerin yaptığı, “hakikate karşı şiddet” uygulamaktan 
başka bir şey değildir. Yapılması gereken Kutsal Metinlerde yazıldığı ve peygamberlerin de tasdik ettiği 
gibi bir tek Allah’ın olduğuna iman etmektir. Hz. İsa’nın Yuhanna İncili 20. Bölümde söylediği aşağıdaki 
ifadeleri Eunomius da aynen tasdik eder: “Benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Allahımın ve sizin 
Allahınızın yanına çıkıyorum.”  Yirmi ikinci maddede ise Yunan sofistlerine bir göndermede 
bulunulmaktadır. Eunomius’a göre İznikçiler, Tanrı ve İsa’nın töz olarak benzer olduğu (homoousios) 
iddiasından yola çıkmışlar, böylece Hz. İsa’nın Tanrı olduğunu iddia ederek enerjiyi tözle aynı, Tanrı’yı 
da dünyayla yaşıt kabul eden sofistçe bir absürt inancı benimsemişlerdir. Apolojinin yirmi üçüncü 
maddesinde, başlangıcı ve sonu olmayan basit tözün Yunanların iddia ettiği gibi etkinlikle/işleyişle 
birleştirilemeyeceği ifade edilmektedir. Böyle bir birleştirme, tözün ya da cevherin başlangıçsız, sonsuz 
ve basit olmasıyla çelişecektir. Çünkü işleyiş/etkinlik (operation) bir başlangıç olmadan gerçekleşemez. 
Eser bir başlangıca sahip olduğu için sonsuz da olamaz. Bu örnekten yola çıkan Eunomius, Tanrı’nın 
iradesiyle var edilen Hz. İsa’nın da başlangıçsız ve sonsuz olamayacağını ispat etmeye çalışmaktadır. 
Tanrı’nın iradesi en doğru işleyiştir ve o her şeyi kendi özgür iradesiyle öyle olmasını istediği için böyle 
yaratmaktadır. Aslında burada Platoncu ve Aristocu töz anlayışlarının da bir çarpışmasına da tanık 
olunmaktadır. Bilindiği gibi Aristo tözlere ulaşılabileceğini savunurken, Platon tözlerin aşkın olduğunu 
savunmaktadır. Eunomius bu konuda daha çok Platoncu bir duruş sergilemektedir.  
Bir sonraki maddede Aziz Paul’un İncil’deki bir ifadesinden yola çıkan Eunomius, bu ifadelerde geçen 
Görünmez Babanın Sureti (Image of Invisible God) ve Bütün Yaratılmışların İlk Doğanı  (the first-born of 
every Creature) kavramlarının kendi itikadıyla çelişmediğini kanıtlamaya çalışmaktadır. Hz. İsa’ya dair 
bu özelliklerin yaratılmış bir töz olarak ona ait olduğunu, yoksa bu ifadelerden yola çıkılarak onun 
doğmamış Tanrı’nın tözüyle özdeş olduğunun iddia edilemeyeceğini ifade etmektedir. Ona göre birinci 
kavramla anlatılmak istenen Hz. İsa’nın Tanrı’nın ahlakını (Character) insanlar arasında yansıtacak bir 
üstünlükte yaratılmış oluşudur. İkinci kavramda ise Hz. İsa “bütün yaratılmışların ilk doğanı” olarak 
anılmaktadır. Bu durumda onun bir “doğmamış” değil, “yaratılmış” olduğu ortaya çıkmaktadır. Yirmi 
beşinci maddede İznikçi Hıristiyanların teslis (üçleme) inancının üçüncü umdesi olan Kutsal Ruh (Holy 
Sprit) inancını eleştiren Eunomius, aynı varlığın bazen birinci kimi zaman da üçüncü yerde, aynı 
zamanda İsa, bazen Tanrı bazen de Kutsal Ruh olarak kabul edilmesini aptalca, hakikatten tamamen 
uzak ve boş bir inanç olarak gördüğünü ifade etmektedir. Yine Kutsal Ruh’un tanrıyla özdeş olduğunu 
kanıtlamak için İncil’den gösterilen “Tesellici” (Comforter-Paraklitos) müjdesinin de konuyla alakalı 
olmadığını ortaya koymaktadır. Eunomius, apolojisinin yirmi altıncı maddesinde Eunomianist 
Hıristiyanlık anlayışının amentüsünü açıklamak yanında Hz. İsa’ya Efendi (Rab) denilmesinin onun Tanrı 
olduğuna delil gösterilemeyeceğini de ifade eder. Bu iddiasını ispatlamak için İncil’de geçen “İmdi 
bütün İsrail evi gerçekten bilsin ki, kendisini haça gerdiğiniz bu İsa’yı Allah hem Rab (Lord) hem Mesih 
(Christ) etmiştir” (Elçilerin İşleri, 2: 36). ifadelerini kullanır. Bundan yola çıkarak Efendilik ve Mesihlik 
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görevinin ona Allah tarafından verildiğini ispatlar. Yine Eunomius, İncil’de pek çok ayette Hz. İsa’nın 
Allah’a “Rabbim” (My Lord) diyerek yalvardığını ortaya koyar. Bu örneklerle, Hz. İsa’nın da Rabbi olan 
hakiki Rabbin kim olduğunu açıklamaya çalışmaktadır.  Yirmi yedinci madde Hz. İsa’nın gerçek 
mahiyetini açıklamaya yöneliktir. Buna göre Hz. İsa doğmuş bir varlık, itaatkar bir oğul, en mükemmel 
bakan (minister), yaratılışının tamamında Babanın iradesine itaat eden bir kuldur.  
 
Apolojinin son maddesi olan yirmi sekizinci maddenin başında “Apolojinin Yazılarına Eklenmiş Bir 
Eunomian İnanç İtirafı” ibaresi göze çarpmaktadır. Bu başlık, Eunomius’un ortaya koyduğu itikâdî 
ilkelerin, İznikçi itikat ilkelerinden olduğu kadar olmasa da Ariusçu ilkelerden de ayrıldığını ortaya 
koymaktadır. Çünkü bu metinde Eunomian kavramından bahsedildiğine göre Eunomanianların 
(Eunomiusçuların) benimsediği bir Eunomianizm mezhebi de teşekkül etmiş durumdadır. İlgili itirafta 
Eunomianizm mezhebinin inanç ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır: 
“Bir tek Allah vardır. Doğmamış, başlangıcı olmayan, kendisinden önce hiç kimse olmayan; çünkü 
kendisinden önce doğmamış bir varlık yoktur, ne kendisiyle birlikte; çünkü o Vahid, Ehad ve doğmamış 
Allah’tır, ne de kendisinde; çünkü o basit ve karışımsız Varlıktır, (başka bir Tanrı yoktur.) O Allah ki, 
Vahiddir, Ehaddir ve daima aynıdır, o ilah ve yaratıcıdır, prensipli ve sadece kendine has bir şekilde yine 
kendisi tarafından düzgün bir şekilde yaratılan bütün şeylerin var edenidir. Çünkü o, oğlu (Hz. İsa’yı) 
her şeyden önce yalnız olarak var etti.  Bütün yaratılıştan önce onun kuvveti ve enerjisiyle kendi 
tözünden hiçbir şey paylaşmadı.  
 
Çünkü o, bozulmaz, birbirinden ayrılmaz, bölünmez bir cevherdir ve bir bölünmeyen varlık kendi 
tözünü başkalarıyla paylaşmaz. Yine o, kendisinin (Allah’ın) varlığına dahil olarak varlığını sürdüren 
başka hiçbir şey meydana getirmez. Çünkü doğmamış olan sadece odur. İmdi doğmamış bir öze sahip 
olan varlığın doğmuş olması imkânsızdır. Allah, geri kalanın ilki ve en büyüğü olan Kutsal Ruhu da kendi 
otoritesi ve kumandanlığı ile fakat Hz. İsa’nın enerji ve kuvveti yoluyla yarattı…”*      
 

 
SONUÇ 

 
Kyzikoslu Eunomius ve onun muhalifleri olan İznik Konsili taraftarları arasındaki itikadî tartışmalar o 
zamanın şartlarında, aforoz ve benzeri uygulamalar yoluyla İznikçiler lehine sonuçlanmış gözükse de, 
bu karşıtlığın etkileri asırlar boyunca sürmüştür. Hıristiyanların İznikçi teslis anlayışı çerçevesinde 
birleşmesi ve Hiristiyanlığın yine bu anlayış etrafında kurumsallaşması din adamları yanında devlet 
adamlarının da etkisiyle gerçekleşmiştir. Günümüz Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık 
mezheplerinin merkezinde bulunan teslis inanışının temelleri bu dönemde atılmıştır. Sonuçta teslis 
akidesi yeryüzündeki bütün Hıristiyanların ortak inancı haline gelmiş, miladi 400’lü yıllara kadar varlığını 
sürdüren, Hz. İsa’nın ve Kutsal Ruh’un yaratılmış olduğuna dair monoteist anlayışın temel ilkeleri, 
miladi 7. yüzyılda İslamiyet ile yeniden dünya gündemine taşınmıştır. Hıristiyanlık dininin ilk 
dönemlerinde, Hz. İsa’nın mahiyetine yönelik farklı inanışlar hoşgörüyle ve saygıyla karşılanmıştır ancak 
daha sonraları aforoz benzeri yöntemler yoluyla tek tip bir Hıristiyanlık anlayışının inşası gündeme 
gelmiştir. Doğu Roma İmparatoru I. Konstantin’in Hıristiyanlığı kabulüyle birlikte Doğu Roma 
topraklarındaki politik birliği sağlamanın en önemli yolunun itikâdî birlikten geçtiği düşüncesi hakim 
olmuş ve bunun neticesinde İznik merkezli Hıristiyanlık anlayışının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. 
İznikçi teslis inanışı karşısında direnmeye çalışan Ariusçu monoteist/hanif anlayış, çeşitli Roma 
imparatorları tarafından destek görse de, bu destek toplamda 40 yıllık bir zaman dilimiyle sınırlı kalmış, 
bu sınırlı dönemden sonra Aryanizm merkezli inanışlar sistemli olarak ortadan kaldırılmıştır. Kyzikos 

                                                           
* Bu bölümdeki apoloji maddeleri http://www.tertullian.org/fathers/eunomius_apology01.htm#1 adresindeki İngilizce 
tercümeden hareketle makale yazarı O.D. tarafından kısa özetler şeklinde Türkçeye çevrilmiştir.  
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piskoposu olan Eunomius, Eunomianizm olarak da anılan inanç ilkelerinin kaynağının İncil olduğunu 
belirtmiş ve İznikçi Hıristiyanların İncil’e dair yanlış anlamalarını düzeltmek istediğini ortaya koymuştur. 
Bu tartışmaların merkezinde kısa bir dönem bulunan Kyzikos, azınlıkta da olsa, Eunomius taraftarlarının 
yaşadığı şehirlerden birisi olmalıdır.  
 
Bu çalışma göstermiştir ki, İslam tarihinde Haricilerle birlikte ortaya çıkan ve günümüzde de pek çok 
örneğini müşahede ettiğimiz tekfirci anlayışın kökleri İznik Konsiline kadar uzanmaktadır. Çünkü ilk 
olarak bu konsülde, aynı İncil’e iman ettikleri halde kimi itikadi meselelerde teslisçi Hıristiyanlardan 
farklı düşünenler “heretik” kabul edilerek tekfir edilmiştir. Ayrıca Eunomius’un, Allah’ın doğmamış 
oluşu ve birliği, Hz. İsa’nın beşeriliği, Kutsal Ruh’un yaratılmışlığı hakkındaki görüşlerinin günümüz 
Müslümanlarının inanç esaslarıyla benzerlikler taşıması da dikkat çekicidir. Bu noktada, günümüz 
Müslümanlarının yeni Ariusçular olarak algılanıp algılanmadığı sorusu ise tartışılması gereken bir 
sorudur. Batı’da ve Hıristiyanların genelinde böyle bir algının var olması durumunda, dünya genelinde 
görülen İslam karşıtı ve İslamofobik   hareketlerin, Aziz Nikolas’ın İznik Konsülünde Arius’a attığı rivayet 
edilen tokadın modern bir taklidinden ibaret olduğu da söylenebilecektir. Miladi 360’lı yıllarda Anadolu 
topraklarında yaşamış ve Hıristiyanlığın farklı bir boyutunu ortaya koymuş Eunomius gibi önemli bir 
şahsiyetle ilgili neredeyse Türkçe hiç bir yayın olmayışı, akademi karnemiz açıdan önemli bir eksiklik 
olarak görülmelidir. Bu eksikliği gidermek için bilhassa İlahiyat Fakültelerimizde ve çeşitli fakültelerin 
Felsefe Tarihi Bölümlerinde Eunomius gibi fazla tanınmayan düşünürlerin görüşlerini merkeze alan 
akademik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Bu gibi çalışmalar dünya tarihinin karanlık bir dönemini 
aydınlatmak açısından da gereklidir. Aslen Kapadokyalı olan, ancak Kyzikos’taki piskoposluk görevinden 
dolayı ömrünün geri kalan bölümünde “Kyzikoslu” ünvanıyla anılan Eunomius’un anısını, her yıl 
Kyzikos’ta düzenlenecek bilimsel ve kültürel etkinliklerle yaşatmak, bölgenin uluslararası bir cazibe 
merkezi haline gelmesine de katkı sağlayacaktır.       
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ÖZET: 
 
Geleneksel Türk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan minyatür, sanat eseri olma özelliğinin yanı sıra 
tarihi olayları ve mekanları betimleyen; dönemin yaşam tarzını, örflerini, adetlerini, geleneklerini ve göreneklerini 
aktaran önemli bir belge niteliğindedir. Bu sanat dalı yüzyıllar içerisinde usta nakkaşların geliştirdiği üsluplar ile 
birlikte gelişimini sürdürmüştür. XIX. yüzyılın başlarında sönmeye yüz tutan minyatür sanatı XX. yüzyıldan itibaren 
bu alanda yetişmiş değerli sanatkarların/üstatların özverili çalışmaları ve yetiştirmiş oldukları öğrenciler ile 
birlikte tekrar canlanmıştır.  Bu öğrencilerden bir tanesi de günümüzde eserleri ile minyatür alanında önemli bir 
yer edinmiş olan Nusret Çolpan’dır. Otuz beş yıllık sanat hayatında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok 
sergiye katılmıştır. Farklı koleksiyonlarda üç yüze yakın eseri bulunmaktadır. 
Hazırlanan bildiride Nusret Çolpan’ın eğitim hayatı, eserleri, sanat anlayışı ve minyatür sanatına katkıları ele 
alınacaktır. 
 
Anahtar kelimeler: Sanat, Geleneksel Türk Sanatları, Minyatür, Bandırma, Nusret Çolpan 
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ABSTRACT:   
 
Miniature which has a prominent place in traditional Turkish arts has the characteristics of significant document 
which describes historical facts and places; conveys life style, customs, habits and traditions the period, as well 
as being a piece of art. This branch of art has continued its progress throughout the centuries together with the 
styles developed by the master painters (nakkash). The art of miniature, which began to die away in the start of 
XIX’th century, has revived again as from the XX’th century with the devoted endeavours of valued 
artists/masters educated in this field as well as the students they have trained. One of these students nowadays 
is Nusret Çolpan who has prominent place in miniature field with its artworks. He has participated in many 
exhibitions during his 35 years of art experience both at home and abroad. He has approximately three hundreds 
art pieces in different collection. 
Training life, art pieces, sense of art and contribution of Nusret Çolpan to the miniature art will be discussed in 
the bulletin. 
 
Keywords: Art, Traditional Turkish Arts, Miniature, Bandırma, Nusret Çolpan 
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GİRİŞ 
 

Geleneksel Türk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan minyatür, genellikle el yazması 
kitaplarda yer alan küçük boyutlu renkli resim olarak tanımlanmıştır (Mahir, 2005: 118 ). Eski Türk 
kaynaklarında ise kitap resmi için “nakış”, “tasvir”; minyatür sanatı ile ilgilenen kişilere ise “nakkaş” 
veya “musavvir” gibi isimler verilmiştir (Atasoy, 1999: 84). Sanat eseri olma özelliğinin yanı sıra tarihî 
olayları ve mekânları betimleyen minyatür; dönemin yaşam tarzını, örflerini, adetlerini, gelenek ve 
göreneklerini aktaran önemli bir belge niteliğindedir.  
 
Türklerde minyatür geleneğinin VIII. ile X. yüzyılda Orta Asya’da hüküm süren Uygurlar döneminde 
ortaya çıktığı görüşü hâkimdir (Binark, 1978: 274-75).   Minyatür sanatının gelişmesi ve klasik üsluba 
erişmesi ise XIV. ve XV. yüzyılda İran ve Irak coğrafyalarında gerçekleşmiştir. (Atılgan Okay, 2007: 348-
352)  
 
Bir saray sanatı olan minyatür Osmanlı Devleti’nde Fatih döneminde (1451-1481) gelişme göstermiştir.  
II. Bayezid döneminde (1481-1512) Ehl-i Hiref kurumunun  teşkilatlanması ile birlikte düzenli bir sanat 
üretimi ortaya konmuştur. Fatih ve II. Bayezid dönemlerinde saraya davet edilen sanatçılar, klasik 
Osmanlı minyatür sanatının yükselişine ortam hazırlamışlardır. Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ve 
Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) dönemlerinde minyatür sanatı ise yükseliş dönemini yaşamıştır. 
Özellikle Yavuz Sultan Selim’in Tebriz ve Mısır’a yapmış olduğu seferlerde birçok doğulu sanatçının 
saraya davet edildiği bilinmektedir. Bu sanatçıların katkılarıyla XVI. yüzyılda Osmanlı minyatür üslubu 
oluşmaya başlamıştır. (Mahir, 2012: 53)  
 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra II. Selim (1524-1574) ve III. Murad dönemlerinde (1574-1595) 
Osmanlı minyatür sanatı klasik üsluba kavuşmuştur.  Bu dönemde   şehnamecilik önemli bir yer 
tutmaktadır. Ayrıca padişah portreciliği de yazma eserlerde yer almıştır. Eyalet üslubu da XVI. yüzyılda 
özellikle Halep, Şam, Kahire ve Bağdat’ta üretilen yazma eserlerde kendini göstermiştir. Bu üslup XVII. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar sürmüştür. (Mahir, 2012: 58-63)  
 
XVII. yüzyılda I. Ahmed döneminde (1603-1617) tek yaprak minyatürlerin arttığı görülür. Yüzyılın 
sonlarında ise klasik Osmanlı üslubundan kopmaların gerçekleştiği gözlemlenir. Bu dönemlerde tam 
sayfa minyatürler ve albümler dikkat çeker. (Mahir, 2012: 74-85). 
 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren padişahların büyük boyutlu yağlı boya portreleri ile resim 
sanatında yeni bir dönem başlamıştır (Mahir, 2012:90-93).  Bu dönemden sonra Osmanlı minyatür 
tekniği geçmişteki önemini yitirmiştir.  
 
Nusret Çolpan’ın Hayatı 
 
Nusret Çolpan, 1 Ekim 1952 tarihinde Bandırma’da dünyaya gelmiş, ilk ve orta öğrenimini Bandırma’da 
tamamlamıştır. Akabinde eğitimine İstanbul Zincirlikuyu Meslek Lisesi’nde devam etmiştir. Liseyi 
bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 35 yıllık sanat 
hayatına birçok çalışma sığdıran sanatçı, 31 Mayıs 2008 yılında İstanbul’da vefat etmiştir 
.(www.nusretcolpan.com.tr) 
 
Nusret Çolpan’ın sanat hayatının başlangıcı çocukluk yıllarına değin gitmektedir. Bir yandan esnaf olan 
babasına yardım ederken diğer yandan da resme ilgi duymaya başlamıştır. İlk zamanlarda seçtiği 
konular genellikle Bandırma ve çevresi ile ilgilidir. Bandırmada, vapur seferleri, deniz ve gökyüzü ilk ele 
aldığı konulardır (İrteş, 2008: 54).  Ortaokul dönemlerinde yaptığı resimler öğretmenleri tarafından 
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takdir görür. Yılsonu okul sergilerine kabul edilen eserleri bu takdirler nedeniyle kendisine geri 
verilmemiştir (Dündar, 2008: 58).  Aynı zamanda bu dönemlerde İstanbul manzaraları, İstanbul’un 
tarihi mekânları ile ilgili çalışmaları mevcuttur. 1970’li yılların öncesinde toplamış olduğu İstanbul 
konulu kartpostal arşivi de onun İstanbul’a olan sevgisinin işaretlerindendir.  Nusret Çolpan, on sekiz 
yaşlarında iken Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya gibi önemli yapıları ince detayları ile birlikte ahşap 
kaşıklar üzerine işlemiştir (Bkz. Foto. 3). 1960-70’li yılarda yeteneği ve çalışmaları ile Bandırma’da 
adından söz ettirmiştir (Dündar, 2008: 58).     
 
Nusret Çolpan’ın sanat hayatındaki dönüm noktası Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ile karşılaşması olmuştur. 
M. Semih İrteş, Nusret Çolpan’ın Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ile tanışmasını kısaca şöyle anlatmaktadır: 
“Aile büyüklerinden olan Ali Öztaylan Bey’in tavsiye ve yardımı ile Nusret, A. Süheyl Ünver’e mektup 
yazar. Mektupta çeşitli resimler yaptığını fakat hiçbir eğitiminin olmadığını, kendisine mektup yoluyla 
yardım edilebilmenin mümkün olup olmadığını sorar. Süheyl Bey mektubu okuduktan sonra Azade 
Akar’dan bir cevap yazmasını ve eğitimin muhakkak yerinde yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine 
kısa bir zaman sonra 1971 senesinde Nusret, İstanbul’a nakkaşhaneye gelir, kendisini tanıtır ve yaptığı 
resimleri hocalarına gösterir. Hem Süheyl Bey’in hem Azade Hanımın oldukça ilgisini çeker. Süheyl Bey, 
Azade Hanım’a bu çocukla muhakkak ilgilenilmesini söyler.” (İrteş, 2008: 54). Nusret Çolpan’ın Prof. Dr. 
A. Süheyl Ünver ile tanışmasına vesile olan Ali Öztaylan Bandırma’nın önde gelen kişilerinden olup 
Tatlıcı Ali olarak anılmaktadır. Aynı zamanda da Nusret Çolpan’ın amcasıdır (Dündar, 2008: 58).  
 
Nusret Çolpan’ın A. Süheyl Ünver ile tanışmasının ardından İstanbul hayatı başlamıştır. Burada İstanbul 
Zincirlikuyu Meslek Lisesi’ni bitirmiş, ardından 1975 senesinde girdiği Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’ni tamamlamıştır. Aynı zamanda sanat hayatı da bu dönemde yoğunluk kazanır. 
Nusret Çolpan, ilk olarak Süheyl Ünver nakkaşhanesinde ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Deontoloji - Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı’nda minyatür derslerine başlamıştır (Sarı, 2008: 56) .  Bir 
taraftan sanat çalışmalarına devam eden Nusret Çolpan diğer taraftan Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in 
gerek sergi, gerekse projelerine yardımcı olur. 1973 yılında hocasının başkanlığında Azade Akar 
hanımefendinin yardımcılığında “Türk Mezar Taşları Süslemeleri” isimli sergiyi hazırlamışlardır. Bu sergi 
1974 yılında Galatasaray Yapı Kredi Bankası Sergi Salonunda açılmıştır. Nusret Çolpan bu serginin 
hazırlanmasında hocasına yardımcı olmuştur. Yine bu dönemlerde Azade Akar’ın evinde sanat 
sohbetlerine katılmış, 1980 yılına kadar bu sohbetlere devam etmiştir (İrteş,2008: 54) .  Bu tür sanat ve 
eğitim faaliyetleri Nusret Çolpan’ın sanatını daha ileriye taşımasına yardımcı olmuştur. 
 
Eğitim faaliyetleri devam eden Nusret Çolpan bir yandan da İstanbul’un tarihi mekanlarını tanıma fırsatı 
bulmuş, çevreyi yakından incelemiştir.  Arkadaşı olan M. Semih İrteş ile birlikte 1975-1977 yıllarında 
Sultanahmet Camii’nin onarımını yapan Sabri İrteş’i* ziyaret ederlerdi. Bu esnada iki arkadaş cami 
içerisinde ve dışarısında detaylar üzerine konuşup tartışırlar. Aynı zamanda kubbe ve minarelerden 
çevreyi izlerler. Özellikle Nusret Çolpan tarihi yarımadayı gözlemler, İstanbul’un en önemli yerlerini 
Mimarlık eğitiminin vermiş olduğu bilgi ve beceri ile hafızasına kaydeder. Bunun yanı sıra İstanbul içi 
sanat gezilerinde Mimar Sinan’ın bütün eserlerini ciddi bir şekilde gezer ve notlar alır. Medeniyetin 
tarihî notlarını mimari tezyinatların rölövelerini çıkarır, estampajlar hazırlar. Bu çalışmalarını 
dosyalamayı ihmal etmez (İrteş,2008: 55).  Sözü edilen saha çalışmalarını, gözlemler ve bilgileri Nusret 
Çolpan’ın eserlerinde ustalıkla işlediği görülmektedir (Bkz. Foto. 7-8). 

                                                           
* Kalemkârlık mesleği ile ilgilenen Sabri İrteş Topkapı sarayı başta olmak üzere önemli birçok eserin restorasyon projesinde 

görev almıştır. Sabri İrteş aynı zamanda oğlu olan M. Semih İrteş’in de bu alanda yetişmesine yardımcı olmuştur. Bkz. M. 
Semih İrteş, İstanbul Aşığı Bir Nusret Geçti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) El 
Sanatları Dergisi, Sayı:6 s.55 (http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,165986/muammer-semih-irtes.html 09.08.2018) 
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1974 yılında M. Semih İrteş’in, Fatih Başhoca Sokakta açmış olduğu küçük atölyeye 1976 yılında Nusret 
Çolpan da dâhil olmuştur (Bkz. Foto. 2). Çalışmalarını burada sürdüren Çolpan, cuma günleri ise 
Cerrahpaşa Süheyl Ünver Nakkaşhanesi’nde derslere katılmıştır (İrteş, 2008: 55).   
 
Nusret Çolpan’ın ilk ciddi minyatür tasarımı ‘Fatih’in Öfkesi’ isimli çalışmasıdır. Fatih’in atını hiddetle 
Haliç’e sürdüğü bu çalışma, klasik minyatür tarzındadır. Sanatçının bu dönemdeki aktif çalışmaları Prof. 
Dr. A. Süheyl Ünver’den icazet almasını da beraberinde getirir (İrteş,2008: 55). Muhtemelen sanatçının 
icazet çalışmaları 1975-1977 yıları arasında gerçekleşmiştir. 
 
Nusret Çolpan sanat hayatı boyunca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok şehirde bulunmuştur. 
Bu şehirleri minyatür çalışmaları arşivine eklemiştir. Anadolu’da Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Sivas, 
Kayseri, Konya, Ankara gibi şehirleri gözlemlemiş, projelerde yer almıştır (Bkz. Foto.5-6-9).  
 
Eğitim hayatına yön veren iki güzide insan, Süheyl Ünver ve Azade Akar hocaların, Çolpan’ın üzerindeki 
etkisi ve emeği büyüktür. Bu değerli hocaların gayretleri ile Nusret Çolpan sanat hayatı boyunca 
geleneksel sanatların tüm dalları ile ilgilenmiş ve bu alanlarda dersler almıştır. Öncelikle geleneksel 
sanatları özümseyerek minyatür sanatı hakkında kendisini geliştirmiş, bu sayede minyatüre dair önemli 
eserler kaleme almıştır. Edinmiş olduğu bilgi birikimi sayesinde kendi üslubunu oluşturmuş, her zaman 
kendisini geliştirme gayesi içerisinde olmuştur.  
 
Nusret Çolpan’ın Sanat Anlayışı  
 
Nusret Çolpan, eğitim hayatı boyunca çevresini çok iyi gözlemlemiş bir sanatçıdır.  Mimarlık eğitimi 
almış olması da bu gözlemlerini daha sağlıklı ve verimli kılmıştır. Sanatçının eserlerinin önemli bir 
bölümünü şehir tasvirleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra tarihi ve dini konularda da çalışmaları 
mevcuttur. Geçmiş birçok dönemi eserlerinde yansıtan Nusret Çolpan bir taraftan geleneği 
sürdürürken, diğer taraftan da kendine has üslubunu zamanla oluşturmuştur.  Özellikle İstanbul’a ait 
şehir ve manzara tasvirlerinde, arşivden yararlanarak ve gözlem yaparak kompozisyon oluşturması 
onun özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Birçok çağdaşı gibi herhangi bir eserin röprodüksiyonunu 
çalışmamış, devamlı yeniyi arama gayreti içerisinde olmuştur (Konak, 2012: 88).  
 
Sanatçının eserlerinde görülen şehir tasvirlerinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan 
Matrakçı Nasuh’un* etkisi görülebilmektedir. Bunda almış olduğu mimari disiplinin etkisi büyüktür. 
Ancak Nasuh’un eserleri ile Çolpan’ın eserleri arasında farklılıklar da mevcuttur. Sanatçı minyatürün 
genel prensiplerine sadık kalarak çalışmıştır. Hepsi özgün ve çalışılmamış konulardır 
(www.nusretcolpan.com.tr ).   Sanatçının birkaç eseri dışında renk ve biçim olarak ayrılır.  Çolpan’ın 
eserlerinde kompozisyonlar oldukça zengindir. Daha çok manzara aktarımı dikkat çekmektedir. 
İzlenimci yönü kuvvetlidir. Mekanlar dikkat çekicidir. Mimari detayların tasarlanıp, uygulanması 
oldukça başarılıdır.  Eserlerinde mevsimler, günlük zaman dilimleri ile birlikte figür ve nesneler de 
görülebilmektedir.  Figürler durağandır. Figürlerin konuya etkisi yoktur.  Figürler, uygulama olarak zayıf 
kalmıştır ancak sanatçının figür ressamı olmadığı göz önüne alındığında bu durum dikkate değer bir 
eksiklik değildir (Konak, 2012: 92) (Bkz. Foto. 5-6-7).  

                                                           
* Hayatı hakkında bilgiler çok azdır. Nerede, hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Kendisinin bulduğu matrak oyunu 

sebebiyle "Matrakçı” bazı kaynaklarda ise “silahşor” olarak anılır. Küçük yaşta saraya girmiş ve II. Bayezid zamanında 
Enderun'da eğitim görmüştür. Doğuda ve Batıda birçok sefere katılmıştır. Bu seferler esnasında bulunduğu bölgeleri dikkatle 
incelemiştir. Gözlemlemiş olduğu bu bölgelere “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i 'Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Tarih-i Feth-i Sikloş 
Estergon ve İstol – Belgrad” vb.  elyazması eserlerde yer vermiştir. Figürsüz manzaralar veya kuşbakışı topografik tasvirler 
olarak tanımlanabilecek yeni bir üslup oluşturmuştur. 28 Nisan 1564'te ölmüştür. Ayrıntılı olarak bkz. Banu Mahir, Osmanlı 
Minyatür Sanatı, İstanbul, 2012 
 Hüseyin Gazi Yurdaydın, “Matrakcı Nasuh”, DİA, 2003, XXVII, 143-145.  
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Çolpan’ın eserlerinde kullandığı renklerde zamanla bir değişim söz konusudur. Erken dönemlerde sıkça 
kullandığı renkler yeşil, mavi, kırmızı ve beyazdır. Özellikle yeşil tonu bazı eserlerde dikkati çekmektedir.  
Olgunlaşma sürecinde ise turkuaz mavisini sıklıkla tercih etmiştir (Konak, 2012: 93).  
 
Sanatçının diğer bir özelliği ise eserlerinde kendine has kullandığı spiral kıvrımlardır. Bu kıvrımlar eserde 
bir hareket ve perspektif kurgusu oluşturmakta ve esere dinamizm katmaktadır.     
 
Çolpan farklı malzemeleri kullanmaktan hiçbir zaman çekinmemiştir. Kitap sayfalarından çıkıp 
duvarlara yerleştirilen minyatürü yeni malzemeler ile büyük boyutlarda çalışmıştır (Anmaç,2008: 62).  
İlk olarak kâğıt ile çalışan sanatçı, sonraki süreçte çini ve duvar yüzeylerinde de uygulama yapmaya 
başlamıştır. Mekân olarak trafo binalarında, metro duvarlarında iç ve dış cepheler gibi birçok yerde 
sanatını ustaca uygulamıştır (Konak, 2012: 93-94) (Bkz. Foto. 13-14-15).  
 
Nusret Çolpan’ın Eserleri 
 
Sanatçı İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun birçok şehrinde bulunmuştur. Eserlerinin birçoğu 
İstanbul konulu olmakla birlikte Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Sivas, Kayseri, Konya, Ankara gibi şehirlerin 
de tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan önemli eserleri bulunmaktadır.  Sanatçı, Mevlana’nın hayatını 
sırasıyla; ailesinin Belh’den ayrılıp Konya’ya gelişi, Şems ile karşılaşması, ayrılığı, Mesnevi’nin yazılması, 
sudaki kitaplar, Sema, Konya, Mevlana’nın Hakk’a kavuşması, kabri gibi çeşitli konu başlıklarıyla 
resmetmiştir. Ayrıca Mukaddes Emanetler Belgeseli için hazırlanan ve bu emanetlerin Topkapı 
Sarayı’na getirilişini anlatan; Kâbe, Veysel Karani Hazretleri’ne Hırka-ı Şerif’in verilişi, destimal töreni 
gibi başlıklara sahip diğer minyatür serisi de sanatçının önemli projelerindendir (Anmaç, 2008: 62).   
 
Sanatçının çini üzerine farklı şehir ve mekânlarda halkın beğenisine sunduğu önemli çalışmaları da 
mevcuttur. İstanbul Metrosu istasyonları, Kadir Has Üniversitesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Beykoz İskelesi, İstanbul İSKİ Tesisleri, İstanbul Adliye Sarayı bunlardan birkaçıdır. 
TBMM Konuk Evinde bulunan seramik panoda Türkiye haritası üzerinde ülkenin kültürü, gelenekleri ve 
tarihi anlatılmıştır. Diğer bir çalışmasında TBMM ve meclis çalışmaları konu edilmiştir. Gülhane’de yer 
alan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin panoları son çalışmalarındandır. İki metreden yirmi yedi 
metreye kadar farklı boyutlarda olan ve özel tekniklerle başlayan bu çalışmalarda; botanikten 
eczacılığa, astronomiden mekaniğe ve tıbba kadar geçmişimize ait birçok bilim dalı minyatür ve 
çizimlerle anlatılarak bu müzeye değer katmıştır. Dışişleri Bakanlığı için yapılan ve tüm Osmanlı 
tarihinin anlatıldığı sekiz ayrı parçada her bir dönem; tarihi, önemli olayları, kişileri ve gelişmeleriyle 
beraber iyice araştırılarak özenle yapılmıştır. Orhan Gazi’nin rüyası, Nuh tufanı, İstanbul’un fethi, 
Preveze Deniz Savaşı ve eski İstanbul gibi birbirinden farklı konular Çolpan’ın minyatürlerinde yer 
bulmuştur (Anmaç, 2008: 62).  
 
Sanatçının Balıkesir ile ilgili minyatürü; memleketinin tarihi ve kültürel özelliklerine ne derece hâkim 
olduğunun göstergesidir. Eserde zemine açık yeşil tonlarda yerleştirdiği Balıkesir haritası yer 
almaktadır. Minyatürün tam orta kısmında Balıkesir’in simgelerinden olan Zağanos Paşa Külliyesi, 
hemen yanında saat kulesi ve tarihî Balıkesir evleri resmedilmiştir. Sanatçı, ön tarafta Karesi Beyin 
türbesi ile tarihî değerlerden olan şadırvanı da çalışmasına eklemiştir.  Efe kıyafetleri ile zeybek icra 
eden efe figürleri, Balıkesir’in meşhur Yağcıbedir halıları ve kilim motiflerine de yer vermiştir. Manyas 
Kuş Cenneti’ni tasvir eden çeşitli kuş figürleri de eserde yerini almıştır (Bkz. Foto. 5). 
 
Nusret Çolpan’ın yurt içi çalışmaları kadar yurt dışındaki çalışmaları da dikkat çekicidir. Dünyanın farklı 
coğrafyalarında sanatının izlerini görmek mümkündür. Yunanistan Ayvanoz Manastırı’nda, Dubai 
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Zaebel Tekno Parkı’nda, Bankong Türk Bahçesi’nde bulunan minyatür tasarımları çini üzerine 
çalışmalarındandır (Bkz. Foto. 13-14-15). 
 
Ayrıca birçok dünya şehirlerinin minyatürlerini arşivine eklemiştir. Paris, Kudüs, Buhara, Moskova, 
Medine, Venedik, Avustralya, Mostar, New York ile ilgili minyatürleri başlıca çalışmalarıdır 
(www.nusretcolpan.com.tr). Dünya şehirlerinin önemli mimari detaylarını çizimlerine aktaran Çolpan 
günümüz modern binalarını da eserlerine eklemekten kaçınmamıştır (Bkz. Foto. 12).  
 
Sanatçının otuz beş yıllık sanat hayatında yurt içinde ve yurt dışında değişik koleksiyonlarda yaklaşık üç 
yüz eseri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra birçok başarılı projede yer almıştır.  
 
Çolpan’ın başarılı eserler vermesi onun farklı kurum ve kuruluşlardan birçok ödül almasını da 
sağlamıştır. Sanatçı gerek ulusal gerekse uluslararası birçok ödüle değer görülmüştür (Bkz. Tablo 1).   
Çolpan bir yandan sanatını geliştirirken diğer yandan da öğrencilerine bilgi birikimini aktarmış, onları 
yetiştirmiştir. Bu öğrencileri arasında Gülçin Anmaç, Şermin Ciddi ve Nasuhi Hasan Çolpan gibi önemli 
isimler bulunmaktadır. 
 
Sanatçı son yıllarında yeni bir minyatür üslubu geliştirme arayışında olmuştur. En üst zirveye taşıdığı ve 
hepimizin tanıyarak hayranı olduğu özgün üslubunu tamamladığını düşünmüştür. Daima yeni 
gelecekler tasarlayan, hep ileriye bakan bir sanatçı olmaya gayret etmiştir (Sarı, 2008: 56). 
 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
 
Nusret Çolpan çocukluk dönemlerinden itibaren sanatla ilgilenmiştir. Aldığı eğitimler sayesinde 
kendisini devamlı geliştirmiştir.  Geleneksel sanatlar ve mimarlık eğitiminin bilgi birikimini eserlerine 
yansıtmıştır. Bunun yanı sıra yaratıcılık, estetik kavrayış, gözlem gücü ve özgünlük sanatçının önemli 
özelikleridir. Geleneği başarılı bir şekilde yorumlayan Nusret Çolpan minyatür sanatında yeni bir üslup 
ortaya koymuştur. 
 
Sanatçı birçok projede görevler üstlenmiştir.   Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergi açmış, karma 
sergilerde yer almıştır. Ürettiği eserler ile uluslararası tanınırlığı artmış ve birçok ödülün sahibi 
olmuştur. 
 
Dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sanatçı’nın 
ailesi, öğrencileri ve dostlarının da katıldığı Nusret Çolpan’ı Anma Toplantısı 12 Haziran’da Miniatürk 
içinde, Çolpan’ın eserlerinin sergilendiği “Tarih ve Sanat Buluşması” kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Bu buluşmada dönemin Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın sanatçı hakkındaki görüşleri Çolpan’ı 
anlamamız için önemlidir: “Dünyada itibar sahibi olmak bir toplumun bütün dünya tarafından 
alkışlanacak eserler ortaya çıkarması ile mümkün olabilir. Bunun yolu ise özdeki cevheri anlamak ve o 
cevher üzerinden bir mücevheri ortaya çıkarmakla gerçekleştirilebilir. Minyatür, tezhip, ebru, hüsnü hat 
üzerinden yeniden hayat bulmaya çalışan eserlerimizin bugün ulaştığı başarı seviyesi, bizi böyle bir özü 
anlama, özü kaybetmeme ihtiyacı ile yüzleştiriyor. Evrensel olabilmek için yerelde, farklı bir öz 
değerinizin olması gerekiyor. 400’ü aşkın minyatür eser bırakan müstesna kabiliyet Nusret Çolpan, 
elbette bıraktıklarıyla sonsuza kadar yaşayacak. Ancak eğilim duyduğunuz bir alanda kalıcı bir eser 
ortaya çıkarabilmek için büyük gayretin yanında Allah vergisi bir kabiliyet de gerekiyor. Çocukluk 
yaşlarından başlayan o tahta kaşıklara işleme eylemi, asırlar sonra gelinen merhalenin ilk ayak izlerini 
açıkça gösteriyor bize. Bu büyük kabiliyet gerçekten büyük sanatçılar ortaya çıkarıyor. Bu büyük Tanrı 
vergisi karşısında eğilmek ve alkışlamak düşüyor bizlere. Nusret Çolpan’ı milletimiz ve insanlık adına 
rahmetle, minnetle selamlıyorum” (Anlayış Dergisi, 82: 2008). 
 

http://www.turkiyeninustalari.org/tr/ustalar/minyatur/nasuhi-hasan-colpan
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Nusret Çolpan’ın Bandırma’da başlayan sanat hayatı İstanbul’da şekillenmiş ve gelişmiştir. 
Bandırma’nın bir değeri olan sanatçı; hayatı, sanat anlayışı ve eserleri ile gelecek kuşaklara 
aktarılmalıdır. Bu bağlamda birkaç öneride bulunmakta fayda vardır. Bandırma özelinde Nusret Çolpan 
anısına eserlerinden oluşan bir müze çalışması başlatılabilir.  Geleneksel sanatlar ihtisas merkezi açılıp 
ilgi duyan gençlerin bu merkezlere yönlendirilmesi sağlanabilir. Ayrıca bölge üniversiteleri ve paydaşları 
vasıtası ile Nusret Çolpan anısına çalıştaylar düzenlenebilir.  
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Tablo 1: Nusret Çolpan’ın Ulusal ve Uluslararası Çalışmaları ve Almış Olduğu Ödüllerin Bir Bölümü 

 
Ödüller  

Eserlerinin Yer Aldığı 
Kurum ve Kuruluşlar * 

Kişisel Sergiler Eserlerinin Takdim 
Edildiği Kişi ve 
Kuruluşlar 

Kültür Bakanlığı Büyük 
Ödülü 

İstanbul Metrosu Topkapı Sarayı Fransa Eski Devlet 
Başkanı Jacques Chirac 

Türk Kültürüne Hizmet 
Vakfı Büyük Ödülü 

Kadir Has Üniversitesi-
Cibali Kampüsü 

Bandırma Kültür 
Merkezi 

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin 

Mevlâna Başarı Ödülü Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı 

Atatürk Kitaplığı Wall Street Joumal 

Dışişleri Bakanlığı 
Teşekkür Beratı 

Diyanet İşleri Başkanları Caferağa 
Medresesi 

Santa Barbara Müzesi 

Türkiye Yazarlar Birliği 
Geleneksel Sanatlar 

Başarı Ödülü 

Yunanistan Ayvanos 
Manastırı 

Cemal Reşitrey 
Sergi Salonu 

Bosna 
Cumhurbaşkanlığı 

 Beykoz İskelesi Kadir Has 
Üniversitesi 

 

 İstanbul İSKİ Tesisleri Basın Müzesi  

  
İstanbul Yeni Adliye Binası 

 

Taksim Sanat 
Galerisi 

 

 Dubai Zaebel Tekno Parkı İstanbul Belediyesi  

 Bangkok Türk Bahçesi   

 Donanma Komutanlığı   

 

 

 

                                                           
* Eserleri büyük boyutlarda çini üzerine minyatür olarak uygulanmıştır. 
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              Foto. 3: N. Çolpanın Ahşap Kaşıklar Üzerine İşlediği İlk Çalışmalar. 
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                     Foto. 5: N. Çolpan, Balıkesir Minyatürü 
                     (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 

 
 
 
 
 

                             
                           Foto.6: N. Çolpan, Türkiye Minyatürü 
                           (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
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                        Foto.7: N. Çolpan, Yedi Kule Minyatürü 
                        (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 

 
 
 
 
 

                          
                        Foto.8: N. Çolpan, Topkapı Sarayı Minyatürü 
                        (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
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                               Foto.9: N. Çolpan, Haci Bektaş-I Veli Minyatürü 
                               (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
 
 
 
 

                                              
                                             Foto. 10: N.Çolpan, Mostar Minyatürü 
                                             (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
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                                       Foto.11: N. Çolpan, Kudüs Minyatürü 
                                        (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
 
 

                              
                             Foto.12: N. Çolpan, Paris Minyatürü 
                             (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
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                     Foto.13: N. Çolpan, İstanbul Metrosu Çini Üzerine Minyatür 
                     (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
 
 
 

                   
                  Foto.14: N. Çolpan, TBMM Çini Üzerine Minyatür 
                  (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
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                      Foto.15: N. Çolpan, Dubai El Zabeel Park Minyatür Çalışması  
                      (Kaynak: www.nustetcolpan.com.tr) 
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GÖNENLİ MEHMET EFENDİ’NİN (1903 - 1991) TASAVVUF DÜŞÜNCESİ 
BAĞLAMINDA“İNSAN-I KAMİL” KAVRAMI ÜZERİNE GENEL BİR 

DEĞERLENDİRME 
 

                                                                  Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU 
Bingöl Üniversitesi, kasimtatlili@hotmail.com. 

 
 
 

ÖZET:   
 

Gönenli Mehmet Hoca, 1903’de Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğmuştur. 2 Ocak 1991’de ise İstanbul’da vefat 
etmiştir.  İlköğrenimini Gönen ilçesinde bitirdikten sonra 1920'de İstanbul'a gitmiştir. Fatih Camii alimlerinden 
Serezli Ahmet Şükrü Efendi‘den eğitimini tamamlayarak 1925'de icazetini aldı. Daha sonra 1927 yılında imam-
hatip okulundan mezun oldu.  Gönen Merkez Camii'nde 1930 yılında hizmete başladı. 3 yıl hocalık yaptıktan 
sonra, askerlik yapmak için İstanbul'a geldi ve askerliğini burada bitirdi. Askerlikten sonra memleketine dönmedi 
ve İstanbul'a yerleşti. Çocukluğundan beri, üstün hâlleri, kabiliyeti ve kıvrak zekâsı ile mes’eleleri kavrayışı 
etrafındakilerin dikkatini çekmiştir. O, kısa zamanda tasavvufta yetişip kemâle erdi ve icazet aldı. Hayatı boyunca,  
tamamen ilimle meşgul oldu ve pek çok insanı, tasavvuf ilminde yetiştirdi. O, toplum içerisinde yaşayarak; 
yaşadığı toplumdaki insanlara insanca yaşamanın yollarını göstererek, velîlik makamına ulaşmıştır. Gönenli Hoca, 
pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Bu öğrenciler insanların İslamiyet’i öğrenmelerine, İslam ahlâkının yayılmasına 
hizmet etmişlerdir.  Velîlerimizin pek çoğu aydın, güler yüzlü, bağışlayıcı ve hoş görülüdür. Onlar, toplum içinde 
yaşayıp, toplumdaki insanlara dini, ahlaki ve sosyal açıdan örnek olarak, velîlik mertebesine ulaşmışlardır 
 
Bu çalışmada, Gönenli Mehmet Hoca’nın Tasavvuf düşüncesi bağlamında, “insan-ı kamil” kavramı incelenmiştir. 
Bu bağlamda, literatür taraması yapılmıştır. 

  
Anahtar kelimeler: Gönenli Mehmet Hoca, Gönen, tasavvuf,  sufilik, insan-ı kamil, öğreti.  
JEL Kodu: 112 
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A GENERAL ASSESSMENT ON CONCEPT "HUMAN PERFECTION" IN THE 
CONTEXT OF MYSTICISM THOUGHT OF GONEN’S MEHMET HODJA  

(1903- 1991) 

 

                                                                  Assoc. Prof. Dr. Kasım TATLILIOĞLU 
Bingöl University, kasimtatlili@hotmail.com. 

 
 

ABSTRACT:   
 
Gönen’s Mehmet Hodja was born in Gönen district of Balikesir in 1903. He died in İstanbul, in  2 January 1991. 
After finishing his primary education in the Gönen district, he went to Istanbul in 1920. He completed his 
education from Serezli Ahmet Şükrü Efendi, one of the Fatih Mosque scholars and he had got  diploma (called 
icazet)  in 1925. Then graduated from the imam-hatip school in 1927. Gönen Central Mosque began to serve in 
1930 year.  After 3 years of teaching, he came to Istanbul to do his military service and finished his military service 
there. After military service he did not return to his hometown and he settled to Istanbul.  From childhood his 
outstanding aspects, the ability and insight the issues with agile intelligence had attracted the attention of those 
around him.  He reached perfection with Islamic Sufism; and he had got his diploma. Throughout life was fully 
busy with the enlightenment and he trained many people in the science of islamic sufism. After serving for sake 
of people, they became and reached sainthood Gönen’s Hodja reached to Saint by living in the community and 
showing ways to live a dignified life for people in the community. He has trained many students in İstanbul. These 
students served to teach Islam to the people and to propagate the Islamic morality. Many of our saints are 
intellectuals, genial, forgiving and tolerant. They lived in community and they were a good example of religious, 
moral and social aspects for people in the community. 
 
In this study, "Human Perfection" concept has been examined in the context of the Sufism thought of Gönen’s 
Mehmet Hodja. The literature search is also conducted in this context. 
 
Key words: Gönen’s Mehmet Hodja, Gönen, mysticism, sufism, human perfection, doctrine. 
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1. GİRİŞ 
 

Tasavvuf tarihinde çok önemli bir yere sahip olan, hikmetli sözleri ve nasihatleri ile eğitici yönü bulunan, 
yaşadığı dönemde insanların gönlünde âdeta taht kuran, günümüzde hâlâ etkisi devam eden Gönenli 
Mehmet Hoca’nın (Vaiz, Reisulkurra) hayatını ele aldığımız bu çalışmamızda, bu büyük gönül erinin 
tanıtılmasına hizmet edeceğini umuyoruz. Memleketimizde son asırda yetişmiş büyük âlimlerden olan 
ve kıraat alanında günümüzde sürdürülen ilmî çalışmaları yürütenlerin büyük kısmının ilmî icâzet yolu 
Gönenli Mehmed Efendi ile mutlaka kesişmiştir. O, 1940’lı 50’li, 60’lı yıllarda Anadolu’dan dinini 
diyanetini öğrenmek için gelen on binlerce gence kol kanat germiş, “İlim talibinin yoluna melekler 
kanatlarını serer” hadis-i şerifinin somut bir uygulayıcısı olmuş ve bir ömür hayatına tatbik etmiştir. 
Gönenli Mehmet Efendi, insanlara iyi ve güzel davranışları öğütlerken, kendisi de yaşantısı ile insanlığa 
her daim örnek olmuştur. 

 
O, hiçbir zaman sohbetlerinde siyâsî ve boş şeyler asla konuşmazdı. Hayâtı boyunca dâima insanları 
saadete kavuşturmak için çalıştı. Vâz ve nasihat etti. “Eğer güçlü isen, sözünü yumuşak tut” prensibini 
benimseyen, sürekli ümit veren, ufuk saçan ve insanın içini karartmayan bir ışık insanı idi. Zorda 
yılmayan, kolayda gevşemeyen, her hâlukarda herkese ulaşmaya çalışan bir himmet ve hamiyet 
adamıydı. Vefâtından bir kaç gün evvel vasiyetini yazdı. Vefât ettiğinde, halk arasında çok sevildiğinden, 
cenazesinde büyük bir kalabalık toplandı.  Vefatından sonra hizmetlerini devam ettirmek üzere 
Gönen'de 1994'te kendi adına bir cami inşa edilmiştir. Ayrıca 1995 yılında İstanbul'da Gönenli Mehmet 
Efendi İlim ve Hizmet Vakfı adıyla bir vakıf kurulmuştur (Özdamar, 2014). 

 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmada, Gönenli Mehmet Hoca’nın Tasavvuf düşüncesi bağlamında, insan-ı kâmil kavramı ele 
alınmıştır. Günümüzde örnek alınacak, insanlara maddî ve manevî problemlerinde yol gösterecek, 
rehberlik edecek gönül insanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Tasavvuf tarihine 
baktığımızda, çok sayıda örnek insanlar yaşamışlar, insanları çevrelerinde toplayıp, onlara faydalı 
olmayı başarmışlardır. Geçmişte insanlara rehber olmuş velileri, Allah dostlarını, günümüz insanlarına 
tanıtma ve onların fikirlerini taze tutmaya çok ihtiyaç vardır. Kendilerini insanlığın hizmetine vakfetmiş, 
gönül erleri hayatları boyunca hep örnek davranışları ile insanlığa ışık olmuşlardır. İnsanlığın gittikçe 
manevî değerlerinden uzaklaştığı günümüzde Gönenli Mehmet Hoca gibi gönül erlerine ihtiyaç her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

3. ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

 

3.1. Gönenli Mehmet Efendi Kimdir? 

1903 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde dünyaya gelen Gönenli Mehmed Efendi‘nin tam adı Mehmet 
Öğütçü‘dür. Aslen Kırımlı olan ve Gönen’de ikamet edip geçimini çiftçilikle sağlayan Osman Efendi ve 
Fatıma hanımın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Hıfzını bu Gönen ilçesinde tamamlamıştır. Gönenli 
Mehmed Efendi, ilim tahsiline Medresetü’l-İrşâd’da devam ettiği sıralarda medreselerin kapatılması 
üzerine, İmam-Hatip okuluna girerek buradan 1927  
senesinde mezun oldu ve imamlık vazifesine başladı. Bu yıllarda soyadı kanunu çıkınca da “Öğütçü” 
soyadını aldı; fakat memleketine nispetle “Gönenli” şeklinde anılmaya devam etti. 

 
İlköğrenimini doğduğu ilçe olan Gönen’de tamamladıktan sonra 1920’li yıllarda İstanbul‘a gelen 
Gönenli Mehmed Efendi, Fatih Camii ders-i âmlarından Serezli Ahmet Şükrü Efendi‘nin rahle-i 
tedrisinden geçmiştir. Hıfzını ve tashih-i huruf derslerini tamamladıktan sonra, kıraat ilmini de yine 
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Ahmet Şükrü Efendi’den okuyarak, 1925 yılında icazet* aldı ve daha sonra 1927 yılında imam hatip 
mektebinden mezun oldu. 1930 yılında Gönen Merkez Camii imam hatibi olarak hizmete başlayan 
Gönenli Hoca, üç yıl sonra vatanî görevini yapmak üzere görevinden ayrılarak İstanbul’a geldi ve 
askerliğini yedek subay olarak yaptı. 1943’te tutuklandı ve Denizli Hapishanesine gönderildi. 
Mahkemesi beraatla neticelendi. Burada Bediüzzaman Said Nursi ile tanıştı. Burada, Said Nursi, 
kendisine “Kahraman Mehmetçik” demiştir.  
 
Askerliğinden sonra bir daha memleketine dönmeyen Mehmed Efendi, görevine İstanbul’da devam 
etti. İstanbul’da sırasıyla Hacı Bayram Kaftani, Dülgerzade, Hacı Hasan, Sultanahmet Camiilerinde 
imam-hatiplik yaptı. Sultanahmet Camii imam hatipliği görevini 1954’ten 1982 yılına kadar tam 28 yıl 
devam ettiren Gönenli Hoca aynı zamanda reis’ül kurra2 hafızı idi.  1976 senesinde, Reisülkurrâ 
Üsküdarlı Ali Efend’nin vefatı üzerine Reisülkurrâ makamına Gönenli Hoca vâsıl oldu. 
 
Okumak için Anadolu’dan gelen fakir ve kimsesiz öğrencilerin İstanbul’da destek buldukları ilk 
adımın Gönenli Mehmed Efendi olduğu çoğu talebesi tarafından dile getirilmiştir. İstanbul’un hemen 
hemen her semtindeki camii ve kurslarda okuyan öğrencilerin yiyecek, içecek ve giysilerini Gönenli 
Mehmed Efendi temin eder ve talebelerin ceplerine harçlıklarını koyarak öğrenim masraflarını 
karşılardı. Gönenli Mehmet Efendi öyle bir hocaydı ki talebelerin kirlenmiş giysilerini yıkamak üzere 
evine getiriyordu. Eşi valide sultan, talebelerin kirli giysilerini o dönemki şartlar yüzünden elinde 
yıkamak zorunda kalıyordu. 
 
Hakk’ın rızasının halka hizmet etmekle kazanılacağına inanan Gönenli Mehmed Efendi insanları 
ferahlatan üslubuyla büyük kitleleri camilere çekmeyi başarmıştır. İnsanların kendisine gelmesini 
beklemez, kendisi onların mekânına giderdi. Düşünceleri ve kişiliğiyle bir ekol olan Gönenli Mehmed 
Efendi, sayısı haftada altmışı geçen vaazlarında az ve tesirli söz söylerdi. Kur’anı okumak, okutmak, 
yaşamak ve yaşatmak için beldeden beldeye koşmuştur.  
 
Fakir ve muhtaçlara yönelik hizmetlerini Kızılay, Yeşilay gibi hayır kurumlarında da sürdürmüş olan bu 
vakıf insan kimseden bir şey talep etmeyip, kendisine verileni de halka ve öğrencilere dağıtırdı. 

Gönenli Mehmed Efendi hakkında onu tanıyan herkesin yaptığı ortak yorum şudur: “Gönenli Hoca mı? 
Onun gibisi bir daha zor gelir.” Kısacası Gönenli Hoca insanların kalbinde, klasik bir din adamından çok 
daha büyük, çok daha anlamlı bir yer edinmiştir. Gönenli Mehmed Efendi, “Kolaylaştırınız, 
güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” hadis-i şerifini hayatında en güzel bir şekilde 
uygulamıştır. O, “yükte hafif, sevapta ağır olanları götürmeye çalışacağız” diyerek insanları dinin 
emirlerini yerine getirmeye teşvik ederdi. Kendisi çok zeki bir insandı. Bir kez gördüğü bir insanı 40 yıl 
sonra görse tanırdı. Eğitime, özellikle anneliğin sorumluluğunu da düşünerek hanımların eğitimine 
büyük önem verirdi. 90 yaşında, iki taraftan koluna girilmiş güçlükle bir insan düşünün. Eşi kendisine 
soruyor: “Artık sohbet vermek için camii camii dolaşıp yorulmasanız?”  dediğinde, o şu cevabı  veriyor: 
“Belki cemaatime söylemeyi unuttuğum bir şey kalmıştır”  (TDV İslam Ansiklopedisi, cilt, 14, ss. 149-
152). 

 

                                                           
1 İcazet: Kıraat ilminde iczet, Kur’an lafızlarının usulüne uygun bir üslüpla okunması açısından okuyucuda bulunması 
gereken niteliklerin mevcudiyetini belirten yazılı yeterlilik belgesi anlamındadır. Aranan niteliklerin varlığının sözle ifade 
edilmesi “şefehi (şefevi) icazet” olup Kur’nın tmamını veya bir bölümünü üstada okumak (arz) ve/veya onu üstaddan 
dinlemek (sema) suretiyle kıraat imamlarından birinin kıraatine yahut birden fazla kıraate uygun olarak okumada yeterli 
seviyeye gelmekle elde edilir (TDV, cilt, 21, s. 400). 
2 Reis’ül kurra: Kur’ânı yedi kıraat ve on rivayet üzerine okuyan icazet almış üstat hafızların duayeni.  
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3.2. Kur’ân-ı Kerîm Öğretimi ve Hâfızlık Müessesesine Hizmetleri  
 
Gönenli Mehmed Efendi 1940-1980 seneleri arasında pek çok Kur’ân-ı Kerîm kursunun açılmasına 
öncülük ettmiştir. Ayrıca, birçok kursta vazife yaptı. Talebe bulmanın zor olduğu dönemlerde 
talebelerin eğitim masraflarının karşılanması konusunda büyük gayret gösterdi. Üçbaş Camii Kur’ân 
Kursu, Hacı Hasan Camii Kur’ân Kursu, İmâret-i Atîk Camii çevresinde bulunan Kur’ân Kursu ve Hırka-i 
Şerîf Camii’nin hemen yakınında bulunan Akseki Mescidi yanındaki Hırka-i Şerîf Kur’ân Kursu, onun 
sayısız hâfız yetiştirdiği başlıca Kur’ân-ı Kerîm kurslarıdır. 

 

3.3. Toplumun Her Kesimine Ulaşan Büyük Bir Vâiz 

Gönenli Mehmed Efendi, kıraat ilminde reislik mertebesine erişmiş büyük bir âlim olduğu gibi, halkın 
anlayabileceği seviyede vaazlar da verebilen, vazife yaptığı dönemde son derece ihtiyaç duyulan dinî 
sohbetlere ağırlık veren bir âlimdi. Kadınların dinî, ahlâkî ve ilmî gelişimine de oldukça önem veren hoca 
efendi, onların bilinçlenmesi ve Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmeye ve hıfza yönelik ilmî faaliyetlere dâhil 
olmaları konusunda büyük hizmetlerde bulundu. 

 
Gönenli Mehmet Efendi, fahri vaiz olarak kadınların ihmal edilen din ve ahlak eğitimine daha çok önem 
vermekteydi. Haftanın hemen her gününde İstanbul'un çeşitli yerlerindeki camilerde kadınlara vaaz 
verirdi. Vaazlarında öğretmekten çok eğitime, irşad etme ve dini hayatı canlı tutma onun başlıca hedefi 
olmuştur. Bu sebeple vaazlarına güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim okuyarak başlar, ilahi ve kasidelerle 
cemaati coşturur, ardından dinleyicilerin dikkatini çekecek şekilde etkili cümlelerle kısa konuşmasını 
yapardı. İrşad konusunda Hz. Peygamber'in "Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz; müjdeleyiniz, 
ürkütmeyiniz" (Buhari, "'ilim", "Edeb", 80, "Cihad", 64; Müslim, "Cihad", 6-7) mealindeki hadisinin 
emrini hayatı boyunca titizlikle uygulamaya çalışmıştır. Başarısı, coşkun imanı ve ihlası yanında 
uyguladığı hoşgörüye dayanan bu yöntemden kaynaklanmaktaydı. 

 

3.4. Hayır Kurumlarına Destekleri 

Gönenli Mehmed Efendi, bizzat yönettiği hayır hizmetlerinin yanı sıra Kızılay, Yeşilay gibi hayır 
kurumlarının çalışmalarına da destek verdi. Halkı, bu çalışmalara destek verme konusunda vaazlarında 
ve sohbetlerinde bilinçlendiren hoca efendi, halkın problemleriyle her daim yakından ilgilendi. Adına 
kurulan vakıflar yoluyla başlattığı hizmetler devam etmekte, Kur’ân-ı Kerîm öğretimi ve onun adının 
verildiği Kur’ân-ı Kerîm ve Kıraat kurslarında aşere, takrib ve tayyibe öğretimi sürdürülmektedir. 

 

3.5. Gönenli Mehmed Efendi Hoca Cezaevinde 

1943 yılında Hoca’nın bir gün kapısı çalınır. Emniyet mensubu bir zat gelir. “Hocam tutuklanacaksınız, 
haberiniz olsun. İsterseniz izinizi kaybettirin. Sizi görmemiş olayım” der. Gönenli Hoca, “Teşekkür 
ederim kardeşim, ama sen beni tutukla” der. Hanımına dönüp, “çantama çokça çamaşır koy. Konya’ya 
mevlit okumaya gidiyorum, biraz geç döneceğim” diye rica eder. Cebindeki 20 TL’yi eve hanımına 
bırakır ve “hadi gidelim” diye emniyet görevlisine döner. Denizli cezaevine gittiklerinde sorarlar: 
“Hocam seni hangi koğuşa koyalım?” Cevap: “İdamlıklar arasına koyun” olur. Koğuşa  girer ve “senden 
gelen hoştur, ya kahırdır, ya lütuftur” diye bir ilahiye başlar ve adeta hapishaneyi sarsar. Bütün 
mahkümlar Hoca’nın etrafını sarar, altına döşek sererler, arkasına yastıklar koyarlar. Hastanenin baş 
kabadayısı gelir ve “Hocam ne emredersin? Bundan sonra emrindeyim” der. Hoca, “Ne söyleyeyim? 
Namaza başlayın, herkes namaz kılsın” der. Reis ise, “Hocam biz namaz bilmiyoruz ki?” diye cevap verir. 
O saatten sonra hapishanede dersler başlar ve mahkümlarla uzunca süren bir ders dönemine geçilir 
(https://www.dunyabizim.com).  
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3.6. Gönenli Mehmet Efendinin Rahmet Deryasından Seçmeler 

 “Allahü Teala her şeye Kadirdir, emirlerinde dikkatli olmalı, yolundan ayrılmamalıdır”. 

 “Allah celle meleklerin tefrik ettiklerinden (seçtikleri) eyleyip, imanlarımızı kamil eylesin”.  

 “Aldığınız abdestin yüzünüze verdiği nurdan cehennem bekçisi bile korkacak”.  

 “Allah cümlemizi bütün ömürlerini Hak yolunda harcamaya çalışanlardan, Rabbi katında 
kıymetlenen kullarından eylesin”. 

 “Bulduğuna razı olmamak, aç gözlülüktür. Rabbine şükret, yüksek makamlara ulaş. Hak Teala 
duaları niçin veriyor? Kulum yalvarsın, dua etsin kurtulsun diye. Hak Teâlâ cümlemizi gökteki 
melekler kendilerine duacı olanlardan, sevdiklerinden eylesin”. 

 “Alah Teâlâ cümlemizi, Kabe'ye götürsün, cümlemizi, camilerde bulunmakla, cennette 
bulunduğunu anlayan kullarından eylesin. Ahir akibetlerimizi hayreylesin”.  

 “Allah celle cümlemizi hayırlı niyetlerine hayırlısıyla ulaşan, dünyadan giderken meleklerle 
beraber giden, kullarından eylesin”. 

 “Allah Celle ve Teala Hazretleri, cümlemizi inayeti ilahisine mazhar eyleye. Her şey Hakkındır. 
Layıkıyka layıkına aktarır. Ben layık değilim bu nimete, bu delalette. Sen yine bana verdin 
şükürler olsun”. 

 “Ya Rabbi! Senden, dinimden, Peygamberimden razıyım. Sende razı ol benden diyerek kulun 
Hakk'a ilticası lazımdır. Bizi dünya üzüntüsü ile değil, ahret kaygısı ile ağlat, imanımızın nurunu 
göster, sevgisini tattır Allah’ım. Allah cümlemizi imandan Kur'an’dan ayırmaya”. 

 “Bu dünyada da insanların kıymetleri kıymetlilere yakınlıkları sebebiyle artıyor. Mesela bir 
âlimin yakınındakilere başka gözle bakıyoruz. Hatta sevdiklerimizin kedilerine, köpeklerine bile 
başka gözle bakıyoruz. Peygamber aşığı birisi bir kediyi seviyorken bile sen Medineli misin 
deyiveriyor. Bu kediye olan sevgi Resulullah'adır. İnşaallah yarın O'nun sancağı altında 
toplanırız. 

 “Allah, cümlemizi nereye bakarsak Rabb'imizi görür gibi olmak nasib etsin. Cenab-ı Hak, bazen 
uzakları gösterir, bazen yakınları. Allahu Teala "Yağmur sularını ben vermiyor muyum?" 
buyuruyor. Peygamber (s.a.v) Efendimiz yağmurda bazen ellerini açarmış "Rabb'imden mi 
geliyorsun" dermiş. Bazen de bereket olsun diye başını açarmış”. 

 “Sen vaktinde namazını kıl. En güzel iş vaktinde namaz kılmaktır”. 

 “Anneciğinin ellerini öp, komşuyun hatırını sor”. 

 “Allah Celle, cümlemizi kederli olmayıp, dünyada olanlara faydalı olmaya çalışanlardan eylesin. 
Ya Rabbi! Bizi ilim ve Kur'an meclislerde daim eyle”.  

 “Allah'ını unutmamaya çalış. Allah'ını unutmak, inkâr gibi bir şeydir. Ezan okunur okunmaz, 
Rabbim beni çağırıyor diye namaza dur”. 

 “Aşkı ilahi ile camilere gelmemiz yüzü suyu hürmetine, Hak celle ahir akibetlerimizi hayreylesin. 
Ne kadar isterseniz, sıdk ile yalvarırsanız, bütün isteklerinizi verir Hak celle. Senin bana kulum 
demen hürmetine beni af eyle”.  

 “Ya Rabbi! Bizim fenalıklarımızı arayanlara fırsat verme. Bizleri narı cehennemden azad eyle. 
Ya rabbel alemin, gönlümüzü aydınlatacak, feyzine yüzümüzü güldürecek, ruhumuzu 
coşturacak aşkına muhtacız. Bütün insanlara lutfeyle ya rab!”.  

 “Oruç yalnız azalarımızın dinlenmesi değil, esas ruhumuzun beslenmesi, rahatlaması, hayır 
bulmasıdır. A. Kadir Geylani Hz. oruçlu doğmuş ve bütün ramazan boyunca oruç tutup annesini 
emmemiştir”. 

 “Allah'a salat edin ayetinin manası mirac'dır. Dünyaya gelmemizdeki maksat, O'nu anmak. 
Tevhide geldik, tevhide. Yerler, gökler, denizler deryalar… Her şey Allah diyor. Allah ile 
konuşmak isteyen Kur'an okusun. Biz de Rabb'imizle konuşmak için Kur'an'a koşuyoruz. 
Rabbim bana bugün Kur'an’da ne demiş acaba, diye okuyoruz. Ya Rabbi nimetlerine 
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şükredenlerden eyle. Senin kudret pazarında, senin kudretini sezerek ağız tadı ile yaşamak 
nasip eyle”. 

 “Eğer dünya hayatını tam istersen, ahiret hayatın belki tam olamaz. Fakat, ahiret hayatın için 
hazırlanırsan, belki dünya hayatın arkadan gelir. Sen dünyadan kaçarsan, dünya seni kovalar, 
sen dünyayı kovalarsan dünya senden kaçar. Bu dünyada aradığın rahatı bulamayacaksın, bunu 
aklından çıkarma”.  

 “Seni bu dünyaya bağlamak isteyenlere aldanma, yolunu şaşırtma, istikametten ayrılma”.  

 “Müslüman konuşurken hayırlardan konuşacak, konuşurken çok dikkatli olunuz”.  

 “Allah (c.c) Hz. cümlemizi Esma-i Hüsna ile istikametini bulan kullarından eyleye. İnsanların 
manevi güçleri, kuvvetleri kendilerine adeta semaların fevkine çıkacak, meleklerden daha fazla 
saygılara layık kılacak zikirlerdir, tesbihlerdir, tevhidlerdir. Her şeyin bir yararı var. Ve bizim de 
kalbimizi parlatan zikirlerdir. Hangisi kolayına gelirse onunla meşgul ol”.  

 “Ey benim güzel Rabbim! Yolundan ayırma.  Bize sıkıntı çektirecekleri bize musallat etme. Bir 
nimetin nimet olduğuna inanıp bunu bana Allah’ım verdi, dersen başın göklere çıkar. Rabbim 
bize ağız tadıyla, gönül ferahlığıyla ibadet etmeyi nasip etsin. Dünyanın tadı Allah’ın adı. Seni 
ancak, seni yatan sevindirebilir, annen baban bile seni onun kadar sevindiremez. Bizim 
kıymetimizi rabbimiz bilir”.   

 “Evinden çıkarken abdestli çıkmalısın. Yarabbi! Çarşıda senin Pazar da senin. Ben sana 
geliyorum diye işine gitmeye çalışırsan bütün işlerin ibadet sayılır”.  

 “Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi Resulullah (s.a.v) Efendimiz'in yüzu suyu hürmetine 
yarını bugünden daha iyi olan kullarından eylesin. Günden güne günahlara karşı daha çok 
çekineceğiz. Hasta nasıl gittikçe daha çok iyileşiyorsa biz de öyle iyileşmeye çalışacağız. Rabbim 
cümlemizi Resulullah'ın ümmeti olarak huzurullaha gelenlerden eylesin. En doğru söz Allah 
kelamıdır. Ya Rabbi bizleri kelamından ayırmadığın kullarından eyle”.  

 “Allah (c.c) cümlemizi kıymetli vakitlerini Allah yolunda harcayan kullarından eylesin. Her geçen 
saat eğer ahiret yolunda değilsen zarardasın. Cuma günü cennet kapıları açılıyor, cehennem 
kapıları kapanıyor. Onun için eski insanlar işlerini perşembe gününden yapar, cumaya 
bırakmazlarmış”.  

 “Dinimizin başı edep, sonu edep. Dikkatli ol,  senden bir yaş daha büyük olana bile saygı 
göster”.  

  “Annenin topuğunu öp, Ka'be'nin taşını öpmüş gibi olursun”. 

 “Yemek kavgası yapma, Allah ne vermişse ye. Zekâtını tam vermeyen ahirette çatır çatır 
yanacak. Bir kimseye borç verdin mi, iyi niyetli ise ve ödeyemiyorsa onu zekatına say, onu 
sıkıştırma”. 

 “Cennetin yolları dikenlidir, eğer sen iyi isen dikenleri görmeden cennete gireceksin”. 

 “Kendine hayırlı yol seç. Ahireti hafif görüp de dünyaya aldanmayınız”. 

 “Allah yolunda abdestli bulun hazır bulun asker gibi bulun”. 

 “İbadet Hakk'ı bilmek Hakk'a ermek için yapılır”. 

 “Dünyalara arkalarını dayayıp da çalım satanlar hüsrandadır. Kapılardan sığmayan insanlar 
eriyip gidiyor, herkes imtihanda”. 

 “Rabbim insanları bir damla sudan yaratıyor. Bu İnsanlar neye inanıyor da Allah'ı inkar 
ediyorlar”. 

 “İbadette taatta üstün gelmeye çalışacaksın. Namazlarınızı zamanında kılınız”. 

 “Yerlerin ve Göklerin durumu İnsanların durumuna göre değişiyor. Eğer kullar asi ise onlara 
gazab ediliyor. Eğer Mevla kullarını severse yağmuru gece yağdırırmış”. 

 Rabbim gecelerde sorarmış: "Beni arzu eden yok mu tecelli edeyim".  

 “Hasbunallahi ve ni’ğmel vekil: O ne güzel vekildir, bana yeter desen, Allah (CC.) sana mutlaka 
yardım eder”.  

 “Ya Rab bizleri ezdirme, üzdürme, imansız gezdirme. İlahi kudretine bakıp da korkanlardan 
eyle. Ölümsüz yere sultan olanlardan eyle”.  
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 “Yaptığınız hayırları söylemeyin. Söylersen kaybedersin."Ben yaptım, ben ettim… " diyerek 
sadakalarınızı bozmayın. Hayırlarını saklarsan senin olacak. Sahip olduğun nimetlerle 
başkalarına yardımcı olacaksın”.  

 “Anne gibi olacaksınız insanlara karşı”. Dünya gayesi ile evlatlarınızı unutmayın”. 

 “Kul Hakkı çok geniş. Hiç tanımadığın bir kimseye dudak büksen hesabı sorulacak”. 

 “Kimseye kusur bulma. Herkes layık olduğu yere gönderilecek, layık olduğunu bulacak”.  

 “Kabe sevgisi insanın içinden gelir. Kabe'ye parası olan değil, aşkı olan gider. Rabb'i aşkı olana 
yardım eder. Zengin olan Allah'tır. Bizim zenginlğimiz Allah'tandır”.  

 “İyilik yap, iyilikle düşmanı kendine dost eyle! Allah (c.c) cümlemizi nefislerine söz 
geçirenlerden eylesin. İnsan nefsine söz geçirebilirse bugün camiye gelebilir. Nefsimizi 
yendiğimiz gibi ömür boyu nefsimize söz geçirenlerden eyle bizi ya Rabbi”. 

 “Ya Rabbi dünyadan silkinmek, senden başka şeylerden sıyrılmak nasib eyle, şeytanı hiçe sayıp 
da Allah'a dönenlerden eyle. Hakkın yakınlığını insan idrak etse, Rabbisinin her an beraber 
olduğunu düşünse, insanda keder olur mu?”. 

 “İnsanların büyüklüğü yaptığı işlerin büyüklüğü iledir”.  

 “Haram zehirdir. Hakkında konuşulan kimsenin hakkı kimsede kalmayacak”.   

 “Ortalıktan şikâyetler var. Kardeşim sen kendini düzeltmezsen Cenab-ı Hak da insanları yola 
getiricek şeyler yaratır”. 

 “Evladınıza en çok vasiyetiniz; aman evladım aç kal, susuz kal, başkasının hakkına tecavüz etme 
olsun”. 

 “Lisanından Rabbinin ismini, "Besmele-i Şerifi" unutma. Evinden çıkarken Besmele çekmeden 
çıkmamalısın. Aksi halde kara bayraklı bir şeytan yanına dikilip, yanından hiç ayrılmaz”.  

 “Hiçbir zaman münaşakaya girişmeyin, haklıda olsan ben yanlış anlamışım de. Şeytana fırsat 

verme, münaşakaya girme” (https://tr-tr.facebook.com, http://www.islamveihsan.com/baba-
gibi-hoca.html). 

 

3.7. Gönenli Mehmed Efendi’nin Vefâtı ve Cenâze Namazı  

2 Ocak 1991 senesinde vefât eden Gönenli Mehmed Efendi, Fatih Camii’nde, kendisinden sonra 
Reîsülkurrâ makamına vâsıl olan Abdurrahman Gürses Hoca Efendinin imamlığında, büyük bir cemaatin 
iştirakiyle eda edilen cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı şehitliğine defnedildi. Bereketli 
ve verimli bir ömür sürmüştür. Mevlâ Te‘âlâ kendisinden râzı olsun (https://www.ismailaga.org.tr). 
Cenazesi yurdun her yanından ve yurt dışından on binlerce kişi ve âlimlerin katılımıyla Fatih Camii‘nden 
kaldırılmıştır.  

 

4. HATIRALARLA GÖNENLİ HOCA 

 Zorda kalan bir adamcağız var hocam! Adam Müslüman ama dindar biri değil demişler. 
Cevaben; “İnsan olması yetmez mi oğul” demiş, yüklü miktarda para göndermiş. 
 

 Etrafında bir sürü gencin cıvıldaştığını, Gönenli’nin bunlara harçlık dağıttığını gören bir zat: “Ne 
güzel bir tablo hocam! Gençler sizden istifade ediyor, dinliyorlar” deyince Hoca gülümseyerek; 
“Öyledir! Bu yavrucakların çoğu sinema parası yapıyorlar bunları ama başka çaremiz yok. Elden 
gelen bu! Ne yapalım biz tohum atmaya, tohum ekmeye devam edeceğiz. Ümit kapılarını 
kapatmak kadar büyük haram olmaz” cevabını vermiş. 
 

 Enver Baytan Hoca anlatıyor: “Bizim hocaefendiye bir buçuk sene talebeliğimiz var. Daha önce 
Gönen'de hafızlığımızı bitirdik, biraz talim de gördük. Sonra da babam bizi buraya getirdi. 
Geldiğimiz zaman Hocaefendi Dülgerzâde Camii'nde imamdı. Orada bizi talebe olarak kabul 
etti. Babam sordu: "Çocuğu bırakıyoruz, masrafı olacak. Ne kadar para gerekiyorsa takdim 

https://tr-tr.facebook.com/
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edelim". Hocaefendi "Geri dönecek paranız var mı?" diye sordu. Babam da "var" dedi. Hoca da 
"Siz dönün, dedi, çocuğu buraya bırakmanız kâfi. Biz gerekeni yaparız evvel Allah" dedi. 
Hocaefendi o tarihte bize günde otuz kuruş para verirdi. Her talebeye her gün verir, toptan da 
vermez ve kontrol ederdi. Kendisine yalan söylemek mümkün değildi. Farz edin ki, yalan 
söylediniz, nasıl yakalar bilmem ama mutlaka yakalardı (Özdamar, 2014).  
 

 Enver Baytan’dan: “Hocaefendi bu vazifeyi en güç zamanda, hep dikkatler içinde yürüttü. Bizi 
de tenbih ederdi: "Nerelisin diye soran olursa, Gönenliyim dersin. Burada mı yatıyorsun 
derlerse gezmeye geldim dersiniz" derdi. Yalanın caiz ve lüzumlu olduğu yer, başka çaresi yok.  
Çünkü o tarihlerde polis veya jandarma, birisinin elinde mushaf-ı şerif gördü mü, gizlice takip 
eder hangi hocaya gidiyorsa tespit edip yakalardı. Bu nedenden dolayı, Hocaefendi de çoğu 
zaman talebenin yerini değiştirmeye mecbur olurdu. Mesela Dülgerzâde Camii odasında 
kalırken, bizi aniden Balat'taki Hacı İsmail Camii avlusuna nakletti. Bu minval üzere Hocaefendi 
yavrularını taşır gibi oradan oraya taşıyarak, gizleyerek hareket ederdi. İşini aksattığı 
görülmezdi, mesela yevmiyeyi aksatmaz, otuz kuruşu mütemadiyen verirdi. Sürekli bir azme 
sahipti. Müşkülat karşısında yıkılacak kimselerden değildi.  
 

 Yakınlarından Misbah Efendi anlatıyor: “Sultan Ahmet Camii avlusunda, Cuma namazından 
sonra etrafına toplananlar Gönenli Mehmed Efendi'nin elini öpüyorlardı. Ben de onun 
yanındaydım. Bir genç bize yaklaştı, Gönenli'ye: “Kiracısı olduğum evi boşaltmak zorunda 
kaldım. Eşyalar kapının önünde. Fakirim, başka ev tutacak gücüm yok. Size geldim” dedi. 
Gönenli Mehmed Efendi bana dönerek: “Ne dersin Şeyh”, dedi. “Sahibi bilir”, diye karşılık 
verdim. Gönenli ellerini kaldırarak, “Ya Rabbi! Duy”! diye niyaz etti. Biz kalabalık ve o muhtaç 
gençle oyalanırken, gözlerim merdivenleri çıkarak büyük kapıdan avluya giren şık ve kibar bir 
kadına tıkıldı. Giyimi ve makyajı ile bu ortama hiç uygun görünmeyen kadın Gönenliye şöyle 
dedi:  “Efendim, ben Amerika'ya gidiyorum. İki yıl kalacağım. Eşyalarımı dairemin bir odasına 
topladım. İşte anahtar, şu da adresim. İstediğiniz birine verin, ben dönene kadar otursun” dedi  
ve  sonra geldiği gibi süratle uzaklaştı. Gönenli Mehmed Efendi anahtarı hemen, kendisine 
hacetini açıklayan gencin eline tutuşturdu. 
 

 Ahmed Şahin anlatıyor: “2 Ocak 1991, Gönenli Mehmed Hocaefendi’nin vefat günüydü. 
Cenazesine iştirak için gittiğimiz Fatih Camii’nin ancak avlusuna varabilmiştik. Öğleye yarım 
saatten fazla vakit olmasına rağmen içeriye girmek kabil olmadı. Avluda kulağımıza gelen 
söylentiler şöyleydi: Cami içinde hafızlar, din görevlileri, hocaefendiyi sevenler hatim 
okuyorlar. Şu ana kadar cami dışında Kur’an kurslarında okunmuş olan hatimlerin sayısı 
sekseni bulmuştur. Cami içindeki de on altıya ulaşmıştır. Öğle namazına kadar gayret edilecek, 
namazdan önce hatmin sayısının yüze çıkarılması sağlanacaktır. Bunları dinleyen yanımdaki bir 
işadamı sağ elini hava boşluğunda sallayarak şöyle söylenmişti: “İşte servet diye buna derim. 
Zenginlik budur. Kaç zenginimizin arkasından böylesine gönüllü hatimler okunmakta, hangi 
makam, mevki sahibi böylesine bir sevgi ile uğurlanmaktadır?” 
 

 Eline geçen bütün parayı hemen dağıtan Gönenli’nin acaba evi nasıldı? Talebelerinden İsmail 
Aycıl Bey anlatıyor: “Duvarın dibinde bir divan, yerde eski bir kilim duruyordu, o anda 
Resulullah’ın mübarek yüzlerinde iz bırakan hasır izlerini hatırladım. Allah dostları dünyaya bu 
kadar ehemmiyet veriyordu. Paranın içinde adeta yüzen ama evine getirmeden talebesine 
veren yetmediği yerde evini dahi elden çıkaran böyle bir zat gibi ne tarihte birini görüyorum, 
nede geleceğine inanıyorum.”  

 Bir başka talebesi anlatıyor: “Tahsilimi tamamlayıp, İstanbul’da göreve başladığım yıllarda 
Gönenli Mehmed Efendinin davetlisi olarak evine gittim. Ağırlandığım odadaki bütün eşya bir 
divan ile ortadaki bir halıdan ibaretti. Yirmi sene sonra, vefatından bir süre önce tekrar ziyaret 
nasip oldu. Eşyası yine bir divan ve bir halıydı. Mütevazı hayatı hiç değişmemişti”. 
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 1980’lerde bir gazete Gönenli hakkında şöyle yazmış: “85 yaşında haftada 30 vaaz veren 
Gönenli Mehmed Efendi. Korkutmadan, sevdirerek, kaçırmadan, kucaklayarak ettiği vaazları 
özelikle hanımlar arasında büyük yankı yapmış ve hocamızın özel bir cemaati oluşmuştur. Eğer 
İstanbul’da hanımlar arasında bir uyanış varsa bunda onun büyük bir rolü vardır. Vaazlarına 
gelen insanlara hitabı bütün hocalarımızca örnek alınması gereken bir keyfiyettir. Bir bayram 
hutbesine şöyle başlar; “Sizler ne mübarek insanlarsınız, el âlem herkes sıcak yatağında mışıl 
mışıl uyurken sizler kalkmışsınız, buraya, Rabbimin huzuruna ibadete gelmişsiniz. İnşallah bu 
doğrultuda doğru cennet gidersiniz”.  
 

 Hacca otobüsle gidildiği yıllardan birinde Hoca kafile başkanıdır. Ankara’ya Hacı Bayram Veli 
hazretlerine uğranır, orada konaklanır. Bir talebesi bunu haber alır ve hocayı karşılar. “Hocam 
bu akşam sizi misafir etmek istiyorum” der. Sabah kalktıklarında ev sahibi bakar ki Hoca için 
hazırlattığı yatak hiç bozulmamış. “Hocam niye uzanıp istirahat etmediniz?” diye sorar. Hoca 
otobüsteki arkadaşlarını hatırlatır: “Onlar otobüs koltuklarında uyurken ben burada rahatımı 
düşünürsem Peygamberimizin yüzüne nasıl bakarım?” der (Ay, 2016). 

 

5. TASAVVUF 

Tasavvufun binden fazla tarifi yapılmıştır. Her sûfî, içinde bulunduğu hale göre, tasavvufu tarif etmiştir. 
Genel olarak Tasavvuf; kul ile Allah arasında ihsan olayının gerçekleşmesi veya kulun ihsan vasfını 
kazanmasının yollarını gösteren bir ilimdir (http://dosyalar.semazen.net). Güngör’e (1982) göre, 
Tasavvuf her şeyden önce maddî-manevî bir eğitim işidir. Eğitilmeye muhtaç insanın ilk işi, kendisine 
yol göstermeye muktedir yani “mürşid-i kâmil” birini bulmaktır. 

 
Tasavvuf; insanı Allah’a götürmeyi hedefler. Bunun için ise seyr ü sülûk denilen manevi bir yolculuk 
gerekir. Mutasavvıflar bu yolculuğu gerçekleştirebilmek için bir mürşide bağlanmak gerektiği 
hususunda hemfikirdirler. Hiç kimse bir mürşide bağlanmaksızın bu yolda manevi bakımdan sağlıklı 
olarak mesafe katedemez. Buna işaretle Bâyezîd el-Bistâmî (261/874), “Üstadı olmayanın şeyhi 
şeytandır” der.  
Tasavvuf ilmi, İslâmî hayatın, İslami yaşam tarzının, İslam ahlak ve faziletinin ve kültürümüzün önemli 
bir parçasını oluşturur. Tasavvuf, insanı merkez alan bir ilim olarak, “Hakk için halka hizmeti” temel 
düstur kabul eder. Tasavvufta, insanın gönlüne girmeyi her şeyden üstün tutan, yaratan uğruna 
kâinatta bütün yaratılmışları seven, sûfî anlayışı her devirde rağbet görmek vardır. Engin bir hoşgörü 
anlayışı asırlar boyu süregelmiş, bütün insanlığı saran bir hava içerisinde Hakka ve hakikate davet 
metodu olarak uygulanmıştır.  Tasavvuf tarihine baktığımız zaman her bir sûfînin coşkun birer derya 
olduğunu, ayrı ayrı dünyalara sahip olduklarını ve bu şekilde insanları derinden etkilediklerini ve bu 
etkilerinin o sûfîlerin vefatlarından sonra asırlar geçse bile devam ettiğini görmekteyiz.  

 
İnsanlar farklı mizaç ve tabiatlarda yaratılmışlardır. İnsanoğlu kendi noksanlarını nadiren görebilir, hele 
noksanlarını derhal düzeltmesi haline daha az rastlanır. İnsanda var olan devamlı tekâmül sırasında 
üstad onu birçok lüzumsuz gayretlerden alıkoyacaktır. Yalnızca okumak ve dinlemekle 
öğrenilemeyecek nice hususların tecrübeli bir üstadın nezâreti altında pratik olarak tatbîk edilmesi 
faydalı, hatta zarûrîdir (Konur, 2008; (Güçlü,  Uzun,  Uzun & Yolsal, 2002; 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tasavvuf). Gönenli Mehmet Hoca Efendinin izlediği yol Tasavvuf yoludur.  
 
5.1. Tasavvufta Nefis Terbiyesi 

 

Nefs terbiyesi, tasavvufun esas meselesi olarak görülmekte ve bu sebeple de tarifinde de yer 
almaktadır. Mutasavvıflar; “emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râdiye, merdiyye ve kâmile” 

http://dosyalar.semazen.net/
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şeklinde nefsi mertebelere ayırarak yapılan mücadeleyi de derecelendirmişlerdir. Devamlı surette kişi 
kendini daha güzel vasıflarla donatmaya çalışmalı bunu yaparken de nefsini dizginlemeyi başarmalıdır. 
Bu durumda hakikat-i kalb ve ruha hakikat-i eşya ve hakikat-i Muhammediyye’ye arif olmuş böylece de 
vuslat etmiş bulunursunuz. “Nefsini (kendini, hakikatini, nefsü’l-emrini, ruhunu) bilen Rabbini bilir”, 
hadisine vakıf olur.  İnsan-ı kâmil sayesinde maiyete vakıf olarak gafletten, masivaya meyl ve hevesten 
kurtulup belki huri ve cennetlere bile iltifat ve rağbetten uzaklaşarak iki âlemde Allah’a vasıl olur 
(Soysaldı, 2014).   İnsan, hayatının her döneminde nefsiyle bir uğraş vermekte, onu yenmenin, 
isteklerine karşı durabilmenin gayreti içerisindedir. Bu açıdan da bakıldığında bir insanın kendi 
içerisinde gelişen bir savaşın mevcudiyeti görülmektedir. İbn Arabî de, nefsi, “bedeni idare eden ama 
gözle görülemeyen bir latife” olarak kabul etmektedir. Nefsi insanın ikili mahiyetini tamamlayan bir 
unsur olarak kabul eder. Allah’ın ruhundan üflediği anda ilâhî nefha ile tesviye edilmiş bedende ortaya 
çıkmıştır. Nefs insana berzâh âleminde verilen sıfat olması yönüyle kötülenmiş, Allah’a izâfe edilmesi 
sebebiyle de övülmüştür (İbn A. Muhyiddîn, Fütûhât-ı Mekkîyye). İnsanın kalbine tesir etme konusunda 
nefis ve kalp sürekli bir mücadele içerisindedirler. Kalp bu mücadeleler sonunda bazen ruhun, bazen 
de nefsin istek ve arzularına uymakta, ondan etkilenmektedir. Nefsin bu kötü istek ve arzularından 
kurtulmak için tezkiye edilmesi, terbiyeye tabi tutulması gerekmektedir. Bunların neticesinde kalp de 
ruha kulak verecek ve ondan gelecek emirlere göre vaziyet alacaktır. Nefsine sahip olamayan kişi artık 
onun isteklerini normal görür. En kötü isteğini dahi normal bir ihtiyaç olarak kabul eder. Tam tersi 
nefsine sahip olan onun kötü istek ve arzularına dizgin vuran için, aklı nefsine karşı durabilmektedir. 
Mutasavvıflar; “emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râdiye, merdiyye ve kâmile” şeklinde nefsi 
mertebelere ayırarak yapılan mücadeleyi de derecelendirmişlerdir. Çünkü, insan bir eğitim içerisinde 
belli bir süreç sonucunda her basamakta farklı zorluk ve engellerle karşılaşmaktadır. Kendisini 
geliştiremeyen, hep aynı seviyede kalan insan her açıdan olumsuzluklarla karşılaşır ve toplum 
tarafından da yerilir. Devamlı surette kişi kendini daha güzel vasıflarla donatmaya çalışmalı bunu 
yaparken de nefsini dizginlemeyi başarmalıdır. Erzurumi’ye göre marifet-i nefs;  “varlığın vicdanen 
mahviyle, kalbin masivadan boş olması ve huzur ve üns-ü Hüda ile dolu olmasıdır”.  Bununla birlikte 
ruhun huzurla sırrın ise üns ile lezzetlenmesidir. Bu durumda hakikat-i kalb ve ruha hakikat-i eşya ve 
hakikat-i Muhammediyye’ye arif olmuş böylece de vuslat etmiş bulunursunuz. Yine kişi kalp aynasına 
baktığında kendi suretini görür. “Nefsini (kendini, hakikatini, nefsü’l-emrini, ruhunu) bilen Rabbini bilir”, 
hadisine vakıf olur (Uludağ, 2012). Gönenli Mehmet Hoca Efendi de vaaz ve nasihatlerinde nefis 
terbiyesine önem vermiştir. Nefis terbiyesi, öncelikli meselelerden biri olmuştur.  

 

6. İNSAN-I KAMİL 

“İnsan-ı kâmil”, tasavvuf felsefesinin temel kavramlarından birisidir. Bu kavram daha önce kâmil 
mü’minin karşılığı olarak kullanıldığı halde sonradan tasavvuf felsefesinde özel bir anlam kazanmıştır. 
İnsan-ı kâmil; rehber, delil, kılavuz ve yol gösteren anlamına gelmektedir. İnsan-ı kâmil, fenâfillah 
mertebesine eren insana denir. Fenâfillah olmak tâbiri “beşerî iradeyi yaratıcının iradesinde eritmek” 
mânâsına gelir. TDV Ansiklopedisine göre insan-ı kamil; “Allah’ın her mertebedeki tecellilerine mazhar 
olan insan anlamında bir tasavvuf terimidir” . 

 
Tasavvuf tarihinin en önemli konularından olan insân-ı kâmil anlayışı, varlık ve bilgi problemleriyle ilgisi 
yanında dinî ve ahlâkî boyutları da bulunan derin fikrî çaba ve ruhî tecrübenin ürünü olarak ortaya 
çıkmıştır. İnsân-ı kâmil kavramı tasavvuf literatürüne Muhyiddin İbnü’l-Arabî tarafından 
yerleştirilmiştir. İnsân-ı kâmil; maddî ve mânevî, kesif ve latif, zulmânî ve nûrânî, cismanî ve ruhanî, 
süflî ve kutsî âlemde var olan her şeyi, yani Hakk’ın her mertebedeki tecellilerini ve kemallerini 
kendisinde taşıdığından söz konusu kemal hallerinin çeşitli vesilelerle ve değişik şekillerde zuhur etmesi 
itibariyle sayısız isimler alır. Meselâ Hz. Peygamber’in mânevî hüviyeti olması itibariyle ona “nûr-i 
Muhammedî” ve “hakîkat-i Muhammediyye” denildiği gibi onun ilmî, ahlâkî ve ruhî faziletlerine sahip 
olması itibariyle “vâris-i Muhammedî”, âlemin küçük bir örneği olması sebebiyle “âlem-i sagīr”, Allah’ın 
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vekili olması dolayısıyla “nâib-i Hak, zıllullah”, Hakk’ın mazharı ve tecelligâhı olması sebebiyle “mir’ât-ı 
Hak” gibi isimler verilmiştir (TDV İslam Ansiklopedisi, c. 22, ss. 330-331).  

 
Salik, insan-ı kâmil mertebesine ulaşınca mutlak olan Hakk’a ayna olur. Sözlükte "yolcu" anlamına gelen 
sâlik, tasavvufta, Allah'a giden yolu tutana, seyr halinde bulunduğu sürece müride denir. Arapça’da 
mükemmel/yetkin insan anlamına gelen insan-ı kâmil terimi, tasavvuf felsefesinde mutasavvıfların 
ortaya koyduğu fenâfillah (Allah’ta yok olma), bekâbillah (Hak ile bâkî olma) aşamasında insanın 
varacağı son aşamayı nitelemek için kullanılmıştır. Vahdet-i vücûd öğretisine dayalı fenâ düşüncesine 
göre, insanın amacı; beşerî varlığını Allah Teâlâ’nın varlığında eritmektir. Bu aşamaya ulaşan şahıs, ilâhî 
aşkla kendisinden geçer ve içinde yaşadığı gerçekliği başka bir gözle görmeye başlar (Çelik, 2011). 

 
İnsan-ı kâmil olmayı istemekle, insan-ı kâmil olunmaz. Sufilerin anlayışına göre her insan, insan-ı kâmil 
olabilmek için bazı kabiliyetler taşır. Hak Teâlâ herkese bu kabiliyeti vermiştir. Bu kabiliyetlerini 
tasavvuf terbiye usullerine göre geliştirenler, o makama adaydır. Ancak, kusur kişinin kendindedir ki, 
istidâdını ziyan eder. İman, İslam ve ihsan onun yol ve yörüngesi, Allah rızası hedefi, Hakk’ı sevip 
sevdirmek vazifesi, cennet ve Cemalullah ise bu düşünce ve aksiyonun semeresidir. İnsan-i kâmil 
yeryüzünde Allah"ın halifesidir (Yüce, 2008). Mürşid olan kişinin sohbeti kıymetli, aynı zamanda 
iyiliklerin kıblesi hükmündedir. Böyle bir mürşidden gafil olursan, ilmi Rabbanisi olmayan akıllara tabi 
olursun ki, böyle kişiler henüz daha nefsaniyet mertebesinden terakki edip hakikat mertebesine 
erememişlerdir. Bundan zevk alanlar ise, çocuklar ve cahiller olup, erler ve akıllılar değildir. Kalbin 
tamamıyla Allah’a yönelmesiyle ilgili “Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel” (Müzemmil, 
73/8) ayeti ve bu ayette geçen tebettül kelimesinin, gönlü dünyaya bağlanmaktan kesmek anlamına 
gelmektedir. Bu da ibadet, ihlâs ve bütün varlığıyla Rabbine müteveccih olmakla sağlanır.  Kalbinizi 
masivadan temiz tutmak, dünya ve ahirete ait mahlûklara bağlanmamak gerekir. Çünkü, dünya çok 
çabuk geçer. Allahın sevgili kullarıyla yapılan sohbet çok önemlidir. Eshab-ı Güzin elde ettikleri manevi 
dereceye Hz. Peygamberle yaptıkları sohbet sayesinde nail olmuşlardır. Allah’ın visalinden geri kalmak 
en büyük azap bu ayrılık ateşinin yakması, her azaptan kötü ve daha yakıcıdır. Gaflet ehli ile Hakk’a talip 
olanların bir olmaları mümkün değildir. Tarikattan maksad bu huzura erişmektir. Kalb, masiva ve 
ağyarın kuruntu ve vesveselerinden ve meşguliyetlerinden uzak olmalıdır. Kalp aynası kederlerden ve 
masiva kirinden temiz ve boş olduğu zaman Hakk’ın müşahede sırrına ulaşır. İnsan-ı kâmil sayesinde 
maiyete vakıf olarak gafletten, masivaya meyl ve hevesten kurtulup belki huri ve cennetlere bile iltifat 
ve rağbetten uzaklaşarak iki âlemde Allah’a vasıl olur.   

 
Nefsin üzerine gidilip onun yok olduğunu bildiğinde varlığın Allah’ın olduğu bilinir. Hakk’ın huzurundan 
başka bir fikir olmaz, insanın kendisinde varlık görmesi en büyük günahlardandır. İnsanın vazifesi 
tevhidi bulmak, imanın ve İslam’ın hakikati ise tevhide erişmektir. Ayrıca âlemde manevi uyanmayı 
sağlamak insanın vazifesidir. Buda kalbi gafletten kurtarmak ve Allah’ın huzurunda olma fikri ile 
gerçekleşir. “Onlar, Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü 
hesaptan korkan kimselerdir” (Ra’d,13/21) ayeti sırrınca varlığını Allah’a verip, kendini aradan çıkaran 
kimsenin ve bununla beraber ehl-i huzur olanın imanı iyan (açık, ayan beyan) olur. İslam’ın hakikati, bu 
huzuru bulmakla olur. Hakiki imana erenler, huzur ve saadeti elde edenlerdir. 
 
İnsân-ı kâmil Hak ile halk arasında bir köprü vazifesi görür. Gerçek insân-ı kâmil olan Hz. Peygamber ile 
onun vârisi olan insân-ı kâmilin bir özelliği de Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmış olması bakımından ahlâkî 
kemale sahip bulunmasıdır. İnsân-ı kâmil şeriat, tarikat, hakikat ve mârifet itibariyle tam ve ergin olan 
kişidir. Kâmil insanın sözleri doğru, işleri iyi, ahlâkı güzeldir, mârifet sahibidir, yani eşyayı ve ondaki 
hikmetleri gereği gibi bilir. Esasen sülûkün amacı da söz konusu dört hususu kemale erdirmekten 
ibarettir. İnsân-ı kâmilin bir başka fonksiyonu da ilâhî varlık için en büyük şahit ve delil olmasıdır. Bu 
delil öteki bütün delillerden daha güçlüdür; çünkü ilâhî isim ve sıfatlar hiçbir varlıkta insân-ı kâmilde 
olduğu kadar parlak bir şekilde görünmez. O, Allah isminin mazharı, yaratılışın gayesi ve Allah’ın 
halifesidir (TDV İslam Ansiklopedisi, c. 22, ss. 330-331). 
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Dünyada insanı malları, çocukları Allah’ı zikirden uzak kalmasına neden olmasını hatırlatarak “Ey iman 
edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar 
hüsrana  uğrayanlardır” (Münafikun, 63/9)  ayeti bu konuda apaçık bir delildir. “Kim Rabbinin zikrinden 
yüz çevirirse, Rabbin onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır” (Cin, 72/17), “Her kim de benim 
zikrimden yüz çevirirse onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü kör olarak 
haşrederiz” (Tâ’hâ, 124), “Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif 
bir sesle zikret, gafillerden olma” (Araf, 205), “Her kim Rahman olan Allah’ın zikrinden yüz çevirirse, biz 
ona bir şeytanı arkadaş veririz. Artık, o şeytan onun yakın dostudur” (Zuhruf, 36), “İyi bilin ki Allah’ın 
dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir” (Yunus, 62), “Ey iman edenler! Allah’tan 
korkun. O’na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz” (Maide, 35), “Allah’ın 
yasaklarından sakının ve sadıklarla beraber olun” (Tevbe, 119), “Onlar, Allah’ın hidayet ettiği 
kimselerdir. Sen de onların yoluna uy” (En’am, 90), “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve ancak 
Müslümanlar olarak ölün” (Ali imran, 102), “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin ve sabah akşam 
tesbih edin” (Ahzap, 41-42), “Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka 
kurtuluşa erecektir” (Alâ,14-15), “Onlar ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah’ı 
zikrederler” (A’li İmran, 191), “Onlar iman etmiş olup kalpleri zikretmekle huzura kavuşur” (Râ’d, 28),  
“İman ve amelde öne geçenler, ahirette de öne geçerler” (Vakıa, 10) ayetleri kamil müslümanın 
özelliklerine de vurgu yapmaktadır.  
 
Gönenli Mehmet Hoca Efendi’de, vaaz, sohbet ve nasihatlerinde daima insanlara, Allah’ı zikretmeyi, 
hakkı sabrı ve sırat-ı müstakim yolunda bir yaşam sürmeyi öğütlemiştir. Yani, kamil insan olmaları 
yolunda çaba harcamıştır. Hak kimseden uzak değildir diyen Gönenli Mehmet Hoca, her zaman gönül 
âleminde O’nun huzurundan gafil olmamayı istemektedir. Nefsin üzerine gidilip onun yok olduğunu 
bildiğinde varlığın Allah’ın olduğu bilinir. Hakk’ın huzurundan başka bir fikir olmaz, insanın kendisinde 
varlık görmesi en büyük günahlardandır. Bunu terk etmek en mühim emirdir.  İnsanın vazifesi tevhidi 
bulmak, imanın ve İslam’ın hakikati ise tevhide erişmektir. Ayrıca âlemde manevi uyanmayı sağlamak 
insanın vazifesidir. Buda kalbi gafletten kurtarmak ve Allah’ın huzurunda olma fikri ile gerçekleşir. 
Hakk’ın huzurunun gönülde temkin bulması sayesinde ilahi mearife ve ledün ilimlere ayna olan kalbe 
yansımalar olacaktır. Ona göre, insan hayatı nefisten ibarettir. Nefis sahibi olan mearif erbabının ise 
kendilerinden fani olup Hakk varlığıyla kalmalarını gerekir. Tarikat Cenab-ı Hakk’a gidecek yoldur. Bu 
yollar evliyanın meşrep ve mizaçlarına göre çoğalmıştır. Halk âleminden olan vücud kaydından geçerek 
emir âleminden olan kalp ve ruh yönüne yönelip Mevla’nın huzurunda, gaflete izin verilmemelidir. 
“Onlar, Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan 
kimselerdir” (Ra’d,13/21) ayeti sırrınca bir insan-ı kamilin eteğini tutup, onun terbiyesiyle murad ve 
maksuda ermektir. İslam’ın hakikati, bu huzuru bulmakla olur. Hakiki imana erenler, huzur ve saadeti 
elde edenlerdir. Alah’ın zikrinden gafil olanlar O’nun huzurunda olma bahtiyarlığına erişemeyenler 
şiddetli azab ve ayrı kalma ateşi ile yanacaklardır. “Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Rabbin onu 
gitgide artan çetin bir azaba uğratır” (Cin, 72/17) ayetini de hatırlatarak mü’minleri ikaz emektedir.  

 

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 

Tüm velîlerin değişmeyen yanı; Hak aşığı olmaları, iyiyi, güzeli, doğruyu sevmeleri ve hayatın bu üç 
nimeti uğruna yaşamlarını tanzim etmeleridir. Onları kerametlerinden, efsanelerinden, 
menkıbelerinden sıyırın; ortada şu gerçek kalacaktır: Anadolu velîlerinden hiçbiri hayatlarını kendileri 
için yaşamamışlardır. Etraflarına insanca yaşamanın, ahlaklı yaşamanın, erdemli yaşamanın yollarını 
göstermişlerdir (Boratav, 1973). Velîlerimizin pek çoğu aydın, güler yüzlü, gönlü geniş, bağışlayıcı ve 
hoş görülüdür. Onlar, toplum içinde yaşayıp, toplumdaki insanlara dini, ahlaki ve sosyal açıdan örnek 
olarak, velîlik mertebesine ulaşmışlardır (Araz, 1988). Gönenli Mehmet Hoca da, derslerinde ve 
sohbetlerinde bulunan pek çok zâtı tasavvuf yolunda yetiştirdi. Pek çok insanı da cehaletten kurtarıp, 
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sâlih kimseler hâline getirdi. İlme, marifete ve feyze susamış iki yüz bine yakın kimse onun feyz 
pınarından kana kana içmiştir. Gönenli Mehmet Hoca Efendi  sayesinde, rüşt, hidâyet ve marifete 
kavuştu.  

 
Gönenli Mehmed Efendi hakkında onu tanıyan herkesin yaptığı ortak yorum şudur: "Gönenli Hoca mı? 
Onun gibisi bir daha zor gelir". Kısacası Gönenli Hoca insanların kalbinde, klasik bir din adamından çok 
daha büyük, çok daha anlamlı bir yer edinmiştir. Gönenli Mehmed Efendi "Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, 
müjdeleyin, nefret ettirmeyin" hadis-i şerifini hayatında en güzel bir şekilde uygulamıştır. O, "yükte 
hafif, sevapta ağır olanları götürmeye çalışacağız" diyerek insanları dinin emirlerini yerine getirmeye 
teşvik ederdi. Kendisi çok zeki bir insandı. Bir kez gördüğü bir insanı 40 yıl sonra görse tanırdı. Eğitime, 
özellikle anneliğin sorumluluğunu da düşünerek hanımların eğitimine büyük önem verirdi. Haftanın 
belli günlerinde de, hanımlara vaaz ediyordu. 90 yaşında, iki taraftan koluna girilmiş güçlükle bir insan 
düşünün. Eşi kendisine soruyor: "Artık sohbet vermek için camii camii dolaşıp yorulmasanız.” O ise şu 
cevabı veriyor: "Belki cemaatime söylemeyip unuttuğum bir şey kalmıştır." 
Gönenli Mehmed Efendi kişisel görünümüyle de çok farklı bir portre çizmekteydi. Tertemiz, düzgün ve 
şık giyimli, sempatik ve insanları kendine çeken bir alimdi (https://www.mumsema.org/turk-islam-
alimleri). 
 
Günümüzde tasavvufi şahsiyetlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Yaşantı olarak örnek 
olacak insanların nesli maalesef azalmıştır. İmam Efendi, son yüzyılda yetişmiş önemli bir şahsiyettir. 
Hem askeri alanda hem de dini ve tasavvufi etkisi son derece dikkat çekici bir insandır. Nakşibendiyye 
tarikatına mensub olup hem hayatında hem de kendinden sonraki dönemlerde insanlara faydalı olmuş, 
rehberlik etmiş eserleri okunmuş ve istifade edilmiştir. Bu çalışmada onun tasavvuf düşüncesi içersinde 
insan-ı kamil anlayışına vurgu yapılmıştır. Bu ilim ve irfan insanını tanımaya ve tanıtmaya çalıştık. 
Tasavvuf ve tarikatte esas olan örnek insan, insan-ı kâmil olduğuna göre bu seviyede olan kişileri 
tanıtmak da oldukça önemlidir. Tasavvufi şahsiyetleri gün yüzüne çıkarıp insanların onlardan 
faydalanmalarını temin etmek, hem o şahsiyetlere karşı bir vazife hem de insanlara faydalı olmanın en 
önemli vesilesidir. 
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ÖZET 
 
Hz. Peygamber (sav), İslâm Dinini öğretirken kadın-erkek, çocuk-genç-yaşlı, hür-köle, zengin-fakir, Arap-Arap 
olmayan gibi ayırımlar yapmamış, hatta günümüzdeki tabiriyle “dezavantajlı kişiler ve gruplar için pozitif 
ayırımcılık” sayılabilecek örnek uygulamalar ortaya koymuştur. Çok sayıda Kur’ân-ı Kerîm âyeti ve Hz. 
Peygamber’in (sav) hadîs-i şerîfi İslâm Dininin eğitim ve öğretime verdiği önemi ortaya koymaktadır. Öte taraftan 
Hz. Peygamber (sav) kadınların din konusunda doğrudan birincil kaynak olarak kendisinden bilgin hanım 
sahâbîlerden yararlanmaları için özel programlar düzenlemiştir.  

 
Gönenli Mehmet Efendi, 1903’te Gönen’de doğmuş, ilköğrenimini ve hafızlığını burada tamamlamış; Gönen’in 
Yunanlılarca işgali esnasında vaazlarıyla halkı kurtuluş mücadelesine teşvik etmiştir. Kurtuluş Savaşından sonra 
İstanbul’a giden Mehmet Efendi, Serezli Ahmed Şükrü Efendi’den kıraat talimi almış ve 1925’te kıraat ilminden 
icazet almıştır. 1930’da Gönen Merkez Camii imam-hatibliğine atanmış, askerlik sonrası İstanbul’da yerleşmiş ve 
sırasıyla Hacı Kaftanî, Dülgerzâde, Hacı Hasan camilerinde ve 1954-1982 arasında ise Sultan Ahmed Camii’nde 
imam hatiplik yapmıştır. Bu sırada Üsküdarlı Ali Efendi’nin vefatıyla (1976) boşalan reîsülkurrâlığa getirilmiştir. 
Soyadı kanunu çıktıktan sonra Öğütçü soyadını alan Gönenli Mehmet Efendi, halk arasında daha çok Gönenli Hoca 
olarak tanınmıştır. 

 
Gönenli Mehmet Efendi resmî imam hatiplik görevinin yanı sıra örgün ve yaygın din eğitim öğretiminde büyük 
hizmetler sunmuş, yıllarca fahrî vaizlik yapmış, özellikle de kadınların din eğitim ve öğretimden mahrum 
kalmamaları için sadece kadınlara yönelik vaaz ve irşad programları düzenlemiştir. Gönenli Mehmet Efendi, fahrî 
vâiz olarak kadınların ihmal edilen din ve ahlâk eğitimine çok önem vermiş, neredeyse haftanın her gününde 
İstanbul’un çeşitli yerlerindeki camilerde kadınların din konusunda doğru bilgilenmeleri için olağanüstü gayret 
sarf etmiştir. Büyük İslâm bilgini Gönenli Mehmet Efendi, uzak görüşlülüğüyle, günümüzün hâlen en önemli 
problem ve ihtiyaçlarından biri olan doğru sağlıklı dinî bilgilenme, din eğitim ve öğretimi ve özellikle de kadınların 
din eğitimi konusunun önemini ortaya koymuştur. Gönenli Mehmet Efendi de vaaz ve irşadlarında Kur’ân-ı Kerîm 
âyetleri yanında sıklıkla hadîs-i şerîflere başvurmuş, konuları Hz. Peygamber’in (sav) sözleriyle açıklamaya 
çalışmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Gönenli Mehmet Efendi, Hadîs, Kadın, İrşâd. 
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GİRİŞ 

 
“Oku1” emriyle başlayan Kur’ân-ı Kerîm, bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmayacağını2; ilmin artırılmasının 
dua olarak talep edilmesini3; Hz. Peygamber (sav) de ilim öğrenmenin her Müslüman üzerine farz 
olduğunu4 vurgulamaktadır. Hz. Peygamber (sav) kadın-erkek ayrımı yapmadan tüm müminlerin 
eğitimleriyle ilgilenmiş olmakla beraber, toplumda erkeklere göre dezavantajlı durumda olan 
kadınların eğitimi ve din eğitimleriyle özel olarak alakadar olmuştur.5 Hz. Peygamber’in (sav) 
sünnetinde, fizik ve metafizik olarak bir bütünün; incelik, nezaket, zarafet, güzellik ve duygusallık 
yönlerinden oluşan yarısını kadın; kol kanat germek, güç kuvvet, sahip çıkmak gibi yönlerinden oluşan 
diğer yarısını erkek oluşturmaktadır.6 Nitekim kadınların camiye gelmelerine engel olunmamasını; 
“Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayınız”7 diyerek emretmiştir. Hz. 
Peygamber (sav), kadın-erkek herkese açık konuşmaları dışında, sadece kadınlara yönelik olarak 
düzenli sohbetlerle kadınların bilgilenmelerini, eğitilmelerini sağlamıştır.8 Kadınların genel olarak 
eğitimden, özel olarak ise din eğitim ve öğretiminden mahrum bırakılmaması ve kadının fıtrî 
yeteneklerinin, zihnî, hissî melekelerinin gün yüzüne çıkarılıp geliştirilmeleri kadın, aile ve toplum 
açısından önemlidir.9 
 
Gönenli Mehmet Efendi 
 
Aslen Kırımlı bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak Gönen’de doğdu. Babası Osman Efendi, annesi Fatma 
Hanım’dır. İlköğrenimini ve hıfzını tamamladıktan sonra 1920’li yıllarda İstanbul’a gitti. Serezli Ahmed 
Şükrü Efendi’nin ders halkasına devam ederek 1925’te kıraat ilminden icâzet aldı. Bu arada 
Medresetü’l-irşâd’a kaydoldu. Medreselerin kapatılması üzerine (1924) yeni açılan İmam-Hatip 
Mektebi’nin son sınıfına kabul edildi; 1927 yılında bu okuldan mezun oldu. Soyadı kanunu çıktıktan 
sonra Öğütçü soyadını aldı. Halk arasında daha çok Gönenli Hoca olarak tanınmıştır. İlk görevine Gönen 
Merkez Camii imam-hatibi olarak başlayan (1930) Mehmet Efendi üç yıl sonra askerliğini yapmak üzere 
buradan ayrıldı. Dönüşte İstanbul’da Hacı Kaftanî, Dülgerzâde ve Hacı Hasan camileriyle Sultan Ahmed 
Camii’nde imamlık yaptı. En uzun görevi Sultan Ahmed Camii imamlığıdır (1954-1982). Bu sırada 
Üsküdarlı Ali Efendi’nin vefatıyla (1976) boşalan reîsülkurrâlığı da üstlendi. Resmî görevinin yanında 
Gönenli Hoca’nın örgün ve yaygın eğitim hizmetleri Kur’an kurslarında fahrî öğretmenlik ve fahrî vâizlik 
olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Kur’ân-ı Kerîm ve dinî bilgiler öğrenmek üzere Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden İstanbul’a gelen fakir öğrencilerin ihtiyaçlarını halktan topladığı yardımlarla karşılayarak 
önemli hizmetlerde bulunmuş ve 1940-1980 yılları arasında binlerce talebe yetiştirmiştir. Onun 
ilgilendiği kursların başında hepsi de Fatih semtinde olmak üzere Üçbaş Camii Kur’an Kursu, Hacı Hasan 
Camii Kur’an Kursu ve Akseki Mescidi’ndeki Hırka-i Şerif Kur’an Kursu gelmektedir.10 

                                                           
1 Alak Sûresi 96/1, 3. 
2 Zâriyât Sûresi 39/9. 
3 Tâhâ Sûresi 20/114. 
4 İbn Mace, Mukaddime 17. 
5 İbrahim Canan, Peygamberimizin Okuma Yazma Seferberliği ve Öğretim Siyaseti, İstanbul, Cihan Yayınları, 1984. 
6 Ali Akyüz, Hazret-i Peygamber’in Medeniyet Projesi Saygı Medeniyeti, s. 138-144, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2010. 
7 Buharî, Cuma 13; Müslim, Salât 136. 
8 Buhari, İ'tisam 9, İlim 35; Müslim, Birr ve Sıla 152. 
9 Huriye Martı, “Değer ve Hak Bağlamında Hz. Peygamber’in Sünnetinde Kadın Eğitimi”, Aile ve Eğitim-Tartışmalı İlmi 
Toplantı-, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 2010, s. 89. 
10 Recep Akakuş, “Gönenli Mehmet Efendi”, DİA, 14/149-150, Ankara, 1996; Recep Akakuş, İslam’da Kur’ân öğretimi ve 
reisü’l-kurra Gönenli Mehmed Öğütçü Hoca Efendi, s. 12 vd, 108-115, İstanbul, Sahaflar Kitap Sarayı, ts; Rahim Arabacı, 
Gönenli Mehmed Efendi: Örnek bir şahsiyet örnek bir hayat, s. 15 vd, İstanbul, 2015, Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi 
Araştırmalar Vakfı; İzzet Ay, İlim, irfan ve hizmet pınarı Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri (K.S.): hayatı duaları vaazlarından 
örnekler menkıbeler, İstanbul, 2013, Yağmur Yayınları; M. Fatih Çıtlak, Nur kandili: Velî Gönenli Mehmed Efendi, İstanbul, 
2013, Sufi Kitap. 
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Gönenli Mehmet Efendi’nin Kadınların Din Eğitim ve Öğretimine Verdiği Önem 

 

Gönenli Mehmet Efendi, fahrî vâiz olarak kadınların ihmal edilen din ve ahlâk eğitimine daha çok önem 

vermekteydi. Haftanın hemen her gününde İstanbul’un çeşitli yerlerindeki camilerde kadınlara vaaz 

verirdi. Vaazlarında öğretmekten çok eğitme, irşad etme ve dinî hayatı canlı tutma onun başlıca hedefi 

olmuştur. Bu sebeple vaazlarına güzel sesiyle Kur’ân-ı Kerîm okuyarak başlar, ilâhi ve kasidelerle 

cemaati coşturur, ardından dinleyicilerin dikkatini çekecek şekilde etkili ve slogan mahiyetindeki 

cümlelerle kısa konuşmasını yapardı. İrşad konusunda Hz. Peygamber’in “Kolaylaştırınız, 

güçleştirmeyiniz; müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz”1 meâlindeki hadisinin emrini hayatı boyunca titizlikle 

uygulamaya çalışmıştır.2 

 

Gönenli Mehmet Efendi’nin Sohbetlerinde Kullandığı Hadîslerden Örnekler 

 

Gönenli Mehmet Efendi, çoğunlukla, sohbetlerinde3 kullandığı hadîs-i şeriflerin Arapça metinlerini 

vermeksizin, hadîs usûlünde “ma῾nen/mânâ ile rivâyet” diye ifade edilen yolla4 “meâlen” dile 

getirmiştir. Gönenli, çoğu kez irticalen yaptığı sohbetlerde geçen söz konusu hadîs-i şeriflerin 

bulunduğu hadîs kitaplarına da işaret etmemiştir. Gönenli’nin sohbetlerinde kullandığı hadîs-i şeriflerin 

sıhhat derecelerinin farklı oldukları görülmektedir: “Sahîh” ve “hasen” isnâdlı hadîsler yanısıra, “zayıf” 

isnâdlı hadîslerin de sohbetlerde kullanıldığı; hatta sayıca az olmakla beraber, kısaca, “hadîs diye 

uydurulmuş söz” demek olan “mevzû῾/uydurma” hadîslerin de Gönenli’nin sohbetlerinde yer aldığı 

görülmektedir.5 

 

“Kendini bilen Rabb’ini bilir”  

 

Özellikle sufi çevrelerde hadîs-i şerîf olarak anlatılagelen “men arefe nefsehü fekad arefe Rabbehü”, 

“Kendini bilen Rabb’ini bilir” من عرف نفسه فقد عرف ربّه  sözünün6 bir başka ifadesidir. Söz konusu söz, 

hadis kaynaklarında Hz. Peygamber’in (sav) sözü (merfû hadîs) olarak tespit edilememişse de; 

içeriğinin, anlamının doğru ve İslam’a uygun olduğuna dair yorumlar yapılagelmiş ve bu söze dair geniş 

bir literatür ortaya çıkmıştır. 

 

Kenz-i Mahfi sözü  

 

“Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlûkatı yarattım. ”7 

كنزا مخفيّا، فأردت أن أُْعَرفكنت  فخلقت الخلق  

Halk arasında ve tasavvuf kitaplarında kudsî hadîs olarak bu sözün Hz. Peygamber’e aidiyeti ve sahih 

veya zayıf herhangi bir isnadı tespit edilememiştir. Ali el-Kârî (1014/1606) gibi müellifler ise bu sözün, 

hadis olmamakla beraber manasının doğru olduğunu; “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet 

etsinler diye yarattım” âyetinin8 anlamına uygun/ondan mülhem olduğunu vurgulamışlardır.9 

                                                           
1 Buhârî, İlim 11, Edeb 80, Cihâd 164; Müslim, Cihâd 6-7. 
2 Recep Akakuş, “Gönenli Mehmet Efendi”, DİA, 14/149-150. 
3 Gönenli Mehmet Efendi, Sohbetler, C. 1-2, İstanbul, 1996; Gönenli Mehmet Efendi Hz’lerinin Rahmet Deryasından Altın 
Damlalar, İstanbul, 2003 
4 “Ma῾nen/mânâ ile rivâyet” hakkında bkz: İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usûlü, s. 57-59, İstanbul, 2015, İFAV Yayınları. 
5 “Sahîh”, “hasen” “zayıf” “mevzû῾/uydurma” hadîs tanımları için bkz: Çakan, Hadis Usûlü, s. 105, 110, 113, 133 vd. 
6 Bu sözün hadîs olup olmadığıyla ilgili değerlendirmeler için bkz: Aclûnî, Keşfü’-Hafâ, 2/262, hadîs no: 2532. 
7 Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, II/132, hadîs no: 2016. 
8 Zâriyât 51/56. 
9 Ali el-Kârî, el-Mevdûâtü’l-Kübrâ, s. 269, h.no: 353, tah. M. es-Sabbağ, Beyrut, 1406/1986 el-Mektebü’l-İslamî. 
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Cennet annelerin ayakları altındadır  

 

“Cennet annelerin ayakları altındadır. ”1 الجنة تحت أقدام األمهات 

 

Günahtan sonra onu silecek iyilik yapmak  

 

“Nerede olursan ol, Allah’tan kork ve günahın ardından bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlarla da güzel 

ahlâkla geçin. ”2 اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن 

 

Kalbin önemi  

 

“Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut 

iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.”3  ًأاَلَ َوإِنَّ فِى اْلَجَسِد ُمْضغَة

 إِذَا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسُد كُلُّهُ ، َوإِذَا فََسَدْت فََسَد اْلَجَسُد ُكلُّهُ أاَلَ َوِهَى اْلقَْلبُ 
 

Ameller niyetlere göredir  

 

“Ameller niyetlere göre değerlendirilir”4  إنما األعمال بالنيات 

 

“Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanınız”  

 

Birçok kitapta Hz. Peygamber’e (sav) nispet edilen “Allah’ın ahlâkıyla ahlaklanınız”  ِتََخلَّقُوا بَأَْخالَِق هللا sözü, 

merfû hadîs olarak tespit edilememiş olmakla beraber Gazali (505/1111), Maksadu’l-Esnâ Şerhu 

Esmâi’l-Hüsnâ adlı eserinde, bu kitabını, yukarıdaki ve “Hiç şüphesiz Yüce Allah’ın bir takım ahlaki 

özellikleri vardır. Onlardan biriyle ahlaklanan cennete girer” hadîsi sebebiyle telif ettiğini 

belirtmektedir.5 
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Dr. Öğr. Üyesi Ali MAZAK 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, amazak@bandirma.edu.tr  

 
 
ÖZET: 
 
Bu çalışmada,  Bandırma'da yaşamış, işinde ve insani ilişkilerinde üstün meziyetler göstermiş, çağdaş ahi bir usta 
olarak anılmayı hak ettiğine inandığımız Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi'nin mesleki ve beşeri uygulamaları; Ahice 
nitelikleri incelenmiştir. Zamanımızda  meslek ve üretim uygulamalarında bir yandan kalite ve müşteri 
memnuniyeti  üzerinde durularak kar limitlerini yükseltme hedeflenirken diğer yandan da sosyal sorumluluk 
felsefesi güdülmektedir. 
 
Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi 1331(1913-1914) yılında 500 yıllık Türk yurdu Üsküp’te doğmuş; Balkan Savaşları 
nedeniyle, on yaşında iken ailesiyle Bandırmaya göç etmiş bir muhacir çocuğudur. Bandırma’da yetişmiş, bir sütçü 
dükkanını devralmış; sütlü tatlılar, pastalar yapıp satarak hayatını   sürdürmüş; 4 Ağustos 2008 yılında vefat 
etmiştir.  
 
Geleneksel Türk üretim, meslek ve ticaret sistemi olan Ahilikte iş yaparken temel amaç insanlara yararlı olmak ve 
hizmet sunmaktır. Büyük karlar peşinde koşmak, sermayeler yığmak hiç değildir. Sabah siftahını yapan esnaf ikinci 
müşterisini dükkan komşusuna yönlendirirken insani bir erdem sergilemektedir. Burada ağır basan felsefe 
rekabet değil dayanışma  ruhudur. Ahilik, işinin hakkını vererek hammaddeden kaçırmadan, emeğini ve ustalık 
maharetini  esirgemeden; adalet, doğruluk, saygı, özveri, cömertlik, konukseverlik, toplum için yaşama, 
yardımlaşma; hakça kazanma, dostça bölüşme, hoşgörü;  insanlar ve müşteriler arasında ayırım yapmama; 
alırken satanı, satarken alanı düşünme; Allah’a kulluk, mahlukuna şefkat etme  vb. ilkelere dayanır.  
 
Bandırma’da mütevazi iki dükkan sahibi olan Ali Usta örnek bir esnaf; cömert, hoşgörülü, merhametli bir insan; 
entelektüel bir aydın, mutasavvıf bir Müslüman olarak yaşamıştır.  Neyzen Tevfik, Süheyl Ünver, Fuat Köprülü, 
Filozof Rıza Tevfik gibi sanat ve bilim adamlarıyla yakın dostlukları; Tahiru’l Mevlevi, A. Haydar Ahıskalı, M. Sami 
Ramazanoğlu gibi önemli İslam mutasavvıflarıyla; hatta bazı papazlarla muhabbet içinde olmuştur. Bir meslek 
adamı olan Tatlıcı Ali Efendi beşeri ilişkilerinde de Ahiliğin bütün vasıflarını sergileyen mütevazi, mükrim, çağdaş 
ahi bir esnaf olarak yaşarken şöhreti ülke dışına kadar ulaşmıştır.   
 
Konu incelenirken literatür taraması yapılmış, ailesinden ve iş çevrelerinden ilgili kişilerden bilgiler toplanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler : Bandırma, Tatlıcı Ali Efendi, Ahilik, Esnaflık,  Ustalık. 
Jel kodları: M10, M21, M50 
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GİRİŞ 
 
Anadolu kültüründe bir engeli yok iken ekmeğini kazanamayan birisi adamdan sayılmaz. En çok takdir 
görenler de emeğiyle, mesleğiyle, marifetiyle yasal çerçevede meşru yoldan ekmeğini çıkaran çevresine 
yük olmayan insandır.  
 
Ahilik,  İslami tasavvuf fütüvvetinin iş ve meslek zemininde Türkçe rasyonelleşmesidir. Temel  felsefesi 
eşrefi mahlukat olan insanı korumak, yaşatmak  ve sonsuza kadar mutlu kılmaktır.  İnsan, insan kalırsa 
dünya aleminde en değerli varlıktır.  İnsanın insan kalması yediği ekmeğin helal olmasına bağlıdır. Ahilik 
insana emeğiyle helal ekmek kazanmanın metodunu gösteren bir düşünce okuludur. Bu okul her 
meslek için bilene bende olmayı, sormayı, dinlemeyi, danışmayı, uygulamayı, denetlemeyi, 
pazarlamayı; hakkını ve haddini bilmeyi; hakkı sahibine teslim etmeyi; ibadet niyetine insanı ve çevreyi 
sevmeyi; yaratana ibadeti, mahlukuna şefkati öze alan bir öğretidir. 
  
Bu öğretide, insan ayak altına düşmemelidir. İnsanın mutlu ve muteber bir yaşam sürmesi için öncelikle 
sağlıklı bir iş ve özümsenmiş, ustalaşılmış bir meslek sahibi olması şarttır. ‘İş bilenin..’ anlayışıyla mesleği 
öğrenmek bir  bilenden almakla mümkündür. Maharet ve beceri deney ve tecrübeye dayanır. Her 
alanda tecrübeli bilgelere Ahilik geleneğinde ‘’usta’’ denir. En eli öpülesi insanlar da onlardır.  
Tarihsel Türk Ahilik sisteminde, mutlu insan işinde başarılı olandır. Başarmak için, usul, yöntem, yol, 
yordam, rehber ve ahlak  gerekir. Ahilik çalışma sistemi  de bunu önerir ve öğretir. Yolda rehber, işte 
usta vazgeçilmez koşuldur bu anlayışta.  
 
Bu çalışmada yöresine ait, Ahilik ölçütlerine uyan   model bir usta, Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi’nin 
mesleki ve insani nitelikleri  incelenmiştir. Bu insan çalışmış, dayanmış, öğrenmiş, başarmış, usta olmuş; 
sürdürmüş; işi temiz,  yaşayışı  düzgün, sevgisi geniş, dostluğu sağlam ve  yerel bir örnek olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  
 
Bu çalışma,  üç ana bölümden oluşmaktadır: 1.Ahilik ve İlkeleri 2.Tatlıcı Alİ Efendi’nin ailesi, kimliği ve 
mesleği  3. Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi’nin  Sosyal hizmetleri, beşeri ilişkileri ve tasavvufi ve entellktüel 
çevreleri. 
 
Çalışmanın amacı:  On yıl öncesine kadar yerel çevremiz dahilinde,  Bandırma’da içimizden birisi olarak  
yaşamış; sade, temiz ve insanca yaşayışıyla örneklik erdemlerine sahip  rolmodel bir insanı Ahilik ilkeleri 
açısından değerlendirmek; tanımak, tanıtmak; halka ve akademik camiaya  takdim etmektir.  
 
Çalışmada güdülen metot: Literatür taraması, ailesinden, iş ve dost çevrelerinden sözel olarak bilgi 
alınması.    
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I. AHİLİK NEDİR, NİÇİN DOĞMUŞTUR ? 
 

1. Ahiliğin Kelime ve Kavramsal Anlamı  
 
Ahilik, kavram olarak XIII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar Anadolu’daki esnaf ve sanatkarlar birliklerine 
verilen bir isimdir. Bu birlikler bu tarihsel süreçte Anadolu şehir, kasaba ve köylerine kadar esnaf ve 
sanatkar kuruluşlarına eleman yetiştirme, kural koyma, yönetme ve denetleme işlevlerini düzenleyen 
bir kurumdur. (Çağatay, 1997:1)  
 
Ahi  kelimesinin  sözlük anlamı  Arapça’da ‘kardeşim’ demektir.  Bazı araştırmacılar  da bunu 
reddetmemekle birlikte (Çağatay, Türkçesindeki  ‘’akı (cömert )’’  kelimesinin Anadolu lehçesinde ‘’ahı’’ 
olarak değişime uğradığını ve ahiliğin bu kelimeye dayandığını savunmuşlardır(Çağatay, 1997:1, 43- 
44). Anadolu kültür, iktisat ve sanat tarihinde  her iki anlamı da taşıyan bir kavram olarak yerini almıştır.  
 
Ahilik, kavramsal olarak XIII. Yüzyıldan beri Anadolu’da kümeler halinde örgütlenen girişimci, esnaf ve 
zanaat birliklerine de isim olmuştur (Kal’a, 2012 : 16-21; (Çağatay, 1997: 67-68).  Ahilik, sanat, ticaret 
ve mesleğin, olgun kişilik, ahlak ve doğruluğun iç içe girmiş bir alaşımıdır. Aynı zamanda Ahilik 
disipliniyle  yetişen  belli bir kıdeme yükselmiş ustalara da ‘Ahi’ denilmiştir. Ahi  diye anılan kişi kesin 
olarak bir sanat, ticaret ya da meslek sahibi demektir. O, meslek vasfının yanında hem de olgun, ahlaklı, 
diğerkam, iyiliksever,  işinde, davranışında dürüst ve güvenilir bir kişi olduğunu gösterir(Çağatay, 
ahiyan.org). 
 
Ahilik sisteminin temelini, Fütüvvet Teşkilatı’nın oluşturduğu görülmektedir. Mensuplarına; 
civanmert, ayyar, feta(delikanlı, yiğit) denilen bu kuruluşun, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren 
filizlendiği, ancak H.3. asırdan itibaren sistematik bir yapıya  büründüğü görülmektedir (Ünsür, 1998: 
545). 
 
Ahi Birlikleri İslam tasavvufunda  yer etmiş olan tevazu, hoşgörü, fedakarlık, cesaret, kahramanlık, 
manalarına gelen Fütüvvet felsefesinin aynı nitelikleri korumakla birlikte özelikle ekonomik bir girişim, 
sanat ve meslek birliği olarak karşımıza çıkmaktadır (Çağatay, 1997: 156). Ahilik, özellikle 13-
15.yüzyıllar arasında Anadolu’da sosyal, ekonomik, siyasi, askeri, dini ve kültürel hayatta çok etkili bir 
kurum olup Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da etkin rol almışlardır(Döğüş,  2015: 61).  
 
Türk Tarihinde ‘’Ahiyanı Rum’’ olarak kayda geçen girişimci erkek Ahi Birliklerinin  kadın kolları da 
tarihi kaynaklarda  ‘’Bacıyanı Rum(Anadolu Girişimci Kadınlar Birliği)’’ olarak kaydedilmişir.  
 

2. Ahi Evren Kimdir ? 
 
Ahiliğin kurucusu Ahi Evren, Anadolu büyük ulularından birisi olup 1171 yılında Azarbaycan’ın Hoy 
şehrinde doğmuş ve zamanının çok önemli âlimlerinden çeşitli dersler almıştır. Anadolu Türk  
sanayisinin kurucusu, öncü ve kurucu Türk büyüklerinden birisi olup fonksiyonel olarak belki de en 
birincisi denilebilir. Ahi Evranı Veli Anadolu şehirlerini dolaşarak Ahi Esnaf-sanatkar birliklerini 
örgütlemiş; özellikle Kayseri’yi kendisine merkez olarak seçmiş, burada kümeler halinde debbağlar, 
örücüler, bakırcılar, kazancılar, dokumacılar gibi çeşitli çarşılar kurmuştur. Kayseri’nin Ekonomik ve 
ticari geleneği ve sağlam kültür yapısı  Ahilere dayanır. 
 
Ahi Evren, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin çağdaşıdır. Çocukluğunu ve ilk öğrenim 
devresini Azar-baycan’da tamamlayıp gençlik döneninde 1190-1202 yılları arasında Horosan’da ve 
Maveraünnehir’de  devrin büyük üstatlarından dersler almıştır. Yirmiye yakın eser kaleme alan Ahi 
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Evren’in eserlerinden devrinin önemli ilimlerini tahsil ettiği anlaşılmaktadır. Bu çok disiplinli alanlarda 
verdiği eserlerinden de anlaşıldığı gibi Ahi Evren 1190-1202 yılları arasında aldığı medrese eğitiminde, 
dini bilimlerin yanında, tıb ve felsefe eğitimi de almıştır(Kal’a, 2012: 44). 
 
Ahî Evren’ın kurduğu ve önce kendi sanatı olan deri işçiliğinden başlattığı ahîliğe, ancak esnaf ve 
sanatkar olanlar katılabilirdi. O, Anadolu Türküne, alın teri ile geçinme, başı dik, kendine güvenli ve 
minnetsiz yaşama yeteneğini kazandırmış, bu asil ruhu aşılamıştır (ÇAĞATAY, 1990: 48). Ahî Ahlâkı, bu 
birliklerin gelişimlerinin belli bir döneminden itibaren artık bir esnaf ve meslek ahlâkıdır ve Fütüvvet 
gibi genel bir ahlak olmaktan farklı bir disiplin özelliği kazanır. Fütüvvetin Anadolu’da “Ahîlik” olarak 
ortaya çıkan şekli ise İslâm iktisadî hayatının müesseseleşmiş bir örneği olarak görünmektedir. “Ahîlik” 
Arapça “kardeşim” anlamına gelen “ahî” kelimesinden alınmadır. Mâmafih bu kelimenin Türkçede 
cömert anlamına gelen “akı”dan türetildiğini söyleyenler de vardır. Meslekî, ahlâkî ve iktisâdî bir kurum 
olan “Ahîlik” Anadolu’ya münhasır bir teşkilâttır(YILMAZ: hasankamilyilmaz.com). 
 

3. Ahilik Niçin Doğmuştur? 
 
Asya’nın kadim Türk toplulukları üzerinde -özellikle doğu cephesinden- Çin ve Moğol tehdidi hep var 
olmuştur. Bunun yanında çevresel diğer tehditler  nedeniyle Türk kavimleri hep batıya doğru 
kaymışlardır. Özellikle korkunç katliam ve tahribatlarla batıya doğru ilerleyen Moğol belası başta 
göçebe Türkler olmak üzere bu Türk kitleleri Anadolu topraklarına doğru sevk etti. Selçuklu Sultanı 
Alpaslan Gazi’nin Malazgirt zaferi bu intikalleri daha da kolaylaştırdı. Aynı zamanda savaşçı ve 
hakkaniyetçi Türk akımını  Bizans mukavemeti önlemeye güç yetirememiştir. Bu gelen topluluklar  
başıbozuk sahipsiz yağmacı güruhlar da değillerdi.  Başlarında yetkin ve yetişkin, Asya’nın kadim kültür,  
bilim ve tecrübelerine sahip kamil ulu erenler vardı. Bugün Anadolu, Kafkasya ve Balkanlarda hala 
ziyaret olarak bilinen; yeşil türbelerde, makamlarda ve ziyaretlerde  yatanlar;  ziyaret edilen ulu yatırlar 
o Türk kafilelerinin  öncüleriydi. 
Gelinen yeni yurtlarda karşılaşılan zorluklarda, tehditlerde,  yerli siyasi, kültürel ve ekonomik güçler 
karşısında bu halkın iş, meslek, din, ahlak eğitimi sevk ve idaresi son derece önem arzeden 
konulardı(Çağatay,  1983: 256-261)  
 
Selçuklu Devlet yöneticileri Abbasi Halifeliğinden ve Horasan, Maveraünnehir bölgesinin  bilge 
ustalarından faydalanmayı ve aldıkları şablonları idari ve iktisadi olarak güncellemeyi ve sosyo-
ekonomik gücü, güveni ve düzeni sağlamak için yeni meslek birlikleri, dayanışma, eğitim ve terbiye 
ocakları kurmayı başardılar. Tarihçi Aşıkpaşazade’nin kaydettiği ‘Tavaifi erbaa-Dört ana grup’ dediği 
(Güllülü: 1977: 80) kurucu unsurlardan ilk iki unsur ‘Ahiyanı Rum-Anadolu Sanayicileri’ ve ‘Bacıyanı 
Rum- Anadolu Üretici Kadınları’ birliği  iş, üretim, sanayi ve sosyal hizmetler  kollarını teşkil ediyordu. 
Erkek ve kadın insan yeteneklerini beceri ve üretim olarak tedavüle sokarken ‘Gaziyanı Rum-Anadolu 
Gazileri’ savaş ve savunmayla, muhtemel  her türlü  belalara karşı hazır kuvvet; ‘Abdalanı Rum- Anadolu 
Dervişleri’ de bu yeni alanda zuhur edecek ahlak ve inanç deformasyonuna karşı gönüllü ve hatta gezgin  
Anadolu Türk Abdallarını meydana sürüyordu. Bu gruplar önce Anadolu, sonra Rumeli ve Kafkas 
topraklarına sağlam bir adalet ve inanç mayası saçmışlar yüzyılların tahribatı onu yok edememiş, 
silememiştir. G. Mustafa Kemal Atatürk de ‘milletimin bu yüksek kültürü olmasa ben hiçbir şey 
yapamazdım’ derken; yada ‘’muhtaç olduğun kudret..’’ diyerek işaret ettiği bu soylu ve derin harsın ta 
kendisidir. 
 
Ahi kişiliğini kazanan girişimci insan vicdanını aklını kendi üzerine gözcü koyan ve insan olduğunu hiçbir 
durumda unutmayan adamdır. Helalinden kazanan, yerine ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli  
olan, yararlı şeyler üretip insanlara sunmayı zevkli, uğurlu bir görev bilen insandır(EKİNCİ, 1991: 21)  
Ahî zâviyelerinde yetişen güzel insanlar, Anadolu’ya sevgi ve erdem  tohumları saçarak yeşerirken bir 
yandan da yerli halkın gönlünü fethetmiş, adaleti, dürüst yaşayışı ve İslâm’ın güzelliklerini yaşayarak 
göstermişlerdir.  Ahîler uzun yıllar Anadolu’da dinin yayılmasında, ticaretin ve sanat dallarının 
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gelişmesinde, bu topraklar üzerinde barış ve huzurun tesisinde önemli roller üstlenmişlerdir. Ticarî 
yönünün dışında birçok fonksiyona sahip olan bu örgüt, Selçuklulardan sonra Osmanlılarda da “Lonca 
Teşkilatı” olarak varlığını devam ettirmiştir.(Kaya 2012, s.1) 
 

4. Türk toplumunda Ahiliğin işlev ve Etkileri 
 
Anadolu’yu Türk-İslâm  yurduna dönüştüren  etkenlerin  en önemlilerinin kadın ve erkek   Ahi örgütleri 
olduğu iddia edilmiştir. Ahî birlikleri, Ahi Evren  öncülüğünde Küçük Asya  topraklarına  göç eden 
Oğuzların iş, ekmek, aş ve terbiye konularında  hâmîleri olup hem yerleşmelerine hem de iş, sanat ve 
meslek  sahibi olmalarına imkan sağlamıştır. Türkmenlerin işsiz olanına iş üreterek;  esnaf ve 
sanatkârına tezgâh ve faizsiz nakit  hazırlayarak Bizans esnafı karşısında ezilmelerini, belki de yok olup 
gitmelerini  önlemiştir(Kaya: 547). 
 
Ahilik, daha önce de İslam tasavvufunda var olan Fütüvvet kültürüne ve ilkelerine dayanır. Ancak bu 
organizasyon Anadolu’da Türklere özgü ekonomik ve sosyal bir kuruluş niteliğiyle 
kurumlaşmıştır(Çağatay,   1997:  1). 
 
Anadolu Selçukluları yönetiminde kurulan ve örgütlenen Ahi birlikleri, Selçuklulardan sonra Beylikler 
ve Osmanlılar döneminde de yayılmasını sürdürmüş (GÜLLÜLÜ 1977: 86),  özellikle Ege-Akdeniz, Edirne 
ve Marmara bölgesine yayılmıştır. Bu hareket Türk ekonomi ve sanayileşmesinin kökleşmesini  
sağlamıştır (Kal’a,  2012:  51). Ahi birlikleri, gençlere sahip çıkmış, onlara hem medeni yaşamın, hem 
Türk, Müslüman ve medeni olmanın; insana hizmet etmenin; farklı sosyal  gruplarla birlikte yaşamanın 
gereklerini;  İslamiyet’in  inanç ve insani kurallarını öğretmişler; meslek, iş,  İnanç, edep, erkan,  şiir, 
musiki, saz, folklor herşeyi bu dergahlarda  gençlere hazmettirmeyi ve bu marifet atölyesini  yüzyıllarca 
sürdürmeyi çok güzel başarmışlardır. 
 
Ahi ustalar Anadolu gençlerini aşk harmanında savurmuşlar, Yesevi teknesinde yoğurmuşlar,  insanlık 
kazanında kavurmuşlar;  Hak sözü söyleyip, canı cana bağlayıp,  cemale talip; kırık gönüllere merhem; 
mazlumlara, gariplere yoldaş; dertlilere dertdaş;  Hz. Alice haldaş, Muhammed Mustafa’ca  Miraç, Ebu 
Bekir’ce yoldaş, Ömer’ce sırdaş, Şahı Merdan’ca gazi; Mevlana’ca arifan, Hacı Bektaş’ca abdalan, Ahi 
Evren’ce ahi, Fatma Bacı misali bacı olup Anadolu’yu kutlu, mübarek, üretken Türk-İslam vatan toprağı 
kılmışlardır. Şu  mısralar onun öğrettiği insani mesajı ne güzel ifade etmektedir: 
Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol /Öyle mazlum yolda kalsa, hemdem  ol 
Mahşer günü dergahına mahrem ol/Ben-benlik güden kişilerden kaçtım işte. 
 
Garip, fakir, yetimleri Rasul sordu/O gece Mirac'a çıkıp Hak cemalin gördü 
Geri gelip indiğinde fakirlerin halin sordu/Gariplerin izin arayıp buldum ben işte. 
…../Gönlü kırık olmayanlardan kaçtım ben işte (Yesevi www.divanihikmet.net). 
 

5. Tanca’lı Seyyah İbni Batuta ve Anadolu Ahi Birlikleri 
 
Anadolu Ahiliği hakkında en sağlıklı bilgiler İbni Batuta’nın seyahatnamesinde bulunmaktadır.  
Batuta, sekiz yüzyıl önce Suriye’nin Lazkiye limanından  bindiği gemiden Alanya’da  inip oradan 
başlayarak şehir şehir, köy köy, dergah dergah Ahi birliklerine konuk olmuş, insanlık, ikram ve iyilik 
görmüş ve buralardaki yaşamı ve yaşayanları hayranlıkla kaydetmiştir: ‘’Yüce Allah, diğer ülkelerdeki 
parça parça var olan birtakım güzellikleri bu ülkede bir araya getirmiş ve burada yaşayan insanlar 
görünüş, huy ve karakter bakımından son derece güzel, yiyecek ve giyecekleri  temiz ve leziz, yaratılış 
bakımından son derece merhametli insanlardı. Bu nedenle de ‘’Bereket Şam’da, şefkat Anadolu’dadır’’ 
denilmiştir (Cevdet,  2008:146). 
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Gene Batuta bizatihi yakından tanıyıp, güzel ilgilerine mazhar olduğu Anadolu Ahilerini şu güzel 
payelerle kaydeder:  Ahiler biladı Rum’da (Anadolu’da) sakin Türkmenlerin her vilayet, şehir, ve 
köyünde vardır. Yabancılara merhamet ve fütüvvet(diğergamlık, özgecilik) göstermede, ikram ve 
hizmet atikliğinde, zalimleri ve gaddarları haklamada; zalimlerin ve  yandaşlarının canına okumada  
dünyada emsalleri yoktur. Ahi denen, bekar genç sanatkarların ve diğerlerinin reis seçtikleri adamlara 
‘Ahi’ derler ve bu cemiyete ‘’fütüvvet’’ adını verirler (Köksal, 2015: içinde, Cevdet,  İslam-Türk Teşkilat-
I Medeniyyesinden-1- Ahiler Müessesi: 255; Güllülü, 1977: 21-22). 
 

6. İktisâdî Hayatta Ahîlerin Rolü ve Faydaları 
 
Ahî teşkilatı sanki yarar  amaçları doğrultusunda kurulmuş bir örgüttü. Bu teşkilata girenler başta ahlak 

olmak üzere, ilmî, askerî ve değişik meslekî sahalarda çok yönlü yetiştirilmekteydiler. Gençleri eğiterek 

kaliteli mal üretimini sağlayan bu Ahilik örgütü, alıcı ile satıcı arasında barış ortamını tesis ederek 

Anadolu’nun sosyal ve ekonomik düzenine büyük katkı sağlamış; Anadolu’da Bizans esnafına karşı 

Türkleri ekonomide söz sahibi yapmıştır. Bu kuruluşlar, Müslüman esnaf ve sanat erbabının yerli esnafa 

karşı korunmasını ve rekabet gücünü artırarak Türkleri ekonomide söz sahibi yapmıştır(Kaya:554; 

Çağatay, 1988: 494-496). 

Ahilik  düşüncesinde  zengin ile fakir, üretici ile tüketici, işgücü ile sermaye ve millet ile devlet arasında 
iyi ilişkiler ve uyumlu bir  denge söz konusudur. Ahilik felsefesi günümüz toplam kalite yönetimi, 
müşteri memnuniyeti, çalışma ve çevre standartları, iş ahlakı vb. konularla çok yakın paralellik 
göstermektedir (Durak, Yüce, 2010: 151). 
 
İktisâdî alanda ahiliğin  kazanımlarını  şöyle sıralamak mümkündür: 
1.  Ahîler yamak, çırak, kalfa ve usta ilişkilerini, evlât-baba sıcaklığında ve manevî bir ortamda 
düzenlemiştir. 
2. Üreticiyle tüketici arasındaki ilişkileri, ihtiyaç ve verimlilik esasına göre düzenlemiş, israfı önlemiştir. 
3. Köylerde, şehirlerde kurdukları zaviyeler sayesinde, sanat, kültür, konaklama ve turizme canlılık 
kazandırmıştır.  
4. Esnafın ezmeden ve ezilmeden, mesleklerini icra etmelerine  imkân sağlamış; halkı örgütlemiş, 
dayanışmalarına ve korunmalarına imkan sağlamıştır.. 
5. Mensûplarını yeteneklerine uygun işlere yönlendirirler;  ikinci bir iş peşinden koşmazlardı. Çünkü İş 
değiştirmek hoş karşılanmazdı.  Bütün sanatkârlar işlerine yoğunlaşarak kaliteli üretime çalışırlardı. 
6.    Ahî birlikleri, lüks tüketimi kamçılayarak tüketimi artırmak yerine ihtiyaca göre üretim yapmayı 
planlamışlardır. Üretilen eşya sanatkâr için ekonomik değerin ötesinde el emeği ve göz nûru olarak ayrı 
bir önem arz ederdi. 
7. Ahî birlikleri daha fazla kazanmak, spekülasyon ve acımasız rekabet yerine karşılıklı yardım ve sosyal 
dayanışma esasına bağlı kalmışlardır. Ahîlerin dayanışma anlayışı: “Can ve mal beraberliği” olarak 
özetlenebilir. 
8. Ahîler toplum yararı  için üretim ve hizmette belli bir kalite standardı yakalamaya çalışmışlardır. 
Kalite ve standardizasyona uymayanların dükkanları kapatılabilmekte,  pabuçları dama atılarak 
esnâflıktan ihraç  edilmekteydiler. 
9. Ahîler kendi içlerinde bir otokontrol müessesi oluşturmuşlardı. Bazı malların üretim ve miktarları 
devlet tarafından kararlaştırılır, bunun dışında üretime izin verilmezdi.. İşyeri açmak da bir heyet 
huzurunda ustalığını kanıtlamaya bağlıydı. Böylece esnaflık kendi kendini kontrol eden bir sisteme 
bağlanmıştı (Yılmaz: www.hasankamilyilmaz.com). 
 
Netice olarak Ahilik, ahlaki, dini, siyasi, medeni,  savunma, güvenlik,  ve sosyo-ekonomik alanlarda  
işlevler görmüş(Güllülü, 1977: 94.); bu  toplumun sosyal ve ekonomik olarak; Göçebelikten yerleşik 
hayata geçmede, sanat, sanayi ve ticarete  Türkmenlerin katılımını ve etkinliğini sağlamada, Türk 
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meslek gruplarının  dayanışmasını sağlamada ve imtiyazlı duruma geçmelerinde, Etkin rol oynamıştır 
(Çağatay,  1983: 259). 
 

7. Anadolu İş İşkadınları  Birliği: Bacıyanı Rum  
 
Ahi birliklerinin  kadınlar koluna “Bacıyanı Rum, Ahi Bacılar Teşkilatı” denilmektedir.  Girişimci Ahi 
Bacılar Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı’dır(Bayram, 2008:11). Dünyanın ilk sivil 
kadın örgütü olarak karşımıza çıkan Bacıyanı Rum, üretken ve girişimci Ahilerin kadın teşkilatıdır. Ahi 
Bacılar da Fütüvvete dayalı Ahilik felsefesini benimserler. Ev ekonomisi içinde, pazara yönelik üretim 
yaparlar. Anadolu’da bacılar tarafından ev ekonomisi faaliyeti içinde birçok yöresel kilim, halı, iplik, 
kumaş dokuma, el işleri geliştirmişlerdir. Ev ekonomisi kapsamında kadınlar tarafından üretilen 
ürünler pazarda önemli paya sahiptiler(Çağatay, 1997: 244; Erdem, 2010: 23-50 nak. Kal’a, 2012: 50). 
 
Ahi bacıyan birlikleri de fütüvvet ehli olarak manevi temeli özümsemenin yanında  sanata, üretime 
dönük bir fütüvvet felsefesi taşırlar. Fütüvvetin manevi şartları ve eğitim yönergesi eksiksiz olarak 
onlarca da  benimsenir, uygulanır. Kızların kişiliklerine kazınan  parola; eşini, işini, aşını’  koruma 
kuralıdır. Bu terbiye Anadolu kadınını emsalsizleştirir. Yuvasını, eşini, aşını, çocuklarını korumak 
uğruna katlanmayacağı zorluk yoktur. Her türlü ahval ve şeraitte onun odak noktası evini, barkını, 
eşini, aşını korumaktır.  ‘ Yuvayı dişi kuş yapar’ denir; aynı zamanda korur da. Ahi öğüdünde bulunan  
‘’Eşine, işine, aşına sahip ol’’  ilkesi bu anlayışı temellendirir.  
 
Anadolu girişimci kadın birliklerinin usta büyükleri genç kızlara sanat,  girişimcilik  ve üreticiliği 
öğretirken Anadolu’nun emsalsiz zarif, müeddep,  fedakar, kanaatkar, becerikli, savunmacı  
hanımefendi ve yiğit kadınlarını da yetiştirirler. Bu kadınlar hem ailelerine, çocuklarına, eşlerine 
sahip insanlar olmuşlar; hem de mensup oldukları topluma yararlı, üretici, girişimci, usta; özü sağlam, 
cesur, yurtsever ve hamiyetperver evlat yetiştirmişler; gerektiğinde vatan savunmasında dişi kaplanlar 
gibi kendilerini savaş meydanlarına atmaktan geri durmamışlardır. Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı 
Kayseri’de Ahilerle birlikte Moğollara karşı  savaşmış, hatta esir düşmüştür(Bayram: 72-73).  
 
Geçen yüzyıllar içerisinde ‘’Bacıyan’’ kavramı unutulsa da onların iş ve aile geleneklerini sürdüren Türk 
kadınları evini, eşini, aşını koruma harsını kaybetmeden sürdürmüş; Kurtuluş savaşının Kara Fatmaları, 
Nene Hatunları olarak; mermi taşıyan, çorap ören, yaralıları saran şefkatli ninelerimiz olarak cesurca 
varlık göstermişlerdir. Günümüzde de günlük hayatın her adımında ve her alanında onlardan kalan 
kadın gibi kadınlık geleneğinin yüksek örneklerine günümüzde bile her ortamda görülmektedir.  
 

8. Ahiliğin  İlkeleri 
 

A. Ahiliğin Formel ve Enformel  Ahlak Kuralları 
 

a. Ahîlikte  Formel Ahlak İlkeleri 
 
Ahilik,  ahlaki ve insani olmayan her türlü davranışa karşıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, mesleğe 
adımını atan çıraklara ilk önce toplumun genel  ahlaki değerleri öğretilmekteydi. Daha sonra ilerleyen 
aşamalarda ise, meslek eğitimine geçilirdi. Meslek eğitiminde ise teoriden çok "yaparak ve yaşayarak 
öğrenme" (learning by doing) ön plandaydı(Tatlılıoğlu, 2012:152). 
 
İslami fütüvvetin kabul ettiği yiğitlik, cömertlik ve konukseverlik  gibi erdemler Ahiliğin formel ahlak 
ilkelerini oluşturur. Bunlar geleneksel Türk töresiyle de çok güzel uzlaşma halindeydi. Milli 
karakterlerine çok uygun düşen, Fütüvvet ahlâkını Türk Ahî Birlikleri formel Ahî ahlâkı olarak âdeta 
ilân etmişlerdir. Ahîliğin formel  ahlak kuralları, daha önce bütün islam ülkelerinde bulunan  
Fütüvvetnamelerden  alınmıştır. Ancak, Ahilik sistemi genel ahlakla birlikte, esas olarak iş ve çalışma 
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ahlakını amaçlamaktadır. Bu anlayış bütünüyle Anadolu Ahiliğinde yer etmiştir. Fütüvvet,  Anadolu, 
Kırım ve Balkanlardaki Türkler dışında hiçbir yerde meslek ve sanatkarları kontrol eden bir sistem 
niteliği kazanmamıştır (Çağatay,  1997:48; ahiyan.org). 
 
Formel olanlar ahi fütüvvetnamelerinde belirtilen dini, ahlaki ve medeni davranış kurallarıdır.  Ahi 
Fütüvvetnamelerinde  740 ilkeden bahsedilmekte olup birliğe  yeni girenlere öncelikle  bunlardan  124 
tanesini öğretilir; iş, ahlak ve medeni kurallar birlikte talim ettirilirdi. (Çağatay,   1997: 162-163). Ahi 
ustalar kendilerine emanet edilen  Yamak, çırak veya  kalfayı hem sanat hem de ahlak ve medeni 
davranış kurallarını öğretmekle yükümlüydüler. (Çağatay, (1997:37); Ünsür, 1988: 547).  
Ahilikte ilk öğretilen altı ilke vardır. Bunları  günlük söylemlerimizde sıkça kullanırız; ancak bunları birer 
ahilik kuralı olduğunun farkında bile olmayız. Bunlar oğlanlar için  ‘’eline, diline, beline; genç kızlar için 
‘’eşine, işine, aşına sahip ol’’ öğütleridir(Çağatay,  ahiyan.org/ahilik). 
 
Ahi olan kişinin üç şeyi hep kapalı, üç şeyi de hep açık olmalıdır: 
Kapalı olması gerekenler: 
Gözü bağlı olmalı, kimsenin kusurunu görmemeli, kimseye kötü gözle bakmamalıdır. 
Dili bağlı olmalı, kötü sözden, yalan, iftira, gıybetten ve koğuculuktan uzak durmalıdır. 
Beli bağlı olmalı, Kimsenin ırzına, namusuna, haysiyet ve onuruna kötülük etmemelidir. 
 
 
Açık olması gerekenler: 
1- Ahinin eli açık olmalı, yoksullara, düşkünlere yardım etmelidir. 

2- Kapısı açık olmalı, konukları ağırlamalı, ihtiyaç sahiplerini karşılamalıdır.. 

3- Sofrası açık olmalı, yoksulları, düşkünleri, konukları cömertçe doyurmalıdır. 

Ahilikte en çok beğenilen huy, başkasının ayıbını görmemek, onu yüzüne vurmamak ve alçakgönüllü 
olmaktır (Çağatay, 1997:162-163; Kazıcı-Şeker 1982: 244). Bunları Gülşehri kadim üslubuyla şöyle 
şiirleştirir: 

‘’Altı şartı var fütüvvet yolunun 
Üçü açık, üçü kapaludur anın 
İşit imdi iş bu sözü sıdk ile 
Kim bilindi işbu mani nakl ile 
Kapusu ve eli ve sofra bağı 

Ol kim üçü kapaludur, 
evvel dili, Gözü, 
dahi bağlı durur beli 
İş bu altı hasiyet kimde var idi 
Ahi yanında kamusu yar idi’’ (Çağatay, ty:13; Ünsür, 192; 
Güllülü, 1977: 96). 

 
b. Enformel  Ahi Ahlakı Kuralları 

 
Enformel  Ahi Ahla ilkeleri özellikle işe dönük kurallardır.  Bunlar Anadolu Ahiliğinin Ahi olmak için temel 
koşullarıdır. Bunlar Ahiliği  genel fütüvvet anlayışından ayıran en önemli unsurlar olup şöyle 
özetlenebilir:  

 Mutlaka topluma hizmet sunacak bir meslek sahibi olunmalıdır, 

 Mesleği kesinlikle bir ustadan öğrenilmelidir. Başıbozuk öğrenilen meslekten hayır ve bereket 
olmaz. 

 Ahînin bir işi, özellikle bir sanatı olmalıdır, 

 Ahî, yeteneklerine en uygun olan tek bir iş veya tek bir sanatla uğraşmalıdır, 

 Ahî doğru olmalı, emeğiyle hak ettiğinden fazlasını kazanma yoluna sapmamalıdır, 

 Ahî işinin veya sanatının geleneksel pîrlerinden kendi ustasına kadar bütün büyüklerini 
öğrenmeli, onlara içten bağlanmalı, sanatında ve davranışlarında onları örnek almalıdır, 

 Ahî kazancından  yoksullara ve işsizlere yardım etmelidir, 

 Ahinin topluma hizmet sunacak bir meslek sahibi olması şarttır.  
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 Mesleği kesinlikle bir ustadan öğrenilmelidir. Başıbozuk öğrenilen meslekten hayır ve bereket 
olmaz. 

(Ülgener, 1981:16), Güllülü, 1977:104) 

 Ahi bilgili olmalı bilginleri izlemelidir. ( Türkdoğan 1981: 640) 
 
 

II. ZAMANIMIZDA BİR  AHİ USTA BANDIRMALI TATLICI ALİ EFENDİ 
 
1. Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi kimdir? 
 

a. Aile Geçmişi ve etkilendiği kişiler 
 
Tatlıcı Ali Efendi’nin eski  aile kökeni bir devlet görevi vesilesiyle İstanbul’dan Rumeli’ye göçen bir Türk 
ailesine dayanır. Babası Ahmet Ağa da Üsküp’te Oklab Sülalesi’nin varlıklı ailelerinden ileri gelen 
birisidir. 
Sülalenin adı da Oklab Sülalesidir. Ahmet Ağa çiftlik ağasıdır.  Gilan denilen yerde 16 bin dönümlük tek 
parça bir çiftlik  satın alır. Burada ailece çiftçilik, hayvancılık yaparlar. Ahmet Ağanın  yüz çobana 
güttürdüğü yirmibin adet koçu  var. 185o’li yıllarda, daha Balkan Harbi çıkmadan bu malları da alıp 
Üsküp’ten   Edirne’ye gelirler; sayaları(ağılları) var orada. Burada bir süre moladan sonra  Bandırma’ya 
geçerler. Ardından bir zaman için Manisa’ya, oradan Toroslara giderler; Toroslardan Arabistan’a 
kurbanlık koç yollarlar(Öztaylan, 14.08.2018 söyleşi). 
 
Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi 1331 (1913 veya 1914) yılında beş yüz yıllık  Rumeli Türk kültür ve sanat 
merkezi Üsküp’te doğmuş; Balkan Harbi çıkınca  henüz çocuk yaşında iken ailesi ile birlikte Bandırma’ya 
göç etmiş ve yerleşmiş  bir ailenin çocuğudur. Bandırma’da eğitim alır, yetişir, yaşar, çalışır; meslek 
öğrenir;  örnek bir esnaf olarak  sanat icra eder; çevresine hizmet sunar. Bir yandan da Bursa’dan 
Kütahya’dan, İstanbul’dan, Edirne’den entelektüel, bilim, kültür ve sanat adamlarıyla, bilgelerle yakın 
ilişkiler içinde olur. Vefat ettiği zaman bakanlar kurulunun  izniyle Bandırma’nın  tarihi ve uhrevi bir 
mekanı olan Tekke Camii Haziresine Ali Rıza  el-Bezzaz’ın kabrinin yanına defnedilir(Tosun, 2008: 042).  
Uhreviyatta komşusu Ali Rıza el-Bezaz da Bandırma’da hem girişimci büyük bir tacir hem de manevi 
yönü güçlü bir şahsiyet olarak yaşamış Ali Efendi’den  önceki kuşaktan Burgaz muhaciri bir Bandırmalı 
olup Tatlıcı Ali Efendi’nin her yönüyle etkilendiği anlaşılan örnek,  seçkin bir zattır. Büyük bir tüccar, 
manevi değeri yüksek bir şahsiyet olarak bu şehrin inanç, kültür ve iktisat tarihinde  rol oynamış, çok 
önemli bir şahsiyettir. İsmi Ali Rıza Efendi (ks.) olup, mesleğinden dolayı ‘’el-Bezzaz’’ namıyla şöhret 
bulmuş,  gemilerle ticari mallar taşıyan  zengin bir kumaş tüccarıdır. Vefatından sonra gemi nakliyatçılığı 
yapan büyük oğlu  Hafız Sami Efendi Kurtuluş savaşında iki gemisini cephane sevkiyatı için tahsis etmiş; 
zaferden sonra Atatürk tarafından millet vekilliği teklifi de almış, ancak kendisi yaptığı hizmetlerin 
karşılıksız yapıldığını söyleyip paşadan  affını istemiştir. El-Bezzaz aynı zamanda tasavvuf kolunda 
tanınan hatırı sayılır konumda  meşayihten saygın bir kimseydi. Hakkında yazılanlara göre ölmeden 
önce zenbil sırtında bütün mal birikimini halka dağıtmıştır. Yunan İstilasında subaylardan birisinin 
köpeği onun kabrine pislemek için yanaşınca çarpılır. Buna sinirlenen Yunan subaylar A.Rıza el-
Bezzaz’ın kabrini tekmelemeye yeltenirler, onlar da çarpılırlar. Bu olayı gören Yunan askerleri korkup, 
tekkeyi bırakıp kaçarlar(www.evliyalar.net; ). 
 
Sanal alanda Bandırmalı Tatlıcı Al Efendi’yi sorguladığımızda  onun adına çok başlıklarla çeşiltli kayıtlar  
düşüldüğünü görmekteyiz. Bu dökumanlar  onun üstüne anlatılacakların çoğunu ortaya koymaya 
yetmektedir. Bunlardan anlıyoruz ki Ali Efendi Usta, bu şehirde yaşamış, çalışmış ancak  yalnız kendisi 
için ömür tüketmemiş, topluma kendisini adamış üstün vasıflı bir insandır. Yazılmadan önce yaşanmış, 
görülmüş, duyulmuş bu bir hayat hikayesi. Çevrenin de  topyekün şahit olup ikrar ettiği  gerçek bir 
yaşamdır anlatılanlar. Halkın hafıza kaydı birinci elden kaynak niteliğindedir. Saptırılamaz; yanlış bilgiyi 
birisi çıkar hayır! öyle değil der, düzeltir. Biz de bu incelemede onu artık yeterli düzeyde bilinen 

http://www.evliyalar.net/
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tasavvufi yönüyle değil, özellikle ve önemle tasavvufi kültür ve erdemlerin gerçek hayatta  üretim ve 
girişim alanına uygulanmış, Türk Ahiliğiyle birebir örtüşen  karakteri, mesleki ve beşeri nitelikleri 
açısından ele almaktayız. 
 
Tatlıcı Ali Usta üstüne çalışmamızı yaparken literatür taramasına gidilmiş; hakkında yapılmış olan panel 
videoları izlenmiş; hakkında yazılan makaleler, kitaplar ve medya haberleri taranmış ve Bandırmalı 
esnaftan tanıdıkları, dostları  dinlenmiş;  oğlu Cemal Öztaylan beyefendi ile birkaç kez söyleşi ve sohbet 
fırsatı da bulunmuştur. Aşağıda sunulan mesleğine, ailesine ve sosyal yanlarına ilişkin bilgiler ağırlıklı 
olarak oğlu Cemal Öztaylan’dan alınmıştır. Manevi yönüne ilişkin araştımacı ve akademisyenlerce 
epeyce incelemeler, değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir(bakınız,Tosun, 2008: 042; Serin, 2010: 
32-53; Kara, dünyabizim.com; Sayar, 1991; alioztaylan.blogspot.com; vd). 
 
Rumeli’ye ilk gidişleri de İstanbul’dan olmuş bu ailenin. Büyük dedenin bir devlet görevi nedeniyle. Ama 
asıl aile kökü Karamanoğlu Mehmet Beyin soyundan, onun torunlarından gelir. O zaman Rumeli’yi 
Türkleştirmek, İslamlaştırmak için gönderilip 2-3 nesil sonra tekrar Anadolu’ya dönen bir aileyiz; daha 
uzun zaman kalmış değiliz, diyor Cemal Öztaylan.  
 
Ahmet Ağa 1. Dünya Harbinde 1. ve 2. Ordunun iaşesini tedarik eden büyük bir tüccardır; tahsilat da 
Mark olarak alınır. Ama ne var ki Almanlar yenilip parası tedavülden kalkınca o çuvallar dolusu Marklar 
geçmez olur; iflasa düşülür; varlıktan yokluğa düşer bu aile. Bir yandan okula giderken, bir yandan da 
meslek öğrenirler. Ülkede savaşların getirdiği çile ve sıkıntılar iyiden iyiye etkiler aileyi. Bu sıkıntılar Ali 
Efendi’nin hayatın yükünü erken sırtlamasına yol açar ve daha 14 yaşında iken 1929 yılında kardeşiyle 
ile birlikte tatlı ve sütlü mamüller yapan pastane niteliğinde bir dükkan açarlar. Pastacılık, tatlıcılık; 
kıştan köylerde, dağlarda büyük kuyularda keçelere sarılarak depolanan karlarla dondurmalar, soğuk 
içecekler yapılırken şehirde kalıp kalıp kar satışı bile yaparlar. Bu iş sürerken Ali Efendi bir yandan da 
Bandırma’da iptidaiye düzeyinde medrese tahsilini zor bitirir.. Artık meslek hayatına tam 
girmiştir(Öztaylan, 14.08.2018 söyleşi). 
 
2. Tatlıcı Ali Efendi’nin Ahice Mesleki Uygulamaları 
 
Ahi disipliniyle yetişen Türk esnafı ‘’Her sabah besmeleyle açılır dükkanımız/ Ahi Evranı Veli’dir pirimiz, 
üstadımız’’ yazılı levhaları dükkan duvarlarına asarlardı. (Ekinci, 1991:62). Ali Usta da bu anlayışla her 
sabah dükkanını abdestli olarak ve besmeleyle açar.  Ali Efendi’nin mesleki uygulamalarını oğlu Cemal 
Öztaylan’la konuşma fırsatı bulduk;  kendi üslubu akışında şöyle anlattı bize:  
 
Ali Usta her sabah evden sabah namazına çıkar;  camiden dönerken doğruca dükkanına gider; 
besmeleyle açar kapıyı. Paspasını, temizliğini bizatihi kendisi yapar; abdestsiz dükkan açtığı da 
tatlılarını, bilcümle mamüllerini abdestsiz, besmelesiz yaptığı da hiç görülmemiştir. Evde yapılan 
yemeklerde valide hanım da öyle. Ali Efendi (Öztaylan)‘‘er-rızku alellah, rızkı veren Allah’tır. Biz, 
besmeleyi çekip dükkanımızı açtık,  temizliğimizi yaptık. Mallarımızı hazırladık. Bundan sonrası Allah’a 
kalır artık; o bizim kısmetimizi yollayacaktır. Yalnız, ona güvenmek ve dua etmek lazım. Biz önce 
üstümüze düşenleri yapar ondan sonrasını Allah’tan bekleriz’’ derdi. O zaman Pastanelerde kahvaltı 
verilirdi. Pastane hizmetleri vardı.  Babam, hiçbir malı abdestsiz pişirmezdi; annem de evde öyleydi.  
Ondan dolayı yaptıkları güzel olur; lezzeti, tadı başka olurdu. Yani sütlacı, tavukgöğsü, kazandibi; 
baklavası, revanesi, zerdesi, höşmerisi, keki, poğuçası, tavuk çorbası, hepsinin bereketi farklı olurdu. 
Bizim ailede bu işlerin baş ustası babamdı. Onun da velinimeti daha önce yanında yetiştiği, unlu 
mamüller ustası Selanik’li Mehmet efendi denilen bir ustaydı.  Bir yandan okula devam ederken bu 
Selanikli esnafın yanında da çıraklık yapar, iş ve metot öğrenir; çalıştığı günlerde, yarım bayat ekmek 
gündelik alır.  1929 da Ali Efendi’nin yaşı daha 14 iken ustasından destur alıp kardeşiyle beraber dükkan 
açarlar:  bu ortaklık elli sene güvenle devam eder. Usta terbiyesinde yetişmiş, çocuk yaşta başlayan iş 
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hayatında artık yamaklık, çıraklık, kalfalık çağlarını da aşmış, ustalaşmış olur Ali Efendi.  (Öztaylan, 
14.08.2018). 
 
Müşterileriyle dost olur Ali Efendi.  
Müşteri veli nimettir. Her geleni de Hızır bilmek var Ahilikte..  
Ali Efendi Kardan buzdan ekmek kazanır ortaklarıyla. 
Edep erkan bilen; Allah için üreten, satan, kazanan ve bölüşen, isim yapan ve gittikçe markalaşan   bir 
Tatlıcı Ali  Usta var artık. Bandırma çevresinde Çakıl Köyü  arazisinde kışın oluşan kar kürtünlerini, 
açtıkları kar kuyularına doldurur, keçelerle ve  keçi kılından dokunmuş kilimlerle kapatırlar. Bu karı sıcak 
yaz aylarında dondurma ve soğuk meşrubat imalatında kullanırlar. Başkalarına da satarlar. Yetişkin 
çağdaki Ali Efendi kardeşiyle birlikte mesleğiyle geçinip, insanlara kaliteli  mamüller, yiyecekler, 
içecekler  sunarken bir yandan da işiyle ve kazancıyla etrafını gözetmeye, sosyal yardım hizmetleri 
yapmaya başlar; insanlara yardım eder. Mamül malzemelerinin seçiminde ve imalat titizliğinde hiçbir 
taviz vermezler (Öztaylan, 14.08.2018 söyleşi). 
 
3. Banddırmalı Ali Efendi Ustanın Ahice  İnsan Sevgisi ve Sosyal  İlişkileri 
 

a.   Meyhane Düşkünleri,  Pavyon vd. Mekan  Kurbanlarına kadar uzanan yardımlar 
 
Ahilik felsefesinde meslek insanlara hizmet maçıyla yapılır.  
Bir yandan tasavvuf kanallarında demlenen, ‘’ el karda gönül yarda’’ anlayışını sindiren Ali Usta, ne 
yalnız kendine Müslüman, nede yalnız kendisine çalışan bir esnaftır artık. Eli işte, aklı, fikri,  ehli derdin 
dertleriyle, sıkıntılarıyla meşgul olan bir insandır. Meğer insanın aklına bile gelmeyen ne farklı iyilikler 
yapmış! İşte bu karakter  tam tamına Ahice bir insan yapısıdır. Kemale ermek, olgun insan olmak  
gönüllere ulaşmakla, gizli yaraları sarmakla olur. Bu Ahice kişiliğiyle, çocuklarından bile sakladığı 
iyilikleriyle kimbilir ne saklı, ne  mahrem dertlere derman  olmuştur? Bu yüksek davranışlarından 
bazıları çok sıradışı olduğu ve aracı insanlar tarafından anlatıldığı  için  deşifre olmuştur.  
 
Kimi zaman  meyhanelerin muzlim köşelerine ulaşır onun ahilik  ışığı; bazen da  pavyon, genelev 
kadınlarının bilinmez kahredici kederlerine. Sirkeci’de bir otelin perdesi çekili karanlık odalarından 
birinde aklını yitirmiş Neyzen Tevfik’e kadar ulaşır Ali Efendi’nin ilgisi. Herkesten kaçan bu büyük ney 
ustasını Bakırköy’ün meşhur hastanesine yatmaya ikna etmeyi  Dr. Mazhar Osman bile başaramıyor, 
bu işi onun mütevazi tatlıcı dostu  Ali Usta’dan rica ediyor.(Öztaylan, 19.08.2018 söyleşi). 
 
Mesleği gereği iş çıkışı, geç vakit yorgun halde evine giderken  yol üstünde bir meyhane önünde  
dövülmekte olan  bir garibe rastlar. Belli ki hesabını ödeyemeyen bir müşteri. Tutar elini meyhanecinin 
Ali Usta;  ‘evladım! Dur,  dur bir dakika!’ der.  Nedir bunun borcu? Öder hesabı. Adama döner, sen çoluk 
çocuğunun ekmek parasını da buralarda tükettin. Şimdi onların ekmek alacak parası da yoktur’’ der. Bir 
taksi çağırır; parasını öder. Taksicinin cebine de 30-40 fazladan bir para koyar; Bunu da  ailesine ver, 
ekmek alsınlar’’ der, yollardı. 
 
Pavyonlara ve başka nerelere kadar düşmüş, düşürülmüş, onurları kırılmış kadınların insan oldukları  
akıllara gelmezken tatlıcı ustamızın  aklına düşerler.  Ama onlara nasıl ulaşacak? Bu işler için aracı 
yardımcılar bulur. Eski Fenerbahçe futbolcularından  bir bey var, Bandırma’da. Maruf bir kumarhaneyi  
işletir; buraların külhanbeyi. Bir ayağından kurşun yemiş, aksak yürür. Pavyondan da bir kadın alıp,  
evlenmiş; bu kadından iki de çocuk sahibi olan birisi. Ali Efendi Usta’nın bu adamla da bir tanışıklığı, 
diyaloğu  var; görüşürler, konuşurlar. Adamın da Ali Ustaya ayrı bir saygısı var.  Der ki ‘’Ali ağabey!  seni 
çok seviyorum!  sana kim yan bakarsa, emret ne olur, onu öldüreyim!’’ der. Onun hizmet anlayışı da 
böyle! (C. Öztaylan o kişinin ismini yazmamamı rica ettiği için saklı tuttum). Ali Usta’nın ona da  bir 
duası olur: ’’ Evladım sen ki, o kadınla evlendin. Kimbilir hangi erkeğin hayvani talepleriyle o bataklığa 
düşmüş bir ana yavrusu kadıncağızı  kurtarmış; kendine eş, çocuklarına anne yapmış mübarek bir 
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evlatsın. Allah seni aziz eylesin.’’ der. Bir zaman sonra bu kişi vefat eder; alkolü,  kumarı da bırakamadan 
gider.  Ondan sonra, o kadın yaşadığı sürece –biz çocuklarının bile haberimiz olmadan- bütün iaşesini,  
kirasını, odununu, kömürünü verir peder (Öztaylan, 14.08.2018 söyleşi). 
 
Umumhane kurbanlarına şefkat eli. 
Ali Efendi’nin bir de umumhane çukuruna düşenlere yardımından bahsedildiğini sorduk Cemal 
Öztaylan’a: Anlattı. Genelevdekilere yardım  meselesi de şu: Babam oralara gitmez; oradaki kadınlarla 
da muhatap olmaz. Burada bizim Börekçi Mustafa Ağabey vardı; Mustafa Özdemir. İstanbul Börekçisi: 
O da İstanbul’un kabadayılar semti Tophane’de yetişme. Tophane’nin külhanlarından; Bandırma’ya 
gelmiş; burada evlenmiş. Babama olan sevgisinden bağlılığından ve etkilenmesinden dolayı ıslahı nefs 
olmuş bir ağabey.   Ama bu tarafları da bilir. Kadir gecesi bu Tophaneli’yi geneleve  yollar babam; kaç 
kadın varsa onların günlük ne  kazanıyorlarsa al bu parayı o kadınlara ver. Onları çalıştıran  patronlarının 
bu kadınlardan o günkü kazançları nedir? Al şu parayı da ona ver. Mustafa! sonra  bu kadınları al; 
kadınlar hamamına götür.’’ der.  Adam  bu dediklerini eksiksiz yapar; hem, onları yeni kıyafetlerle 
baştan aşağı giydirir, kuşandırır. Ondan sonra da şu uyarıda bulunmasını öğütler:  ‘’ ne olur bu gün kadir 
gecesi oruç tutun. Hem dünyanıza hem ahiretinize dua edin. Oruç tutmayan da tutar gibi yemeği, 
sigarayı saklasın’’ der.  Sonra Mustafa onları lokantaya götür; en güzel yemeklerle  doyur; iftarlarını 
yaptır. Yatsıdan sonra da götür evlerine bırakır. Çünkü der, ‘’ bu kadınlar da insan evladıdır; anneleri,  
babaları vardır. Kimbilir, hangi erkek! ne yalanlarla, ne dolanlarla o yavrucaklara  kendi hayvani iştahları 
için  kıymış; hayat ve haysiyetlerini karartıp o kirli mekanlara düşürmüşlerdir! Bir kadın, evet bir kadın 
bir kocanın kahrını zor çeker iken bu kadınlar, o hayvani iştahlı adamların nefsani iştahlarını körelterek  
bizim kadınımızın, kızınızın sokaklarda, çarşıda, pazarda  rahat gezmelerini sağlayarak onlardan 
korumak için kendilerini satan o kadınlar kötü değil  mübarek insanlardır.’’ derdi. O kadınlara da bakışı 
işte böyleydi babacığımın. (Öztaylan, 14.08.2018 söyleşi). 
 
Nakledildiğine göre bu tür beşeri faaliyetlerine ilişkin ileri yaşlarında yaptığı sohbetlerde kendisinin de  
beyanları olmuştur. Anlattığına göre, gençliğinde insanları irşâd edebilmek, onlarla diyalog kurabilmek 
için bâzen meyhânelere gider, orada ayran içer ve insanlarla konuşurmuş. Şöyle anlatıyor: 
Dükkanımızda akşam geç saate kadar çalışır, sonra dükkan temizliği yapıp eve giderdik. Yolda 
meyhanelerin bol olduğu sokağa uğrar, o geç saatte sarhoş olup kalan var mı diye bakardık. O saate 
kadar meyhanede kalan kişi ya hesabı  ödeme imkanı olmadığından  meyhaneciden, ya da evdeki 
hanımından çekindiği için oturup kalan bir insandır . Biz bunların borcunu öderdik. Ancak adam ayakta 
zor durduğu için bir fayton çevirir, faytoncuya onu evine götürmesini söyleyip yol parasını verirdik. 
Ayrıca sarhoş olan adama bizim dükkandan bir paket höşmerim tatlısı sarıp verir: “Bunu hanımına ver 
de sana kızmasın derdik’’ (Tosun, 2008:42) Ali Efendi’nin bu farklı insani  tavrından etkilenen bazı 
kimseler kötü alışkanlıkları  zamanla bırakıp düzgün hayata dönmüşlerdir. Bir defasında telefonu yanlış 
çevirip tatlıcı dükkanını taksi durağı diye taksi isteyen birisine  Ali Efendi “yanlış numara” demek yerine 
“ pekiyi efendim’’ der, adresi alır, gönderdiği taksinin ücretini de  öder (evliyalar.net). 
 
 

b. Tatlıcı Ali Efendi’de  Ahice insan sevgisi, hoşgörü ve  Sanat Düşkünlüğü 
 
b.a. Her Şeyi Latif Görmeli diyen bir yürek sahibi 
 
Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi, Ahice bir anlayışla   insanlarda kusur  aramaz, görmez, toleranslıdır. Kusur 
görmemek için kimi zamanlarda gözlerini kapayan Hz. Ali gibidir bu konuda. Altınoluk Dergisinin 148. 
sayısında rahmetli   Ali Efendi ile “Her Şeyi Latif Görmeli” başlığıyla  yayınlanan  bir mülakatta der ki; 
‘’Her şeyi lâtif görmekte fayda var. Her şeye Muhammedî bir gözle bakacaksın. Ben ne küfrü teftişe, ne 
de hayrı tespite memurum. Herkese karşı hüsnü zan üzere olmak gerek. Ayrıca, hiç kimse hakkında su-
i zanda bulunmamak lâzım. Filanca şahıs şöyle kötü böyle kötü diye konuşmamak lâzım. Ne mâlum beş 
dakika sonra tüm kötü huylarından kurtulmayacağı?’’ der. Bugün insanların eksikleri  olsa bile yarın 
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düzeleceklerine inanır. Ancak İslâmiyet’e husumet besleyenleri mazur görmezdi. Ali Efendi Usta, her 
zaman gözü, kulağı ve gönlüyle insanları izler ve her şeye ibret, hikmet, ve şefkat nazarıyla bakar. 
Kandillerde, bayramlarda, cumalarda insanlara daha çok önem verir; hatta bazılarının yaşayışı kendi 
değerlerine uymasa bile ‘günah işleyen kişi dinden  çıkmış olmaz, sadece günahkâr  olur’ der ilgiyi 
kesmez;  önce insan olarak değer verir, hediye sunar. Günahın insanları mutlu etmediğini,  memnun 
kılmadığını ve kalplerinin bunda mahzun, muzdarip  olduğunu söyler. (Tosun, 2008:271/42; 
evliyalar.net). 
 
Tatlıcı Ali Efendi Usta Bursa yolculuklarından birinde yan koltukta oturan adam sürekli ceketinin 
cebinden konyak, viski gibi küçük bir şişeyi çıkarıp içmekte, demlenmektedir. Ali bey  adama dönüp: 
“Beyefendi! ben size bazen çok özeniyorum” der. Adam: “Bey baba! bizim neyimize özeniyorsun, ben 
ayyaş bir adamım, bak otobüste bile duramayıp içiyorum” der. Ali Usta: “Yok yok, der, hani siz içip 
sarhoş olduktan sonra gecenin bir yarısı sokağa çıkıp Allah diye na’ra atarsınız ya, işte ona çok 
özeniyorum. Ben de sizin gibi sokağa çıkıp Allah diye bağırmak isterim  ama yapamıyorum; konu 
komşudan çekiniyorum. Siz ise kimseyi takmadan ne güzel Allah diyorsunuz” deyince yanındaki adam 
ağlamaya başlar ve ondan sonra alkolü  bırakır (Tosun,  2016: 366). 
 
b.b. Sanat  galerisine dönen  bir dükkan ve ev 
 
Ali Efendi Ustanın dükkanı yalnız zarif döşenmiş bir tatlıcı dükkanı değil sanki bir sanat galerisi, bir kültür 
harmanı. Duvarlar tablolarla, hat levhalarıyla döşeli. Bir tatlıcı dükkânının bu kadar zevkle dokunduğu, 
bu kadar huzur verdiği başka mekân zor bulunur. Dükkâna asılan hüsn-i hat levhaları bizzat Ali Efendi’ye 
hediye edilen yahut satın aldığı orijinal levhalardır. Kamil Akdik hattı ile nesih bir levha, Uğur Derman 
hattı ile “Yâ Hafîz” levhası, Necmeddin Okyay’a, Macid Ayral’a, Hulusi Efendi’ye ait hüsn-i hat levhaları 
bunlardan bazılarıdır. Bunun yanısıra Ali Efendi’nin koleksiyonundan yağlıboya tabloları ve porselen 
ürünler de duvarlarda yer bulmuştur. Elbette duvarlara asılan her bir eser birçok hatıra taşımaktadır. 
Bir tatlıcı dükkânının bu kadar zevkle dokunduğu, bu kadar huzur verdiği başka mekân var mıdır, 
bilinmez(Demirci, www.dunyabizim.com.) 
 
4. Ali Efendi Usta’nın Entelektüel Çevresi ve Dostluk İlişkileri 
 
Vefatından sonra hakkında pekçok yazılar yazılmış, birçok entellektüel  Ali Efendi için intibalarını, 
bilgilerini ve takdirlerini ortaya koymuşlardır. Bazı yazılarda onun okur-yazar bir aydın faaliyeti  içinde 
olduğu anlatılmıştır:  
Tatlıcı Ali Efendi diye nam salmış bu Rumeli dervişi, Balkan Savaşı’ndan bu yana on şehit vermiş bir 
aileye mensuptur ve aslen Üsküp’lüdür. Ali Efendi, Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk ulemâsı ile 
ahbaplık etmiş, Osmanlı kültür ve irfanını yaşayarak öğrenmiş, nerede bir güzellik görmüşse oraya 
koşmuş, bir medeniyeti adeta şahsında görünür kılmış. Ziyaretine gelenlere hatıralarını nakletmeye 
başladığında, Ahıskalı Ali Haydar Efendi, Tahirü’l Mevlevî, Süheyl Ünver, Necmeddin Okyay, Necip Fazıl, 
Neyzen Tevfik, Hasan Basri Çantay,  gibi tanımış olduğu ilim, sanat, kalem erbabını yâd edermiş. Evet, 
Ali Efendi, Neyi Neyzen Tevfik’ten dinleyen, hattı Necmeddin Okyay’dan öğrenen, Fuat Köprülü, 
Şemseddin Günaltay, İbn’ül Emin, Necip Fazıl, Rıza Tevfik, Hasan Basri Çantay’ın yakın dostu olmuş, 
Süheyl Ünver’in ise hanegiri olarak yakınında bulunmuş, kültürümüzü onlardan tevarüs etmiş edep ve 
tevazu deryası bir kâmil insanmış. Sohbetinde her cümlesi ‘Efendim’ ile başlar, ‘Öyle değil mi Efendim’le 
nihâyete erermiş. ‘Edep nedir?’ sualinin yaşayan cevabı olan, konuşması, oturması, kalkması 
bambaşka, güzelliğin, zerafetin timsâli bir Hak dostu(Çiçek, www.alicicek.wordpress.com; Cihan, N. 
www.sufizmveinsan.com ). 
 
Ali Efendi Ustayı entelektüel sorumluluk taşıyan, okuyan, araştıran  bir münevver bir kültür adamı  
olarak da görüyoruz. Yaşadığı dönem zor bir zamandır aslında. Büyük bir savaş kaybedilmiş; üç kıtalık 
imparatorluk paylaşılmış; buralardan milyonlarca göç Anadolu’ya  sökün etmiş; Anadolu toprağı bile 

http://www.evliyalar.net/bandirmali-tatlici-ali-efendi/
https://www.dunyabizim.com/mercek-alti/bandirmali-ali-efendinin-dukkanina-sahip-cikilmali-h22445.html
https://alicicek.wordpress.com/2011/06/10/uskuplu-bir-muhalle
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çok zor kurtarılabilmiş. Kıtlık var, halkın ayakta durma mecali yok. Ali Efendinin aile büyükleri de naçar 
duruma düşmüş. Üstüne mahzun Türk Milleti bir de inkılabın sancılarını yaşamaktadır. Ülke baştan sona 
bitle, veba ile veremle boğuşmaktadır. Bandırma’da küçük bir esnaf ailesinin geçim yükünü taşırken bir 
yandan da kendi çapında entelektüel bir dert, bir sorumluluk  taşıyor. Bilimsel yayın dünyasını takip 
eden; okumalarında seçici olmayı bilen bir aydın insan Ali Efendi. Birinci Dünya Savaşı’nın acı ve 
mihnetlerini en acı şekilde yaşamış; İkinci Dünya Savaşı’nın tepede dolandığı kıtlık zamanlarında Türk 
kültürü, sanatı, tarihi üstüne düşünen, okuyan, eleştiren, katkı veren ve destekleyen işlev içerisinde 
faal bir aydın. Uzaktan ilgi yetmez; atlayıp vapura bu eserleri yazan ilim adamlarıyla mülakatlar yapar; 
sahafların da sürekli müşterisidir. Görüşemediği zamanlarda düzgün Osmanlıcasıyla kaleme aldığı 
mektuplarla okur-yazar dostlarına düşünce, takdir ve katkılarını ulaştırmaktan geri durmaz. Onun bu 
gayretleri  eli kalem tutan duyarlılık sahibi kalemlerine takılır. Bunların sayısı epeyce kalabalık; 
önemlilerinden birisi de Ord.Prof. Süheyl Ünver’dir. Ünver hoca daha 1952’de  bir yazısında Talıcı Ali 
Efendi’den takdir ve övgüyle bahseder: 
 
‘’Öyle bir münevver ki yüksek tahsili yok. Lakin okumağa aşık ve ciddi eserlerin peşinde…Fatih Sultan 
Mehmet ve devri hakkında yazılan ne varsa mutlaka onun kütüphanesinde okunduktan sonra yerini 
almıştır. Muhallebiden kazancını hep bu yola sarfeder. Birkaç defa ayaküstü görüşmemizle ayaküstü 
karşılaştığımız bu zat bana günlerden birinde bir mektup yolladı… Böyle bir mektubu bana memleketin 
çok zengin ve ilmi irfanına aşık bir münevveri bir mevki ve kariyer sahibi yazabilirdi… Cenabı Haktan 
böyle muhallebicilerin çoğalmasına dua etmekten başka iş ve vakit de kalmamıştır.’’ Prof. Sayar, Süheyl 
Hoca hakkında yazdığı hacimli  bir biyografi kitabının muhtelif yerlerinde Bandırmalı Ali Efendi’den bir 
değil, birkaç kez bahsetmiştir. Süheyl Ünver hoca Bandırma’ya geldiği zaman Ali Efendiyle buluşur, Ali 
Efendi İstanbul’a gidince onu ziyaret etmeyi hatta bazı faaliyetlerine katılmayı ihmal etmez. (Sayar: 
1991: 406; Karataş:136  ) . 
 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hocası Prof. Ahmet Güner Sayar, Süheyl Ünver’i çalışırken, 
hocanın arşiv dokümanları arasında Ali Efendi Usta’ya ait  inci gibi yazılmış nitelikli, edebi  mektuplarla 
karşılaşır. Çok ilgisini, çeker; ona ulaşır, dost olur, ziyaretleşirler; Ünver Hoca hakkında ondan önemli 
bilgiler alır. Yazılarında Ali Efendi Usta hakkında hem takdirlerini, hem de dostluklarını belirtir: ‘’... Ali 
Efendi, şifahi bir kültür hazinesi idi. Hiç yazılmamış bilgiler yanında, karaborsa bilgilere de sahipti. Anılar 
yumağını bu denli zengin kılan, onun insanların sır tevdi eden yanlarına kolayca nufûz edebilmesiydi. 
Nice kâmil insanların teveccühünü kazanmıştı. Bir vakit geldi, Süheyl Ünver kitabım çıktı. Şükranlarımı 
ifade eden bir ithaf ile kitap Ali Efendi’ye ulaştı. Tefahüre kaçmadan ifade edeyim ki, Ali Efendi ile 
kurulan dostluk bağı, bu kitapla sağlam bir zemine oturdu(Sayar, www.alioztaylan.blogspot.com).  
 
Siyaset ve ekonomi Profesörü A. Güner Sayar, doğma-büyüme İstanbulludur. Çevresi oldukça geniş bir 
aileden olup kültürlü, bilge bir çevreye sahiptir. Buna karşın daha birçok önemli kişileri Ali Efendi’den 
öğrendiğini, dinlediğini yazıyor. Taşrada doğup büyüyen hatta bir muhacir ailenin Anadolu’da ilk nesil 
bir  mensubu olarak onun bu kadar kültürel üst katmanda bir çevre edinmiş olması bu alandaki çabasını 
gösterir.  
 
Prof. Sayar’ın Ali Usta için takdir ifadeleri: ‘’Hatırasının enginliğini yetiştiği insanların gıpta edilecek 
güzelliğini belirlediği için, onunla sohbet bir ikramdı. İsimlerini duyup da yetişemediğim, yetişsem de 
görüşemediğim nice değerli insanı, kendilerinden dinleme imkanına kavuştum. Görüşmüş olduğu üstün 
örnek vasıflı insanların sayısal çokluğu, nitelikçe farklı sûfi mesleklere aidiyeti  – bir tarafta Neyzen 
Tevfik, öte yanda M. Sami Ramazanoğlu ve Ali  Haydar Efendi gibi meşayihe aidiyeti derin bir ruh asaleti 
ve özümsenmiş, pratiğe dönüşmüş bir hoşgörü kazandırmıştı. Kalabalıklar içinde, ‘insan’ araması, bir 
kaç yönden düşündürücüdür: Önce, kendine özel  insan-nefs ilişkisini insan - Allah bağlantısında, 
rabıtasında çözmek arzusu, Ali Efendi’yi kutsal gönüllü insanların sıkı bir takipçisi yapmıştır. Kendi (iç 
düşünce)meselesini çözmüş olsa bile, veli veliyi tasdik eder ilkesine bağlı kalaraktan, dogmatizme 
düşmeden, kutsal gönüllü her insanla hemhal olmuştur. İkinci olarak, gönlü saf sûfilerin dışında da 
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insanların hatıraları ile yaşadıklarının takipçisiydi. Doğum yılı 1915, Osmanlı’yı Cumhuriyet’e bağlayan 
arakesitin içerisindeydi. Gıpta edilecek bir bilinçle, 1865 ve sonrası doğumlulara yetişti. Onlar, Dömeke 
Muharebesi, Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları’na katılmış kılıç artıklarıydı. Onlardan dinledikleriyle 
birinci kaynak şifahi bir tarih bilgisine ulaştı. Sohbetlerimizden birinde, Çerkez Etem’in kardeşleriyle, 
bilhassa Reşit Bey’le görüştüğünü anlatmıştı. Üçüncü nokta; işi nihayet esnaflıktı. Fakat iş yerinde, 
Bandırma’daki süt-evinde, rasyonel esaslara dayalı sağlam bir firma düzeni kurmuştu. Beşeri 
ihtiyaçlarını  temin ederken, onun sıkı bir işletmeci ve hesap kitap adamı olduğundan şüphe edilemezdi. 
Nasıl oluyor da, bu rasyonalizm, kutsal gönüllü insanlar arasında ballar balını aramaya geçince, 
şizofreniye düşmeden, irrasyonalizme dönüşebiliyordu?’’ der. Prof. Sayar Hoca, ortak dostlarıyla 
birlikte Ali Efendi Ustaya müteaddit ziyaretlerini ve bu sohbetlerin etkisini, görüşemedikleri 
zamanlarda da ilişkiyi kesmeyip hep telefonlaştıklarını yazmaktadır.(Sayar, 
www.alioztaylan.blogspot.com) 
 
Bu kültürel ilgi, açılım ve ilişkilerini sohbet ortamlarında kendisi de anlatır: ‘’Çocuk yaştan itibaren 
kitaplara ve okumaya karşı derin bir muhabbetim vardı. Okumak, yazmak, üdebâyı, meşâyıhı, şuarâyı 
tanımayı çok arzulardım. Allah'a hamd olsun dönemimizin pek çok mümtaz şahsiyetlerini tanımayı 
Rabbim fakire nasip etti. Hakkari'den Şeyh Selim Efendi'den tutun da Edirne'den Ragıp Efendi'ye kadar 
Kâdirî, Mevlevî, Nakşî bir çok meşâyihi ve üdebâyı tanıma fırsatı buldum...’’ der (Tosun, 2008: 271/043). 
Kültür Bakanlığı eski müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun ‘Nil’den Tuna’ya Osmanlı Yazıları’ kitabını Ali 
Efendi’ye ithaf  eder; Ali Öztaylan ismini ilk olarak Süheyl Ünver’i anlatan bir kitapta gördüğünü, daha 
sonra Bandırma’ya  yolu düştüğünde  onunla görüşüp tanışma, sohbetinde bulunma bahtiyarlığına 
erme serüvenini heyecanla anlatır. Kitabının bir bölümünü ona ayırıp, başlığını da ‘‘Üsküp Kokusu’ 
koyar (Çiçek, www.alicicek.wordpress.com). 

İstanbul'dan Bandırma'ya gelen bir grup gazeteciden birisi Ali Efendi’nin dükkanı hakkında takdirlerini 
anlatır; mamüllerin kalitesi yanında dükkan düzeninden de akıllarda güzellik izleri kalır: İlk uğrak yerimiz 
Bandırma iskelesi karşısındaki muhallebici dükkanı oldu. Çevresinde bilinen ismiyle 'Tatlıcı Ali Efendi'nin 
yıllarca bilfiil işlettiği 'Öz Bandırma Sütevi'nin nefis muhallebileri kadar tefrişi de bizi etkiledi. Estetik 
kaygı gözetilerek dekore edilmiş dükkanda Ahmet Yakupoğlu'nun yağlıboya tabloları, ünlü 
hattatlarımıza ait hüsn-ü hatlar duvarları süslüyor, muhallebi yemeğe gelenlerin önce gözlerine ziyafet 
çekiyordu(Cihan N. sufizmveinsan.com). 

 

a. Neyzen Tevfik’le Dostluk Ötesi İnsani ilişkileri 
 
Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi’nin dostluğunu kazandığı tanınmış kişilerden birisi de Neyzen Tevfik 
olmuştur. İstanbul’a gidişlerinde Bayazıt’ta Yavru’nun Kıraathanesi olarak bilinen mekana gider ve 
orada Neyzen Tevfik’ten ney dinler; sohbetlerine katılır; onun Mehmet Akif Hakkında anlattığı 
hatıralarını dinler. 

Ali Efendi’nin Neyzen Tevfik'le ilk karşılaşması da oldukça ilginç gelişir: Üstad Neyzen'in ziyaretine gider. 
Neyzen yine kör-kütüktür.. Melami meşrep Neyzen, Ali Efendi’yi müziksever birisi zannederek "Niçin 
beni ziyarete geldiniz; ben ne konservatuar hocasıyım, ne de mezunuyum!" der, üstad. Ali Usta’nın 
söyleyeceği kelam  onun gönü teline dokunur: "Efendim, ben Mehmet Akif'i severim, onun sevdiklerini 
de severim. Onun sizi sevdiğini bildiğim için geldim" der. Neyzen, çıldırmış gibi hıçkıra hıçkıra 
ağlamakta, kafasını duvarlara vurarak "Gidin, Allah aşkına gidin! Ben ayyaşın, ben sarhoşun biriyim! 
Beni adamdan saymayın!" diye bağırmaktadır. Ne kadar kötü sıfat varsa hepsini üzerine almaktadır. 
Üstad, "O ağladı, ben ağladım; 'Aman efendim kendinizi heder etmeyin, biz sizi üzmeye gelmedik!" 
dedimse de nafile." (Cihan, N. www.sufizmveinsan.com). ‘Sen ağlama ben ağlayım’ dercesine birlikte 
ağlarlar. En iyi dostluklar ortak birşeyler için ağlamakla kurulur mealine bir söz okumuştum. Tam da 
öyle gelişir iki aşık adamın divanece  birbirine kaynaşması. ‘’ Seherde ağlayan bülbül/Sen ağlama ben 

https://alicicek.wordpress.com/2011/06/10/uskuplu-bir-muhalle
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ağlayım 
Ciğerim dağlayan bülbül/Sen ağlama ben ağlayım bülbül ey(Aşık Veysel, www.turkudostlari.net)  

 
Bazı gidişlerinde Neyzeni kaldığı izbe yerlerde perişan halde bulur. Onu yıkar, üstünü başını değiştirir. 
İhtiyaçlarını görür. Sohbetlerini yaparlar. Bu mahrem sohbetlerde Neyzen Usta kendisini perişan eden 
gizli dertlerinden kimseye açmadığı sırlarını Ali Ustaya döker, onunla paylaşır. Aşık Veysel’in sazına 
yaptığı vasiyeti gibi, Ali Efendi de bu emanet sırları Ahice saklamış olmalı ki, hiç kimseye onun hallerini  
dökmemiş, ifşa etmemiştir. Kimi gidişlerinde Neyzen Ustayı  tedaviye alındığı Bakırköy Akıl 
hastanesinde bulur. Orada da sohbet ederler. Cemal Öztaylanı’ın anlattığına göre bazı zamanlar  
Neyzen Ustayı hastaneye gitmeye kimse ikna edemez; Dr. Mazhar Osman  Tatlıcı  Ali Efendi’den yardım 
ister. Neyzen Tevfik bu latif dostunu ve sırdaşını kırmaz ve tedaviyi kabullenir; tedaviye alınır (Öztaylan 
19.08.2018 söyleşisi). 
 

b. Ney nameleri arasında Bandırma’nın tatlıcısı  Ali Efendiye yüklenen ağır görev 
 

 Neyzen'le son görüşmelerini Ali Efendinin kendisi  şöyle anlatıyor: "Neyzen'le son görüştüğümüzde, 
sizi bir zaman çok üzmüştüm, bugün falan yere gelin de size bir veda neyi üfleyeyim, ödeşelim" dedi. 
Gittim. Kimler yok ki: İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Süheyl Ünver, Ebulula Mardin, Eşref Edip, Mahir 
İz ve daha birçok zarif insan. Beni karşısında bir yere oturttu. Ney üflerken neyle beraber o da ağlıyordu, 
dinleyenler de ağlamaya başladı. Meğer gerçekten 'veda neyi' imiş bu. On gün sonra vefat etti." (Cihan, 
N. www.sufizmveinsan.com). 

Neyzen’in neyli vedası ve Ali Efendiye ağır vasiyeti : Neyzen Tevfik, bir gün Prof. Dr. Fuad Köprülü gibi 
seçkin ilim adamlarının da bulunduğu bir mecliste mûsikî ve ney hakkında uzun ve ilmî bir sohbet yapıp 
ney üfleyip dostlarına ziyafet çektikten sonra gözleri ve gönülleri ağlatan şu sözler dökülür dilinden : 
Bu benim son ney üfleyişim, der, ardından Ali Efendi’ye döner: Benim cenâze namazımı sen 
kıldıracaksın, diye vasiyet eder.  Ali Efendi: Ben hoca değilim, tahsilim de yok, itirazında bulunduysa da  
kabul ettiremez.  Bir hafta kadar sonra Hüda’nın takdir hükmü işler ve  Neyzen usta sırlanır. Onu 
hazırlamak, yıkamak ve cenazesini kıldırma görevi sadık dostu Ali Efendi’ye kısmet olur  (evliyalar.net). 
 
Ali Efendi’nin İstanbul’da en vazgeçilmez uğrak menzilidir artık Yavru’nun Kıraathanesi. Onu  Yavru’nun 
Kıraathanesi’ne çeken güç, Neyzen Tevfik’i ancak burada görebilme imkanı bulabilmesinden 
kaynaklanıyor. Eğer, Neyzen orada yoksa, içine ateş koru düşer, söndürebilmek için, izini izler ve onu 
mutlaka bulur. Bu derin bir dostluğun sorumluluğudur. Bir defasında, sorup soruşturuyor, Neyzen’i 
Bakırköy Akıl Hastahanesi’nde buluyor. Orada, ikrâm dolu, özel bir sohbet gerçekleşiyor. Ali Efendi’yi 
öylesine bir istekle, Neyzen Tevfik’i İstanbul’da köşe bucak aramaya iten sebep öncelikle hayatta iken 
yetişemediği Mehmed Âkif EErsoy’u Neyzen’den dinlemek arzusudur. Ali Efendi’ye göre, herkesin 
ayyaş bildiği Neyzen, o derbeder ve hane-berduş haliyle, kendisini sırlamış bir ‘Hak-dost’tur. Neyzen’e 
olan yakınlığını bizlere anlatması bakımından, şu olayı dile getirmeliyim. 1953 yılı sonlarında Neyzen 
Tevfik vefat edince, ısrarlı vasiyeti gereğince Ali Efendi Neyzen’in gasl işlemini yerine getirir. Namazını 
da kıldırır(SAYAR, alioztaylan.blogspot.com). İnsanın cansız kalacak vücudunu emanet bırakacağı bir 
dostluk nasıl bir dostluktur? 
 
6. Ali Efendi’nin Sohbet Meclisleri, Ahice Dostluk Demleri 
 
Ali Efendi usta, yorulmaz gayretiyle,  Bandırma sınırlarını  aşarak ülkenin dörtbucağından olgun 
insanları tanımayı ve yararlanmayı başarır. Farklı alanlarda  entelektüellerle, kültür ve sanat 
duayenleriyle bir zirvede; tasavvuf zirveleri  gönül mimarlarıyla daha başka bir alemde  dostluklar, 
rabıtalar kurar.  Öyle herkese merhaba demeyen Neyzen Tevfik Usta’yla nayı mübarekin namelerinde  
seyri alemdedir; Ord. Profesörler, M. Fuat Köprülü, Samiha Ayverdi, A. Süheyl Ünver, Mahir İz, A. Güner 
Sayar, Seçuk Eraydın  gibi akademisyenlerle , bilim, sanat ve düşünce muhabbeti içinde deveran eder.. 

http://www.sufizmveinsan.com/
http://www.evliyalar.net/bandirmali-tatlici-ali-efendi/
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Tatlıcı Ali Usta son yıllarında evine çekilr; pek meydanlarda, çarşı-pazarda görünmez olur. Adostları onu 
bırakmaz; gelşrler, giderler. Onun sohbet meclisleri çoğu zaman önemli dostlarından mümtaz 
şahsiyetlerin isimlerini yad ile başlar; hemen Neyzen Tevfik, Mehmet Âkif’le birlikte halkaya dahil olur. 
İbnülemin Mhmut Kemal İnal, Mükrimin Halil Yınanç, Abdülbaki Gölpınarlı ve Fuat Köprülü bir araya 
gelir “Yavru’nun Kahvesi”nde bir arada sohbet koyulaşırdı. Ali Efendi ziyaretine gelen insanlara nasıl 
teşekkür edeceğini bilemez, aklı şaşar ve Âkif’in mısralarına terennüme sığınırdı:  Ağlarım, ağlatamam 
hissederim söyleyemem / Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizârım.’’  Her arif gibi onun hayatında da 
zorluk  zamanları, celâli tecelliler olmuştur. İhtilâllerde içeri alındı, kütüphanesi tarumar edildi, özel 
evrakı yok edildi. Bu sahneleri hüzünle yad ettikten sonra sözlerini üç kelime ile sona erdirirdi: “Sırr-ı 
kader azizim‘’ (Kara, dunyabizim.com). 
 
Dostluğa, çok çok önem verir; sohbetlerinin merkez kelimesi ise ‘dost’ kelimesi olur. Dostla, dostlukla  
başlar, dostla sona ererdi. Meclise kimler teşrif etmezdi ki: Hasan Basri Çantay, Abdülaziz Mecdi, Ali 
Haydar Efendi, M. Sami Edendi, Said Şamil, Adnan Menderes, Ayşe Osmanoğlu, Samiha Ayverdi, 
Nurettin Topçu… “Azizim” derdi, “Dost yakın akrabalardan önemlidir. Bunu vefat ilanlarında 
görürsünüz. Bu ilanlar şöyle sona erer: ‘Dost ve akrabalarına duyurulur.”  “Münkünse” der, “Namazınızı 
bir dostunuz kaldırsın, bir dost da kabre indirsin.. O iş başkadır..”  der ve ilave ederdi: Mezarımı yol 
üstünde kazsınlar / Dost geçince belki bana can gelir. Prof. Mustafa Kara der ki ‘’Allah dostu Ali 
Ağabey’in bütün arzuları yerine geldi. Biri müstesna: 1996’dan önce dile getirdiği bir 
temennisi: “Azizim, mümkün olursa Mevlid’imi Bekir Sıtkı Sezgin Beyefendi okusun  …” Heyhat, Bekir 
Sıdkı Beyefendi kendilerinden önce Hakk’a yürümüştü(KARA, dunyabizim.com, Erişim: 20.082018) 
 
Dostlarının dostlarına  laf etmesine bile tahammül etmiyor ustamız . Tam Ahice bir tavırdır bu. 
İslamoğlu anlatıyor: 
Söz, ünlü İslam yazısı âşığı Süheyl Hoca'ya, yani Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'e geliyor. Birbirlerine gelip-
gidecek kadar ahbap olduklarını anlatıyor. Onun için de "zarif insandı" diyor. Dostunun uğradığı bir 
haksızlığı nasıl izale ettiğini de aktarıyor bu arada: Meal sahibi ünlü alim H. Basri Çantay, Prof. Ünver'in 
mason olduğu kanaatindedir ve bunu yazmaktan da geri durmaz. Bir gün Çantay Hoca'yla bir 
beraberliklerinde  Süheyl Hoca masonlardan söz açtı ve dedi ki: "Bu uğursuzların hepsi beni tanır ben 
de onları tanırım." Masonluğun içyüzünü ve karanlık yapısını anlattıktan sonra "ABD'de de üzerime çok 
düştüler, fakat Allah'a hamdolsun ki hiçbirine de hain niyetini bana açma cesareti vermedim.’’ 
Çantay Hoca hemen oracıkta nedamet edip Süheyl Hocadan özür dileyecektir. (İslamoğlu, 
www.nuralem7@hotmail.com)  
 
İstanbul Mevlevi büyüklerinden Mesnevi Şarihi Tahir’ul Mevlevi namıyla meşhur Tahir Olgunla daha 
genç yaşında dost olmuştur. Onun Mesnevî sohbetlerine katılır, aralarında ileri bir  dostluk ve sevgi 
oluşur. Hattâ Tâhirü’l-Mevlevî Divanı’nın ikinci cildini kendisine hediye ederken kitabın  iç kapağına Ali 
Efendiye  ithafen bir de şiir yazar: 
‘’Sene 1949; bir müslüman Sütevi sahibi Ali Öztaylan: 
Sana sâlık verdim ey din kardeşi, 
Hakîkat Ali’nin bulunmaz eşi, 
Allah ve Rasûlü’ne sâdık bir bende / Onların aşkıyla vücûdu zinde, 
Fazîlet severlik olmuştur yolu/Hulâsa Allah’ın sâfî bir kulu, 
Benim de mânevî evlâdımdır o /Bâis-i sürûr-i fuâdımdır o, 
Olsun diyerek bir tuhfe-i edeb /Yazdırdı birinci Dîvân’ımı hep, 
İstedi yazdırmak ikinciyi de/Şu nüsha o yüzden geldi vücûde, 
Allah salâhını müzdâd eylesin/kalbini nur ile âbâd eylesin, 
Benden ona karşı şükrân-ı duâ/Kabul eyler elbet Cenâb-ı Hüdâ, 
Duâsı böyledir Tâhir Olgun’un/Allah onu dâim eylesin memnun’’(Tosun 2008: Sayı, 271, s. 042; 
evliyalar.net). 

https://www.dunyabizim.com/mercek-alti/kbeye-yurunur-mu-h1658.html
https://www.dunyabizim.com/mercek-alti/kbeye-yurunur-mu-h1658.html
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III. TASAVVUF YOLUNDA MANEVİ İSTİKRAR  

 
1. Ali Efendi’nin Tasavvufi Bağlantıları  
 
Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi madde ile maneviyatı helva yapıp, tatlı sözlerle, güler yüzle sunan bir 
insandı diyor eski kalfası onun için(ÇOLPAN, Söyleşi). 
İnsanların maddi gereksinimleri olduğu gibi manevi ihtiyaçları da vardır. Bunu sağlıklı kaynaklardan 
sağlamak insanın huzur ve mutluluğu için çok önemlidir. Ali Efendi bir yanda hayatın, ilmin ve iktisadın 
rasyonel pazarında koşarken bir yandan da manevi kaynaklardan sulanır. Belki bu sebeple o kendisini 
benlik ve madde dünyasının kalyonlarında yitirmemiştir. Ahıskalı ALİ Haydar Efendi ile başlayan manevi 
yol, vefatından sonra onun vasiyeti doğrultusunda Erenköy’e döner; M. Sami Ramazanoğlu’nun  ve 
takipçilerinin irşadıyla o dalda  salimen devam eder. Ömrü boyunca da o kanalda sebat eder.  
Hikmet Çolpan Ali Efendi ustanın yanında dondurma yapmış, hem de manevi derinliklerine çok iyi nüfuz 
etmiş bir şahit. Diyor ki; Ali Efendi tasavvufi alanda da bağnaz değildi. Birçok ekolle ilgiliydi. Tahir’ul 
Mevlevi ile Mevlevi, Ahıskalı Ali Haydar, M.S.Ramazanoğlu ile nakşi, cenaze namazını kıldıran Tuğrul 
İnançer’le Cerrahi, Neyzen Tevfikle melamice sohbet ve sevgi denizinde kulaç atar(Hikmet ÇOLPAN, 
Söyleşi).    
 
Tasavvuf camiası, bu alanda araştırmalar yapan, eserler veren kesim tümüyle Ali Efendi Ustaya aşina 
ve hatta tutkundurlar. Bu alanla bilimsel  çalışmalar yapan akademisyenler, gönül yolunu sevenlerin 
ileri gelenleri Ali Efendi’nin en yakın dostlarıdır. Bunlardan Prof. Dr. Mustafa Kara, Bursa sevenlere özel 
bir kırklar listesi yapar;  bunların arasına özel dostu Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendiyi de kaydeder. 
(v3.arkitera.com). Hatta bu hoca daha ilk kitabını Ali Efendiye ithaf eder. Bu gönlün baş köşesine 
oturmanın güzel bir tecellisi olsa gerek. Tasavvuf tarihçisi Selçuk Eraydın dünyadan göçünceye kadar 
onunla bağlantısını hiç koparmamış; bu alanda mesai sahibi bütün şahıslar onunla hem tanış hem 
muhip olarak kalışlardır. 
 
Ali Usta Bandırmada tatlıcı dükkanında sanatını yürütürken İstanbul’dan, Bursa’dan da  hiç kopmamış, 
ilim, irfan ve sanat dünyasının öncüleriyle ilişkilerini sürdürmüştür. Sadece mutasavvıfların rahle-i 
tedrisinden feyz almamış, âlim, şair, ressam ve hattatların aydınlık halesinden de kısmetlenmiştir.  
Onun orijinali müze/süthanesinde bulunan Necmeddin Okyay merhumun yazılarından biri “Allah bes 
baki heves” olduğu gibi diğeri babamın(Kutuz Hoca) vird-i zebanı olan şu duadır:“Allahümme yâ 
muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl Havvil hâlenâ ila ahseni’l-Hâl”. Bunlar gibi onun devlethanesinde meşhur 
hattatların hatlarıyla, Tahirü’l-Mevlevi’nin Divan’ını, Süheyl Ünver’in eserleriyle Kütahyalı Ressam 
Ahmed’in şaheserlerini yan yana görebilirsiniz (Kara, dunyabizim.com. Erişim: 20.08.2018). Başka 
hatıralarda  da bu durum doğrulanmakta, ustanın evinin de bir sanat galerisinden farksız olduğu 
anlatılmaktadır (Cihan, N, sufizmveinsan.com). 
 
Ali Efendi Bandırmadan çıkacağı zaman genellikle İstanbul’a; bazen de Bursaya’dır yönü. Bu 
seferlerinde eli boş gitmediği gibi eli boş da dönmez. Bilgi, fikir, sevgi, sanat, zevk, estetik, güzellik 
toplar.  
 
Bandırma’dan İstanbul’a her gelişinde, bir kapıdan ötekine koşarcasına, zamanını sevdiği insanların 
ziyaretine ayırır. İlk durak Erenköy; sonrasında,  mutlaka Bayazıt sahaflar çarşısında Raif Yelkenci ve 
diğer eski kitapçıları kolaçan eder. Vezneciler’de Yavru’nun Kıraathanesi’ne Neyzen ustaya ve onun 
kalbur üstü yarenlerine uğramadan dönmez. Bakarsınız orada, Neyzen Tevfik, gönlüne düşmüş, 
nısfiyesinden dökülen nağmelerle, sohbeti noktalıyor. Bir başka seferde, Mükrimin Halil Yınanç,  engin 
tarih bilgisiyle Selçuklulardan bir sahife açmış, dinleyenlerin hayranlık dolu bakışlarıyla bir harbi 
ayrıntılarıyla anlatıyor. Tesadüf bu ya! Ali Efendi’nin kısmetine o gün Fuad Köprülü düşmüş, edebiyat 
tarihinden açılan bir bahisle sohbet koyulaşmıştır(Sayar, alioztaylan.blogspot.com)..  

http://v3.arkitera.com/h64367-vardim-kirklar-bursasina.html
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2. Dostlarda Ali Efendi’den ayrılık hüznü  

 
Pfof. A. Güner SAYAR, dostu ALİ Efendi’nin sırra kadem basma mevsimindeki hüznünü “Kendi gidip, 
ahbapları kalan yâr!” diyen bir Yozgat türküsü mısrasıyla terennüm eder. ‘Yâr,’ Bandırmalı Ali Efendi –
Ali Öztaylan-, gittiği yer, âlem-i cemâl; kalanlar ise malûm: onun sevdikleri, onu sevenler – dost ve 
akrabaları.. 
Bandırma’daki saadethanelerinde daha ilk ziyaretinde Prof. Sayar’a, ‘dost kıymetinden söz etmiş, bir 
cenaze için verilen salanın ardından, ‘dost ve akrabalarına’ duyurulur’ der hoca. Demek dost akrabadan 
önde! gelir der’’.   
Zaman tamam olur Ali Efendi de veda eder dünyaya ve dostlarına. Namazımı kıldırsın; mevlidimi 
okusun dediği üstatların hepsi acele davranıp ondan önce sefer eylemişler sonsuz aleme. Artık çok az 
dostları var halleşebildiği. Gene sağ olan okur-yazar dostları arkasından çok yazılar yazarlar hakkında: 
93 yıl  yaşamış. Şikayet ve pişmanlığa hiç yer vermeden, hüsrana düşmeden rasyonel bir iş 
organizasyonu içinde maddi hayatını temin ile zâtına mahsus bir ruh ikliminde kâmil ruhların takipçisi 
olarak tamamına erdi. Süheyl Ünver de  Balıkesir Defterinde “Ali Öztaylan: Müslüman–Türk 
Rumelimizin en temiz örneği. Evliyadan.” Kaydını düşer(SAYAR, alioztaylan.blogspot.com).  
 
Vefatının ardından Şevket Eygi de bir yazı yazar Ali Efendi Usta içim. Özet olarak şöyle sırlar 
özelliklerini: 

• Ali Efendi  bir efsane idi.  
• Allah adamıydı. İyi Müslüman, iyi insandı. İyi vatandaştı. 
• Kalp  kırmamış;  kendisine kötülük edenlere iyilik etmiştir.  
• İyiliklerini saklı tutar;  göstermez, bildirmezdi.  
• İslâm'a sımsıkı bağlıydı. Hz. Peygamberin örnek yaşayış biçimini, sünnetini hayatında uygulardı.  
• Halim ve selim bir tabiata sahipti. Tam bir sevgi, muhabbet  fedaisi idi.  
• Temiz kalbinde düşmanlığa husumete yer yoktu. 
• İnce, Rakik bir kalbi vardı, edib ve nezih bir kimseydi.  
• İflâh olmaz inatçı ve saldırgan inkarcılar  dışında hiçbir insanı hor görmezdi.  
• Daima güler yüzlü; en mütevâzi olgunluk sahibiydi.   
• Kendileri hakkında, sınırsız  çok hüsn-i zan etmekteyim.  
• Ali Öztaylan Efendi  vefat etti, toprağa sırlandı. Hem Bandırma, hem Türkiye için büyük bir 

ziyandır.  
• Onun yeri doldurulamaz  (EYGİ, www.sufizmveinsan.com) 

 
Süheyl Ünver Ali Efendi Usta için ‘’en temiz örnek’’ demiş. Tanıyan dostlarının hepsi onun iş, insanlık 
ve incelikte yüksek bir nümune olduğunda birleşmişler. Bu etkiler Ahi Evren’ın çağdaşı olup vefatından 
sonra kendisine vekil olarak bıraktığı söylenen Gülşehri’nin Ahi Evren için yazdığı şiiri akla getiriyor; 

• Kişinin endişesün bilür idi / Hacetin dahi reva kılur idi 
• Sofra dökmeği ile has idi başı / Zede pirinç, ak pirinç idi aşı  
• Sofraya halkı üşüren ol idi / El ile helva bişüren ol idi 
• Şimdi göğ altında bir er yok durur / Ancılayın kapusu açuk durur (Tarım 1948: 83).  

 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Mekanlar üzerinde yaşayan insanlara göre; insanlar işlerindeki maharetlerine göre değer 

kazanırlar. Geleneksel Türk esnaf, sanat ve ticaret kültürünün günümüze yansıyan en güzel 

örneklerinden birisi ‘’Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi’’ namıyla tanınmış olan  Ali Öztaylan  bir esnaf 

olarak  meslek liyakati, etik duruş ve insani erdemlerle Ahice  yaşamış güzel bir  örnektir. Bandırma’da 

bir Bandırmalı esnaf olarak  yakın zamanlara kadar içimizde yaşamış, bu şehre değer katan, hatıraları 

http://www.sufizmveinsan.com/


 

394 

 

toplumda taptaze hissedilen  Tatlıcı Ali Efendi, Osmanlı Devleti’nin sonunu, Cumhuriyet’in kuruluş 

dönemlerini yaşamış bir İmparatorluk ve Cumhuriyet çocuğudur.   Avrupa Kıtasında doğmuş, Asya 

Kıtasına göçmüş atayurdu güzel Rumeli’den çocukluk toprağından on yaşında  kopup Anayurda gelmiş 

bir vatan evladıdır. Bir asra yakın süren hayatında bu dönemlerin savaşlarını, sulhlarını; inkılapları, 

değişimleri; yıkımları, inşaları; siyasi, ekonomik ve kültürel çalkantıları, çöküntüleri, acıları, kıtlıkları, 

muhannetleri tümüyle yaşamış bir tarih insanı. Bu yıkımları dayandığı manevi desteklerle aşmış; maddi 

mihnetleri de emek ve sanat birikimleriyle çözmüş bir yiğit adam. Bu ömür serüveninde yalnız kendini 

ve ailesini korumakla kalmamış kapısını, elini, malını ve gönlünü insanlara açmış, açları doyurmuş, 

gönül yaralarını sarmış, yaşadığı toplumun ölüsüne ve dirisine hizmet etmiştir.   

Buraya kadar yapılan araştırma, soruşturma ve okumalarımızdan  Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi mesleği, 
sanatı, yetişmesi ve uygulamaları bakımından bütünüyle  Ahi özelliklerine sahip olgun bir meslek adamı  
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tezimizi bu çalışmamızla ortaya çıkan  tesbitlerimiz kesin olarak ortaya 
koymaktadır.  Onun için biz onun isminin başına Ahi vasfını koymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. 
 
 Bandırmalı Tatlıcı Ahi Ali Efendi şu ahice üstün niteliklerinden dolayı ’Ahi’ sıfatını fazlasıyla  hak 
etmektedir: 

1. Geçimini sağladığı  bir sanatı, mesleği olan, kimseye yük olmadan geçimini sağlayan  bir işletme 
sahibidir. Anadolu Türk Ahi Fütüvvet ehlinin en temel şartı  budur. Ekmeğini elinin emeği, 
alnının teriyle kazanmayan insan başka şeyler olabilir, ama Ahi olamaz. 

2. Mesleğini Ahi usulüne uygun olarak yetişkin bir usta yanında çıraklık, kalfalık yaparak 
kazanmıştır. Ticaret, işletme kültürünü ise dedelerinden kalma aile geleneklerinden almış, 
girişim kültürüyle yetişmiş; büyüklerinin ona ‘‘paşa olursun inşallah!’’ ninnileri söylemadikleri 
anlaşılmaktadır. 

3. Ahi ustamız, meslek uygulamalarında Ahice bir sorumlulukla kaliteden, temizlikten, hizmetten, 
nezaketten hiçbir ödün vermemiş, toz kondurmamış; el emeği göz nuru mamullerine en ufak 
bir söz getirmemiştir. Ziya Paşa’mızın ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz; görünür rütbe-i aklı 
eserinde’ saptamasına tam uyan bir sanatkar olarak liyakatını herkese kabul ettirmiş bir Ahi 
Piri derecesine yükselmiştir. 

4. Ali Efendi usta her yönüyle Ahice  yararlı bir meslek adamıdır. Herkes onun zararından emindir. 
Ahi Fütüvvet erleri edep ve erkanda numune insanlardır. Bu olgunluktaki büyük insanların 
faydalarına  sınır olmadığı gibi zararları akla bile gelmez.  

5. Ali Öztaylan’a ‘’Efendi’ payesini çevresindeki halk vermiştir. Bu durum onun halka gerçekten 
bir Ahi ahlakıyla hizmet sunduğunun önemli bir kanıtıdır. ‘'Bandırmalı Ali Efendi’’ namını  örnek 
iş ahlakı ve insani yaşayışıyla haklı bir şöhret olarak kazanmıştır.   

6. Ali Efendi Ahiliğin dostluk anlayışına uyan anlayışıyla dostluğu yaşamış, dostlarına tam bir hak 
dostu olarak içten bir bağlılık ve sadakatle dostluk yaşamıştır.   

7. Ali Efendi usta, meslek bilgilerini layık olanlara sunmaktan geri kalmamış, öğretmiş; yaramaz 
insanlara da meslek sırlarını vermemiştir.  

8. Ali Efendi mütevazi muhallebi dükkanıyla alın akıyla geçinmiş, dostlarını hediyesiz, kırık 
gönülleri sahipsiz, açları doyurmuş ve bütün  bunları hiç teşhir etmeden; çoğu kez en 
yakınındaki aile mensupları bile bilmeden yapmıştır. Bu ahlakıyla  da tam Ahice bir nezaket  
sergilemiştir.  

9. Ali Efendi bir yandan verirken bir yandan çiçek çiçek dolaşan arı gibi bilgi, irfan, marifet ve 
hakikat peşinde koşmuş  Ahice yenilenme gayretinde olmuştur. 

10. Ali Efendi usta Bilim ve eğitim yolunda olan gençlere ve kendisine danışan taliplerden bilgi, 
tecrübe, vefa, sadakat, hoşgörü,  sabır, çalışma,  ibadet ve hakkı tavsiyeden geri durmamıştır.  

11. Ali Efendi insanlarda eksik, kusur aramamış, görmemiş, eline, diline, beline sahip; her 
düzeydeki insanlara sevgi, şefkat ve hüsnü zanla muamele eylemiştir.  

Netice olarak Bandırmalı Tatlıcı  Ali Efendi her şeyiyle  Ahi bir meslek adamı, yararlı bir insan, örnek bir 
şahsiyet olarak yaşamış şehrine yüz akı bir insan olmuştur.    
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Öneriler: 
Ali Efendi gibi örnek meslek ve iyilik adamları kendileri için yaşamamışlardır. Onların unutulması, 
numune örnekliklerinin de unutulmasına sebep olur. Oysa ki bütün marifet ve meziyetler örnekler 
üzerinden öğrenilir. Bu düşünce ile  Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi(Öztaylan) için şu tekliflerde 
bulunmanın uygun olacağı düşünülmektedir: 

 Vefatından sonra varislerinin başka mesleklere yönelmesi ve kentsel dönüşümle 
dükkanının yıkılması dolayısıyla kesintiye uğrayan Bandırmalı Ahi Ali Efendinin tatlı ve 
muhallebi sanatı kesintiye uğramışsa da yeniden ihya edilmeli ve bu gelenek asli kimliğiyle 
güncellenerek sürdürülmelidir.  

 Ali Efendi’nin Ahice iş, meslek ve insanlık  örnekliğini ortaya koyan bir hatıra kitap 
hazırlanmalıdır. 

 Ahilik haftalarının birinde Ali Efendi Ahi Baba seçilmelidir.  

 Ali Efendi adına bir hatıra kitap hazırlanmalıdır. 

 Ali Efendi için bir belgesel film yapılmalıdır. 

 Ahi Ali Efendi’nin hayatı senaryolaştırılmalı ve temsil edilmelidir.  

 Ali Efendi için yüksek ödüllü şiir, hikaye, roman ve makale, senaryo  yarışmaları 
düzenlenmelidir. 

 Ali Efendi adına özellikle onun meslek hayatına dönük bir sempozyum düzenlenmelidir. 

 Ali Efendi’nin ismi verilen Ali Öztaylan İmam Hatip Lisesi’nde onun için bir köşe 
düzenlenmeli, onun özellikle mesleki ve Ahi niteliklerini anlatan fotoğraf, belge ve 
dokümanlar sergilenmeli;   

her sene bir anma programıyla onun iş, meslek ve yüksek ahlakını öğrencilere tanıtmalıdır. 

 Ali Efendi benzeri Bandırmalı Ahi Esnaf seçilmeli ve Ahilik haftalarında şilt verilmelidir.  

 Onun dışında, Ahilik örneği olan Bandırmalı eski meslek öncüleri araştırılmalı, 
kitaplaştırılmalı, halka ve öğrencilere tanıtılmalıdır.  

 Okullarda, özellikle de meslek okullarında Ahilik programları yapılmalı, Ali Efendi gibi güzel 
örnekler öğrencilere tanıtılmalıdır.  

 Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret Müdürlüğü Ahilik Haftalarında Tatlıcı Ali Efendinin mesleki 
ve insani vasıflarını tanıtan broşürler hazırlamalı ve özel imal edilen küçük bir helva 
paketiyle beraber dağıtmalıdır.  

 Senede bir gün Bandırma Müftülüğünce Öztaylan ailesiyle birlikte Ali Efendi ruhuna Kur’an 
ve mevlidi şerif düzenlemeli, yemek verilmelidir.  

 
İlgili herkese ve her kesime karşı  son temennimiz ve içten gelen bir talebimiz de şudur: Bu şehre, iş, 
meslek ve  insanlık kültürümüze nümunei imtisal olmuş bu güzel insanın dükkan kapısı kapalı  
kalmamalı, sütlü tatlı kazanları kaynamalı, ikram sofrası açılmalıdır.  
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ÖZET:   
 
Günlük hayatın her alanında teknoloji geliştikçe, dünya da küçülüyor. Dünyanın küçülmesi sonucunda da insanlar 
diğer kültürlerden insanlarla daha fazla iletişime giriyor. Bu durum son yıllarda uluslararası iletişim çalışmalarını 
çok daha önemli bir hale getirdi. Uluslararası iletişimin en önemli kavramlarından biri de uluslararası hassasiyet. 
Bu çalışma, bir devlet üniversitesinin Uluslararası İlişkiler bölümünün üçüncü sınıfında okuyan iki farklı grup 
öğrencinin uluslararası hassasiyet seviyelerini ölçmeyi amaçlıyor ve bu öğrenci gruplarında erkek ve kadın 
öğrencilerin uluslararası hassasiyet seviyeleri arasında belirgin farklılıklar olup olmadığını sorguluyor. Ayrıca, 
deney grubu uluslararası hassasiyet seviyelerini artırmak için dört hafta boyunca yarım saatlik özel video izleme 
ve tartışma seanslarına maruz bırakılıyor. Bu çalışmada hem nicel hem nitel yöntemler kullanılıyor. Uluslararası 
Hassasiyet Ölçeği (ISS) öğrencilerin hassasiyet seviyelerini ölçmek için kullanılırken, farklı betimleyici analizlerle 
uluslararası hassasiyetin alt kategorileri analiz ediliyor. Sonuçlara göre, bu öğrenciler yüksek seviye uluslararası 
hassasiyete sahipler, özellikle güçlü yanları uluslararası meşguliyet ve saygı, cinsiyetler arasında belirgin 
farklılıklar yok. Dahası, özel seanslar sonrasında deney ve kontrol grupları arasında uluslararası hassasiyet 
açısından belirgin farklılıklar yok. Sonuçlar makalenin sonunda tartışılmaktadır. 
 
Anahtar sözcükler: Uluslararası iletişim, uluslararası hassasiyet, uluslararası hassasiyet ölçeği. 
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ABSTRACT:   
 

The world is getting smaller as the technology develops in every area of daily lives. As a result of the world’s 
getting smaller, people are getting in contact with people from other cultures more. This made intercultural 
communication studies much more important in the last few decades. One of the most important concepts of 
intercultural communication is intercultural sensitivity. This study aims to measure intercultural sensitivity levels 
of two junior student groups studying in International Relations department of a state university, and questions 
if there are any significant differences in intercultural sensitivity levels between male and female students in 
these groups. Also, experimental group have special treatment of video class discussions for half an hour a week 
during four weeks to increase their intercultural sensitivity levels, and post test results are compared to find out 
the effects of the treatment. The study is conducted with a mixed method. Intercultural Sensitivity Scale (ISS) is 
used to measure intercultural sensitivity, and some descriptive analysis is conducted to analyse subdimensions 
of intercultural sensitivity.  Results show that these students have high levels of intercultural sensitivity, their 
strengths are intercultural engagement and respect, but no significant differences are found between genders. 
Moreover, at the end of the treatment, the experimental group shows no significant differences from the control 
group in terms of intercultural sensitivity. Findings are discussed at the end of the article. 

Keywords: intercultural communication, intercultural sensitivity, intercultural sensitivity scale. 
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INTRODUCTION 

 
As the world is getting more globalized, people are getting much closer to one another. People contact 
with each other more than the past century for a lot of reasons such as business, travelling, education, 
health etc. While these people contact each other, they need to understand the other person and to 
be understood despite their cultural and individual differences. This need results in a more 
intercultural communication approach. Intercultural communication is a term that is difficult to define, 
but there are some meaningful definitions in the literature. One of them is by Gudykunst, saying 
“intercultural communication is the communication between people from different national cultures, 
and many scholars limit it to face-to-face communication” (2002: 179). However, the context the 
communication takes place, non-verbal elements and social identities are surely parts of intercultural 
communication. 
 
Bennett (1998) states that the most important parts of the intercultural communication are 
understanding, appreciation, and respect towards the other people that are communicated. This is a 
very important idea for the development of intercultural communication around the world. The 
differences should be understood well, appreciated as they are, and respected knowing that they occur 
naturally. If this can be done, problems resulting from communication breakdowns can be prevented. 
 
One important concept in the area is intercultural communicative competence. Byram, Gribkova and 
Starkey define it as “interlocutors’ ability to ensure a shared understanding by people of different 
social identities, and their ability to interact with people as complex human beings with multiple 
identities and their own individuality.” (2002: 10). Hammer, Bennett, and Wiseman (2003) defines the 
term as the capability of thinking and adapting the interculturally appropriate actions. Perry and 
Southwell (2011) conclude in their article that in the literature intercultural competence is generally 
explained in four dimensions named as knowledge, attitude, skills and behaviours. 
 
Intercultural awareness is a significant concept of intercultural communicative competence. It refers 
to the knowledge of cultural rules that influence how we think and act. It is the cognitive part of 
intercultural communication competence (Chen & Starosta: 1998-9). 
 
As the affective part of intercultural communication competence and the focus of this study, 
intercultural sensitivity is defined as the capability of realizing and respecting the cultural differences 
(Hammer et al, 2003). They argue that the more people are interculturally sensitive, the more potential 
they have to develop intercultural competence. Chen and Starosta (1998) define it as “an active desire 
to motivate themselves to understand, appreciate, and accept differences among cultures” (p.231). 
They discuss that intercultural sensitivity is being understanding both in interactions and for other 
people’s behaviours, perceptions and emotions. Moreover, they argue that it consists of six 
interrelated parts as self-esteem, self-monitoring, empathy, open-mindedness, non-judgmental and 
social relaxation (Chen & Starosta, 2000). Bhawuk and Brislin (1992) describes intercultural sensitivity 
as a person’s attitudes towards cultural differences and people from other cultures. Straffon (2003) 
defines it as an emotional reaction to intercultural differences. 
 
This action research is conducted to check the intercultural sensitivity levels of the department of 
International Relations junior students as they are going to be in a business environment after their 
graduation where intercultural communicative competence and intercultural sensitivity will be 
important. The purposes of this study are to check the intercultural sensitivity levels of tertiary level 
junior International Relations’ students, and to see if there are any significant differences between 
male and female students’ intercultural sensitivity levels. Furthermore, it is aimed to find out if there 
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are any significant differences in students’ intercultural sensitivity levels between pre-test and post-
test, and between experimental and control groups. 
 

LITERATURE REVIEW 
 
Intercultural Sensitivity 
 
As described by a lot of researchers studying in the area, intercultural sensitivity is an affective factor 
related to the feelings of having an interaction with someone from a different culture. Bhawuk and 
Brislin (1992) states that intercultural sensitivity is a key factor during people’s adjustment process to 
other cultures. Also, it is vital to prepare people who will live, study or work in other cultures. (Bhawuk 
and Brislin, 1992) 
 
To be able to measure intercultural sensitivity, a couple of instruments have been prepared. Two of 
them are frequently used in a number of studies: Hammer, Bennet, and Wiseman’s Intercultural 
Development Inventory (IDI) developed in 2003 and Chen and Starosta’s Intercultural Sensitivity Scale 
(ISS) developed in 2000. 
 
Bennett (1993) developed a sensitivity model called Developmental Model of Intercultural Sensitivity 
(DMIS). This model has an intercultural development continuum perspective in which there are six 
orientations people go through while gaining intercultural competence. These orientations are Denial, 
Defence Reversal, Minimization, which are parts of ethnocentrism, acceptance, adaptation, and 
integration, which are the steps of ethnorelativism. Ethnocentrism is related to putting one’s own 
culture into the centre of their reality. Ethorelativism is related to acceptance of one’s own culture co-
existing with the other cultures. Hammer et al (2003) developed this model further into a scale as 
Intercultural Development Inventory (IDI). There is a lot of research conducted using this scale; 
however, in the context this study is conducted, the aim is to evaluate students’ sensitivity in terms of 
affective and cognitive factors instead of their actions, so another scale is necessary. 
 
Chen and Starosta (2000) has another scale to measure intercultural sensitivity named Intercultural 
Sensitivity Scale (ISS). It consists of five main parts to measure: interaction engagement with 7 items, 
respect for cultural differences with 6 items, interaction confidence with 5 items, interaction 
enjoyment with 3 items, and interaction attentiveness with three items. Baños (2006) explains that 
Chen and Starosta’s model attempts to develop global citizenship by recognition, appreciation, 
tolerance and acceptance of cultural differences, which makes it different from other models. 
 
There have been a lot of studies conducted using ISS both to validate and to measure intercultural 
sensitivity of students, instructors and employees in different context including Fritz, Mollenberg and 
Chen (2001) in Germany, Fritz, Graf, Hentze, Mollenberg, and Chen, (2005) in Germany, Baños (2006) 
in Spain, Peng (2006 and 2007) in China, Dong, Day, and Collaço (2008) in the USA, Del Villar (2010) in 
Philippines, Tamam (2010) in Malaysia, Coffey, Penbek, Yurdakul, and Cerit (2012) in Turkey, Kamhawi, 
Fishwick, and Henderson in a virtual 3-D environment representing Chinese culture, Awang-Rozaimie, 
Amelia, Aiza, Siti-Huzaimah, and Adib (2013) in Malaysia. 
 
Intercultural Training 
 
Landis and Bhagat emphasize the significance of intercultural sensitivity in a globalized world saying 
that it is vital to live and work with people from different cultures, and as the world is getting more 
globalized and societies and business relationships are getting more diverse, the importance of 
intercultural sensitivity is increasing, too (1996). This new situation brings the need to train people for 
intercultural environment. With this adaptation, a new series of questions emerge: “Is it possible to 
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have intercultural training? Who needs intercultural training? Can intercultural communicative 
competence, intercultural sensitivity and intercultural awareness be developed? If possible, how can 
they be developed?” etc. 
 
As it is a new area consisting of a few decades of research, there are no consistent results of these 
questions’ answers. Perry and Southwell (2011) claim that intercultural training is mostly applied with 
adults who need this training for business. Mendenhall, Stahl, Ehnert, Oddou, Osland, and Kuhlmann 
(2004) infer that in intercultural training sessions, mostly lectures, class assimilators and class 
discussion are used. They also stated that sessions ranged from a few hours to 50 hours divided into a 
day or months, so there isn’t a single accepted version of training sessions. 
 

METHODOLOGY 
 

This action research was conducted with a mixed method analysis in the academic year 2017-2018. 
International Relations department was chosen for this study to check intercultural sensitivity of the 
junior students studying in this department as they are probable to work in international environments 
next year after graduation. 
The research was conducted to find the answers of following research questions: 
1. What is the previous level of intercultural sensitivity of International Relations department’s junior 
students? 
2. What are the mean scores of intercultural sensitivity dimensions measured by ISS? 
3. Are there any significant differences between female and male students’ intercultural sensitivity 
levels? 
4. After four weeks of intercultural competence treatment, are there any significant differences 
between pre-test and post-test results of experimental group? 
Participants 
The participants are the tertiary level junior students studying in a public university’s International 
Relations department. There are two groups of students divided as experimental and control groups 
by the university’s administration according to their student numbers’ endings as odd or even 
numbers. Participation to the study was voluntary, but five additional points were granted to the 
participants who both attended pre-tests and post-tests. There were 43 students in the experimental 
group and there were 34 students in the control group. The age range of participants is between 19 
and 25. Information related to groups and genders of students are given in Table 1 below. 
 
 

Table 1. Demographic Information 

 Experimental Group Control Group 

Female 21 23 

Male 22 11 

Total 43 34 

  
 
Data Collection and Analysis 
 
To collect data Intercultural Sensitivity Scale (ISS) (Chen & Starosta, 2000) was chosen. As the study 
was in an EFL environment, ISS was chosen to assess students’ feelings and attitudes rather than their 
behaviours. This scale is an effective scale with a measured Cronbach alpha reliability coefficient of 
.86.  
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First of all, in week 10 before the lessons started, Intercultural Sensitivity Scale (ISS) as pre-tests were 
applied in both groups to see their level of intercultural sensitivity. After the application, the control 
group didn’t have any treatments related to intercultural sensitivity during their usual class hours. The 
experimental group had video treatments and class discussions for four weeks for half an hour as the 
last part of their lesson. They watched videos in English related to some issues to see how they are 
different in different cultures such as greetings, cultural norms, and general demographic information 
across cultures, and compared what they saw in the videos with their own culture as a whole class 
discussion. For example, in the first week’s video session, they learned how different cultures greeted 
each other, and how they could be offended with some different greetings. In the fourteenth week, at 
the end of the lessons students had the same scale, ISS as post-tests to find out if there were any 
significant changes. 
After collecting the data, it was organized and analysed. First, total scores of students showing 
intercultural sensitivity levels were calculated, then mean scores for all subdimensions were calculated 
to see the differences in these between two groups. Using IBM SPSS Statistics 25 to answer different 
research questions 3 and 4, a one-way ANOVA test was applied. The results are demonstrated and 
discussed in the following section. 
 
FINDINGS AND DISCUSSION 
 
Findings related to RQ 1: What is the previous level of intercultural sensitivity of International 
Relations department’s junior students? 
To answer this research question, Table 2 was prepared to show all the dimensions, minimal, medium 
and maximum scores one can obtain from ISS.  
 

Table 2: Dimensions and Scores of ISS 

Dimensions 
Minimal 
Scores 

Medium 
Scores 

Maximum 
Scores 

Interaction engagement (items 1, 11, 13, 21, 22, 23, 24) 7 21 35 

Respect for cultural differences (items 2, 7, 8, 16, 18, 20) 6 18 30 
Interaction confidence (items 3, 4, 5, 6, 10) 5 15 25 

Interaction enjoyment (items 9, 12, 15) 3 9 15 

Interaction attentiveness (items 14, 17, 19) 3 9 15 

Total 24 72 120 

 
After preparing the table 2, all the answers of each student were written and their sums were 
calculated according to their pre-test results. In this way, students’ total scores of intercultural 
sensitivity were calculated. The results were shown in Table 3. 
 

Table 3. Students' Level of Intercultural Sensitivity 
Students' Results of ISS f % 

Students Scoring Between 0-24 0 0 

Students Scoring Between 25-71 0 0 

Students Scoring Between 72-120 77 100 

Total 77 100 

 
As Table 3 indicates, all the students have high intercultural sensitivity. It can be related to a number 
of reasons. First of all, these students may have chosen the department of International Relations 
because they are interested in communicating with people from all around the world, or they may be 
interested in living or working abroad; thus, it may be due to a factor related to these students’ traits 
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or backgrounds. Secondly, these students have been studying for three years in their department, so 
it can be expected for them to have a high sensitivity level as this department is one of the departments 
that develop students for an intercultural business life, so they may be educated in intercultural issues. 
 
Findings Related to RQ 2: What are the mean scores of intercultural sensitivity dimensions measured 
by ISS? 
To be able to answer this research question, mean scores per dimension were calculated for two 
groups differently to have a deeper understanding of students’ strengths and weaknesses in the area 
of intercultural sensitivity. 
 

Table 4: Mean Scores of ISS Dimensions 
Dimensions Experimental Group Control Group 

Interaction engagement (items 1, 11, 13, 21, 22, 23, 24) 4,25 4,08 

Respect for cultural differences (items 2, 7, 8, 16, 18, 
20) 

4,18 4,32 

Interaction confidence (items 3, 4, 5, 6, 10) 3,71 3,39 

Interaction enjoyment (items 9, 12, 15) 4,38 3,59 

Interaction attentiveness (items 14, 17, 19) 4,3 3,95 

Total 20,82 19,33 

 
Data in Table 4 shows that both groups’ interaction engagement is above four, which shows that these 
students feel positive towards interacting with people from different cultures. In addition, their respect 
levels for cultural differences are above four indicating that they tolerate and respect cultural 
differences. These are strengths of the students. However, both of the groups aren’t very sure of 
themselves while interacting with people from different cultures as their interaction confidence levels 
are below four. For interaction enjoyment and attentiveness, groups’ mean scores differ from each 
other. The experimental group students enjoy interactions with people from other cultures, while the 
control group doesn’t enjoy it much. The last part, intercultural attentiveness, is related to students’ 
effort to communicate effectively, which means understanding the other people and to be understood 
by them. To sum up, the desire to engage in intercultural communication, and the respect they show 
during this communication are the strong traits of these students in the area of intercultural sensitivity. 
 
Findings Related to RQ 3: Are there any significant differences between female and male students’ 
intercultural sensitivity levels? 
 
To find out if there were any significant differences, a one-way Anova analysis was conducted using 
the pre-test results of the ISS scale. Table 5 shows the number of female and male students, the mean 
scores, standard deviations, and confidence intervals. 
 
Table 5. Descriptives 

 N Mean Std. Dev. 
Std. 
Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Min. Max. Lower Bound Upper Bound 

pre_mean female 44 4,0825 ,37078 ,05590 3,9698 4,1952 3,29 4,71 
male 33 3,9839 ,34012 ,05921 3,8633 4,1045 3,25 4,75 
Total 77 4,0403 ,35903 ,04092 3,9588 4,1217 3,25 4,75 

post_mean female 44 4,0607 ,44903 ,06769 3,9242 4,1972 2,14 4,88 
male 33 4,0176 ,44945 ,07824 3,8582 4,1769 2,88 4,83 
Total 77 4,0422 ,44676 ,05091 3,9408 4,1436 2,14 4,88 
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One way Anova results in Table 6 shows that there aren’t any significant differences between female 
and male students’ intercultural sensitivity (,236>,005 and ,678>,005). This can be a result of their 
common interest in intercultural relations and choosing their department, or their educational 
background of three years in the same classes.  
 
Table 6. ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

pre_mean Between Groups ,183 1 ,183 1,429 ,236 
Within Groups 9,613 75 ,128   
Total 9,797 76    

post_mean Between Groups ,035 1 ,035 ,174 ,678 
Within Groups 15,134 75 ,202   
Total 15,169 76    

  
Findings related to RQ 4: After four weeks of intercultural competence treatment, are there any 
significant differences between pre-test and post-test results of experimental group? 
 
To find out if there were any significant differences, a one-way ANOVA was performed. Table 7 
demonstrates descriptive features such as the number of students per group, mean scores, standard 
deviations and confidence interval. 
 
 

Table 7. Descriptives 

 N Mean Std. Dev Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Min Max Lower Bound Upper Bound 

pre_mean experimental 
group 

43 4,1340 ,34090 ,05199 4,0290 4,2389 3,46 4,75 

control group 34 3,9218 ,35079 ,06016 3,7994 4,0442 3,25 4,46 
Total 77 4,0403 ,35903 ,04092 3,9588 4,1217 3,25 4,75 

post_mean experimental 
group 

43 4,1026 ,52143 ,07952 3,9421 4,2630 2,14 4,88 

control group 34 3,9659 ,32076 ,05501 3,8540 4,0778 3,21 4,42 
Total 77 4,0422 ,44676 ,05091 3,9408 4,1436 2,14 4,88 

 
As it can be seen in Table 8, one way Anova results didn’t show any significant differences between 
pre-test and post-test results of experimental group (,009>,005; ,0184>,005) 
 
 
Table 8. ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

pre_mean Between Groups ,855 1 ,855 7,170 ,009 
Within Groups 8,942 75 ,119   
Total 9,797 76    

post_mean Between Groups ,355 1 ,355 1,796 ,184 
Within Groups 14,814 75 ,198   
Total 15,169 76    

 
These results imply that the treatment of four weeks with videos and class discussions to raise 
intercultural sensitivity didn’t produce any significant effects on the results. This can be due to several 
reasons: First of all, these students already had a high level of intercultural sensitivity, so increasing it 
even more may require a more intense study than having 30-minute videos and class discussions for 
four weeks. As the lesson’s focus was on speaking and listening skills, and naturally communication 
even before the application of ISS, the students may have already been developed before the 10th 
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week. As they are no accepted ways of increasing intercultural sensitivity levels around the world, this 
study attempted to find an answer to the ongoing questions; yet, no significant results were achieved. 
 

CONCLUSION 
 

This study was conducted at a public university in Turkey to see if international relations department 
students have high levels of intercultural sensitivity, in which dimensions they score higher, if there 
are any statistically significant differences between genders or pre-test and post-test applications. 
According to the findings of the study, these students have high levels of intercultural sensitivity. They 
are strong at engaging in intercultural interaction and respect towards others from different cultures, 
which will help them if they are to work in an international environment after graduation. They are 
weak at having intercultural confidence during intercultural communication. Peng (2006) states that 
lack of confidence may result from foreign language deficiency and lack of sufficient cultural 
knowledge. In this case, both of the reasons are possible. To overcome this, students must engage in 
intercultural communication more, as it improves only by engaging in intercultural interactions 
(Bennett, 1986). 
 
Moreover, no statistically significant differences were discovered between females and males, or pre-
test and post-test application results of experimental group after a four week-long video and class 
discussion treatment of half an hour per week. This may result from their already having high levels of 
intercultural sensitivity. After this stage to improve more, they may need real intercultural interactions 
to deal with their lack of confidence, or enjoying intercultural interactions. However, with a lower level 
of intercultural sensitivity, the treatment may result in more significant differences, which requires 
further studies on the topic.  
 
Yu and Chen (2008) states that people who have a high level of intercultural sensitivity are good at 
understanding the stimuli in the context, getting the subtle meanings and dealing with problems while 
interacting with people from other cultures. On the contrary, people with a low sensitivity are tedious, 
frustrated, and confident while interacting in intercultural communication (Cegala, Savage, Brunner 
and Conrad, 1982; Cegala, 1984). In this case, these students will be ready to interact in intercultural 
business lives after graduation including understanding non-verbal stimuli, subtle meanings and 
problems caused by the features of intercultural communication. 
 
There are some limitations of this study. First of all, this action research was conducted with a small 
number of students, so it is difficult to say that all international relations junior students have the same 
level of intercultural sensitivity. Moreover, the treatment started in the 10th week and ended in the 
14th week, so it may be a short period to have concise consequences in the increase of already high 
intercultural sensitivity. Thus, further studies can be conducted with a longer period of time with 
different groups of students to see if there are significant effects of this kind of intercultural treatment. 
As it is a new area of research, it will certainly be developed more in the future. With the increasingly 
globalized world with more people in need of understanding each other, we need to find out how to 
increase intercultural sensitivity to make the world a better place to communicate. 
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APPENDIX 
Name:  
Age: 
Intercultural Sensitivity Scale 
Below is a series of statements concerning intercultural communication. There are no right or wrong 
answers. Please work quickly and record your first impression by indicating the degree to which you 
agree or disagree with the statement. This scale should be completed before and after the spring 
academy. Please fill it in and send it right away.  
Thank you for your cooperation. 
5 = strongly agree 
4 = agree 
3 = uncertain 
2 = disagree 
1 = strongly disagree 
Please put the number corresponding to your answer in the blank before the statement 
____  1.  I enjoy interacting with people from different cultures. 
____  2.  I think people from other cultures are narrow-minded. 
____  3.  I am pretty sure of myself in interacting with people from different cultures. 
____  4.  I find it very hard to talk in front of people from different cultures. 
____  5.  I always know what to say when interacting with people from different cultures. 
____  6.  I can be as sociable as I want to be when interacting with people from different  cultures. 
____  7.  I don’t like to be with people from different cultures. 
____  8.  I respect the values of people from different cultures. 
____  9.  I get upset easily when interacting with people from different cultures. 
____ 10. I feel confident when interacting with people from different cultures. 
____ 11. I tend to wait before forming an impression of culturally-distinct counterparts. 
____ 12. I often get discouraged when I am with people from different cultures. 
____ 13. I am open-minded to people from different cultures. 
____ 14. I am very observant when interacting with people from different cultures. 
____ 15. I often feel useless when interacting with people from different cultures. 
____ 16. I respect the ways people from different cultures behave. 
____ 17. I try to obtain as much information as I can when interacting with people from  
   different cultures. 
____ 18. I would not accept the opinions of people from different cultures. 
____ 19. I am sensitive to my culturally-distinct counterpart’s subtle meanings during our   interaction. 
____ 20. I think my culture is better than other cultures. 
____ 21. I often give positive responses to my culturally different counterpart during our   interaction. 
____ 22. I avoid those situations where I will have to deal with culturally-distinct persons. 
____ 23. I often show my culturally-distinct counterpart my understanding through verbal or   
nonverbal cues. 
____ 24. I have a feeling of enjoyment towards differences between my culturally-distinct    
counterpart and me. 
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EDİNCİK MEZAR TAŞLARI: ZAMANA BIRAKILAN İZ   

 
Dr. Adnan UZUN   

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, auzun@bandirma.edu.tr 
 

 

ÖZET: 

Geçmişten günümüze dünyanın pek çok kültüründe, ölüm ve ölüm sonrası hayat hakkında farklı algılar karşımıza 
çıkar. Buna bağlı olarak ölülerin defin yeri olan mezarlar ve mezar taşlarına değişik manalar yüklenmiştir. Bizim 
kültür tarihimizde ise bilinen ilk mezar taşı yazıları Orhun Abideleri, Yenisey Yazıtlarıdır. Göktürkler döneminden 
kalan bu ve daha sonraki dönemlere ait damgalı anıt mezar taşları tarihimizin ve sahip olduğumuz uygarlığın 
çeşitli dönemlerini aydınlatma bakımından belge niteliğindedirler. 
 
Osmanlı Devleti’nin meydana getirdiği uygarlık döneminde ise başlangıçtan günümüze kadar gelişerek gelen farklı 
bir mezarlık ve mezar taşı anlayış ve kültürü dikkatimizi çeker. Türk-İslam medeniyetinin önemli belgeleri olan 
mezar taşları incelendiğinde; ölen kişinin ve geride kalanların duygularını, düşüncelerini, üzüntülerini, acılarını, 
kederlerini, hayata bakışlarını, öldükleri yaşlarını bulmak mümkün olduğu gibi; kişinin toplumdaki mevkiini, 
mesleğini, meşrebini ve mensubiyetini bulmak mümkündür. Ölen kişinin hususiyetleri yanında toplumun tarihine, 
kültürüne, estetik zevkine dair pek çok bilgiye ulaşmak imkân dâhilindedir. Hatta mezar taşlarında zaman zaman 
karşımıza çıkan atasözleri, deyimler, şiirler, bir takım beddualar, dualar toplumun edebî zevkini ve folkloruna ait 
değerlerini yansıtır. 
 
Edincik Ulucami haziresinde ve şehir mezarlığında yoğun olarak bulunan ve günümüze kadar gelebilmiş tarihî 
mezar taşları ve bu taşların bulunduğu alan birer açık hava müzesi niteliğindedir. Aynı zamanda bölgede kurulan 
Türk-İslam kültürünün tarihî geçmişini gösteren tapu yerine geçecek belgelerdir. Bölgede yer alan mezar 
taşlarındaki hal dili ve bizlere ilettiği mesajlar incelendiğinde kültürel ve tarihî hatta edebî zevk anlamında bölge 
hakkında önemli bilgilere ulaşılacaktır.  
 
Yaptığımız incelemede Edincik’teki tarihî mezar taşlarının geçmişte yaşayan sülaleler ve aile bağları hakkında 
bilgiler barındırdığı tespit edilmiştir. Bölgede yaşayan insanların sosyal yaşantısına dair ipuçları, insanların ölüm 
sebeplerine, zaman içerisinde halkın karşılaştığı ve yakalandığı hastalıklara dair izler, hayat serüveni içerisinde 
toplumun sahip olduğu estetik anlayış, kültür ve edebî zevke ait değerler barındırdığı görülmüştür. Ayrıca mezar 
taşlarındaki ifadeler yöre insanının dinî inanışlarını, hayata ve ölüme dair bakış açılarını, ölüm karşısındaki 
teslimiyet veya isyanlarını, duygularını ve düşüncelerini yansıtmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Edincik, mezar taşları, Edincik Ulucami, Şehir mezarlığı 
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EDINCIK’S TOMBSTONES: TRACES ON THE TIME 

Dr. Adnan UZUN   
Bandırma Onyedi Eylül University, auzun@bandirma.edu.tr 

 

ABSTRACT: 

From past to present, in many cultures of the world, we confront different perceptions of death and life after 
death.Accordingly, it is attributed  varied meanings to tombs and epitaphs which are burial places of death. In 
our cultural history, the first known written tombstone texts are Orhun Monuments, Yenisey Inscriptions.The 
memorial tomb stones of this and later periods belonging to the Gokturk period have evidential valur in terms of 
disclosure of various periods of civilization and history that we have. 
 
During the civilization period brought by the Ottoman Empire, it is remarked that a different cemetery and 
gravestone understanding and culture that has came advancing from its beginning to present. When the grave 
stones, which are important documents of the Turkish-Islamic civilization, are examined; it is possible to find the 
feelings of the deceased and the rest of them, their thoughts, sorrows, pains, griefs, gaze of life, and alsoa 
person's position, profession, municipality and affiliation in the society.In addition to the characteristics of the 
deceased person, there are many possibilities to reach knowledge about the history of the society, the culture, 
the aesthetic pleasure.Even the proverbs, idioms, poems, a number of curses, and the values of the dualistic 
society of literary taste and folklore that sometimes appear in the gravestones. 
 
The graveyardof Edincik Ulucami is like an open air museum with its historical gravestones .At the same time, it 
has the documents that can replace with title deeds which shows the historical background of the Turkish-Islamic 
culture established in the region.When we look at the messages in the tombstones in the region and the 
messages they convey to us, it will be reached to important information about the region in terms of cultural, 
historical and even literary pleasure. 
 
In our review, we have determined that the historical tombstones in Edincik have information on past dwellings 
and family ties.It has been seen that people living in the region have clues about the social life, people's death 
causes, traces of the diseases that people have encountered and captured over time, the aesthetic understanding 
that society has in life adventure, culture and literary taste.In addition, the expressions on the tombstones reflect 
the religious beliefs of the local people, their views on life and death, their surrender or rebellion against death, 
their emotions and thoughts. 
 
Key words: Edincik, tombstones, Edincik Ulucami, City graveyard 
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GİRİŞ 
 

Mezarlıklar yanından geçerken insanlarda farklı hisler uyandırırlar. Kimileri Necip Fazıl’ın; “Servi, 
endamlı servi, ahirete perdelik…” sözlerindeki mana derinliği içerisinde, serviler gölgesinde mezarlıkları 
huzur ve sükûn yeri olarak düşünür, duygu dünyasında ebedî âlemin huzurunu yaşar. Kimileri hayatın 
zevklerinden ve güzelliklerinden kopma anlamına gelen ölümün ve yokluğun korkusunu ve kasvetini 
görür orada. Korkar, bazen de dehşetle ürperir. Bazen mezarlıkların bir ruhu bulunduğunu, esrarlı bir 
hayata sahip olduğunu hissederiz. Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” şiirindeki ; “Tarihin gözleri var, 
surlarda delik delik.” ifadelerini düşünerek karanlıklar içerisinde ya da gündüz servi gölgeleri altında 
mezar taşlarının birer insan silueti halinde bizleri gözledikleri kanaatini taşırız. Bütün bunların gerçekliği 
bilinmez ama mezarlıkların hayat içerisinde ölüm dışında pek çok manalar taşıdığı bilinebilir bir 
hakikattir.  
 
Geçmişten günümüze dünyanın pek çok kültüründe, ölüm ve ölüm sonrası hayat hakkında farklı algılar 
karşımıza çıkar. Buna bağlı olarak ölülerin defin yeri olan mezarlar ve mezar taşlarına değişik manalar 
yüklenmiştir. Mezarlara ve mezarın yerini tespit için konulan mezar taşlarına yüklenen anlamlar çeşitli 
resimler, figürler, semboller ve yazılarla ifade edilmektedir. İnsanlık tarihinin bilinen en eski ve 
muhteşem olarak niteleyebileceğimiz mezarları, Mısır piramitleridir. Piramitlerin yapılış serüveni ve 
şeklinin toplumun meydana getirdiği uygarlık hakkında bizlere geçmişten bilgiler ulaştırması gibi; 
odacıklarındaki duvarlara resmedilen birtakım mitolojik motiflerin yanında ölenin kim olduğunu, 
hayatta iken yaptıklarını, başarısını, cemiyetteki önemini yansıtan figürler de toplumun tarihinin 
aydınlatılmasında bize ışık tutan unsurlardır. Hatta kimi sembol ve motiflerde o dönemin yaşama 
şekillerini ve hayattan sahnelerini de bulmak mümkündür. Bizim kültür tarihimizde ise bilinen ilk mezar 
taşı yazıları Orhun Abideleri ile Yenisey Yazıtlarıdır. Göktürkler döneminden kalan bu ve daha sonraki 
dönemlere ait damgalı anıt mezar taşları tarihimizin ve sahip olduğumuz uygarlığın çeşitli dönemlerini 
aydınlatma bakımından belge niteliğindedirler.  
 
İslam dininde ise mezar taşları dikme, mezar taşlarına çeşitli şekiller verme, semboller çizme, resimler 
yapma ilk dönemlerde yaygın değildir. Emeviler ve Abbasiler döneminden sonra mezarların biraz daha 
önemsendiği, mezar taşlarının üzerlerinin çeşitli şekiller, yazılarla daha gösterişli bir hale getirildiği 
görülür. (Şener, 2001: 35-37) 

Türk-İslam tarih ve kültürünün ilk dönemlerine ait Ahlat mezar taşlarına ve Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinde karşımıza çıkan kümbet ve türbe yapılarına bakıldığında Türklerdeki mezar kültürü, mezar 
taşı işleme sanatının incelikleri karşımıza çıkar. Osmanlı Devleti’nin meydana getirdiği uygarlık 
döneminde ise başlangıçtan günümüze kadar gelişerek gelen farklı bir mezarlık ve mezar taşı anlayış ve 
kültürü dikkatimizi çeker.  Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki mezar taşları incelendiğinde toplumdaki 
kültürel, sanatsal, edebî ve estetik anlayıştaki gelişmelerin mezar taşı kültürünün şekillenmesini 
etkilediği görülmektedir. Türk-İslam uygarlığının önemli temsilcisi Osmanlı Devleti kültüründen 
günümüze ulaşabilen mezar taşlarında, ölen kişinin ve geride kalanların duygularını, düşüncelerini, 
üzüntülerini, acılarını, kederlerini, hayata bakışlarını, hangi yaşlarda öldüklerini tespit imkânı olduğu 
gibi; kişinin toplumdaki mevkiini, mesleğini, meşrebini ve mensubiyetini bulmak mümkündür. Ölen 
kişinin hususiyetleri yanında toplumun tarihine, kültürüne, estetik zevkine dair her türlü bilgiye 
ulaşmak imkân dâhilindedir. Hatta mezar taşlarında zaman zaman karşımıza çıkan atasözleri, deyimler, 
şiirler, bir takım beddualar, dualar toplumun edebî zevkini ve folkloruna ait değerlerini yansıtır. Bu 
yönleriyle mezarlıklar ve mezar taşları toplumun tarihini, kültürünü okuduğumuz -bir bakıma- 
kütüphanelerdir. Bulundukları coğrafyadan hangi uygarlıkların gelip geçtiğini, hangi medeniyetlere 
beşiklik ettiğini göstermesi bakımından tapu niteliğindedirler. 
 
Bunca önemine rağmen İstanbul Karacaahmet Mezarlığı başta olmak üzere ülkenin değişik 
bölgelerinde bulunan mezarlıkların yıkık dökük ve perişan durumu içler acısıdır. Tarihî mezarlıkların bir 
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kısmı iskâna açılıp üzerine mahalleler kurulması yanında kimilerinin üzerinden yollar, caddeler 
geçirilmiş hatta bazıları şehir meydanları olmuştur. Ayakta kalmayı başaranlar ise tarihî eser kaçakçıları 
ve defineciler tarafından yağmalanırken harap olmuş, yerel yönetimlerin duyarsızlığı ve ilgisizliği de 
buna eklenince onlar da artık yok olma noktasına gelmiştir. Hâlbuki bu mekânlar sözünü ettiğimiz 
önemleri yanında günümüz insanı için açık hava müzesi olma, şehirlerin nefes alma mekânları olması 
gibi daha hayati öneme sahiptirler. 
 
Türk-İslam Kültüründe Mezar Taşı 

Çalışmamızın bu bölümünde Osmanlı Devleti coğrafyasında karşımıza çıkan mezar ve mezar taşı 
kültürünü incelemeye çalışacağız. Milletlerin meydana getirdikleri eserlerde o toplumun inancının, 
hayata bakışının, yaşam felsefesinin önemli etkisi vardır. İslam inanç ve kültürünün bir yansıması olan 
mezarlıklar, fâni dünya ile ebedî dünya arasında adeta bir köprüdür. Sessizliği ve sükûnu ile ölümü 
hatırlatırken, her mevsim yeşilliğini muhafaza eden dümdüz boylarıyla göğe doğru uzanan ve etrafa 
huzur esintileri saçan serviler ebedî âlem olan ahiret âlemini hatırlatır. Bu özellikleriyle mezarlıklar 
adeta Osmanlı toplumunun gündelik hayatın içinde oluşturduğu manevi istirahat bahçeleridir. 
Türk-İslam anlayışı, her nefsin ölümü tadacağı gerçeğini sürekli hatırlatmak için mezarlıklarını şehir 
merkezine kurmuş. Ölüm ile hayat arasındaki mesafeyi her zaman yakın tutmayı sağlayan mezar taşları 
ve mezar taşı yazıları, dünya hayatının bitiş noktası olan son anı ve ölüm anından itibaren başlayan 
ahiret hayatının da ilk anını, ilk durağını ifade eder. Bir adı da “şâhide” olan elif gibi dimdik duruşuyla 
tevhidi ifade eden mezar taşları, serlevhalarındaki “Hüve’l-Bâki”, on yedinci yüzyıldan itibaren, “O” 
(yani Allah) anlamına gelen "Hû" ile “Ya Hû”, “Hûve’l-Hayy”, “Hûve’l-Hayyu'l Bâki”, “Hûve'l-Hallaku'l-
Bâkî”, “Hûve’l- Hayyü’llezî Lâ Yemût”; nadiren de olsa “Hakk Sübhanehu ve Teâla” ve “Besmele-i 
Şerif”'in yer aldığı ibareleriyle, ezelî ve ebedî olanın yalnız ve yalnız “Allah” olduğu hakikatini asırlardır 
kulağımıza fısıldar. Yazıları, işlemeleri ve taşıdıkları sembollerle birer kültür hazinesi olan bu taşlar 
içerdikleri metinlerde dünya hayatının geçiciliğini her daim hatırlatır. Bunun yanında mezarda yatan 
kişinin mesleğini, sosyal konumunu beyan eden başlıkta, mezar sahibinin adı, dua ve bir Fâtiha 
okunması talebi, en sonunda ölüm tarihi gözümüze çarpar. Mezarın bir erkeğe ait olduğunu mezar 
taşının başlığından; kadına ait oluşunu da işlemelerdeki zarafetten anlayabiliriz. Kitabelerinin metinleri 
devirlerinin yetkin şairleri tarafından kaleme alınan, yazıları usta hattatlarca yazılan, mermerleri 
mesleğinin zirvesindeki sanatkârlar tarafından dantel gibi işlenen Osmanlı mezar taşları o kadar 
sanatlıdır ki, bu mezarlıkları da birer açık hava müzesi olarak değerlendirebiliriz. 
 
Günümüz nesillerinin tüm ihmalkâr ve değer bilmez tavrına rağmen Türk-İslam uygarlığının ve yüksek 
kültürünün izlerini yansıtan mezar taşları, geçmişten günümüze uzanan ince mana ve estetik zarafet 
vesikaları olarak hala ayakta, fark edilmeyi ve anlaşılmayı beklemektedir. Mezar taşlarının 
anlatacağımız özelliklerine bakıldığında, “anlaşılmayı bekleyen bu ince mana ve bu estetik zarafet 
nedir”in cevabı bir ölçüde bulunabilir. Osmanlı Devletinin genel manada temsil ettiği Türk-İslam 
medeniyeti her alanda bilgeliği ve zarafeti öne çıkarmıştır. Bu anlayış çağlar içerisinde farklı şekillerde 
mezar taşlarına da yansımıştır. 
  
Osmanlı mezar taşlarındaki başlıklara işlenen semboller, şekiller, nakışlar ve motifler ölen kişinin 
cinsiyeti, mesleği gibi konularda bilgi verirken, ilmiye sınıfından olan kişinin ilmî derecesi, devletin 
çeşitli görevlerinde bulunanların memuriyet sınıfı ve rütbesi hakkında açıklama getirecek kadar titizce 
tasarlanmıştır. Bu özellikleri Muradiye mezarlığının girişinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 
hazırlanan bilgi notundan yararlanarak şöylece sıralayabiliriz: 
Kadın mezar taşları, bir kadının nezaket ve zarafetini en güzel şekilde ortaya koyan nakış, yani çiçek 
buketi, gerdanlık gibi şeylerle süslüdür. Genç yaşta ölen bir kadının mezarının ayak taşında kırılmış bir 
gül goncası bulunur. Mezar taşı üzerindeki servi içinde servi işlemesi doğumda ölen kadını ve 
doğurduğu kız çocuğunu ifade eder. 
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Mezar taşları toplumun veya toplumu oluşturan çeşitli kesimlerin yaşam felsefesini, hayata bakışını 
yansıtır. Mezar taşları üzerindeki bazen tek başına olan bazen de iç içe geçmiş eşkenar, dörtgen, altıgen, 
kare ve daire gibi geometrik şekiller ebediyetin ve kâinatın sembolleridir. Genellikle ayak taşında yer 
alan servi ağacı veya hayat ağacı, vahdetin ve sonsuz hayatın ifadesidir. 
 
Mezar taşlarına kişilerin mesleklerine uygun şekiller işlenir. Burma sarıklı başlık, 16. Yüzyıllarda 
defterdar gibi üst düzey devlet adamlarının mezar taşlarına konulur. Kâtibi kavuk başlıkları baş kapı 
kethüdaları, kapıkulu görevlileri ve üst düzey yeniçeriler için tasarlanmıştır. Kallavi kavuk sadrazam, 
Kubbealtı vezirleri, kaptan-ı deryalar için kullanılır. Küçük örfi destarlı kavuk, küçük dereceli ulema, alt 
kademeden kadılar, müftüler, imamlar, kimi derviş ve şeyhler için kullanılır. Büyük örfi destarlı kavuk, 
üst derecedeki ilmiye sınıfına aittir; şeyhülislamlar, kazaskerler, kadılar, Mekke ve Medine 
hizmetlerinde bulunan hocalar için kullanılır. Fesli mezar taşları II. Mahmut dönemi sonrası için yaygın 
kullanılır, bu nedenle kişinin yaşadığı dönemi temsil eder. (bkz. Gün vdğ., 2016: 37-75; Sağıroğlu Arslan, 
2017: 1923-1937) 
 
Kısacası mezar taşları hemen hemen her toplumda önemli görülmüştür. Türk-İslam tarihinde de mezar 
taşları kültür, medeniyet ve geleneklere ait izler taşımaları açısından mühimdir. Mezar taşları sadece 
ölen kişinin metfun bulunduğu yeri göstermezler, aynı zamanda estetik açıdan da sanatsal değerler 
taşırlar. Ölen kişinin sosyal statüsü hakkında bilgi yanında mesleği, meşrebi, mensubiyeti, milliyeti, yaşı, 
yaşantı durumu hakkında malumat verirler. Kimi mezar taşlarında edebi bir zevk vardır. Adeta ölen 
kişilerin dili olup hayatta kalanlara mesajlar iletirler. Ölüm şekli hakkında ipuçları verirler. Bazen ölen 
kişinin bazen de hayattaki kişilerin sevdiğini kaybetme hususunda duygularını dile getirmede tercüman 
olurlar. 
 
Milletlerin manevi, soyut, söze dayalı uygarlık değerleri unutulabilir, zamanla izleri silinebilir; bu 
değerleri tespit etmek ve geri getirmek mümkün olmaz. Ancak somut ve maddi olanları, -zaman ve 
toprak üzerlerini örtse de- asırlar sonra en azından bir kısmını çeşitli vesilelerle tekrar gün yüzüne 
çıkarmak mümkündür. Bir coğrafyada var olmuş, medeniyet kurmuş veya buradan geçmiş toplumlar 
ve milletler için tarihî eserler somut belgelerdir. Asırlar içerisinde meydana getirdiğimiz mimarî ve sanat 
açısından önem taşıyan eserler ortada olmasaydı bile, her biri ayrı bir mesaj içeren geçmişin izlerini 
geleceğe taşıyan ve en önemlisi hayatın en büyük gerçeği olan ölümü hatırlatan mezar taşları sahip 
olduğumuz değerleri yansıtmaya devam ederdi. 

 

Edincik Semtindeki Tarihî Mezar Taşları 
 
Edincik, Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı, ilçe merkezine on iki kilometre uzaklıkta, Gönen-Çanakkale 
yolu üzerindedir. 2000 yılı kayıtlarına göre nüfusu 5084 kişidir. Bey köyü, Bezirci köyü, Çarık, Çepni, 
Çinge, Külefli, Orhaniye, Misakça, Şirinçavuş köyleri bu nahiyeye bağlıdır. Kuzeyinde Marmara Denizi 
ve Kapıdağ Yarımadası, doğusunda Bursa, güneyinde Balıkesir, batısında ise Çanakkale ve Erdek 
Körfezleri bulunmaktadır. Erdek Körfezine dikey olarak uzanan engebeli yamaç üzerine kurulmuştur. 
Osmanlı’dan önce Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Katalanlar ve Karesi Oğullarının 
egemenliğinde bulunmuş olan Edincik, Orhan Gazi zamanında Osmanlılara geçmiştir. Osmanlı 
hâkimiyeti süresince Hüdavendigar sancağına bağlı bir kaza olan Edincik, Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Bandırma’ya bağlı bir nahiye yapılmıştır. (Tüfekçioğlu, 2001: 3,19,26) Edincik, Osmanlı Devleti’nin 
Rumeli topraklarına açılmasında ve sefer hazırlıklarında önemli bir liman merkezi olmuştur. Rumeli 
topraklarına ilk sefer hazırlıkları Kapıdağ Yarımadası ile Edincik’te gerçekleştirilmiştir. Edincik hakkında 
bilgi veren kaynaklarda on beş kadar cami ve mescidin, üç hamamın, yirmi kadar çeşmenin adlarından 
söz edilir. (Aytekin, 1997: 18-21, 22-25) Günümüzde ise Balıkesir’in büyükşehir statüsüne alınmasıyla 
Edincik, Nüfus Müdürlüğünden edindiğimiz bilgiyle 2017 kayıtlarına göre Bandırma’nın 4503 nüfuslu 
bir mahallesi durumundadır. 
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On altıncı asır şairlerinden Edincikli Ravzî (ö.984?/1576-77) divanında yüz altı bentten oluşan 
muhammesinde Edincik şehrini anlatır. (bkz. Ravzî, 2017: 115-116) Ravzî, Edincik şehrinin doğal 
güzelliklerini tasvir ederken her tarafının bağlık bahçelik olduğunu, adeta cenneti andırdığını, bülbül 
seslerinden akseden neşenin insanın mutluluğuna mutluluk kattığını belirtir. Şehrin orta yerinde eşi 
benzeri bulunmayan, cennetteki Tûbâ ağacını andıran çınar bulunduğundan bahseder ki, bugün 
korunamamış olsa da çınar ağacının gövde ve dallarından bazı kısımlar mevcuttur. Çınar ağacının 
karşısında Hz. Süleyman’dan kaldığına dair söylentiler bulunan, gezilip görülecek, kuleleri yüksekçe, taş 
ve mermerden yapılmış, içi tezyin edilmiş bir saraydan bahseder. Günümüzde yöre halkı arasında Belkıs 
sarayı diye bilinen bu yapıya ait sütunlar, mermer bloklar şehrin çeşitli yerlerinde yapılarda, duvarlarda 
kullanılmış şekilde ya da dağılmış halde bulunmaktadır. Manzumenin devamında şehrin önemli ve 
sevilen kişilerinin tasvirini yapan Ravzî, şehrin mahşer gününe kadar var olmasını insanlarının huzur ve 
mutluluk içerisinde yaşaması için Allah’a dua eder. 
 
Çalışmamızda Edincik’te Ulucami haziresinde ve Şehir Mezarlığında yoğun olarak bulunan ve günümüze 
kadar gelebilmiş tarihî mezar taşlarındaki hal dilini ve bizlere ilettikleri mesajları incelemeyi amaçladık. 
Bu çalışmayla mezar taşlarından hareketle Edincik’in tarihî geçmişine ışık tutacağımız gibi bu eserlerin 
tarihten bize hangi izleri taşıdığını da görme imkânı bulmuş olacağız. Her iki kısımda da kimi tahrip 
olmuş, kimileri yıkılmış, kimileri yerinde olan, kimilerinin yeri değişmiş onlarca mezar taşı 
bulunmaktadır. Taşların tam olarak sayısını belirlemek için farklı uzmanlıkları olan kişilerin yapacağı ve 
maddi boyutu bulunan ayrı bir çalışma gerekmektedir. Çalışmamızın kapsamı taşlardaki metinler 
olduğundan bunların tamamını ele almak yerine şâhide denilen mezar taşı başlıklarında değişik tarihler 
ve kişilerin hayat hikâyelerini dile getiren, duygularını yansıtan metinlerin bulunduğu taşlar seçilerek 
inceleme yoluna gidilmiştir. Çalışmada incelenen mezar taşı metinleri, Abdülhamit Tüfekçioğlu’nun 
konuyu daha çok sanat tarihi yönüyle değerlendirdiği “Edincik’te Türk Mimarisi ve Mezar Taşları” adlı 
eserinden seçilerek alınmıştır. Çalışma esnasında çok az da olsa yanlış okunduğu değerlendirilen ve 
düzeltilen mezar taşı metinlerinin başta edebî değeri olmak üzere, şekil ve mana yönünden kritiği 
yapılmıştır. Bunun yanında mezar taşı özelliklerini yansıtması bakımından değer taşıyanları tarafımızca 
fotoğraflanarak örnek olarak metne eklenmiştir. 
 

A. Ulucami Haziresinde Bulunan Mezar Taşları  
1. Hatice’ye Ait Mezar Taşı 

 

 

 

 

Resim 1 

 

Hatice adında bir kadın için dikilen hotozlu başlıklı mezar taşında; Osmanlı 
Türkçesiyle celi sülüs hatla yazılmış olan yazı zamanın ya da hayatın Hatice’nin 
nazik bedenini yerle bir ettiğini belirtirken duyulan üzüntüyü de hissettirir. Bunun 
yanında Hicri 1152/Miladi 1739-40 yıllarında vefat ettiğini haber verir. Ve ruhu 
için Fâtiha talep edilir. 

2. Zâim Ağa Oğlu Seyyid Nûri Bey’e Ait Mezar Taşı 

1. Bir nâzenîn merkadidir 2. Bu mezar hâkle yeksan  

3. eyledi ol nâzik 4. teni rüzgâr merhûme 

5. Hadîce rûhuna 6. Fâtiha 

7. Sene 1152  
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Resim 2 

Nûri Bey’in Hicri 1239/M.1823-24 yılında, “Açılmış gül gibi soldum” 
ifadelerinden genç yaşta vefat ettiği anlaşılıyor. Ayrıca “sitem” kelimesi kişinin 
bir haksızlığa, zulme uğradığını veya hayatının sıkıntılar içinde geçtiğini, bu 
nedenle kırgın gittiğini düşündürebilir. Sevdiği iki kardeşine doymadan ölen 
kişinin trajik hayat hikâyesi özetlenmiş gibidir. Ayrıca mezar taşı, Nûri Bey’in 
“seyyit” olduğu bilgisini de içermektedir. “Kâtibî başlık” denilen mezar taşı 
başlığı daha çok devlet memurları, kâtipler ve yazı yazmayı meslek edinenler için 
kullanılırdı. Bu da mezardaki kişinin mesleği hakkında bize fikir vermektedir.  Celi 
sülüs hatla yazılan metin güzel bir yazı örneğidir. 

3. Kara İsmail Ağa Oğlu Ahmed Ağa’ya Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Nev civanım gitti cennet bağına 

3. Firakı kaldı vâlidesi canına 4. Kara İsmail Ağa Oğlu  

5. Merhûm Ahmed Ağa’nın 6. RûhunaFâtiha 

7 Sene 1265 

Resim 3 

 

Kara İsmail Ağa Oğlu Ahmet Ağa Hicri 1265/M.1848-49 senesinde genç yaşta 
ölmüştür. Ölümü annesinin yüreğinde derin acıya sebep olmuş, yüreğini 
yakmıştır. Metin oldukça kısadır ve celi sülüs hatla yazılmıştır. Şahısların halk 
arasında yaygın olarak bilinen özellikleriyle isimlendirilişi dikkat çekicidir. 
 

 

 

4. Alaybey Oğlu Muhammed Bey Kerimesi Râziye Hanım’a Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Olıcak ferman-ı Hak ister icabet da’vete 

3. Emrine muti’ olan cümle ererler izzete 4. Hayatta rûz-ı şeb ikram iderdi âleme 

5. Hânesinde nice kimselere sunardı ni’met 6. İdincik’de Alaybey oğlu 

7. Muhammed Bey kerimesi Râziye 8. Hanım ruhuna Fâtiha  

Sene 1240 (M.1824-25) 

1. Hüve’l-Bâkî  2. Açılmış gül gibi soldum cihanda 

3. Adım kaldı sitemden geri dünyâda 4. İki karındaşlarına hasret giden 

5. Zâim Ağa’nın oğlu Merhûm 6. es-SeyyidNûri Bey rûhuna el-Fâtiha 

7. Sene 1239  
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Resim 4 

Alaybey oğlu Muhammed Bey’in kızı Râziye Hanım’ın yetenekli bir ustanın elinden 
çıktığı anlaşılan mezar taşı, klasik kadın mezar taşı özellikleri taşımaktadır. Celi sülüs 
hatla yazılan metinde kişinin kimliği ve ölüm tarihi verilmiştir. “Olıcak ferman-ı Hak 
ister icabet da’vete/Emrine muti’ olan cümle ererler izzete” mısralarında aruzun (Fâ 
i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) vezni kullanılmıştır. Dizelerde “ölüm 
hadisesinin Allah’ın emri olduğu, O’ndan bir davet olduğu, icabet etmek gerektiği; 
davete uyanların Allah’ın izzet ve ikramlarına ulaşacakları” belirtilmiş. “Hayatta rûz-
ı şeb ikram iderdi âleme/Hânesinde nice kimselere sunardı ni’met” ifadelerinde 
mezarda yatmakta olan Râziye hanımın da; “hayatında her zaman insanlara ikram 
ettiği, evinde pek çok kimseyi yedirdiği, doyurduğu” gibi hayırseverlik yönünden 
söz edilmiş. 

5. Kılıncoğlu Halil Ağa-zâde İsmail’e Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Genç iken itdim fenâdan rıhleti 

3. Hem fenâdan tâ bakâya hicreti 4. Gelip kabrim ziyâret eden ihvân 

5. Edeler rûhumaFâtiha ihsânı 6. Kılıncoğlu Halil Ağa 

7. -zâde İsmâil ruhuna Fâtiha 8. Sene 1304 (M.1886-87) 

 

Resim 5 

Metnin tamamı celi sülüs hatla yazılmıştır. Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i 
lün) kalıbıyla yazılan, “Genç iken itdim fenâdan rıhleti/Hem fenâdan tâ bakâya 
hicreti” dizelerinden genç yaşta âlem-i fenâya göç ettiği anlaşılan Kılıncoğlu 
Halil Ağa-zâde İsmail, kabrini ziyaret edenlerden Fâtiha bekler. 16. Asırda 
yaşamış olan Edincikli Ravzî’nin divanında yer alan muhammes tarzındaki 
“Edincik Şehrengizi”nde Edincikli bazı kişilerden bahseder ki; “Biri kılıccı 
Hasan-zâde Hüseyn ol mâhdan/Eylesem tan mı şikâyet toldı âlem âhdan” 
(Ravzî, 2017: 118) ifadesinde geçen “kılıccı” tabiri dikkat çekicidir. “Kılıncoğlu” 
ailesiyle ilgisi olup olmadığı araştırmaya değer bir husustur. 

6. Bacaksız oğlu Hacı Halil Ağa Kerimesi Nûriye Hanım’a Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî  2. Günâhım mağfiret eyledi gufrân 

3. Bihamdillâh kılıp rahmetin ihsân 4. Geçip ömrüm fenâda zebh-i zahmet 

5. Mükâfatın verip ukbâda Yezdân 6. Bacaksız oğlu Hâcı  

7. Halil Ağa Kerimesi  8. Nuriye Hanım rûhuna 

9. Fâtiha 10. Sene 1306 (M.1888-89) 

 Aruzun (Me fâ î lün/Me fâ î lün/Fe û lün) kalıbıyla ve mâil celi sülüs hatla yazılan metinden 

Nûriye hanımın ömrünün “zebh-i zahmet” nedeniyle eziyet içinde geçtiği anlaşılıyor. Dünyada çektiği 
zahmetlerin ahirette günahlarının affına vesile olduğunu düşünerek teselli buluyor. Metinde kişilerin 
ayırıcı bir özellik olarak takma adlarıyla anılması dikkatimizi çekmektedir. 

                                                           
 “zebh”:kabakulak hastalığı. bkz. İngilizce-Osmanlıca Sözlük, http://www.ingilizceosmanlica.com/osmanlica-
ingilizce-sozluk-madde-30883.html, (10.07.2018) 

http://www.ingilizceosmanlica.com/osmanlica-ingilizce-sozluk-madde-30883.html,
http://www.ingilizceosmanlica.com/osmanlica-ingilizce-sozluk-madde-30883.html,
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B. Şehir Mezarlığındaki Mezar Taşları 

1. Rus-zâde Hacı Hasan Ağa’yaAit Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî 2. merhûm ve mağfûrun leh 

3. Rus-zâde el-Hac 4. Hasan Ağa rûhiçün 

5. el- Fâtiha 6. Sene 1152 (M.1739-40) 

 Mezarda metfun bulunan kişinin milliyeti hakkında bilgi verilmiş. Buradaki “Rus-zâde” 
tabiriyle kişinin lakabı da kast edilmiş olabilir.     

2. Hacı Muslu-zâde Hacı Memiş Ağa’ya Ait Mezar Taşı 

1. Beni kıl mağfiret Ey Rabbi Yezdân 2. Bi-hakkı ‘Arş-ı A’zam nûr-ı Kur’ân 

3. Gelip kabrim ziyâret eden ihvân 4. Ede rûhuma bir Fâtiha ihsân 

5. El-hac Muslu-zâde merhûm 6. El-hac Memiş Ağa rûhiyçün 

7. El-Fâtiha sene 1193 (M.1779) 

Aruzun (Me fâ î lün/Me fâ î lün/Fe û lün) kalıbıyla yazılan metinde Memiş Ağa, Allah’tan 
mağfiret dilerken dost ve ahbabından Fâtiha okumalarını ister. Ayrıca başucundaki taştan mezarda 
metfun bulunan Memiş Ağa’nın hac farizasını yerine getirdiği, “Muslu-zâde” ifadesinden köken olarak 
-muhtemelen- Musul vilayetinden olduğu anlaşılıyor. 

3. Muhammed Bey’in Eşi Emetullah Hanım’a Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Ey felek kaddin bükülsün nâ-murâd ettin beni 

3. Ben murâda ermişken târümâr ettin beni 4. Nişân için dikildi mezârıma bu taş 

5. Geldi vebâ eyledin beş on gün savaş 6. Almadık dünyâda murâd on sekize varmadan yaş  

7. Yâ ilâhi kıl müyesser Kur’ânı bize kabirde yoldaş 8. Muhammed Bey’in zevcesi merhûme  

9. Ve mağfûre Emetullah Hanım 10. Rûhuna el-Fâtiha 

11. Sene 1227 (M.1812) 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) kalıbıyla yazılan “Ey felek kaddin bükülsün nâ-
murâd ettin beni/Ben murâda ermişken târümâr ettin beni”  ifadeleri trajik bir hayat hikâyesini 
anlatıyor. Celi sülüs hatla yazılan metnin devamında Mehmet Bey’in eşi Emetullah Hanım’ın henüz on 
sekiz yaşına gelmeden, muradına ermeden, dünya saadeti görmeden beş on gün mücadele ettiği veba 
illetinden vefat ettiği anlaşılıyor. Metinde “Ey felek kaddin bükülsün” ibaresiyle feleğin kişileştirilmesi 
ifadeye edebî değer katmıştır. 

4. Elbasan Kazası Vakmûnlu Mustafa Oğlu Zekeriyyâ’ya Ait Mezar Taşı 

1. Âh min el-mevt  2. Gençliğine doymayan 

3. İki cihânda murâdına ermeyen 4. Elbasan Kazasına tabi’ Vakmûnlu   

5. Mustafa’nın oğlu merhûm  6. Ve mağfûr ilâ rahmeti’l Ğafûr 

7. Mollâ Zekeriyyâ rûhuna Fâtiha 8. Sene 1228 (M.1813) fi gurre-i N (Ramazan) 



 

420 

 

Zekeriya’ya ait mezar taşında Allah’ın bâki olduğunu belirten ifade yerine ölümden yakınma 
anlamı taşıyan “Âh min el-mevt” ibaresi yer alıyor. İki cihanda muradına ermeden genç yaşta ölümden 
yakınma vardır. Celi sülüs hatla yazılan metinde ayrıca kişinin nereli olduğuna dair bilgiler de vardır. 
Ölüm tarihinin Ramazan ayının başı olarak belirtilmesi de dikkati çeken farklı bir durumdur.  

5. Edincik Voyvodası Abdülaziz Ağa Gulamlarından Hüsrev Ağa’ya Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Gel efendim nazar eyle şu mezârım taşına 

3. Âkil isen gâfil olma aklını al başına 4. Salınıp gezerken bak ne geldi başıma 

5. Genç yaşımda türâb oldum taş dikildi başıma 6. Hâla İdincik Voyvodası Dergâh-ı 

7. Âlî kapıcıbaşılarından es-Seyyid Abdülaziz 8. Ağa hazretlerinin gulamlarından merhûm 

9. Hüsrev Ağa’nın rûhiçün el-Fâtiha 10. Sene 1252 (M.1836-37) 

 

Resim 6 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) kalıbıyla ve celi sülüs hatla yazılan 
metinde ziyaretçilere sesleniliyor. Genç yaşında toprak olan merhumun 
durumundan ibret alınması yönünde nasihat ediliyor. Metinde 17.asırda 
kullanılmaya başlanan ve Osmanlı Devleti’nde bazı yerlerin iltizamını toplamaya 
memur edilen görevli (Daha sonraları görevleri genişleyerek kaza kaymakamı 

durumuna gelmişlerdir) anlamında kullanılan “voyvoda” unvanının zikredilmesi 
dikkat çekicidir.  

6. Edincik Müftüsü Es-seyyid Ömer Hulûsi Efendi’nin Kerimesi Şerife Aişe’ye Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Lutfunla meskenim kıl yâ Hudâ bâğ-ı cinân 

3. Râzıyım emrine yâ Rab eyledim teslîm-i cân 4. Almadım dünyâ murâdın nâ-murâd oldum bugün 

5. Vere cennetde murâdım bana Hallâk-ı cihân 6. Vâlideynim hem sabır ihsân kıl 

7. Dahi dârü’l-hamdle mürûr kıl ver cinân 8. Edincik Müftüsü Es-seyyid Ömer Hulûsi  

9. Efendi’nin Kerimesi Şerife Aişe 10. Molla rûhiyçün rızâen li’llâhi’l-Fâtiha 

11. Sene 1266 (M.1850) fi 15 r (Rebiü’l-âhir) 

                                                           
 http://lugatim.com/s/VOYVODA, 25.07.2018 

http://lugatim.com/s/VOYVODA


 

421 

 

Resim 7 

 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) kalıbıyla ve celî ta’lik hatla 
yazılan metinden dünyada muradını almadan vefat eden Şerife Aişe hanımın 
genç yaşta âlem-i bekâya gittiği anlaşılıyor. Ölüm karşısında teslimiyetini ifade 
ederken Allah’tan mekânını cennet kılmasını, anne babasına da sabır vermesini 
ister. Dünyada ulaşamadığı muradına ahirette ulaşacağı ümidini taşır. 

7. Hacı Ahmed Ağa’ya Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî 2. Hacı Ahmed Ağa-yı ercümend/bâtında idi serbülend 

3. Dilbend-i sırrı Nakşbend/hem-râh-ı merdân-ı ilâh 4. Mest-i aşk-ı şarâb idi/Subh u mesâ ber-şevk idi 

5. Meşgûl-i zikr-i Hak idi/Yokdur bu sözde iştibâh 6. Habs edip âhir nefes/oldu revânı rûber 

7. Hak emrini gûş eyleyip/cümle mâsivâdan el çekip 8. Semt-i bekâya cân atıp/kıldı cinânı cây-gâh 

9. Târih-i mücevher nazm edip/hubb-ı dünyâyı terk 
edip 

10. Hacı Ahmed Ağayâ Hak deyip/Göçtü civâr-ı Hakk’a 
âh 

11. Sene 1268 (M.1852) fi 22 n (Ramazan) 

 

Resim 8 

 

Hacı Ahmet Ağa’ya ait mezar taşından kişinin Nakşibendi tarikatına 
mensup olduğunu, her zaman Allah’ı zikirle meşgul, Allah aşkıyla sarhoş 
halde dünya sevgisini ve dünyayı terk ederek âlem-i bekaya gittiğini 
anlıyoruz. Celî ta’lik hatla yazılan metinlerde Arapça, Farsça kelime ve 
tamlamaların yaygın olarak kullanıldığı görülüyor. Bu durum hem 
mezarda metfun kişinin hem de metni yazan kişinin eğitim durumu 
hakkında bizlere fikir vermektedir.  

8. Edincik Müftüsü Es-seyyid Ömer Hulûsi Efendi’nin Eşi Şerife Afife Hanım’a Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî 2. Beni kıl mağfiret ey Rabbi Yezdân 

3. Bi-hakkı ‘Arş-ı A’zam nûr-ı Kur’ân 4. Gelip kabrim ziyâret eden ihvân 

5. Edeler rûhuma bir Fâtiha ihsân İdincik Müftüsü 6. Es-seyyid Ömer Hulûsî Efendi 

7. Halîlesi Şerife Afife Hanım 8. Binti Ahmed Efendi 

9. Rûhiçün el-Fâtiha 10. Sene 1269 (M.1853) fi 21 câ (Cemâziye’l-evvel) 
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Yukarıda Ömer Hulûsi Efendi’nin kızı için dikilmiş mezar taşını incelemiştik. Burada da eşinin 
mezar taşını görüyoruz. Pek çok mezar taşından farklı olarak Şerife Afife Hanım’ın babasının adı 
belirtilmiş. Mezar taşlarında verilen bilgilerden hareketle geçmişte yaşamış ailelerin aile bağlarını 
kurmak mümkündür. Ayrıca dönemler içerisinde verilen isimler, insanların mesleklerine sosyal 
statülerine göre isimlendirilişleri de dönem gelenekleri hakkında bilgi vermektedir. Ömer Efendi’nin 
kızının adının Şerife Aişe, eşinin de Şerife Afife şeklinde iki isim ve kızının ilk adının annesiyle benzerlik 
göstermesi dikkat çekici bir durumdur. Metin, aruzun (Me fâ î lün/Me fâ î lün/Fe û lün) kalıbıyla ve celî 
ta’lik hatla yazılmıştır. 

 
9. Kümbet Camii Şeyhi Uşşaki Seyyid Ahmed Efendi’nin Eşi Hoca Kadına Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Âdem geldi kadem basdı cihâna  

3. Ecel geldi baş ağrısı bahâne 4. Her ne kadar fazlı olsun cihânın 

5. Âkibet iki taş olur nişânın 6. Derûn-ı kasabada Kümbet Câmi-i 

7. Şerîfi’nin Şeyhi Uşşâkî Şeyh 8. es-Seyyid el-Hac Ahmed Efendi zevcesi 

9. Hoca Kadın’ın rûhiyçün el-Fâtiha 10. Sene 1269 (M.1852) fî 15 s (Safer) 

Resim 9 

Aruzun (Me fâ î lü/Me fâ î lü/Fe û lün) kalıbıyla ve celî ta’lik hatla yazılan metinde 
İnsanoğlunun dünyaya basmasıyla ölüm gerçeği ile karşı karşıya bulunduğu, 
hastalıkların ölüm için birer bahane olduğu hatırlatılıyor. Dünya ne kadar kıymetli 
olursa olsun, insanın elinde dünyaya ait hiçbir şeyin kalmayacağı, kişiden iz ve 
alamet olarak sadece mezar taşlarının kalacağı vurgulanıyor. “Şeyh, es-seyyid, el-
hac” gibi unvanlar kişi hakkında bize malumat vermektedir. 
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10. Edincik Kazâsı Nâibi Seyyid Muhammed Ârif Efendi’ye Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Çün ecel geldi ana olmaz emân 

3. Cürmünü afv eyle yâ Rabbe’l-Mennân 4. Mağfiret kıl hâli olmasın yamân 

5. Mazhar-ı nûrî (nûr-ı) inâyet kıl her zamân 6. İdincik kazâsı Nâibi olup 

7. İrtihâl-i dâr-ı bekâ eden es-Seyyid Muhammed 8. Ârif Efendi’nin rûhuna el-Fâtiha 

9. Sene 1270 (M.1854) ş.(Şaban) fî 28 

Resim 10 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) kalıbıyla ve celî ta’lik hattla yazılmış 
metin bulunan mezar taşında, ecelden yani ölümden kurtuluş olmadığı belirtilirken, 
Allah’tan af dilenir. Âlem-i bekâ da kurtulması için yardım talep edilir. Metinde kişinin 
“nâib” olduğu yönünde bilgi verilmiştir. Örfî destarî kavuk, daha çok küçük dereceli 
ulema, kadı, müftü, imam ve vakıflarda çalışanları temsilen işlenen şekildir. Bu 
yönüyle de mezar taşının biçimi kişinin mesleğine dair bilgiyi desteklemektedir. 

11. Eğin-Gecegü Köyünden Penâ Ali-zâde Tüfekçibaşı Veli Ahmed’e Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Fenâdan bekâya eyledi rıhlet 

3. Ede kabrini Hak ravza-i cennet 4. Eğin kazâsına tâbi’ Gecegü  

5. Karyesinden Penâ Ali-zâde 6. Merhûm ve mağfûrTüfekçi 

7. başı Veli Ahmed Ağa’nın rûhuna  8. Fâtiha sene 1271 (M.1855) fî 25 ş (Şaban) 

Mezar taşındaki Celi ta’lik hatla yazılı metinden metfun şahsın memleketi ve mesleği hakkında bilgiler 
bulunmakta. Eski adı Eğin (günümüzdeki adı Erzincan’ın ilçelerinden Kemaliye)’ e bağlı Gecegü 
(Kabataş) köyünden geldiği ve Edincik’te yaşadığı; mesleğinin de Tüfekçibaşılık olduğu anlaşılıyor. 

 
12. Tabbâk Kara İsmâil Ağa’nın Oğlu Yûsuf Ağa’nın Eşi Ayşe Hanım’a Ait Mezar Taşı 

1. Gül gibi açılmadan soldum hele 2. Zâr zâr ağlar bana bülbül bile 

3. Hasret olup râm gittim yola 4. Rûhum yaşar meskenim cennet ola  

5. Tabbâk Kara İsmâil Ağa’nın 6. Oğlu Yûsuf Ağa’nın Ehli Ayşe 

7. Hânım rûhiyçün el-Fâtiha 8. Sene 1271 (M.1855) fî 28 râ (Rebiü’l-evvel) 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) kalıbıyla ve celî sülüs hattıyla yazılmış Ayşe Hanım’a 
ait mezar taşındaki metinde yer alan  “Gül gibi açılmadan soldum hele” ifadelerinden merhumenin 
genç yaşta vefat ettiğïni; “Zâr zâr ağlar bana bülbül bile” ifadesinden de bu ölüme herkesin çok 
üzüldüğünü anlıyoruz. Yine metindeki diğer ifadelerden kişinin ölüm karşısındaki teslimiyetini sezmek 
mümkün. Ölenin beden olması, ruhunun yaşıyor olması yönündeki inancı, cennete gitme ümidi kişiyi 
teselli ediyor.  
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13. Hânedân-ı Kadîmden Muhammed Saîd Bey’in Kerîmesi Emine Şükriye Hânım’a  Ait Mezar 
Taşı 

1. Âh min el-mevt  2. Âh ile zâr kılarak tazeliğime doymadım 

3. Çün ecel peymânesi dolmuş murâdım almadım 4. Hasreten fâni cihânda tûl-i ömr sürmedim 

5. Firkaten takdîr bu imiş tâ ezelden bilmedim 6. Hânedân-ı Kadîmden Muhammed Saîd Bey’in 

7. Kerîme-i muhteremleri merhûme ve mağfûr lehâ 8. Cennet-mekân Firdevs-âşiyân Emîne 

9. Şükriyye Hânım rûhiyçün Fâtiha 10. Fî 19 câ (Cemâziye’l-evvel) sene 1273 (M.1857) 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) kalıbıyla ve celî ta’lik hattla yazılmışEmine 
Şükriye Hanım’a ait mezar taşındaki metinde yer alan; “Âh ile zâr kılarak tazeliğime 
doymadım/Hasreten fâni cihânda tûl-i ömr sürmedim” şeklindeki ifadelerden genç yaşta vefat ettiği 
anlaşılıyor. “Çün ecel peymânesi dolmuş...” ifadesinde ecelin dolu bir kadehe benzetilmesi metnin 
hazırlanmasındaki edebî zevki göstermektedir.  

14. Edincik Eşrâfından Eğinli Mehmed Ağa’nın Kerîmesi Sâmiye Hânım’a Ait Mezar Taşı 

1. Âh min el-mevt 2. Hey meded bulunmadı derdinin çâresi 

3. Yedi yaşında tekmîl etmiş meger kim va’desi 4. Nice rûhânî ve cismâniyle tedbîr ettiler 

5. Gelse Lokmân neylesin dolmuş ecel peymânesi 6. İdincik eşrâf-ı hânedân-ı kadîminden 

7. Eğinli Mehmed Ağa’nın kerîmesi merhûme 8. Sâmiye Hânım rûhuna Fâtiha sene 1280 (M.1863-64) 

Edincik’in köklü ailelerine mensup Sâmiye Hânım’a ait mezar taşında; onulmaz bir hastalığa düçâr 
olduğu, zamanında geçerli olan her türlü tedaviye başvurulduğu ancak çare bulunamayıp; yedi 
yaşlarında yani çocuk denecek yaşta vefat ettiği anlaşılıyor. İnsanın ömrü bitince buna Lokman hekimin 
bile çare bulamayacağı vurgulanıyor. 

15. Hacı Ahmed Oğlu Osman Zeki’ye Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Mâsivâdan el çekip kıldı azîm 

3. Ola ukbâda yeri dâru’n-na’îm 4. Ref’ ile halka ederdi taltîf 

5. Bu cihetden oldu emsâli adîm  6. Sem’ine vâsıl olucak hitâb-ı irci’î 

7. Terk edip cümle ensâbını kıldı adîm 8. Emr-i Hudâ’ya teslîm idi tâ ezel 

9. Böyle makdûr etmiş ol kazâ-i Hakîm 10. Pederi el-Hâc Ahmed kendi Osmân Zeki 

11. Olsun mesken dâru’l-karâr içre na’îm  12. Yazdı Fikrî târîhim mâtem ile 

13. Yâd edip hayr ile ervâhım fehîm 14. Sene 1285 (M.1868-69) 

 

                                                           
 Fecr suresi 89/28 
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Resim 11 

Mezar taşındaki aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün /Fâ i lün) vezniyle ve celî ta’lik 
hatla yazılmış metinde Osman Zeki’nin kişiliği hakkında ayrıntılı bilgi veriliyor. 
Herkese iltifatlarda bulunduğu, bu yönüyle benzerinin bulunmadığı ifade 
ediliyor. Takdir-i ilahî olan ölüm karşısında boynu büküktür. Dünyadan el 
çekerek beka âlemine gittiği belirtilirken, cennet nimetleriyle nimet bulmasıi 
temenni edilir. Metni yazan şairin mahlasının belirtilmesi ilgi çekicidir. “Yâd 
edip hayr ile ervâhım fehîm” mısraında da ölüm tarihi ayrıca ebced hesabıyla 
verilmiştir. 

16. Ahmed Pehlivan Oğlu Ömer Ağa’ya Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Âh sad âh bir gülü bâl edip bâd-ı ecel 

3. Nev-bahâr-ı ömrünü kıldı hazân-dîd keder 4. Hasretiyle vâlideynin peymânesin giryân edip 

5. Ol gül-i ter semt-i ılliyyîne açdı bâl ü per 6. Ahmed Pehlivân Ağa mahdûmu merhûm 

7. ve mağfûr Ömer Ağa’nın rûhuna Fâtiha 8. Sene 1286/1869 15câ (Cemâziye’l-evvel)  

Resim 12 

Mezar taşındaki metinde edebî üslup dikkat çekmektedir. Gül ve sonbahar ilgisi 
ile yapılan benzetme, ilk mısralardaki iç ahenk metni yazan kişinin edebî zevki 
hakkında bilgi vermektedir. Ecel rüzgâra benzetilirken “Ecel rüzgârı bir gülü 
kanat etti (uçurdu, aldı götürdü); keder, ömür baharını sonbahar görmüş bir 
duruma getirdi. O taze gül yücelikler âlemine kanat açtı da hasretiyle anne-
babasının hayat kadehini ağlattı.” Genç yaşta ölen Ömer Ağa anne babası dâhil 
herkesi üzüntüye sevk etmiştir. Babasının Ahmet Pehlivan Ağa şeklinde anılması 
babasının uğraşısı hakkında bilgi vermektedir. İfade ve anlamdaki güzelliğin 
aksine aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) kalıbı ile 
yazılan metinde vezin kusurları göze çarpar. 

17. Hacı Muhammed Ağa’nın Oğlu Mustafa Bey’e Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Ehl-i aşkın na’şını ol dem ki tezyîn ettiler 

3. Bülbül-i şeydâyı berk-i gül ile tekfîn ettiler 4. Cân ile cânâna yetmek mümteni’ âlemde kim 

5. Âleme cân vermeyi mî’âd ta’yîn ettiler 6. Ölsem n’ola ey Mustafâ aşk-ı melâmetle be-nâm 

7. Gûşuma ismimden evvel anı telkîn ettiler 8.el-Hâc Muhammed Ağa’nın mahdûmu Mustafâ 

9. Bey rûhiyçün el-Fâtiha 10. Sene 1287/1870-71 

Hacı Muhammet Ağa’nın oğlu Mustafa Bey’e ait mezar taşındaki celî ta’lik yazı çeşidiyle işlenen metin 
de edebî üslup bakımından önemlidir. Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün) 
kalıbıyla yazılmış olan mısralarda kişi hakkındaki bilgiler ve ölüm tarihinden önce şu ifadeler yer alıyor: 
“Aşk ehlinin na’şını temizleyip süslediklerinde, âşık bülbülü gül yaprağıyla kefenlediler. Can ile sevgiliye 
ulaşmak bu âlemde mümkün değil ki âleme can vermek için bir zaman tayin ettiler. Ey Mustafa âşık 
olmaktan dolayı kınanan biri olarak tanınsam ne olur? Kulağıma adımdan önce aşkı telkin ettiler.” 
Metindeki ifadeler ilahî bir aşkı işaret ediyor.   
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18. Âbid Oğlu Hacı Mehmed Ağa’ya Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Eyle yâ Rab mağfiret bu mekteri(?) 

3. Hem şefî’ kıl Hazret-i Peygamberi 4. Mâsivâdan tehî–dest geldim sana 

5. Afv edip bağışla cürmüm yâ Ganî 6. Geçti ömrüm yâ Rahîm gaflet ile 

7. Rahmetinle eyle nîrândan berî 8. Terk-i dünyâ olmuş idi âşikâr 

9. Hikmetü’llâh düşkün idi ahterî 10. Leyle-i Kadr’e erip âhir-i ömr 

11. Eyledi teslîm-i rûh-ı enveri 12. Âbid oğlu Hacı Mehmed Ağa 

13. Âkibet dâru’l-bekâ oldu yeri 14. Fikrî târîhden ziyârettir murâd 

15. Rahmetiyle okusun ins peri 16. Fî sene 1290/1873 n (Ramazân) 16 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün /Fâ i lün) vezniyle ve celî sülüs hatla yazılan metnin dili Arapça ve 
Farsça kelimelerin kullanılmasından dolayı ağırdır. Fikrî adlı şair tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Vefat 
eden kişi ömrünün gaflet içinde geçtiğini itiraf ederek Allah’tan mağfiret dilerken, Peygamber’in 
şefaatini umar. “Leyle-i Kadr” Ramazan ayının bitişinin işaretidir. “Ahter” ifadesi her insanın gökte bir 
yıldızı vardır. Her yıldız kaydığında bir kişinin öldüğüne dair olan inancını hatırlatırken; ölüm gerçeği 
edebî bir dille anlatılmış. 

 
19. Eğin Gecegü Köyü’nden Kara Muhammed Ağa’ya Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 2. Olucak fermân-ı Hak ister icâbet da’vete 

3. Emrine mutî’ olan cümle erer izzete 4. Azm edip bekâ mülküne bir merd ü sahî 

5. El çekip fâni cihândan ererdi kurb-ı rahmete 6. Hayâtında rûz-ı şeb ikrâm ederdi âleme 

7. Hânesinde nice kimse el sunardı ni’mete 8. Sılasına azm etmek arzûsunda iken âh 

9. Gidemeyip hemşîrelerimden oldum cüdâ 10. Hasret ateşine yandı vücûdum çâk oldu 

11. Merhamet deryâsına gark ede ol Bârî Hudâ 12.Eğin kazâsında Gecegü karyesi hânedânından ve 
Edincik 

13. Karyesi mu’teberâtından Kara Muhammed Ağa’nın 
rûhuna Fâtiha 

14. Sene 1290/1873 fî 12 L (Şevvâl) 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün /Fâ i lâ tün /Fâ i lün) kalıbıyla ve celî talik hatla yazılan metinde ölüm, 
Allah’tan âlem-i bekaya bir davet olarak düşünülerek büyük bir teslimiyetle kabul edilmiş. Yine 
metinden ölen kişinin hayatı boyunca herkese yardım eden, ikramlarda bulunan yiğit ve cömert bir 
şahsiyet olduğu anlaşılıyor. Yine metinden Edincik’te gurbette olduğunu, memleketini ziyarete niyet 
ettiğini fakat muvaffak olamadığını, kız kardeşlerinden ayrı düştüğünü, bu hasretle vefat ettiğini 
anlıyoruz. 
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20. Sultan Abdülmecîd Hân’ın Kızı Munîre Sultân’ın Hazînedâr Ustası Keremyâr Usta’ya Ait 
Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Cennet-mekân Gâzi Abdülmecîd  

3. Hân Hazretlerinin kerîme-i 4. Muhteremlerinden huld-âşiyân 

5. Müteveffiye Münîre Sultân 6. Efendi’nin hazînedâr ustası 

7. Merhûme Keremyâr Usta’nın  8. Rûhuna rızâen li’llâhi’l-Fâtiha 

9. Fî 18 Şevvâl sene 1302/1885 

 

 

Mezar taşındaki metinden mezara defnedilmiş kişinin, Sultan Abdülmecîd Hân’ın 
Kızı Munîre Sultân’ın Hazînedâr Ustası Keremyâr Usta olduğunu anlıyoruz. Mezarın 
yapılış şekli ve süslemeleri de yatan kişinin toplumdaki yeri hakkında ipucu 
vermektedir. 

21. Hacı Mustafa Ağa-zâde Fahri Ağa’ya Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Genç iken nûş eyledim âb u ecel 

3. Böyle takdir etmiş Hallâk-ı ezel 4. Hak buyurdu cümle-i “lâ taknatû” 

5. Bâkîdir îmânımız etme cedel  6. Fikrî oku târîhim rahmet ile 

7. Rahmeten li’l-âlemîn hakdır meâl 8. Hâcı Mustafa Ağa-zâde Fahrî 

9. Ağa’nın rûhiyçün Fâtiha 10. Sene 1304/18887 

Resim 14 

 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün /Fâ i lâ tün /Fâ i lün) kalıbıyla ve celî sülüs 
hatla yazılan metinde Fahri Ağa’nın genç yaşta vefat ettiği belirtiliyor. 
Allah’ın takdirinin böyle olduğu, tartışmasız teslim olmak gerektiği ifade 
ediliyor. “lâ taknatû” ifadesiyle Allah’ın bağışlamasından ümit kesmemek 
gerektiği telkin ediliyor. 

22. Hoca Ali Efendi’ye Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Üstâd-ı Küll idi bu tahrîr bî-medânî 

3. Tullâb-ı ezkiyâya verdi idi icâzet 4. Huzzâr dersi etti ilminden istifâde 

5. Me’zûnları da eyler neşr-i ulûma himmet 6. Resm-i tarik ile de etmiş idi terakkî 

7. İhsân olunmuş idi kendine mevleviyet 8. Ders-i huzûra da hem oldu idi mukarrer 

                                                           
 (De ki: «Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün 
günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.») Zümer Suresi 39/53 

Resim13 
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9. Mevcûd idi hulâsa kendinde her meziyet 10. Hüzn ile dedi Hüsnî târîh-i cevherini 

11. Hoca Ali Efendi bula makâm-ı cennet 12. Sene 1308/1890-91 

Mezar taşındaki (Mef û lü/ Fâ i lâ tün/Mef û lü/ Fâ i lâ tün) vezniyle ve celî talik hatla yazılanmetne 
adeta metfun bulunan Hoca Ali Efendi’nin biyografisi işlenmiş. Verilen bilgilerden Hoca olduğunu, 
talebe yetiştirdiğini, derslerine katılanların ilminden istifade ettiğini, yetiştirdiği talebelerin de onun 
yolundan giderek ilmi yayma gayreti içerisinde olduklarını anlıyoruz. Ayrıca ehl-i tarik olduğu, 
Mevlevîlik tarikatına intisap ettiği bilgileri de veriliyor. Metni yazan Hüsnî mahlaslı şair, ebcet hesabı 
tekniğini kullanarak “Hoca Ali Efendi bula makâm-ı cennet” sözündeki noktalı harflerle 
(Mu’cem/mücevher/cevher tarih) ölüm tarihini bildirmiştir. 

23. Hâlid Efendiye Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Bâkî 2. Her şey zevâle makrûne burhânı mihrle mâh 

3. Yoktur bakâ fenâda bâkî hemân bir Allâh 4. Gafletle geçme zâir tâ rûhuna oku dur 

5. Seb’u’l-mesânî ile bir üç de Kul Hüve’llâh 6. Budur mevâlî-zâde cennet yeri bakâda 

7. Yeksân mâsivâda elbette câh ile çâh 8. Hıfz-ı kelâm Hakk’a olmuş idi muvaffak 

9. Fermân-ı “İrci’î” ye lebbeykzen oldu nâgâh 10. Üç hûrî geldi fi’l-hâl târîhini dediler 

11. Hâlid Efendi göçtü pek tâze idi eyvâh 12. Sene 1309/1891-92 

Aruzun (Müs tef i lün/Fe û lün/müs tef i lün/feû lün) kalıbıyla ve celî talik hatla yazılı metin edebî yönden 
ve içerik bakımdan önemlidir. Metfun şahsın ismi ve vefat tarihi yanında metinde sayfalarla ifade 
edilebilecek fikirler mısralara derç edilmiş. “Her şey batmaya yakın kılınmıştır, bunun delili güneşle 
aydır. Fani dünyada sonsuz olan hiçbir şey yoktur, baki olan ancak Allah’tır. Ey ziyaretçi gafletle geçme 
dur da (mevtanın) ruhuna bir Fâtiha ile üç Kul Hüve’llâh oku. Kul olanların beka âleminde yeri cennettir. 
Dünyada kuyu da taht da yerle bir olmuştur.” Ayrıca metinde “Hâlid Efendi göçtü pek tâze idi eyvâh” 
ifadelerinde ebced hesabıyla genç yaşta vefat ettiği anlaşılan Hâlid Efendi’nin ölüm tarihi verilmektedir. 

24. Puhye Camii İmamı Ömer Efendi-zâde Halil Vasfî’ye Ait Mezar Taşı 

1. Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî 2. Hasretimle vâlideynim dursun kan ağlasın 

3. Genç yaşıma doymadım âh bana her cân ağlasın 4. Acısınlar bana emsâl-i akrânın cümlesi 

5. Rahm eder gökte melekler yerde insan ağlasın 6. Puhye Câmi’-i şerîfi İmamı Hâfız 

7. Ömer Efendi-zâde Halil Vasfî 8. Efendi’nin rûhuna rızâen li’llâh Fâtiha 

9. Sene 1313/1895 fî 17 Rebî’i’l-Evvel 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün /Fâ i lâ tün /Fâ i lün) kalıbıyla ve celî talik hatla yazılan metinde mezarda 
metfun bulunan Halil Vasfî’nin genç yaşta öldüğü ifade ediliyor. Metinde verilen bilgilerden Puhye 
Camii günümüzde de açık olan ve hizmet veren ibadethanedir. Mezar taşlarındaki metinlerde kişilerin 
mesleklerine dair bilgilere de rastlamak mümkündür. Burada Halil Vasfî’nin babası olan Ömer 
Efendi’nin hem hafız hem imam olduğu bilgileri yer alıyor. 
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25. Müderris Mustafa Efendi’nin Kızı Hatice’ye Ait Mezar Taşı 

1. Âh min el-mevt 2. Duhter-i pâk-ahterim ya’nî Hadîcem nâgehân 

3. Uçdu âgûşumdan oldu âzim-i dâru’s-selâm 4. Sahne-i cennet görüp hüsn-i safâ-yı behcete 

5. Cân atıp aldı elimden cânımı oldu be-gam 6. Dîde-i derdim figân etmez dayanılır bugün 

7. Merdüm-i çeşm-i hayâta çün nigâh oldu harâm 8. Bakmam artık bu cihânın neşve-i âlâsına 

9. Neşve-i âlâ-yı ukbâdır safâ-yı müstedâm 10. Müderris Mustafa Efendi kerimesi ruhuna Fâtiha 

11. Sene 1318/1900-1901 

Resim 15 

Aruzun (Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün /Fâ i lâ tün /Fâ i lün) kalıbıyla ve celî talik hatla yazılan 
metinde Hatice adındaki kızı vefat eden Müderris Mustafa Efendi’nin hisleri edebî 
bir dille ifade edilmiş. Mustafa Efendi aniden ölen kızını yıldıza benzetmiş, zira 
yıldızlar da aniden kayar ve yok olurlar. “Uçdu âgûşumdan” ifadesinden kızını 
küçük yaşta kaybettiği anlaşılıyor. Mustafa Efendi kızının; “kurtuluş ve sürur yeri 
olan cennete gitmek için can attığını, kendisini kederler içerisinde bıraktığını; bu 
duruma sabredeceğini, ancak hayatın anlamsız olduğunu, artık kendisi için bir 
anlam taşımadığını, asıl mutluluğun ahirette olduğunu” ifade eder.  

26. Kosovalı Halim Oğlu Rızâ Sâdık’a Ait Mezar Taşı 

1. Âh min el-mevt 2. Gurbette ecel tuttu dâmenim dedim Yezdân 

3. Beni kıl mağfiret kabirde eyle handân 4. Bi Hakk-ı arş-ı a’zam nûr-ı Kur’ân  

5. Gelip kabrim ziyâret eyleyen ihvân 6. Edeler rûhuma bir Fâtiha ihsân 

7. Kosova vilâyetinin Prizren sancağı Luma 8. Kazâsının nâhiyesi Rudumyer karyesi 

9. Çernuva mahallesinden Halîm oğlu Rızâ Sâdık 10. Rûhuna Fâtiha sene 1327/1909Zilhicce21 

Kosovalı Halim Oğlu Rıza Sadık’a ait mezar taşında gurbette ölüm hadisesi dile getirilmiş. Fakat metinde 
asıl dikkati çeken mezarda metfun bulunan kişinin geldiği yer hakkında geniş bilgi verilmesidir. 

 

DEĞERLENDİRME 

Edincik’te bulunan bütün mezar taşları çalışmaya alınmamıştır. Yüzlerce taş arasından seçmeler 
yapılmıştır. Seçme yapılırken tahrip olmamış, tekrar mahiyetinde olmayan, diğerlerinden farklı, aşağıda 
değerlendirmesi yapılacak yönlerden özelliği bulunan taş başlıklarının seçilerek incelenmesi tercih 
edilmiştir.  Mezar taşları, taşlardaki metinler tetkik edildiğinde aşağıdaki hususlar dikkat çekmektedir. 

Hicri bin yüzlü yıllara ait mezar taşlarındaki metinleri incelediğimizde metinlerin kısa kurgulandığı, 
kişilerin sadece adlarının ve ölüm tarihlerinin zikredildiği, bunun yanında ziyaret edenlerden dua 
etmeleri ve Fatiha okumaları talebi görülür. Zamanla kişilerin geldikleri memleketleri, aile bağları 
hakkında bilgilerin de verilmeye başlandığı mezar taşlarındaki tezyinat ve metin içerikleri gelişmiştir. 
Metinlerde daha edibane bir dil ve üslup kullanılmıştır. Kafiye ve iç ahenk ile söylenen metinlerde 
zaman zaman aruz ölçüsünün çeşitli kalıplarının kullanıldığı da olur. Edebî üsluba daha ziyade ölüm 
hadisesi karşısındaki hislerin ifade edildiği veya hayatta kalanlara ölümün bir ibret numunesi olarak 
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gösterildiği kısımlarda yer verilmiştir. Kişilerin vefat sebeplerinden, ölüm hakikati karşısında 
insanoğlunun durumundan, duygu ve düşüncelerinden bahsedilirken, hayatta kalanlara da öğütler 
verilmek suretiyle adeta mezar taşları, kabristanı ziyaret eden ve mezarlığa yolu düşenlerin karşısına 
birer ibret levhası olarak dikilmektedir. 

Edincik’te metfun kimi kişilerin mezar taşlarında geldikleri asıl memleketleri hakkında geniş bilgiler 
mevcuttur. Bu bilgiler ailelerin soy ağaçlarını tespitte yardımcı olabileceği gibi, araştırmacılar için de 
tarihî vesika ve kaynak niteliğindedir. Mesela; Kosovalı Halîm oğlu Rızâ Sâdık’a ait mezar taşında; 
“Kosova vilâyetinin Prizren sancağı, Luma kazâsının nâhiyesi Rudumyer karyesi, Çernuva 
mahallesinden”  ifadeleriyle kişinin vilayetinden mahallesine kadar teferruatlı bilgi veriliyor. Penâ Ali-
zâde Tüfekçibaşı Veli Ahmed’e ait mezar taşından kişinin, günümüzde Erzincan’ın ilçesi olan ve 
Kemaliye olarak anılan Eğin’in Gecegü (günümüzdeki adı Kabataş) köyünden olduğunu anlıyoruz ki bu 
bilgiye birkaç mezar taşında daha rastlamaktayız. Mustafa Oğlu Zekeriyyâ’ya Ait Mezar Taşı, kişinin 
Rumeli bölgesinde bulunan Elbasan kazası (Sezen, 2017: 242), Vakmunlu bir sülaleden olduğu bilgisini 
ihtiva eder. 

Mezar taşlarında bazen kişilerin; “Kılıncoğlu Halil Ağa-zâde İsmail, Bacaksız oğlu Hacı Halil Ağa Kerimesi 
Nuriye Hanım, Es-Seyyid Abdülaziz Ağa hazretlerinin gulamlarından Hüsrev Ağa, Es-seyyid Ömer Hulûsi 
Efendi’nin Kerimesi Şerife Aişe Molla, Es-seyyid Ömer Hulûsi Efendi Halîlesi Şerife Afife Hanım Binti 
Ahmed Efendi, Ahmed Pehlivan Ağa mahdûmu Ömer Ağa” gibi aile bağlarını gösterir bilgiler de 
verilmektedir. Edincik’te yaşayan kişiler mezar taşlarındaki bilgilerden hareketle geçmişte yaşayan ata 
ve dedeleri hakkında bilgilere ulaşabilirler. Çoğu kimse bu durumun farkında değildir. Metinler 
okundukça semt insanı, orada yatan kişinin kendi soyundan olup olmadığını, nereden geldiğini fark 
edebilecektir. Bu tür bilgiler konu ile ilgili araştırmacılar için de belge kabul edilebilir. 

Mezar taşlarında yer verilen diğer bir bilgi de; “Aydıncık (İdincik) Voyvodası, Edincik Müftüsü, Kümbet 
Camii Şeyhi Uşşakî, Edincik Kazâsı Nâibi, Tabbâk Kara İsmâil Ağa, Sultan Abdülmecîd Hân’ın Kızı Munîre 
Sultân’ın Hazînedâr Ustası, Puhye Camii İmamı, Müderris Mustafa Efendi” örneklerinde olduğu gibi 
kişilerin meslekleridir. Dolayısıyla bu malumat bize kişilerin meslekleri hakkında fikir verirken diğer 
taraftan da dönemin mesleklerine dair bilgiler de sunar. 

Soyadı uygulamasının olmadığı dönemlerde insanların ayırt edici özelliklerini ön plana çıkaracak 
isimlendirme yönüne gidilmiş, bu durum; “Alaybey Oğlu, Kara İsmail Ağa Oğlu, Kılıncoğlu, Bacaksız 
Oğlu, Rus-zâde, Kürklü, Ahmed Pehlivan Oğlu” gibi şekillerde mezar taşlarına yansımıştır. Bu ayırıcı 
özellik bazen kişinin soyunun, dedesinin, babasının adıyla anılması şeklinde olurken bazen mesleği ile 
bazen de lakabıyla zikredilmesi tarzında karşımıza çıkıyor. Mezar taşları bu yönüyle de dönemlere ve 
bölgelere göre isim verme gelenekleri hususunda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için belge 
durumundadır. 

Zâim Ağa Oğlu Seyyid Nûri Bey’e Ait Mezar Taşı;  “Açılmış gül gibi soldum cihanda/ Adım kaldı sitemden 
geri dünyada/ İki karındaşlarına hasret giden”; Muhammed Bey’in Eşi Emetullah Hanım’a Ait Mezar 
Taşı; “Ey felek kaddin bükülsün nâ-murâd ettin beni/ Ben murâda ermişken târümâr ettin beni/ 
Almadık dünyâda murâd on sekize varmadan yaş”; Edincik Eşrâfından Eğinli Mehmed Ağa’nın Kerîmesi 
Sâmiye Hânım’a Ait Mezar Taşı; “Hey meded bulunmadı derdinin çâresi/ Yedi yaşında tekmîl etmiş 
meger kim va’desi/ Nice rûhânî ve cismâniyle tedbîr ettiler/ Gelse Lokmân neylesin dolmuş ecel 
peymânesi” örneklerinde görüldüğü gibi kimi mezar taşları ziyaretçileri duygulandıracak trajik 
hikâyeleri ve duygusal metinleri içermektedir. Özellikle genç yaşta ölen insanların durumu, geride kalan 
sevdiklerinde bıraktığı etki taşlardaki metinlere yansır. Metinlerdeki hikâyelerden genelde kişilerin 
genç yaşta ölmesinin sebebi olarak veba, kabakulak gibi salgın hastalıklar karşımıza çıkar. Kişinin 
hastalıklarla boğuşması, acı çekmesi, dünyadan istediği mutluluğu bulamaması ve genç yaşta ölmüş 
olması sevdiklerinin büyük kederler yaşamasına sebep olur. 
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Eskiye gidildikçe mezar taşlarının sadeliği ve metinlerin kısalığı fark edilir. Günümüze yaklaşıldıkça 
taşlardaki tezyinatın arttığı, metinlerin genişlediği göze çarpar. Son asırlarda mezar taşı metinlerinde 
Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların kullanımı yaygınlaşmıştır. On dokuzuncu asır mezar taşlarındaki 
metinler daha uzun, ifadeler daha edibane, kullanılan kelimeler ağırlıklı olarak Arapça ve Farsçadır. Bu 
döneme ait mezar taşı metinlerinde metin yazarı olarak Fikrî ve Hüsnî mahlasları karşımıza çıkmaktadır. 

Edincik bölgenin kayda değer tarih ve kültür merkezidir. Gerek Osmanlı Devleti’nden öncesi dönemlere 
ait tarihî izler gerekse Osmanlı Devleti dönemine ait tarihî ve kültürel izler taşıması bakımından 
önemlidir. Şehir mezarlığında ve Ulucami etrafında bulunan ve günümüze kadar gelebilmiş mezar 
taşları da kültür, sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe açısından geçmişe ait değerli izler 
taşımaktadır. Bugüne kadar ihmal edilmişliğin, kıymetinin anlaşılmamış olmasının etkilerini yaşasa da 
gelecekte, aynı zamanda geçmişin hafızaları olan bu değerlerin korunup sonraki kuşaklara aktarılması 
sağlanacaktır. 
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ÖZET: 

Somut olmayan kültürel miras unsurlarının geçmişte kalmış, donmuş ve arkaik kültür unsurları olmadığı; yine 
geçmişte olduğu gibi günümüz ve geleceğin insanına söyleyecek birçok sözü olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Bilindiği üzere, geleneksel kültür içerisinde yaratım ve aktarımı yapılan somut olmayan kültürel miras unsurları, 
özellikle bir beldenin ya da bölgenin kendini tanıtmasında, ifade etmesinde ve kimlik oluşturmasında önemli 
birçok işleve sahiptir. Küresel değerlerin hâkim olduğu günümüz dünyasında, somut olmayan kültürel miras 
çalışmalarının özellikle kültür turizmi ve kültür ekonomisi bağlamında da büyük bir öneme sahip olduğunu ifade 
etmek mümkündür. Çalışmada bu bağlamda, özellikle Bandırma ve çevresindeki somut olmayan kültürel miras 
unsurlarının tespit, derleme ve inceleme çalışmalarının önemine vurgu yapılacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Somut Olmayan Kültürel Miras, Kültür Turizmi, Sosyal Medya, Kültür Ekonomisi, Bandırma. 
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Somut Olmayan Kültürel Miras 

 
Küreselleşme adı verilen ve daha çok küresel düzeyde teknolojik ve ekonomik güce sahip ülke ve ticari 
kuruluşların üretim ve yaşam tarzlarının benimsetilmeye çalışıldığı günümüz dünyasında, bir taraftan 
yerel değerler ortamlarını kaybetmekte, diğer taraftan da milli kimlik ve şuuru koruma adına yerel ve 
yöresel olana ilgi artmaktadır. Bireyin içinde doğduğu, büyüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü toplumun 
yerel ve ulusal motiflerle beslenmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, ulusal bilinç ve kimliğin 
kendine yer bulduğu alanlardan belki de en önemlisi şehirlerimizdir. Tam da bu noktada, şehirlerimizin 
asli dinamiklerini muhafaza etmelerinde, somut olmayan kültürel miras unsurlarının önemi ortaya 
çıkmaktadır. 
 
Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda 
bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, 
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. 
Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle 
etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu 
verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.*  
 
Somut Olmayan Kültürel Mirası Şu Başlıklar Altında İfade Etmek Mümkündür: 
 
a) Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarılmasında Taşıyıcı İşlevi Gören Dille Birlikte Sözlü 
Gelenekler ve Anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, atasözleri, masallar, fıkralar vb.), 
b) Gösteri Sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.), 
c) Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler (nişan, düğün, doğum, Nevruz, vb. kutlamalar), 
d) Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, halk 
meteorolojisi vb.), 
e) El Sanatları Geleneği (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, bakırcılık, halk mimarisi)†. 
 
Tektipleştiren, sıradanlaştıran kimliksiz ve sağlıksız bir şehircilik anlayışı zaman içerisinde bireyi içinde 
bulunduğu toplumun değerlerine de yabancılaştırmıştır. Hâlbuki bizim kültürümüzde şehir ve insan iç 
içe geçmiş ve birbirini tamamlayan iki unsur olarak karşımıza çıkar. Bizim kültürümüzde her şehrin bir 
kimliği ve kendine has bir lisanı vardır. Bir şehre ruh veren, o şehrin sakinleri kadar, o şehrin dokusuna 
ve ruhuna sinmiş mekânlarıdır. Bizde mekânlar, aynı zamanda şehrin hafıza kutularıdır. Geçmişten 
günümüze kalan yapılar sahiplerini kaybetseler de bir zamanlar yaşadıkları ruhu yansıtır, bizleri zaman 
yolcuğuna sürükler. Şehrin içinden anıları, paylaşılanları ve alışkanlıkları çıkarıp aldığınızda geriye 
sadece koca bir taş yığını kalır. 
 
İnsanın yaşadığı çevre ve içinde bulunduğu yaşam alanı ile arasında büyük bir iletişim ve etkiletişimden 
bahsetmek mümkündür. Mesela, İbn-i Haldun’a göre, “Şehirlerin bir ruhu vardır ve insanlar zamanla 
yaşadıkları şehrin ruhuyla özdeş hâle gelirler”. Bir yönüyle, önce insanlar şehirleri, sonrasında da 
şehirler insanı inşa eder. Bizim şehirlerimiz, tıpkı insanı gibi, farklı desenlerden oluşmuş bir gökkuşağı 
güzelliğindedir. İstanbul denildiğinde kültür, İzmir denildiğinde zarafet, Diyarbakır denildiğinde kadim, 
Erzurum denildiğinde yiğitlik kelimeleri dökülür dillerden. 
 
 
 

                                                           
* http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi-ha.html, Erişim 

Tarihi: 10.10.2018. 
† http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi-hak-.html,  
   Erişim Tarihi: 10.10.2018. 

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi-ha.html
http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-sozlesmesi-hak-.html
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Geleneksel şehircilik anlayışımız, aynı zamanda medeniyet birikimimizin de bir yansımasıdır. Son bir 
asırdır, kültürümüz, medeniyetimiz, dilimiz, değerlerimiz gibi şehirlerimizin de büyük bir değişim ve 
dönüşüm süreci geçirdiği görülmektedir. Şehirlerimizin kimliği, kişiliği, özgünlüğü de, bu değişim 
sürecinden büyük oranda etkilenmiştir. Tarihi eserlerimiz, evlerimiz, sokaklarımız, mahallelerimiz, 
meydanlarımız asli kimliğinden bir yönüyle uzaklaşmıştır. Bilinçsiz ve projesiz bir kentleşmenin sonucu 
olarak, kişiliği yok olan şehirlerde yaşayan insanlarımızın beklentilerine yanıt verilemez bir konuma 
gelinmiştir. 
 
Bunun yanında; kimlikli, sağlıklı, güvenli, insan merkezli ve yaşayan şehirler imar ve inşa etmenin yolu 
somut olmayan kültürel mirasın farkındalığıyla ancak mümkündür. Bu bağlamda, yeni şehircilik 
anlayışımızın ve şehir kimliğimizin belirginleşmesinde ve şehirlerimizin markalaşmasında, somut 
olmayan kültürel mirasımızın tespiti büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla, başta Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olmak üzere; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, valiliklerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve üniversitelerin, bu alanda yapılacak çalışmalara öncelikli olarak destek vermesi önemli 
bir yere sahiptir. 
 
 
Konu, Bandırma özelinde değerlendirilecek olunursa, şunları ifade etmek mümkündür: 
 

1. Eldeki bilgi, belge ve kaynaklar tarandığında; şimdiye kadar Bandırma ve çevresiyle alakalı bir 
somut olmayan kültürel miras çalışmasının yapılmadığı görülmektedir. 
 

2. Bu alanda yapılacak çalışmalar öncelikle bölge üniversiteleri işbirliği ve başkanlığında; yerel 
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili Bakanlıklar ile ortak yürütülecek bir proje 
kapsamında değerlendirilmelidir. 
 

3. Bu tür somut olmayan kültürel miras çalışmaları, Bandırma’nın yeni şehircilik kimlik vizyonuna 
da katkı sağlayacaktır. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri sonucunda; “Nasıl bir ev, nasıl bir 
bina, nasıl bir mahalle ve nasıl bir muhit tasarımı yapılmalıdır?”, soruları da karşılık bulacaktır. 
 

4. Bandırma’da yapılacak somut olmayan kültürel miras çalışmaları kültür turizmi bağlamında; 
bölgenin hem ülke hem de beynelmilel tanınırlığına katkı sağlayacaktır. 
 

5. Bandırma ve çevresi somut olmayan kültürel miras çalışmaları; bölge üniversitelerindeki Türk 
Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Turizm, Gastronomi, Sağlık,  İşletme, Mimarlık bölümü 
akademisyenleri ve öğrencileri açısından üzerinde çalışılmayı bekleyen zengin bir alan olarak 
karşımızda durmaktadır. Bu alanda yapılacak çalışmalar disiplinler arası bir bakış açısıyla 
değerlendirilmelidir.  
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ÖZET:   
 
Tarihte, Panderma veya Panormos gibi isimler ile anılan Bandırma’nın, tarih kaynaklarına göre M.Ö 8.-9. 
Yüzyıllarda kurulduğu ve tarih boyunca “Güvenilir Liman” olarak tanımlanan bir yıldız kent olarak görülmüştür. 
Bandırma, Güney Marmara’da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin 
dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma ekonomik yönden bölgenin en önemli sanayi kentlerinden biridir. 
Sanayi tesisleri ilçe merkezinde yoğunlaşırken köylerde ise tarım ekonomik yaşamın temelini oluşturmaktadır. 
Özellikle Bandırma Limanının işletmeye açılması ile ilçede sanayi kuruluşu sayısı buna paralel olarak da sanayi 
ürünleri üretiminde önemli gelişme ve çeşitlilik kaydedilmiştir. Bandırma; İstanbul, Bursa ve İzmir illeri üçgeninin 
neredeyse tam ortasındadır. İlçenin büyük metropollere yakınlığı ve coğrafi konumu, farklı ulaşım imkânlarının 
gelişmesine neden olmuştur. Kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımlarının tümünün gerçekleşebildiği ender 
yerleşim merkezlerinden biri olması Bandırma’nın sosyal ve ekonomik yapısının oluşumunda önem bir rol 
oynamaktadır. 
 
Bandırma ilçesinin 2 adet kardeş şehri bulunmaktadır. Gatauda Abhazya ve Bolu Kıbrıscık olmak üzere iki yerin 
ortak yönü, ülkelerinin orta büyüklükteki yerleşim yerleri olması ve özellikle kendilerine has kültürlerinin 
olmasıdır. Bu üç kardeş şehrin halkları birbirlerinin kültürlerini daha iyi anlayabilmeleri ve birbirleri ile daha iyi 
iletişim içerisinde bulunmaları için, bu çalışmada ülkeler düzeyinde büyükelçilikler arasındaki iletişim dışında, 
kültürler arası iletişimin kurulması amacı ile bir girişimcilik örneği önerilecektir.  
Bu çalışmada, Bandırma turizm potansiyelini arttırmak ve kardeş şehir kültürlerini kaynaştırmak amacı ile kendi 
kültürlerini tanıtacakları konsept olarak oluşturacakları “Kültürlerarası Kardeş Şehir Projesi” model olarak 
sunulmaktadır. Bu projede her örnek yerleşim yeri, kendi şehrinin kültürünü tanımlayan konsept restoranlar 
oluşturacaktır. Bandırma’da kurulması önerilen bu konseptte, en güzel ev veya tarihi bina modellerini tip proje 
olarak yapılacak, bu evlerde kendi yemeklerini, özel içeceklerini, folklorunu, geleneksel giysilerini ve 
misafirperverliklerini göstererek, diğer ülkelerde kendi ülkesinin kültürel tanıtımını yapacaktır. Bandırma olarak, 
diğer kardeş şehirde, ilçenin ve çevresinin yöresel evi mimarisinde bir ev restore edilip, Balıkesir ve Bandırma 
yemeklerinden oluşan bir menü oluşturularak, Bandırma yöresi halk oyunlarını içeren performanslar 
sergilenebilecektir. Ayrıca, yöresel kıyafetler ile konuklara hizmet edilecektir. Böylece kardeş şehirlerin kültürleri 
hakkında bilgi edinilecektir. 
 
Anahtar sözcükler: Bandırma, Kardeş Şehir, Kültür, İletişim. 
JEL Kodu: M14, L14 
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ABSTRACT:   
 
In history, Bandırma, which is known by names like Panderma or Panormos, dates from 8th-9th centuries BC 
according to the sources of history. It has been seen as a star city that has been established over centuries and 
has been called "Reliable Port" throughout history. Bandırma is not only an important settlement center in South 
Marmara, but also the port of the region opened to the world through the port. Bandırma is one of the most 
important industrial cities in the economic region. While industrial facilities are concentrated in the district 
center, agriculture constitutes the basis of economic life in the villagers. In particular, with the opening of 
Bandırma Port, the number of industrial enterprises in the province and parallel to this, significant development 
and diversity in the production of industrial products have been recorded. Bandırma; Istanbul, Bursa and İzmir 
are almost in the middle of the triangle. The neighborhood's proximity to major metropolises and its geographical 
location have led to the development of different transportation possibilities. Being one of the rare settlement 
centers where land, air, sea and railway transportation can all take place plays an important role in the formation 
of Bandırma's social and economic structure. 
 
There are 2 sister cities in Bandırma. Gatauda in Abhazya and Kıbrıscık in Bolu have a common aspect: the fact 
that the countries are medium-sized settlements and especially their cultures. In order to better understand the 
cultures of these three sister cities and to better communicate with each other, this study will propose an 
entrepreneurial example with the aim of establishing intercultural communication, other than communication 
between embassies at the country level. 
 
In this study, "Cultural Sister City Project" model is presented as a concept that will increase the tourism potential 
of Bandırma and integrate the sister city cultures with the aim of introducing their own cultures. In this project, 
each sample settlement will form concept restaurants that define the culture of the city. In this concept, which 
is proposed to be established in Bandırma, the most beautiful house or historical building models will be made 
as a type project and these houses will show their own food, special drinks, folklore, traditional clothes and 
hospitality and cultural presentation of their country in other countries. In Bandırma, in the other sister city, a 
house in the local house architecture of the syllabus and its surroundings will be restored and a menu consisting 
of Balıkesir and Bandırma dishes will be created and performances including the folk dances of Bandırma region 
will be exhibited. In addition, local dresses will be served to guests. Thus, the sister cities will be informed about 
the cultures. 
 
Keywords: Bandırma, Sister City, Culture, Communication. 
JEL Code: M14, L14 

 

 
 

 
  



 

437 

 

GİRİŞ  

 

Bandırma kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemesine karşın, tarihçilere göre M.Ö. 8-9 yy’lara 
dayandırılan, Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan bir liman kentidir. Türklerden önceki dönemlerde 
Anadolu yarımadasının batısında ve Küçük Asya denilen bölgenin bir kısmının batı tarafında ( Balıkesir 
ve civarı ) Mysialılar ve güney, güney doğu taraflarında da Frigler yaşamıştır. Thessalia’dan gelip eski 
adı “Arkton Oros” yani Ayılar Dağı olan Kapıdağ Yarımadası’nın güneyinde Dolion kralı Kyzikos’un M.Ö. 
1250’de kurduğu Kyzikos kenti döneminin önemli ve büyük bir uygarlık merkeziydi. Bandırma, Kyzikos 
kentinin yanında “Güvenli Liman” anlamına gelen Rumca Panarmos ismiyle anılmaktaydı. Panarmos; 
Çanakkale’den İzmir’e kadar uzanan yirmi kadar antik kenti içine alan “Mysia Bölgesi” sınırları içinde 
bulunurdu. 1874 yılında büyük bir yangın geçiren Bandırma hızla yeniden onarılmış. 1876-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Kırım ve Romanya’dan göç eden Tatarların Bandırma’ya yerleştirilmesiyle 
bölge tekrar canlanmış, bu gelişmelerin etkisiyle Karesi Sancağı’na ( Balıkesir ) bağlı ilçe merkezi haline 
gelmiştir. 1881 yılında belediye kurulmuştur. 1920 yılında İtilaf devletleri tarafından işgal edilen 
Bandırma 1922’de işgalin kaldırılmasından sonra tekrar yapılandırılmıştır. 1923’de Cumhuriyet’in ilanı 
ile bugünkü idari yapısına, 1924 ve 1936 yıllarında Yunanistan’dan mübadele yoluyla gelen göçmen 
Türklerin bölgeye yerleşmesiyle de bugünkü sosyolojik yapısına kavuşmuştur. 
 
Bandırma, oldukça sosyal olarak yaşayan bir ilçedir. 1970 yıllarından itibaren Bandırma-Sarayburnu-
İstanbul arasında vapur seferlerinin başlaması ile birlikte, Bandırma sakinleri denizyolu ile kolaylıkla 
İstanbul’a ulaşmaya başlamıştır. İstanbul’dan, Ege’ye doğru giden İstanbullu turistlerin arabaları ile hızlı 
şekilde İstanbul’dan ayrılmalarını sağlamak için, 1998 yılından beri Bandırma-Yenikapı/İstanbul 
arasında hızlı feribot seferleri düzenlenmektedir.  
 
Ekonomik yapısı ele alındığında Bandırma, bölgenin önde gelen sanayii kentlerinden biridir. Sanayii 
tesisleri ilçe merkezinde yoğunlaşmıştır. Köylerde ise tarım, ekonomik yaşamın temelini 
oluşturmaktadır. Bandırma, bölgenin önde gelen sanayi kentlerinden biridir. İlçenin en önemli sanayi 
tesisleri; Eti Madencilik Bor ve Asit Fabrikaları ile gübre fabrikası BAĞFAŞ’ dır. Sanayii yatırımları, 1980 
yılından sonra gıda sektöründe yoğunluk kazanmıştır. İlçede gübre, un, yem, çırçır, çeltik, bitkisel yağ, 
damızlık civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri, mermer ve taş işletmeciliğinde 
ülkemizin önde gelen firmalarının tesisleri bulunmaktadır. Bugün ülkemizde üretilen kimyasal gübrenin 
% 15’i, etlik civcivin % 25’i, yumurtalık civcivin %20’si Bandırma’da üretilmektedir. 
 
Bolu Kıbrıscık, batısında Seben İlçesi, kuzeyinde Bolu İli ve Dörtdivan İlçesi, güneyinde ise Ankara’nın 
Beypazarı ilçesi ile komşudur. Kıbrıscık; Orta Anadolu’nun iki gurme merkezinden olan Bolu Mengen ve 
Ankara Beypazarı’nın tam ortasında bulunmaktadır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi, padişah 
mutfağına kadar dayanmaktadır. 
 
Gatauda Abhazya ise, Gürcistan’ın kuzey batısında Soçi’ye yakın bir konumda bulunmaktadır. Gürcü ve 
Kırım mutfaklarının çok iyi bir karışımı bu bölgede bulunmaktadır.  
 
Kültür, doğanın yarattığı olanaklara karşı, insanlığın meydana getirdiği maddi ve manevi herşeydir. Bu 
tanım içinde örf, adet, gelenek ve göreneklerle, yemek yeme alışkanlığı, giyinme diğer bir deyişle 
insanla ilgili herşey kültürü oluşturmaktadır. Bandırma’da Abhazya ve Bolu kültürlerini tanıtacak bir 
“Kültürlerarası Kardeş Şehir Projesi” oluşturulması planlanmaktadır. Bu projede her örnek yerleşim 
yeri, kendi şehrinin kültürünü tanımlayan konsept restaurantlar oluşturacaktır. 
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1. KARDEŞ ŞEHİRLERİN ÖNEMİ 
 
“Kardeş Şehir” deyimi, uluslararası platformda başka bir ülkede bulunan başka bir şehir ile eşleşme 
(town twining) anlamını taşımaktadır. Bunun yanı sıra, ülke içinde bulunan başka bir şehir ile kardeşlik 
ilişkilerinin kurulması şeklinde de tanımlanmaktadır. Kardeş şehir yapılanması aynı zamanda değişik 
ülke veya şehirde bulunan belediyelerin de süreçlerini birbiri ile karşılaştırma olanağı sunmaktadır. 
“Belediye Ortaklıkları” (municipal partnership), farklı uluslara sahip belediyeler arasındaki ilişkileri ise 
“kentsel eşleşme” veya “kardeş şehir” uygulamaları olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de genel olarak 
kullanılan kardeş şehir kavramının içeriği, kentler arasında yazılı kurallara bağlı kalınmaksızın bir 
dayanışma olarak algılanabilmektedir. Bu bakış açısı, uluslararası bir ilişki türü olan kentler arasındaki 
eşleşmelerin, yanlış beklentiler üzerine kurulması söz konusu olabilmektedir.  
Ülke içi kardeş şehir uygulamaları yaygın şekliyle; ekonomik olarak daha güçlü olan kentlerin, kendileri 
açısından önem taşıyan küçük kentlerin var olan eksikliklerin giderilmesinde dayanışmacı bir anlayışla 
yardımcı olmaya çalışmaları olarak görülmektedir. Yüksek oranda göç alan, ekonomik açıdan görece 
üstün kentlerimizin küçük ancak etkili seçmen tabanı oluşturan kentlerle kurdukları kardeşlik ilişkileri 
genelde dayanışma tabanına oturmakta olup, aslında ilişkinin türü ve süresini belirtir herhangi bir yazılı 
anlaşma da söz konusu değildir. Örneğin; Bandırma’ya göç etmiş olan Abhazlar bulunmaktadır. Bu 
nedenden dolayı Bandırma ile Abhazya Belediyeleri arasında kardeş şehir anlaşmasının yapılması 
nedenlerinden birisi sayılabilir.  
 
Belediyeler arasında gerçekleşen ortaklık ihtiyacı, tek başına çözümü zor ya da imkânsız olan sorunların, 
işbirliği halinde etkin bir çözümün üretilebilmesi mümkün olabilecektir. Ortaklıkta yer alan herhangi bir 
tarafın belirlenmiş bir sorunun çözümü için ortak akıl, ortak emek, ortak sorumluluk ve ortak yetki 
kullanımı mümkün olabilecektir. Böyle bir ortaklık sonucu doğacak sinerjiden ortaklığa taraf olanlar 
kadar, bu ortak faaliyetin sonuçlarından yararlananlar da faydalanacak ve benzer ortaklıkların 
kurulabilmesi için uygun platform oluşturacaktır. 
Belediyeler arasında kurulan ortaklıklar sayesinde, kıt kaynakların etkin kullanılması sağlanarak, idari 
ve mali sürdürülebilirliği olan, kentsel hizmet kalitesini geliştirilmesi ile birlikte hizmet çeşitlenmesi de 
gerçekleşerek, sıradışı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine de olanak sağlanır. Bu noktada, belediyeler 
arasında ortaklıklar, mevcut yapıları esas alarak onların güçlendirilmesi yolu ile belli faaliyet konularına 
yönelik idari ve mali yapının reorganizasyonu ile gerçekleştirilebilir. 
 

2. NASIL KARDEŞ ŞEHİR OLUNUR 
 
Türkiye’de kardeş şehir olmak, belediyeler nezdinde oldukça popüler bir kavramdır. Kardeş şehir olma 
aşamasında, bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.  

1. Yerel ve bölgesel yönetimler arasında temsilci ve/veya sivil toplum düzeyinde kurulan ilişkilerin 
ardından alınan “Kardeş Şehir” olma kararı belediye meclislerinde ve bazı ülkelerde de İçişleri 
Bakanlığınca onaylanır. Böylece kardeş şehir ilişkisi protokol metninin içeriğine göre, süreli veya süresiz 
olarak kurulmuş olur. Yaygın olarak bir şehrin, bir ülkeden bir kardeş şehri olmakla birlikte, buna dair 
herhangi bir şart yoktur. Kardeş Şehir sayısı ile ilgili olarak, herhangi bir sınırlama yoktur.  

2. Kardeş şehir seçilirken en çok dikkat edilmesi gereken husus, iki şehir arasındaki benzerliklerdir. Bunlar; 
tarihi ve kültürel bağ, ortak kentsel özellikler, ekonomik ilişkiler, sınır ilişkisi, ortak çevre sorunları vb. 
alanlar olabilmektedir. Kurulan ilişkinin sürdürülebilir olması, bu benzerliklerin varlığına bağlıdır. Bu 
sebeple kardeş şehir ilişkilerinin, yerel işbirlikleri konusunda çalışan uluslar arası bir örgüt veya sivil 
toplum kuruluşu bünyesinde kurulması en doğru yoldur. 

  

Bandırma belediye başkanı Sayın Dursun Mirza 21 Mayıs 2014 tarihinde Abhazya’da bulunan 

Gudauta ile işbirliği arttırılmış ve kardeş şehir anlaşmaları, Abhazya’da gerçekleşmiştir. Bandırma 
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ile Kıbrıscık arasında gerçekleşen kardeş şehir anlaşması ise, Bandırma Belediyesi Meclisinin 

05.09.2014 tarih ve 2014/48 sayılı kararı ile kardeş belediye olarak kabul edilmiştir. 

Kardeş Şehir olduktan sonra yapılması gereken bazı faaliyetlerin olması gerekmektedir. Böylece bu 
konu daha geniş anlam kazanacak ve Belediyeler arası ilişkilerin biraz daha güçlenmesi sağlanacaktır. 
Bu kapsamda uygulanabilecek programlardan bazıları şunlardır. 
 
Kültür Alışverişi : Kardeş şehirlerde düzenlenecek sanat etkinlikleri (konserler, sergiler, festivaller), yaz 
kampları, mektup arkadaşlığı gibi benzer projelerin oluşturulması gerekmektedir.  
 
 Gençlik ve Eğitim : Lise öğrencileri için değişim programları (aile yanında konaklamalı), öğretmen 
değişim programları, gençler arasında çeşitli yarışmalar gibi aktiviteler oluşturulmalıdır. 
 
İş / Ticaret : Şehrin ekonomik yapılarına uygun olacak şekilde düzenlenen çeşitli heyet ziyaretleri ve 
fuarlar düzenlenebilir.  
 
Afet Yönetimi : Şehirlerin birinde meydana gelebilecek bir afet durumunda maddi ve insani yardımlarda 
bulunup, tecrübe paylaşımında bulunulabilir.  
 
Çatışma Çözümü : Şehirlerin bulunduğu bölgelerde maruz kaldıkları çeşitli bölgesel çatışmalara karşı 
arabuluculuk, diplomatik destek, kamuoyu oluşturmak ve insani yardım gibi yollar ile destek olunabilir.  
 
Rekabet : Aynı örgüt bünyesindeki kardeş şehirler arasında rekabeti ödüller ve yarışmalar ile teşvik 
ederek, ilişkilerin sağlamlaşması sağlanabilir.  
 
Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı : Yerel yönetim birimleri arasında çeşitli konularda (ulaşım, su, park, bahçe 
ve atık yönetimi gibi) konularda ve farklı düzeylerde (belediye başkanları ve uzman personel) düzeyinde 
benchmarking-kıyaslama etkinlikleri düzenlenebilir.  
Kardeş Şehir seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, seçilecek şehirler arasında bulunan 
ortaklaşa tarihi misyon, demografik yapı, kültürel değerler, kentsel, coğrafi ve sektörel özellikler gibi 
alanlarda benzerlik bulunmasına dikkat edilmelidir. Bandırma ile Abhazya arasındaki en önemli bağ, 
tarih boyunca Abhazya bölgesinden, Bandırma’da yerleşmek üzere göçmenler oluşmuştur. Bandırma 
mutfağının oluşmasında, Abhazya mutfağının önemli bir yeri bulunmaktadır. Bandırma ile Kıbrıscık 
arasındaki ilişki ise, Bandırma’da çalışmak için gelen Kıbrıscık ve çevresinden kişilerin olması ile 
Kıbrıscık’da bulunan Köroğlu dağlarının ve Bandırma çevresinde bulunan Kaz dağlarının, dağ turizminde 
gelişmekte olan bölgeler olması göze çarpmaktadır.  
 
Kardeş şehirlerin buluşmaları, Uluslararası festivallerde gerçekleşmektedir. Bandırma’da her yıl  
yapılan, Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivalinin kapsamında, kardeş 

şehirlerinin yetkilileri ve yöresel dans sanatçıları davet edilmektedir. Kıbrıscık’da gerçekleştirilen 
Kıbrıscık Karagöl Kültür ve Sanat Festivalinde ise, kardeş şehir yetkilileri ve yöresel dans sanatçıları 
davet edilmektedir.  
 
Kardeş şehir seçimi ve kardeş şehirler ile proje üretimi süreçlerinde, merkezi bürokrasinin 
yönlendirmeleri yerine yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, belediye birlikleri ve uluslararası 
örgütlerin danışmanlığına başvurulması gerekmektedir. Türkiye’de bulunan belediyelerin kendi 
aralarında ve Türk dünyası ile ilişkilerinin kurulmasını daha sağlıklı hale getirmek amacı ile Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği kurulmuştur. Bu kurumun ana amacı, öncelikli coğrafya olarak Kafkasya, Orta Asya 
ve Balkanlar ile kurulacak Kardeş şehir ilişkilerinde koordinatörlük görevini yerine getirmektir.  
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3. KARDEŞ ŞEHİRLERİN MUTFAK KÜLTÜRLERİ 

 

Bandırma ve kardeş şehirleri olan Abhazya ve Kıbrıscık yörelerinin, oldukça zengin bir mutfak kültürü 
bulunmaktadır. Üç halkın birbirlerini daha iyi anlamaları için, üç kültürün bir arada bulunacağı, kendi 
kültürlerini tanıtacakları konsept olarak oluşturacakları “Kültürlerarası Kardeş Şehir Projesi” model 
olarak sunulmaktadır. Bu projede her örnek yerleşim yeri, kendi şehrinin kültürünü tanımlayan konsept 
restoranlar oluşturacaktır. Bandırma’da kurulması önerilen bu çalışmada, seçilecek tarihi ev veya bina 
modellerini tip proje olarak ele alınarak, bu evlerde kendi yörelerine ait yemeklerini, özel içeceklerini, 
folklorunu, geleneksel giysilerini ve misafirperverliklerini göstererek, kültürel tanıtımını yapacaktır. 
 
Balıkesir ve Bandırma coğrafyasında tarıma elverişli toprakların büyük bir kısmında tahıl ekimi 
yapılmaktadır. Geri kalan kısımlarda ise baklagiller ve sanayi bitkileri yetiştirilir. Körfez Bölgesi’nde 
zeytin üretiminin gelişmiş olması yemeklerde zeytinyağı kullanımının yaygın olmasını sağlamıştır. 
Balıkesir yöresinde iç kesimlerde yemeklerde zeytinyağının yanında çiçek yağı ve tereyağı da 
kullanılmaktadır. 
 
Yöre mutfağı sebze ve ot yemekleri yönünden zengin olup yöre mutfağında ünlü birçok yemek vardır: 
Askalubrus, Mürdük Aşı, Sarmaşık, Börülce, Acı Filiz Kavurması... 
 
Yörede hayvancılık gelişmiş olup hayvansal ürünler tüm sofralarda yerini almıştır. Hayvansal gıdalarda 
Bandırma, Manyas, Gönen ve Susurluk İlçeleri tanınmıştır. Bunun yanında Körfez Bölgesi’nde beslenme 
de deniz ürünleri önemli yer tutmaktadır. Deniz ürünleri taze yenildiği gibi tuzlanarak da uzun süre 
saklanıp tüketilmektedir. 
 
Ayrıca hamur işleri de yaygın olup tüketimi fazladır. Mantı ve börek yapımlarının yanında köylerde 
mayalı ekmek yapımı da hamur işleri arasına girmektedir. 
 
Bolu Kıbrıscık adına ünlü yemek fazla bulunmamaktadır. Fakat Bolu Mengen, Kıbrıscık yöresine çok 
yakın olduğu için, Kıbrıscık adına Mengen yemekleri belirtilebilir. Bolu yöresinde evlerin yapımında 
mutfağın geniş olmasına ayrıca özen gösterilmektedir. Köylerde hemen hemen her evin bahçesinde 
toprak veya tuğladan yapılmış fırın bulunmaktadır. Odun ateşinde fırında pişen hamurun veya yemeğin 
lezzeti oldukça farklıdır. Yörede düğünler “ekmek atımı” denilen gözleme dağıtımıyla başlamaktadır. 
Düğün sahibi, düğüne konuklarını çağırmak için gezerken, her eve gözleme bırakır. Bu gelenek kız 
istemeye giderken de uygulanmaktadır. Ancak, zamanla bu kaybolmaya yüz tutmuş gelenekler arasına 
girmiştir. Düğün yemekleri komşuların bir araya gelmesi suretiyle yapılmaktadır. Yayla çorbası, yaprak 
dolması, et yemeği, hoşaf, börek, baklava düğün yemekleri arasında yer alır. Ayrıca, kedi batmazı, paşa 
pilavı, cevizli çörek, yoğurtlu bakla çorbası, kabaklı gözleme, katık keş yöreye özgün yiyeceklerdir. 
Mudurnu’nun saray helvası yurt çapında ün yapmış bir kuru tatlı çeşididir. 
 
Abhazya yöresi, Dünya çapında olan Çerkez ve Gürcü mutfaklarının etkisinde kalarak, oluşmuş bir 
mutfak olduğu için, lezzetli ve çeşitli bir mutfak yapısına sahiptir. Abhazya’da tarım ve sığır besiciliği, 
yaygın olarak yapılmaktadır. Abhazya mutfağının tipik yemeği, mısırdır. Ayrıca, haşlayıp, üzerine yağ 
gezdirerek yaptıkları mamaliga, hemen hemen tüm yemeklerin yanında servis edilir. Mamaliganın 
peynirli ya da sütlü olarak servis edildiği, çeşitleri bulunmaktadır. Bu mutfakta mısır ekmeği, peynir ve 
yoğurt vazgeçilmezdir. Kümes hayvanları yoğun kullanılmaktadır. Tüm çorbaların içine, tavuk suyu 
konulur. Bezelye ve ceviz, mevsimine göre yoğun kullanılır. Her yemekte, achapa adı verilen, bezelye, 
lahana, pancar yaprağı, saparna, mevsim yeşillikleri, ceviz, sos ve baharatlar ile hazırlanan salata, yoğun 
olarak ve sevilerek tüketilmektedir.  
 
Birbirinden lezzetli yemeklerin bulunduğu bu bölgede 13 çeşit Abhaz yemeği olarak ön plana 
çıkmaktadır. Yemeklerde kullanılan malzemelerin tamamına yakını, Abhazya yöresinde 

http://www.milliyet.com.tr/balikesir/
http://www.milliyet.com.tr/cicek/
http://www.milliyet.com.tr/manyas/
http://www.milliyet.com.tr/gonen/
http://www.milliyet.com.tr/susurluk/
http://www.milliyet.com.tr/mudurnu/
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yetiştirilmektedir. Agudırşı (ezme fasulye), aktusızbal (Abhaza tavuğu), harşıl (ısırgan otu yemeği), 
aphosa sızbal (ekşi erik yemeği), ahulçapa (kara lahana yemeği), agost (kuru acıkalı et), haluj (suda 
haşlama hamur), açaç (yağda kızarmış hamur), abısta (mısır unu ekmeği), aktağh (acıkalı çırpma 
yumurta) gibi birçok farklı lezzet, Abhazya halkı tarafından yenmektedir.  
Dünya çapında üç mutfağın bir arada olması ile birlikte, bu kültürlere ilgi artacak ve Bandırma’da ve 
diğer kardeş şehirlerde turizm canlanarak, yöre ekonomisinin gelişmesi sağlanacaktır. Özellikle 
Bandırma’ya İstanbul’dan feribot sayesinde turistik amaçlı gelecek olanlar ile, Gastronomi turizminin 
oluşması sağlanacaktır.  
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Bandırma, Anhazya ve Kıbrıscık kardeş şehirleri arasında tarihi yapılar, yemek kültürü, folklorü ve 
yaşam tarzı bakımından güçlü bağlar ve ortak yönler bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı, bu 3 kardeş 
şehirde yaşayan halkların birbiri ile kültürel işbirliğinin sağlanması amacı ile, birbirlerinin kültürlerini 
daha iyi anlamaları için, Bandırma yerel yönetiminin (belediye/kaymakamlık) yönlendirmesi ile kardeş 
şehirlerde konsept restaurantlar oluşturulması öngörülmektedir.  
 
Bandırma ve kardeş şehirleri olan Abhazya ve Kıbrıscık yörelerinin, oldukça zengin bir mutfak kültürü 
bulunmaktadır. Üç halkın birbirlerini daha iyi anlamaları için, üç kültürün bir arada bulunacağı, kendi 
kültürlerini tanıtacakları konsept olarak oluşturacakları “Kültürlerarası Kardeş Şehir Projesi” model 
olarak sunulmaktadır. Kardeş şehirlerde kurulacak “Kardeş Şehirlerin kültürlerini tanıtacak konsept 
evlerde yörenin kültürünü yansıtacak yapılar, yemek, yaşam ve folklor yapısı tanıtılacaktır. Bu modelde, 
bu işletmelerin kar merkezi olarak franchising sistemi ile çalıştırılması öngörülmektedir. Bu işletmeler, 
ülkelerin kültür bakanlığına veya ilgili şehrin sorumluluğunda çalıştırılacak, konsept olarak da ilgili 
ülkenin kültür bakanlıkları veya şehirlerin Belediye-Kaymakamlık işbirliği ile oluşturulacaktır. Diğer 
kardeş şehirlerde bu işletmeler belli proje ile kurulacak ve işletmesi kar merkezi olarak belli ücret 
karşılığında ihale ile belli süreli çalıştırma hakkı verilecektir. Bu işletmenin denetimleri, ilgili ilgili 
şehirlerin üst düzey protokolleri tarafından bizzat veya atamış oldukları denetçiler tarafından 
yapılacaktır.  
 
Bandırma’da kardeş şehir kültürlerinin bulunduğu bir proje gerçekleştiği taktirde, Bandırma 
çevresinden ve İstanbul’dan da yoğun ilgi görecektir. Aynı zamanda, Bandırma’ya gelen yerli turist 
oldukça yoğun olacak ve turizmin gelişmesi ve Bandırma ekonomisinin canlanması gerçekleşecektir.  
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ÖZET:   
 
En eski tarihi milattan önce altıbinli yıllara kadar uzanan Bandırma’nın neolitik dönemden bu yana kesintisiz 
yerleşim aldığı görülmektedir. Bunda liman kenti olması ve jeopolitik konumu önemli bir etken olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bandırma’ya Türklerin girişi ise 1076 yılında Süleyman Bey’in Bandırmayı fethetmesiyle gerçekleşir. 
Daha sonrasında da önemli bir beylik olan Karesioğulları beyliğinin hâkimiyeti altına girmiştir. Günümüze kalan 
tarihi eserlerin bir kısmı Bandırma’ya gelen ve yaşamı hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz Haydar Çavuş 
tarafından yaptırılmıştır. Bu çalışmanın konusu olan çeşmenin yanı sıra cami, medrese, hamam, evler ve 
dükkânlar yaptırmıştır. 
 
Çeşme, Haydar Çavuş Camisinin deniz yönünde altıgen konumunda yapılmış olup 1906 yılına tarihlenir. Sultan II. 
Abdülhamit dönemine tekabül eden çeşme Osmanlı geç dönem özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır.  
 
Bu çalışmada çeşmenin süsleme özellikleri sanat tarihi açısından değerlendirilerek aynı dönemde yapılmış diğer 
çeşmeler arasında karşılaştırmaya gidilmiştir. 
 
Anahtar sözcükler: sanat tarihi, Osmanlı dönemi, Haydar Çavuş çeşmesi, süsleme 
JEL Kodu: Z11 
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ABSTRACT:   
 
Bandırma, the oldest historical milestone dating back to sixty-thousand years, has been uninterruptedly settled 
since the Neolithic period. The fact that it is a port city and its geopolitical position is an important factor. The 
entrance of the Turks to Bandırma takes place in 1076 when Süleyman Bey conquers Bandırma. Later on, 
Karesioğulları, an important principality, came under the dominance of his will. Some of the historical works that 
were left in the day are made by Sergeant Haydar, who came to Bandırma and had little knowledge about his 
life. In addition to the fountain which is the subject of this work, it has built mosques, madrasa, baths, houses 
and shops. 
 
The Fountain was built in the hexagonal position of the Sergeant Haydar Mosque towards the sea and dates to 
1906. Sultan II. The fountain that corresponds to the period of Abdülhamit II contains the late Ottoman features. 
 
In this study, decoration features of fountain evaluated in terms of art history and compared to other fountains 
made in the same period. 
 
Keywords: art history, Ottoman period, Sergeant Haydar fountain, ornament 
JEL Code: Z11 
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GİRİŞ  
 

En eski tarihi milattan önce altıbinli yıllara kadar uzanan Bandırma’nın neolitik dönemden bu yana 
kesintisiz yerleşim aldığı görülmektedir. Bunda liman kenti olması ve jeopolitik konumu önemli bir 
etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bandırma’ya Türklerin girişi ise 1076 yılında Süleyman Bey’in 
Bandırmayı fethetmesiyle gerçekleşir. Daha sonrasında da önemli bir beylik olan Karesioğulları 
beyliğinin hâkimiyeti altına girmiştir. Günümüze kalan tarihi eserlerin bir kısmı Bandırma’ya gelen ve 
yaşamı hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz Haydar Çavuş tarafından yaptırılmıştır. Bu çalışmanın 
konusu olan çeşmenin yanı sıra cami, medrese, hamam, evler ve dükkânlar yaptırmıştır. 
 

Çeşme, Haydar Çavuş Camisinin deniz yönünde altıgen konumunda yapılmış olup 1906 yılına tarihlenir. 
Sultan II. Abdülhamit dönemine tekabül eden çeşme Osmanlı geç dönem özelliklerini bünyesinde 
barındırmaktadır.Bu çalışmada çeşmenin süsleme özellikleri sanat tarihi açısından değerlendirilerek 
aynı dönemde yapılmış diğer çeşmeler arasında karşılaştırmaya gidilmiştir. 

 

BANDIRMA’NIN TARİHİ 
 
Bandırma şehrinin kuruluşu çok eski yüzyıllara kadar dayandığı, yapılan kazılar neticesinde M.Ö. 6 bin 
yılının ortalarına kadar uzanan Neolitik yerleşmelerin olduğu tespit edilmekle birlikte kuruluş tarihi 
kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar Bandırma’nın M.Ö. 8 ve 9. Yüzyıllar arasında 
Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos antik şehri ile aynı zamanda kurulmuş olabileceği sonucuna varmıştır. 
Bandırma o tarihlerde “Güvenilir Liman”anlamına gelen Panormos olarak anılıyordu. Ancak bazı 
tarihçiler bunu reddeder ve bu adın “Yeşil Ova” anlamına geldiğini bugün hava üssünün bulunduğu 
düzlük yörenin o tarihlerde spor müsabakaları ve şenlik için kullanıldığından bu ismin bu şekilde ortaya 
çıkmış olabileceği düşünülmektedir ( Arıcan,  2004). 
 
Bandırma’ya Türklerin girişi ise Anadolu’da ilk Türk devleti kuran Kutalmışoğlu Süleyman Bey’in 1076 
yılında Kyzikos’la beraber Aydın ve Bandırma’yı fethetmesiyle gerçekleşir. Ancak ne var ki 1. 
Kılıçarslan’ın vefatıyla tekrar Bizans’a 12. Yüzyılın sonlarında da Karesi Beyliği’nin egemenliğine geçerek 
kesin olarak Türk hakimiyetine geçer. 
 
Bandırma’nın hem iktisadi hem de içtimai anlamda gelişmesi Osmanlı dönemine rastlar. Mimari 
anlamda gelişmesi ise haydar Çavuş’un Bandırma’ya yerleşmesi önemli bir etken olmuştur. 2. Selim’in 
Dergah-ı Âli çavuşlarından biri olan ve Bandırmaya sürgün olarak gönderildiği düşünülen Haydar 
Çavuş’un yaşamı hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır. (Bandırma Belediyesi, 1999). Ne var ki 
1591 tarihinde düzenlenmiş olan iki adet vakfiyeden anlaşıldığına göre çok sayıda dükkan, ev, hamam, 
muallim hane yaptırmakla kalmayıp toplamda 212.000 dirhem parayı vakıfa bağışlamıştır (5787 no’lu 
Galata Şer’iye Sicili). 
 
1874 yılında meydana gelen çok büyük bir yangında Bandırma’nın tamamına yakını harap olup, Haydar 
Çavuş’un yaptırdığı yapılarda çok büyük zarar görmüştür (Güney, 2012: 24). 
 

HAYDAR ÇAVUŞ ÇEŞMESİ 

Haydar Çavuş Çeşmesi 1570 tarihinde yapılmış olan camiden 336 yıl sonra 1906 yılında inşa edilmiştir. 
Çeşme, Payitaht dışındaki taşra şehirlerinde yapılan “Sütun Çeşmelerine” çok güzel bir örnek teşkil 
eder. Sütun çeşmeler Osmanlı mimarlığında 18. Yüzyıldan itibaren kentin cami avlusu yada iskele 
meydanı gibi değişik noktalarında görülmeye başlanan özel bir çeşme tipidir. Bu çeşmeler aynı 
zamanda dört yüzlü yapılan Meydan Çeşmelerinin rolünü de üstlenmişlerdir. Günümüze ulaşabilen 
örneklerin büyük çoğunda 19. Yüzyıl’a ait olduğundan dolayı bu tipin 19. yüzyılın karakteristik çeşme 
tipi olduğunu düşündürmektedir (Kara Pilehvarian ve diğ, 2000). 
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Caminin kuzeyinde deniz yönünde bulunan çeşme altıgen konumda olup, cami yönündeki üç yüzeyi 
mermer bloklarla kaplanmış, deniz tarafında kalan üç yüzeyi ise tezyinatlı olarak tasarlanmıştır. 
Çeşmenin cami yönündeki yüzeyleri silmelerle çerçevelenerek teknesiz olarak tasarlanmıştır. Deniz 
yönünde kalan üç yüzeyde birbirinin aynısıdır. Burada toplamda dört sütun bulunur. Sütunların 
kaidelerinde ince uzun uçları  

Kaş kemer şeklinde biten nişler yer almaktadır. Yatay silmelerle devam eden kaide sepet örgüsü 
şeklinde yapılmış tezyinat ile sonlanır. Sütun, oluklu nişlerle yukarı doğru uzanırken yukarıda yine sepet 
örgüsü ve tek sıra mukarnas sırası ile sütun başlığı tasarlanmıştır. Başlığın üzerinde de iki sıra silme ile 
yapılmış alt ve üst tarafı kaş kemerle yapılmış küçük nişler kare blok taşların süslemesini oluşturur. Her 
bir sütun başlığın arasında da dikdörtgen kartuş içerisinde kitabe yer alır. Kitabenin üzerinde çeşmeyi 
çepeçevre kuşatan tek sıra mukarnas dizisi görülür. 
 
Sütunların arasındaki yüzeyler iki sıra silme ile dikdörtgen kartuş oluşturulmuştur. Kartuşların içerisine 
kabartma tekniğinde alttan yukarıya doğru S ve C kıvrımlarıyla uzanan ve yukarıda düğümle son bulan 
ters vazo şeklinde tasarlanmış, kurdele şeklinde dalgalı olarak yapılmış kartuş olarak düşünülmüş, 
büyük bir motif bulunur. Bunun üzerinde üzerinde de musluk hizasında başlayan 25 adet dört yapraklı 
küçük çiçekler yer alır. Vazo şeklinde tasarlanan motifin içerisinde yine alttan üste doğru genişleyen 
etrafı ters C motifleri ve uçları volütle biten lotus çiçekleri ile çevrelenmiş çerçevenin içi sepet örgüsü 
şeklinde süslenmiştir. Buradan da yukarıya doğru uçları volütle sonlanan S kıvrımları ve lotuslar 
bulunmaktadır. Düğümün hemen altında tam ortasında ay ve beş kollu yıldızın etrafı Akantus yaprakları 
ile çevrelenmiştir. İki sıra ile silme ile oluşturulmuş kartuşun köşelik kısımlarında ise akantus 
yapraklarının aşağıya ve yukarıya doğru uçları içbükey şeklinde kıvrılarak uzandığı, tam ortalarında da  
birer adet çam kozalağı şeklinde tasarlanmış palmet motifi görülür.  Muslukların olduğu bölümde uçları 
içbükey şeklinde kıvrılmış gülçeler çeşmeye farklılık kazandırmıştır. Muslukların hemen altında yer alan 
teknelerde barok tarzının vazgeçilmezi olan kıvrımlı silme sıraları ile yapılarak çeşmeye hareketlilik 
kazandırmıştır. 
 
Çeşmenin altıgen formundaki saçağın alt tarafında, her bir yüzeyde silmelerle oluşturulmuş yanlarda 
iki küçük üçgen ortada da iki büyük kare olan ve herhangi bir süsleme elemanı bulunmayan kartuşlar 
yer alır. Çeşmenin kubbesi ise çeşmenin genel barok formuna uygun olarak tasarlanmıştır. Alttan iç 
bükey olarak başlayıp yukarıya doğru dış bükey şeklinde devam eder. Bu bölümün üzerinde bulunan 
düz yüzeylerin her birinde ikişer adet altıgen şeklinde nişler tasarlanmış olup, kubbe yine dışbükey ve 
içbükey şeklinde devam ederek alemle sonlanır. 
 

SONUÇ 
 
Barok üslupta inşa edilen çeşmede sadece batı öğelerinden olan S ve C kıvrımları, dalgalı silmeler, 
akantus yaprakları değil aynı zamanda Erken Osmanlı hatta Selçuklu dönemi süsleme özelliği de olan 
Lotus ve palmet motiflerine de rastlamaktayız. Buna benzer süsleme örnekleri İstanbul’daki yapılarda 
da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; 1735 tarihli Hekimoğlu Ali Paşa Camisi ile 1710 tarihli Üsküdar Yeni 
Valide Camisinin portal ve avlu sütun başlıklarında görmekteyiz. Bu da bize gösteriyor ki, Osmanlı Batı 
tarzını Selçuklu ve Osmanlı öğeleri ile yoğurarak kendine özgü yeni bir barok tarzı ortaya koymuştur.  
  
Bu Türk Barok üslubunu sadece Başkent İstanbul’da değil aynı zamanda Bandırma gibi bir ilçede de 
karşımıza çıkması Osmanlı’nın vatanın her toprağına verdiği değeri göstermektedir. 
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ÖZET: 
 
Balıkesir ili Erdek ilçesi Ballıpınar köyü eski bir Rum köyüdür. 1924 mübadelesinde yakınları Çanakkale 
savaşlarında şehit düştüğü için Atatürk tarafından, Yunanistan’ın Selanik ili Kavala ilçesi Kokola köyünden bu 
bölgeye getirilen Pomaklar bu köye yerleşmişlerdir. İncelenen kaynaklardan anlaşıldığı üzere, Osmanlının Balkan 
coğrafyasında bulunan en tartışmalı ve dikkat çekici etnik grup olan Pomaklar konusunda birçok araştırma 
yapılmıştır. 
 
Ballıpınar köyü sakinleri günümüzde gelenek ve göreneklerinden ödün vermeden yaşamaya çalışmaktadırlar. 
Köylüler aralarında halen Pomakça konuşmakta ve Pomak kültürünü yaşatmaktadırlar. Çeyiz geleneği toplumların 
sosyal ve ekonomik koşullarına göre tarih boyunca türlü biçimler almış, bunun yanında örf, adet, göreneklere dek 
genişleyen bir etkileşim aracı olmuştur. Araştırma konusu olarak Ballıpınar köyü çeyiz geleneği konusunu 
seçmemizin sebebi, geçmişten günümüze kadar devam eden Pomak kültürünün düğün adetleri hakkında bilgiler 
vererek çeyizlerde bulunan el sanatı ürünlerini gün ışığına çıkarmak ve bilimsel bir bakış açısı ile bu ürünleri 
incelemektir. Farklı yöresel özelliklerin tanıtılması ve belgelendirilmesindeki kaynak eksikliğinin giderilmesine 
vesile olması açısından konunun önemli olduğu düşünülmektedir. 
 
Araştırmada verileri elde etmek için Ballıpınar köyünde alan araştırması yapılmış, gözlem ve kaynak kişilerle 
söyleşi teknikleri kullanılarak gerekli bilgilere ulaşılmıştır. Pomak kültürü ve el sanatları konularında literatür 
taraması yapılarak araştırmanın bilimsel verileri toplanmıştır. Ayrıca yörede bulunan çeyizlerde bulunan el 
sanatları örnekleri fotoğraflanarak belgelenmiştir. Yörede yapılan araştırmada, çok sayıda ve çok çeşitli işlemeler, 
çeşitli dokumalar, örgü işleri, iğne oyaları, Pomak kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetler gibi birçok el sanatı 
örneği çeyizlerde bulunmuştur. 
 
Araştırma sonucunda, yörede yaşayan Pomak kadınları tarla işlerinden arta kalan zamanlarını çeyiz hazırlamakla 
geçirmektedirler. Araştırma aynı zamanda uzun yıllar önce yapılmış çeyizlerde saklanan el sanatı ürünlerinin de 
belgelenmesi açısından geçmişin geleceğe taşınmasında rol oynamaktadır. 
 
Anahtar sözcükler: Balıkesir, Erdek, Pomak, Çeyiz, Geleneksel El Sanatları 
JEL Kodu: Z11 
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ABSTRACT:   
 
Ballıpınar village of the town of Erdek in Balıkesir is an earlier Greek village. Brought to this region from the village 
of Kokola, the town of Kavala of Thessaloniki, Greece by Atatürk as their relatives were martyred in the war of 
Dardanelles in 1924 population exchange, Pomaks located in this village. As the sources investigated show, there 
are a great many researches into Pomaks, who are the most controversial and striking ethnicity in the Balkan 
geography of the Ottoman. 
 
The dwellers of Ballıpınar village try to live on without making any concessions from their traditions and customs.  
The villagers still speak Pomak language and they sustain Pomak culture. The tradition of trousseau has been 
formed in different ways depending on the social and economic conditions of societies throughout history as 
well as becoming an instrument of interaction extending to traditions and customs. The reason why the subject 
of the trousseau tradition in Ballıpınar village was chosen as a research topic is to reveal the handicraft art 
products in the trousseaus by giving information about the wedding customs of the Pomak culture reaching the 
current time and to investigate these products in scientific terms. It is thought that the topic is of importance in 
terms of contributing to eliminating the lack of sources in introducing and documenting different regional 
features. 
 
A field study was carried out in the village of Ballıpınar to gather data in the research and necessary information 
was reached by using interview techniques with source people and by making observation. The scientific data 
was gathered through the literature reviews on the Pomak culture and handicraft arts. In addition, the samples 
of handicraft arts found in the trousseaus in the region were photographed and documented. In the research 
carried out in the region, a great many samples of handicraft arts such as many embroideries, various woven 
materials, knitted works, needle laces, traditional clothes reflecting the Pomak culture were found. 
 
As a conclusion, Pomak women living in the region spend most of their leisure time other than working in the 
fields as preparing trousseau. The current study also plays a role in terms of conveying the past to the present 
time by documenting the handicraft arts preserved in the trousseaus prepared many years ago. 
 
Keywords: Balıkesir, Erdek, Pomak, Trousseau, Traditional Handicrafts 
JEL Code: Z11 
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GİRİŞ  

 
Balıkesir ili Erdek ilçesi Ballıpınar köyü eski bir Rum köyüdür. Balıkesir’in kuzeyinde bulunan Erdek 
(Kapıdağı Yarımadası) ilçesine bağlı Ballıpınar köyü yarımadanın kuzey kıyılarında Marmara denizine 
nazır tam ortada bulunmaktadır. 1924 mübadelesinde yakınları Çanakkale savaşlarında şehit düştüğü 
için Atatürk tarafından, Yunanistan’ın Selanik ili Kavala ilçesi Kokola köyünden bu bölgeye getirilen 
Pomaklar bu köye yerleşmişlerdir (Fotoğraf 1). 
 

  
Fotoğraf 1 Balıkesir İli Erdek İlçesi Ballıpınar Köyü  

 

Eski adları, Kocaburgaz, Kocabergos, Korucabergos, Lángas, Langáda olan Ballıpınar köyünde Pomaklar 
yaşamaktadır. Eski ismi Kocaburgaz olan köyün ismi sonradan Ballıpınar olarak değiştirilmiştir. Yörede 
yaşayan insanlardan edinilen bilgilere göre köyde arıcılık ve bal yetiştiriciliği yapılması ve köyün içinden 
geçen pınarın köyün yeni isminin Ballıpınar koyulmasında başlıca etken olmuştur. 
 
Son derece cana yakın ve misafirperver olan Ballıpınar’lılar arazilerini en verimli şekilde kullanmaya 
çalışmaktadırlar. Kırmızı soğan yetiştiriciliğinin yanısıra kiraz üretimi ve kovan arıcılığı köyün başlıca 
geçim kaynaklarıdır. Kendilerinden önce burada Yunanlılar yaşamış olduğu için 10 yıl boyunca kiliseyi 
camiye çevirerek kullanmışlardır. Evlerin arasında bir Rum Kilisesinin kalıntısı bulunmaktadır. Göç 
ettiklerinde köyde 80 kadar hane oluşmuş, daha sonra gelişerek 180 haneye kadar yükselmiştir. 2017 
adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre köy nüfusu 219 erkek-233 kadın olmak üzere 452 kişidir 
(www.nufusune.com, Erişim Tarihi: 20.08.2018). Literatürde köyün tarihi, gelenek ve görenekleri 
hakkında yazılı bir belgeye rastlanmamıştır. Köylüler halen ana dilleri olan Bulgarcanın bir ağzı olarak 
kabul edilen Pomakça’yı konuşmaktadırlar. Ballıpınar köyü sakinleri Pomaklar günümüzde gelenek ve 
göreneklerinden ödün vermeden yaşamaya çalışmaktadırlar (Fotoğraf 2-3). 
 

  
Fotoğraf 2-3 Balıkesir İli Erdek İlçesi Ballıpınar Köyü  

 
Çeyiz geleneği toplumların sosyal ve ekonomik koşullarına göre tarih boyunca türlü biçimler almış, 
bunun yanında örf, adet, gelenek ve göreneklere dek genişleyen bir etkileşim aracı olmuştur. Araştırma 

http://www.nufusune.com/


 

454 

 

konusu olarak Ballıpınar köyü çeyiz geleneği konusunu seçmemizin sebebi, geçmişten günümüze kadar 
devam eden Pomak kültürünün çeyiz adetleri hakkında bilgiler vererek çeyizlerde bulunan el sanatı 
ürünlerini gün ışığına çıkarmak ve bilimsel bir bakış açısı ile bu ürünleri incelemektir. Farklı yöresel 
özelliklerin tanıtılması ve belgelendirilmesindeki kaynak eksikliğinin giderilmesine vesile olması 
açısından konunun önemli olduğu düşünülmektedir. 
 
Çalışmada öncelikle araştırma kapsamına alınan Balıkesir ili Erdek ilçesi Ballıpınar köyü ve Pomaklar 
hakkında bilgiler sunularak, Pomak kültürü ve çeyiz geleneği hakkında bilgilere yer verilmiştir. Ballıpınar 
köyünde yaşayan Pomakların kültürü ve çeyiz geleneğine dair çalışmaya literatürde rastlanmamış 
olması çalışmayı önemli kılmaktadır. Çalışmanın yöntemi bölümünde araştırma kapsamında verilerin 
elde edilme yöntemleri açıklanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizine ve bulunan 
örneklere bulgular bölümünde yer verilmiştir. Sonuç bölümünde ise Pomaklarda çeyiz geleneğinin 
genel bir değerlendirmesi yapılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
 
Pomaklar 
 
Pomaklar, Bulgaristan’da ve Yunanistan’da yaşayan ve bulundukları bölgenin dilini konuşan Müslüman 
bir halk olarak açıklanabilir. En kısa tarifi bu olsa da Pomakların etnik kökeni ve tabirleri hakkında çeşitli 
görüşler mevcuttur. Pomaklar, 15. Yüzyıl ortalarından 18.yüzyılın ilk yarısına kadar olan süreçte 
Müslümanlığı gönüllü seçen bir halk olmuştur. İslam dini Balkanlara Türkler vasıtası ile yayıldığından 
Türk ve Müslüman terimleri eş anlamlı olarak kullanılmaktaydı. Bu sebeple Pomaklar kendilerini İslâm 
kimliği dolayısıyla Türklükle özdeşleştirmişlerdir (Ergene, 2015: 26). Sipahioğlu (1972) “Rodoplu 2 
Milyon Türk İmha Olma Tehlikesi Karşısında” adlı makalesinde “Müslüman Pomak Türklerinin 
Bulgarlıkla ve Bulgar etnik menşei ile ve diğer Balkanlı Yunan ve Slav unsurları ile katiyen etnik 
benzerliği veya karışımları yoktur. Onlar, Kuman Türklerinden 1091’de Rodoplar’da kalmış olan 
muayyen etnik boylarından meydana gelmiş ve zamanla Anadolu Yörük-Türk aşiretleri ile karşılaşarak 
birleşmiş safkan Türk unsurlarıdır” diyerek Pomakların Türk olduklarını vurgulamıştır (Sipahioğlu, 1972: 
12). 
 
Pomak adını ilk olarak 1882 yılında F. Kanitz açıklamaya çalışmıştır. O, Pomak isminin, Slavca “Pomoçi” 
(yardım etmek) fiilinin “Pomagaçi” (yardımcılar) şeklinden meydana geldiğini ve Pomakların, Türk 
ordusunda yardımcı görevlerde bulunmalarından dolayı bu adı aldıklarını öne sürmektedir. Pomak adı 
Balkanlarda Pomakça konuşan Müslümanlara verilen addır. Bu dilin Bulgarcaya yakın olması nedeniyle 
Bulgarlar onları Müslüman Bulgarlar şeklinde tarif etmektedirler (Eren 1963: 38). 
 
Alp (2008) Pomak Türkleri (Kumanlar-Kıpçaklar) adlı kitabında, “Balkan yarımadası; ırk, dil, lehçe, 
kültür, gelenek, din hatta mezhepler bakımından dünyanın en karmaşık bölgelerinden birisidir. Ayrı 
ırklardan ve kültürlerden gelen toplumlar, yüzyıllar boyunca aynı bölgelerde yaşamış ve öylesine iç içe 
girmişlerdir ki, bugün bunları birbirinden kesin hatlarla ayırmak mümkün değildir. Coğrafi yapıdaki bu 
karışık mozaik, tarihi geçmiş, tarihi ihtiraslar, azınlıkların durumu, bölge devletlerinin ve özelikle büyük 
devletlerin çıkarlarını korumak amacıyla müdahaleleri, söz konusu bölgede zaman zaman ihtilaflara, 
1912-1913 yıllarındaki Balkan Harpleri’ne, 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesine, hatta 
kanlı iç savaşların çıkmasına ve azınlıkların baskı, zulüm ile soykırıma tabi tutulmasına yol açmıştır. Söz 
konusu durum ve şartlardan dolayı halen Kosova, Makedonya, Epir, Bosna-Hersek, Sancak, Voyvodina 
gibi meseleler ve azınlıklara karşı takip edilen politikalardan dolayı gerginlikler devam etmektedir. 
Azınlıklar arasında ise en çok baskı, zulüm, asimilasyon ve soykırıma uğrayanlar Pomak Türkleridir” 
ifadesiyle Pomak Türklerinin tarih boyunca maruz kaldığı zulümlerden bahsetmiştir (Alp, 2008: 4-5). 
 
Bu baskı ve zulümleri belgeleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalardan edinilen bilgilere 
göre, isim değiştirme komisyonları kurulmuş köy köy gezerek silah zoruyla isimler değiştirilmiş, kimliği 
olmayan Pomaklara devlet maaş vermemiş, çocuklarının okula kaydı yapılmamış, bankadaki tüm 
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paraları dondurulmuştur. Pomakların yeni kimliklerin dağıtıldığı törenlere katılmaları mecburi 
tutulmuştur. Meydanlarda yapılan bu törenlere halk modern kıyafetlerle katılmak zorunda 
bırakılmıştır. Başörtü, şalvar gibi geleneksel kıyafetler yerine başı açık ve etek giymeye zorlanmışlardır. 
Cenazelerde imamların dua okuması, Bulgarca dışında bir dil kullanılması da yasaklanmıştır 
(Yozmerdivanla, 2015: 61). 
 
Pomak Türkleri, en ağır hayat şartlarına ve baskılara göğüs gererek Bulgarlaştırma veya 
Yunanlaştırmaya karşı direnmişlerdir. Balkan devletlerinin insanlık dışı bütün uygulamalarına karşı 
benliklerini korumak için mücadele etmişlerdir. Baskılarla zulümlerin dayanılmaz hal aldığı ve soykırım 
uygulandığı dönemlerde ise Türkiye’ye iltica veya göç ederek Anavatan’a sığınmışlardır. Pomak 
Türkleri, Türk menşeili olmalarından ve İslamiyet’e inanmalarından dolayı kendilerini Müslüman Türk 
olarak hissetmişlerdir (Alp, 2008: 84-85). 
 
Günümüzde Pomaklar genelde Rodoplar, Trakya, Makedonya’nın Pirin, Ege ve Vardar olmak üzere üç 
bölgesinde ve Arnavutluk’ta yaşamaktadır. Ekseriyetle ise Doğu Rodoplar’dan Kuzey Arnavutluk’a 
uzanan dağlık alanlarda sakindirler (Alp, 2008: 5). 
 
Pomaklar Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleşmiş ve bu bölgelerde hem kendi kültürlerini yaşatmaya 
devam ederek ve hem de sentez bir kültürü yeniden yapılandırarak bugünlere gelmişlerdir. Türkiye’de 
Pomaklar yoğun olarak Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa 
ve küçük gruplar halinde Samsun, Kütahya, Afyon, Konya, Niğde illerinde yaşamaktadırlar (Öztürk ve 
Aşçıkoca 2013: 411). 
 

1924 Mübadelesinden sonra Erdek ilçesine Selanik, Kavala, Yugoslavya, Bosna Hersek ve Girit’ten göç 
yoluyla Pomaklar yerleşmişlerdir. Erdek ilçesine yerleşen Pomak köyleri ve bilgileri aşağıdaki tabloda 
verilmiştir (Tablo 1). 
 

Tablo 1. 1924 Mübadelesinden Sonra Göç Yoluyla Erdek İlçesine Yerleşen Pomak Köyleri 
Köy Köyün Eski İsmi Nüfusu* Göç Edilen Bölge 

Ballıpınar Kocaburgaz 452 1924 Mübadelesinden sonra Selanik Kavala bölgesinden 

Ocaklar Gonia 1457 1924 Mübadelesinden sonra Selanik Bölgesi Karacaova 
(Karacaabat) Kazasına Bağlı Tresino, Prebodişta, Strupino ve 
Kapinya Köylerinden 

Karşıyaka Perema 2183 1924 Mübadelesinden sonra Yunanistan'ın Kavala bölgesi, 
Limnia Köyünden 

Aşağıyapıcı Neocreo 236 1924 Mübadelesinden sonra Selanik Bölgesinden  

Balıklı Scupia 119 1924 Mübadelesinden sonra Yugoslavya ve Selanik 
bölgelerinden 

Çakıl Muaniya 1486 1924 Mübadelesinden sonra Selanik Kavala bölgesinden 

Şahinburgaz  Çayağzı 491 1924 Mübadelesinden sonra Selanik bölgesinden  

Belkıs Yeniköy 233 1924 Mübadelesinden sonra Selanik bölgesinden 

Doğanlar Dragonda 194 1924 Mübadelesinden sonra Selanik bölgesinden 

Harmanlı Alony 219 1924 Mübadelesinden sonra Bosna Hersek Yenipazar 
bölgesinden  

İlhan Herek 381 1924 Mübadelesinden sonra 1926 Yılında Selanik, Yugoslavya 
ve Girit bölgesinden 

Kestanelik Kestel 359 1924 Mübadelesinden sonra Selanik bölgesinden 

Narlı Rutya 695 1924 Mübadelesinden sonra Selanik ve Girit’ten 

Ormanlı Şeytan Köy 113 1924 Mübadelesinden sonra Selanik’ten 

Paşalimanı Haloni  141 1924 Mübadelesinden sonra Selanik’ten 

Tatlısu Armenian Town 775 1924 Mübadelesinden sonra Selanik’ten 

Turan Fatya 407 1924 Mübadelesinden sonra Selanik ili Kavala ilçesinden 

Tuzla Huhla 122 1924 Mübadelesinde Rumların ayrılışından sonra Kastamonu ili 
İnebolu ilçesinden 

Yukarıyapıcı Yukarı Yeniköy 916 1924 Mübadelesinden sonra Selanik ili Kavala ilçesinden 

* Nüfus sayıları 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileridir (www.nufusune.com). 
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Pomak Kültürü ve Çeyiz Geleneği 
 
Sosyokültürel yaşantıları Anadolu’daki geleneklerle önemli ölçüde benzerlik gösteren Pomakların % 85-
90’ı köylerde yaşamakta ve tarımla uğraşmaktadır. Ev içi döşemeleri ve kadınların giysileri Anadolu 
köylülerinin döşeme, giyim tarzına çok benzer. Pomaklar Hanefi mezhebine bağlıdır. Özellikle bazı 
Anadolu köylerinde halen devam eden birçok gelenek Pomaklarda da görülür. Pomaklar arasında 
İslâmiyet öncesine ait, eski dinleri Şamanizm’den kalma gelenek ve âdetlerin yaşatılmasına özen 
gösterildiği dikkati çeker. Meselâ “akîka” veya “harkeke” kurbanı diye adlandırılan, yeni doğmuş 
çocuklar için kesilen kurbanların kemiklerinin hiç kırılmadan toplanarak bir kayın ağacının altına 
gömülmesi, ayı oyunu, şibeciler, devecilik, beş-beşe ve sayacılar gibi oyunlar şaman inanışının 
bölgedeki geleneklere yansımış şeklidir. Yine Nevruz’un kutlanması ve bu kutlamalar esnasında ateş 
yakılarak üzerinden atlanması Türk dünyası ile kültürel birliktelikten örnektir (Memişoğlu, 2007: 321). 
 
Ballıpınar köyünde yapılan alan araştırmasında kaynak kişilerden edinilen bilgilere göre Pomak 
kültürünün önemli bir parçası kıyafetleridir. Köy halkı günümüzde özel günlerde giyilen kıyafetlerin 
eskiden günlük giyildiğini vurgulamışlardır. Geldikleri Selanik bölgesinde kışların yağışlı ve soğuk 
olmasından dolayı kıyafetlerin sıcak tutması için kendi dokudukları yünlü kumaşlardan dikmişlerdir. 
Giysilerini çeşitli boncuklar, pullar, işlemelerle süsleyerek kullanmışlardır. 
 
Erkeklerin kış mevsimlerinde aba ve potur giydikleri, yaşlı kadınların şalvar ve ferace (siyah manto) 
taşıdıkları ve önlerine pamuk iplik ve yün iplikle dokunmuş fıta (önlük) taktıkları bilinmektedir (Fotoğraf 
4-5) (Memişoğlu, 1999: 35). 
 

   
Fotoğraf 4 Şalvar (Ballıpınar Köyü) Fotoğraf 5 Ferace (Ballıpınar Köyü) 

 
Başaran (1996) “Çanakkale İli Biga İlçesi Pomak El Dokumaları ve Pomak Genç Kız Kıyafeti” adlı 
araştırmasında Pomak kıyafetleri ile ilgili şu bilgileri vermiştir: Genç kızların kıyafetleri ile evli ve yaşlı 
kadınların kıyafetlerinde bazı farklılıklar vardır. Kadınların giysilerindeki kumaşlar aynı olmakla birlikte, 
bazı parçalar kullanılmamakta, pul boncuk işlemeleri ile süslemeler yapılmamaktadır. Genç kızlarda ise; 
perçem, zülüf, yanak döven, baştaki örtünün köşe süslemeleri ve üstüne takılan “kıçılka” (baş takısı), 
fesin pelikleri ve süsleri, önlüğün, cepken ve üçeteğin, kollukların, kuşağın ve kemerin üzerindeki 
işlemeler göz kamaştırıcı zenginliktedir. Bu süslemeler, giyen kişinin bekâr olduğunu simgelemektedir 
(Başaran, 1996: 48). 
 
Çavuşoğlu (1993) “Balkanlar’da Pomak Türkleri (Tarih ve Sosyo-Kültürel Yapı)” adlı araştırmasında; 
“Pomak Türkleri, Türk ve Müslüman olmayana kız vermezler, vermeyeceklerdir. Gösterişli yaşamlara 
aldanarak kendini inkâr eden kızları olursa sadece anne ve babaları değil bütün köy halkı olarak 
dışlarlar. Bu delikanlılar için de geçerlidir. Dinini ve milliyetini değiştiren (Yunan olanları kastederek) 
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delikanlılar da dışlanırlar. Aile reisleri yalnızca bir kadınla evlenirler. Oysa Yunanistan’daki Türkler dini 
nikahla birden fazla kadınla evlenebilirler” (Çavuşoğlu, 1993: 153) ifadesinde Pomak Türklerinde 
evliliğin Türk ve Müslümanlar arasında yapılmasının önemine vurgu yapmıştır. Bunun sonucunda 
Pomaklar arasında evlilikle ilgili örf ve adetler çok fazla değişime uğramamış nesilden nesile aktarılarak 
günümüze kadar gelmiştir. 
 
Pomak Türklerinin bazılarında düğünlerde yapılan, gelinin yakınlarının yüzünü boyaması gibi ilginç 
uygulamalar vardır. Bazı yörelerde adetlere göre yüzü boyanmış, süslenmiş gelin nikah kıyılıncaya kadar 
gözlerini açmazmış. Bu adet Pomak Türklerinin hepsinde görülmemektedir. Alp (2008) Pomak Türkleri 
(Kumanlar-Kıpçaklar) adlı kitabında, bunun Türklerin eski inançlarına benzediğinden bahsetmiştir (Alp, 
2008: 171). 
 
Pomak Türklerinin bazısında (Yakut ve Çuvaş Türklerine benzer bir şekilde) “kötü ruhlarla kötülüklerin 
gitmesi ve iyi ruhlarla iyiliklerin gelmesi” gayesiyle yapılan ve Gök Tanrı dini inançlarının izlerini yansıtan 
gelin yüzü boyama ve süslemesine dair bir örnek (Fotoğraf 6). Milattan önceki yüzyıllardan itibaren 
Türklerde Kamlar gibi din adamları da Gök Tanrı inancı gereğince yaptıkları kutsama sırasında, “ruhlara 
şirin görünmek” üzere yüzlerini boyar ve süslerlerdi (Alp, 2008: 171). 
 

 
Fotoğraf 6 Pomak Türklerinde gelin, damat ve yakınları (Alp, 2008: 171) 

 
Pomaklarda her kültürel topluluk gibi kendine has bir takım düğün ve evlenme âdetleri vardır. Evliliğin 
en önemli geleneklerinden birisi de çeyiz geleneğidir. Gelinin el emeği, göz nuruyla yapılmış olan ve bir 
sandıkta saklanan; halı, kilim, kumaş, bez, dokuma, örgü ve işleme türünden giyim, yatak odası, oda, 
mutfak, sofra ve hamam takımlarından oluşan çeyiz eşyasına sandık çeyizi denilir. Büyük özen ve beceri 
gerektiren bu tekstil ürünleri, çeyizin aslını meydana getirir (Kademoğlu, 1999: s:31). 
 
Pomaklarda çeyizin aslını meydana getiren dokuma ve kadın el sanatlarıdır. Pomak kültürünün izlerini 
taşıyan çeyizlerde bulunan ürünlerde kendilerine has motifler hakimdir. Özellikle kadınlar arasındaki 
sosyal ilişkilerin sonucunda birbirlerinden etkilenerek örnek almalarından kaynaklanan benzerlikler 
bulunmaktadır. Pomak çeyizlerindeki renklerin ve motiflerin çeşitliliği estetik görünüşlü muhteşem 
ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
 
Pomaklar kendi dokudukları yünlü ve pamuklu kumaşların bir kısmını günlük kıyafetlerinde, evlerinde 
ve aksesuar olarak kullanmışlar, bir kısmını da çeyiz olarak sandıklarına koymuşlardır. 
Pomak kültürünün önemli bir öğesi de dokuma torbalardır. Eskiden günlük kullanım amaçlı yapılan 
dokuma torbalar günümüzde sadece çeyizlerde bulunmaktadır. Bunun yanısıra aynı zamanda Pomak 
giyiminin bir parçası olan önlük dokumaları da çeyizlerde yer almaktadır. Çok renkli nakışlı çoraplar, 
başörtülerinin kenarlarında dikilmiş tığ, boncuk ve iğne oyaları, çeşitli örtüler, danteller, işlemeli 
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başörtüleri, yorganlar, yer yaygıları, cepkenler, elbise ve etekler, entariler, üçgen şeklinde dokuma 
kuşaklar vb. çeyizlerde görülen el sanatı ürünleridir. 

 
 

YÖNTEM 
 
Araştırmada verileri elde etmek için Ballıpınar köyünde alan araştırması yapılmış, gözlem ve kaynak 
kişilerle söyleşi teknikleri kullanılarak gerekli bilgilere ulaşılmıştır. Pomak kültürü ve el sanatları 
konularında literatür taraması yapılarak araştırmanın bilimsel verileri toplanmıştır. Ayrıca yörede 
bulunan çeyizlerde bulunan el sanatları örnekleri fotoğraflanarak belgelenmiştir. Yörede yapılan alan 
araştırmasında kaynak kişilerle yapılan görüşmeler video ile kayıt altına alınmış ve kayıtlar üzerinden 
bilgiler yazıya aktarılmıştır. Yörede yapılan araştırmada, çeşitli işlemeler, dokumalar, örgü işleri, iğne 
oyaları, Pomak kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetler gibi birçok el sanatı örneği çeyizlerde 
bulunmuş, bulgular başlığı altında yorumlanmıştır. 
 
 

BULGULAR 
 

Balıkesir İli Erdek İlçesi Ballıpınar Köyünde Çeyizlerde Bulunan El Sanatı Ürünleri 

Ballıpınar köyünde yaşayan Pomaklarda geçmişten günümüze çeyizler kız çocukları doğduktan sonra 

evleninceye kadar hazırlanmaya başlanmaktadır. Geleneksel olarak çeyiz düğünden üç gün önce 

serilmekte ve düğüne kadar çeyiz serili kalmaktadır. Bütün köy halkı kızın çeyizini görmeye gitmektedir. 

Ballıpınar Köyünde çeyiz geleneği oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Adeta genç kızlar çeyiz 

konusunda birbirleri ile yarış halindedir. Çeyiz ürünleri neredeyse bir evi dolduracak kadar çoktur. 

Ballıpınar köyünde geçmişten günümüze çeyizlerde bulunan el sanatı ürünleri kilimler, yatak çarşafı, 

yastık kılıfı, yorgan yüzü, mendiller, örtüler, patikler, danteller, oyalar, dokuma ürünler vb. olarak 

sıralanabilir. 

Fotoğraf 7 
Kilim 
(Ballıpınar 
Köyü)
         
Fotoğraf 8 
Kilim 
Detay 
(Ballıpınar 
Köyü) 

 

Pomaklarda “alişte” “yaran” isimleri verilen 90 yıllık yer yaygısı kilim dokuma Necmiye Gürler’e (74) 
aittir. Necmiye hanımın annesi tarafından çeyizi için dokunmuş olan kilim, doğal boya ile boyanmış ve 
4 parça dokunarak birleştirilmiştir (Fotoğraf 7-8). 
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Fotoğraf 9 Cepken (Gocuk) (Ballıpınar Köyü)      Fotoğraf 10 Cepken (Gocuk) Detay (Ballıpınar Köyü) 

 

  
Fotoğraf 11 Cepken (Gocuk) (Ballıpınar Köyü)  Fotoğraf 12 Cepken (Gocuk) Detay (Ballıpınar Köyü) 
 

  
    Fotoğraf 13 Cepken (Gocuk) (Ballıpınar Köyü)          Fotoğraf 14 Cepken (Gocuk) Detay (Ballıpınar Köyü) 

 
Pomaklarda “gocuk” adı verilen Fatma Kaya’ya ait (28) 100 yılın üzerinde olduğu belirtilen işlemesi 
pulsuz olan cepken eskiden bayramlarda giyilirmiş. Kırmızı renkte pamuklu kumaştan kısa ceket 
şeklinde oluşturulmuş cepken kapitone makine dikişi ile süslenmiştir (Fotoğraf 9-10). Necmiye Gürler’e 
ait pullu işlemeli cepkeni (gocuk) babaannesi annesine bayramlık dikmiştir. 100-150 yıllık olduğu 
belirtilen cepken halen sandıkta saklanmaktadır (Fotoğraf 11-12). 70-80 yıllık cepken (gocuk) Fatma 
Kaya’ya aittir. Düğünlerde giyilen cepken (gocuk) kapitone dikişler, sutaşı ve pullarla süslenmiştir 
(Fotoğraf 13-14). 
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  Fotoğraf 15 Üst giysi (Kavat) (Ballıpınar Köyü)          Fotoğraf 16 Üst giysi (Kavat) (Ballıpınar Köyü)   
 

 

 
Fotoğraf 17 Üst giysi (Kavat) Detay (Ballıpınar Köyü) 

 
Şükran Doğrul’a (45) ait, yörede “kavat” adı verilen üst giysisi, kayınvalidesinin çeyizinden kalmış 100 
yılın üzerindedir. Kaynak kişiler, eskiden dağlık ve soğuk arazide yaşadıkları için pazen kumaştan içi 
astarlı üst giysisi her çeyizde mutlaka bulunduğunu belirtmişlerdir. Sıcak tutsun diye içine yorgan gibi 
elyaf döşeyerek üstünden kapitone dikişi ile sabitlenmiştir (Fotoğraf 15-16-17). 
 

  
         Fotoğraf 18 Dokuma Torba (Ballıpınar Köyü)       Fotoğraf 19 Dokuma Torba Detay (Ballıpınar Köyü) 
 
Necmiye Gürler’e ait dokuma torba. Kaynak kişinin annesi tarafından dokunmuş olan torba 90-100 
yıllıktır. Doğal boyalarla boyadıkları, kendi ürettikleri yünlerden dokunan torba eskiden bayır diye tabir 
ettikleri dağlara giderken içine yiyeceklerini koydukları çantalarıdır (Fotoğraf 18-19). 
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Fotoğraf 20 Dokuma Erkek Kuşağı (Ballıpınar Köyü)      Fotoğraf 21 Dokuma Erkek Kuşağı Detay (Ballıpınar Köyü) 
 
Beyrin Katılmış’a (40) ait dokuma erkek kuşağı. Kaynak kişinin ifadesine göre Selanik’ten gelen 
dedelerinden kalmış dokuma erkek kuşağı 120 yıllıktır (Fotoğraf 20-21). 
 

  
       Fotoğraf 22 “Naşenska Urka” Bizim Tülbentimiz        Fotoğraf 23 “Naşenska Urka” Bizim Tülbentimiz   

(Ballıpınar Köyü)               (Ballıpınar Köyü)   

 

  
Fotoğraf 24 “Naşenska Urka” Bizim Tülbentimiz Fotoğraf 25 “Naşenska Urka” Bizim Tülbentimiz (Ballıpınar 

Köyü)        (Ballıpınar Köyü) 

 
Fatma Kırcı’ya (64) ait Pomak kadınlarının adeta sembolleri olmuş “naşenska urka” bizim tülbentimiz 
adını verdikleri baş örtüsü çeyizlerin olmazsa olmazıdır. Beyaz tülbentin üzerine hep aynı şekilde elde 
işleme düğüm işi denilen teknikle yapılmaktadır. Kenarlarına firkete oyası yapılmıştır. Her çeyizde 
mutlaka bulunan bir tülbenttir (Fotoğraf 22-23-24-25). 
 

  
     Fotoğraf 26 Dokuma Çarşaf (Ballıpınar Köyü)          Fotoğraf 27 Dokuma Çarşaf Detay (Ballıpınar Köyü)       
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Necmiye Gürler’in annesi tarafından dokunmuş dokuma yatak çarşafı 100 yılın üzerindedir. Eskiden 
günlük hayatta her zaman kullanılan dokuma yatak çarşafı, günümüzde sadece çeyizlerde 
bulunmaktadır (Fotoğraf 26-27). 
 

  
          Fotoğraf 28 Şalvar (Preteto) (Ballıpınar Köyü)     Fotoğraf 29 Şalvar (Preteto) Detay (Ballıpınar Köyü) 

 
Necmiye Gürler’e ait şalvar kaynak kişinin annesi tarafından dokunmuştur. Pomaklarda şalvara 
“şalvare” adı verilmektedir. Yörede yeşili ipek ipliğinden dokunmuş şalvara “preteto” denilmektedir 
(Fotoğraf 28-29). 

 

  
          Fotoğraf 30 Ekmek Örtüsü (Ballıpınar Köyü)      Fotoğraf 31 Ekmek Örtüsü Detay (Ballıpınar Köyü) 

 
100 yıldan eski olduğu söylenen, Necmiye Gürler’in annesi tarafından çeyizine verilen ekmek örtüsü 
doğal yünlerle dokunmuştur. Bayıra gittiğinde ekmeğin üstüne sarmak ve azık torbası olarak 
kullanılmak üzere yapıldığı belirtilmiştir (Fotoğraf 30-31). 
 

  
                Fotoğraf 32 Çorap (Ballıpınar Köyü)                 Fotoğraf 33 Çorap Detay (Ballıpınar Köyü) 
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Fotoğraf 34 Çorap Detay (Ballıpınar Köyü) 

 
Beyrin Katılmış’ın çeyizinden doğal yünlerden örülmüş çorabın burun ve topuk kısımlarında desenler 
bulunmaktadır (Fotoğraf 32-33-34). 
 

  
                Fotoğraf 35 Patik (Ballıpınar Köyü)                           Fotoğraf 36 Patik (Ballıpınar Köyü) 
 

  
                Fotoğraf 37 Patik (Ballıpınar Köyü)                          Fotoğraf 38 Patik (Ballıpınar Köyü) 

 
Yörede bulunan patiklerden iki tanesi Gülsüm Katılmış’a (45) aittir. Kayınvalidesi tarafından örülen 
patiklerin tüm yüzeyleri desenlidir. Desenlere yörede özel bir isim verilmemiştir (Fotoğraf 35-36). 
Hemen hemen bütün renkler kullanılmış olan Seda Kırcı’nın çeyizinde çok miktarda bulunan patiklerde 
bitkisel ve geometrik desenler görülmektedir (Fotoğraf 37-38). 
 

  
                Fotoğraf 39 Uçkur (Ballıpınar Köyü)                           Fotoğraf 40 Uçkur (Ballıpınar Köyü) 
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                Fotoğraf 41 Uçkur (Ballıpınar Köyü)                           Fotoğraf 42 Uçkur (Ballıpınar Köyü) 

 
Şükran Doğrul’a (45) kayınvalidesinden kalan uçkur, en az 100 yıllıktır. Eskiden şalvar ya da 
pantolonların beline lastik yerine kullandıkları uçkura Pomakçada “rakuzun” adı verilmektedir 
(Fotoğraf 39-40-41-42). 
 

 
Fotoğraf 43 Dokuma Mendil (Ballıpınar Köyü) 

 
Şükran Doğrul’a (45) ait el bezi-mendil (zatka), kavanoz ya da çömleklere süt ya da yoğurt gibi akacak 
şeyler koyduklarında dökülmesin diye çömleklerin ağzına tıkaç şeklinde kullanmışlardır. Şu anda mendil 
ve el bezi olarak kullanmaktadırlar (Fotoğraf 43). 
 

  
                Fotoğraf 44 Göynek (Ballıpınar Köyü)                   Fotoğraf 45 Göynek Detay (Ballıpınar Köyü) 

 
Beyrin Katılmış’ın çeyizinden kayınvalidesi tarafından yapılmış göynek 100 yılın üzerindedir. Kendi 
dokudukları kumaştan diktikleri göynekler, her çeyizde çok sayıda bulunmaktadır (Fotoğraf 44-45). 
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   Fotoğraf 46 Dokuma Yatak Yüzü (Ballıpınar Köyü)  Fotoğraf 47 Dokuma Yatak Yüzü Detay (Ballıpınar Köyü) 

 
Dokuma yatak yüzü (döşek) Necmiye Gürler’in annesi tarafından dokunmuştur. Kendi eğirdikleri 
iplikleri boyayarak dokudukları yatak yüzlerinin içini pamuk ya da yün ile doldurarak kullanmışlardır 
(Fotoğraf 46-47). 
 

 
Fotoğraf 48 Seda Kırcı’nın Çeyizinden Başörtüleri (Ballıpınar Köyü) 

 

   
 Fotoğraf 49 Başörtüsü (Kadriye Kırcı) (Ballıpınar Köyü)  Fotoğraf 50 Başörtüsü (Fatma Kaya) (Ballıpınar Köyü) 

 
Yörede işlemeli tülbent, çember, yaşmak adı verilen baş örtüleri çeyizlerde bol miktarda 
bulunmaktadır. Kanaviçe işlemeli tülbentlerde genel olarak çiçek, dal ve yapraklarla oluşturulmuş 
kompozisyonlar görülmektedir (Fotoğraf 48-49-50). 
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         Fotoğraf 51 Havlu-Peşkir (Ballıpınar Köyü)     Fotoğraf 52 Havlu-Peşkir Detay(Ballıpınar Köyü) 
 

  
         Fotoğraf 53 Havlu-Peşkir (Ballıpınar Köyü)    Fotoğraf 54 Havlu-Peşkir Detay(Ballıpınar Köyü) 
 

Şükran Doğrul (Fotoğraf 51-52) ve Seda Kırcı’ya (Fotoğraf 53-54)ait peşkir dokumalar çeyizlerde çok 
miktarda bulunmaktadır. Kendi ürettikleri peşkirlerin desenleri brokar tekniğinde dokunmuştur 
(Fotoğraf 51-52-53-54). 
 

  
        Fotoğraf 55 Oyalı Tülbentler (Ballıpınar Köyü)          Fotoğraf 56 Oyalı Tülbentler (Ballıpınar Köyü) 

 
Yörede çeyizlerde tığ, iğne ve boncuk oyalı tülbentler çok sayıda gözlemlenmiştir. Aynı şekilde Seda 
Kırcı’nın çeyizinde de bu tip ürünler çok miktarda yer almaktadır (Fotoğraf 55-56). 

 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Çeyiz Türk insanının insan ve evlat sevgisinin en önemli göstergelerinden biri olarak kültürel, sosyal ve 
sanatsal tarihimizde yerini almıştır. Yöresel olarak farklılıklar gösterse de evlilik kurumunun 
oluşmasında temel yapı taşlarından biridir. Çeyizlerde bulunan el sanatı ürünlerinde duyguların 
yansıması gözlemlenebilir. 
 
Halk dilinde çehiz de denilen çeyiz bazı kaynaklarda baba malından kız çocuğuna düşen pay anlamına 
gelmektedir (Ögel, 1988: 264). Türk Dil Kurumu Türkçe Derleme Sözlüğünde, cehiz, ceh, cehez, ceniz, 
çeyiz kelimeleri gelin olan kızın babasının evinden götürdüğü eşya anlamına gelmektedir 
(www.tdk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.08.2018). 



 

467 

 

 
Türklerde özellikle Anadolu’da çeyizin kızlarının yüz akı olduğu görüşü vardır. Birçok yörede ve 
Pomaklarda kız çocuğu doğduğu andan itibaren çeyizi hazırlanmaya başlanmaktadır. Kız çocuğu el işi 
yapmaya başlayana kadar çeyizi anne ve ailenin kadınları tarafından hazırlanmaktadır. Genç kız 
olduğunda kendisi çeyizine katkıda bulunmaktadır. 
 
Pomaklar arasında evlilikle ilgili örf ve adetler çok fazla değişime uğramamış nesilden nesile aktarılarak 
günümüze kadar gelmiştir. Pomaklarda çeyiz önemli bir yer teşkil etmektedir. Kullanılacak olsun ya da 
olmasın çok sayıda ürünle çeyiz zenginleştirilmektedir. Yörede görülen çeyizler neredeyse bir evi 
kaplayacak kadar çoktur. Çeyiz serme geleneğinin devam etmesi ve tanıdıkların çeyiz görmeye gelmesi 
bu konunun adeta bir yarışa dönmesine vesile olmuştur. Yörede çeyiz üç gün serili kalmakta ve gelen 
misafirlere hoşça vakit geçirmeleri için çeşitli ikramlar ve eğlenceler düzenlenmektedir. 
 
Ballıpınar Köyünde yaptığımız araştırmalarda çok renkli nakışlı çoraplar-patikler, başörtülerinin 
kenarlarında dikilmiş tığ, iğne ve boncuk oyaları, çeşitli örtüler, danteller, işlemeli baş örtüleri, 
yorganlar, yer yaygıları, cepkenler, elbise ve etekler, entariler, üçgen şeklinde dokuma kuşaklar, 
dokuma çarşaflar, ekmek mendilleri, peşkir, mendiller vb. çeyizlerde görülen el sanatı ürünleridir. 
 
Pomaklarda gelenek ve görenekleri yansıtan çeyizler ve çeyiz kültürünü araştırdığımız bu çalışmada 
yıllar geçse de bu adetlerin unutulmadığı gözlenmiştir. Kültürlerine sıkı sıkıya bağlı Ballıpınar Köyü 
Pomak kadınları çeyiz geleneğini son derece önemsemekte ve büyüklerinden kendilerine kalan çeyizleri 
de özenle saklamaktadırlar. 
 
Ülkemizdeki çeşitli etnik grupların farklı kültürlerine ait bu tip değerlerin korunması, belgelenmesi ve 
gelecek nesillere aktarılması önem arz etmektedir. Özellikle tarihi değeri olan ürünlerin gerekirse kent 
müzeciliği kavramı altında toplanması, aslına uygun olarak korunması ve sergilenmesi, geçmiş 
kültürlerin geleceğe aktarılmasında faydalı olacaktır. 
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ESKİ FOTOĞRAFLARIYLA VE BELGELERLE HAYDAR ÇAVUŞ CAMİ 
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ÖZET:   
 
Anadolu’nun düşman işgalinden kurtulan en son topraklarından biri olarak bilinen Bandırma, 1874 
senesinde büyük bir yangın geçirmiş ve Bandırma’nın tamamına yakını bu yangında harap olmuştur. 
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgal edileceği tahmin edilen Bandırma, Anadolu’da daha 
fazla kalamıyacaklarını anlayan Yunanlılar tarafından yakılıp yıkılmıştır. Haydar Çavuş Cami’ne 
koydukları bombaları patlatan Yunanlılar, caminin parçalanmasına neden olur. Bu bildiri ile caminin 
patlamadan sonraki fotoğrafları ilk kez yayınlanacaktır. Patlamadan sonra tekrar inşasına dair 
belgelerde bu bildiride aktarılacaktır.  
 
Haydar Çavuş’un, vakfı kurmuş olduğu 1591 tarihinden, 20 yüzyıl başlarına kadar uzanan tarihsel süreç 
içindeki Osmanlı arşiv belgeleri de aynı zamanda tespit edilmiştir. Bu tespit sonucu caminin yanında 
mektep, hamam, çeşme ve dükkânlardan ibaret olduğu görülmüştür. 1901 senesinde, caminin 
şadırvanının yapımında görevli kalfa madalya ile ödüllendirilmiştir. 1898’de Haydar Çavuş Mektebi 
açılmıştır. 1917 senesinde Bandırma Haydar Çavuş cami civarında çıkan yangında dükkânları zarar 
görmüştür.  
 
Haydar Çavuş Cami ile ilgili yapılan incelemeler neticesinde, elde edilen büyük kısmı yeni ve ilk olan 
bulgu ve belgeler bu bildiride sunularak caminin Türk sanat tarihindeki yeri ve önemi ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. 
 
Anahtar sözcükler: Bandırma, Haydar Çavuş cami, külliye, işgal, ihya 
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SERGEANT HAYDAR MOSQUE OLD PHOTOGRAPHS AND DOCUMENTS 

 
Dr. Zeynep Emel EKİM 

Medipol University, zeynepemelekim@gmail.com 

 
 
ABSTRACT:   
 

Bandırma, known as one of the last lands of Anatolia to survive the enemy invasion in First World War, 
underwent a major fire in 1874, and almost all of the town was devastated.  Upon this fire, Bandırma, 
which was supposed to be occupied after the armistice of Mudros, was ravaged by the Greek Army 
whom understood that they could not remain in Anatolia any longer. During this ravage; Greek Army 
bombed one of the architectural and historical gems of the town,  Sergeant Haydar Mosque.  With this 
communique; the very first photos and the documents of the mosque after the explosion and the re-
construction will be published.   

The Ottoman archival documents dating back 1591, shows that the foundation was constituted by 
Ottoman Sergeant Haydar,   the beginning of the 20th century, was also discovered at the same time. 
As a result of this determination, school, baths, fountains and shops were found near the mosque. In 
1901, a hod carrier responsible for the construction of the mosque was awarded a medal. In 1898, the 
Sergeant Haydar School was opened and than in 1917, shops were destroyed in the fire around 
Bandırma Haydar Çavuş mosque.  

As a result of the examinations made about the Sergeant Haydar mosque, the findings and documents 
which are the first and the newest ones will be presented in this report and the place and importance 
of the mosque in the Turkish art history will be tried to be revealed. 

 
Keywords: Bandirma, Sergeant Çavuş Mosque, occupation, külliye. 
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1.Bandırma Karyesi 
 

Bandırma ve Erdek, XVI. yüzyıl başlarında henüz köy (karye)’dür (Çelik, 2012: 76). Bandırma, sonradan 
Galata Kazası’na tabi, ithalat ve ihracat yapan nahiye merkezi olmuş bir dönem ise Erdek Liva 
Kaymakamlığı’na bağlı olmuştur (Uzunçarşılı, 2000: 57). 1703 tarihli bir belgede Bandırma’nın idari 
olarak, Galata’ya bağlı Kapıdağı nahiyesinin bir kasabası olduğu görülür (CDA., 1703: AE. SAMD. III. 
26/2471). 1884 senelerinde ise Bandırma, Karesi Vilayeti’nin kasabasıdır (CDA., 1884: Y. MTV. 14 / 21). 
 
Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bandırma’dan şu şekilde bahsetmektedir. “Anadolu eyâletinde, Bursa 
Sancağı’na bağlı olup, yüzelli akçelik kazâdır. Bir hâkimi de gümrük emînidir. Yeniçeri serdârı, sipah 
kethüdâyeri, muhtesibi, bâcdârı, nakîbi, a’yân (u) eşrâfı vardır. Bahr-i Rûm’da büyük bir iskeledir.  Oniki 
mahallesi olup, onyedi mihrâbı vardır. Ancak dördü cum’adır. Bunlar mâ’adâ mesciddir, ammâ 
medrese, dârü’l-hadîs, dârü’l-kurrâları ve dârü’l-imâretleri yoktur. Binaları fevkânî, ahşap ve kiremit 
örtülü süslü evler olup deniz kıyılarında farklı tarzda kurulmuştur. Çocuk mektebi, derviş tekkeleri ve 
hamamları vardır. Çarşısında bütün sanatkarların dükkânları mevcuttur ama bezzâzistanı yoktur. 
Hazret-i Süleyman’ın hatunu Belkıs, kah burada kah Edincik şehrinde otururdu. Üzüm ve kavunu 
meşhurdur” (Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi-V. Kitap, 2007: 149). 1889 Salnamesinde ise, Bandırma ile 
ilgili şu bilgiler yer almaktadır: “Kaza merkezi Marmara Denizi sahilindedir. 18 mahalle, 9031 
nüfusludur. Kaza içinde 5 cami-i şerif, 4 mescid, 5 kilise, 4 manastır, 3 hamam, 10 han, 15 fırın, 6 
debbağhane (tabakhane), 14 yel değirmeni, 2 kiremit ocağı, 3 kireç ocağı, 3 eczane, 2 kıraathane, 60 
kahvehane, 550 dükkân, 200 mağaza, 2850 hane, 17 sübyan mektebi, 1 mekteb-i ibtidai ve rüştiye, 2 
gaz deposu, 1 baruthane, 1 un fabrikası, 1 askeri depo, büyük vapur iskelesi, Belediye Dairesi, bir 
telgrafhane ve hükümet konağı vardır.” (Eski Fotoğraflarda Bandırma, 1999: 16).  
 
2. Haydar Çavuş Cami Vakfı 

16. yüzyılda II. Selim’in mabeyn çavuşlarından Haydarçavuş saraydan çıkarılarak Bandırma’da ikamete 
memur ve mecbur edilmiştir (Kalkınan Bandırma 1950-1955, 1955). 1591 tarihli vakfiyesinde (Evasıt-ı 
Cemaziyelevvel 999 /7-16.03.1591), Dergâh-ı Âlî Çavuşlarından Haydarçavuş olarak adı geçmektedir. 
Bandırma’da kaldığı süre içinde vakıf kurarak buraya cami, bir mektep, cami yanında bir hamam, beş 
adet ev ve on beş adet dükkân yaptırması ile Bandırma’nın gelişimine büyük bir katkı sağlamıştır. 
Vakfiyede bu evlerde kimlerin oturacağından ve ne kadar kira vereceklerinden şu şekilde 
bahsedilmiştir: “Beş evin birisi caminin hatib ve vaizi, biri imam, ikisi müezzinlere ve birisi kayyımın 
oturması için şarttır. Ancak her biri yevmî birer akçe kira vereler. Vakfın mütevellisi olan kirasını 
sakinlerden alıp, evlerin ihtiyacı olduğunda tamiri için harcaya” (CDA., 1591: EV.VKF. 5/78). 
 
Haydar Çavuş vakfiyesinde, vakıf, cami ve mektep görevlilerine, şart koştuğu vazifeleri yerine 
getirmeleri durumunda ise ne kadar ücret verileceğine de açıklık getirmiştir. Kiralar ve nakitin 
gelirinden elde edilen hasılattan hatibe yevmî 5 akçe; Cami mahfelinde Cuma namazından önce beş 
adet hafız devirhan olup her birine vakıftan yevmî birer akçe; Sermahfele yevmî bir akçe, Kurʼân-ı 
Kerimden dört cüz okuyanların herbirine yevmî ikişer akçe; Kürsüde Cuma günleri Kâdî tefsiri ve hadis 
okuyarak vaaz ve nasihat edene ulemaya yevmî 5 akçe; Bir kimse vaiz, hatip, vaaz, devirhanlık ve 
sermahfillik yaparsa yevmî 2 akçe ile bir cüz okumak; İmama yevmî 5 akçe; Mektebin muallimine yevmî 
3 akçe; Sabah namazından sonra Yasin okuyana yevmî 1 akçe; Camiye konulan kürsüde öğle 
namazından sonra bir aşr-ı Kurʼân okuyana yevmî bir akçe; Camide vakit namazlarını bilen iki müezzin, 
bir de sala müezzini olup iki müezzinin her birine yevmî 5’er akçe; İkindi namazında kürsüde Amme 
suresi okuyana yevmî 1 akçe; Akşam vaktinde bir kere Tebareke suresi okuyana yevmî bir akçe; Kayyıma 
yevmî 3 akçe; Mektebin halifesine yevmî 2 akçe; Cüzün birisi halifelik ve bir devirhanlık kayyıma meşrut; 
Caminin etrafını süpürmek, abdest maslağı doldurmaya yevmî bir akçe bu vazîfe sala müezzinine 
meşrut; Cami, hamam ve köye akıttığı çeşmenin su yolu tamiri hizmetine yevmî iki akçe; Mütevelliye 
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yevmî 8 akçe; Nazıra yevmî 5 akçe; Katibe yevmî iki akçe; Cabiye yevmî iki akçe; Bu vazîfe ile görevli 
olanlar Kur’anlarını okuduklarında Peygamberimiz (SAV) ve vakıf sahibine fatiha ile bitirerek dua 
edecek (CDA, 1591: EV.VKF. 5/78). 
 
Vakfiyede, ramazan ve kandil gecelerinde yanacak kandillerin adedi, nerelere asılacağı ve kandil için 
alınacak malzeme bilgisi vakfiyede şu şekilde bulunmaktadır: “Her sene Berât ve ramazan gecelerinde 
camide yanmak için altı adet bal mumu alına, ikisi dörder vukıyye ola, dördü üçer vukıyye ola. Vakıf 
hasılatından bin akçe harcana, Camideki altı adet çırağda her gece bir yağ mumu yanması için ayda otuz 
akçelik mum hesabı için yılda üçyüz akçe verile, Caminin içinde 18, sofada 2, minarede ramazan-ı 
şerifde 15, kandil yanıp, ramazan-ı şerifde 12 vukıyye zeytinyağı ve diğer gecelerde ikişer buçuk vukıyye 
zeytinyağı ki toplam kırk vukıyye yağ bedeli için vakıf hasılatından 1560 akçe” (CDA, 1591: EV.VKF.  
5/78). Haydar Çavuş vefat edince Eyüp Sultan civarındaki türbesine defnedileceğinden, türbedarının 
görevinden, kişiliğinden ve ücretinden bahsederek, şartlarının şu şekilde yerine getirilmesini istemiştir: 
“Vâkıf (Haydar Çavuş) vefât ettiği zaman Ebu Eyyub-i Ensari yakınındaki mezara salih ve mütedeyyin bir 
kimse türbedar olup, her gün türbemde bir cüz Kurʼân okuyup, türbeyi süpüre, Kurʼân okumak için 
yevmî iki akçe, mezar hizmeti için yevmî bir akçe maaş verile. Mezar hizmeti için kim ağakarcıbaşısı 
olursa ona tayin olunup, mezar hizmeti bir akçe ola” (CDA, 1591: EV.VKF. 5/78). 
 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nde, Haydar Çavuş Cami Vakfı’nın görevlileri ile ilgili birçok belge 
bulunmaktadır. Bu görevliler arasında kâtipler, câbiler, şeyhler, vakfın tevliyetinden sorumlu olanlar, 
kayyımlar ve mütevelliler bulunmaktadır. Görevliler ilgili belgeler kısaca şu şekildedir: 
 
Vakfın tevliyetinden sorumlu olanlar arasında bir 1700 tarihli belgeden (Fî 28 Zilkade sene 1111 / 
17.05.1700), anlaşıldığı kadarıyla sorun çıkmıştır. Galata’ya bağlı Kapıdağı nahiyesi Bandırma 
kasabasındaki Haydar Çavuş Camii vakfının tevliyeti Abdullah’tan sonra Şeyh Hamid’e verilmişken 
sonradan Hasan Siroz isimli şahsa verilmesiyle vakıf zarar gördüğü için tekrar Şeyh Hamid’e verilmesine 
karar verilmiştir (CDA., 1700: AE. SMST. II. 42 /4115). Bir başka belgeden (Fî 18 Receb sene 1112 / 
19.12.1700), Şeyh Hamid’e tevliyetin verilerek işin sonuçlandırıldığı anlaşılır. Galata’ya bağlı Bandırma 
nahiyesindeki Haydar Çavuş vakfının tevliyeti Şeyh Hamid Efendi uhdesinde iken ondan alınarak, 
İstanbul ihtisabı malından ödenen yevmî dört akçe tekaüd ulufe bedeli mukabelesinde araba-i top 
Hasan Siroz’a verilmiş, ancak daha sonra tekrar Şeyh Hamid Efendi uhdesine verilmesi üzerine Hasan’ın 
kendisine haksızlık yapıldığı, tevliyetin kendisine iadesi gerektiğine dâir arzuhali üzerine yapılan 
inceleme sonunda Hasan Siroz’un başka işleri sebebiyle tevliyetin tekrar Şeyh Hamid Efendiye verildiği 
tespit edilmiştir (CDA., 1700: İE. EV. 26/3064). 1708 senesinde tekrar tevliyet değişikliğine gidildiğini 
bir başka belgeden (3 Safer sene 1120 /24.04.1708) öğrenmekteyiz. Galata'ya bağlı Bandırma 
kasabasında bulunan Haydar Çavuş Evkafının tevliyetinin (Vakfın idaresi) 1120 senesi Muharrem ayının 
1'inden itibaren kendisine verilmesini isteyen Ali her yönden vakıf işlerindeki çalışmaları sebebiyle bu 
işe uygun olduğuna dair Saray-ı Atîk Ağası ve vakıf nazırı Süleyman Ağa'nın arzı üzerine tevliyet Ali'ye 
verilmiştir (CDA., 1708: C. EV. 350/17799).  
 
Kâtip görevlisi ataması ile ilgili bir belgede (12 Receb sene 1115/ 21.11.1703) kısaca şu şekildedir:  
“Galata’ya bağlı Kapıdağı nahiyesi Bandırma kasabasında Haydar Çavuş tarafından yaptırılan ve Saray-
ı Atik Ağası tarafından idare edilen cami vakfında 3 akçe yevmiye ile kâtiplik görevi yapan Hamid oğlu 
Seyyid Yusuf bu görevi kendi rızasıyla kardeşi Seyyid Ahmed’e devretmek istemesi ve Seyyid Ahmed’in 
de bu göreve uygun olması sebebiyle katiplik görevinin Seyyid Ahmed’e verilmesi hususu buyrulmuştur 
(CDA., 1703: AE. SAMD. III. 26/2458).” Aynı tarihli bir başka belgede ise aynı şahıslar arasında câbilik 
görevi devredilmiştir. Galata’ya bağlı Kapıdağı nahiyesi Bandırma kasabasında Haydar Çavuş tarafından 
yaptırılan ve Saray-ı Atik Ağası tarafından idare edilen cami vakfında 3 akçe yevmiye ile cabilik (vakfın 
gelirlerini toplama, tahsildarlık) yapan Hamid oğlu Yusuf bu görevi kendi rızasıyla, kardeşi Seyyid 
Ahmed’e devretmek istemesi ve Seyyid Ahmed’in de bu göreve uygun olması sebebiyle cabilik görevi 
Seyyid Ahmed’e verilmiştir. (CDA., 1703: AE. SAMD. III. 26/2471). 
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Şeyhlik görevlisi değişikliği ile ilgili bir belge (Fî 28 Zilhicce sene 1170 / 13.09.1757) ise şu şekildedir: 
“Galata’ya bağlı Kapıdağı nahiyesi Bandırma kasabasında Haydar Çavuş camii vakfının 10 akçe yevmiye 
ile şeyhi olan Seyyid Şeyh Yusuf Efendi oğlu Seyyid Hamid Efendi’nin vakıftaki şeyhlik görevinden kendi 
rızasıyla ayrılmak ve elindeki şeyhlik tezkiresini de vererek yerine büyük oğlu Seyyid Mehmed Lütfullah 
Efendi’ye şeyhlik beratı verilmesi talebi üzerine vakfın yöneticisi olan Saray-ı Atik Ağası Mehmet Ağa 
vakfın şeyhliğinin Seyyid Mehmet Lütfullah'a verilmesine dair Şeyhülislam Damad-zade Feyzullah 
Efendi'ye sunduğu arzuhal üzerine vakfın şeyhlik beratı Seyyid Mehmed Lütfullah Efendi’ye verilmiştir  
(CDA., 1757: AE. SOSM. III. 35/2488).”  
 
Vakfın mütevellisi Feyzullah isimli bir kimsenin tevliyeti aldığından itibaren görevlilere maaşlarını 
vermemesi şikayete neden olmuştur. 1764 senesine (Fî 27 Rebiülahir sene 1178 / 24.10.1764) ait söz 
konusu belgede mevzu kısaca şu şekildedir: Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Mukataasından ve saray-ı atik 
ağası yönetiminde olan vakıflardan Bandırma'da Haydar Çavuş Camii vakfının katibi ve cabisi ile 
vakıftan diğer gelir alanlar, vakfın mütevellisi Feyzullah isimli kimsenin tevliyeti aldığından itibaren 
vakfın hesabını gözetmeyerek vakıf malını kendi işlerine sarf edip, helak ettiği, diğer görevlilerin 
maaşlarını ödemediği ve mahallindeki bazı kimselere dayanarak kendisine karşı konulamaz bir hale 
geldiği için vakfın tekrar eskisi gibi vakıf nazırı eliyle hesabı görülebilir ve görevlilerin maaşlarını alabilir 
bir hale gelmesi için mütevelli Feyzullah'ın İstanbul'a getirilmesini rica etmeleri üzerine, vakıf malının 
korunması için mütevelli Feyzullah'ın İstanbul'a getirilmesine müsaade edilmesi hususuna dair Saray-ı 
Atik Ağası Beşir Ağa’nın arzı üzerine mütevelli Feyzullah İstanbul'a götürülmüştür (CDA., 1764: C. EV. 
550/27757). 
 
1765 senesine ait bir belgede (Fî 6 Rebiülahir sene 1179 / 22.09.1765), babalarından oğullarına kalan 
kayyımlık görevinin oğulları arasında husumete neden olduğu görülmektedir. Belge kısaca şu 
şekildedir: “Galata'ya bağlı Kapıdağı nahiyesi Bandırma mevkiinde bulunan ve saray-ı atik ağası 
nezaretinde bulunan vakıflardan Haydar Çavuş tarafından yaptırılan cami vakfının 6 akçe yevmiye ile 
kayyımı olan babaları Hacı Abdulkadir'in vefatıyla boşalan kayyımlık görevi tek başına oğlu Mustafa'ya 
diğer görevler ise diğer oğlu Mehmed'e kalmış ancak Mehmed kayyımlık görevinin yarısı bana ait 
iddiasıyla ve hile ile elde ettiği ile kardeşi Mustafa'nın kayyımlığına müdahale ve zarar vermesinden 
dolayı defalarca mahkeme olunup men olunduğu halde müdahalesinden vazgeçmeyen Mehmed'in 
müdahalesinin engellenmesi için Mustafa’nın verdiği arzuhal üzerine konu ile ilgili Haremeyn 
Muhasebesi Defterlerindeki kayıtlar incelendiğinde durumun Mustafa'nın anlattığı gibi olduğunun 
anlaşılması üzerine Mehmed'in müdahalesinin engellenmesine dair ferman yazılmıştır (CDA., 1765: C. 
EV. 488/24695).” 
 
3. Haydar Çavuş Cami 
 
1874 yılında Bandırma’da çıkan yangın sonucunda Bandırma’nın büyük bir kısmı harap olurken Haydar 
Çavuş Cami, medresesi ve dükkânları ile beraber bu yangında yanarak zarar görmüştür. Yangından 
hasar görmüş yapılar onarılırken Haydar Çavuş Cami de kagir olarak yeniden yaptırılmış ve inşası da 
onbir yıl sürmüştür (Eski Fotoğraflarda Bandırma, 1999: 15).  İlk yapılan Haydar Çavuş Cami’nin ahşap 
olduğu söylenmektedir. Bandırma’nın 1922 senesinde işgal kuvvetleri tarafından neredeyse tamamı 
yakılarak harap olmuş halkı da zulüme uğratılmıştır. Yunanlılar, Mamun bahçelerinde topladıkları 
erkekleri ve çocukları Haydar Çavuş Cami’ne beraberlerinde getirerek kapatmışlar, dinamit ile 
patlatacakları esnada halk camiden dışarı çıkmayı başarabilmiş ve ardından camide patlama 
gerçekleşerek caminin kubbesi ve büyük bir kısmı yok olmuştur. Patlamadan geriye kalan tek şey 
caminin günümüze de gelebilen minaresidir.  
 
Bandırma’nın işgal sırasında çıkan yangından önceki eski fotoğraflarına bakıldığında özellikle sahilden 
çekilen fotoğraflarda Haydar Çavuş Cami’nin, eski belediye binaları (günümüzde Cumhuriyet Meydanı), 
Hükümet Konağı, Paşabayırı yönünden çekilen fotoğraflarda ise yeldeğirmenleri ve istasyon binasıyla 
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(1910 senesinden sonraki fotoğraflarda) beraber bir silüet oluşturduğu görülmektedir (Eski 
Fotoğraflarda Bandırma, 1999: 19-20). Aynı zamanda Bandırma’nın eski fotoğraflarının bir kısmı 
Haydar Çavuş Cami’nin minaresinden çekilmiştir. 1926 senesi fotoğraflarında Haydar Çavuş Cami’nin 
kubbesinin olmadığı, henüz inşa edilmediği, İskele Binası’nın ise inşaatının da tamamlandığı 
görülmektedir (Eski Fotoğraflarda Bandırma, 1999: 43). Eskiden cami sahil doldurulmadığı için denize 
çok yakın iken günümüzde ise sahilden uzaklaşmıştır (Resim 1). 1930 senesinden sonraki fotoğraflarda 
Bandırma’nın görünümü artık değişime başlamış inşaatlar hızlanmış birçok yapının Haydar Çavuş Cami 
başta olmak üzere inşası tamamlanmıştır (Eski Fotoğraflarda Bandırma, 1999: 61). 1922 senesinde 
tamamen yanan Bandırma şehrinin imar plânı ve haritası hazırlatılmasının ardından, büyük bir hızla 
imar hareketlerine başlanmış, Bandırma’da 1923 tarihinde beton iskele, 1926 tarihinde belediye binası, 
ortaokul ve idman yurdu binaları, 1928 senesinde ise mezbaha ve elektrik fabrikası ile tesisatı, 1930 
senesinde hastane, 1931 senesinde su şebekesi gibi tesisler yapılmıştır (Kalkınan Bandırma 1950-1955, 
1955). Bandırma’da artan imar faaliyetlerine bağlı olarak 1930 senelerinde Haydar Çavuş Camisi’nin 
bahçesi de tanzim edilmiştir (Eski Fotoğraflarda Bandırma, 1999: 87). 
 
Haydar Çavuş Vakfı’nın camisi, müslüman halkı buraya çekerek, çocuklarına da eğitim imkanı sunuyor, 
hamamı da dönemin temizlik ve sağlık tesisi olarak hizmet veriyor, onbeş adet dükkânı ise liman olarak 
kullanılan bölgeyi ticari olarak da geliştiriyor ve tüm bu faktörler sonucunda bir balıkçı köyü olan 
Bandırma deniz kenarında dini, sosyal, ticaret ve eğitim aktivitelerinin bulunduğu, ekonomik ve coğrafi 
olarak daha da gelişmeye müsait modern bir yerleşim yerine dönüşmüştür (Mutaf, 2016). Haydar Çavuş 
Cami ile ilgili, 1749-1898 seneleri arasına tarihlenen, Osmanlı arşiv belgeleri imam, müezzin ve hatip, 
gibi görevlilerin atanması ve onların ödüllendirilmesi ile ilgili olup kısaca şu şekildedir: 
1749 tarihli (Fî Cemaziyelahir sene 1162 / Mayıs-Haziran 1749), bir imam atamasından belgede şu 
şekilde bahsedilmektedir: “Galata’ya bağlı Kapıdağı nahiyesi Bandırma kasabasında Haydar Çavuş 
tarafından yaptırılan ve Saray-ı Atik Ağası tarafından idare edilen cami vakfında 5 akçe yevmiye ile 
imamlık yapan Ali oğlu Mehmed kendi rızasıyla bu görevden ayrıldığından imamlık görevinin Halil oğlu 
Mehmed’in imamlığın kendisine verilmesi talebine dâir Saray-ı Atik Ağası Ahmed Ağa’nın arzı üzerine 
Halil oğlu Mehmed’e imamlık beratı verilmiştir (CDA.,  1749: AE. SMHD. I. 144/10725)”. 1759 tarihli (27 
Zilkade sene 1172 / 22.07.1759) bir başka imam ataması ile ilgili bir belgede ise Haydar Çavuş Cami 
vakfının 5 akçe yevmiye ile imamı olan Seyyid Mehmed vefat ettiğinden bu görevin oğulları Abdullah 
ve Numan’a verilmesine karar verilmiştir (CDA., 1759: C.EV. 595/ 30003). 
 
1790 senesinde (11 Şaban sene 1204 / 26.04.1790), Haydar Çavuş Cami’nde 5 akçe yevmiye ile müezzin 
olan Seyyid Mehmed Emin çocuksuz olan vefat ettiğinden boşalan müezzinlik görevini yerine getirmek 
üzere Hacı Abdullah oğlu İsmail'e berat verilmesine dair vakıf yöneticisi Saray-ı Atik Ağası Beşir Ağa’nın 
arzuhali üzerine müezzinlik görevi İsmail’e verilmiştir (CDA.,  1790: C. EV. 79/3913). 
 
1795 tarihli bir belge (Fî 22 Safer sene 1210 / 7.09.1795), Haydar Çavuş Cami’nin hatiplik görevi 
boşaldığından bu görevin İsmail Halife’ye verildiğine dair, üzeri padişah el yazısı ile düzenlen Hatt-ı 
Hümayun ile ilgilidir (CDA., 1795: HAT. 1459 / 17). Bir başka belgede, Saray-ı Atik Ağası tarafından 
sunulan arzuhal üzerine, 1806 tarihinde (Tarih [tahmini] Hicri: 1220 Zilhicce 29 /Miladi: 20.03.1806), 
boşalan hatiplik görevinin, Hacı Abdullah Halife’ye verilmesine dair Hatt-ı Hümayun düzenlendiği 
görülür (CDA., 1806: HAT. 1495 / 54). Haydar Çavuş Cami’nin 1827 senesinde (Fî 21 Şaban sene 1142 
/20.03.1827), hatiplik görevinin boşalması sebebiyle görevin Seyyid Ahmed Halife’ye verildiğine dair 
üzeri padişah el yazısı Hatt-ı Hümayun düzenlenmiştir (CDA., 1827: C.EV.11/506). 
 
 1895 senesinde (Fî 27 Safer sene 1313 ve fî 6 Ağustos sene 1311 / 18.08.1895), Bandırma’daki Haydar 
Çavuş Cami hatibi Hafız Mehmed Efendi’nin oğlu Osman Remzi ile Kolağası Kazım, Mülazım-ı Evvel 
Mehmed Hayri, Habsamanalı Bölük Emini Ahmed bin Mehmed, kömürcü Mapavrili Kasım bin Yusuf ve 
Makriköyü istasyonunda çalışan Roh’a can kurtarma konusundaki hizmetleri ve gayretlerinden dolayı 
birer adet Tahlisiye Madalyası verilmiştir (CDA., 1895: İ.TAL. 83 / 84). Bandırma’daki Haydar Çavuş 
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Cami’nin imam ve hatibi Akşehirlioğlu Mehmet Hamdi Efendi, 1898 senesinde (Fî 29 Muharrem sene 
1316 ve fî 7 Haziran sene 1314 / 18.06.1898), askeri işlerdeki başarılarından dolayı beşinci rütbeden 
Mecidi Nişanı ile ödüllendirilmiştir (CDA., 1898: İ.TAL. 140/ 34).  
 
3.1. 1884-1922 Yıllarında Haydar Çavuş Cami’nin mimarisi ve süslemesi 
 
Haydarçavuş Cami’ni mimari açıdan üç döneme ayıracak olursak, 1874 yangınından evvelki ilk 
dönemine ait elimizde bir veri bulunmamakla birlikte ahşap olduğu bilinmektedir. 1874 yangınından 
sonra tekrar yapılan caminin yapımı uzun sürmüştür. Caminin bu dönemi ile ilgili (1885-1922) eski 
fotoğraflarına bakılarak, bazı belgelerden de yola çıkılarak cami hakkında bilgi edinmekteyiz. Ayrıca tüm 
bu verilerin yanında, arşivimde bulunan, 1922 senesindeki işgal sırasında çıkan yangından sonra, iç ve 
dıştan çekilmiş caminin fotoğrafına bakarak çok fazla tahrip edildiği halde camiyi tanımlamak 
mümkündür. Caminin merkezi kubbesi dört adet sütun üzerine oturtulmuş, merkezi kubbe etrafına 
dört adet köşe kubbesi aralarına da yarım daire tonozlar yerleştirilmiştir. Kubbeyi destekleyen sütunlar 
birbirine hatıllar ile bağlanır. Merkezi kubbenin başlangıcına kadar yükselen yarım daire tonozlar ve 
köşe kubbeleri ile kubbeyle örtülmüş ana mekan dört bir yandan genişletilerek kubbeye de destek 
sağlanmıştır. Yarım daire tonozlar adeta bir kalkan duvar görünümü vererek merkezi kubbenin 
görülmesini kısmen engeller. Haydar Çavuş Cami’nin cephe karakteri, yarım daire tonozları ve köşe 
kubbeleri açısından yirminci yüzyıl başlarında yeniden yaptırılan Balıkesir Zağnos Paşa Cami’ne 
benzemektedir. Haydar Çavuş Cami’ne, Balıkesir Zağnos Paşa Cami’nde olduğu gibi üç taraftan giriş 
sağlanmaktadır. Caminin giriş kapılarına, deniz tarafından (minarenin yanındaki), avludan ve çarşıdan 
merdivenlerle çıkılmaktadır (Resim 2). Yan taraftaki giriş kapılarından biri minarenin hemen yanına 
açılmıştır. Caminin ön tarafındaki denize bakan ana giriş mekanı, üç küçük kubbe ile örtülüdür. Caminin 
basık kemerli pencereleri olan bodrum katı da mevcuttur. Caminin her iki katının da pencereleri 
yuvarlak kemerli ve kilit taşlı olup üzengileri pilastrlara oturan pencere grupları şeklinde 
düzenlenmiştir. İkinci katta yer alan sadece bir pencerenin diğerlerinden oldukça uzun olduğu çatı 
silmesinden taşarak yarım daire tonozun tam ortasından hafifçe yükseldiği görülür. Kat arası, silmelerle 
ayrılmıştır. Aynı zamanda pencere aralarında, her iki kat boyunca uzanan, giriş kısmından çatı silmesine 
kadar yükselen pilastrlar kullanılmıştır. Köşelere yerleştirilmiş köşe taşları da caminin cephe 
görünümüne hareket kazandırır. Fotoğrafta da görüldüğü gibi caminin lentolu, yuvarlak kemerli ve kilit 
taşlı Atatürk Caddesi tarafındaki giriş kapısına merdivenlerle çıkılır. Yuvarlak kemerin üzengisi ve kapı 
lentosu pilastrlara oturmuştur (Resim 3). 
 
Caminin iç mekanına ait bir fotoğrafta kubbesi yıkılmış olup kubbeyi destekleyen sütun ve arasındaki 
gergi gözükmektedir (Resim 4). Harim mekânının, alt ve üst kat pencerelerinin, günümüzden farklı 
olarak iç mekânda basık kemerli olduğu görülür. Dıştan ise yuvarlak kemerlidir (günümüzde alt kat 
pencereleri dikdörtgen olup üst kat pencereleri sivri kemerlidir). Yağ kandilleri ile aydınlatılan caminin 
mihrabı ahşap ya da mermerdir. Taç kısmı geometrik bezemelidir. Alınlık, dikdörtgen yazı 
çerçevesinden meydana gelmektedir. Celi sülüs yazı ile Al-i İmran Suresi 37. Ayet yazılmıştır. Kavsara 
kısmı yuvarlak kemerlidir. Günümüzden farklı olarak alt kat pencere sıraları arasındaki duvar yüzeyleri 
kalemişi panolara ayrılmış olup pencere sıraları üzerinde de kalemişleri görülür. Üst kat pencereleri 
arasındaki madalyonlar günümüze benzer, fakat madalyonların etrafındaki ve pencere üzerlerindeki 
kalemişleri farklı bir kompozisyon ile ele alınmıştır. Günümüzden farklı olarak pencere içlerinin 
üstlerinde kalemişi motif yer alır. Kalemişlerinde rumi ağırlıklı sade bir kompozisyonun hakim olduğu 
görülür. 
 
3.2. Cumhuriyet döneminde tekrar yapılan Haydar Çavuş Cami’nin mimarisi ve süslemesi 
 
Haydar Çavuş Cami’nin, Mimar Kemalettin Bey tarafından tanzim edilen plana göre Evkaf İdaresi 
tarafından bir Alman şirketine 1923 senesinden sonra yaptırıldığı bilinmektedir (Kalkınan Bandırma 
1950-1955, 1955: 20). Bandırma’daki Haydar Çavuş Cami’nin teknik heyet tarafından hazırlanan 
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projesinde mevcut duvarların kullanılarak inşası kararlaştırılmış ve buna göre yapılan açık eksiltme 
sonucu 15 861 lira 12 kuruş bedelle müteahhidi tarafından inşasına başlanmıştır (Ek Belge 1). Ancak 
daha sonra kubbeli olarak yapılmasına karar verilmesiyle ilk keşfine göre 20 322 lira 8 kuruş fazla 
harcamayı gerektiren kısmı için tekrar açık eksiltme yerine fazlalığın “Münakaşa ve İhalât Kanunu / Açık 
Eksiltme ve İhale Kanunu”nun, 18. Maddesinin Z fıkrasına göre ihaleyi alan müteahhide pazarlık usulü 
ile yaptırılması kararlaştırılmıştır (Resim 5). Konu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 27 Mart 1927 
tarihli ve 33570/42 no’lu teklifi Bakanlar Kurulu’nun 13 Nisan 1927 tarihli toplantısında uygun 
bulunarak kabul edildiğine dair Bakanlar Kurulu Kararı alınmıştır (CDA., 1927: 
030.0.18.01.01.024.23.007). Bakanlar Kurulu, 27 Mart 1927 tarihinde eksik yapılan hesap yüzünden 11 
Mayıs 1927 tarihinde tekrar toplanır (Ek Belge 2). Kurul, inşaat masrafının keşfini, 37 183 lira 20 kuruş 
olarak kabul eder (Resim 6). Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 9 Mayıs 1927 tarihli ve 34875/52 
sayılı yazısındaki teklif Bakanlar Kurulu’nun 11 Mayıs 1927 tarihli toplantısında uygun bulunarak 
onaylanmıştır (CDA., 1927: 030.0.18.01.01.024.30.003). Bu belgelerden 1927 senesinde caminin 
inşasına başlandığını fakat tamamlanmadığını görmekteyiz.   
 
Tek kubbeyle örtülmüş caminin kare şeklinde bir harîmi bulunmaktadır. Harîmin giriş kısmında, üç 
kubbeli enine dikdörtgen bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Harîm bölümünde alt sırada dikdörtgen 
üst sırada sivri kemerli olan pencereler mihrap kısmında ikişerli, yan duvarlarda ise üçerli gruplar 
şeklinde sıralanmıştır (Resim 7). Harim kısmında yer alan mahfil kısmı üçerli sivri kemerli geniş açıklık 
ile son cemaat yerinden ayrılır. Harim, iki sıra düzenlenmiş pencereler, kubbe kasnağında yer alan 
pencereler ve mahfilden gelen ışık sayesinde çok aydınlık bir mekandır (Resim 8). Mihrap kısmı dış 
cepheden dışarı taşkındır. Girişte yer alan kubbeli mekanın cephesinde üçer adet, yanlarında ise birer 
adet olan, iki katlı geniş ve yüksek pencereler sivri kemerli bir niş içinde tasarlanmıştır. Bu niş içinde alt 
kattaki pencereler dikdörtgen, üst kattaki pencereler ise sivri kemerlidir. Alt sıradaki pencerelerin 
yanlarında kum saati şeklinde başlık ve kaidesi olan ince sütunlar, alt hizasında ise niş sırası yer alır. 
Kum saati şeklinde başlık ve kaidesi olan ince sütunlara, giriş kapısının her iki yanında da 
rastlanılmaktadır. Birinci Ulusal Mimarlık akımının etkileri az da olsa cephede görülmektedir (Resim 9). 
Caminin bir önceki döneme ait olan mimarisi ve süslemesi değişmiştir. Fakat inşasına dair belgelerden 
mevcut duvarlarının kullanıldığını öğrenmekteyiz. Caminin sadece minaresi 1874 senesindeki 
yangından sonra yapılan bir önceki dönemine aittir. Günümüzdeki hali caminin son yapılan şeklidir. 
Fakat bir takım muhdes ekler olmuştur. Örneğin, caminin giriş kısmı kapatılmıştır (Resim 10). 
 
Ana kubbede yer alan kalem işi bezemeler, klâsik formda olup kubbe merkezindeki yazı ile kubbe 
kasnağı arasındaki alanda uygulanmıştır. Kubbe merkezi üç dairesel alana bölünmüş olup, merkezdeki 
daire, siyah zemin üzerine altın rengiyle işlenen istifli celi-sülûs hattıyla yazılmış yazı kuşağıdır. İkinci 
daire, bordo zemin üzerine beyaz saz yaprağı, karanfil ve çiçeklerden oluşmaktadır. Üçüncü daireye 
rumi dendan motifleri sıralanmıştır. Bu dendanlar, kubbe kasnağında yer alan rumi dendanlara 
bakmakta olup birbirlerine ışınsal çizgiler ve şemse motifleri ile bağlanmaktadır (Resim 11). 
 
Kubbe kasnağında açılmış pencereler, mavi zemin üzerine beyaz bitkisel desen ve rumilerden oluşan 
bir pervaz ile çerçevelenmiş ve bu süsleme kuşağı kubbe kasnağındaki diğer pencere pervazlarının 
süsleme kuşakları ile alt kısımlardan devam ederek birleşmiştir. Pencere aralarında kalan dar uzun 
dikdörtgen alanların bezemesinde ise, cilt kapağı anlayışında rûmî kompozisyonlu şemse ve 
köşebentler kullanılmıştır. Pencere aralarındaki bu düzenleme, aynı şekilde kubbe kasnağına geçiş 
kısmındaki çokgen yüzeylerde de uygulanmıştır. Caminin kalem işi bezemelerinde motifler beyaz 
renkte olup, zeminde bordo ve mavi renkleri bir arada kullanılmış ya da sadece bordo ve mavi zemin 
tercih edilmiştir.  
 
Harim kısmının duvarlarında, tüm üst pencere dizisinin, üst kısımlarındaki boşluklar, saz yaprağı, 
karanfil, bazı çiçekler ve rûmi desenler ile bezenmiştir. Üst pencere sırasının, çepeçevre etrafında yer 
alan mavi zemin üzerine bezemeli şeritler, bu pencerelerin aralarında yer alan duvarlarda dikdörtgen 
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çerçeveler oluşturmuştur. Bazı çerçevelerin içlerine, birer adet yazılı madalyon işlenmiştir. 
Madalyonlarda, dört halifenin adları, Allah ve Hz. Muhammed (S.A.V.) yazılıdır. Madalyonların 
etrafında bordo, mavi ve sarı renkler ile bezenmiş çeşitli çiçekler, lale ve rumilerden oluşan kalemişleri 
bulunur. Harim kısmına girişte, üst sırada yer alan üçerli, sivri kemerli, geniş açıklıkların, kenarlarında 
da üst sıradaki pencere pervazlarını çevreleyen kalemişi bezemeli şeritler yer alır. (Resim 12) Harim 
kısmının tüm duvarlarında, en üst sırada ise kubbe kasnağındaki kompozisyona benzer, rûmî, şemse ve 
köşebentlerden oluşan bir kompozisyon, dar, uzun dikdörtgen panoların içine uygulanarak ard arda 
sıralanmıştır. Son cemaat yerinin kubbelerine de kalemişleri uygulanmıştır.  
 
Haydar Çavuş Cami’nin mihrabı boyalı olduğundan malzemesi anlaşılamamıştır (alçı ya da mermer). 
Mihrabın taç kısmı, çerçevenin üzerinde bir sıra mukarnas dizisiyle dışarıya taşırılan saçak tablasına 
oturtulmuştur. Tacın yüzeyi ve tepelik kısmı, bir dizi rumi-palmet kesimi ile süslenmiştir. Dikdörtgen 
çerçeve, farklı genişliklerde silmelerle içeri doğru kademelendirilerek mihrabın alınlık bölümünü 
kuşatmaktadır. Çerçeve bölümünün düz silmeleri arasında düzenlenen alınlık, dikdörtgen yazı 
çerçevesinden meydana gelmektedir. İstifli celi sülüs yazı kompozisyonu Al-i İmran Suresi 37. Ayet’i 
içermektedir. Alınlık altından dolaşan düz silmeler ise mihrap nişini üç yönden çerçevelemektedir. 
Kavsaranın iki yanında yer alan üçgen yüzeylerden meydana gelen köşeliğin iç kenarları, mukarnaslı 
kavsaralara uygun bir şekilde dik köşeli kademelerle düzenlenmiştir. Her iki köşelikte de birer adet 
gülçe yer almaktadır. Mukarnas dolgulu kavsara, aşağıdan yukarıya doğru daralan mukarnas sıraları 
şeklinde düzenlenmiştir. Mihrabın en dış kenarları ile niş kısmının iki yanında birer adet başlık ve 
kaideleri kum saati biçimli olan köşe sütunceleri bulunmaktadır (Resim 13). 
 
4. Haydar Çavuş Cami Şadırvanı 
 
1885-1901 yılları arasında inşa edilen Haydar Çavuş Cami şadırvanı, 1922 senesinde işgal sırasında çıkan 
yangından sonra Haydar Çavuş Cami gibi zarar görmüş olmalıdır. Çünkü Cumhuriyet Dönemi’nde 
yeniden inşa edilmiştir. 
 
4.1. 1884-1922 Yıllarında Haydar Çavuş Cami şadırvanının mimarisi ve süslemesi 
 
Şadırvanı, 1922 senelerinden evvel çekilmiş bir fotoğraftan tanımlamak mümkündür (Resim 14). Dar 
ve yüksek kubbeli altıgen şadırvanın, altıgen geniş saçağının her bölümü kırık bir çatı ile örtülüdür. Çatı 
alınlığında arma gibi bir simge bulunmaktadır. Şadırvanın her yüzeyinde olan ikili basık kemerler, 
şadırvanın köşelerinde bulunan sütunlara oturur, sütunlar ise kaidelerle birleşir. Kemer ve kaide arası 
cam ile kapatılmıştır. Şadırvanın içindeki havuzda yer alan mermer su lülesi fotoğrafta görülmektedir. 
1874 senesindeki Bandırma yangınında zarar gören caminin 1884 senelerinde inşası tamamlandığından 
şadırvanın bu yıllarda inşa edildiği söylenebilinir. Nitekim, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nde 
bulunan 14.01.1901 tarihli bir belge bu durumu doğrulamaktadır (Resim 15). Bu belge (Ek Belge 3), 
Bandırma’daki Haydar Çavuş cami ile şadırvanının inşasında iyi hizmeti görülen Erdekli Nikola oğlu 
Angili’ye Sanayi Madalyası verilmesi teklifine dair Hüdavendigar Valiliği’nden gelen 3 Kanunievvel 1316 
tarihli yazı ve eklerinin Dahiliye Nezareti tarafından Sadaret’e sunulması ile ilgilidir (CDA., 1901: DH. 
MKT. 2445 / 91). 
 
4.2. Cumhuriyet döneminde tekrar yapılan Haydar Çavuş Cami şadırvanının mimarisi ve süslemesi 
 
Caminin avlusunda yer alan şadırvanın üzeri, kurşun bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe, bir saçakla 
tamamlanmıştır. Saçak ve şadırvan, altıgen şekilde düzenlenmiştir. Şadırvanın içerisindeki havuzu 
altıgen planlı olup altı mermer levhanın her birinde musluk ve önünde oturak taşı yer alır. Havuzu 
çevreleyen yalak kısmı, fazla derin değildir. Havuzun içerisinde bir su lülesi ve çanağı bulunmaktadır. 
Suyun kirlenmemesi için havuzun üstü camekân ile tamamen örtülmüştür (Resim 16). 1930 senelerine 
ait fotoğraflarda, caminin inşasından sonra şadırvanın yapımına başlandığı görülür (Eski Fotoğraflarda 
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Bandırma, 1999: 65). Şadırvanın cephesi sonradan mermer ile kaplandığından eski fotoğraflarına göre 
kısmen cephe görünümü değişmiştir. Şadırvanın her yüzeyinde havuz kısmında olduğu gibi musluk ve 
önünde oturak taşı yer alır (Resim 17). 
 
5. Haydar Çavuş Mektebi 
 
1898 senesinde, Karesi sancağına bağlı Bandırma’da inşa ettirilen iki büyük, ilk mektepten birisi olan, 
Haydar Çavuş mektebinin açılışı yapılmıştır (Ek Belge 4). Açılış sebebiyle Padişaha dua edilmiş ve açılışın 
ahaliye ilan edildiği Hüdavendigar Valiliği’nce yazılı olarak Maarif Nezareti’ne bildirilmiştir (Resim 18). 
Ancak açılan mektebe tayin olunan muallimlerin isim ve mezuniyetleri, maaş miktarları, maaşın 
karşılandığı gelirin devamlı olup olmadığı ile kaynağı, erkek ve kız ne kadar öğrenci bulunduğu gibi 
mevzular bilinmediği için Maarif Nezareti bunların bildirilmesini Vilayetten istemiştir (CDA., 1898: MF. 
MKT. 383/54). 1591 senesine ait Haydar Çavuş’un vakfiyesinde, mektep ve görevlileri belirtilmiş 
olduğundan, muhtemelen belgede geçen bu mektep en son 1874 Bandırma yangınında zarar görmüş 
ve tekrar inşa edilip 1898 senesinde açılmıştır.  
 
6. Haydar Çavuş Vakfı Dükkânları 
 
1591 tarihli vakfiyesinde, on beş adet dükkânın olduğu bilgisi geçmektedir. 4 No’lu resimde Atatürk 
Caddesi’ne bakan dükkân sıralarından üçü gözükmektedir. Tek katlı, birbirlerine bitişik olan, ahşap 
dükkân sırası, şeklinde cadde boyunca dizilmişlerdir. Camlarında Osmanlıca satılan malların isimleri 
yazılıdır. Dükkânların, 1874 Bandırma yangınından zarar gördükleri, 1884 seneli bir belgeden 
anlaşılmaktadır (Ek Belge 5). Belgede, dükkânlardan kısaca şu şekilde bahsedilmektedir: “Kazak asıllı 
olan Ahmed Kemal, Osmanlı’ya hicret ederek, akli ve nakli ilimleri tahsilden sonra, Karesi vilayeti, 
Bandırma kasabasındaki Haydar Çavuş Cami’nin kürsü görevini yürüten Abdulkadir Efendi’nin vefatı ve 
oğlu Tevfik’in de yaşı küçük olması sebebiyle Evkaf Nezareti’nin beratıyla dört sene önce bu göreve 
atanmıştır (Resim 19). Ancak bu göreve ait gelirin kaynağı dükkânlar, Bandırma’daki büyük yangında 
harap olması sebebiyle görevi maaşsız olarak yerine getirirken, gelire ait akarın imar edilerek istifade 
edilir hale geldiği sırada Tevfik Efendi’nin ortaya çıkarak bu görevi üstlenmeye kalkışması hem konu ile 
ilgili kanunlara hem de Evkaf Nezaretinin genelgesine aykırı bulunduğundan göreve ait tahsisatın 
kendisine verilmesi veya ailesi ve çocuklarına bakacak miktar maaş verilmesi talebine dair Ahmed 
Kemal Bey arzuhal vermiştir (CDA., 1874: Y.MTV. 14 / 21).” 
 
1917 senesinde gerçekleşen bir diğer yangın ise dükkânlarda bulunan esnaflardan birinin dikkatsizliği 
ile ilgilidir (Ek Belge 6). Temmuz ayında, gece yarısı saat 11 sıralarında, meydana gelen yangın, camiye 
ait dükkânlardan birinde, kiracı olan kalıpçı Hasan Efendi’nin, gündüz vaktinde, dükkânı kapadığı sırada, 
içeride dikkatsizlik sonucu ateş bırakmasından kaynaklanmış ve bunun sonucu sekiz dükkân tamamen 
yanmıştır (Resim 20). Konu ile ilgili, Hasan Efendi’nin soruşturma evrakının adliyeye gönderilmesine 
dair, Karesi Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezareti’ne yazı gönderilmiştir (CDA., 1917: DH. EUM. 6. Şb. 
52 / 12). 
 
Ayrıca, bu belgelerin dışında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nde dükkân meselesi ile ilgili açılan 
mahkemelerle ilgili, 1766 ve 1767 senelerine ait, bazı belgelere araştırmamız neticesinde 
rastlanılmıştır. 1766 tarihli bir belgede Bandırma'da Haydar Çavuş Cami vakfının cabisi ve kayyımı 
Mustafa, kayyımına meşrut dükkanı, babası ile birlikte kırk yıldan fazla bir süredir kullandığı halde 
vakfın mütevellisinin haksız müdahalesine uğramıştır (Resim 21). Vakfın cabisi ve kayyımı Mustafa, 
uğradığı tüm bu haksızlığın engellenmesi için konunun kendi mahallinde mahkeme edilmesine emir 
verilmesini arzuhalinde istemiştir (Ek Belge 7). Talebinin uygun bulunarak mahallinde mahkeme 
edilmesine karar verilmiştir (CDA., 1766: C. EV. 187/9318). 1767 tarihli bir başka belgede ise, Haydar 
Çavuş Cami Vakfı’nın, gelirlerinden iki dükkâna, Mehmed ve Hüseyin kardeşler, babalarından miras 
kaldığını söyleyerek sahiplenmişlerdir (Resim 22). Vakfın mütevellisi Abdullah tarafından, kardeşlerin 
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vakfa zarar verdikleri iddiası ile konunun Haremeyn Müfettişi tarafından mahkeme edilmesi talep 
edilmektedir (Ek Belge 8). Konunun, Haremeyn Müfettişi tarafından mahkemesinde, Mehmet ve 
Hüseyin’in, dükkânların kendilerine meşruta olduğuna dair ellerinde senet olduğunu bildirmeleri 
üzerine davaların mahallinde görülmesine dair karar verilmiştir (CDA., 1767: AE. SMST.III. 72 / 5301).  
 
7. Haydar Çavuş Hamamı 
 
Haydar Çavuş hamamı caminin mihrap duvarına yakındır. 4 No’lu resimde de kubbesi görülmektedir. 
Vakfiyesinde hamamdan “cami yanındaki hamam” şeklinde bahsedilmiştir. Atatürk Caddesi’ne bakan 
dükkân sıralarının arkasında olup deniz tarafına bakmaktadır. 
 
8. Haydar Çavuş Çeşmesi 
 
Çeşmenin celî ta’lik kitabesinden, II. Abdülhamid Dönemi’nde, 1323/1905 senesinde yaptırıldığı 
görülür (Işıkakdoğan, 2013: 62). 1922 senesinde Bandırma’da işgal sırasında çıkan yangından sonra 
günümüze Haydar Çavuş caminin minaresi gibi sağlam gelebilmiştir. Meydanda yer alan mermer ve 
altıgen çeşmenin sağır olan üç cephesi de işlenmemiş olup üzerinde çeşme, süsleme ve yazı 
bulunmamaktadır. Denize doğru bakan diğer üç cephesinde, aynı süsleme kompozisyonu cephelerde 
yer almaktadır. Mukarnas dizisinin altında, her üç cephede birbirini takip eden yazı kuşağı yer alır. 
Kitâbesinin okunuşu şu şekildedir: Şehinşâh-ı Muazzam Hazret-i Abdülhamîd Hân’ın / Bu çeşme sâye-i 
şâhânesinde dilneşin oldu / garîk-ı lücce-i gufrân ola Haydar Çavuş Yâ Rab / Ki vakfı bâis-ı ihyây-ı âsâr-ı 
güzîn oldu / Zebân-ı hâme-i Hasbî’den aktı cevherin târîh / şu âlî çeşme-i ra’nâ- tirîn lutf-i nevîn oldu 
1323 Hamdî (Işıkakdoğan, 2013: 62).  Kitâbenin şairi Balıkesirli Helvacızâde Hasbi Efendi, hattatı ise 
Hamdi’dir (Işıkakdoğan, 2013: 62). Bu üç cephenin önlerinde yalaklar, kenarlarında ise mukarnas 
başlıklı kaideli sütunlar yer alır. Profillerle çevrelenmiş çeşme aynasında, ay-yıldız motifi ile bitkisel ve 
geometrik süslemelerden oluşan bir kompozisyon bulunmaktadır. Çeşmenin altıgen geniş saçağının alt 
kenarlarında, ikişerli dikdörtgen pano, köşelerinde ise ikişerli üçgen pano profillerle çevrelenmiştir 
(Resim 23). 
 
Bandırma Haydar Çavuş Cami’nin etrafındaki tüm bu yapılar, tarih içinde önemli bir misyon üstlenerek 
hizmet vermiş ve Bandırma’nın gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Tüm görsel ve belgeler 
doğrultusunda yapıların geçirdikleri mimari dönemlerde aktarılmaya çalışılmıştır. 
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Ek Belge 1: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri /30.0.18.01.01.024.23.007 

         Türkiye Cumhuriyeti 
 Başvekâlet  
 Kalemi Mahsûs Müdüriyeti 
 Aded-5024 

 

Kararname 

Heyʼet-i fenniyece tanzim olunan projesi üzerine mevcûd duvarlardan istifâde edilmek sûretiyle inşası 
münakasaya vazʼ edilerek on beş bin sekiz yüz altmış bir lira on iki kuruş bedel ile müteahhidi tarafından 
inşasına başlanılan ve ahiran kubbeli olarak inşası takarrür eylemiş olması hasebiyle, keşifnâmesine 
nazaran yirmi bin üç yüz yirmi iki lira sekiz kuruş fazla masarıfı mucib olacağı anlaşılan Bandırma’da 
kâin Haydar Çavuş Camii içün ayrıca münakasa icrasına imkân bulunamadığından mevzûʼ-ı bahs ilave-i 
inşââtın zaidi, Münakasa ve İhalat Kanununun 18’nci maddesinin Z fıkrasına tevfîkan pazarlıkla 
müteahhidine ihalesi, Evkaf Müdüriyet-i Umumiyesinin fî 27 Mart sene 1927 târîh ve 33570/42 
numaralı tezkiresiyle vuku bulan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin fî 13 Nisan sene 1927 tarihli 
içtimaında tasvib ve kabûl olunmuştur.  

Fî 13 Nisan sene 1927 

 Reîs-i Cumhur 
 Gazi M. Kemal 
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Ek Belge 2: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri / 030.0.18.01.01.024.30.003 

 Türkiye Cumhuriyeti 
 Başvekalet  
 Kalemi Mahsûs Müdüriyeti 
 Aded-5160 

 

Kararname 

Fî 13 Nisan sene 1927 târîh ve 5024 numaralı kararnameye zeyldir.  

Ahîran kubbeli olarak inşası takarrür eden Bandırma’daki Haydar Çavuş Camii masarıf-ı inşaiyyesinin 
27 Mart sene 1927 tarihiyle teklif edilen tezkirede tebyîz hatası olarak bin lira noksan yazıldığı 
anlaşıldığından masârıf-ı mezkûrenin keşfi mûcebince otuz yedi bin yüz seksen üç lira yirmi kuruş olarak 
kabulü, Evkaf Müdüriyet-i Umumiyyyesinin fî 9 Mayıs sene 1927 târîh ve 34875/52 numaralı 
tezkiresiyle vukubulan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin fî 11 Mayıs sene 1927 tarihli içtimaında 
tasvib ve kabûl olunmuştur.  

Fî 11 Mayıs sene 1927 

 Reîs-i Cumhur 
 Gazi M. Kemal 
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Ek Belge 3: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri /DH. MKT. 2445 / 91 

Dâhiliye Mektûbî Kalemi 

Huzûr-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye 

Târîh-i Tebyiz: Fî 23 Ramazan sene 1318 ve fî 1 Kanunısani sene 1316 / 14.01.1901 

Bandırma kasabasında Haydar Çavuş Câmiʻ-i Şerîfi ile kurbündeki şadırvanın inşâsında hüsn-i hizmeti 
görülen Erdekli Nikola oğlu Angili kalfanın Sanayi Madalyasıyla tesrîri hakkında Hüdavendigar Vilâyet-i 
Aliyyesinden gelen 3 Kanunıevvel sene 1316 tarihli ve üç yüz otuz üç numaralı tahrîrât melfûfuyla 
huzûr-ı âlî-i fehîmânelerine takdîm kılındı ol babda  
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Ek Belge 4: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri / MF. MKT. 383/54 

 

 Hüdâvendigar Vilâyeti 
 Mektûbî Kalemi 

 Aded 91 

Maârif Nezâret-i Celîlesine  

Devletlü efendim hazretleri 

Saye-i tevkîfât-sermâye-i hazret-i pâdişâhîde Karesi sancağı mutasarrıfı saadetlü Ömer Âlî Beyefendi 
hazretlerinin geçende Bandırma’da bulundukları sırada müceddeden inşâ ettirilen cesîm iki bâb 
mekteb-i ibtidâîden Haydar Çavuş Mektebinin dahi resm-i küşadı icra ve şu vesile ile de tezâyüd-i ömr 
ü şevket-cenab-ı cihan-bani yad ve îfâ kılındığı mutasarrıf-ı müşarun ileyhin işʼarı ve Maârif 
Müdüriyetinin ifadesi üzerine arz olunur. Ol babda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.  

Fî 7 Şaban sene1315 ve fî 19 Kanunıevvel sene 1313 

 Vekîl-i Vâlî-i Vilâyet-i  
 Hüdâvendigar 
 Mühür 

.... 

Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Mektûbî Kalemi Müsveddâtına Mahsûs Varakadır 

 

Târîh-i Tebyîz: 27 Ramazan 1315/8 Kanunısani sene 1313 / 18.02.1898 

İʼlân 

Sâye-i muvaffakıyet-vâye-i hazret-i pâdişâhîde Bandırma’da müceddeden inşâ ettirilen iki bâb mekteb-
i ibtidâîden Haydar Çavuş Mektebinin bu kere resm-i küşadı bilicra bu vesile ile de edʼiye-i mefrûza-i 
Cenâb-ı hilâfet-penâhî edâ kılındığı Hüdâvendigar vilayeti vekâlet-i aliyyesinin işʼârı üzerine iʼlân olunur. 

 

Hüdâvedigar Vilâyeti Vekâlet-i Aliyyesine 

19 Kanunıevvel sene 1313 târîh ve doksan bir numaralı tahrîrât-vâlâ-yı atûfîlerine mekâtib-i ibtidâiyye 
idâresi ifâdesiyle cevapdır. Resm-i küşâdı icrâ kılındığı işʼâr buyurulan Bandırma’da kain Haydar Çavuş 
Mektebine taʻyîn olunan muallimlerin isim ve menşei ve mikdar-ı maâşlarıyla târîh-i taʻyînleri ve bir de 
maâşâtıyla masarıf-ı sairesine karşılık ittihaz edilen vâridâtın devamlı olup olmadığı ve nereden 
verilmekde bulunduğu ve zükûr ve inâs ne mikdar talebe ve tâlibâtın devam eylediği bildirilmemiş 
olduğundan buralarının dahi işʼârı hususuna himem-i aliyyeleri derkar buyurulmak babında. 
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Ek Belge 5: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri / Y.MTV. 14 / 21 

Cenâb-ı kird-i kâr-ı bî-ebnân ve yegâne âferînende-i kârsâz zât-ı ferişte-i sıfât-ı mülûkânelerini ile’l-ebed 
serîr-ârâ-yı izz ü iclâl buyursun 

Dâîleri an-asıl Kazak ahâlîsinden olup zîr-i cenâh-ı müstevcibü’l-felâh kalb-i âlem ve kıble-i hâs ve âmm 
lâ-siyyemâ muhâcirin-i gurebâ-i zevi’l-aʼlâm hazret-i şehriyâr-ı fârûk-şiâr-ı hilâfet-i uzmâ ve imâmet-i 
kibriyâya ilticâ ve sünnet-i hazret-i server-i enbiyâya ittibâan hicretle silk-i talebe-i ulûm ve dâiyân-ı 
hazret-i pâdişâhîye bidduhul ikmâl-i tahsîl-i ulûm-ı akliye ve nakliyeden sonra bundan dört sene akdem 
Karesi vilâyeti dâhilinde Bandırma kasabasında ashab-ı hayrâttan merhûm ve mağfurun-leh Haydar 
Çavuş nâm zâtın ihyâ-kerdesi ve evkâf-ı şerîfesinden olan câmiʻ-i şerîfin kürsiye cihetine mutasarrıf 
Abdulkadir Efendi’nin vukûʼ-ı vefâtıyla oğlu Tevfik ise sagîrü’s-sinn bulunmasından ve zaten müteveffâ-
yı mûmâ ileyhin hayatında bile îfâ-yı hüsn-i hizmet etmemekle yirmi otuz sene muattal kalmış 
olmasından ve bahr-i zulmet-i nâ-dânîden tahlîs-i girîbân ve hakkında şartu’l-vâkıf ke-nassı’ş-şâriʼvârid 
olan evkâf-ı şerîfeyi ayadî-i mütegallibeden kurtarmak maksad-ı hayr-ı marsadıyla dâîlerine bi’l-ilhâh 
ve dâîleri dahi hüsn-i kabûl ile Evkâf-ı Hümâyûn Nezaret-i Celîlelerinden bâ-berât-ı âlî-şân vekâleten 
taʻyîn buyurulmak ve cihet-i mezkûreye muhassas akârâtın Bandırma’nın harîk-ı kebîrinde muhterik 
olmasına mebni bu seneye kadar bilâ-vazîfe îfâ-yı hüsn-i hizmet ve taʼlîm-i ulûm-ı şerʼiyye ve kütüb-i 
şerʼiyyede efdal ibâdâttan maʼdûd bulunan edʼiyye-i hazret-i pâdişâhîye muvâzabat eylemekde iken bu 
sene akârâtın bazıları iʼmâr ile tam istifâde edileceği zaman mûmâ-ileyh Tevfik Efendinin dersi hâlâ 
izhâr olduğu halde cihet-i mezkûreyi zabt ve tasarrufa kıyam eylemiş halbuki binnefs emr-i tedrîs ve 
vaazı îfâya iktidarı bundan sonra ekall-i mertebe on sene tahsîle muhtaç ve mezkûr berât-ı âlî-şân 
hükmünce zabt ve tasarruf binnefs hizmetle meşrût olduğu ve irâde-i seniyye-i Cenâb-ı pâdişâhî ile 
mevzûʼ olan kavânînden Tevcîhât-ı Cihât Nizamnamesinin ahkâmıyla kâbil-i tevfîk olamadığı gibi Evkâf-
ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesinin fî 20 Muharrem sene 1300 târîhli umûm tahrîrâtı mazmûnuna dahi 
mugâyir bulunduğuna ve bâb-ı adâlete fârûku vücûd-ı kerem-haydarî hazret-i pâdişâhî asla ve katʼâ râzî 
ve kâil olamayacağına binâen hakk-ı âcizânemin ibtâl ve meşrûta-i mezkûrenin gayr-ı müstahıkkının 
elinde sarf ve istihlâk olunmaması içün cihet-i mezkûreyi dâîleri uhdesine bi’l-asâle tevcîh ettirilmesi 
veyahut bahr-i ummân-ı kerem-cûd-ı pâdişâhîye nisbetle bir katre dâîlerine ve ehl-i iyâl ve evlâdıma 
kâfî münâsib mikdâr maâş tahsîs buyurulmasını hâk-pây-i şevket-ihtivâ-yı mülûkânelerine vâzıʼ-ı cebîn-
i darâatle istirhâm eylerim. Ol babda emr ü fermân şevketlü kudretlü efendimiz hazretlerinindir.  

Fî [21] Cemaziyelevvel sene 1301 ve fî 6 Mart sene 1300 / 18.03.1884 

 Pul ve 
 Mühür (Ahmed Kemal) 
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Ek Belge 6: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri / DH. EUM. 6. Şb. 52 / 12 

 Karesi Mutasarrıflığı 
 Tahrîrât Kalemi 
 Aded 

 Umumi: 2703 
 Husûsî: 436 

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine 

Maʼrûz-ı çâker-i kemîneleridir  

Geçen temmuz ayının yirmi birinci gecesi zevâli saat on bir râddelerinde Bandırma’da Haydar Çavuş 
Câmiʻ-i Şerîfi civarında zuhûr eden yangın hakkında mahallinden bu kere alınan tafsîlât ve îzâhattan 
harîkın mezkûr câmiʻ-i şerîf akârâtından bir kalıpçı dükkânında müsteʼcir Hasan Efendinin gündüz 
dükkânını kapadığı esnâda dikkatsizlik eseri olarak bıraktığı ateşten zuhûr ederek ittisalinde ki 
ebniyenin de ahşap olmasından naşi sekiz dükkân kâmilen muhterik olduktan sonra ateşin itfâsına 
muvaffakıyet hâsıl olduğu ve mûmâ ileyh Hasan Efendi hakkında tutulan evrâk-ı tahkîkiyyenin cihet-i 
adliyeye tevdîʼ edildiği anlaşılmakla berây-ı maʼlûmât arz-ı keyfiyet olunur. Ol babda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 22 Şevval sene 1335 ve fî 11 Ağustos sene 1333 / 11.08.1917 

 Karesi Mutasarrıfı Vekili  
 Mühür  

 

 

Ek Belge 7: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri / C. EV. 187/9318 

 

Devletlü inayetlü merhametlü sultanım hazretleri sağ olsun 

Bu kulları Bandırma’da vâkıʻ Haydar Çavuş câmiʻ-i şerifi vakfının kayyımı ve câbîsi olup Bandırma 
kasabasında vâkıʻ kayyıma meşrût bir bâb dükkanı babam ve bu kulunuz kırk seneden mütecaviz zabt 
edip mütevellî-i merkūm şimdi alup vakfa idhal ederim ve gah senin zimmetinde mal-ı defʼ-i vakf kaldı 
deyü buna ve sana vereceği yoğiken buna akçe devr edüp fuzuli tahrir-i temessük edüp gadr etmekle 
mercûdur ki mahallinde şerʼle görülmek içün fermân-ı şerîfleri rica olunur.  

 Bende Mustafa  

 Kayyım ve Câbî 

Mahallinde şerʼle görülmek buyuruldu. 

Fî 18 Rebiülahir sene 1179 / 23.09.1766 
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Ek Belge 8: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri / AE. SMST.III. 72 / 5301  

Devletlü inâyetlü merhametlü sultanım hazretleri sağ olsun 
Arzuhal-i kullarıdır ki hâlâ saray-ı atîk-ı maʼmûre ağası hazretlerinin taht-ı nezâretlerinde olan evkafdan 
Kapudağı nâhiyesinde Bandırma kasabasında merhûm Haydar Çavuş evkâfının akârâtlarından olmak 
üzere bir bâb dükkana Mehmed ve Hüseyin nâm kimesneler bizim pederimizden irsen intikāl eyledi 
mülkümüzdür deyü vakfa gadr murâd ederler. Merâhim-i aliyyelerinden mercûdur ki mezbûrlar ile 
nuzzâr-ı vakf-ı şerîf hazretlerinin huzûrunda Haremeyn-i şerîfeyn müfettişi efendi şerʼle görülüp iʼlam 
eylemesiçün fermân-ı şerifleri rica olunur. Bâkî fermân sultanımındır.  
 Bende  

 Abdullah el-Mütevellî 

 ve mürtezika-i  

 vakf-ı şerîf 

Haremeyn müfettişi Efendi  

şerʼle görüp iʼlâm eylesün deyü buyuruldu 

Fî 7 Muharrem sene 1181 
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RESİMLER 

 

 

 
Resim 1. Haydar Çavuş Cami Vaziyet Planı 

 

 

 

 

 

 
Resim 2. Haydar Çavuş Caminin 1922 yılındaki işgalden denizden görünümü (Zeynep Emel 

Ekim arşivi) 
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Resim 3. Haydar Çavuş Caminin 1922 yılındaki işgalden sonraki durumu(Zeynep Emel Ekim 

arşivi) 
 

 

 

 
Resim 4. Haydar Çavuş caminin iç mekanının 1922 yılındaki işgalden sonraki durumu(Zeynep 

Emel Ekim arşivi) 
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Resim 5. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi _030.0.18.01.01.024.23.007 
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Resim 6. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi_030.0.18.01.01.024.30.003. 
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Resim 7. Haydar Çavuş Cami mahfel kısmı (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 

 

 

 

 
Resim 8. Haydar Çavuş Cami mihrap duvarı kalemişleri (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 
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Resim 9. Haydar Çavuş Cami yandan görünüm(Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 

 

 

 
Resim 10. Sağ taraftaki fotoğraf Haydar Çavuş Cami girişi (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) Sol 

taraftaki fotoğraf Haydar Çavuş Cami 
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Resim 11. Haydar Çavuş Cami kubbe içi kalemişi örnekleri (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 

 

 

 
Resim 12. Haydar Çavuş Cami üst sıra pencere pervazları (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 
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Resim 13. Haydar Çavuş Cami mihrabı (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 

 

 

 
Resim 14. Ondokuzuncu yüzyıl başında Haydar Çavuş Cami ve şadırvanı-

www.facebook.com.Bandirmakulturplatformu 
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Resim 15. BOA. DH. MKT. 2445 _91 
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Resim 16. Haydar Çavuş Cami şadırvanı (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 

 

 
Resim 17. Haydar Çavuş Cami şadırvan havuzu (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 

 

 

 



 

498 

 

 

 
 

Resim 18. BOA. MF.MKT 383_54 
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Resim 19. BOA. Y.MTV. 14 _ 21 
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Resim 20. BOA. DH. EUM. 6. Şb. 52 _12 
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Resim 21. BOA. C. EV. 187_9318 
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Resim 22. BOA. AE. SMST.III. 72_ 5301 
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Resim 23. Haydar Çavuş Cami çeşmesi (Zeynep Emel Ekim arşivi, 2018) 
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ÖMER SEYFETTİN’İN “KURBAĞA DUASI” HİKÂYESİNDE METİNLERARASILIK 

 
Doç. Dr. Osman ÜNLÜ 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, osm.unlu@hotmail.com 
 

 
 
 
ÖZET: 

 
Gönen’in yetiştirdiği önemli kişiliklerden biri olan Ömer Seyfettin, modern hikâyeciliğin ilk ve en önemli 
temsilcilerindendir. Ömer Seyfettin’in bazı hikâyelerinde zaman zaman klasik kaynaklardan faydalandığı uzun 
zamandır bilinmektedir. Ömer Seyfettin, özellikle Yeni Mecmua’da “Eski Kahramanlar” serisi içinde yer alan tarihî 
ve epik hikâyelerinin konularını Nâimâ ve Peçevî tarihlerinden çıkarmıştır. Bu tür hikâyelerin üzerinde çok durulan 
bir örneği olan Başını Vermeyen Şehit’te Ömer Seyfettin, büyük ölçüde Peçevî Tarihi’nden yararlanmıştır. Ömer 
Seyfettin, Peçevî Tarihi’nde bir arasöz olarak yer alan manzum bir destanın bütün unsurlarını almış, fakat onları 
çağdaş hikâye metotlarına göre işlemiş ve kendinden pek çok şey katmıştır. Ömer Seyfettin, hikâyenin başına 
Peçevî Tarihi’nden alıp yerleştirdiği epigrafla da hikâyesinin kaynağını bu eserden aldığını ifade etmek 
istemektedir. Bu türden bir kaynak kullanımı da “Tos” hikâyesinde bulunmaktadır. Nev’î-zâde Atâyî’nin 
Hamse’sindeki Nefhatü’l-ezhâr mesnevisinde yer alan bir hikâye ile “Tos” arasındaki şaşırtıcı benzerlik daha 
önceki araştırmalarda ortaya konulmuştur. 
 
Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in başka bir hikâyesi olan “Kurbağa Duası”nda klasik hikâyenin izleri sürülecektir. 
Bu konuda başvuracağımız klasik kaynak, Gedizli Azmî (öl. 1016/1607) tarafından kaleme alınan Kitâb-ı Hiyel 
olacaktır. Kaynaklarda yanlış olarak Menâkıb-ı Hamsîn ve Kitâb-ı Kümük adlarıyla geçen bu eser bu şekliyle ilk 
defa burada ele alınacaktır. Hileler Kitabı, iki ana bölüm ve bu bölümler içinde alt bölümlere ayrılmış bir eserdir. 
İlk bölümde yazar, hükümdar ve âlimlerin başlarından geçen ve hile ile ilgili hikâyelere yer vermiştir. İkinci 
bölümde de ise dört alt kısım bulunmaktadır. Burada, kurnaz insanlar, ârifler, hayvanlar ve kadınların yer aldığı 
ve konusu hile olan hikâyelere yer verilmiştir. Bu eserdeki hikâyelerden birindeki bir hile, aynı şekilde Ömer 
Seyfettin’in “Kurbağa Duası” hikâyesinde de kullanılmıştır. Mekân, kişiler ve olay arasında farklılıklar olmasına 
karşın olay örgüsünün iskeleti her iki hikâyede de ortaktır.  
 
Bildiride bu hikâyeler hakkında bilgi verildikten sonra metinler mukayese edilecek, benzer ve farklı yönler ortaya 
konulacaktır. Ayrıca her iki hikâyede de dönemin sosyal ilişkilerini irdeleyen ve eleştiren yönlerinin bulunması da 
kayda değer hususlardandır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Kurbağa Duası, Gedizli Azmî, Kitâb-ı Hiyel, metinlerarasılık 
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INTERTEXTUALITY IN OMER SEYFETTIN'S "KURBAGA DUASI" STORY 
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ABSTRACT: 
 
Omer Seyfettin, one of the important personalities Gönen raised, is the first and most important representative 
of modern storytelling. It is known for a long time that Omer Seyfettin occasionally benefited from classic sources 
in his stories. Omer Seyfettin, , are extracted the subjects of his stories especially in the Yeni Mecmua "Old 
Heroes" series of historical and epic from the history of Nâimâ and Peçevî.In "Başını Vermeyen Şehit ", an 
example of this kind of story that has been very much researched, Omer Seyfettin has benefited greatly from 
Peçevî History. Omer Seyfettin, has taken all the elements of a poetic epic that takes place as an intermediary in 
the Peçevî History but he has imbued them with contemporary story methods and has added many things to 
themselves.Omer Seyfettin wants to express that he took the source of the story from this work by taking 
epigraphs from the Peçevî History. The use of this kind of resource is also in the story of "Tos".The surprising 
resemblance between a story in the Nefhat al-ezhâr of Nev'î-zâde Atâyî and the "Tos" was revealed in previous 
researches. 
 
In this work, another story of Omer Seyfettin, "Kurbağa Duası ", will trace the classic story. The classical source 
we will refer to this issue will be Kitâb-i Hiyel, which is taken by Gedizli Azmi (d. 1016/1607). This work, which 
was mistakenly referred to in the sources as Menâkib-i Hamsîn and Kitâb-i Kümük, will be discussed for the first 
time in this way.  The Book of Wiles is a work divided into two main chapters and sub-chapters within these 
chapters. In the first chapter, the author has included stories about the frauds that passed through the heads of 
rulers and scholars. In the second part, there are four sub-chapters. Here are the stories of cunning people, sages, 
animals and women involved and the subject of trickery. A trick in this story is also used in Omer Seyfettin's 
"Kurbaga Duasi” story. 
Although there are differences between space, people, and event, the skeleton of the event is common in both 
stories. 
 
In study, After have been informed about these stories, texts will be compared and similar and different aspects 
will be revealed. It is also worth mentioning that both stories have aspects that criticize and criticize the social 
relations of the time. 
 
Keywords: Omer Seyfettin, Kurbaga Duasi, Gedizli Azmi, Kitâb-i Hiyel, intertextuality 
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GİRİŞ 

Türk kısa hikâyeciliğinin ilk ve en önemli isimlerinden biri olan Ömer Seyfettin’in tarihî ve epik 
hikâyelerinden bazılarının konularını Osmanlı kaynaklarından aldığı bilinmektedir. Bu tür hikâyelerin 
üzerinde çok durulan bir örneği olan Başını Vermeyen Şehit’te Ömer Seyfettin, büyük ölçüde Peçevî 
Tarihi’nden yararlanmıştır. Ömer Seyfettin, Peçevî Tarihi’nde bir arasöz olarak yer alan manzum bir 
destanın bütün unsurlarını almış, fakat onları çağdaş hikâye metotlarına göre işlemiş ve kendinden pek 
çok şey katmıştır. Ömer Seyfettin, hikâyenin başına Peçevî Tarihi’nden alıp yerleştirdiği epigrafla da 
hikâyesinin kaynağını bu eserden aldığını ifade etmektedir.  
 
Ömer Seyfettin’in Başını Vermeyen Şehit’te uyguladığı, eski kaynaklarda yer alan konu veya motifi kendi 
eserlerinde kullanma metodunu başka hangi hikâyelerde uyguladığı tam olarak bilinmemektedir. Onun 
bazı hikâyelerinin başına koyduğu epigraflar bu konuda araştırmacılara yol gösterici nitelikte olabilir. 
Ömer Seyfettin’in bu özelliklere sahip hikâyelerinden biri olan Tos hikâyesindeki eski metinlerle olan 
ilişkilere daha önce yayımladığımız bir makaleyle değinmiştik. Söz konusu hikâyenin konusu, 
kendisinden çok uzun bir süre önce yaşamış olan Cinânî ve Nev’î-zâde Atâyî’nin söz konusu 
hikâyelerindeki olay örgüsüne çok benzemektedir (Ünlü, 2007: 236-237).  
 
Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in başka bir hikâyesi olan Kurbağa Duası, klasik Osmanlı metinlerinden 
birisi olan Gedizli Azmî’nin Kitâb-ı Hiyel adlı eserinde yer alan hikâyelerden biriyle metinlerarasılık 
bağlamında değerlendirilecektir.  
 
Ömer Seyfettin* 
 
Ömer Seyfettin, babasının görev dolayısıyla bulunduğu Gönen’de 1884 yılında doğdu. Dağıstan 
göçmeni bir aileden gelen babası Ömer Şevki Bey binbaşılığa kadar yükselen alaylı bir subaydı. Annesi 
Fatma Hanım, İsfendiyaroğulları’ndan Ankaralı topçu kaymakamı Mehmed Bey’in kızıdır. Öğrenimine 
Gönen’deki mahalle mektebinde başlayan Ömer Seyfettin, babasının bulunduğu Ayancık’tan annesiyle 
beraber İstanbul’a gelerek dedesinin Kocamustafapaşa’daki konağına yerleşti. Tahsiline Eyüp Askerî 
Baytar Rüşdiyesi’nde (1893-1896) ve Edirne Askerî İdâdîsi’nde (1896-1900) devam etti. Mekteb-i 
Harbiyye’de iken 2 Ağustos 1903’te Makedonya’da baş gösteren isyan hareketlerinden dolayı onun 
bulunduğu son sınıf o bölgede görevlendirilmek üzere erken mezun edildi.  
 
Ömer Seyfettin’in İttihat ve Terakkî ile münasebeti Selânik’e tayin edildiği 1909’dan itibaren başlar. 31 
Mart Vak‘ası’nı bastırmak amacıyla İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nda o da vardı. Ancak İstanbul’un 
siyasî-ideolojik havası ve asker-siyaset ilişkisi askerlikten soğumasına sebep oldu. İttihat ve Terakkî’nin 
maddî desteğiyle çıkan Genç Kalemler dergisinde “yeni lisan” hareketini başlattı. 1911’de, bütün 
zamanını kültür konularına ayırmak amacıyla Ziya Gökalp’in teşviki ve tazminatının İttihat ve Terakkî 
tarafından ödenmesiyle ordudan ayrıldı. Fakat Balkan Savaşı’nın patlak vermesi üzerine yeniden askere 
çağrıldı ve üsteğmen rütbesiyle Garp Ordusu’nda 39. Alay’ın 3. Tabur’una katıldı (14 Eylül 1912). 
Komanova’da Sırplar’a, Yanya’da Yunanlılar’a karşı savaştı. 20 Ocak 1913’te Kanlıtepe’de Yunanlılar’a 
esir düştü. Atina yakınlarındaki Nafliyon kasabasında on ay kadar süren esirlik hayatının ardından 
İstanbul’a döndü (17 Aralık 1913). Bu sıralarda annesi ölmüş, babası tekrar evlenerek İstanbul’dan 
ayrılmıştı. Kendisini çok yalnız hisseden Ömer Seyfettin 23 Şubat 1914’te askerlikten ikinci defa istifa 
etti. Dârülmuallimîn’de kıraat, Kabataş Sultânîsi’nde edebiyat öğretmenliği görevlerini üstlendi. Aynı 
yıl İstanbul Dârülfünunu’nda kurulan Tedkīkāt-ı Lisâniyye Encümeni üyeliğine seçildi. 1915’te Harbiye 
Nezâreti’nin kültür ve sanat adamları için Çanakkale cephesine düzenlediği geziye katıldı. 1915 yılı 

                                                           
* Ömer Seyfettin’in hayatı hakkındaki bilgiler Polat (2007: 80-82)’tan kısaltılarak alınmıştır. Daha geniş bilgiler için 
ayrıca Müjgan Cunbur’un makalesine de bakılabilir (1992: 1-18). 
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sonlarında Besim Edhem Bey’in kızı Câlibe Hanım’la evlendiyse de bu evlilik üç yıl sürdü. Siyasî ve hususi 
hayatındaki olumsuzluk, esasen bozulmuş olan sağlığını iyice kötüleştirdi. Manastır yıllarında 
kumandanı olan Câvid Paşa’nın Kalamış koyundaki yalısını kiraladı. “Münferit Yalı” adını verdiği bu evde 
tek başına yaşadı. 23 Şubat 1920’de yatağa düştü, 4 Mart 1920’de kaldırıldığı Haydarpaşa Tıp Fakültesi 
Hastahanesi’nde 6 Mart 1920 tarihinde öldü. Yapılan otopsi sonucunda hastalığının şeker olduğu 
anlaşıldı. Cenazesi Kadıköy-Kuşdili Mahmutbaba Mezarlığı’na defnedildi. Buranın tramvay garajı haline 
getirilmesinden dolayı kemikleri 23 Ağustos 1939’da Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı’na taşındı. 
 
Çeşitli takma isimler ve rumuzlar kullanan, birçok yayın organında yazıları çıkan Ömer Seyfettin hikâyeci 
olarak şöhret kazanmasına rağmen edebiyat âlemine şiirle girmiştir. Edebiyât-ı Cedîde etkisinin 
görüldüğü II. Meşrutiyet’ten önceki şiirleri aruzla olup genellikle sone şeklinde ve aşk konusunda 
yazılmıştır. Aynı dönemde şiire girmeye başlayan sosyal konular 1914’e kadar birkaç şiirinde daha 
devam eder. 1911’den sonra kelime kadrosunda önemli değişiklikler görülür. Şiirlerindeki asıl değişme 
ise 1914’te başlar. Daha önce kısmen kullandığı heceyi benimsemiş, sonenin yanı sıra koşmaya da yer 
vermiştir. 1914 yılına kadar yazdığı şiirler Tevfik Fikret’i hatırlatırken sonrakiler Ziya Gökalp’in 
yönlendiriciliğini yansıtır. İlk hikâyesi 1902’de Sabah gazetesinde çıkan “Tenezzüh”tür. Maupassant 
tarzı diye bilinen giriş, gelişme ve sonuç bölümlemeli, vak‘ayı ön plana çıkaran, karakter tahlili ve mekân 
tasvirini geri planda tutan hikâyeyi Türk okuyucusuna Ömer Seyfettin tanıtmıştır. Bir kısmını fantezi 
diye nitelendirdiği tahkiyeli metinlerin ardından şahsî damgasını taşıyan hikâyelerini 1911’deki yeni 
lisan hareketinden sonra yazmıştır.  
 
Hikâyelerinde ilham kaynakları çok çeşitlidir. Öncelikle şahsî hayat tecrübelerinin izlerini taşıyan 
metinler önemli bir yer tutar. Bunlardan bir kısmını kahraman-anlatıcının bakış açısıyla verdiğinden 
bunlar kendisiyle ilgili araştırmalarda belge diye kullanılmıştır. “And”, “Falaka”, “İlk Cinayet”, “Kaşağı” 
gibi hikâyeleri çocukluk yıllarının; “Bomba”, “Hürriyet Bayrakları”, “Tuhaf Bir Zulüm”, “Beyaz Lâle”, 
“Nakarat” gibi hikâyeleri askerlik hayatının yansıması olarak kabul edilmiştir. Hikâyelerinin bir kısmı, I. 
Dünya Savaşı sırasında Harbiye Nezâreti’nin cephedeki askerin ve halkın moralini yükseltecek edebî 
metinler yazılması isteğine uygun parçalardır. Tarih ve kahramanlık temalı bu tür metinler millî bir 
edebiyat meydana getirme arzusunun tezahürüdür. Yazarın “Eski Kahramanlar” üst başlığıyla çıkan 
hikâyelerinin tamamı bu bağlamda düşünülebilecek niteliktedir. Bazı hikâyelerini ise sosyal ve siyasal 
konulardaki düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yazmıştır. “Ashâb-ı Kehfimiz”, “Mehdî” gibi 
hikâyelerinin bazı kısımları gazete yorum-haberlerini andırmaktadır. Hikâyelerinin önemli bir kısmında 
ironi diğer özellikleri ikinci planda bırakacak kadar belirgindir. “Kurbağa Duası”, “Perili Köşk”, 
“Keramet”, “Nezle” gibi hikâyelerinde toplum hayatının bönlük, cehalet ve taassuptan dolayı 
gülünçleşen taraflarını ortaya koyar.  
 
Toplumda açıkgöz, şarlatan kimselerle ilgili “Karmanyolacılar” ile Efruz Bey tipi etrafındaki 
hikâyelerinde de ince alay ve nükte biçiminde bir mizah anlayışı vardır. “Nâdan”, “Çakmak”, “Bir Hayır” 
gibi hikâyelerinin atasözü, halk hikâyesi, destan, masal gibi edebiyat ürünlerinden ilham alınarak 
yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu hikâyeleri Ziya Gökalp’in düşünceleri doğrultusunda kurulan Halka Doğru 
Cemiyeti’nin misyonuyla ilgili görmek gerekir. “Nezle” gibi ağız taklitleri görülen örneklerin dışında 
süssüz bir üslûp hikâyelerindeki ortak özelliktir. II. Meşrutiyet sonrası hikâyelerinde eğitici bir 
düşünceyle topluma yön verme gayreti hissedilir. Hikâyelerinde mekânın yurt sathına yayılmış genişliği 
dikkati çeker. Karakter ve tip yaratmada da başarılı olan yazar “Ferman”, “Kütük”, “Vire”, “Teselli”, 
“Pembe İncili Kaftan”, “Başını Vermeyen Şehid”, “Kızılelma Neresi?”, “Büyücü”, “Teke Tek”, “Topuz”, 
“Diyet” gibi hikâyelerinde Türk tarihinden aldığı ve ideal insan olarak işlediği kahraman tipini ortaya 
koyar. “Hürriyete Lâyık Bir Kahraman”, “Asilzadeler”, “Bilgi Bucağında”, “Tam Bir Görüş”, “İnat”, 
“Sivrisinek” gibi hikâyelerinde II. Meşrutiyet sonrası fikrî ve siyasî yönelişlerdeki olumsuzlukları 
göstermek üzere Efruz Bey adıyla çizdiği şarlatan tipini; “Mermer Tezgâh”, “Tütün”, “Dama Taşları”, 
“Makul Bir Dönüş”, “Acaba Ne idi?” gibi hikâyelerinde ise gündelik hayatın içinde yaşattığı iddiasız, ârif, 
babacan Câbi Efendi tipini canlandırmıştır. Efruz Bey ve Câbi Efendi tipleri etrafındaki hikâyeleri romana 
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geçme arzusu olarak yorumlanabilir. Sağlığında “Ashâb-ı Kehfimiz” içtimaî roman, “Efruz Bey” fantezi 
roman tanımlamasıyla yayımlanmıştır. Romana en yakın eseri ise bitiremediği “Yalnız Efe”dir. Yazarın 
“tekellümî hikâye” diye nitelediği “Pamuk İpliği” ve sağlığında sahnelendiği bilinen “Mahçupluk 
İmtihanı” adlı mizahî bir kalem tecrübesi de vardır. 
 
Ömer Seyfettin’in önemli bir cephesi de dilciliğidir. Selânik’te Genç Kalemler dergisinde on altı bahis 
halinde yayımlanan “Yeni Lisan” yazısı, Türk dili ve edebiyatına yeni bir rota çizer. Ömer Seyfettin’in 
Diyarbekir’deki Dicle gazetesinde “Yeni Lisan” adıyla yayımlanmış bir makalesi daha vardır (sy. 23, 4 
Ağustos 1327/ 17 Ağustos 1911, s. 1-3). İlki Osmanlı Türklüğü ile sınırlı ve halkçı bir dil anlayışıyla 
yazılmışken ikincisi bütün Türklüğe yönelik milliyet merkezli bir dil anlayışını ifade eder. Bu fark Ziya 
Gökalp’le tanışmasına bağlanabilir. İstanbul ağzını bütün Türklüğün yazı dili yapma fikri daha önce 
Gaspıralı İsmâil ve Hüseyinzâde Ali Turan tarafından ortaya atılmıştır. Aynı görüşleri Ömer Seyfettin ile 
birlikte Ziya Gökalp de tekrarlamış ve Türkçülüğün Esasları’nda daha sistematik hale sokmuştur*. 
 
Kurbağa Duası  
 
Ömer Seyfettin’in içinde yaşadığı toplumun yapısının karmaşıklığı, onu oluşturan bireylerin çeşitliliği ve 
fikir farklılıklarına rağmen ne kadar uyum içinde olduğuna ilişkin hikâyelerinden biri olan Kurbağa Duası, 
Ömer Seyfettin’in son neşredilen hikâyelerindendir. Hikâye, Ömer Seyfettin’in ölümünden yaklaşık iki 
ay önce, Vakit gazetesinin 10 Kânunusani 1336/10 Ocak 1920’deki nüshasında yayımlanmıştır (Cunbur, 
1992: 143).  
 
Olay, İstanbul’a yakın bir taşra kasabasında geçer. Burada insanlar çeşitli sınıflara ayrılmıştır: Bir 
taraftan eşraf, ulemâ filan! Öbür taraftan memurlar, zâbitler, muallimler... Sonra kasabanın çift, çubuk 
sahibi yerli ahalisi...(Ömer Seyfeddin, 2017: 118) Bu sınıfların arasında, bütün bu zıt kutupların hepsini 
birbirine bağlayan bir kişi vardır: Belediye doktoru. Doktor, bu sayılan her sınıfla içli dışlıdır. Yazar da 
bu kasabada, bundan yedi, sekiz belki dokuz sene öncesinde lisede öğretmendir. Bu okul da tıpkı kasaba 
gibi ayrı bir âlemdir: 
Programları, gayeleri birbirine zıt; dört, beş mektebin yetiştirdiği yaşlı, genç, zeki, budala, zevzek, sükutî 
yirmi muhtelif adam: Müdür, muavin, muallimler, muînler... İdare memurları... Evvel zamandan kalma, 
hani o bir tarafından güneş batarken öbür tarafından doğan eski kocaman imparatorluğumuzun en 
uzak köşelerinden gelme leylî talebe... Her ırktan, her cinsten –lisanlarından başka hiçbir şeyleri 
Türkleşmemiş– bir sürü çocuk... Fakat bu kadar bariz tezatlar arasında o ne samimi ahenktir! 
Mutaassıplar, mürtecîler, liberaller, sonra hiçbir muayyen mesleği, meşrebi olmayanlar birbirleriyle 
kardeş gibi geçinirlerdi (Ömer Seyfeddin, 2017: 118-119). 
 
Burada görev yapan öğretmenlerin dikkat çekenleri aşırı derecede açık fikirli matematik öğretmeni, 
herkese kara cahil nazarıyla bakan tabiat muallimi, Yahudi bir Fransızca öğretmeni, kanunlara ve 
kurallara aşırı bağlı okul müdürüdür. Yazar ise edebiyat öğretmenidir. Bu muallimler arasında yazarın 
en sevdiği ise dinî ilimler hocası Bahir Efendi’dir: 
Medreseden sonra darülfünunu da tamamlamıştı. Yaşı elliye yaklaşıyordu. Fikrinde musır, cerbezeli, 
açıkgöz, tuhaf, şen bir adamdı. Benimle dostluğuna sebep, terbiye hakkındaki fikirlerimizin bir 
olmasıydı. Çünkü ben her ne kadar milliyetperver bir liberal isem de, "terbiye"nin daima 
"muhafazakârâne" olması lazım geldiğine mûtekidim. İçtimâi inkılabın yeri mektep değil, hayattır. 
Muallimlerin vazifesi çocuklara, eski hayatın terbiyesini ibrâm etmektir. O da işte benim gibi düşündüğü 
için, meclislerde ikimiz taraftarlarımızla bir kuvvet teşkil eder, liberallere, yeni asrî terbiye taraftarlarına 
ağız açtırmazdık. Bâhir Hoca'nın en meftun olduğum şeyleri canlılığı ile "mebnî-aleyh, mebnî-bih, 
mebnî-leh" gibi tâbirleri idi. Kavga eder gibi konuşur, kelimelerine sanki yumruk şeklinde vücutlar 
vermek istiyormuş gibi sağ kolunu –bir Karagöz çevikliğiyle– sallardı (Ömer Seyfeddin, 2017: 120).  

                                                           
* Polat, N.H. (2007). Ömer Seyfettin, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C: 34, 80-82. 
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Bahir Efendinin bir tek kusuru vardır: Nargilesi… Nargileye o kadar tutkundur ki günde en az on defa 
nargile içer. Bir gün kahvede otururlarken belediye doktorunun geldiğini görürler. Doktor onlara, Cuma 
günü Bektaşi tekkesine gideceklerini, eğlence düzenleyeceklerini söyler. Bir miktar konuştuktan sonra 
Bahir Efendi’nin nargilesini de götürmesi şartıyla daveti kabul ederler. Cuma günü olduğunda Bektaşi 
tekkesine gidilir:  
Burası eski mesut zamanlarda taptaze kalmış bir cennetin hayaline benziyordu. Sanki tarih denen 
fırtınanın rüzgârları bu asırlık çınar ağaçlarının arasından, beyaz münzevî binanın sakin çatısı üstünden 
hiç geçmemişti. Etrafta setleri olmasa tabii bir göl sanılacak derecede büyük havuz zümrüt gölgeler 
içinde, nilüfer rüyalar açmış, uyuyordu. Dervişlerin yaydığı hasırlara yan geldik. Telgrafçı udunu, tapu 
memuru kanununu aldı. Kemancı Aleko da gelmişti. Saz başladı. Doktor: "Sâki benim!" diye herkese 
sunuyor, Bâhir Hoca'nın önünde dikilip kalıyordu (Ömer Seyfeddin, 2017: 121).  
 
Ancak ciddi bir sorun vardır: Kurbağalar! Gülüyorduk. Eğleniyorduk. Lâkin kafamız kazan gibiydi! Bu 
yeşil cennette ardı arası kesilmez bir cehennem gürültüsü vardı: Kocaman havuzun içinde belki bir 
milyon kurbağa... Avazları çıktığı kadar haykırıyorlardı. O kadar ki, âdeta birbirimizin söylediğini 
işitemiyorduk (Ömer Seyfeddin, 2017: 122). Mecliste bulunanlar, kurbağaları susturmak için taş toprak 
ne varsa havuza atarlara ama bu, kurbağaları daha da azdırır. Sonunda dayanamayıp baka yere 
kaçmaya karar verdikleri sırada Bahir Efendi’nin sesi duyulur: İstersem, ben onları bir anda sustururum! 
(Ömer Seyfeddin, 2017: 122) Nasıl yapacağını sorduklarında “Bir nefes ederim, hemen susarlar” 
cevabını alırlar. Topluluğun neşesi kaçmışken gülmeye başlarlar. Lakin kendilerine yeni bir eğlence 
çıkmıştır. Bahir Efendi kalkar, nargilesini eline alıp havuzun kenarına gider. Sulara doğru üfürür ve 
aradan bir dakika geçmeden kurbağaların birdenbire sustuğunu görürler. Herkes şaşırır, ne yaptığını 
soranlara “Görmediniz mi? Gözlerinize de mi itimadınız yok, nefes ettim” (Ömer Seyfeddin, 2017: 123) 
cevabını verir. Yarım saat sonra kurbağalar yine ötmeye başlar. Bahir Hoca havuzun kenarına gider, bir 
nefeste yine hepsini susturur. Oradakiler yaşadıklarına akıl erdiremezler:  
Bâhir Hoca'nın nefesine Kemancı Aleko bile inandı. Doktor inanamıyor, fakat gözüyle gördüğü neticeyi 
de inkâr etmek cesaretini gösteremiyordu. Yerli memurlar hayretten rakıya bile devam edememişlerdi. 
Bektaşi dervişleri dalgın dalgın, nefes sahibine bakıyorlar, kim bilir akıllarından neler 
geçiriyorlardı(Ömer Seyfeddin, 2017: 124).  
 
Ertesi akşam yazar ile Bahir Efendi kahvede gazete okuyorken yazarın aklı hala önceki gündedir. Sorsa 
alacağı cevaptan emindir: Doğrudan doğruya kendisine sorsam, eminim ki, yine "Gözlerine de mi 
itimadın yok! Nefes ettim, kör müydün?" diyecek, beni de kurbağalar gibi susturacaktı. Fakat ben enayi 
değildim. Ona zihnen, ilmî bir pusu kurdum. Bir şekilde konuyu ruh bahsine getirip onu köşeye sıkıştırır. 
Sonunda Bahir Efendi, kurbağaları nasıl susturduğunu itiraf etmek zorunda kalır:  
Öyle bir vaziyete sokmuştum ki... Kalın kaşlarını çattı: 
— Ben kurbağalara nefes etmedim! 
Dedi. 
— Ya nasıl susturdun onları? 
— ... 
Ağzını açamıyordu. Fena sıkışmıştı. Aklı sıra, ya cahilliği kabul edecek, ya hakikati söyleyecekti. 
— Söyle öyleyse, ne yaptın da, kurbağalar sustular? 
— Şey, canım... Budala mısın? Nefes filan olur mu? Şey ettim... 
— Ne ettin? 
— Nargilenin marpucunu sarkıttım... 
— Ey?.. 
— Kurbağalar onu yılan sandılar. Hemen dibe kaçtılar (Ömer Seyfeddin, 2017: 124-125). 
 
Yazar, Bahir Efendi’nin ağzından aldığı bu sırrı kimseye söylemez. Bahir Efendi’nin nefes kerameti bütün 
kasabaya yayılır. Doktorun bile şüpheleri yavaş yavaş gider. Bu konu açıldığı zaman zavallı doktor 
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boynunu büküp “Dünyada ne kadar meçhul var. İlmimiz bu meçhulün yüz milyonda biri bile değil!..” 
diyerek cevap verir.  
 
2.1. Gedizli Azmî 
 
Azmî’nin hayatı hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Kaynaklar, onun Gedizli olduğunda hemfikirdir. Azmî, 
Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı Sözlüğü’ne göre “asker şairlerdendir” (İpekten vd. 1988: 61). Ancak 
Azmî hakkında bilgi veren çağdaşı kaynaklarda buna benzer bir bilgi yoktur. Riyâzî (Açıkgöz, 2017: 228) 
ve Ahdî (Solmaz, 2005: 447) onun hakkında “erbâb-ı tımar”, Hasan Çelebi (Kutluk, 1989: 628) de 
“erbâb-ı zeamet” ifadesini kullanır. Söz konusu eserde Osmanlı idari yapısında tımar ve zeametin 
genellikle askerlere tahsis edilmesinden yola çıkılarak böyle bir sonuca ulaşılmış olabilir. Bunun yanında 
zeametin askerlerin yanı sıra divan-ı hümayunda görev yapan bürokratlara da verildiği bilinmektedir 
(Afyoncu 2013: 162). Bundan dolayı Azmî’nin mesleğinin askerlik olduğu bilgisine ihtiyatla yaklaşmak 
gerekir. Kitâb-ı Hiyel’in British Library nüshasının müellif hattı olduğu bilgisi göz önüne alındığında 
hüsn-i hat sahibi birisinin divandaki bürokratlar arasında yer alma ihtimali daha akılcı görülmektedir.  
 
Kaynaklar arasında Azmî hakkında en geniş bilgiler Ahdî’de yer almaktadır (Solmaz, 2005: 447). Ancak 
Ahdî de Azmî’nin biyografisi hakkında diğerlerinden daha fazla bilgi vermez, onun şairliği hakkında 
övücü ifadeler kullanır, çevresi hakkında bilgiler verir. Ahdî’ye göre Azmî, gece gündüz irfan ehliyle 
sohbet içindedir ve devlet erkânıyla yakınlık kurmuştur. Farsçaya, bu dilde şiir yazacak kadar hâkimdir. 
Şiirleri inci saçar, kelimeleri de şeker tadındadır. Ahdî, bu sözlerden sonra hayal gücü yüksek ve eşsiz 
bir gazel ile birkaç hikmetli kıtasını örnek olarak verir. 
 
Şairin asıl adının Murad olduğu bilgisi sadece Riyâzî’de yer alır. Şairin ölüm yılı hususunda yine sadece 
Riyazî’de bilgi vardır. Riyazî, Azmî’nin ölüm yılını 1016/1607-1608 olarak verir (Açıkgöz, 2017: 228). 
Azmî hakkında en fazla bilginin olduğu tezkirenin yazarı Ahdî, eserini o sırada Kütahya’da sancakbeyi 
olan Şehzade Selim’e 971/1563 yılında sunmuştur. Bu açıdan yazarın Azmî’yi şahsen tanıdığı 
düşünülebilir. Şairin ölümünden yaklaşık 45 yıl önce yazılan tezkireye göre şairimiz o yıllarda 
meclislerde boy gösterdiğine ve Farsçaya bu dilde şiir yazacak kadar hâkim olduğuna göre Azmî en az 
30 yaşlarında olmalıdır. Buna göre şairin öldüğünde en az 75 yaşında olduğu düşünülebilir.  
 
Yüksek ihtimalle ömrünün bir kısmını İstanbul’da geçiren Azmî’nin doğduğu Gediz şehrine en önemli 
hizmeti, dönemin kapıağası Gazanfer Ağa’yı* Gediz’de bir külliye yaptırmaya ikna etmesi olmalıdır. Bu 
olay çeşitli kaynaklarda şöyle anlatılır: Çok uzun bir süre devlet hizmetinde bulunan Gazanfer Ağa, bu 
servetini, adını sonsuza kadar yaşatacak bir hayır için harcamak ister. Bu düşüncelerini fetva emini 
Gedizli Mehmed Efendi ile şair Azmî’ye açar. Onlar da “Sizin İstanbul’da yaptıracağınız cami, padişah 
camilerinin yanında sönük kalır. Oysa camiyi bizim Gediz’de yaptırsanız adınız kıyamete kadar baki 
kalır” derler. Bunun üzerine Gazanfer Ağa, külliyeyi Gediz’de yaptırmaya karar verir. Külliyenin yapımı 
için Mimar Süleyman Çavuş görevlendirilir, Azmî de vekilharç olarak atanır (Pınar, 2012: 438). Bu 
külliyenin planının bizzat Mimar Sinan’ın çizdiğine dair rivayet olsa da bunu doğrulayan herhangi bir 
belge yoktur. Külliyede bulunan yapılardan hamam 1587, cami de 1590 yılında tamamlanmıştır. Daha 
sonra caminin kuzey tarafına 95 dükkânlı bir bedesten yapılıp geliri külliyeye vakfedilmiştir. Hamam ve 
caminin kitabesinde Azmî‘nin kaleme aldığı tarih kıtaları bulunmaktadır. 
 
Azmî’nin vefatından yaklaşık altmış yıl sonra Gediz’e gelen Evliya Çelebi, Gediz’in eşrafı arasında Azmî-
zâde Çelebi’yi de sayar. Aradaki zaman farkı dikkate alındığında bu Azmî-zâde, Azmî’nin torunu 

                                                           
* Gazanfer Ağa, 16. yüzyılın sonlarında sarayda büyük bir nüfuz elde etmiş ve 1603 ayaklanması sırasında devletin 
kötüye gidişinin sebeplerinden biri olarak görüldüğünden isyancılar tarafından padişahın gözü önünde idam 
edilmiş bir akhadım ağadır (Koçu, 1971: 6024). Macar veya Boşnak asıllı olduğu tahmin edilen Gazanfer Ağa’nın 
yaptırmış olduğu medrese, bugün Karikatür ve Mizah Müzesi olarak kullanılmaya devam etmektedir.  
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olmalıdır. Hatta Evliya Çelebi, yanındakilerden Sâilî Çelebi’nin Azmî-zâde’nin yanında hizmet ettiğini de 
belirtir (Evliya Çelebi, 2005: 24). Burada Evliya Çelebinin verdiği Gazanfer Ağa’nın Gedizli olduğu 
bilgisine ihtiyatla yaklaşmak gerekmektedir. Azmî’nin soyundan gelenler, Gediz’in her döneminde 
şehrin eşrafı arasında yer almışlardır. 1844 temettuat kayıt defterlerine göre Gediz’de 5.000 kuruştan 
fazla gelire sahip olan 19 aileden 10’u Azmî-zâdelerdendir ((Pınar, 2012: 315). Cumhuriyet döneminde 
ise soyadı kanunundan sonra farklı soyadlarıyla Gediz’deki itibarları devam etmiştir. Hem Gediz 
belediye başkanlığı hem de milletvekilliği yapan Ahmet Fuat Azmioğlu bunlardan sadece biridir (Pınar, 
2012: 4-5). 
 
Azmî, divan sahibi şairlerden biridir. Ancak divanı şu anda elde bulunan divanlardan değildir. Fâizî 
Divan’ı gördüğünü belirterek bir beyit örnek verir. Buna göre divan, kataloglara ya başka bir adla 
kaydedilmiş ya da günümüze kadar ulaşmamıştır. Azmî’nin elde bulunan şiirleri, tezkirelerin örnek 
olarak verdiği gazel, kıta ve beyitlerle sınırlıdır. Bunun yanında, kütüphanelerde bulunan çeşitli şiir 
mecmualarında Azmî’ye ait gazel ve diğer manzumelerin olduğu şüphesizdir. Azmî’nin elde bulunan 
tek eseri Kitâb-ı Hiyel’de de çok sayıda manzume vardır ve bunların neredeyse tamamı Azmî’nin 
kendisine aittir.  
 
Azmî’ye ait şiirlere göz atıldığında şairliğinin güçlü olduğu söylenebilir. Tarz olarak âşıkane ve hikemî 
üslubun seçildiği görülmektedir. Ahdî’nin Azmî hakkında Farsçaya yatkın olduğunu söylemesi Kitâb-ı 
Hiyel’deki Farsça kıta ve mesnevilerde vücut bulur. Yine Ahdî, onun şiirlerinin “inci yağdıran”, “şeker 
tadında” ve “ferahlık veren” bir özelliğinin olduğunu söyler. Şiirlerin idrak ehli tarafından beğenildiğini 
söyleyen Ahdî, Azmî’nin eşsiz bir gazelini ve üç kıtasını örnek verir. Bu kıtaların özelliği, hikemî ve 
atasözü niteliğinde olmasıdır.  
 
Azmî’nin şiirlerine bakıldığında basılarında dönemini ağır bir şekilde eleştirdiği görülür. Ahdî’nin 
tezkiresine aldığı kıtalardan birinde Azmî’nin dönemin devlet erkânına ağır eleştirileri dikkat çeker 
(Solmaz, 2005: 448): 
 
Beglere bin ma’rifet harc eylesen degmez pula  
Şimdi meyli dirhem ile bunlarun dînâredür  
Sikke-sûret ol yüri gel itme izhâr-ı kemâl 
İ’tibârı şimdi halkun cübbe vü destâredür  
Bu üsluptan Azmî’nin bu beylerden bir zarar gördüğü tahmin edilebilir. Kıtanın ikinci beytinde de halkın 
paraya, cübbe ve sarığa itibar ettiğini olgunluk sahiplerinin artık itibar görmediğini ifade eder. 
Kitâb-ı Hiyel 
 
Eserin adı şimdiye kadar yapılan çalışmaların hiçbirinde doğru olarak belirtilmemiştir. Bunda iki 
nüshanın da katalog kayıtlarının hatalı olarak tutulmasının büyük etkisi vardır. Bundan dolayı nüshalar 
iki farkı eser gibi düşünülmüş ve incelemeler elde yer alan bilgilere göre yapılmıştır. Kataloglardaki 
yanlış bilgilerden dolayı da nüshalar arasında herhangi bir bağlantı ihtimali bile söz konusu olmamıştır.  
 
Eserle ilgili ilk bilgiler Hasan Kavruk tarafından verilmiştir. Tabii bu bilgiler Türkiye’deki Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi Hazine 1279’da kayıtlı olan nüsha göz önünde bulundurularak aktarılmıştır. 
Karatay kataloğunda Menâkıb-ı Hamsîn olarak yer alan nüshanın böyle adlandırılmasının sebebi zahriye 
ve istinsah kaydında bu şekilde geçmesidir. Bu nüsha hakkında tarafından tarafımızca bir makale 
neşredilmiş ve her ne kadar katalogda ve nüsha içinde Menâkıb-ı Hamsîn olarak adlandırılmasına 
rağmen eserin başka bir adının olma ihtimali göz önünde tutulmuştu (Ünlü, 2017: 504-505):  
 
Eserin ismini oluşturan kelimelerden “menâkıb”, “menkıbe” kelimesinin çoğuludur ve genel olarak 
tanınmış din büyükleri veya tarihî kişiliklerin başlarından geçen, kimi zaman olağanüstü ögeler 
barındıran anlatılar olarak bilinmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Menâkıb-ı Hamsîn, kesinlikle 
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bir menkıbe külliyatı özelliği göstermez. Hatta içinde din veya tarikat büyükleriyle ilgili tek bir hikâye 
bile bulunmamaktadır. Eserin adındaki diğer kelime olan “hamsîn”, Arapçada elli sayısı anlamındadır. 
Bundan hareketle eserin elli menkıbeden meydana geldiği düşünülebilir. Eserin mevcut nüshasında 
hikâyeler numaralandırılmamış ancak başka bir nüshayla tashih edildiği için sayfa kenarlarına 
numaralar ilave edilmiştir. Bu numaralar hem düzensizdir hem de numaralandırılmamış birçok hikâye 
bulunmaktadır. Hikâyeler tek tek sayıldığında eserin altmışaltı hikâyeden oluştuğu görülmektedir. 
Kısacası Menâkıb-ı Hamsîn adı, hem hikâye sayısı hem de hikâyelerin muhtevası açısından eserle 
uyuşmamaktadır. Ancak aksi yönde herhangi bir bilgi bulunmadığı için çalışma boyunca eser Menâkıb-
ı Hamsîn adıyla anılacaktır. 
 
Makale neşredildikten bir süre sonra eserin başka bir nüshasının bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kitabın 
önsözünde belirtildiği gibi oldukça farklı bir eser olarak kayıtlara geçen ikinci nüsha İngiltere’de British 
Library Or. 7836 numarada kayıtlıdır. Bu nüsha üzerinde 2015 yılında bir makale neşredilmiştir. Ancak 
eserin ismi konusunda kataloglamasından başlanarak bir hatalar zinciri bulunmaktadır. Eserin katalog 
kaydı tutulurken zahriyesindeki “kitâb-ı kümük” ibaresi sonraki zamanlarda da tekrar etmiştir. Pertev 
Naili Boratav, İslam Ansiklopedisi‘nin Leiden neşri için kaleme aldığı Meddah maddesinde eserin adını 
Kitâb-ı Kümek olarak verir (Boratav, 1984: 952). Son olarak 2015’deki bu makalede de yanlışlar zinciri 
devam eder. Hâlbuki makaleden anlaşıldığı kadarıyla nüsha elde edilmiş ve eser hakkındaki bilgiler 
nüshaya dayanılarak verilmişti. Nüshanın mukaddimesinde yer alan “ḫāṭıra bu ḫuṭūr ėyledi ki bu kitāb-
ı müstetābı cemʿ ėdüp rişte-i tertībde intiẓām ve ḥabl-i terkībde irtisām vėricek kimüñ nāmıyla muʿanven 
ve kimüñ ismiyle muʿayyen ėdeyin deyince… (2a) ibareleri bu yanlışlığın kaynağı olmalıdır. Buradaki 
“kimüñ nāmıyla muʿanven ve kimüñ ismiyle muʿayyen” ifadelerindeki “kimüñ” kelimesi kataloglama 
sırasında “kümük” olarak okunmuş ve bu yanlışlık uzun bir süre devam etmiştir. Bu nüshanın 
mukaddimesine dikkat edildiğinde eserin adının açık bir şekilde “bu ḥikāyātuñ tertībi ve bu rivāyātuñ 
terkībi iki ḳısma münḳasım ve iki resmle mürtesim oldı, Kitāb-ı Ḥiyel dėnmek ile tesmiye olundı” (2b) 
ifadelerinde geçtiği gibi Kitâb-ı Hiyel’dir.  
 
Nüshalar 
 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 1279 
 
Kahverengi deri ciltli, 200x145 mm boyutlarında aharlı kâğıtta 202 yapraktan oluşmaktadır ve her 
sayfada 17 satır bulunmaktadır (Karatay, 1961: 279). Zahriyede “menâkıb-ı hamsîn” ifadesi vardır. 
Eserin ilk sayfası olan 1b, nesih bir hatla yazılmış ancak diğer bütün yapraklar talik hatla yazılmıştır. Bu 
nedenle 1b yaprağının sonradan ilave edildiği veya müstensihin değiştiği düşünülebilir. 1b sayfasının 
son kelimesinin 2a sayfasının başında aynen tekrarlanması yapraklar arasında kopukluk ihtimalini 
ortadan kaldırmakta ve yaprağın sonradan ilave edildiğini göstermektedir. Bu yaprakta kullanılan 
kâğıdın farklılığı da bunu desteklemektedir. Bir diğer önemli husus, eserin istinsah kaydının da 1b 
sayfası gibi başka bir kalemle ve nesih hatla yazılmasıdır. Dikkatli bakıldığında bu iki sayfadaki hatlar 
birbirine çok benzemektedir. Hikâyelerin başlıkları Farsçadır ve başlıklar ile söz başları kırmızı 
mürekkeple yazılmıştır. Bazı sayfalardaki “sahh” kayıtları nüshanın tashihten geçtiğini gösterir ve bu da 
nüshayı daha değerli hale getirir. Bunun yanında çoğu hikâyenin başlığının kenarında hikâyenin sıra 
numarası ve “beyâz olmuşdur” ifadesi yer almaktadır. Ancak hikâyelerin sıralanışı ile bu sayılar arasında 
uyumsuzluk vardır. Bundan hareketle hikâyelerin sıra numaralarının tashihe esas olan diğer nüshadaki 
hikâyelerin sırasını gösterdiği değerlendirilmiştir. Nüshanın sonunda (202a) Es-seyyid Ahmed adlı bir 
müstensih tarafından yazılmış 1010/1601-2 tarihine ait istinsah kaydı bulunmaktadır.  
 
British Library Or. 7836 
 
82 yapraktan oluşan nüshanın her sayfasında 19 satır bulunmaktadır. Talik hatla yazılmış nüshada 
hikâyelerin başlıkları Farsçadır. Hikâye başlıkları ve manzume adları, ayet ve hadisler kırmızı 
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mürekkeple belirtilmiştir. Nüsha 12 Nisan 1913 tarihinde J. Elias Gejou’dan satın alınmıştır. Zahriyede 
yer alan “Kitâb-ı K-m-k ez mü’ellefât-ı Azmî ve bâ-hatt-ı ûst” ifadeleri, eserin adı konusundaki yanlışlar 
zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Sayfadaki mühürlerden sadece El-hâc Eş-şeyh Mahmud Efendi 
Gaznevî ismi okunabilmektedir. Yüksek ihtimalle temellük mührünün sahibi olan Gaznevî Mahmud 
Efendi hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi yoktur*. Burada yer alan ifadedeki müellif hattı bilgisi, 
nüshanın sonunda yer alan kıtalarla da desteklemektedir. Yine mukaddemedeki bilgilerden eserin 
müellifinin adının Azmî ve Gedizli olduğu, eserin 995/1586-7 tarihinde yazıldığı ve adının Kitâb-ı Hiyel 
olduğu bilgileri açık şekilde anlaşılmaktadır:  
Sebeb-i te’līf-i risāle-i ġarībe ve mūcib-i taṣnīf-i maḳāle-i ʿacībe oldur ki bir gün bu derdmend-i ḥaḳīr ü 
müstmend-güzīr yaʿnī ʿAzmī-i ḥakīr tārīḫ-i hicretüñ ṭoḳuz yüz ṭoḳsan beşinci yılında ḳaṣaba-i Gedüs ve 
ol diyār-ı ṣafā-yı me’nūsda vāḳiʿ kāşāne-i miḥnet-bünyād ve ḫāne-i ḥayret-ābādda olup… Felā-cerem 
bu ḥikāyātuñ tertībi ve bu rivāyātuñ terkībi iki ḳısma münḳasım ve iki resmle mürtesim oldı, Kitāb-ı 
Ḥiyel dėnmek ile tesmiye olundı.  
 
Nüshanın müellif hattı olduğu ise eserin sonunda yer alan bir kıtadan anlaşılmaktadır. Burada 
yazarımız, eserin illaki güzel bir hatla yazılmış olmasının şart olmadığını ifade eder. Önemli olan, 
yazılanların gerçek ve doğru olmasıdır. Bir eserin gerçek ve doğru olmasının ilk şartı da müellifin hattıyla 
yazılmasıdır:  
 
Ḥüsn-i ḥaṭ olmasa olmaya ʿaceb 
Tek ṣaḥīḥ olsun kitāb-ı müstetāb 
ʿAzmiyā ġāyet laṭīf ü ḫūb olur 
Olıcaḳ ḥaṭṭ-ı mü’ellifle kitāb 
 
Eserin Muhtevası 
 
Eserin muhtevasını müellif dibacede açık bir şekilde ifade etmiştir. Buna göre müellif dünyanın 
yaradılışı ve Hz. Âdem’in dünyaya gönderildiği zamandan kitabın kaleme alındığı tarihe kadarki sürede 
meydana gelen hileleri eserine almıştır: “Bu ʿālem-i kevn-i fesādda inbā-yı ʿālemden ve ebnā-yı benī 
ādemden bu āna gelince vāḳiʿ olan ḥiyeli reşaḥāt-ı devāt-ı deryā-yı feyeżānuñdan ve ḳaṭarāt-ı ḳalem-i 
cevelān-ı cereyānuñdan ẓuhūra getürüp ke-naẓmi’d-duhūri ve’l-āʿvām ʿale’d-devām silk-i intiẓāmda 
olup tā kerrāt u merrāt yaʿnī ḳat ḳat ḳılāde-i gerden-i rūzgār ve gūş-vāre-i mesāmiʿ-i felek-i devvār olup 
aʿyān-ı kirāma teẕkire-i belāġat ve erkān-ı ʿiẓāma tabṣıra-i berāʿat olup żımnında nice pend ü naṣīḥati 
mutażammın olsun … 
 
Müellif bu hileler kitabını iki fasıl halinde tertip etmiştir. İlk fasılda yazar, hükümdar ve âlimlerden gelen 
hileleri anlatan hikâyelere yer vermiştir. Bu fasılda yirmi bir hikâye bulunmaktadır. İkinci fasılda ise geri 
kalan elli iki hikâye yer alır. Bu fasıla konu olan hikâyeler ise zarifler, ârifler, hayvanlar ve kadınların 
hilelerine dairdir: “Bu ḥikāyātuñ tertībi ve bu rivāyātuñ terkībi iki ḳısma münḳasım ve iki resmle 
mürtesim oldı, Kitāb-ı Ḥiyel dėnmek ile tesmiye olundı. Ve lillāhi’t-tevfīḳ ve bi-yedihi ezimmeti’t-taḥḳīḳ. 
Ḳısm-ı evvel şol ḥiyel beyānındadur ki selāṭīn ü ümerā-yı devrāndan ṣādır] ve ʿulemā-yı ezmāndan 
mütebādir olmuşdur. Sāmiʿīne andan fevāyid-i ʿuẓmā ve ʿavāyid-i lā-yuḥsā ḥāṣıl olur. Ḳısm-ı sā̱nī ẓurefā-
yı cihāndan ve ʿurefā-yı devrāndan ve ḥayevān u zenāndan ẓuhūr u ṣudūr ėden ḥiyel beyānındadur. 
Andan daḫı aṣḥāb-ı devlete ve erbāb-ı fıṭnata bī-ḥad fevāyid-i lā-yuḥsā vü lā-yüʿadd ʿavāyid ḥāṣıl olur. 
 

                                                           
* 10 Cemaziyelevvel 1097/4 Nisan 1686 tarihli maliyeden müdevver defterde (MAD. D. 3241), dönemin tezkire-i 
maliye kaymakamı olan Gaznevî Mahmud Efendi adlı bir bürokrattan bahsedilmektedir. Her iki ismin aynı kişi 
olup olmadığına dair başka bir bilgi henüz yoktur.  
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Eserin ilk faslında yer alan hikâyelerden biri bu çalışmaya konu olan ve Ömer Seyfettin’in Kurbağa Duası 
adlı hikâyesiyle temelde aynı motiflere sahip olan on beşinci hikâyedir. Bu hikâye, günümüz Türkçesiyle 
şöyledir: 
 
Zamanımızda Küçücek Abdi adıyla bilinen bir vaiz ve nasihatçi vardı. Âlimler ile sohbet eder, zariflerle 
dostluk yapardı. Vezirler sohbetinden ve emirler meclisinden bir an uzak kalmazdı. 
İlimler içinde ne varsa bütün fenler 
Onu bilmişti en güzel bir şekilde 
Gramer ve mantıkla meşgul olduğundan 
Bilirdi külli cüz’i tereddüt etmeden 
Hadis mühendislik tefsir hikmet 
Astroloji fıkıh gramer tıp yıldız ilmi 
Hepsini etmiş idi tamamen ezber 
Olmuştu dört erkân içinde en meşhur 
Muamma lugaz ve güzel yazı 
Gönül levhasında hep yazmıştı 
Bir gün bana kendi başından geçenlerden birini anlattı: Gençliğim zamanında ve danişmentliğim 
vakitlerinde ilim tahsil etmek amacıyla İstanbul’a gitmeye niyet ettim. Yanıma bir talebe alıp onunla 
birlikte yola çıktım. Ancak yetmiş seksen akçeden başka harcanacak bir şeyimiz yoktu. Bir iki gün 
yolumuza devam ettik ve gereken şeylere paramızı harcadık. Ancak onlar tükendi ve erzakımız bitti. 
Kütahya yakınlarında Altıntaş adında bir köye geldik. Kumların sıcaklığının zahmeti ve yakıcı güneşin 
harareti ile orada yığılıp kaldık.  
Kabardı yolun şiddetinden ayaklar 
Acırdı halimizi gören yayalar 
Adım atamaz hale gelmişti ayaklar 
Bize kimse bir şey demezdi görenler 
Hararetten yarılmıştı dudaklar 
İşitmez olmuştu bir sesi kulaklar 
Birkaç gün dinlenme ve yorgunluğumuzu bertaraf etme niyetiyle orada oturduk. Dere kenarında bir 
cami varmış, oraya yerleştik. Ama huzur edip rahat ettiğimizi sanma! Caminin yanında akıp giden suyun 
içinde sayısız kurbağa varmış. Biz oturduğumuzda her taraftan feryat ve figana başladılar. Ne susarlar 
ne mihrapta imamın okuduğunu ne de minarede müezzinin ezanı anlaştırırlar. Meğer Cuma günleri 
oranın pazarı kurulur ve etrafta olan Türkler de buraya toplanırmış. Ben dedim: “Yarın ben minbere 
çıkıp biraz riyakârlık satıp vaaz ve nasihat edeyim. Beki bu taifenin demir gibi katı gönülleri yumuşar ve 
taş kalpleri eriyip yol azığı için biraz akçelerinden toplar ve yola çıkıp maksadımıza ulaşırız.” Talebe 
cevap verdi: 
Kararmış gönle vaaz ne fayda eder 
Çivi demirden olsa bile taşa işlemez 
Bu nasihatlerin bu taifeyi etkilemesi ve bize biraz akçe vereceğini sezemiyorum. Birkaç günde şurada 
duruyoruz ve camilerinde oluyoruz. Niyetli ve bunlarla husumetli değiliz. Bir kaşık çorbaları ve bir dilim 
ekmeklerinden nasibimiz olmadı. Allah’a şükür aç da kalmadık. Kasabamızdan çık git ve nasihatini 
başına ver derlerse ne cevap verirsin ve tedbir edersin.” Ben dedim: “Hatırıma bir değişik hayal ve hile 
geldi. Sen şimdi pazara git, bana birkaç koyun bağırsağı çalıp gel. Seyret, ben bunlara nasıl bir oyun 
oynarım ve ne yerden kapı açarım.” Talebe pazara gidip birkaç bağırsak getirdi. Bunların içini hava ile 
doldurduk. Uçlarını sıkıca bağlayıp hazır bir hale getirdik. Ben dedim: “Yarın Cuma vaktinde minbere 
çıkayım, vaaz ve nasihate başlayayım. Kurbağalar yine eski adetleri üzere feryat edeceklerdir ve söz 
anlattırmayacaklardır. O zaman ben diyeyim: “Müslümanlar! Bu kurbağacıklar bize yüce Kur’an’ın 
manasını söyletmediler ve size dinletmediler. Ben asi ve günahkâr, fakir ve hakir bir şekilde dua edeyim, 
siz müminler içten bir şekilde âmin deyin. Duamızın bereketinden belki kurbağacıklar sinerler ve biz 
vaazı bitirinceye kadar dinerler” diyerek dua için el kaldırdığım zaman sen de gizlice pusuya yatıp içi 
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hava ile doldururmuş bu bağırsakları birer birer suya atıver. Kurbağalar bunları yılan sanıp saklanıp 
seslerini keseceklerdir.” 
 
Cuma zamanı olduğunda ben minbere çıkıp vaaza başladım. Talebe de dua zamanında dediğim gibi 
yapmış. O anda kurbağaların hepsi biden sustular. O bağırsakları yılan sanıp her biri bir köşeye sindiler. 
Vaazı tamamladıktan sonra minberden inerken benim için “duası makbul, keramet ehli ve harikulade 
sahibi adam” diyerek camide olan cemaatin hepsi birden ayağıma düştü ve hep birden başıma üşüştü. 
Kimi kese ile akçesini kimi bağla bahçesini teklif etti. Ben dedim: “Müslümanlar! Bana ne akçe ne de 
bahçe gerek. En küçük bir şeyinizi bile almam ve dünya pisliğine dalmam. Fani olan bir şeyi akıl sahipleri 
neden alsın ki? Bizimle birlikte bir talebecik gelmiştir, danişment olmak ister. Sadakanızdan her ne 
verirseniz ona verin ve onu muradına eriştirin. Biri bine geçer ve cennet kapılarını evvela cömertler 
açar.” Bu sözlerimden sonra akçeyi yere badem çiçeği gibi yağdırdılar. Akçesi olana söz yok, olmayana 
da borç aldırdılar. Bin ikiyüz akçe toplanmış. Evlerdeki kadınlar da duymuşlar, kimi gömlek getirir, kimi 
mendil kimi kuşak getirir. Kimi çuval kimi gözleme getirir. Kimi çörek kimi kaz pişirmiş kimi börek. Elhasıl 
o gün akşama kadar bir mertebe nimetlendik ki sayılamaz. İnsanlar dağıldıktan sonra talebeye dedim: 
“Ne duruyorsun, kalk iki kiralık binek bul, ayak karada koyalım, bu efsaneyi başka bir yerde daha 
okuyalım.” İki katır bulmuş, hemen binip sabah oluncaya kadar Kütahya’yı bulduk. 
Şu kadar gözleri kördür avamın 
Seni görmez gözüne dürtmeyince 
Kapısına konuk olmaya varsan 
Evinin içine almaz sürtmeyince 
Hak ehlini görseler şöyle kaçarlar 
Yetişilmez artlarından koşmayınca 
 
Hikâyelerin Mukayesesi 
 
Yazıya geçme zamanları arasında 335 yıl gibi uzun bir zaman farkı olan hikâyeler arasında kullanılan dil, 
yazma tekniği ve üsluplar arasında bazı birtakım farklılıkların olması gayet tabiidir. Metinlerden kolayca 
anlaşıldığı gibi her iki hikâyede de önemli benzerlikler bulunmaktadır. Hikâyelerdeki ana motif 
kurbağaların çok gürültü yapmaları ve kahramanların şeklen benzer eşyalar kullanarak kurbağaları 
susturmasıdır. Kitâb-ı Hiyel’de olay daha hareketli ve akıcı olmasına rağmen Kurbağa Duası’nda akış 
nispeten daha durağandır. Ömer Seyfettin, hikâyesinde uzun uzun tasvirler yapar. Yazar, hikâyeye 
İstanbul’dan pek pek uzak olmayan bir kasabanın tasviriyle başlar. Daha sonra kendisinin burada bir 
lisede edebiyat öğretmeni olduğunu söyleyerek okuldaki öğretmenlerin dikkat çeken yönlerini okuruna 
anlatır. Bu kısımlar hikâyenin durağan olduğu yerlerdir. Doktorun davetiyle öğretmenler Bektaşi 
tekkesine giderler ve orada Bahri Efendi’nin kurbağaları susturmasıyla olay akışı hızlanır. Bu, aynı 
zamanda okurun merakının arttığı ve gerilimin zirveye ulaştığı noktadır. Okurun merakı bir süre daha 
devam eder. Ertesi günü yazar, Bahir Efendi’yi sıkıştırarak gerçeği öğrenir ve gerilim de bu şekilde 
çözülmüş olur. Bu, Ömer Seyfettin’in gerilimi esas alan üslubunun belirgin özelliklerindendir. Ömer 
Seyfettin’in hikâyelerinde sonların çarpıcı ve vurucu olmasına özellikle dikkat edilmektedir. Olayların 
başlangıcı, kahramanların takdimi, tasvirler hep bu “son”a yöneliktir. İnci Enginün, Ömer Seyfettin 
hikâyelerinin bu yönüne vurgu yaparken Topuz ve Diyet’te en iyi şekilde yansıtıldığını ifade etmektedir 
(Enginün, 1992: 47). Ömer Seyfettin’in üslûbundaki bir diğer özellik de mizaha sıkça başvurmasıdır. Bu 
şekilde olayları daha unutulmaz ve çarpıcı kılma amaçlanmıştır (Enginün, 1992: 47). O, her hikâyesinde 
çarpıcı bir vak’a veya durum ortaya koyar. Bunlarda da vak’a ne kadar önemsiz olursa olsun çarpıcıdır 
(Enginün, 1992: 48). 
 
Kitâb-ı Hiyel’de ise kısa bir tanıtımdan sonra olaya geçilir. Çoğu klasik hikâyede olduğu gibi bu hikâyede 
de tasvirler kısa tutulmuştur. Cümlelerin yüklemleri hareket bildiren fiillerden oluşmuştur ve olaylar 
hızla akar. Olayın kahramanı kısaca tanıtıldıktan sonra söz ona verilir ve olaylar kahramanın ağzından 
aktarılır. İlim için bir talebesiyle yanlarına az bir para alarak yola çıkan kahramanın yolu Kütahya 
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yakınlarında Altıntaş’a düşer. Burada bir camiye yerleşen kahramana kurbağalar rahat vermez, kasaba 
halkı da misafirleriyle ilgilenmez. Ertesi gün Cuma’dır ve kasabanın pazarı kurulmaktadır. Kahraman, 
kasaba halkına ders vermek amacıyla öğrencisiyle bir oyun tertipler. Oyunun sonrasında kasaba halkı 
onları ermiş sanarak ellerinde ne varsa bu ikisine verir. Kahramanımız ve öğrencisi de oyunlarının 
anlaşılmasına fırsat vermeyerek Kütahya yoluna düşerler. Düz bir anlatıma sahip olan bu hikâyede 
okurun merak duygusuna hitap edilmeden olaylar peşi sıra aktarılır. Kahramanların kasaba halkına 
oynayacakları oyunun önceden okur tarafından bilinmesi, üslup açısından monotonluğa neden olmakta 
ve olay hikâyesinin önemli unsurlarından biri olan gerilimin yeterince sağlanamamasına neden 
olmaktadır.  
 
Hikâyelerde mekâna ait hususlar farklı açılardan ele alınmıştır. Kitâb-ı Hiyel’de mekâna ancak gerektiği 
kadar yer verilmiştir. Bunun yanında ismi geçen İstanbul, Kütahya ve Altıntaş gerçek mekânlardır. İsim 
verilmese de hikâyede olayın Gediz’de başladığı tahmin edilebilir. Zira kahramanlar yola çıktıktan bir 
iki gün sonra Altıntaş’a gelirler. Hikâye sonunda da Kütahya’ya gitmek için yola çıkarlar. Gediz ve 
Altıntaş arasında yaklaşık 80 kilometre mesafe vardır ve zamanın şartlarına göre bu mesafe iki ya da üç 
günde kat edilmektedir. Küçük mekân olarak bir ırmağın kenarındaki cami bulunmaktadır. Bugünkü 
coğrafi şartlarda Altıntaş’ta Nilüfer Deresi adında bir ırmağın olduğu bilinse de hikâyede geçen ırmağın 
Nilüfer Deresi olduğu belli değildir. Kitâb-ı Hiyel’de yer alan bu mekânlar hakkında fazla bilgi verilmese 
de mekânlar gerçek mekânlardır. Kurbağa Duası’nda ana mekânın ismi verilmez, sadece İstanbul’a pek 
uzak olmayan bir kasaba olduğu belirtilir. Bu kasabada yer alan mekânlardan bazılarından bahsedilse 
de diğer mekânlar kasabanın lisesi, öğretmenlerin müdavimi olduğu kahve ile Bektaşi tekkesidir. 
Hikâyenin ilk paragrafında kasaba hakkında genel bir tasvir yapılır. Sonrasında uzun uzun lise ve lisedeki 
muallimler hakkında bilgi verilir. Ömer Seyfettin ayrıntılı diyebileceğimiz mekân tasvirini sadece Bektaşi 
tekkesini anlatırken kullanır. Bu da birkaç cümleden ibarettir: Burası eski mesut zamanlarda taptaze 
kalmış bir cennetin hayaline benziyordu. Sanki tarih denen fırtınanın rüzgârları bu asırlık çınar 
ağaçlarının arasından, beyaz münzevî binanın sakin çatısı üstünden hiç geçmemişti. Etrafta setleri 
olmasa tabii bir göl sanılacak derecede büyük havuz zümrüt gölgeler içinde, nilüfer rüyalar açmış, 
uyuyordu. Dervişlerin yaydığı hasırlara yan geldik. Bunun dışında başka mekân tasvirine yer 
verilmemiştir.  
 
Hikâyelerdeki zaman gerçek ve akıp giden bir özellik taşır. Özellikle Kitâb-ı Hiyel’de yer alan zaman, 
klasik hikâyeler hakkında genellikle yanlış olarak ifade edildiği gibi soyut ve belirsiz değildir. Aksine 
zamanın akışını okur çok iyi hissedebilmektedir. Kitâb-ı Hiyel’deki olayın kabaca en fazla bir hafta içinde 
başlayıp bittiği anlaşılabilir. Kahramanlar, şehirlerinden çıktıktan bir iki gün sonra Altıntaş’a gelirler. 
Geldikleri gün bir camiye yerleşirler. Kasaba halkı bu misafirlerle ilgilenmez. Bir iki gün geçtikten sonra 
bir oyun oynamayı planlarlar. Ertesi günü cumadır ve kasabanın pazarı kurulmaktadır. Zaman mevsim 
olarak yazdır. Kahramanın “Zaḥmet-i tāb-ı rīgistān ve ḥarāret-i āfitāb-ı tābistān ile gelüp küp düşdük” 
cümlesinden yazın çok sıcak zamanlarından biri olduğu düşünülebilir. Kurbağa Duası’ndaki zaman da 
aynı şekilde kuvvetle hissedilir. Yazar, uzun uzun kişi tasvirlerinden sonra olaya geçer. Bahir Efendi ile 
yazar kahvede oturmaktadır. Doktor gelir ve onları Cuma günü Bektaşi tekkesine davet eder. Zaman, 
cumadan birkaç gün önce olmalıdır. Cuma günü herkes tekkede toplanır. Bahir Hoca’nın kurbağaları 
susturmasından bir gün sonra yani cumartesi günü akşam vakti kahvede İstanbul gazetelerini okurken 
aralarında bir diyalog gerçekleşir ve meselenin aslı burada ortaya çıkar. Daha sonraki günlerde ise olay 
bütün kasaba halkı tarafından duyulur.  
 
Hikâyelerdeki vaka zamanı ve anlatma zamanı hakkında faklı şeyler söylenebilir. Kitâb-ı Hiyel’in iki defa 
düzenlenmesi ve ikincisi 995/1586-7 tarihinde olması hasebiyle anlatma zamanının en az birkaç yıl 
geriye çekilmesi gerekmektedir. Buna göre hikâyenin 1580 yılı civarında yazıldığı söylenebilir. Vaka 
zamanı ise biraz daha geri çekilmelidir. Hikâyenin ilk cümlelerinde hikâyenin yazıya geçirildiği 
zamanlarda Küçücek Abdi adında bir vaizin bulunduğunu ve gençliği zamanında ilim öğrenmek 
amacıyla İstanbul’a olan yolculuğu sırasında başına gelen bir olayı anlatacağını ifade eder: 
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Zamānemüzde Küçücek ʿAbdī dėmek ile maʿrūf bir vāʿiẓ ü nāṣıḥ var idi… Bir gün ḥaḳīre ser-güzeştinden 
ve seyr-i kūh u deştinden ḥikāyet ü rivāyet ėdüp eydür: Cevānluġum āvānında ve dānişmendlügüm 
zamānında ṭarīḳa çıḳmaġa ʿ azīmet ve taḥṣīl-i ʿ ilm içün İslambula gitmege niyyet ėdüp bir sūḫte ile cānib-
i rāha revān olduḳ. Buna göre vaka zamanı en az 20 yıl geri çekilmelidir diye düşünüyoruz. Tahminimizce 
1560-70 yılları arasında bu olay yaşanmış olmalıdır. Kurbağa Duası’nda ise vaka zamanı daha belirgin 
olmalıdır. Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde zaman zaman kendi hayatıyla ilgili bilgiler verdiği 
bilinmektedir. Ancak bu husus her hikâye için geçerli değildir ve hangi hikâyelerde otobiyografik 
unsurların bulunduğu kesin olarak belli değildir. Bundan dolayı hikâyelerdeki birinci şahıs anlatımlarını 
ihtiyatla karşılamak gerekir. Ömer Seyfettin 1914’ten ölümüne kadar Kabataş Sultanisi’nde edebiyat 
öğretmeni olarak görev yapmıştır. Hikâyedeki anlatıcının da edebiyat öğretmeni olması bu hususu 
güçlendirmektedir. Hikâyede mekân, İstanbul’a yakın bir taşra kasabasıdır.  
 

Ayrıca, annesinin ölümüyle Ali Canip Yöntem’in annesinin şefkatine sığınan Ömer Seyfettin’in bir kısım 
hikâyelerinde onun anlattığı masal ve hikâyelerden faydalandığı bilinmektedir (Cunbur, 1992: 13). 
Kurbağa Duası’nda da böyle bir durum olması ihtimal dâhilindedir. Klasik hikâye metinlerinin yazıya 
geçirilmesi genellikle iki yolla olmaktadır. İlki, halk arasında sözlü olarak yaşayan bir metnin gereken 
düzenlemeler yapıldıktan sonra yazıya geçirilmesi şeklinde olmaktadır. Bu şekilde anlatı belli bir düzene 
girer ve çok fazla bir değişikliğe uğramadan sonraki dönemlere aktarılabilir. Ancak aynı hikâyenin farklı 
zamanlarda farklı kişilerce yazıya geçirilmesi durumunda anlatılar arasında önemli farklılıklar 
oluşabilmektedir. Bir diğer yol da yazarın gördüğü veya olayı yaşayanlardan işittiği anlatıları hemen 
yazıya geçirmesi şeklinde olmaktadır. Böyle olduğunda anlatı fazla değişikliğe uğramadan ve neredeyse 
yaşandığı/aktarıldığı haliyle günümüze kadar ulaşmaktadır.  
 
Hikâyelerdeki tasvirlerde kişiler önemli yer tutar. Gerek Kitâb-ı Hiyel gerekse Kurbağa Duası’nda en çok 
yer verilen, kişiler olmuştur. Kitâb-ı Hiyel’de hikâyeye olayın kahramanı hakkında bilgi verilerek 
başlanır: Zamānemüzde Küçücek ʿAbdī dėmek ile maʿrūf bir vāʿiẓ ü nāṣıḥ var idi. ʿUlemā ile muṣāḥib ve 
ẓurefā ile yār idi. Vüzerā ṣoḥbetinden dūr ve ümerā meclisinden bir dem mehcūr olmaz idi. Daha sonra 
yazar kahramanı övmeye başlar. Ama bu övgüde yazar nesir dilini değil şiir dilini kullanır:  
 
ʿUlūm içre ne kim var cümle-i fen 
Anı bilmiş idi ber-vech-i aḥsen 
Ḳılıcaḳ ṣarf u manṭıḳda taṣarruf 
Bilürdi küllī cüzvī bī-tevaḳḳuf 
Ḥadīs ̱ü hendese tefsīr ü ḥikmet 
Nücūm u fıḳḥ u naḥv u ṭıbb u hey’et 
Ḳamusın ėtmiş idi cümle ezber 
Olupdı çār erkān içre eşher 
Muʿammā vü luġaz inşā vü taḥrīr 
Göñül levḥinde hep ḳılmışdı tasṭīr 
 
Yazar, bu ifadelerden sonra sözü kahramana bırakır ve kahraman birinci şahıs ağzından hikâyeyi 
anlatmaya başlar. Kahraman, danişmentliği zamanında yanına bir talebesini alıp Gediz’den İstanbul’a 
doğru yola çıkar. Ancak mevsim yazdır ve yolda sıcaktan perişan olmuşlardır. Kahramanlarımızın bu 
halini yazar tasvir ederken yine şiir dilini kullanır. Yürümekten ayakları kabarmıştır ve bu hallerini gören 
yayalar onlara acırlar. Ayaklar çarpık kalıp adım atamaz hale gelmiştir. Bunları görenler onlara bir şey 
demezler. Dudaklar sıcaklıktan yarılmış ve kulaklar bir sesi işitemez hale gelmiştir:  
 
Ḳabardı şiddet-i rehden ayaḳlar 
Acırdı ḥālümüz gören yayaḳlar 
ʿAmelden ḳalmış idi süst olup pey 
Bize bir kimse dėmezdi görüp şey 
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Ḥarāretden yarılmışdı ṭuṭaḳlar 
İşitmez idi bir ṣavtı ḳulaḳlar 
 
Derenin kenarındaki camiye gelip burada kalmaya başlarlar. Ancak halk, bunlarla hiç ilgilenmez ve iyice 
perişan olurlar. Talebe, halkın kalplerinin taştan ve demirden olduğunu söyleyerek bunların vaaz ve 
nasihatten anlamayacaklarını ifade eder. Bundan sonra da onlara bir oyun oynamaya niyetlenirler. 
Oyun bittiğinde ise halk bunların ayağına düşer, ellerinde ne varsa hiç düşünmeden önlerine koyar. 
Danişment kendisini naza çeker ve kendini dünya malına tamah etmeyen biri gibi gösterir. Kendisine 
sunulan bütün hediyelerin yanındaki öğrenciye verilmesini ister. Akşama kadar yiyip içerler, akşam 
olunca vakit kaybetmeden kiraladıkları iki katıra binip oradan Kütahya’ya giderler.  
 
Kurbağa Duası’nda kişi tasvirleri çok yer tutar. Hikâye metninin neredeyse yarısını bu tasvirler 
oluşturur. Kısa bir şehir tanıtımından sonra şahısların, özellikle lisedeki hocaların tasvirine geçişir. 
Kasabadaki bütün eşraf birer ikişer cümle ile tanıtılır. Sıra liseye gelince oradaki öğretmenler özellikle 
fikirleri açısından ele alınır. Okulda yirmi öğretmen ve diğer personel vardır: Programları, gayeleri 
birbirine zıt; dört, beş mektebin yetiştirdiği yaşlı, genç, zeki, budala, zevzek, sükutî yirmi muhtelif adam: 
Müdür, muavin, muallimler, muînler... İdare memurları... Buradaki öğretmenler içinde en fazla Bahri 
Efendi üzerinde durulur. Zira hikâyede anlatılan olayın başkahramanı budur. Dolayısıyla yazar, okuruna 
onun hakkında uzun uzun bilgiler verir: 
 
Arkadaşlarımın içinde en sevdiğim ulûm-ı diniye hocası Bâhir Efendi idi. Medreseden sonra darülfünunu 
da tamamlamıştı. Yaşı elliye yaklaşıyordu. Fikrinde musır, cerbezeli, açıkgöz, tuhaf, şen bir adamdı. 
Benimle dostluğuna sebep, terbiye hakkındaki fikirlerimizin bir olmasıydı. Çünkü ben her ne kadar 
milliyetperver bir liberal isem de, "terbiye"nin daima "muhafazakârâne" olması lazım geldiğine 
mu’tekidim. İçtimâi inkılabın yeri mektep değil, hayattır. Muallimlerin vazifesi çocuklara, eski hayatın 
terbiyesini ibrâm etmektir. O da işte benim gibi düşündüğü için, meclislerde ikimiz taraftarlarımızla bir 
kuvvet teşkil eder, liberallere, yeni asrî terbiye taraftarlarına ağız açtırmazdık. Bâhir Hoca'nın en meftun 
olduğum şeyleri canlılığı ile "mebnî-aleyh, mebnî-bih, mebnî-leh" gibi tâbirleri idi. Kavga eder gibi 
konuşur, kelimelerine sanki yumruk şeklinde vücutlar vermek istiyormuş gibi sağ kolunu –bir Karagöz 
çevikliğiyle– sallardı. Kusuru yalnız nargilesiydi. Buna o kadar müptela idi ki, kahvede, mektepte, günde 
on tane içmeden yapamazdı. Nargile bu... Cigara filan gibi bir şey değil. Havaleli... Müdürden, 
müfettişlerden gizlemek lazım... (Ömer Seyfeddin, 2017: 120) 
 
Okulun dini ilimler hocası olan Bahir Efendi ile yazarın dünya görüşleri aynı olmasa da terbiye 
konusundaki fikirlerinin aynı olması hasebiyle iyi bir dostlukları vardır. Bahir Efendi ayrıca nargile 
müptelasıdır. Ayrıca dini ilimler hocası olmasının yanında geniş bir hoşgörü sahibidir, meclislerde kara 
mutaassıp görünmek istemezdi. Hatta nefes gibi şeylerde de inanmayan bir muallimdir. Hikâyenin 
sonunda yazar gerçeği Bahir Efendi’nin ağzından bir kelime oyunuyla alır ama bu, aralarında bir sır 
olarak kalır. Kasabadaki herkes, Bahri Efendi’nin nefes kerametini işitir. Hatta doktor bile bu olay 
konusunda boynunu büküp bir şey diyemez hale gelir.  
 
Ömer Seyfettin’in ölümünden çok kısa süre önce yazdığı hikâyelerden biri olan Kurbağa Duası, onun 
yaşadığı Türk toplumunun o zamanki yaşayışını ve olaylara toplumsal bakışı olduğu gibi yansıtan 
eserlerinden biridir. Bu hikâyedeki okul, o zamanın toplumunun küçük bir örneğidir. Toplumdaki 
zıtlıkların mükemmel ahengi okulda da devam eder. Bunun yanında Ömer Seyfettin’in ince zekâsı ve 
güçlü kalemiyle toplumun inançları, uyumu ve çatışmaları hoş bir üslupla okuruna aktarılır. İşte Ömer 
Seyfettin’in büyük hikâyeciliği de buradan gelir.  
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ÖZET:   
 
Türk halk edebiyatının anonim ürünleri olan maniler, ele aldıkları konular bakımından çok çeşitli olmakla beraber 
az sözle ve en yalın haliyle insan hayatı içerisinde bulunan her türlü unsuru ifade eden bir türdür. Maniler kısa ve 
öz olmalarının yanısıra hafızada yerleşmesi en kolay türlerden biridir. Halk edebiyatı ürünlerinin varoldukları 
toplumlarda mutlaka bir işlevi bulunmaktadır. Bu noktada manilerin de toplumun hafızasını, geleneği, değerlerini, 
mizahını ortaya koymuş olması yadsınamaz bir gerçektir. Geleneğin, törenin, mizahın en güzel örneklerini 
manilerde bulmak mümkündür. Bu araştırmada maniler üzerine yapılan çalışmalar ele alınarak manilerde 
Bandırma ve çevresi hakkında izler araştırılacaktır. Bandırma ve çevresiyle ilgili düşüncelerin halkın hafızasında 
nasıl yer ettiği mani türü bağlamında değerlendirilecektir. Bu bağlamda mani türü hakkında yapılan çalışmalar 
taranacaktır. Çalışmanın amacı sözlü ve yazılı kültürde Bandırma ve çevresinin yansımalarını değerlendirmektir.  
 
Anahtar sözcükler: mani, halk şiiri, bandırma, mani icrası, mani türü. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

522 
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ABSTRACT:   
 
Turkish Poems which are the anonymous products of the Turkish people's narratives are a kind that expresses 
all kinds of elements that are in human life with the fewest words and the simplest form, with a wide variety in 
terms of the to the matter in hand. Turkish poems are one of the easiest types to remain in memory besides 
being short and simple. There is absolutely a function in communities where public narratives exist. It is 
indisputable fact that revealed the revealed the memory, tradition, values and humor of the society in this point. 
It is possible to find the most beautiful examples of tradition, ceremony and humor in the Turkish poems. In this 
research, the studies on Turkish poems will be considered and traces about Bandırma and its surroundings will 
be searched. How the thoughts about Bandırma and its surroundings imprinted on folk’s memories  will be 
evaluated in the context of the type of Turkish poems. Studies on the Turkish poem type will be searched and, 
as far as reached, the verbal sources will take place with conducting field study. The aim of the study is to evaluate 
the reflections of Bandirma and its surroundings in verbal and written culture and to record the existing verbal 
cultural products.  
 
Keywords: Turkish poem, folk poetry, Bandırma, Turkish poem performance, type of Turkish poems 
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GİRİŞ  

 

Anonim halk edebiyatının ürünlerinden olan mani, Türk kültürü içerisinde yüzyıllardan beri söylenmiş 
ve kuşaktan kuşağa aktarılmış bir nazım biçimidir. Anonim halk edebiyatı ürünlerinin pek çoğu mani 
nazım biçimi kullanılarak oluşturulmuştur. Manilerin ele aldığı konular son derece geniştir. Türk 
insanının her türlü duygu ve düşüncesini manilerde bulmak mümkündür. Anonim halk edebiyatının 
ürünü olan maniler genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenirler. Türkiye’nin bazı bölgelerinde “mâna”, 
“me’âni”, “hoyrat”, karşı-beri” gibi adlar verilirken diğer Türk toplulukları arasında “bayatı”, “mahnı”, 
“hoyrat”, “aytipa”, aytıspa”, “kayım ölen”, “ülenek”, “çinik”, “çink”, “şın”, “mane”, “koşuk”, “aşule”, 
“tört sap”, “tahpak” gibi adlar da verilmiştir (Aça, 2011, 547). 
 
Mani kelimesinin kökeniyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüş ancak ortak bir noktada 
buluşulamamıştır.* Maniyle ilgili pek çok tanım bulunmakla beraber genellikle yedi heceli dört dizeden 
oluşan, “aaxa” şeklinde kafiyelenen bir nazım şeklidir. Bir tek dörtlük içinde bir anlam bütünlüğü 
göstermek zorundadır. Genellikle ilk iki dize, asıl anlamı veren son dizelere bir hazırlık yapılmasını 
sağlayan doldurma dizelerdir (Gözaydın, 1989, 3). Genel tanımlama böyle olmasına rağmen bunun 
farklı örneklerine anonim halk şiiri içerisinde fazlaca rastlanmaktadır. 
 
Konularına göre yapılan tasniflerde de görüldüğü gibi mani hemen her konuda söylenmektedir. 
Düğünlerde, tarım işlerinde, günlük hayattaki uğraşlarda, ramazanlarda, gezeklerde icra edilen mâniler, 
mâni söyleyen kişinin yaşadığı yer hakkında da bilgi vermektedir. İcracı yaşadığı şehrin isminden, şehrin 
özelliklerinden de bahsetmektedir. 
 
Bu bildiride Bandırma ve çevresiyle ilgili söylenen manilerde Bandırma ve çevresinin yansımaları 
değerlendirilecektir. Çalışmamızın özelinde Balıkesir, Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek gibi yerleşim 
merkezleri hakkında yapılan çalışmalar, genelinde ise mani ile ilgili ulaşılabilen tüm yazılı kaynaklar 
taranmıştır.  
 
Bandırma ve Çevresinin Manilerdeki Yansımaları 
 
Yazılı kaynaklardan yapılan taramalarda Bandırma, Gönen, Edincik, Erdek ve Manyas isimlerinin geçtiği 
kırk adet mani metni tespit edilmiştir. Halk edebiyatı ürünlerinin icracıları metin üzerinde değişiklikler 
yapabilirler. İcracı yaşadığı toplumun özelliklerini, fiziki koşullarını, sosyal, kültürel, ekonomik 
durumlarını metin içerisinde yansıtabilir. Bu nedenle benzer yapıdaki manilerin farklı varyantlarını farklı 
bölgelerde görmek mümkündür.  
Bandırma ile ilgili maniler 
Bandırma’ya giderken 
Bir teneke kum aldım 
Utanmadın mı sadıç 
Ben bıraktım sen aldın(Özdemir, 1998, 260) 
 
Bandırma’ya giderken 
Sol tarafta karakol 
Haydi gidelim yârim 
Babamın damadı ol (Özdemir, 1998, 264). 
 
Bandırma’ya giderken 
Bizim köyün taşları 

                                                           
* Mani sözcüğünün kökeniyle ilgili olarak bknz. Hikmet Dizdaroğlu, Halk Şiirinde Türler, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 
1969, s. 51-68., Sami Akalın, Türk Manileri I-II, İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi, 1972. 
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Senin yarla benim yar 
              Mahalle arkadaşları. (http://www.bandirmakutup.gov.tr/TR,154620/manileri.html) 

 
Bandırma pazarında 
Parası olan gezer 
Yar üstüne yar sevmiş 
Neresi benden güzel. (http://www.bandirmakutup.gov.tr/TR,154620/manileri.html) 
 
Bandırma bayır bayır 
Yanıyor cayır cayır 
Ver anne sevdigime 
Hem sevaptır hem hayır (https://www.manilerimiz.com/oku-15184-Bandirma) 
 
A güzelim bas gidelim 
Bandırma’nın da kelemi 
Uçan kuslar uçmaz oldu 
Kimlere yollim selamı (Bıldır, 2008, 129) 
 
Balıkesir Bandırma 
Benim yarim jandarma 
Düsmanların laflarına 
Bosver yarim aldırma (Bıldır, 2008, 132) 
 
Bandırma bayırını 
Çıkamıyor öküzler 
Yârime gitcek kızı 
Göremiyor bu gözler (Yolcu, 2011, 306) 
 
Gidelim Bandırma’ya 
Yârimi kandırmaya 
Yârim kendi yazılmış 
Gönüllü jandarmaya (Yolcu, 2011, 348) 
 
Bandırma’ya giderken 
Sol tarafta karakol 
Haydi kaçalım yarim 
Babamın damadı ol (Yolcu, 2011, 370) 
 
Bandırma’ya giderken 
Yol üstünde bezirci 
Bulamazsın güzelim 
Benim gibi sevgili (Yolcu, 2011, 388) 
 
Balıkesir Bandırma 
Kız sen beni kandırma 
El oğluna varıp da 
Yüreğimi yandırma (Yolcu, 2011, 420) 
 
Bandırma bayır olsa 
Etrafı çayır olsa 

http://www.bandirmakutup.gov.tr/TR,154620/manileri.html
https://www.manilerimiz.com/oku-15184-Bandirma
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Her bir mani söylerim 
Sevdiğim burda olsa (Yolcu, 2011, 421) 
 
Bandırma bayırını 
Çıkamıyor öküzler 
Yârime gitcek kızı 
Göremiyor bu gözler (Yolcu, 2011, 421) 
 
Bandırma tren yolu 
Etrafı ağaç oldu 
Öyle bir yâr sevdim ki 
Anasının bir oğlu (Yolcu, 2011, 421) 
 
Bandırma’ya giderken 
Moralının fırını 
Kısmet olmazsan yârim 
Söylemezsin sırrımı (Yolcu, 2011, 421) 
 
Bandırma’ya giderken 
Bir kuş kondu çalıya 
Ben gönlümü bıraktım 
Esmer delikanlıya (Yolcu, 2011, 421) 
 
Tren gelir durur mu 
Bandırma'yı bulur mu 
İkimize bir yastık 
Acep nasip olur mu (Yolcu, 2011, 451) 
 
Avlu dibinde keser  
Bandırma’ya yel eser  
Annem verecek emme  
Babam duyarsa keser (Erol, 2014, 127

 
Edincik ile ilgili maniler 
 
Edincik’in dağları 
Üzüm yapmaz bağları 
Üzüm yapsa bağları 
Evlenir oğlanları. (http://www.bandirmakutup.gov.tr/TR,154620/manileri.html) 
 
Bandırma’ya giderken 
Edincik’in bağları 
Ah ettikçe eridi 
Yüreğimin yağları (Yolcu, 2011, 364) 
 
 
 
Bandırma’ya giderken 
Edincik beklemesi 
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Tak yârim yüzüğü 
Kolaydır beklemesi (Yolcu, 2011, 370) 
 
Erdek 
 
Hadi gidelim yârim 
Erdek’e eğlenmeye 
Karar verdim sevdiğim 
Seninle evlenmeye (Yolcu, 2011, 373) 
 
Manyas  
 
Hadi gidelim yârim 
Manyas’ta pazar varmış 
Ayrılmayam sürmelim 
Ayrılanlar yanarmış (Yolcu, 2011, 432) 
 
Al bezimi uçurdum  
Manyas kavaklarına  
Ben yârimi yatırdım 
Sevda yataklarına (Yolcu, 2011, 294) 
 
Gönen ile ilgili maniler 
 
Yeni Gönen köprüsü 
Yeni yapıldı yeni 
Ben yârime yanıkım 
Yedi yaşımdan beri (Özdemir, 1998, 260) 
 
Gönen’e giderken  
Yollarda oturdun mu? 
Ben sana abi derken  
Sen bana vuruldun mu? (Özdemir, 1998, 265)
 
Haydi gidelim yârim 
Gönen’de pazar varmış 
Ayrılmayalım yârim 
Ayrılanlar yanarmış (Özdemir, 1998, 260) 
 
Gönen’e gel Gönen’e  
Gönüle el verene 
Tenezzülüm yok yârim 
Beni beğenmeyene (Özdemir, 1998, 260) 
 
5. Gönen’imin yolunda 
Sağ tarafta sanayi 
Üç sene dalga geçtim 
Anlamadı enayi (Özdemir, 1998, 260) 
 
6. Kavanozum hoş durur 
İçinde bal olmasa 
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Şu Gönen’i yakarım 
İçinde yar olmasa (Özdemir, 1998, 261) 
 
7. Annem elbise almış 
Gönen’in pazarından 
Yârim hasta yatarmış 
Kızların nazarından (Özdemir, 1998, 262) 
 
8. Sevdiğimin mekanı  
İmanım Akçapınar 
Sevdim de alamadım 
Yüreğim ona yanar(Özdemir, 1998, 265) 
 
9. Gönen’e giderken  
Sağ tarafta hastane 
Yârimin mektubunu  
Eğlendirme postane (Özdemir, 1998, 265) 
 
10. Gönen Gönen içinde 
Gönen fincan içinde 
Gönen’i Allah korusun 
Sevdiğim var içinde (Yolcu, 2011, 341) 
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11. Gönen’in bayırını 
Yâr biçti çayırını 
Yâr üstüne yâr sevmiş 
Görmesin hayırını (Yolcu, 2011, 344) 
 
12. Gönen’e bak Gönen’e 
Gönen’in ardı Balcı 
Sevdiğim güzel ama 
N’eyleyeyim dalgacı (Yolcu, 2011, 391) 
 
13. Gönen’e gider iken 
Sol tarafta hastane  
Yârimin mektubunu 
Eğlendirme postane (Yolcu, 2011, 395) 
 
14. Bizim evin önünde 
Ayvalar süzüm süzüm 
Yeşil Gönen içinde 
Bekliyor kara gözlüm (Yolcu, 2011, 423) 
 
15. Gönen’den geçer iken 
Su içtim kana kana 
İnan sevdiğim inan 
Âşık oldum ben sana (Yolcu, 2011, 432) 
 
16. Gönen’e bak Gönen’e 
Gönen’e el verene 
Tenezzülüm yok yârim 
Beni beğenmeyene (Yolcu, 2011, 432) 
 
Tespit edilen kırk adet maninin on dokuzunda Bandırma, on altısında Gönen, üçünde Edincik, 
ikisinde Manyas ve bir tanesinde ise Erdek adı geçmektedir. Gönen adının geçtiği iki manide ise 
Gönen’e bağlı bir köy adına rastlanmıştır. Manilerin şekil özelliklerine bakıldığında ilçe adlarının 
çoğunlukla ilk mısrada yer aldığı görülmektedir. Bu durumun yer aldığı mani sayısı yirmi beştir. 
İlçe isimlerinin ikinci mısrada yer aldığı mani sayısı ise on iki, üçüncü mısrada yer aldığı mani sayısı 
ise üçtür.  İlk mısrasında ilçe adı geçen manilerin yirmi ikisinde o ilçe ile ilgili bilgi verildiği 
görülmüştür. “Bandırma’nın pazarı, Bandırma tren yolu, Yeni Gönen Köprüsü” gibi kullanımlar 
bunlardan bazılarıdır. Bandırma ve çevresi ile ilgili manilere bakıldığında bir mâni dışında 
hepsinin 7’li hece ölçüsüyle icra edildiği görülmektedir. Yalnızca bir manide (a6) 8’li hece ölçüsü 
kullanılmıştır. İncelenen manilerde en çok işlenen konunun aşk olduğu görülmektedir. Manilerde 
“yollim” (a6), “ayrılmayam (d1)” gibi yöreye özgü söyleniş şekillerine de rastlanmıştır. 
 
Mani icracıları genellikle yaşadıkları bölge hakkında da bilgiler vermektedirler. Bu açıdan 
bakıldığında Bandırma karakolu (a2), Bandırma pazarı (a4), Bandırma kelemi (a6), Bandırma 
bayırı (a13, a14), Tren yolu etrafı ağaç dolu (a15, a16), Moralının fırını (a16), Bandırma’da yel 
eser (a19) ifadeleri Bandırma manilerinde en çok yer alan unsurlardır. Edincik hakkında ise 
manilere bakıldığında dağlık ve bağlık olduğu görülmektedir (b1, b2). Erdek ise eğlenme mekânı 
olarak yer almaktadır (c1). Manyas da pazarı ve kavakları ile manilerde yer almaktadır (d1, d2). 
Gönen manilerde Bandırma kadar yaygın şekilde yer almaktadır. Yeni Gönen köprüsü (e1), 
Gönen pazarı (e3), Gönen yolunda sağ tarafta sanayi (e5), Gönen bayırı (e7), Gönen’e giderken 
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sağ/sol tarafta hastane (e9, e13), yeşil Gönen (e 14) tanımları ile Balcı ve Akçapınar köyleri de 
manilerde yer almaktadır. 
 

SONUÇ  
 
Sözlü kültür ürünleri ortak anlamları ortaya çıkararak tarihçiye ve sıradan insanlara, bir zamana 
veya mekâna aidiyet duygusu kazandırır (Thompson, 1999, 204). Bandırma ve çevresinin yer 
aldığı manilerin ilk mısrasında yerleşim yerinin adı verilmekte ikinci mısrada ise o yerleşim yerine 
ait bir özellik ortaya konulmuştur. Bu noktada manilerden öğrendiğimiz kadarıyla Bandırma’nın 
yokuşlu yollarından, etrafı ağaçlarla dolu tren garından, pazarından, çok rüzgarlı olduğundan, 
Moralı ekmek fırınından haberdar olduğumuzu söylemek mümkündür. Edincik’in yine dağları ve 
bağlarıyla ün sahibi olduğu görülmektedir. Bandırma’nın yakınında bulunan Erdek ise insanların 
eğlenme yeri olarak değerlendirilmektedir. Kavakları da yine Manyas’ı tanıtan başka bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bandırma’ya yakın ilçelerden biri olan Gönen ise iki ilçe arasında 
yolculuğun sıkça yapılan yerleşimler olduğunu göstermektedir ki Bandırma-Gönen yolu arasında 
bulunan sanayi, hastane manilerde sıkça geçmektedir. Gönen’in de yeşil ve bayırlara sahip 
olduğu yine incelediğimiz manilerden anlaşılmaktadır. İncelenen maniler ele aldıkları konular 
bağlamında sevda konulu maniler olmakla beraber yaşanılan coğrafya hakkında da bilgi 
vermektedirler. Bildirimizde yer alan manilerden yola çıkarak Bandırma ve çevresinin halkın 
sözlü geleneğine yer etmiş olduğu söylenebilir. 
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ÖZET: 
 
Bandırmalızade Hâşim Baba 18. asır müelliflerinden biridir. 1130 (1718) yılında Üsküdar’da dünyaya gelen 
Hâşim Baba’nın asıl adı Mustafa Hâşim’dir. Dedesi Hâmid Efendi, babası Yusuf Nizameddin Efendi’dir. 
Hâşim Baba dedesi tarafından tesis edilen Üsküdar’daki Bandırmalızade Dergâhı’nın, babası Yusuf 
Nizameddin Efendi’den sonraki postnişinidir. Celvetî adap ve erkânına göre yetişen Hâşim Baba daha 
sonra Bektaşîliğe meyletmiş ve Mısır’a giderek orada Kaygusuz Abdal Bektaşî Tekkesi şeyhi Hasan Baba’ya 
intisap etmiştir. Ayrıca Hacıbektaş’taki Bektaşî Asitanesi’nde dört yıl kalmış ve Dimetokalı Seyyid Kara Ali 
Baba zamanında bir dönem dedebabalık yapmıştır. Ancak Bektaşîlerin bir kısmı onun şeyhliğini kabul 
etmemiştir. Hâşim Baba, Divan’nda soyunun Hz. Ali’ye dayandığını ifade etmektedir. Şair 1197 (1783) 
yılında vefat etmiştir. Hâşim Baba’nın Divan, Vâridât, Ankâ-yı Maşrık ve Devriyye-i Ferşiyye olmak üzere 
dört eseri vardır. Bu çalışmada şairin Divan’ında yer alan musammat (iç kafiyeli) şiirler konu edilmiştir. 
Hâşim Baba’nın eserinde aruzun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla yazılan ve ahenk bakımından 
oldukça güçlü olan bu tür şiirlerden 14 adet tespit edilmiştir. Çalışmada iç kafiyeli şiir ve bu konudaki 
meşhur örneklerden söz edildikten sonra Hâşim Baba’nın Divan’ında yer alan bu vasıftaki şiirler 
incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bandırmalızade Hâşim Baba, Divan, iç kafiye, musammat 
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ABSTRACT: 
 
Bandırmalızade Hâşim Baba was one of the poets of the 18th century. Born in 1718 in Üsküdar, the real 
name of Hâşim Baba was Mustafa Hâşim. His grandfather’s name was Hâmid Efendi and his father’s name 
was Yusuf Nizameddin Efendi. Hâşim Baba was the Sheikh subsequent to his father, Yusuf Nizameddin 
Efendi, of the dervish lodge of Bandırmalızade, allocated by his grandfather in Üsküdar. Brought up in 
accordance with Jelvetî rules and conventions, Hâşim Baba later gravitated towards Bektashism and went 
to Egypt to become an initiate to Hasan Baba, the Sheikh of the dervish lodge of Kaygusuz Abdal Bektaşî. 
Moreover, he stayed in Bektaşî Âsitânesi in Hacıbektaş for 4 years and served as dedebaba (as an assignee 
to Haji Bektash Veli) for a period during the time of Seyyid Kara Ali Baba of Didymoteicho. However, some 
of the Bektashis did not accept his title as a Sheikh. Hâşim Baba stated in his Divan that his lineage went 
back to Ali (Ali ibn Abi Talib), the cousin of Prophet Muhammad. The poet passed away in 1782-3. Hâşim 
Baba wrote 4 works, namely, Divan, Vâridât, Ankâ-yı Maşrık, and Devriyye-i Ferşiyye. In this paper, the 
poems with internal rhymes (musammat) contained in Divan will be discussed. In Divan, 14 poems, 
written in aruz prosody that can be divided into two equal parts with a powerful euphony, were identified. 
In this paper, poems with internal rhymes and prominent examples of such poems will be mentioned and 
then the poems of similar type contained in Divan of Hâşim Baba will be analyzed. 
 
Keywords: Bandırmalızade Hâşim Baba, Divan, internal rhyme, musammat 
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GİRİŞ 

 
“Musammat” kelimesi “inci veya boncuk dizilmiş iplik, arka arkaya sıralanmış olan, dizi, 
gerdanlık” gibi anlamlara gelen Arapça “simt” kökünden türemiş bir kelimedir (Ahterî Mustafa 
Efendi 2014: 518; Vankulu Mehmed Efendi 2014: I/1246; Çağbayır 2017: 1467). Edebî terim 
olarak “musammat” iki manada kullanılmaktadır. Bunlardan ilki nazım şekliyle ilgilidir ve bent 
esasına göre yazılmış şiirlerin geneli bu şekilde adlandırılmıştır. Müselles, murabba, muhammes, 
müseddes, müsebba, müsemmen, mütessa, muaşşer, terkib-i bent, terci-i bent gibi üç, dört, beş, 
altı, yedi, sekiz dokuz, on ve daha fazla sayıdaki mısralarla kurulu değişik sayıdaki bentlerden 
oluşan nazım şekillerinin genel adına musammat denilmiştir. İkincisi ise kafiyeyle ilgilidir ve 
aruzun “mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün”, “müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün 
müstefʽilün” gibi iki eşit parçaya bölünebilen vezinleriyle yazılmış iç kafiyeli gazel, kaside ve kıta 
nazım şekliyle yazılmış şiirler için kullanılmıştır (Cengiz 1986: 291; İpekten 1994: 8; Saraç 2007: 
103). Bu çalışmada üzerinde durulan musammat şiirler ikinci gruptakilerdir. 
 
Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügatı adlı eserinde musammat şiirlerden söz ederken şöyle 
demektedir: “4 mefâîlün yâhut 4 müstefilün gibi cüzleri tekrarlanan vezinlerden tanzim edilir. 
Dört cüze ayrılan her beytin son cüzü gazelin esas kafiyesini takip etmekle beraber üç cüzü de 
ayrıca kafiyeli olur. Öyle ki her iki cüzü birer mısra şeklinde yazılsa bir beyit, dört mısralı bir bent 
teşkil eder.” (Tahirü’l-Mevlevî 1994: 109). Araştırmacı bu açıklamadan sonra Fuzûlî’nin “Beni 
cândan usandırdı / cefâdan yâr usanmaz mı, Felekler yandı âhımdan / murâdım şem’i yanmaz 
mı”* matlalı meşhur gazelini örnek verir. 
 
Cem Dilçin “Divan Şiirinde Gazel” adlı yazısında musammat gazelleri şöyle anlatmaktadır: “Dize 
ortalarında iç kafiyeleri olan gazeller de vardır. Böyle gazellere musammat gazel denir. İç kafiye 
matladan sonra gelen beyitlerin birinci dizelerinin sonu ile her iki dizenin ortasında bulunur. 
Matla beytinin ortaları da ayrıca kafiyelenir. Matla beytinin ortasında iç kafiye bulunmayan 
musammat gazeller de vardır. Bu türlü gazeller genellikle aruzun iki eşit parçaya bölünebilen 4 
tefileli kalıplarıyla yazılır. Bir musammat gazelin, eğer matla beyti de iç kafiyeli ise vezin açısından 
eşit olan parçaları alt alta dizildiğinde her beyit 4 dizeli bir bent gibi görünür ve bir murabba-ı 
müzdeviç biçimi ortaya çıkar. Bu durumda kafiye düzeni aa-xa-xa-xa-xa olan beş beyitlik bir 
gazelin kafiyelerinin düzeni baba-ccca-ddda-eeea-fffa ya da xaxa-bbba-ccca-ddda-eeea gibi 
görünür. Bir murabbaın kafiye düzeni de zaten böyledir.” (Dilçin 1986: 98-9). 
 
Cemal Kurnaz ve Halil Çeltik tarafından hazırlanan ve klasik Türk edebiyatı nazım şekillerini farklı 
bakış açılarıyla ele alan Divan Şiiri Şekil Bilgisi adlı çalışmada musammat gazel ile murabba ilişkisi 
üzerinde durulurken konuyla ilgili şu bilgiler verilmiştir: “Mısra sonundaki asıl kafiye ve redifle 
birlikte mısra içlerinde de ‘iç kafiye’ ya da divan şiirindeki adıyla ‘musammat kafiye’ denilen ikinci 
bir kafiye bulunabilir. Böyle şiirlere nazım şekline göre musammat gazel, musammat kaside, 
musammat kıta vb. isimler verilir. Musammat kafiye dört mefâîlün, dört fâilâtün veya mefûlü 
mefâilün mefûlü mefâilün gibi iki eşit parçaya bölünebilen vezinlerde meydana gelir. Musammat 
beytin, iç kafiyesine göre ‘aaaa, baba, bbba’ düzenlerinde dörtlüğe dönüşebileceği, ilk beyitte 
bazen ‘xaxa’ kafiye örgüsünün de olabileceği belirtilerek şu örnekler verilmiştir: 
 
Kafiye düzeni: aaaa 
Ey zâʼir-i sâhib-nefes / hubb-i sivâdan meyli kes 
Dünyâda kalmaz hîç kes / Allâh bes bâkî heves 

                                                           
* Söz konusu gazelin bir şerhi için bk. (Yurtgezen 2001). 
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Kafiye düzeni: baba 
Hattum hisâbın bil didüñ / gavgâlara salduñ beni 
Zülfüm hayâlin kıl didüñ / sevdâlara salduñ beni 
 
Kafiye düzeni: bbba 
Nedür ol hüsn-i nâdîde / nazîriñ görmedi dîde 
Her tavrı pesendîde / güzellikde müsellemsiñ 
 
Kafiye düzeni: xaxa 
Esdi nesîm-i nev-bahâr / açıldı güller subh-dem 
Açsun bizim de göñlümüz / sâkî meded sun câm-ı Cem 
 
Bu beyitlerdeki musammat kafiye sistemi, ilgili bölümde örnekleri verileceği üzere, murabba 
nazım şeklinin ilk bendine ait kafiye özellikleridir. Bu tarzdaki bir gazelin kafiye düzeni ikinci 
beyitten itibaren “ccca ddda…” biçiminde devam eder. Murabba nazım şeklinin kafiye sistemi de 
aynen böyle olup ilk dörtlükte farklılıklar görülebilir.” Araştırmacılar Cem Dilçin’in yukarıda 
alıntılanan tespitlerini de buraya almışlar ve musammat gazel veya kaside ile murabba arasında 
ayırt edici bir farkın olmadığını ifade etmişlerdir. Onlara göre bu iki nazım şekli birbiriyle iç içe 
girmiştir ve değerlendiren kişiye göre ya musammat gazel veya müzdeviç musammat olmaktadır. 
Musammat gazel olarak adlandırılan bu şiirleri koşma / murabba şeklinden gazele geçişin ara 
örnekleri olarak görmek mümkündür. Kurnaz ve Çeltik gazel, kaside, kıta gibi beyit esasına göre 
yazılan musammat (iç) kafiyeli şiirleri bent esasına göre yazılan musammat şiirlerden ayırmak 
için şöyle bir tanım önermişlerdir: “Musammat gazel (kaside/kıta), mısraları ikiye bölünemeyen 
vezinlerle yazılmış iç kafiyeli şiirdir. İç kafiyeli olmasına rağmen bentler hâlinde yazılamayan 
şiirlere musammat gazel (kaside/kıta) denir.” Böyle bir tanım musammat olarak adlandırılan iç 
kafiyeli şiirlere dair bilinenleri alt üst etmekte, eski tanımda yer alan ve bu tür şiirlerin en belirgin 
yanını vurgulayan “aruzun iki eşit parçaya bölünebilen” vasfını tam tersine çevirmektedir. 
Nitekim araştırmacılar da bunun farkındadır ve şöyle bir açıklama yapmışlardır: “Bu tanıma göre 
musammat kafiye, iç kafiye anlamına gelir. Bu durumda musammat gazel (musammat kaside 
veya musammat kıta) murabba gibi bentlerle yazılabilen değil; iç kafiyesi bulunan şiir demek 
olur. Bu ise alışılmış musammat gazel tanımıyla örtüşmez.” (Kurnaz ve Çeltik 2013: 126-37). 
Burada araştırmacıların muradı bu tür şiirleri tamamen birbirinden ayırmak, bu şiirlere ait ayırt 
edici bir vasıf göstermektir. 
 
“Musammat Gazel” başlıklı çalışmasında Sabahattin Küçük de, ihtiyatı elden bırakmadan, aBaB-
cccB… şeklinde kafiyelenen ve musammat gazel olarak bilinen bu tür şiirlerin 17. yüzyıldan 
itibaren nakaratlı çapraz kafiyeli şarkı adını almış olan murabbalar olabileceği ve bu örneklerin 
14. yüzyıla kadar gidebileceği kanaatinde olduğunu ifade etmiştir (Küçük 1998: 158). 
 
Bu noktada şu sorular sorulabilir: Peki illa bu şiirleri bu şekilde ayırmak gerekli midir? Bu 
şiirlerden bir kısmının iç kafiyeli ve iki eşit parçaya bölünebilen bir vezinle beyit esasına göre 
yazılmalarında bir sakınca ortaya çıkar mı? Ve yine bu beyitler bölünüp dörtlük hâline gelince 
murabbaya benzerlerse bunda edebî açıdan bir sıkıntı olur mu? Ya da beyitler hâlinde yazılmış 
olan bir şiiri neden öylece almıyoruz da mısralarını bölüp dörtlüğe dönüştürüyoruz? Bizce böyle 
bir tanım yapmak ve bu tür şiirlerin bir kısmını bir bakıma murabba olarak adlandırmak mümkün 
olmakla birlikte kesin bir sınır çizmek doğru değildir. Şairlerin gazel, kaside ya da kıta gibi nazım 
şekilleriyle beyitler hâlinde, aruzun iki eşit parçaya bölünebilen vezinleriyle musammat yani iç 
kafiyeli şiirler yazabileceklerini de düşünmek gerekir. Bunun en önemli göstergesi bu tür şiirlerin 
şairler tarafından mürettep divanlarda murabbalar kısmında değil de kasideler, gazeller veya 
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kıtalar kısmında gösterilmesidir. Bu yüzden 4 mefâʽîlün, 4 müstefʽilün gibi iki eşit parçaya 
bölünebilen ve iç kafiyeye sahip gazel, kaside veya kıta nazım şekliyle yazılmış şiirleri musammat 
gazel / kaside / kıta olarak adlandırmakta bir engel olmamalıdır. Ancak bu tür şiirlerin Türk 
edebiyatının gelişim çizgisi içinde koşma ve murabbayla yakın ilişkisinin varlığı elbette 
vurgulanabilir. 
 
Muhsin Macit, Divan Şiirinde Âhenk Unsurları adlı çalışmasında “musammat” teriminin 
anlamlarını verdikten sonra bu şiirlerin koşmayla olan ilişkisine ve şiire kazandırdığı ahenge de 
temas etmiştir: “Musammat kaside ve gazellerde olduğu gibi bu şekilde kafiyelenmiş beyitlerde 
de koşma şeklinde dörtlüklere dönüştürülmesi mümkün olan yapıların ortaya çıktığı görülür. Bu 
tür kafiyeler aruzun ritmiyle birlikte âhengi sağlayan bir unsur olarak dikkati çeker. Bilhassa divan 
şiirinin teşekkül dönemlerinde bu tür yapıların tercih edildiği bilinmektedir. Belki de ‘halk şiirinin 
âhengi ile kulakları dolmuş bulunan ilk Türk şairleri, koşmanın dört mısraını beyit hâline sokarak 
gazel tarzına geçivermişlerdir.’ Ancak, daha sonraki dönemlerde de musammat kafiyeli şekillerin 
sayısal olarak azalmasına rağmen nitelik açısından daha mükemmel örneklerin verildiği bilinen 
bir husustur.” (Macit 2005: 80-1). 
 
Muhsin Macit’in de ifade ettiği üzere musammat şiirlerdeki iç kafiyenin ahenge büyük katkısı 
vardır ve bu şiirler ilk okunduklarında bu vasıflarıyla kendilerini hemen fark ettirirler. Musammat 
şiir denilince ilk akla gelen örnek Nefʽî'nin aşağıda ilk beyitlerini aldığımız 39 beyitlik meşhur 
kasidesidir: 
 
Esdi nesîm-i nev-bahâr / açıldı güller subh-dem 
Açsun bizüm de göñlümüz / sâkî meded sun câm-ı Cem 
 
İrdi yine ürd-i behişt / oldı hevâ ʽanber-sirişt 
ʽÂlem behişt-ender-behişt / her kûşe bir bâğ-ı İrem 
 
Gül devri ʽayş eyyâmıdur / zevk ü safâ hengâmıdur 
ʽÂşıklaruñ bayramıdur / bu mevsim-i ferhunde-dem 
 
Dönsün yine peymâneler / olsun tehî hum-hâneler 
Raks eylesün mestâneler / mutrıblar itdikce nagam 
 
Bu demde kim şâm u seher / mey-hâne bâğa reşk ider 
Mest olsa dil-ber sevse ger / maʽzûrdur şeyhü'l-Harem 
 
Yâ n'eylesün bî-çâreler / âlüfteler âvâreler 
Sâgar sunar meh-pâreler / nûş itmemek olur sitem (Akkuş 1993: 94-5) 
 
Macit’in kasidenin ahengiyle ilgili değerlendirmesi şöyledir: “Bu kasidede sadece kafiyenin değil, 
anlamla örtüşen ses birimlerinin mükemmel bir biçimde istif edildiği görülür. Meselâ, sözünü 
ettiğimiz kasidede yer alan aşağıdaki beyitte -ler ekinin tekrarı beyti sadece bir musiki cümlesine 
dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda ses ve anlamın bütünleşmesine de yardım eder.” (Macit 
2005: 81). Sözü edilen beyit yukarıdaki 4. beyittir. 
 
1. Bandırmalızâde Hâşim Baba’nın Hayatına ve Eserlerine Dair 
 
Hâşim Baba 1130 (1718) yılında Üsküdar’da doğmuştur. Sicill-i Osmanî (Mehmed Süreyya 1996: 
II/652) ve Hâtimetü’l-Eş’âr’da (Çifci, 01.08.2018) adı Mehmed Hâşim olarak geçmekteyse de asıl 
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adı Mustafa Hâşim’dir. Hâşim Baba’nın dedesi bazı kaynaklarda Moralı, bazılarında ise 
Bandırmalı olarak gösterilen Hâmid Efendi’dir. Hâmid Efendi (öl. 1139 / 1726) Üsküdar’da çeşitli 
camilerde vaaz ve irşat hizmetinde bulunmuş bir isimdir. Bandırmalızade Tekkesi’nin yerinde 
mütevazı bir evinin bulunduğu, tekkenin bu evin genişletilip yeniden inşası neticesinde 
kurulduğu rivayet edilmektedir. Hâşim Baba’nın babası ise Üsküdar’da bulunan Bandırmalızade 
Tekkesi şeyhi Yusuf Nizameddin Efendi’dir (öl. 1165 / 1752). Hadis ilmini öğrenmek üzere üç yıl 
Medine’de kalmış, çeşitli şehirleri dolaşmış, yedi defa hacca gitmiş bir isimdir. Hâşim Baba, 
Celvetî adap ve erkânını öğrenerek büyümüş, daha sonra Bektaşîliğe meyletmiş ve Mısır 
Kasrülayn’daki Kaygusuz Abdal Bektaşî Tekkesi şeyhi Hasan Baba’ya intisap etmiştir. Hâşim Baba 
bir dönem Hacıbektaş’ta bulunan Bektaşî Asitanesi’nde dört yıl ikamet etmiş ve burada 
dedebabalık yapmıştır. Vâridât adlı eserinde soyunun Hz. Ali’ye dayandığını dile getirmiştir. 
Babası Yusuf Nizameddin Efendi’nin ölümünden sonra bu tekkenin postnişini olan Hâşim Baba 
bu görevi 30 yıldan fazla süre yürütmüştür. Hâşim Baba 1197 (1783) yılında ölmüştür. 
Babasından aldığı Celvetîlikle şeyhi Hasan Baba’dan aldığı Bektaşîliği melamet neşvesinde 
birleştirmeye çalışan Hâşim Baba’yı bu hâliyle ne Celvetîler ne de Bektaşîler kabul etmişlerdir. 
Nitekim hayatının neredeyse yarısını irşat ve tarikat hizmetiyle geçirmesine rağmen Ceveltiyenin 
merkezi Hüdayî Dergâhı’na getirilen cenazesi içeri alınmamış ve namazı dışarıda kılınabilmiştir. 
Cenazesi Üsküdar İnadiye’deki Bandırmalızade Tekkesi’ne defnedilmiştir. Celvetîlerce dışlanması 
nedeniyle vefatından sonra mensupları kendisine Haşimiyye adlı bir tarikat nispet etmişlerdir. 
Bandırmalızade Tekkesi bu tarikatın asitanesi olarak faaliyet yürütmüştür. Mustafa Hâşim 
Baba’nın Muhammed, Safiyyüddin, Gâlib ve Muhsin adlarında dört oğlu vardır. Bunlardan 
Muhammed babasının sağlığında vefat etmiştir. Şiirlerinde Hâşim mahlasını kullanan Hâşim 
Baba’nın dört eseri vardır ve şunlardır: 
 
Divan: Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunan eser bazı yanlışlarla birlikte 1252 (1836) 
yılında neşredilmiştir. Üzerinde üç yüksek lisans tezi (Ergün 2000; Kayacan 2002; Yalçınkaya 
2008) hazırlanmış olan eser iki kez de kitap (Yalçınkaya 2015; Ünal 2015a) olarak basılmıştır.* 
 
Vâridât: Eserde Hâşim Baba’nın melametle ilgili bazı risaleleri, çeşitli zamanlarda kendisine vaki 
olan tecellileri, cifr ve ebcet hesabıyla geleceğe ait verdiği birtakım bilgiler bulunmaktadır. Eser 
üzerinde bir yüksek lisans çalışması yapılmış ve bu çalışma basılmıştır (Ünal 2012; Ünal 2015b). 
 
Ankâ-yı Maşrık: Hâşim Baba’nın, İbnü’l-Arabî’nin Ankâ-i Muğrib (Şaşırtan Anka) adlı eserini 
Ankâ-yı Mağrib (Batının Ankası) olarak değerlendirip ona nazire olarak yazdığı eserdir. Çeşitli 
kütüphanelerde yazmaları bulunan eserde Hâşim Baba, Mevlânâ’yı muczip olarak göstermiş, 
ayrıca Hacı Bektaş-ı Velî’den de sıkça bahsetmiştir. Eser bir bildiriye konu olmuştur (Soyyer 
2005). 
 
Devriyye-i Ferşiyye: 94 beyitlik eser Lisânü’l-Gayb olarak da anılmaktadır. Niyazî-i Mısrî’nin 
Devriyye-i Arşiyye’sine zeyl olarak yazılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesinde nüshaları 
mevcuttur. 
 
Hâşim Baba’nın bu dört eserden başka çeşitli mecmualarda değişik isimlerle kayıtlı başka 
manzumelerine de rastlanmaktadır (Yılmaz 1997a: 406; Yılmaz 1997b: 415; Soyyer 2005: 108; 
Yalçınkaya 2015: 15-6; Ünal 2015a: 3). 

                                                           
* Divan üzerindeki bütün bu çalışmalara rağmen eserin yeniden ele alınması gerekmektedir. Zira sadece bu çalışmalar 
esas alındığında toplam 10 nüshası bulunduğu anlaşılan eserin metni hazırlanırken bu nüshaların tamamı dikkate 
alınmamış, bir araştırmacı iki nüshasını kullanırken bir başkası farklı üç nüshasını görmüştür. Sadece iç kafiyeli şiirler 
üzerinden bakıldığında bile okuma hataları yanında şiirlerin nazım şekli ve vezin bakımlarından da yanlış 
değerlendirildikleri görülmektedir. 
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2. Divan’da Yer Alan Musammat (İç Kafiyeli) Şiirler 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere Hâşim Baba’nın Divan’ı yüksek lisans ve kitap hacminde birkaç 
çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmaların bazılarında eserdeki nazım şekilleri, vezin, kafiye ve 
redif bahisleri konu edilmekle birlikte musammat şiirlere temas edilmemiştir. Aynı şekilde 
makale ve bildiri olarak hazırlanan çalışmalarda (Yalçınkaya 2009; Ünal 2011; Ünal ve Çalışkan 
2014) da eserdeki bu tür şiirlerden bahis yoktur. 
 
Divan’da bu türden 14 şiir tespit edilmiştir. Bu şiirlerin iç kafiye konusunu ilgilendirdiğinden 
nazım şekli, vezin ve kafiye düzeni bakımından tasnifi aşağıda verilmiştir. Ancak bu tasnife 
geçmeden önce nazım şekillerine dair bir hususun izah edilmesi gerekmektedir. Divan’ı 
yayımlayanlardan Mehmet Ünal’ın da temas ettiği üzere Hâşim Baba duygu ve düşüncelerini belli 
bir forma hapsetmeden söyleme yolunu seçmiştir ve bu yanıyla şiirlerde şekle önem vermeyen 
bir tavır içindedir. Ancak bu durum klasik Türk şiirinin şekle sıkı sıkıya bağlı kuralları düşünülünce 
nazım şekilleri konusunda bazı problemlere sebep olmaktadır. Gazel formunda yazılmış 6-7 
beyitlik şiirlerde din büyükleri övülürken 40-50 beyitlik kaside formunda yazılmış bazı şiirlerde 
ferdî birtakım konulardan söz edilebilmektedir. Böyle olunca şeklen kasideye benzemeyen, gazel 
de olmayan bu şiirlerin tasnifi zorlaşmaktadır. Diğer taraftan matla beyti kendi içinde kafiyeli 
olmayan bazı şiirleri kıta-i kebire olarak değerlendirmek mümkün gibi görünse de mahlasın 
bulunması, durumu değiştirmektedir. Bir başka husus ise şiirlerin adlandırılmasındaki hatalardır. 
Divan’da kaside olarak adlandırılan iki şiirden birinin mütekerrir müseddes, diğerinin ise mesnevi 
olması buna örnektir. Bu gibi hususlar dikkate alındığında nazım şekillerinin ayırt edilmesi 
mümkün olmamaktadır. Ünal, Divan’daki bu türden problemli şiirleri daha genel ve kapsayıcı bir 
yöntemle “gazel kafiyesi ile kafiyelenmiş olanlar” ve “kıta kafiyesi ile kafiyelenmiş olanlar” 
şeklinde bir araya getirmiştir (Ünal 2015a: 47-9). Burada da iç kafiyeli şiirleri verirken bu yol takip 
edilecektir. 
 
2.1. Musammat Şiirlerin Bilinen Örnekleri 
 
Bu başlık altında Divan’da yer alan musammat şiirlerden ilk beytin kafiyesine göre farklılık arz 
edenler üzerinde durulacak ve bunlar örneklendirilecektir. Divan’da ilk beyti aaaa, aaab ve abab 
şeklinde iç kafiyesi olan şiirler tespit edilmiştir. Yukarıda sözü edildiği şekilde xaxa iç kafiyeli şiire 
rastlanmamıştır. 
 
 İlk beytinin iç kafiyesi aaaa olanlar: Bu kafiye düzenine sahip, yani ilk beytinin iç kafiyesi bütün 
olarak ortak olan üç şiir mevcuttur. Her üçünün de asıl kafiyesi gazel/kaside kafiyesidir. İç kafiyesi 
ise aaaa, bbba, ccca… şeklindedir. 27 beyitten oluşan ilk şiir “müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün 
müstefʽilün”, 13 beyitten oluşan ikinci şiir ile 8 beyitten oluşan üçüncü şiir ise “mefâʽîlün 
mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün” vezniyle kaleme alınmıştır. Bu şiirlerden alınmış örnek beyitler 
şöyledir: 
 
Her bir veliyy-i muʽteber / bu vech ile virmiş haber 
Süflî-tabîʽat her beşer / bir bir gelür bir bir gider 
 
Bu bir ʽaceb kudret dürür / bu bir ʽaceb hikmet dürür 
Sûret degül sîret dürür / bir bir gelür bir bir gider 
 
Süflî demi esfel diler / ʽulvî ider asla sefer 
Âdem degül süflî meger / bir bir gelür bir bir gider (Yalçınkaya 2015: 131-3; Ünal 2015a: 200-3) 
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*** 
Benümdür çün bugün meydân / benümdür tob ile çevgân 
Demümle hayy olur ebdân / kelâmum daʽvâya bürhân 
 
Zuhûrum ʽâleme sâye / nefesdür nefsüme mâye 
Kulûba bu demüm dâye / benümle devr olur devrân 
 
Sıfâtum devrine Âdem / irişdi zâtuma Hâtem 
Mülûk eflâk olup pâyem / cebînüm Sidre-i Rahmân (Yalçınkaya 2015: 186-7; Ünal 2015a: 265-7) 
*** 
Hakîkat genc-i pinhânum / velî sûretde insânum 
Si dü tefsîr-i Kurʼân'um / çehâr heşt bahr-i ʽummânum 
 
Zuhûrum merciʽ-i eşyâ / müsemmâyum dahi esmâ 
Baña sâcid kamu tersâ / ki her şân ile bir şânum 
 
Cenân-ı tabʽumı gezdüm / maʽârif gencini sezdüm 
Bu eşkâli hafî düzdüm / merâtib üzre nîrânum (Yalçınkaya 2015: 170; Ünal 2015a: 245-6) 
 
İlk beytinin iç kafiyesi aaab olanlar: Bu kafiye düzenine sahip sadece bir şiir tespit edilmiştir. Asıl 
kafiyesi ab, cb, db… şeklindedir ki bu hâliyle şiir kıta nazım şekline uymaktadır. 7 beyitlik şiir 
“mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün” vezniyle yazılmıştır. İç kafiyesi aaab, cccb, dddb… 
şeklindendir. İlk üç beyti şöyledir: 
 
Hak'a ʽâşık iseñ dilden / bulagör mürşid eriñden 
Geçegör cân ile tenden / bulup bir mürşid-i kâmil 
 
Yüzüñ sür hâk-i pâyine / idin zâtını âyîne 
Girüp kalbi sarâyına / bulup bir mürşid-i kâmil 
 
Kelâmı feyz-i Rabbânî / zebânı rûh-ı sultânî 
Cemâlüñ añla hakkânî / bulup bir mürşid-i kâmil (Yalçınkaya 2015: 162-3; Ünal 2015a: 237) 
 
İlk beytinin iç kafiyesi abab olanlar: Divan’da bu kafiye düzenine sahip 5 şiir vardır. Hepsinin 
normal kafiyesi aa, ba, ca… şeklindedir, yani gazel / kaside nazım şekli ile yazılmışlardır. İç 
kafiyeleri ise abab, cccb, dddb… şeklindedir. Bu şiirlerden biri “müfteʽilün fâʽilün müfteʽilün 
fâʽilün”, biri “mefʽûlü mefâʽîlün mefʽûlü mefâʽîlün”, biri 4 müstefʽilün ve ikisi ise 4 mefâʽîlün 
vezinleriyle kaleme alınmıştır. Şiirlerin beyit sayıları 5 beyitle 9 beyit arasında değişmektedir. Her 
şiirden ikişer beyit örnek olarak şöyledir: 
 
Maksadı ʽâriflerüñ / hikmet-i Yezdân olur 
Matlabı dervîşlerüñ / meslek-i îmân olur 
 
Göñül evin bekleyen / mürşîdini saklayan 
Nefsini pâk eyleyen / Zâhid-i Geylân olur (Yalçınkaya 2015: 115; Ünal 2015a: 180-1) 
*** 
ʽAşkûn haberin ʽuşşâk / pervâneye sorsunlar 
Vuslat demini el-hak / mestâneye sorsunlar 
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Her kim ki ola sıddîk / dirlermiş aña zındîk 
Taklîde nedür tahḳîk / büt-hâneye sorsunlar (Yalçınkaya 2015: 121; Ünal 2015a: 187-8) 
*** 
Zuhûr-ı mazhar-ı Âdem / Resûl-i Kibriyâdandur 
Mukaddes olması her dem / Resûl-i Kibriyâdandur 
 
ʽAcebdür nefha-i Rahmân / Mesîh'e oldı kut-ı cân 
Kamuya feyz-i Hak ʽirfân / Resûl-i Kibriyâdandur (Yalçınkaya 2015: 121-2; Ünal 2015a: 188) 
*** 
Bugün deryâ-yı ʽaşk içre / benüm katrem dürür herkes 
Tecellî zevk ü şevk içre / benüm zerrem dürür herkes 
 
Tecellî zâta irişdüm / fenâ-ender-fenâ buldum 
Bekā-ender-bekā buldum / baña feryâd ider herkes (Yalçınkaya 2015: 145; Ünal 2015a: 217) 
*** 
Bulduk safâ tevhîd ile / yâ Rab nice şükr idelüm 
Hoş hâlümüz tefrîd ile / yâ Rab nice şükr idelüm 
 
Niʽmet senüñ ihsân senüñ / dertlilere dermân senüñ 
Tenler senüñ her cân senüñ / yâ Rab nice şükr idelüm (Yalçınkaya 2015: 173-4; Ünal 2015a: 250) 
 
2.2. Sadece İlk Mısraları Musammat Şiirler 
 
Diğer şairlerde de zaman zaman rastlandığı üzere Hâşim Baba’nın eserinde de iç kafiyesi sadece 
ilk mısralarda olan bazı musammat şiirlere rastlanmaktadır. Divan’da bu türden iki şiir tespit 
edilmiştir. Benzer söyleyişlere sahip bu şiirlerin ikisi de “mefʽûlü mefâʽîlün mefʽûlü mefâʽîlün” 
vezniyle yazılmıştır. İlk şiir 7, ikincisi 8 beyittir. Normal kafiyeleri gazel/kaside kafiyesi, iç kafiyeleri 
ise aaxa, bbxa, ccxa… şeklindedir. Şiirlere ait örnek beyitler şöyledir: 
 
Ey ʽâşık-ı dil-dâde / gel nûş idelüm bâde* 
Ol bâde ki bir demdür nokta gibidür bâde 
 
Vahdetde olup kâʼim / bu demle durup dâʼim 
Her kim bile bu sırrı meʼmûr olur irşâda 
 
Kim cân vire ʽâşıkdur / bu dem aña lâyıkdur 
Kudretde ola Haydar sultân ola efrâda (Yalçınkaya 2015: 200; Ünal 2015a: 283) 
*** 
Ey bülbül-i üftâde / gül faslına âmâde 
Söz pîr-i mugânuñdur gülden tâleb it bâde 
 
Gülsüz olamazsın sen / sensüz olamaz gülşen 
Gir sahnına gülzâruñ gel nâle vü feryâda 
 
 
Gülşen saña ʽâşıkdur / cünbiş saña lâyıkdur 
Bil sen seni zevk ile dünyâda vü ʽukbâda (Yalçınkaya 2015: 201; Ünal 2015a: 283-4) 

                                                           
* İlk mısra Hâşim Baba’dan yaklaşık 50 yıl önce vefat etmiş olan Hasan Sezayî-i Gülşenî’ye (1080/1669-1151/1738) 
aittir (Özuygun 1999: 475). 
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2.3. İlginç Bir Örnek: Kafiyesi Huruf-ı Heca Tertibine Göre Bir Şiir 
 
Divan’daki “Kasîde fî Tertîbi Hurûfi'l-ʽArabî” başlığını taşıyan ikinci şiir kafiye düzeni bakımından 
farklılık arz eden ilginç bir şiirdir. Zira şiirin kafiyesi aa, bc, de, fg… şeklinde devam etmektedir ve 
şiirin ilk beytinde mısralar kendi arasında kafiyeli, sonrakilerde bütün beyitlerde serbesttir. Bu 
hâliyle şiir bilinen nazım şekillerine uymamaktadır. Ancak şiir dikkatlice okunduğunda mısralar 
arası bağlantının iç kafiyeyle sağlandığı, kafiyenin mısra sonlarında değil mısra içlerinde olduğu 
görülmektedir. Böyle olunca şiirin iç kafiyeli düzeni aaaa, bbbc, ddde, fffg şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Hâşim Baba şiirin hurûf-ı hecaya göre yazıldığını başlıkta belirtmiş, ilk beyitten 
itibaren her beytin sonunu Arap alfabesindeki harflerden biriyle bitirmiştir. Böylece eliften 
lamelife kadar 28 harften birer beyit, ye’den ise 5 beyit olmak üzere 29 harften toplam 33 beyitlik 
bir şiir meydana getirmiştir. “Mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün” vezniyle yazılmış olan 
şiirin örnek olarak ilk beyitleri şöyledir: 
 
Nebîdür leyletü'l-İsrâ / görindi hazret-i Mevlâ 
Ki Âdem sûreti hakkâ / katat şâb emred-i aʽlâ (elif) 
 
Tecellî ider imiş Hak / kişi sevse kimi mutlak 
O yüzdür cilveye elyak / teʽârüfle gider ahcâb (be) 
 
Anuñ'çün leyle-i İsrâ / ʽAlî'den oldı Hak meclâ 
O dem mahbûb idi ulyâ / sıfat mîm ʽayn ile bir zât (te) 
 
İrince şemse her zerrât / ider mahbûbını mirʼât 
İder mevcûd vücûd isbât / ʽabd maʽbûd ider ihdâs (se) 
 
Bu kesretde dinür esmâ / nedür vahdetde nâm ayâ 
Müsemmâya isim maʽnâ / bu sırda muhtasar intâc (cim) (Yalçınkaya 2015: 78-80; Ünal 2015a: 
134-7) 
 
2.4. Muhammes Nazım Şekliyle Yazılmış İç Kafiyeli Bir Şiir 
 
Divan’daki iç kafiyeli şiirlerden biri ise 17 bentten oluşan mütekerrir bir muhammestir. 
Musammat şiirlerin şimdiye kadar gazel, kaside ve kıta gibi beyit esasına dayalı nazım şekilleriyle 
yazıldığı bilinmekteyken böyle bir örnek oldukça ilgi çekicidir. “Beşâret ehl-i ʽirfâna hidâyet âl-i 
ʽOsmân'a” tekrar mısralı muhammes “mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün” vezniyle kaleme 
alınmıştır. Muhammesin kafiye düzeni aaaaa, bbbba, cccca, dddda…, iç kafiyeli hâli ise 
aaaaaaaaaa, bbbbbbbbaa, ccccccccaa, ddddddddaa… şeklindedir. Şiirin örnek olarak ilk dört 
bendi şöyledir: 
 
Salâdur ehl-i vicdâna / beşâret ehl-i îmâna 
Mededdür ehl-i îmâna / belüre seyf-i merdâna 
Nişânı çıkdı meydâna / sürer hükmin dilîrâne 
Murâkıb sırr-ı Yezdân'a / mutâbık kavl-i Kurʼân'a 
Beşâret ehl-i ʽirfâna / hidâyet âl-i ʽOsmân'a 
 
Gurâbuñ remzin it izʽân / saña hâsıl ola îkân 
Seni nutkum ide şâdân / ʽayın kâf sâd ile bu ân 
ʽAser yokdur yüser îmân / bu hâliyle döner devrân 
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Bu sırruñ ʽilmini ey cân / haber virdi baña Kurʼân 
Beşâret ehl-i ʽirfâna / hidâyet âl-i ʽOsmân'a 
 
Zuhûr eyler nice âsâr / hıyânet eyleye Tatar 
Kılıçla kul ide tekrâr / ʽAlî şânında bir kahhâr 
Aña tâbiʽ olup ihbâr / muʽîni Haydar-ı Kerrâr 
Şebîhi Caʽfer-i Tayyâr / aña rahmet ide Gaffâr 
Beşâret ehl-i ʽirfâna / hidâyet âl-i ʽOsmân'a 
 
Zuhûr var kim kıyâmında / ʽadüv makhûr zamânında 
Yazılmışdur cemâlinde / kamu âyet kemâlinde 
Hased yokdur hayâlinde / gice gündüz safâsında 
Şehenşâh tâcı başında / muhabbet ehli yanında 
Beşâret ehl-i ʽirfâna / hidâyet âl-i ʽOsmân'a (Yalçınkaya 2015: 204-6; Ünal 2015a: 287-90) 
 
2.5. Mesnevi Nazım Şekliyle Yazılmış Dört Dörtlük Bir Örnek 
 
Divan’daki musammat şiirlerden biri ise mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır. Genellikle aruzun kısa 
kalıplarının kullanıldığı bu nazım şeklinde musammat kafiyenin olması beklenmez. Bu sebeple bu 
şiir de bilinen iç kafiyeli şiirlerden farklıdır. Bilindiği üzere mesnevilerde her beyitte mısralar 
kendi arasında kafiyelidir. Buna bir de iç kafiye eklenince beyitlerde dört kafiye kelimesi ortaya 
çıkmaktadır. Yine “mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün” vezniyle kaleme alınan şiirin normal 
kafiyesi aa, bb, cc, dd…, iç kafiyesi ise aaaa, bbbb, cccc, dddd… şeklindedir. 8 beyitlik mesneviden 
örnek beyitler şöyledir: 
 
Bu sırrı bildüren ey cân / olandur maʽni-i insân 
Zuhûr ile döner devrân / kıyâmıyla durur ekvân 
 
Bu sırrı isteyen câna / gerek ire ol insâna 
Anuñ rengine boyana / döner kul ise sultâna 
 
Velâyetle döner devrân / çehâr-dehle ider seyrân 
Bu sırruñ câhili hayvân / bu sırruñ münkiri Mervân 
 
Velâyet penc kitâb oldı / on iki satr bâb oldı 
Çehâr-deh fâsl-ı şâb oldı / si dü harfden lübâb oldı (Yalçınkaya 2015: 82-3; Ünal 2015a: 141) 
 
2.6. Musammat Görünümlü Aruzsuz Şiirler 
 
Divan’daki bu 14 şiirden başka ilk okunduklarında musammat oldukları düşünülebilecek 7 şiir 
daha vardır. Ancak bu şiirleri diğerlerinden ayıran husus aruzla yazılmamaları, daha doğru bir 
ifadeyle aruz vezninin çıkmamasıdır. Kontrol edildiklerinde şiirlerin hecenin 5+5 (1 şiir), 7+7 (3 
şiir) ve 8+8 (3 şiir) kalıplarına uydukları görülmektedir. Bu durumda söz konusu şiirlerin hece 
vezniyle ve aynı zamanda dörtlükler hâlinde yazıldıkları düşünülebilir. Bununla birlikte şiirler 
Divan’ı hazırlayan araştırmacılar tarafından beyitler hâlinde yazılmışlardır ve bu durum okuyucu 
bakımından yanıltıcı olmaktadır. Nitekim aşağıdaki şiir, yazmadan (Hâşim Baba trz.: 20a) da 
anlaşılacağı üzere dörtlükler hâlindedir ve doğal olarak öyle Latinize etmek gerekir. Şiir sadece 
Mehmet Ünal’ın çalışmasında mevcuttur ve burada bazı yanlışlarla, eksiklerle beyitler hâlinde 
okunmuştur. Ayrıca şiirin vezninin belirlenemediği de ifade edilmiştir (Ünal 2015a: 180). 
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Herhâlde doğrusu (örnek olarak ilk iki dörtlük) aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu durumda şiirin 7+7’lik 
heceyle yazıldığı da anlaşılmaktadır: 
 
Mâye-i sırr-ı vahdet 
Mürşîdümüñ nutkıdur 
Vâye-i feyz-i himmet 
Mürşîdümüñ nutkıdur 
 
Pâk eyleyen dilleri 
Açan toğrı yolları 
Âzâd iden kulları 
Mürşîdümüñ nutkıdur 
(…) 
 

 
 
Buradan hareketle yukarıda değinilen “musammat şiirlerin dörtlükler hâlinde yazılabilmeleri ya 
da bunların koşma / murabba olabilecekleri”yle ilgili hususu bu şiirlerin aruzla mı yoksa heceyle 
mi yazıldıklarıyla sınırlamak bir çözüm olabilir. Eğer aruzla yazılmışsa ve beyitler hâlindeyse şiiri 
öylece bırakmak, yani musammat (iç kafiyeli) bir şiir olduğunu belirtmek; şiirde aruz çıkmıyor ve 
heceyle yazıldığı anlaşılıyorsa bu durumda şiirin koşma tarzında yazılmış olduğunu tespit etmek 
yeterli sayılmalıdır. Divan’da yer alan ve aşağıda (sözü edilen çalışmalar göre) ilk beyitleri verilen 
şiirleri de böyle düşünmek mümkündür: 
 
Şerîʽat başımuz tâcı / tarîkatle olduk nâcî 
Maʽârif rûhuñ miʽrâcı / hakîkatdür seyrânumuz 
 
Terk eyleyüp nahiv sarfı / okuyup tevhîd-i harfi 
Bir noktada cümle harfi / cemʽ itmekdür ʽirfânumuz (Yalçınkaya 2015: 138-9; Ünal 2015a: 209-
10) 
*** 
Diñle hakkânî sözüm / ʽayn-ı mürşîddür özüm 



 

542 

 

Mirʼât-ı pâki yüzüm / pîrüm Bandırmalınuñ 
 
Erkân ile sünneti / göñüllerüñ zîneti 
Hâzır ola himmeti / pîrüm Bandırmalınuñ (Yalçınkaya 2015: 158; Ünal 2015a: 231-2) 
*** 
Gel ey zâhid sözüm diñle / sülûkı ʽaşk ile eyle 
Kurıca zühdi terk eyle / göre ihsânını Hakk'uñ 
 
Çalış ledün ʽirfânına / iriş sırruñ sultânına 
Girüp fânî meydânına / göre ihsânını Hakk'uñ (Yalçınkaya 2015: 159; Ünal 2015a: 232) 
*** 
Mazhar-ı sırr-ı Rahmân / menbaʽ-ı feyz-i ʽirfân 
Mülk-i bekâda sultân / pîrüm ʽazîzüm yâ hû 
 
Velîlerüñ hâtemi / ehl-i fahruñ hâdimi 
Nesl-i pâk-i Hâşimî / pîrüm ʽazîzüm yâ hû (Yalçınkaya 2015: 198; Ünal 2015a: 280-1) 
*** 
Şebbîr ü Şübber / mürşîdi reh-ber 
Sundılar kevser / el-hamdü li'llâh 
 
Sofra ʽAlî'nüñ / himmet velînüñ 
Şöhreti dînüñ / el-hamdü li'llâh (Yalçınkaya 2015: 199-200; Ünal 2015a: 282-3) 
*** 
Bir bir diyem saña derdüm / ezelden ben neler çekdüm 
Niçün degişdüm ben yüridüm / añla hakkânî sözümi 
 
Bahr-ı ezel dürri idüm / küntü kenzde gizli idüm 
ʽİlm-i ledün sırrı idüm / kimse görmezdi izümi (Yalçınkaya 2015: 210; Ünal 2015a: 294-5) 
 
Buraya kadar üzerinde durulan şiirlerin tablo hâlinde dökümü aşağıya çıkarılmıştır. Tabloda şiirin 
önce ilk iki beyti/bendi, sonra vezni ve ardından da nazım şekli, beyit/bent sayısı ve kafiye düzeni 
verilmiştir. Şiirler Divan’daki sıraya göre dizilmiştir: 
 
 
 

Tablo 1. Divan’daki Musammat (İç Kafiyeli) Şiirlerin Dökümü 
 

S. 
N. Şiirin İlk İki Beyti/Bendi Vezni, Nazım Şekli, Beyit/Bent Sayısı, Kafiye Düzeni 

1 Nebîdür leyletü'l-İsrâ görindi Hazret-i Mevlâ 
Ki Âdem sûreti hakkâ katat şâb emred-i aʽlâ 
 
Tecellî ider imiş Hak kişi sevse kimi mutlak 
O yüzdür cilveye elyak teʽârüfle gider ahcâb 

mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 
Beyit esasına göre yazılmış, belli bir nazım şekline dâhil 
değildir. 33 beyit. Kafiye düzeni: Aa, bc, de, fg… 
İç kafiyesi: Aaaa, bbbc, ddde, fffg… 
Şiir iç kafiye esasına ve ikinci mısralarda revi harfinden huruf-ı 
heca tertibine göre yazılmıştır. 

2 Bu sırrı bildüren ey cân olandur maʽni-i insân 
Zuhûr ile döner devrân kıyâmıyla durur ekvân 
 
Bu sırrı isteyen câna gerek ire ol insâna 
Anuñ rengine boyana döner kul ise sultâna 

mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 
Mesnevi. 8 beyit. Kafiye düzeni: Aa, bb, cc, dd… İç kafiyesi: 
Aaaa, bbba, ccca, ddda… 

3 Mâye-i sırr-ı vahdet mürşîdümüñ nutkıdur 
Vâye-i feyz-i himmet mürşîdümüñ nutkıdur 
 
Pâk eyleyen dilleri açan toğrı yolları 

Vezin çıkmıyor. Şiir aslında dörtlükler hâlindedir. Yazmada 
(Mil. Küt., 06 Mil Yz B 170, vr. 20a) da dörtlük olarak 
yazılmıştır ancak Ünal şiiri yanlış olarak beyitler hâlinde 
yazmıştır. 
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Âzâd iden kulları mürşîdümüñ nutkıdur Gazel/kaside. 6 beyit. Bu şiir sadece Ünal’ın (2015a: 180) 
neşrinde vardır. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç kafiyesi: 
Abab, cccb, dddb, eeeb… 

4 Maksadı ʽâriflerüñ hikmet-i Yezdân olur 
Matlabı dervîşlerüñ meslek-i îmân olur 
 
Göñül evin bekleyen mürşîdini saklayan 
Nefsini pâk eyleyen Zâhid-i Geylân olur 

müfteʽilün fâʽilün müfteʽilün fâʽilün 
Gazel/kaside. 9 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Abab, cccb, dddb, eeeb… 

5 ʽAşkûn haberin ʽuşşâk pervâneye sorsunlar 
Vuslat demini el-hak mestâneye sorsunlar 
 
Her kim ki ola sıddîk dirlermiş aña zındîk 
Taklîde nedür tahḳîk büt-hâneye sorsunlar 

mefʽûlü mefâʽîlün mefʽûlü mefâʽîlün 
Gazel/kaside. 6 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Abab, cccb, dddb, eeeb… 

6 Zuhûr-ı mazhar-ı Âdem Resûl-i Kibriyâdandur 
Mukaddes olması her dem Resûl-i Kibriyâdandur 
 
ʽAcebdür nefha-i Rahmân Mesîh'e oldı kut-ı cân 
Kamuya feyz-i Hak ʽirfân Resûl-i Kibriyâdandur 

mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 
Gazel/kaside. 7 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Abab, cccb, dddb, eeeb… 

7 Her bir veliyy-i muʽteber bu vech ile virmiş haber 
Süflî-tabîʽat her beşer bir bir gelür bir bir gider 
 
Bu bir ʽaceb kudret dürür bu bir ʽaceb hikmet dürür 
Sûret degül sîret dürür bir bir gelür bir bir gider 

müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün 
Gazel/kaside. 27 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Aaaa, bbba, ccca, ddda… 

8 Şerîʽat başımuz tâcı tarîkatle olduk nâcî 
Maʽârif rûhuñ miʽrâcı hakîkatdür seyrânumuz 
 
Terk eyleyüp nahiv sarfı okuyup tevhîd-i harfi 
Bir noktada cümle harfi cemʽ itmekdür ʽirfânumuz 

Vezni Yalçınkaya (2015: 138-9) 4 müstefʽilün, Ünal (2015a: 
209-10) 4 mefâʽîlün olarak tespit etmiştir ancak vezin 
tutmamaktadır. Şiir yazmada (Mil. Küt., 06 Mil Yz B 170, vr. 
28b) beyitler hâlinde istiflenmiştir ancak dörtlük olması 
muhtemeldir. 
Kıta. 9 beyit. Kafiye düzeni: Ab, cb, db, eb… 
İç kafiyesi: Aaab, cccb, dddb, eeeb… 

9 Bugün deryâ-yı ʽaşk içre benüm katrem dürür herkes 
Tecellî zevk ü şevk içre benüm zerrem dürür herkes 
 
Tecellî zâta irişdüm fenâ-ender-fenâ buldum 
Bekā-ender-bekā buldum baña feryâd ider herkes 

mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 
Gazel/kaside. 5 beyit. Kafye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç kafiyesi: 
Abab, cccb, dddb, eeeb… 

10 Diñle hakkânî sözüm ʽayn-ı mürşîddür özüm 
Mirʼât-ı pâki yüzüm pîrüm Bandırmalınuñ 
 
Erkân ile sünneti göñüllerüñ zîneti 
Hâzır ola himmeti pîrüm Bandırmalınuñ 

Yalçınkaya (2015: 158) vezin belirtmemiş, Ünal (2015a: 231-2) 
fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün olarak tespit etmiştir ancak 
vezin tutmamaktadır. Yazmada (Mil. Küt., 06 Mil Yz B 170, vr. 
35b) beyit gibi yazılmış ancak mısralar arası biraz açık 
bırakılarak sanki dörtlüğe benzetilmiştir. 
Kıta. 10 beyit. Kafiye düzeni: Ab, cb, db, eb… İç kafiyesi: Aaab, 
cccb, dddb, eeeb… 

11 Gel ey zâhid sözüm diñle sülûkı ʽaşk ile eyle 
Kurıca zühdi terk eyle göre ihsânını Hakk'uñ 
 
Çalış ledün ʽirfânına iriş sırruñ sultânına 
Girüp fânî meydânına göre ihsânını Hakk'uñ 

Yalçınkaya (2015: 159) vezin belirtmemiş, Ünal (2015a: 232) 4 
mefâʽîlün demiş ancak vezin tutmuyor. Yazmada (Mil. Küt., 06 
Mil Yz B 170, vr. 35b-36a) mısralar arası açık değil ancak 
dörtlük olmalıdır. 
Kıta. 5 beyit. Kafiye düzeni: Ab, cb, db, eb… İç kafiyesi: Aaab, 
cccb, dddb, eeeb… 

12 Hak'a ʽâşık iseñ dilden bulagör mürşid eriñden 
Geçegör cân ile tenden bulup bir mürşid-i kâmil 
 
Yüzüñ sür hâk-i pâyine idin zâtını âyîne 
Girüp kalbi sarâyına bulup bir mürşid-i kâmil 

mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 
Kıta. 7 beyit. Kafiye düzeni: Ab, cb, db, eb… İç kafiyesi: Aaab, 
cccb, dddb, eeeb… 

13 Hakîkat genc-i pinhânum velî sûretde insânum 
Si dü tefsîr-i Kurʼân'um çehâr heşt bahr-i ʽummânum 
 
Zuhûrum merciʽ-i eşyâ müsemmâyum dahi esmâ 
Baña sâcid kamu tersâ ki her şân ile bir şânum 

mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 
Gazel/kaside. 8 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Aaaa, bbba, ccca, ddda… 

14 Bulduk safâ tevhîd ile yâ Rab nice şükr idelüm 
Hoş hâlümüz tefrîd ile yâ Rab nice şükr idelüm 
 
Niʽmet senüñ ihsân senüñ dertlilere dermân senüñ 
Tenler senüñ her cân senüñ yâ Rab nice şükr idelüm 

müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün 
Gazel/kaside. 9 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Abab, cccb, dddb, eeeb… 

15 Benümdür çün bugün meydân benümdür tob ile 
çevgân 
Demümle hayy olur ebdân kelâmum daʽvâya bürhân 
 
Zuhûrum ʽâleme sâye nefesdür nefsüme m/pâye 

mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 
Gazel/kaside. 13 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Aaaa, bbba, ccca, ddda… 
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Kulûba bu demüm dâye benümle devr olur devrân 

16 Mazhar-ı sırr-ı Rahmân menbaʽ-ı feyz-i ʽirfân 
Mülk-i bekâda sultân pîrüm ʽazîzüm yâ hû 
 
Velîlerüñ hâtemi ehl-i fahruñ hâdimi 
Nesl-i pâk-i Hâşimî pîrüm ʽazîzüm yâ hû 

Yalçınkaya (2015: 198) vezin belirtmemiş, Ünal (2015a: 280-1) 
fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün olarak tespit etmiştir ancak 
vezin tutmamaktadır. Yazmada (Mil. Küt., 06 Mil Yz B 170, vr. 
49b) mısralar arası açık bırakılarak sanki dörtlükmüş gibi 
yazılmıştır. 
Kıta. 8 beyit. Kafiye düzeni: Ab, cb, db, eb… İç kafiyesi: Aaab, 
cccb, dddb, eeeb… 

17 Şebbîr ü Şübber mürşîdi reh-ber 
Sundılar kevser el-hamdü li'llâh 
 
Sofra ʽAlî'nüñ himmet velînüñ 
Şöhreti dînüñ el-hamdü li'llâh 

Yalçınkaya (2015: 199-200) 2 müstefʽilâtün, Ünal (2015a: 282-
3) 4 müstefʽilâtün olarak tespit etmiştir ancak vezin önemli 
oranda tutmamaktadır. Ünal, Yaçınkaya’nın alt alta yazdığı 
mısraları tek mısra olarak düşünmüştür. 
Kıta. Yalçınkaya’da (2015: 199-200) 8, Ünal’da (2015a: 282-3) 
4 beyit. Kafiye düzeni: Ab, cb, db, eb… İç kafiyesi: Aaab, cccb, 
dddb, eeeb… 

18 Ey ʽâşık-ı dil-dâde gel nûş idelüm bâde 
Ol bâde ki bir demdür nokta gibidür bâde 
 
Vahdetde olup kâʼim bu demle durup dâʼim 
Her kim bile bu sırrı meʼmûr olur irşâda 

mefʽûlü mefâʽîlün mefʽûlü mefâʽîlün 
Gazel/kaside. 7 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Aaba, ccda, eefa, ggha… İç kafiye sadece birinci 
mısralarda mevcuttur. 

19 Ey bülbül-i üftâde gül faslına âmâde 
Söz pîr-i mugânuñdur gülden tâleb it bâde 
 
Gülsüz olamazsın sen senüz olamaz gülşen 
Gir sahnına gülzâruñ gel nâle vü feryâda 

mefʽûlü mefâʽîlün mefʽûlü mefâʽîlün 
Gazel/kaside. 8 beyit. Kafiye düzeni: Aa, ba, ca, da… İç 
kafiyesi: Aaba, ccda, eefa, ggha… İç kafiye sadece birinci 
mısralarda mevcuttur. 

20 Salâdur ehl-i vicdâna beşâret ehl-i îmâna 
Mededdür ehl-i îmâna belüre seyf-i merdâna 
Nişânı çıkdı meydâna sürer hükmin dilîrâne 
Murâkıb sırr-ı Yezdân'a mutâbık kavl-i Kurʼân'a 
Beşâret ehl-i ʽirfâna hidâyet âl-i ʽOsmân'a 
 
Gurâbuñ remzin it izʽân saña hâsıl ola îkân 
Seni nutkum ide şâdân ʽayın kâf sâd ile bu ân 
ʽAser yokdur yüser îmân bu hâliyle döner devrân 
Bu sırruñ ʽilmini ey cân haber virdi baña Kurʼân 
Beşâret ehl-i ʽirfâna hidâyet âl-i ʽOsmân'a 

mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün 
Muhammes. 17 bent. Kafiye düzeni: Aaaaa, bbbba, cccca, 
dddda… İç kafiyesi: Aaaaaaaaaa, bbbbbbbbaa, ccccccccaa, 
ddddddddaa… 

21 Bir bir diyem saña derdüm ezelden ben neler çekdüm 
Niçün degişdüm ben yüridüm añla hakkânî sözümi 
 
Bahr-ı ezel dürri idüm küntü kenzde gizli idüm 
ʽİlm-i ledün sırrı idüm kimse görmezdi izimi 

Yalçınkaya (2015: 210) vezin belirtmemiş, Ünal (2015a: 294-5) 
müstefʽilün mefâʽîlün müstefʽilün mefâʽîlün olarak tespit 
etmiştir ancak vezin tutmamaktadır. Yazmada (Mil. Küt., 06 
Mil Yz B 170, vr. 54b) mısra aralarında boşluk yoktur ancak 
dörtlükler hâlinde olması muhtemeldir. 
Kıta. 9 beyit. Kafiye düzeni: Ab, cb, db, eb… İç kafiyesi: Aaab, 
cccb, dddb, eeeb… 

 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hâşim Baba’nın Divan’ında yer alan musammat (iç kafiyeli) şiirleri konu alan bu çalışma 
neticesinde şunlar söylenebilir: 

1. Divan’ın musammat şiirler bakımından zengin olduğu söylenebilir. Zira eserde bu türden 14 
şiir bulunmaktadır. Bu 14 şiirden başka ilk okunduklarında musammat oldukları düşünülebilecek 
7 şiir daha vardır. Ancak bu şiirlere dikkatlice bakıldıklarında bunların aslında heceyle yazılmış 
dörtlükler olduğu, şiirlerin aruza uymadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan mutasavvıf şairlerin iç 
kafiyeye çokça rağbet gösterip göstermedikleri araştırılmaya muhtaç bir husustur. 

2. Eserdeki şiirlerden 11’i gazel / kaside, 7’si kıta, biri mesnevi ve biri de muhammes nazım 
şekliyle kaleme alınmıştır. Şiirlerden biri ise herhangi bir nazım şekline uymayan, ahengin iç 
kafiyeyle sağlandığı 33 beyitlik şiirdir. Şiir huruf-ı heca tertibine göre tanzim edilmiş farklı bir 
örnektir. Gazel, kaside ve kıta gibi birbiriyle kafiyeli olan ikinci mısralar burada Arap alfabesindeki 
harflerin sırası takip edildiğinden ayrı ayrıdır ve bu hâliyle şiir musammat şiirlere dair ilgi çekici 
bir örnektir. 
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3. Musammat şiirlerden bahseden kaynaklarda bu tür şiirlerin gazel, kaside ve kıta gibi nazım 
şekilleriyle yazıldıkları bilgisi bulunmaktadır. Hâşim Baba’nın eserinde bunlar yanında 
muhammes ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış musammat şiirlerin de varlığı tespit edilmiştir. 

4. Kaynaklarda da belirtildiği şekilde Divan’daki musammat şiirler aruzun iki eşit parçaya 
bölünebilen kalıplarıyla yazılmıştır. Bu kalıplardan “mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün mefâʽîlün” 8, 
“mefʽûlü mefâʽîlün mefʽûlü mefâʽîlün” 3, “müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün” 2 ve 
“müfteʽilün fâʽilün müfteʽilün fâʽilün” ise bir defa kullanılmıştır. Dörtlükler hâlinde yazıldığı 
düşünebilecek diğer şiirlerde aruzun bazı kalıpları zaman zaman çıkıyorsa da çoğu yerde aksadığı 
görülmektedir. 

5. Gazel, kaside, kıta gibi nazım şekilleriyle yazılmış musammat şiirlerin murabba / koşma gibi 
nazım şekilleriyle ilişkisi üzerinde duran araştırmacılar bu şiirlerin aslında murabba 
olabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Bize göre konuya bu açıdan bakmak mümkün olmakla birlikte 
şairlerin beyitler hâlinde iç kafiyesi olan gazel, kaside, kıta gibi nazım şekilleriyle şiirler 
yazabilecekleri gözden uzak tutulmamalı ve bu tür şiirlerin illa dörtlükler hâline getirilerek 
okunması gerektiği düşünülmemelidir. Şiirin aruzla mı heceyle mi yazıldığına bakmak bu konuda 
yeterli olmalıdır. 

6. Musammat şiirlerde iç kafiye ahengi oldukça artıran, şiire akıcılık veren önemli bir vasıftır. 
Hâşim Baba’nın şiirlerinde de bu durum açıkça görülür.  

7. Hâşim Baba’nın Divan’ı 3 yüksek lisans tezine, 2 de kitaba konu olmuştur. Bütün bu çalışmalara 
rağmen eser mevcut nüshaların tamamı (en azından çalışmalarda sözü edilen 10 nüsha) dikkate 
alınarak tekrar çalışılmalıdır. Zira sadece incelenen musammat şiirler üzerinden bile 
değerlendirildiğinde eserde okuma hataları, nazım şekillerinin ve vezinlerin tespiti gibi konularda 
problemlerin olduğu görülmüştür. 
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ÖZET 
 
Kültürümüzde türbe ve yatırlar etrafında ortaya çıkan gelenek, uygulama ve inanışlar vardır. Anadolu’nun 
pek çok yerinde veli, evliya, ermiş, baba, gazi, eren, şıh, dede adıyla türbe, adak ve yatır mekânlarını 
görmekteyiz. Bu mekânlar insanlar tarafından ziyaret edilmekte ve bu ziyaret kültürü etrafında bir takım 
inanç ve uygulamalar (dua etme, ziyaret etme, dilek tutma, adak adama vb.) gerçekleşmektedir. Ziyaret 
fenomeni olarak da ifade edilen bu olgu Türkiye’de ve Türk kültürü ve geleneklerinin etkili olduğu 
coğrafyalarda yaşatılan, inanılan ortak ve benzer motiflerle kendini göstermektedir. Türbe, yatır, adak yeri 
gibi adlarla anılan bu ziyaret yerlerinde yatan veya yattığına inanılan kişilerle ilgili anlatılan hikâye ve 
rivayetler mevcuttur. Halk arasında anlatılan bu anlatılar bu kişilerin hayatları, kahramanlıkları ve manevi 
yönleri gibi tarafları ağır basan rivayet ve hikâyelerdir. Ayrıca bu kişilerin yattığı türbe, yatır, adak yeri ve 
vb. adlarla bilinen mekânlar etrafında ortaya çıkan inanışlar ve uygulamaların da bulunduğu 
görülmektedir. Bu uygulama ve inanışların ortaya çıkmasında kültürel, dini, tarihi, tasavvufî ve sıhrî 
etkilerin olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmamızda, Balıkesir ili Erdek ilçesi Kapıdağ bölgesinde yer 
alan Seyyid Gazi (Seyidgazi, Seyidgazi Tepesi, Dilek Tepesi) ile ilgili inanışları, pratikleri, uygulamaları ve 
halk arasında bilinen anlatıları Türk kültüründe yatırlar ve türbeler etrafında oluşan ve gerçekleşen 
uygulama ve inanışların fonksiyonlarını da dikkate alarak değerlendirip tespitlerde bulunacağız. 
 
Anahtar Kelimeler: Seyitgazi Yatırı, Erdek, Yatır ve Türbe,  Halk İnanışları, Ziyaret fenomeni  
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GİRİŞ 

Anadolu’nun hemen hemen her yerinde ziyaret kültürü ve halk inançları etrafında kendini 

gösteren ziyaret mekânları, yatırlar ve adak yerlerine rastlanılmaktadır. Anadolu dışında Türk 

kültürü ve inanç değerlerinin hakim olduğu coğrafyalarda da kendini gösteren bu türbe ve 

yatırlarla ilgili inanç ve uygulamalar hayatın farklı alanlarına dair bakış açılarının yer bulduğu 

mekanlar olarak ayrıca dikkat çekicidir.  

Halk kültürü ve inançlarında türbe ve adak yerleri ve türbelerde yatan (yattığına inanılan) dede, 

gazi, baba, ata, sultan, eren, şıh, evliya, veli, ermiş gibi adlarla anılan kişiler, yaşadığı zamanın 

dışında öldükten sonra da insanların hayatlarında önemli etkiler bırakmış olan kimselerdir. Bu 

anlamda öldükten sonra da insanların hayatlarında ve olaylara bakışlarında etkisi olan ve saygı 

duyulan bu türbe ve yatırlar gibi ziyaret mekânları ve etrafında oluşan uygulama ve pratikler 

çeşitli açılardan ele alınmak ve değerlendirilmek durumundadır. Halk arasında türbe, yatır, adak 

yeri gibi çeşitli adlarla anılan bu ziyaret yerlerinde yatan veya yattığına inanılan kişilerle ilgili 

anlatılan hikâye ve rivayetler mevcuttur. Halk arasında günümüzde de yaygınlığı devam eden bu 

anlatılar bu kişilerin hayatları, kahramanlıkları, insani ve manevi yönleri gibi tarafları ağır basan 

rivayet ve hikâyelerdir. 

Ziyaret yerlerine gitme düşüncesi ve bu ziyaret, adak yerleri, türbeler ile yatırlar etrafında oluşan 

ziyaret kültürü, uygulama ve pratikler halk inançları açısından da günümüzde canlılığını 

korumasıyla da ayrıca önemlidir. İnsanlar dua etme, ziyaret etme, dileklerde bulunma, adak 

adama, içinde bulundukları olumsuz durumlardan kurtulma, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürme 

gibi nedenlerle buralara gitmektedir.  

Erdek Seyitgazi Yatırı çerçevesinde ziyaret yerleri ve uygulamalarını ele aldığımız bu çalışmamızın 

saha çalışması kısmında kaynak kişilere Seyitgazi yatırı ve dilek tepesi ile ilgili şu sorular 

sorulmuştur: Seyitgazi kimdir, hakkında ne biliyorsunuz? Seyitgazi ve dilek tepesi hakkında 

anlatılan anlatı ve rivayetler var mıdır? Erdek halkı veya dışarıdan gelen kimseler Seyitgazi yatırı 

ve dilek tepesini niye ziyaret etmektedir, ziyaretlerinde neler yapmaktadır? Ziyaretler daha çok 

hangi günler (Cuma, bayram, düğün gibi günler veya Hıdırellez kutlamaları gibi) 

gerçekleşmektedir? Erdek için Seyitgazi yatırı ve dilek tepesi niçin önemlidir? Bu sorularla, 

geçmişten günümüze Seyitgazi yatırı ve dilek tepesi etrafında oluşan ziyaret kültürü ve 

uygulamaları hakkında sözel bilgiler elde edilmiştir. 

Böylece bu makalede Anadolu’nun pek çok yerinde karşımıza çıkan ziyaret ve adak yerlerinden 

biri olan Balıkesir ili Erdek ilçesi sınırları içerisinde yer alan Erdek Seyitgazi Yatırı (Türbesi) ve dilek 

tepesi ile ilgili inanışlar, ortaya çıkan ziyaret kültürü ve uygulamalar, halk arasında bilinen 

anlatılar ele alınıp Türk halk inançları perspektifinden değerlendirilmiş olacaktır. 

  

Seyitgazi Yatırı   

Yatır kelimesi ölmüş veliler ve mezarları hakkında kullanılmaktadır (Cebecioğlu 2014: 534). 

Ayrıca çaput bağlama, adak adama, taş yapıştırma, taştan çeşitli şekillerin yapılması gibi 

ritüellerin görüldüğü yerler olarak ta bilinmektedir. 

Türbe ve yatırlar belirli amaçlarla ziyaret edilen ve duaların edildiği çeşitli adak ve pratiklerin 

gerçekleştirildiği mekânlardır. Bu yerlerde çeşitli adakların adandığını görmekteyiz. Adak 
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kelimesi adamak mastarından gelmektedir. Arapça karşılığı nezr kelimesidir. Bu sebeple 

Türkçede adak adamak anlamında nezretmek kelimesi de kullanılmaktadır. Mehmet Zeki 

PAKALIN Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü(I)‘nde “Bir işin veya niyetin olması için 

nezrolunan şey hakkında kullanılan bir tabirdir. Kurban, cami veya tekkelere mum, yağ, yahut da 

mukaddes ve mübarek tanınan bir veliye yapılan yardım o kabildendir” şeklinde (Pakalın 1983: 

19) Adak maddesinde bilgi vermektedir. Tanyu da (Tanyu 1967: 10) adağın türbe ve yatırlar 

dışında kutsal olarak kabul edilen dağ, taş tepe, ağaç, çalı gibi yerlere de adandığını söyler. Adak 

yerleri aynı zamanda Türk boylarının müşterek kültürlerinin ortak paydalarından birini oluşturan 

mekânlardan sayılmaktadır (Özkan 1995: 475).  

Seyitgazi yatırı ve Dilek Tepesi, Erdek’te aynı adla anılan ve Erdek’in simgelerinden biri sayılan 

Seyitgazi tepesinde yer almaktadır. Seyitgazi kelimesine baktığımızda Seyyid ve Gazi 

kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu görmekteyiz. Seyyid kelimesi Hz. Muhammed’in 

soyundan (torunu Hz. Hüseyin yoluyla) gelen kimselere verilen bir sıfattır. Gazi kelimesi de hem 

Türk kültürü hem de İslam kültüründe, savaşlara katılan ve kahramanlık gösteren kimseler için 

kullanılan sıfattır. Bu yönden baktığımızda Seyitgazi’nin hem Türk hem de İslam kültürü açısından 

önemli sayılan, insanlar tarafından bilinen kahraman bir kimse olarak halk arasında tanındığı 

söylenebilir. Türk halk kültüründe kült olarak kabul edilen kimselerle ile ilgili olarak Anadolu’nun 

pek çok yerinde aynı veya benzer adlarla türbe veya yatırları görmekteyiz. Özellikle yine 

Anadolu’da kahramanlığı ile şöhret bulan Battal Gazi’nin babası olan Seyyit Hüseyin (Seyid) Gazi 

(Öz 1998: 395) ve Seyyid Battal Gazi (Say 2009) isimleri dikkat çekmektedir. Bu konuda Say, Seyid 

Battal Gazi etrafında anlatılan anlatı ve efsanelerin geniş ölçüde ün kazandığını, Anadolu’nun 

çeşitli bölgelerinde büyük izler bıraktığını Sivas’ta, Malatya’da, Eskişehir’de, Kırşehir’de ve 

Çorum’da aynı adla türbelerin, makamların olduğunu, İstanbul Maltepe’de Seyid Gazi Kayası ve 

Erdek’te kalesinin bulunduğunu söylemektedir (Say 2009: 16-17). Anadolu coğrafyası ve Türk 

dünyası coğrafyasında veli kültü konusu halk tarafından önem taşımaktadır, ve bu kimselere 

karşı büyük bir saygı gösterilmektedir. Veliler farklı özellikleri ve tipler dikkate alınarak kültlerine, 

şahsiyetlerine ve mesleklerine göre ayrılmıştır (Ocak 1984: 13-19). Seyitgazi bu değerlendirmede 

şahsiyeti sebebiyle Gazi-Savaşcı Veliler’den sayılabilir. 

Seyitgazi’nin kesik başı ile düşmanlar karşısında savaşa savaşa mezarının bulunduğu yerde şehit 

olduğuna inanılmaktadır (K.K.7,8,9,11). Anadolu’nun pek çok yerleşim yerinde Kesikbaş türbeleri 

ve yatırlarıyla alakalı anlatmalar meydana gelmiş ve buralarda ziyaret ve adak uygulamalarına 

rastlanmaktadır. Ahmet Yaşar Ocak (1989) Anadolu ve Balkanlar coğrafyasında kesik baş motifi 

ve kesik baş motifinin yer aldığı anlatma ve mekânlar konusunu ele aldığı Türk Folklorunda Kesik 

Baş (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit) çalışmasında kahramanlık temasınının işlndiği kesik baş 

motifli kahramanlık efsanelerine dikkat çeker ve kesik baş motifiyle Anadolu ve Balkanlarda 

kahramanı kelle koltukta çarpışan, şehit düşen motifli pek çok Kesikbaş türbesinin varlığından 

bahsetmektedir (Ocak 1989: 35-40). Bu Kesik baş motifli türbelerden Seyyid Hüseyin Hazi, Seyyid 

Battal Gazi, Gül Baba, Suheyb-i Rumi en bilinenlerindendir. Kesik baş motifine Altındağ, Sihirli 

Kafa, Dertli Kaval masallarında, efsanelerde, hikayelerde (Ömer Seyfettin, Başını Vermeyen 

Şehit) ve halk hikayelerinde, aşıklık geleneğinde (Kayıkçı Kul Mustafa’nın Genç Osman 

Destanı)rastlıyoruz (Ocak 1989: 16-40). 

Seyitgazi Yatırı Etrafında Oluşan Ziyaret Kültürü Uygulama ve Pratikleri 

Ziyaret fenomeninin ve kültürünün oluşmasında türbe ve yatırlar ile manevi yönden değer 

verilen şahsiyetlerin etkisi vardır. Ziyaret fenomenini sürekli kılan nedenlerden biri de dede, 
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eren, evliya vs. adlarla anılan şahsiyetlerin Anadolu’nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında 

önemli rol oynayan tarihsel kahramanlar ve dinsel figürler olmasında yatmaktadır (Çelik 2004: 

233-234). Seyitgazi bu şahsiyetlerden biri olarak Erdek ve çevresinde bilinen ve saygı ile ziyaret 

edilen bir yatırdır. 

Yatırların etrafındaki dikkat çekici uygulamalardan olan yatıra bez, ip veya çaput bağlama ve su, 

ağaç, taş ve dağ kültleri gibi inanışlar eski Türk inançlarından izler taşıyan uygulamalardır 

(Duymaz 2000: 340).  Duymaz, Balıkesir ve çevresindeki yatırların fonksiyonlarını değerlendirdiği 

makalesinde, incelediği bu yatırların ve bunların etrafındaki uygulamaların Anadolu ve Türk 

dünyasının diğer yörelerinden pek farklı olmadığı sonucuna varmıştır (Duymaz 2000: 342). Ayrıca 

yatırları fonksiyonları yönüyle Genel, Doğum, Çocuk, Evlenme, Halk Hekimliği, Diğer; etrafındaki 

uygulamalara göre ise, Dini Uygulamalar, Eski Türk İnanışlarıyla İlgili Uygulamalar, Sihri 

Uygulamalar; ziyaret zamanlarına göre Günler, Özel Günler ve Mevsimler;  yatan zatların 

kimliklerine göre Devlet Adamları, İlim Adamları, Din ve Tasavvuf Erbabı, Şehitler, Saz Şairi/Aşık, 

Meslek Piri, Eşkıya, Destan Kahramanı başlıklarında bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur. Seyitgazi 

yatırı ve dilek tepesinin ise; çocuk sahibi olmak ve kısırlığı gidermek, evlenemeyen genç kız ve 

erkeklerin kısmetlerinin açılması için, ev, otomobil ve iş sahibi olmak, horoz ve kurban adamak, 

mum adamak, çaput, ip veya bez bağlamak, ağızda su tutularak yatırın yanındaki oyuktan 

geçmek, taştan şekil ve figür çizerek dilekte bulunmak, çocuk sahibi olup olmayacağını anlamak 

için salıncak kurup kendi kendine sallanmasını beklemek, Hıdırellez kutlamaları gibi sebeplerle 

ziyaret edildiğini söylemektedir ve ayrıca Seyitgazi’yi Destan Kahramanı kategorisinde 

değerlendirmektedir. 

 

Fonsiyonları ve Ziyaret Sebepleri Açısından Seyitgazi Yatırı ve Dilek Tepesi 

 Evliya olarak bilinmekte. (K.K.2,11) 

 Seyit Dede olarak bilinmekte. (K.K.3) 

 Seyitgazi’nin Battal Gazi olduğuna inanılmakta. (K.K.5) 

 Erdek’te yaşamış dini bir şahsiyet olarak görülmekte. (K.K.4) 

 Murad ve Meddan adlarıyla iki kardeşi daha var. (K.K.4,8) 

 Savaşta kahramanlık göstermiş efsanevi bir kahramandır (K.K.2,4,8,11) 

 Tepeye çıkarken başını kesmişler, kelle koltukta tepede bulunan mezar yerine 

kadar çıkmış ve orada ruhunu teslim etmiş ,şehit olmuş. (K.K.2,7,8,9,11) 

 Seyyid olarak bilinmekte ve bu sebeple saygı duyulmakta. (K.K.2) 

 Mezarın yanındaki ağaca bez, çaput gibi şeylerin bağlanması (K.K.2,4,5,6,7,10) 

 Anadolu’ya ilk yerleşim zamanlarında yaşamış akıncı gazilerden kabul edilmekte.  

(K.K.6,7) 

 Çeşitli dileklerin tutulduğu ve duaların edildiği bir yer. (K.K.2,3,5,6,8,9,10,11) 

 Dua edildiğinde duaların ve dileklerin kabul olunacağına inanılmakta. 

(K.K.4,5,6,7,8,10,11) 

 Halk inançları açısından manevi bir sığınak kabul edilmekte. (K.K.4) 

 Mezarın yanında yerde taşlardan ev, araba, para vb. çizimler yapılarak dilekte 

bulunulmakta. (K.K.4,5,6,7,9,10) 

 Mezarın yanındaki bir duvara resimler çizmek dilekte bulunmak. (K.K.6) 

 Adak adanır, Kesme şeker mum yakılır, kurban kesilir. (K.K.1,2,3,8,9,11) 
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 Gelin ve damat dua ve dilek tutmak için ziyaret eder, sünnet edilecek çocuklar 

getirilir.  (K.K.1,6,11) 

 Hıdırellezde sabah namazı vakti gidilir ve gül ağacının üzerine çömlek konur ve 

dilek kağıtları çömleğin içine konur, Hıdırellezde orada toplanılır. 

(K.K.2,3,5,6,7,8,9,10,11) 

 Hıdırellezde yedi karınca yuvasından toprak alınır, kağıtlar kesilip para rulosu 

haline getirilir.   (K.K.1) 

 Her zaman ziyaret edilir. (K.K.2,3,5) 

Yukarıdaki Seyitgazi yatırı etrafında gerçekleşen uygulama ve pratikleri değerlendirdiğimizde 

Anadolu’nun pek çok yerinde görülen türbe ve yatırlarla ilgili inanç ve uygulamalarının bir 

benzerinin de Seiytgazi Yatırı ve dilek tepesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz.   

 

SONUÇ 

Balıkesir Erdek ilçesi Seyitgazi tepesinde yer alan Seyitgazi yatırı ve dilek tepesi insanların 

günümüzde de ziyaret ettiği ve ziyaret kültürü ve halk inançlarına ait uygulama ve pratiklerin 

gerçekleştirildiği ziyaret mekânı olarak canlılığını korumaktadır. Destan kahramanı, dini bir 

şahsiyet, mitolojik ve efsanevi kahraman, olarak görülen Seyitgazi kökeni İslamiyet öncesi 

inanışlara ait izlerin de yer aldığı inanç ve uygulamaların olduğu veli (evliya) inancının hakim 

olduğu bir mekan olması sebebiyle çeşitli istek ve amaçlarla ziyaret edilmektedir. Aynı zamanda 

insanların bir araya gelerek kutlama ve etkinliklerin yapıldığı yerler olarak ortak sosyal mekân 

olarak kabul edilmektedir. Böylece kökü İslamiyet öncesine dayanan inanç ve uygulamaların 

Anadolu’nun pek çok yerinde olduğu gibi Seyitgazi yatırı ve dilek tepesi ile Erdek’te de 

günümüzde de canlılığını muhafaza ettiğini görmekteyiz. 
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ÖZET: 

“Ben Gönen’de doğdum.” cümlesi, Gönen denilince veya yazarının, yani Ömer Seyfettin’in adı geçince ilk 
akla gelen cümledir. Kaplıcası, Dağ Ilıcası, Oya Pazarı gibi tanınmış başka özellikleri olmasına rağmen 
Gönen’in tanınmasında bunlardan hiçbiri Ömer Seyfettin’in And hikâyesinin bu ilk cümlesi kadar etkili ve 
sürekli olmamıştır. Bu durum yazar ve şairlerin yaşadıkları veya yaşamlarının bir dönemini geçirdikleri 
kentlerle ilişkilerinin köklü, çok boyutlu ve karmaşık olduğunu göstermektedir.  
 
Salim Nizam, 1970 yılında Gönen’de doğmuş; ilk ve orta öğrenimini Gönen’de, yüksek öğrenimini ise 
İzmir’de tamamlamış; öğretmenlik mesleğini Ardahan ve Bartın’ın ardından hâlen Gönen’de sürdürmekte 
olan; şiir, hikâye, roman gibi farklı edebî türlerde eserler veren bir yazardır. Edebiyat eleştirmenlerinin 
hemfikir olduğu konulardan biri, yazarların ilk eserlerine genelde hayatlarının, özellikle de çocukluk 
dönemlerinin kaynaklık ettiğidir. Bu tespit Salim Nizam’ın yazmış olduğu eserler için de geçerlidir. Salim 
Nizam’ın özellikle düz yazı eserlerinin çocukluk ile meslek hayatından ve yaşadığı bölgeden izler taşıdığı 
görülmektedir. 
 
Salim Nizam’ın şu ana kadar yayımlanmış altı kitabından ikisi -Portakal Kabukları ve Saçlarıma Kına Yak 
Baba- hikâyelerini topladığı eserleridir. Bu kitaplardaki hikâyelerden bazıları ortakken Köy Saatçisi gibi bu 
kitaplarda yer almayan hikâyeleri de vardır. Köy Saatçisi, Köyün Mezar Kazıcısı, Garip, Gülcemal Hüzün 
Taşır, Bir Avuç Kiraz isimli hikâyeler başta olmak üzere on dört hikâyeye Gönen ve çevresi; konu, insan 
unsuru ve mekân olarak kaynaklık eder. Bu hikâyelerin Gönen merkezden ziyade Aladağ’ın eteklerindeki 
Sarıköy Ovası’ndaki köylerde geçtiğini, köylülerin yaşam koşullarının, üretim ilişkilerinin ve mübadele 
öncesi dönemdeki etnik ve inanç çeşitliliğinden kaynaklanan yaşam biçimlerinin konu edildiğini; yaşam 
biçimindeki çeşitliliğe paralel olarak farklı insan tiplerinin ve toplumda farklı bir yer edinen ayrıksı kişilerin 
yer aldığını; coğrafî zenginlikle birlikte cami ve kilisenin aynı hikâyede yer bulabildiğini; hikâyelerin geçtiği 
zamanlarda henüz modernleşmenin yeterince ulaşmadığı küçük yerleşim yerlerinde çok farklı inançların 
işlendiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmada Salim Nizam’ın Gönen ve çevresini işlediği hikâyeleri, 
konu, insan unsuru, coğrafî, tarihî ve kültürel unsurlar açısından ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gönen ve çevresi; hikâye; insan unsuru; coğrafî, tarihî ve kültürel unsurlar 
JEL Kodu: Z11 
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ABSTRACT  
 
“I was born in Gönen” is the first sentence to remember when Gönen or the author of the sentence, Ömer 
Seyfettin, is mentioned. None of the renowned characteristics like “Thermal Spring, Mountain Spring, 
Embroidery Bazaar” is as much effective and long-lived as the aforementioned first sentence of Omer 
Seyfettin’s novel And in recognition of Gonen which reveals that the interaction of poets and writers and 
the cities they are living or the cities once they lived in the past is rooted, multi-dimensional and complex. 
 
Salim Nizam, who was born in Gönen at 1970; completed elementary, middle and high schools in Gönen; 
completed higher education in Izmir and is going on teaching in  Gönen after performing in Ardahan and 
Bartın as a teacher. He is also the author of poems, stories and novels. Critics of literature agree that lives 
and especially the childhood form the basis for the first works of authors and this determination is also 
valid for Salim Nizam. Literary works of Salim Nizam except for poems possess the trace of his childhood, 
his job and the living place. 
 
Salim Nizam published six   books including two books “Portakal Kabukları” and “Saçlarıma Kina Yak Baba 
which gathered his stories. Besides common stories in books there are some stories like “Köy Saatçisi” 
which are not included in two above-mentioned books. Gönen and surroundings is the source for subjects, 
humans and places for fourteen stories of Salim Nizam including noteworthy stories like Köy Saatçisi, 
Köyün Mezar Kazıcısı, Garip, Fahri Dilmaç Yoğun Bakım Ünitesi, Gülcemal Hüzün Taşır, Bir Avuç Kiraz. It is 
possible to conclude that these stories take place in villages in Sarıköy plain located at the booms of Aladağ 
rather than central Gönen, is mainly on the subject of living conditions of villagers, interactions of 
production and living styles rooted from variations in ethnicity and faith in the era of pre-exchange term. 
Parallel to the divergence in life styles, different human sorts and exceptional people with a peculiar 
popularity in population, both mosque and church in addition to geographical enrichments were included 
in stories besides various faiths in small living spaces before modernization. With this study, stories of 
Salim Nizam on the subject of Gönen and surroundings will be assessed in details with regard to subject, 
humans, geographical, historical and cultural aspects. 
 
Keywords: Gönen and surroundings, story, humans, geographical, historical and cultural aspects 
JEL Code: Z11 
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GİRİŞ 

Toplum ile edebiyat arasındaki ilişki bugüne kadar hem eleştirmenlerin hem de yazarların ilgisini 
çekmiştir. Rene Wellek ve Austin Varren, edebiyatın “hayatı temsil ettiğini”, hayatın ise büyük 
ölçüde sosyal bir gerçeklik olduğunu belirtirler(Wellek, Varren, 1993: 74). Richart Hogart ise 
edebiyatın tanıklığı olmadan toplum araştırmacılarının toplumu bütünüyle 
kavrayamayacaklarını, açıklamalarında bir şeylerin eksik kalacağını, özellikle yazarın yaratıcılığına 
ve sanatına dikkat edildiğinde edebî metinlerin bir dönemin yaşantısına dair diğer kaynakların 
veremeyeceği ölçüde ince ve güçlü bir kavrayış verebileceğini belirtir (Kırtıl, 2012: 293-294).   
 
Yazar ve şairlerin yaşadıkları veya yaşamlarının bir dönemini geçirdikleri kentlerle ilişkileri köklü, 
çok boyutlu ve karmaşıktır. Bir bakıma kentler yazarları, yazarlar da kentleri yaratmaktadır. 
Yaşadıkları kentlerle bütünleşen birçok şair ve yazar vardır(Özdemir, 2011: 108). Yaşanılan 
kentler, yaşamları olduğu kadar yazılan eserleri de etkilemekte ve eserlerde doğrudan veya 
dolaylı izler taşımaktadır. Tahsin Yücel’in belirttiği gibi, özellikle, bir esere başlandığında mekân 
düşünülmemişse, kısa bir süre sonra olaylar yazarın en iyi bildiği, yaşadığı kentte 
gerçekleşmektedir (Yücel, 2009: 1).  Balzac’ın eserleri üzerine incelemede bulunan birçok 
eleştirmen, 19. yüzyıl Fransa’sını anlamak isteyenlerin, hangi disiplinden olursa olsun, Balzac’ın 
romanlarını okumaları gerektiğini, onun eserleri olmadan o dönem Fransa’sını anlamanın zor 
olacağını belirtirler. O, romanlarında bütün Fransa’nın edebî tarihini dile getirmek istemiş, 
özellikle kendi döneminin Fransa’sını, Paris’i merkeze alarak değişik açılardan yazmıştır. Bunu, 
romanlarında yarattığı iki bin dört yüz karakterle yapmıştır   (Merril,2004: 44- 45; Yücel, 2009, 
1). Bu örnek,  edebiyatla toplum arasındaki ilişkinin boyutunu ve ne denli önemli olduğunu 
göstermektedir.  
 
Aynı durum, İstanbul ve Türk toplumu için de geçerlidir. Bugün Nedim’in, Yahya Kemal 
Beyatlı’nın, Orhan Veli Kanık’ın şiirleri; Halit Ziya Uşaklıgil’in, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, Sait Faik 
Abasıyanık’ın nesirleri olmadan İstanbul’u anlamak mümkün olmayacak veya eksik kalacaktır. Bu 
konuda Balıkesir ve bazı ilçelerinin de şanslı yerleşim yerlerinden olduğu söylenebilir. Henüz 
erken denilebilecek bir dönemde Sabahattin Ali yazdığı üç romana ve bazı hikâyelerine mekân 
olarak Balıkesir ve ilçelerini seçer.* Ahmet Yorulmaz, bazı roman ve diğer türlerdeki eserlerinde 
Ayvalık ve çevresini, Yaman Koray ise romanlarında Erdek ve çevresini anlatır. Balıkesir’in ilçeleri 
arasında ise en şanslı yerleşim yeri ise Gönen’dir denilebilir. Yazdığı hikâyelerle Türk 
edebiyatında hikâye türünün bağımsız bir tür olmasında ve düşünceleriyle dil ve edebiyatta “millî 
bir çığır”ın başlamasında önemli bir role sahip olan Ömer Seyfettin Gönen ile özdeşleşmiş bir 
yazardır. Gönen denilince akıllara kaplıcalarından, Dağ Ilıcası’ndan, Oya Pazarı’ndan önce Ömer 
Seyfettin’in “Ben Gönen’de doğdum.” cümlesini gelmektedir. Aynı durum yazar için de geçerlidir 
denilebilir. Bu durum edebiyatın ne kadar güçlü ve sürekli bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu cümle Ömer Seyfettin’in “çocukluk cenneti” adını verdiği ve bu cennetin ilk 
sekiz yılını geçirdiği Gönen yıllarını anlattığı üç hikâyeden biri olan And’ın giriş cümlesidir. Diğer 
iki hikâye ise İlk Namaz ve Kaşağı’dır. Yine Gönen’i “Doğduğum yer, doğduğum yer… o cennet” 
olarak nitelendirdiği Doğduğum Yer adlı bir şiiri de vardır. Ömer Seyfettin’in Gönen’i konu alan 
hikâyeleri üzerine bir çalışma yapan Recep Duymaz, Gönen’in Ömer Seyfettin üzerindeki 
etkilerini “Doğup büyüdüğü ve çocukluk yıllarını yaşadığı bu kasabadan gelen çizgiler, Ömer 
Seyfettin’in hem aile, hem yazarlık hayatında ileri yaşlarına, hatta ölümüne kadar devam 
etmiştir.” şeklinde açıklar (Duymaz, 2006: 1).   

                                                           
* Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Bayram Yıldız,(2016), “Sabahattin Ali’de Balıkesir- Balıkesir’de Sabahattin Ali 
Bağlamında Kent- Edebiyat İlişkisi”, Balıkesir Kent Sempozyumu 2015 Bildiriler Kitabı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Kent Arşivi Yayınları No:11 
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Salim Nizam da bazı hikâye ve romanlarına Gönen ve çevresini konu ve mekân olarak seçen genç 
kuşak yazarlarımızdandır. Edebiyatta kalıcı olup olamayacağına zaman karar verecektir ama 
şimdilik verdiği eserlerle Gönen’in bir anlatıcıya daha kavuştuğu söylenebilir. Salim Nizam, 1970 
yılında Gönen’de doğmuş; ilk ve orta öğrenimini Gönen’de yapmış; yüksek öğrenimini ise 
İzmir’de tamamlamış; öğretmenlik mesleğini Ardahan ve Bartın’ın ardından hâlen Gönen’de 
sürdürmekte olan; şiir, hikâye, roman gibi farklı edebî türlerde eserler veren bir yazardır. Yazarın 
hikâye türünde yazmış olduğu bazı eserleri, çeşitli ödüllere layık görülmüştür.* Özellikle 2006 
Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması Birincilik ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi “Senin İstanbul’un Yarışması” Düzyazı Kategorisi 
Birincilik ödülleri anılmaya değerdir.  Edebiyat eleştirmenlerinin genelde hemfikir olduğu 
konulardan biri yazarların ilk eserlerine hayatlarının, özellikle de çocukluk dönemlerinin 
kaynaklık ettiğidir.† Bu tespit Salim Nizam’ın yazmış olduğu eserler için de geçerlidir. Salim 
Nizam’ın özellikle düz yazı eserlerinin çocukluk ile meslek hayatından ve yaşadığı bölgeden izler 
taşıdığı görülmektedir. 
 
Salim Nizam’ın şu ana kadar yayımlanmış altı kitabı vardır. Bunlar Sisli Göl(2011), Portakal 
Kabukları(2013), Saçlarıma Kına Yak Baba(2014), Ömrüm Uzaklarda Azalmasın(2014), Senin İçin 
Enginar Sakladım(2016), Son Kazak Kocagöl-Onlar Rüzgârın Oğulları(2017)’dır. Bu kitaplardan 
Portakal Kabukları ve Saçlarıma Kına Yak Baba’da hikâyeler yer almaktadır. İncelememize konu 
olan hikâyelerden Köyün Mezar Kazıcısı(KMK), Garip(G), Kestane Ağaçları Gölgesinde(KAG), Dut 
Ağacı(DA), Koca Meşe(KM), Minare Ustaları(MU) Portakal Kabukları(PK)’nda; Gelincik 
İlaçlayıcısı(Gİ), Bostan Korkuluğu(BK), Tırtıl(T), Fahri Dilmaç Yoğun Bakım Ünitesi(FDYBÜ), 
Gülcemal Hüzün Taşır(GHT), Bir Avuç Kiraz(BAK), Ihlamur Ağacı Cinayetleri(IAC) Saçlarıma Kına 
Yak Baba(SKYB)’da yer almaktadır.‡   Köy Saatçisi(KS) ise 2006 Gönen Belediyesi Ömer Seyfeddin 
Hikâye Yarışması’ da dereceye giren eserlerle birlikte yayımlanmıştır. Bu hikâyelerden Fahri 
Dilmaç Yoğun Bakım Ünitesi ve Bir Avuç Kiraz Gönen merkezde, diğerleri Aladağ’ın eteklerindeki 
Sarıköy’de ve Sarıköy Ovası’nın çevresindeki köylerde geçmektedir. Hikâyelerde daha çok 
köylülerin yaşam koşullarının, üretim ilişkilerinin ve mübadele öncesi dönemdeki ve hâlen 
devam etmekte olan etnik ve inanç çeşitliliğinden kaynaklanan yaşam biçimlerinin konu 
edildiğini; yaşam biçimindeki çeşitliliğe paralel olarak farklı insan tiplerinin ve toplumda farklı bir 
yer edinen ayrıksı kişilerin yer aldığını; coğrafî zenginlikle birlikte cami ve kilisenin aynı hikâyede 
yer bulabildiğini; hikâyelerin geçtiği zamanlarda henüz modernleşmenin yeterince ulaşmadığı 
küçük yerleşim yerlerinde çok farklı inançların işlendiğini söylemek mümkündür.  
 

HİKÂYELERDE KONU 
 

Hikâye anlatma esasına bağlı edebî bir türdür ve mutlaka bir anlatıcıya ve anlatılana ihtiyaç 
duyar. Yazarın ne anlatacağına karar vermesi hikâyenin diğer ögelerini de doğrudan 
ilgilendirmektedir. Çünkü konuya uygun kişi, mekân, zaman ile dil ve anlatımın belirlemesi 
gerekmektedir. Bu yönüyle ne anlatılacağı hikâyenin omurgasını oluşturmaktadır denilebilir. 
Salim Nizam’ın hikâyelerine daha çok çocukluk döneminde kendi yakın çevresinde şahit olduğu 

                                                           
* Salim Nizam’ın aldığı ödüller için bakınız: Salim Nizam, Ömrüm Uzaklarda Azalmasın, İskenderiye Kitap, İstanbul: 
2014 , s.5-6. 
† Bu konuda Rene Wellek ve Austin Varren’in şu görüşleri de kesinlikle gözden uzak tutulmamalıdır: “Sanatın sade ve 
basit bir şekilde bir kendini anlatma, şahsî duygu ve yaşantıların bir kopyası olduğu yolundaki görüş bütünüyle ve çok 
açık bir şekilde yanlıştır. Sanat eseri ile yazarın hayatı arasında sıkı bir ilişki bulunduğu zamanlarda bile bundan aslâ 
sanat eseri hayatın basit bir kopyasıdır manâsı çıkarılmamalıdır (Wellek- Varren, 1993: 60).”    
‡ Çalışma sırasında hikâyelerin tam adları değil, parantez içinde verilen kısaltmaları kullanılacak ve sayfa numaraları 
hikâyenin yer aldığı kitabın kısaltmasıyla verilecektir. 
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veya anlatılan, hayatında iz bırakan olayları konu olarak seçtiğini söylemek mümkündür. Bir 
hikâyesinde anlattığı bir olaya diğer bir hikâyede yan olay olarak yer vermesi, hatta bir 
romanında biraz değişikliğe uğrayarak tekrar işlenmesi; bazı hikâye kişilerinin de farklı 
hikâyelerde karşımıza çıkması söylediklerimizi desteklemektedir.* Köy hayatının merkezinde yer 
alan tarım ve hayvancılığın ana konu olarak işlenmediği hikâyelerde de arka planda yer aldığını 
belirtmek gerekir. Hikâyelerde konu bakımından dikkat çeken unsurlardan biri de birkaç hikâye 
dışında diğer hikâyelerde farklı nedenlerle de olsa en az bir ölüm olayının gerçekleşmesi ve defin 
işlemlerinin hemen hemen her seferinde aynı şekilde anlatılmasıdır.  
 
Hikâyelerde yoğun olarak işlenen konulardan birisi göçtür. Göç konusunun doğrudan işlendiği iki 
hikâye vardır. Bu hikâyelerden Gülcemal Hüzün Taşır, Lozan Antlaşması’nın sonucu olarak 
Kavala’daki ve Kurtlu köyündeki Müslüman Türlerin Gülcemal adlı gemiyle Bandırma Limanı’na 
getirilerek oradan eski Bir Rum köyü olan Elbizlik’e yerleştirilmelerini işler. Kurtlu Köyü’nde 
annesiyle yaşayan, her gün keçilerinden sağdığı sütü Kavala’daki bir pastaneye getiren ve bu 
süreçte pastane sahibi Yunus Bey ile aralarında bir aşk başlayan Zahide’nin merkeze alındığı 
hikâye, Rum çetelerinin mala, cana saldırılarıyla faklı bir şekle bürünür. Selanik’ten çocukluk 
arkadaşı olan Hafız Hüseyin Bey’in Mustafa Kemal’e yazdığı bir mektupla Anadolu’ya göç başlar. 
Müslüman Türkler yanlarına aldıkları ve Rum çetelerinden saklayabildikleri üç beş parça eşya ile 
yeni bir hayata adım atarlar. Hikâyenin ikinci bölümünde ise hastalık ve yaşlılık nedeniyle ailesiyle 
göç edemeyen Rum Mariya’yı kızından gelen mektubu okurken görürüz(SKYB, s.:203-2015). 
Mübadele konusu diğer hikâyelerde de dolaylı olarak işlenir. Köy Saatçisi’nde Sarıköylülerin de 
Silistre’den göç etmek zorunda kaldıkları bilgisi geçer(KS,: 23). Dut Ağacı’nın çocuk anlatıcısının 
dedeleri de yine mübadele sonucu göç etmişlerdir(PK, s.: 82-83). Göç etmek zorunda kalanlar 
sadece Müslüman Türkler değildir. Köy Saatçisi’nde Kırım Savaşı’ndan sonra Hıristiyan Tatarlar 
bölgeye göç etmiş ve Üzümlübağ Köyü’nü kurmuşlardır(KS, s.: 13-24). Anadolu’dan sadece 
Rumlar göç etmemiştir. Üç yüz yıldan beri bölgede yaşayan Kazaklar Rusya’ya göç etmişlerdir. 
Yalnız aralarından iki kişi, bölge halkının Vedat dediği, değirmenci Voledo ve karısı göçe 
katılmamıştır(SKYB, s.: 110-111). Göç konusunun doğrudan işlendiği ikinci hikâye ise Kestane 
Ağaçları Gölgesinde’dir. Bu hikâyede Elbizlik Köyü sakinleri günlük hayatlarının akışı içinde 
yaşayıp giderlerken yeni tamamlanan camide namaz dahi kılamadan hiç istemedikleri bir göçe 
tâbi tutulurlar. Köylerine termik santral kurulacaktır, bu nedenle köylüler Adana’ya 
taşınacaklardır(PK, s.: 72-81). 
 
Hikâyelerden ikisinde din ve mezhep farklılığı nedeniyle sonu mutsuz biten aşklar işlenmiştir. Köy 
Saatçisi adlı hikâyede Müslüman bir Türk olan Kambur Tahsin ile Hıristiyan bir Tatar ve aynı 
zamanda papazın kızı olan Verana’nın aşkı anlatılır. Köyün ve çevre köylerin saat ve radyo 
tamircisi, kaynakçısı, dülgeri, marangozu olan Kambur Tahsin’in aşkına güzel Verena karşılık 
verir. Bir gece baba Damir, âşıkları konuşurken görür ve görüşmelerini yasaklar. Kambur 
Tahsin’in annesi Sadife kadının Verona’yı babasından istemesi de sonuç vermez. “Hayır” cevabını 
alan Sadife kadın kara büyü yaptırır ve Verona’nın ölmesine neden olur. Çok inatçı bir kişiliğe 
sahip olan baba Damir kızının cenazesini dahi almaz ve Verena İslamî geleneklerle Müslüman 
mezarlığına defnedilir(KS,s.:11-27). Kötü bir sonla biten diğer bir aşk ise Garip adlı hikâyede 
geçer. Sünnî Osman ile Alevî Güleser birbirlerini severler. Hem köylüler hem de Güleser’in 
ağabeyleri bu aşka karşı çıkarlar. Güleser’i ateşli silahla vururlar. Osman’ın cenazesi de bulunur. 
İki âşık Türkmentepesi’ne defnedilirler(PK, s.: 18-30). 
 
Köy gibi küçük yerleşim yerlerinde sıkça rastlanan tartışma ve kavga konularından birisi arazi 
sınırlarında anlaşılamamasıdır. On dört hikâyeden ikisinde bu konu işlenir. Konunun yoğun 

                                                           
*
Bu konuda Ömrüm Uzaklarda Azalmasın romanına bakılabilir. 
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olarak işlendiği hikâye Koca Meşe’dir(PK, s.:101-116). Uzaktan akraba olan iki aile avlu sınırı 
konusunda anlaşamazlar. Avlu duvarı çektirmek isteyen Bozdağlıların Hasan koca meşenin 
ortada sınır olduğunu, Pamukçugillerin Ali ise meşenin kendi avlularında olduğunu iddia eder. 
Harman yerinde de komşu olan iki aileden Ali ile Hasan kavgaya tutuşurlar. Kavga sırasında 
harman işlerinde kullanılan üç dişli dirgenin üzerine düşen Hasan ölür. Hasan’ı köyün mezarlığına 
gömen Ali, uzun süre bu sırrını gizleyemez ve köyün meydanında itiraf etmek zorunda kalır. 
Hikâyede erkeklere karşı kadınların uzlaşıcı tavırları dikkat çeker. Arazi sınırı konusunun işlendiği 
diğer hikâye ise Ihlamur Ağacı Cinayetleri’dir(SKYB, s.: 263-272). Serap’ın üvey babası amcasını 
ve eşini ıhlamur ağaçlarının kimin olduğu konusunda anlaşamadıkları için baltayla öldürmüştür. 
Ihlamur toplama zamanı köye gelen Yövmiyeci Hasan’a gönlünü kaptırdığını zanneden Serap, 
annesinin Yevmiyeci Hasan’la birlikte olduğunu öğrenir. Askerden gelen amcaoğlu da ona 
tecavüz etmiştir. Serap üçünü de tüfekle vurarak öldürür. 
 
Köyün Mezar Kazıcısı(PK, s.:1-18), Bostan Korkuluğu(SKYB, s.: 119-135) tarım ve hayvancılığın 
yoğun olarak işlendiği hikâyelerdir. Köyün Mezar Kazıcısı’nda adından da anlaşılacağı gibi yeni 
bir meslekle tanışmamıza rağmen köylerdeki yaşam koşullarının zorluklarını da göstermesi 
açısından dikkat çekici bir hikâyedir. Küçükbaş hayvancılığın yanında tarımla uğraşan Guguş’un 
ansızın ölümüyle annesi daha önce ölen İdris yapayalnız kalır. Bostan Korkuluğu’nda ise su 
kenarından kesilerek bir karpuz tarlasına bostan korkuluğu yapılan söğüt dalının ağzından 
yapılan anlatımla karpuz yetiştiriciliği ve köylülerin yaşamları hakkında bilgi verilir. Bölgede 
yoğun bir şekilde üretimi yapılan pirinç, ipek böceği, üzüm ve meyve yetiştiriciliği Köy Saatçisi 
başta olmak üzere, Dut Ağacı, Tırtıl, Kestane Ağacı Gölgesinde, Koca Meşe’de işlenir. Kestane 
Ağacı Gölgesi’nde sonbaharda kestane toplanması da işlenmektedir. 
 
Dut Ağacı’nda iyice yaşlanan babanın büyük şehre göç eden çocuklarının ve torunlarının yolunu 
gözlerken vefat etmesi ve hayatın etrafında döndüğü dut ağacının da yıkılması anlatılır(PK, s.:82-
89). 
 
Tırtıl, iki delinin gölgesine oturup içip sarhoş oldukları dut ağacından düşen tırtılın ağacın 
yapraklarını bitirip bitiremeyeceği hakkında iddiaya girmeleri üzerine kurulmuş bir 
hikâyedir(SKYB, s.: 147-154). 
 
Minare Ustaları, düğün gecesi yıldırım düşmesi sonucu yıkılan cami minaresinden dolayı lanetli 
olduğuna inanılan Hurşide Gelin’in köylüler tarafından dışlanması ve minare ustası olan 
kocasının minareden düşüp ölmesi üzerine köyü terk etmesinin anlatıldığı hikâyedir(PK, s: 117-
129). Hikâye küçük yerleşim yerlerinde kadının konumunu ve köylünün dışlayıcı tutumunu 
göstermesi açısından önemlidir. Benzer bir durum Ihlamur Ağacı Cinayetleri’nde de vardır. Serap 
köylüleri tarafından dışlanır. 
 
Fahri Dilmaç Yoğun Bakım Ünitesi, Gönen merkezde geçe iki hikâyeden biridir. Kalp krizi geçiren 
babanın son günlerinde yoğun bakım ünitesi önündeki bekleyiş anlatılır(SKYB, s.: 155-164). 
 
Gelincik İlaçlayıcısı, babasını bebekken kaybeden küçük kızın çok zayıf olduğunu düşünen annesi 
tarafından geleneksel tıbbî yöntemlerle tedavi yapan yaşlı kadına götürülmesinin ve gelincik eti, 
kirpi eti gibi şeyler yedirilerek tedavi edilmesinin anlatıldığı hikâyedir(SKYB, s.: 107-118). 
Bir Avuç Kiraz, konusu Gönen merkezde geçen diğer hikâyedir. Hikâyede kahramanın çocukken 
arkadaşları ile oyunları ve yaramazlıkları anlatılır. Yaramazlıklardan biri de Deli Naciye’nin 
bahçesinden kiraz çalmaktır, yalnız bunun bedeli ağır olacaktır(SKYB, s.: 253-262). 
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HİKÂYELERDEKİ İNSAN UNSURU 

 
Anlatmaya bağlı edebî metinlerde anlatılan olayların ortaya çıkabilmesi, ete kemiğe 
bürünebilmesi için kişi veya kişilere ihtiyaç duyulur. Anlatmaya dayalı metinlerde yazar, seçtiği 
konuya, vermek istediği mesaja uygun kişiler yaratmaya çalışır. Bu kişiler insan- ki genelde 
öyledir- veya insanî özellikler kazandırılmış diğer varlıklar olabilir. Salim Nizam’ın hikâyelerindeki 
insan unsurunun, konuda olduğu gibi, çok iyi bildiği yakın çevresinden seçtiği kişiler olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu kişiler yazarın hayatının bir döneminde, özellikle de çocukluk 
döneminde karşılaştığı veya yakın çevresinden hikâyelerini işittiği kişilerdir denilebilir. Garip 
hikâyesinin mimar kahramanı gibi çok ayrıksı duran çok fazla hikâye kişisi yoktur. Köy Saatçisi’nin 
Kambur Tahsin’i, Verena’sı; Köyün Mezarlık Kazıcısı’nın Guguş’u; Bir Avuç Kiraz’ın Deli Naciye’si 
dışındaki kahramanların çok da ayırt edici özelliklerinin olmadığını, yeterince işlenmediklerini 
ifade edebiliriz. Bostan Korkuluğu’nun başkahramanı ise insan dışında bir varlık, bir korkuluktur. 
 
Hikâyelerdeki kişiler, hayatını taştan çıkarmak deyimine karşılık gelecek şekilde çalışan ve 
hayatlarını kazanan insanlardır ve hayatlarını sürdürebilmeleri için erkeğiyle, kadınıyla, 
çocuğuyla çalışmak zorundadırlar. Köy Saatçisi’nin Kambur Tahsin’i, Sarıköylüler, Köyün Mezarlık 
Kazıcısı’nın Guguş’u, hatta sekiz yaşındaki İdris’i, Garip’in Garip’i Kestane Ağaçları Gölgesinde’nin 
Emine’si, Botan Korkuluğu’nun Ahmet’i Zülfiye’si, Hacer’i, Gülcemal Hüzün Taşır’ın Zahide’si, 
Koca Meşe’nin Ali’si, Hasan’ı, Kiraz Ana’sı, Şahinde Gelin’i, Gülnar Gelin’i, Minare Ustası’nın yaşlı 
babası yaz kış demeden çalışmak zorundadır.  
 
Bölge halkı ile göçler dolayısıyla farklı yerlerden göç etmek zorunda kalan ve özellikle inanç 
boyutuyla da farklı olan insanlar, birlikte yaşama iradesi gösterebilmektedir. Köy Saatçisi’nde 
kendileri de Balkan göçmeni olan Sarıköylüler Kırım Savaşı sonrasında bölgeye göç eden 
Hıristiyan Tatarlarla çok iyi anlaşırlar. Hastalık ve yaşlılık nedeniyle Yunanistan’a gidemeyen 
Mariya’ya Yunanistan’dan Anadolu’ya göç etmek zorunda kalan Kavalalı Türkler uzun süre 
bakarlar. 
 
Hikâyelerde yer alan kişilerin büyük çoğunluğu toprağa bağlı insanlar olmasına rağmen hikâyeye 
adını veren Köy Saatçisi Kambur Tahsin gibi yine yaptıkları iş genelde köy hayatıyla ilgili olan farklı 
meslek grubundan insanlar da vardır. Kambur Tahsin, saat ve radyo tamirciliğinin yanı sıra köyün 
kaynak, marangozluk işlerini de yapar. Guguş ise hayvancılık ve çiftçiliğin yanı sıra köyün mezar 
kazıcılığını da üstlenir. Baba oğul minare ustaları ise ayrı bir meslek grubudur. Çerçilik hâlâ 
toplumda karşılığı olan bir meslektir. Değirmenci Valedo herkesin takdir ettiği birisidir. Makasçı 
Muhsin, Öğretmen Behiç Akyürek bürokrasinin küçük yerleşim yerlerindeki tipik temsilcileridir. 
Bu meslek gruplarına Gelincik İlaçlayıcısı’nın hastaları gelincik veya kirpi yedirerek veya kurşun 
dökerek tedavi eden emcisi Kırklı Fatma’yı da dâhil etmek gerekir. Bu bağlamda Sadife Hanım’ın 
“kara büyü”yü yaptırdığı büyücü de geleneksel toplumların son zamanlara kadar uzağında 
olmayan bir kahramandır. Deli Naciye abartılı tavırları, konuşmaları, giyimi kuşamıyla kişiler 
korosundaki yerini alır. Hikâyelerde katiller de kendilerine yer bulabilmektedir. Koca Meşe’nin 
Ali’si pişmanlık duymasıyla bu konuda silik kalırken Ihlamur Ağaçları Cinayetleri’nin Serap’ı en 
küçük bir pişmanlık duymaması ve cesetlerle bir ay aynı ortamı paylaşmasıyla ürkütücüdür ve 
uzak, farklı bir diyardan çıkıp gelmiş gibidir. 
Hikâyelerde kadın ve erkek ayrımı olmadığını, hayatın zorluklarına karşı birlikte karşı koyduklarını 
söylemek mümkündür. Bu durum doğrudan hikâyelerin hayat bulduğu toplumsal yapıyla ilgilidir 
denilebilir. Tarlada, bağda, bahçede kadın, erkek, çocuk birlikte çalışmaları gerekmektedir. Köy 
Saatçisi’nde Verena güzelliği, Sadife Kadın hırsı, Bir Avuç Kiraz’da Deli Naciye delişmen tavırları 
ile dikkat çekerken diğer kadın kahramanların hayatın onlara verdiği rolü kabullendiklerini ve var 
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olma biçimini benimsediklerini söylemek mümkündür. Bostan Korkuluğu’nun Zülfiye Teyze’si 
huysuz Ahmet Amca’nın karşısında iradesini ortaya koyan bir kadındır. Koca Meşe’nin kadınları 
ise kocalarına veya çocuklarına göre daha anlayışlı ve uzlaşmacı bir tavır takınırlar. Kadın 
kahramanlardan olumsuz bir tavırla karşılaşan kahraman Minare Ustaları’nın Hurşide Gelin’idir. 
Hurşide Gelin, gelin geldiği gün düşün yıldırımın cami minaresini yıkması nedeniyle köylü 
tarafından dışlanır, kahvehane alışkanlığı ve tembel bir insan olan kocasından şiddet görür. 
 
Hikâyelerdeki çocuk kahramanların da hayatın içinde olduklarını ve yaşlarına uygun işleri 
üstlendiklerini görürüz. Köyün Mezarlık Kazıcısı’nda İdris koyun ve kuzuların otlatılmasında 
babasına yardımcı olur. Kestane Ağaçları Gölgesinde’de Emine kardeşi özürlü Hasan ile ilgilendiği 
gibi kestane toplamaya gider. Bostan Korkuluğu’nda Hacer karpuz toplarken annesine yardımcı 
olur. Yazarın çocuk kahramanlarına karşı müşfik olmadığını, hatta acımasız olduğunu söylemek 
mümkündür. Annesi daha önce vefat eden İdris sekiz yaşında babasız da kalır. İdris’in başına 
gelenler Gelincik İlaçlayıcısı’nın Zelihası’nın başına da gelir. Bebekken babasını kaybeden Zeliha 
bir gün eve geldiğinde annesinin cesediyle karşılaşır. Bu konuda dikkat çeken unsurlardan biri 
de, toplumsal yapıyla doğrudan ilgili de olsa, cenaze defin işlemlerinin her aşamasına çocukların 
da katılması veya dâhil edilmeleridir.  
 

HİKÂYELERDEKİ COĞRAFYA 
 

 Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olayın gerçekleşebilmesi için mutlaka bir mekâna ihtiyaç 
vardır. Hikâye veya roman yazarı, mekânı, olayların geçtiği çevreyi tanıtmak, roman 
kahramanlarını çizmek, toplumu yansıtmak, atmosferi yaratmak amacıyla kullanabilir(Tekin, 
2001: 129). Salim Nizam’ın hikâyelerinde mekânın, coğrafyanın bu amaçların tamamını 
gerçekleştirmek için kullanıldığını söylemek mümkündür. Daha önce belirtildiği gibi on dört 
hikâyeden ikisi Gönen merkezde geçmektedir. Fakat bu hikâyelerdeki Gönen'in kentleşme 
olgusuyla henüz yeterince tanışmadığını, geleneksel Anadolu kasaba geleneğini sürdürdüğünü 
söylemek mümkündür. Diğer hikâyelerde mekân ise yine yazarın çok yakından tanıdığı, havasını 
teneffüs ettiği Aladağ’ın eteklerindeki Sarıköy ve Sarıköy Ovası’nın çevresindeki köyler ve köylere 
ait arazilerdir. Bölge coğrafî olarak zengin ve güzeldir. Bu zenginlik ve güzelliğin yazar tarafından 
hikâyelere yansıtılabildiğini söylemek mümkündür. Bitki örtüsünün zenginliği, verimli 
topraklarda yetiştirilen ürünlerin çeşitliliği, meyvelerdeki çeşitlilik, endemik bitkiler, yaban 
hayatına ait hayvan ve bitkiler hikâyelerde yer alır. Coğrafyanın toplumların yaşamlarındaki 
etkilerini hikâyelerde görmek mümkündür. Hikâyelerdeki coğrafî zenginliği ve çeşitliliği Köy 
Saatçisi’nden alınan şu satırlarda görmek mümkündür: 
 
“Verona Üzümlübağ sırtlarından Sarıköy ovasına baktı. Güneşin yorgun gölgesinde somon sarısı 
pirinç tarlaları bereketli olmanın ve hasattan alnının akıyla çıkmanın gururuyla denize doğru 
alabildiğince uzanıyordu. Çevre köylerdeki insanlar ovadaki harmanın gururlu sevincine ortak 
olmak için ellerinde bilenmiş keskin oraklarla Sarıköy’ün bereketli ovasını doldurmuştu. Verena 
uçurumun kenarındaki nar ağacına tutundu, elindeki üzüm sepetini cennet meyveleriyle 
yüklenmiş yaşlı nar ağacının dallarına astı. Gözleri dik yamaçlardan süzülerek, göğe açmış, ataş 
kırmızısı kiraz ağaçları ve sararmış kavak ağaçları üzerinden geçerek  ovada rüzgârın son ritmiyle 
salınan pirinç tarlalarına kadar uzandı.”(KS, s.:18-19). 
 

Hikâyelerde geçen bazı coğrafî yer ve yerleşim adları bölge insanının doğayla iç içeliğini ve 
doğaya bağımlılığını göstermektedir: Aladağlar, Sarıköy, Çiğdemsırtı, Keçitepe, Sazlıdere Çiftliği, 
Akçaköy bu adlardan bazılarıdır. Yine ailelerin almış oldukları isim veya lakaplarda da benzer bir 
durum vardır: Sepetçigillerin Hüseyin(SKYB, s.:113), Bozdağlıların Hasan, Pamukçugillerin Ali(PK, 



 

563 

 

s.:102). Lakaplar da doğadan alınmıştır. Köyün mezar kazıcısı, guguk kuşları gibi mezarlığı 
hatırlattığı için köylüler ona “Guguş” lakabını takmışlardır(PK, s.: 6). 
 
Yukarıdaki alıntıda görüldüğü gibi köy hayatının merkezinde pirinç ekimi ve hasadı; üzüm, kiraz, 
armut, ceviz, dut, nar vb. meyvelerin yetiştirilmesi gibi tarımsal faaliyetler görülmektedir. Hemen 
hemen her hikâyede üzüm bağlarından, kiraz ağaçlarından, şeftalilerin çiçek zamanı saldığı 
kokulardan, dut, ağacından bahsedilmektedir. Hikâyelerde hemen hemen her evin avlusunda 
birkaç meyve ağacı ve üzüm asması vardır. Hikâyelerde sadece meyvesi yenen ve yetiştirilen 
değil kendiliğinden ormanda veya su kenarlarında yetişen/yetiştirilen kavak, söğüt, akasya, 
meşe, palamut gibi ağaçlar da sıkça geçer. Bu konuda hikâye isimleri de bir fikir vermektedir. On 
dört hikâyeden beşinin isminde (Dut Ağacı, Koca Meşe, Kestane Ağaçlarının Gölgesinde, Ihlamur 
Ağacı Cinayetleri, Bir Avuç Kiraz) ağaç ismi geçmektedir. Bir Avuç Kiraz hikâyesi anlatıcının 
çocukken kiraz çalarken kafasına yediği bir taş ve sonrası üzerine kurulmuştur. Kestane Ağaçları 
Gölgesi’nde sonbahar mevsiminde yapılan işlerden birisi ormana gidip kestane toplamaktır. Dut 
Ağacı’nda ise hayat avludaki dut ağacı etrafında dönmektedir.  
 
Hikâyelerin bir çiçek bahçesini andırdığını da söylemek mümkündür. Bu çiçeklerden bir kısmı 
evlerde saksılarda yetiştirilirken bir kısmı doğada kendiliğinden yetişmektedir. Fesleğen, 
camgüzeli, küpeli, nergis, lale, çuha çiçeği, sarıbülbül, kızılateş, zambak, mor girgine, gengel 
hikâyelerde geçen bazı çiçek adlarıdır. Bu çiçeklerden sarıbülbül ve kızılateş Garip hikâyesine 
göre endemik bitkilerdir, yöre halkı bu iki çiçek için söylence üretmiştir ve sadece 
Türkmentepesi’nde(PK, s.:25-25) yetişmektedir. Bu çeşitlilik coğrafî zenginliğin göstergesi olduğu 
kadar insanların doğayla olan ilişkilerinin ve yaşam biçimlerinin de bir göstergesidir. 
Hikâyelerde hayatın doğayla iç içeliğini gösteren unsurlardan biri olarak çakal, kurt, tavşan, kirpi, 
tırtıl, tilki, kaplumbağa, köstebek, leylek, baykuş, ağaçkakan guguk kuşu gibi yabanî hayvanların 
da yer almasıdır. Okur, kirpinin evcil bir hayvan gibi bakılabildiğini(PK, s.: 74), kaplumbağaların 
karpuzu çok sevdiğini(SKYB, s.: 130) de hikâyeleri okurken öğrenir. Birçok hikâyede geçen 
leyleklerin baharda gelmeleri ve yuva kurmaları özlenen, beklenen bir durumdur(PK, s.:4)SKYB, 
s.: 255). Baykuşun ötmesi ise iyi karşılanmaz ve kötülüğün habercisi olarak görülür(KS, s.: 18). 
Gelincik ve kirpi ise etiyle insanlara şifa dağıtırlar(SKYB, s.:114-115).  
 

HİKÂYELERDE TARİHÎ/DÖNEMSEL VE KÜLTÜREL UNSURLAR 
 

Anlatıya dayalı edebî metinlerde olayın gerçeklik kazanabilmesi için kişi, mekân gibi bir de 
zamana ihtiyaç vardır. Yazar okura ulaştırmak istediği iletiye uygun olarak bir zaman dilimi de 
tayin eder. Konu, kişi, mekân, zaman, dil ve anlatım arasındaki uyum anlatmaya bağlı edebî 
eserin başarısını ortaya koyar. İncelememize konu olan hikâyelerdeki zamanın Salim Nizam’ın 
hayatında önemli bir yer tutan, hayatı yeni yeni tanımaya başladığı çocukluk döneminden gençlik 
dönemine kadar uzandığını görürüz. Bu zaman dilimi 1970’li yılların ikinci yarısından 1990’lı 
yıllara kadar uzanır. Tarihsel olarak bu zaman diliminin dışında kalan bir tane hikâye vardır. 
Gülcemal Hüzün Taşır adlı hikâye mübadele konusunu, mübadelenin gerçekleştiği zamanda 
işlediği için belirttiğimiz zaman dilimi dışındadır. Fakat şunu belirtmek gerekir: Bu hikâyede 
mübadele dönemini işlemesine rağmen o dönemin havasını, ruhunu yansıttığını söyleyebilmek 
zordur. Konu mübadele olmasa da bir başka konu olsa çok rahatlıkla yazarın yaşadığı ve şahitlik 
ettiği dönemde geçmiştir denilebilir.  
Salim Nizam’ın hikâyeleri dönem hikâyeleri olarak da değerlendirilebilir. Hikâyelerin Anadolu 
köylüsünün modernleşmeyle yeni yeni tanıştığı, ama geleneksel yapı ve kurumların baskın olarak 
varlığını sürdürdüğü bir döneme karşılık geldiğini ve o dönemin hayatını edebî gerçeklikte de olsa 
kayda geçtiğini söylemek mümkündür. Köylere radyo, traktör belli oranda, elektrik ve televizyon 
çok sınırlı olarak girmiştir. Dönem, traktörün yanında ulaşım ve taşımacılıkta at, öküz ve eşeğin 
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kullanıldığı, geleneksel üretim biçimlerinin devam ettiği bir dönemdir(KS, s.: 12; SKYB, s.: 109, 
123; PK,:72,75, 103). Toplumsal tarih açısından özellikle geleneksel tedavi yöntemlerinin, 
büyücülük ve batıl inançların hikâyelerde varlık bulmasının değerli olduğunu söylemek 
mümkündür. Edebî bir metin hiçbir zaman doğrudan herhangi bir bilim dalı için belge niteliği 
taşımaz, fakat edebî eserin temsil gücünü de bir başka ögede bulmak mümkün değildir. Bu 
yönüyle de hikâyelerde özellikle sözlü kültürde yaşayan toplum gruplarına ait kültürel unsurların 
işlenmesinin kalıcılığı sağlama, kayda geçme açısından çok önemli olduğu söylenebilir. Salim 
Nizam hikâyelerinde kullandığı unsurlarla bunu sağlamıştır denilebilir. 
 
Köy Saatçisi’nde Kambur Tahsin, saatlerin yanı sıra radyo tamirciliği, marangozluk, kaynakçılık 
gibi işleri atölyesinde yaparken “eski bir ekmek dolabının üzerinde duran ardıç ağacından 
yapılma, asker bavulu gibi kocaman radyosunu” da dinler. Hikâyenin başladığı güne ait tarih 
Lozan Antlaşması’nın 54. yıldönümüdür(KS, s.: 13). İlerleyen zaman diliminde Elvis Presley’in 
ölüm tarihine gidelir(KS, s.: 15). Fahri Dilmaç Yoğun Bakım Ünitesi’nde aynı zamanda hikâyenin 
anlatıcısı olan üniversite öğrencisi, yoğun bakım ünitesi önünde beklerken babasının durumunu 
merak eden yakınlarıyla cep telefonu ile konuşur. Cep telefonunun 1990’lı yılların başında yaygın 
olarak kullanılmaya başladığı düşünülürse hikâyelerin geçtiği zaman aralığı ortaya çıkar. 
Köylerde yaygın olarak tek katlı kerpiç evler vardır ve bu evlerinde yaygın olarak iki odası vardır. 
Kestane Ağaçları Gölgesi’nde iki katlı evlerden bahsedilir(PK, s.:75). Köy Saatçisi’nde de Kanbur 
Tahsin’in geleneksel Türk evi olarak da kabul edilen Balkan evi olduğu bilgisi geçer(KS, s.: 14). 
Köy evleri genelde bir avlu içindedir. Evin etrafında yine hayvanların barındığı ahırlar, tavuklar 
için kümes, hayvanların ve kendilerinin kışlık yiyeceklerini sakladıkları yapılar ve tuvalet vardır. 
Bostan Korkuluğu, Dut Ağacı, Koca Meşe hikâyelerinde bu evleri görmek mümkündür. Evlerde 
henüz içme suyu yoktur. İçme suyu köy çeşmelerinden(PK, s.: 75) veya kuyulardan temin 
edilir(PK, s.: 88, 101,102, 112). Ekmek avlulardaki fırınlarda yapılır(SKYB, s.:124). Elektrik yeni 
yeni girmeye başladığı için aydınlanma için lüksler ve kandiller kullanılır(PK, s.:112). Isınma aracı 
ise sobadır. Köy hayatının ayrıntılı bir şekilde işlendiği başlıca hikâyeler Dut Ağacı, Bostan 
Korkuluğu, Kestane Ağaçları Gölgesi’ndedir. 
 
Köylerde insanlar geçimlerini daha çok tarımdan sağlarlar. Ürün olarak ise en başta gelen 
pirinçtir. Üzüm asmaları, bağları ve bağ bozumu da hikâyelerde yoğun olarak geçer. Bostan 
Korkuluğu’nda ise karpuz yetiştiriciliğinden, buğday ve ay çiçeğinden bahsedilir. Tarımsal 
faaliyetlerin yanında özellikle ipek böceği yetiştiriciliğinden ve küçükbaş hayvancılıktan 
bahsedilir. Kambur Tahsin elde ettiği ipekleri Bursa’ya giderek Koza Han’da satar(KS, s.:14-15). 
Dut Ağacı’nda da ipek böcekçiliğinden bahsedilir(PK, s.: 83). Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden 
en yoğun bahsedilen hikâye Köyün Mezar Kazıcısı’dır, hatta hikâyenin bu konu üzerine kurulduğu 
söylenebilir. Bu konunun geçtiği diğer hikâye ise Garip’tir.  
 
Kadınların ev dışında giydikleri elbise siyah parlak feracedir(KS, s.: 14,17).  Hikâyelerde lastik 
ayakkabının hâlâ hükmünü sürdürdüğünü de görmek mümkündür(KS, s.:18; PK, s: 14,20). 
 
Köylerdeki çocukların oyun ve eğlence dünyalarında çıkma araba lastiklerini yuvarlayarak 
sürmek ve söğüt ağaçlarından düdük yapmak varken(SKYB, s.: 122,133, ilçe merkezindeki 
çocukların ise balık tutmak, yüzmek, saklambaç oynamak gibi oyunlar ve eğlenceler vardır(SKYB, 
s.: 251). 
Köylülerin eğlence dünyasında radyo önemli bir yer tutar. Bunda elektrik ve televizyonun henüz 
yeterince köylere girmemesinin yanında radyonun portatif olarak her yere taşınabilmesinin 
etkisi vardır(KS, s.:13;PK, s.: 10; SKYB, s.:124). 
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Hikâyelerden sadece ikisinin Gönen merkezde geçtiği belirtilmişti. Bu İki hikâyeden Bir Avuç 
Kiraz’da hikâyenin geçtiği dönemin Gönen’i ile ilgili esnafları, iğne oyası, hamamlı, iğne oyası, 
çocukların eğlenceleri gibi bazı bilgilere rastlamak mümkündür. Fahri Dilmaç Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde ise bir hasta yakınının kırlardan topladığı otları topladığını görürüz. 
 
Hikâyelerde küçük yaşta ölenlerin doğrudan cennete gideceği(PK, s.: 83), çaput bağlamak(PK, s.: 
24), baykuş ötmesi(PK, s: 9), cenazenin hızlı bir şekilde defnedilmezse mezara şeytan gireceği(PK, 
s.: 8), büyüklerinden izinsiz ve tek başına dışarı çıktıklarında çocukların Hasanabdallar, 
Tarangogular, Andıklar tarafından götürülecekleri(PK, s.:6,9), ağzı açık uyuyanların ağzına şeytan 
gireceği(PK, s.: 9), gelin geldiği gün düşen fırtınada köyün camisinin minaresi yıkıldığı için gelinin 
lanetli olduğu(PK, s.:118) gibi bazı inanç ve batıl inançlara ve bir büyü uygulamasına, iki 
söylenceye ve geleneksel tedavi yöntemlerine de hikâyelerde yer verilmiştir. Bu unsurların 
hikâyelerde yer alması çok uzun olmayan bir zaman dilimi öncesinde, özellikle küçük yerleşim 
yerlerinde insanların nelere inandıklarını görmek açısından önemlidir.  
Köy Saatçisi’nde “kara büyü”nün yapılışı anlatılır. Sadife Hanım Üzümlübağ Köyü’nün papazı kızı 
Verena’yı oğlu Kambur Tahsin’e vermeyince büyücü kadına gider ve “kara büyü”yaptırır. Büyücü 
kadın büyü duaları eşliğinde toplu iğneleri bir sabuna batırır. Bu sabun gün doğmadan büyü 
yapılan kişinin kuyularına bir baykuş öttükten hemen sonra atılmalıdır(KS, s.: 16-18).  Yine aynı 
hikâyede Sarıköy ile Üzümlübağ arasındaki Çiğdemsırtı denilen sarp sırtlarda ilkbahar ve 
sonbaharda sarıçiğdemler açmaktadır. Bu çiçekleri toplayanların kara büyüye tutulacağına ve 
Verana’nın mezarında bir mum yandığına inanılır(KS, s.:27). Diğer bir söylence ise Garip 
hikâyesinde geçmektedir. Bu söylencede de endemik iki çiçek olan sarıbülbül ve kızılateşin 
sadece Türkmentepesi’nde açmasına, ama yan yana açmaması Osman ile Güleser’in 
kavuşamamasına bağlanmaktadır(PK, s.:25-26). 
 
Gelincik İlaçlayıcısı’nda ise Kırklı Fatma’nın geleneksel tıp uygulamaları yer alır. Birçok çocuk 
ağızlarına alıp bir süre ağızlarında tuttukları bakla tanelerini yarısı su dolu bir şişeye bırakırlar. Bu 
sudan içen şifa bulur. Diğer bir tedavi yöntemi ise gelincik hastalığına tutulan zayıf kişilerin 
gelincik eti yemeleri, o da yeterli olmazsa kirpi etiyle devam etmeleri gerektiğidir. Çocuğu 
olmayan kadınların ise bellerine testi bastırmak gerekir.(SKYB, s.: 112-116) 
 

 
SONUÇ 

 
Yerleşim yerlerinin edebî eserlerde işlenmesi, o yerleşim yerleri için büyük bir şanstır ve o 
yerleşim yerleri edebiyat sanatının gücünü arkalarına almışlar demektir. Bu şanlı yerleşim 
yerlerinden biri de Gönen’dir. Ömer Seyfettin gibi Türk edebiyatında hikâye türünün büyük 
yazarı üç hikâyesinde Gönen’i işlemiştir. Salim Nizam, Gönen’de doğmuş ve halen yaşamakta 
olan günümüz yazarlarındandır. İncelememize konu olan hikâyeler teknik ve dil ile anlatım 
açısından bazı kusurlar içermektedir. Hikâyelerin geleceğe kalıp kalamayacağına ise zaman karar 
verecektir, fakat Salim Nizam’ın Gönenli bir Gönen yazarı olduğunu hikâyelerinden hareketle 
söylemek mümkündür. Hikâyelerinin konularını, kişilerini, mekânlarını Gönen ve çevresinden 
seçmiş, zaman olarak Gönen’de yaşanmış bir zaman dilimini işlemiştir. Özellikle Gönen köylerinin 
belli bir zaman aralığındaki yaşamların kurmaca yoluyla anlatmıştır. Salim Nizam’ın çok iyi bildiği 
ve içinde yetiştiği bir çevreyi anlatması anlattıklarına bir belgesellik havası katmıştır. Salim 
Nizam’ın ve diğer yazarların eserlerinde Gönen ve çevresini işlemeleri kalıcı olmak ve daha geniş 
kitlelere ulaşmak açısından yararlı olacaktır.     
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ÖZET 
 

Yunus Emre Enstitüsü, 2010 yılından bu yana her yaz yüzlerce öğrenciyi Türkçe Yaz Okulu programı ile 
Türkiye’de Türkçe öğrenmeye ve Türkiye’yi yakından tanımaya davet etmektedir.  Dünya gençlerini 
Türkiye’de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına olanak sağlayan programda iletişim 
dili olarak Türkçe kullanılmaktadır. Türkçe Yaz Okulu’nda yoğun bir Türkçe kursunun yanı sıra kültür sanat 
etkinlikleri ve gezi programları da yer almaktadır. Bu program, öğrencilere Türkçeyi yerinde öğrenme 
imkânı sunarken aynı zamanda Türkiye’nin tarihî ve turistik bölgelerini gezme, Türk kültürünü tanıma, 
yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı da sunmaktadır.  
 
Yunus Emre Enstitüsü “Türkçe Yaz Okulu 2018” programı kapsamında 118 ülkeden 1000 uluslararası 
öğrenciyi Türkiye’de misafir etmiştir. Türkiye genelinde 28 ilde 30 üniversite programa ev sahipliği 
yapmıştır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’de bu kapsamda, 24 ülkeden 24 uluslararası öğrenciyi 
ağırlamıştır.  
 
Bu kapsamda çalışmanın amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile 
16 Temmuz 2018-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Türkçe Yaz Okulu 2018” programına 
katılan öğrencilerin Bandırma’ya yönelik algılarını incelemektir. Bu amaçla öğrencilerle yapılan görüşmeler 
çerçevesinde, misafir öğrencilerin Bandırma’ya ilişkin değerlendirmeleri alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yunus Emre Enstitüsü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma  
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GİRİŞ 

Yunus Emre Vakfı; Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili 
bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim 
almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini 
arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir 
kamu vakfıdır. 

Yunus Emre Enstitüsü ise Vakfa bağlı bir kuruluş olarak, bu Kanun’un amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere, yurt dışında kurduğu merkezlerde yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarının yanı sıra, 
Türkiye’nin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara 
destek vermektedir. 

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında 56 kültür merkezi 
bulunmaktadır. Kültür merkezlerinde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim 
kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. 
Kültür merkezleri aracılığıyla Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla birçok etkinlik 
düzenlenmekte, ulusal veya uluslararası etkinliklerde Türkiye temsil edilmektedir.  

Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında Enstitü, her yıl onlarca ülkeden, yüzlerce öğrenciyi 
Türkiye’de Türkçe öğrenmeye ve Türkiye’yi yakından tanımaya davet etmektedir.  

Türkçe Yaz Okulu programı, yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri ile dünyanın 
birçok ülkesinde Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören misafir öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleştirilmektedir. İletişim dili olarak yalnızca Türkçenin kullanıldığı bu büyük 
organizasyonda, öğrenciler, hem Türkçe eğitimi alma, hem de bulundukları ve ziyaret ettikleri 
şehirlerin öne çıkan tarihî ve turistik mekanlarını gezerek bölgenin kültürünü yerinde tanıma 
imkânı bulmaktadır.    

Enstitü tarafından koordine edilen Türkçe Yaz Okulu'nda, birçok farklı kültürden gelen misafir 
öğrenciler gruplara ayrılarak Türkiye’nin yirmiyi aşkın şehrinde, farklı üniversitelerce misafir 
edilmektedir. Bir ayı aşkın süre boyunca yoğun Türkçe kursu alan öğrenciler, hafta sonları da 
yakın bölgeleri gezmelerinin yanı sıra, geleneksel meslekleri icra eden kişilerle tanışmakta, Türk 
el sanatlarını kısa süreli de olsa tanıma ve icra etme fırsatı bulmaktadır.   

Türkçe Yaz Okulu'nun sonunda kapanış programı için bir araya gelen yüzlerce misafir öğrenci, 
son haftalarını İstanbul'un tarihi ve turistik mekânlarını gezerek geçirdikten sonra, birçok 
deneyim ve dost kazanarak, ülkelerine adeta birer kültür elçisi olarak dönmektedir.  

Yunus Emre Enstitüsü “Türkçe Yaz Okulu 2018” programı kapsamında 118 ülkeden 1000 
uluslararası öğrenciyi Türkiye’de misafir etmiştir. Türkiye genelinde 28 ilde 30 üniversite 
programa ev sahipliği yapmıştır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’de bu kapsamda, 24 ülkeden 
24 uluslararası öğrenciyi ağırlamıştır. 

Bu çalışmada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Türkçe Yaz Okulu 2018 programı 
kapsamında eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunan öğrencilerin memnuniyetleri 
araştırılmış ve Bandırma ve Türkiye’ye dair görüşleri incelenmiştir. Analizde 5’li Likert ölçeğinin 
yanı sıra, açık uçlu değerlendirme soruları da kullanılmıştır. 
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ANKET UYGULAMASI 

Farklı ülkelerden öğrencileri Türkiye’de buluşturarak, dünya toplumlarının birbirlerini 
tanımalarına olanak sağlayan Enstitünün, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe Yaz Okulu 
2018 programında, yoğun bir Türkçe kursunun yanı sıra kültür sanat etkinlikleri ve gezi 
programları da yer almıştır. Bu program, öğrencilere Türkçe’yi yerinde öğrenme imkânı sunarken 
aynı zamanda Türkiye’nin tarihî ve turistik bölgelerini gezme, Türk kültürünü tanıma, yaparak ve 
yaşayarak öğrenme imkânı da sunmuştur. 

Katıldıkları programda her gün 09.00 – 12.30 saatleri arasında Türkçe dersi alan uluslararası 
öğrenciler, dersler bittikten sonra ise ebru sanatı, zeybek oyunu, kilim dokuma, Çerkez halk 
oyunları gibi Türk kültürüne ait birçok etkinliğe aktif olarak katılmışlardır. Ayrıca misafir 
öğrenciler, ilçe kaymakamlık ve ilçe belediyelerini de ziyaret ederek, kaymakamlardan ve 
belediye başkanlarından ilçelere ve yöreye ilişkin bilgiler edinmiştir. Erdek, Gönen ve Manyas 
ilçelerine yapılan tur programları öğrenciler açısından son derece verimli geçmiştir. Uluslararası 
öğrencilerin Türk dili ve kültürüne olan ilgi, alaka ve beğenilerinin üst seviyede olması mutluluk 
vericidir. Türkiye hakkında daha önceden fazla bilgi sahibi olmadıklarını belirten öğrencilerin, 
program kapsamında Türkiye’ye gelmekten, Türk halkını ve kültürünü tanımaktan memnun 
olduklarını her seferinde dile getirmeleri programın başarısı konusunda zaten fikir vermektedir. 
Bilhassa Bandırma ve çevresi açısından, Bandırma ve yakın çevresi ilçelerin kaymakam ve 
belediye başkanlarının öğrencilere yakın ilgili göstermeleri, gittikleri her yerde Türk insanının 
sevgisiyle karşılanmaları ve ilgi görmeleri, uluslararası öğrencileri oldukça memnun etmiştir.   

Öğrencilere yapılan anket kapsamında şu sorular yöneltilmiştir:  

A. Türkiye ve Bandırma’ya ait genel sorular 

1- Daha önce Türkiye’de bulundunuz mu? 
2- Daha önce Bandırma’da bulundunuz mu? 
3- Türkiye’ye bir daha gelmek ister misiniz? 
4- Bandırma’ya bir daha gelmek ister misiniz? 
5- Yaz Okulu programına bir daha katılmak ister misiniz? 

Birinci soruya öğrencilerin yedisi evet, on üçü ise hayır cevabını vermişlerdir. İkinci soruya ise 
öğrencilerin tamamı hayır cevabı vermişlerdir. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sorulara ise 
öğrencilerin tamamı evet cevabı vermişlerdir. 

B. Türkiye ve Bandırma’ya ait önermeler 

Anketin 5’li likert formundaki ikinci bölümünde aşağıdaki önermeler öğrenciler tarafından 
değerlendirilmiştir. 

a) Arkadaşlarıma Türkiye’de eğitim almalarını öneririm. 
b) Arkadaşlarıma Bandırma’da eğitim almalarını öneririm. 
c) Yaz Okulu Programı kendimi ifade edecek kadar Türkçe öğrenmemi sağladı. 
d) Derslere giren öğretim görevlileri kibardı. 
e) Derslere giren öğretim görevlilerinin ders anlatım teknikleri ve hakimiyetleri yeterli 

idi. 
f) Program koordinatörü kibardı. 
g) Program koordinatörü işine hakimdi. 
h) Programdaki aktiviteler iyi organize edilmişti. 
i) Programdaki aktiviteleri beğendim. 
j) Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu programından keyif aldım. 
k) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ni sevdim. 
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l) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi eğitim-öğretim olanakları bakımından yeterlidir. 
m) Türk mutfağını beğendim. 
n) Program, Türk kültürünü öğrenmeme katkı sağladı. 

 

Anketin son bölümünde, aşağıdaki açık uçlu sorular sorulmuştur.  

a) Türkiye’ye gelmeden önce ülke ile ilgili hangi bilgilere sahiptiniz? 
b) Türkiye ile ilgili mevcut duygu ve düşünceleriniz nelerdir? 
c) Bandırma ve çevresine dair düşünceleriniz nelerdir? 
d) Programı siz düzenliyor olsaydınız hangi aktiviteleri eklemek isterdiniz? 
e) Öğretim görevlileri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 
f) Koordinatörler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 
g) Programdaki aktivitelere dair düşünceleriniz nelerdir? 

 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Uluslararası öğrencilerin anket uygulamasına verdikleri cevaplar toplu olarak 
değerlendirildiğinde,  öğrencilerin tamamının Türk dili, kültür ve yemeğini beğendiklerini 
görüyoruz. Programdaki aktivitelerin bir kısmı bazı öğrencilere hitap etmemiş olsa da, genel 
olarak öğrencilerin memnun olduğu bir program gerçekleşmiştir. Derse giren akademisyenler ve 
program koordinatörüne dair olumlu duygular tüm öğrenciler tarafından dile getirilmiştir. 

Sonuç olarak, Yunus Emre Enstitüsü’nün yapmış olduğu faaliyetlerin ülkemizin tanıtımına pozitif 
anlamda katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin tamamı, ülkelerine döndüklerinde Türkiye 
ile ilgili olumlu görüşlerini çevreleri ile paylaşacaklarını dile getirmiştir. Ayrıca, Türk kahvesi 
yapımı gibi birçok faaliyet öğrenciler tarafından kayda alınmış ve kendi ülkelerinde haber 
bültenlerine de konu olmuştur. 
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