PADÝÞAHLAR

SULTAN OSMAN GAZÝ
Babasý: Ertuðrul Gazi
Annesi: Hayme Hatun
Doðumu: Söðüt, 1258
Ölümü: Bursa, 1326
Saltanatý: 1281- 1326

11 Muhteşem Osmanlı’nın Mimarı Güzide Şahsiyetler

Osmanlý Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, ela gözlü ve kalýn kaþlýydý. Omuzlarý arasý oldukça geniþ, vücudunun belden yukarý kýsmý aþaðý kýsmýna
oranla daha uzundu. Davudi bir sesi vardý. Sözünü kimseden esirgemezdi. Ýkna edici konuþurdu ve sevimli idi. Baþýna kýrmýzý çuhadan yapýlmýþ Çaðatay tarzýnda Horasan tacý giyerdi. Ýç ve dýþ elbiseleri geniþ yenliydi. Kaftanýnýn yakasý boldu. Kýyafetlerini giydiðinin ertesi günü yoksullara verirdi. 1 akçelik ilk vergiyi koyduðu
kaynaklarda kayýtlýdýr.

Babasý Ertuðrul Gazi'nin vefatýndan sonra, gözüpek ve mertliði,
ahlaký ve meziyetleri ile aþiret, kavim ve kabileye baþ olacak liderlik
vasfýna sahip olduðundan bu göreve getirildi. Cesareti ve kahramanlýðýndan ötürü ona ''Kara Osman Bey" lakabý takýlmýþtý. Ata binmekte ve her türlü silahý kullanmakta çok üstündü. Devlet iþlerini daima
dikkatle planlar ve hiçbir þeyi tesadüfe býrakmazdý. Bu da O'nun
daima baþarýlý olmasýný saðlardý. Çok cömertti, sofrasýna hiç ayýrým
yapmadan, çevresindeki herkesi davet ederdi.

Osman Gazi deðerli bir devlet adamýydý. Dürüst, tedbirli, cesur,
cömert ve adaletliydi. Fakirlere yedirip, giydirmeyi çok severdi. Üzerindeki elbiseye kim biraz dikkatlice baksa, hemen çýkartýp ona hediye ederdi. Her ikindi vakti evinde misafir olanlara ikramda bulunur,
ziyafet verirdi. Osman Gazi, 1281 yýlýnda Söðüt'te Kayý Boyu'nun yönetimine geçtiðinde henüz 23 yaþýndaydý. Ata binmekte, kýlýç kullanmakta ve savaþmakta çok ustaydý. Aþiretin ileri gelenlerinden Ömer
Bey'in kýzý Mal Hatun ile evlendi ve bu evlilikten ilerde Osmanlý
Devleti'nin baþýna geçecek olan oðlu Orhan Gazi dünyaya geldi.

Osman Gazi, Ahi Þeyhlerinden Edebali'nin görüþlerine deðer verir ve ona saygý duyardý. Sýk sýk Þeyh Edebali'nin Eskiþehir Sultanönü’ndeki dergâhýna gider ve misafir kalýrdý. Osman Gazi bir gece
Þeyh Edebali'nin dergâhýnda misafirken, bir rüya gördü. Sabah olunca hemen Þeyh Edebali'ye koþup, ona þöyle dedi: "Þeyhim, rüyama
girdiniz. Göðsünüzden bir ay çýktý. Yükseldi, yükseldi, sonra benim
koynuma girdi. Göbeðimden bir aðaç büyümeye baþladý. Büyüdü, yeþillendi. Dal, budak saldý. Dallarýnýn gölgesi bütün dünyayý tuttu.
Rüyam ne manaya gelir?"
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Þeyh, bir süre sustuktan sonra ona þöyle dedi: "Müjdeler olsun ey
Osman! Hak Teâlâ, sana ve senin evladýna saltanat verdi. Bütün dünya,
evladýnýn himayesinde olacak, kýzým da sana eþ olacak." Bu olaydan
sonra Þeyh, kýzý Bala Hatun'u Osman Bey'e verdi. Bu evlilikten de
Alaeddin doðdu.

Anadolu'da kurulup, 600 yýllýk bir tarih diliminde ve üç kýtada hüküm süren Osmanlý Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, 1326'da Bursa'da Nikris hastalýðýndan öldü. Vefat ettiðinde geriye býraktýðý mal
varlýðý þunlardý: Bir at zýrhý, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kýlýç,
bir mýzrak, bir tirkeþ, birkaç at ve üç sürü koyun.

Çocuklarý: Fatma Hatun, Pazarlý Bey, Çoban Bey, Hamid Bey,
Orhan Bey, Alâeddin Ali Bey, Melik Bey, Savcý Bey.

SULTAN ORHAN GAZÝ
Babasý: Osman Bey
Annesi: Mal Hatun
Doðumu: 1281
Ölümü: 1360
Saltanatý: 1326-1359
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Sultan Orhan Gazi, babasý Bizanslýlara karþý mücadeleye giriþtiði
tarihten itibaren askerlik ve idari iþlere katýlarak devlet idaresini öðrendi. Akça Koca ve Abdurrahman Gazi'nin öðrencisi oldu. Orhan
Gazi, gösteriþi sevmezdi, ömrünün büyük bir kýsmýný savaþ alanlarýnda geçirdi. Babasý Osman Bey'in vefat ettiði tarihte (1326) Bursa'yý aldý. Bursa'yý devletin merkezi yaparak tahta çýktý. Kendi adýna ''Akça''
denen gümüþ sikke bastýrdý. O sýralarda 46 yaþýndaydý. Osmanlý Devleti'nde sultan ünvaný ilk defa O'nun zamanýnda kullanýldý. Ülkesi
içerisinde devamlý olarak dolaþýr, halk ile birlikte olurdu. Devlet teþkilatýnda ilk idari, adli ve askeri düzenlemeyi gerçekleþtirdi.

Orhan Gazi, iri yapýlý bir insandý. Pembe beyaz bir teni vardý. Sarýþýn, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Kulaðýnda siyah bir beni vardý. Saðlam yapýlý idi. Yumuþak huylu, merhametli, fakir halký seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabýný bilen ve hiçbir zaman telaþa kapýlmayan, halka kendisini sevdirmiþ bir beydi. Sýk sýk halkýn arasýna
karýþýr, onlarý ziyaret etmekten çok hoþlanýrdý. Davranýþlarý dengeli ve
kararlý idi. Çatýk kaþlý idi. Kendisine söylenen sözleri daima dikkatle
dinlerdi. Hoþ sohbet bir insandý. Âlimlerle konuþmaktan çok hoþlanýrdý. Hareketli ve dinamik bir insandý. Ancak tedbirle düþünerek
adým atardý. Yüksek bir ahlak duygusuna sahipti.
Devletin ilk ilmi ve sosyal kurumlarýnýn oluþmasý da yine O'nun
zamanýnda baþladý. Ýznik'te cami, medrese ve imaret yaptýrdý. Osmanlý
Devleti'nin ilk üniversitesi olan bu medreseye o dönemin en önemli
hocalarýný görevlendirerek ilmi eðitimi baþlattý.

Orhan Gazi 1346'da Bizans Ýmparatoru VI. Yoannis Kantakuzinos'un kýzý Teodora ile evlendi.

Ayrýca, Yarhisar Tekfur'unun kýzý Holofira, Bilecik tekfuruyla evlendirilirken, düðün basýlýp Holofira esir alýndý ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman olduktan sonra adý Nilüfer Hatun olarak deðiþtirildi; bu evlilikten, ileride Osmanlý Devleti'nin üçüncü hükümdarý
olacak Murad Hüdavendigar doðdu.
Çocuklarý: Fatma Hatun, Süleyman Paþa, Murad Hüdavendigar,
Ýbrahim, Halil, Kasým.

SULTAN MURAD
HÜDAVENDÝGAR

Babasý: Orhan Gazi
Annesi: Nilüfer Hatun
Doðumu: 1326
Ölümü: 1389
Saltanatý: 1359-1389
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Sultan I. Murad 1326'da Bursa'da doðdu. Babasý Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarýndan birinin kýzý olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan I. Murad uzun boylu, deðirmi yüzlü ve iri burunluydu.
Kalýn ve adaleli bir vücuda sahipti. Baþýna mevlevi sikkesi üzerine testar sarýlý bir baþlýk giyerdi. Çok sade giyinir ve kýrmýzý zeminli beyaz
elbiseden hoþlanýrdý. Ýlk eðitimini annesi Nilüfer Hatun'dan aldý. Daha sonra tahsilini tamamlamak için gittiði Bursa Medreselerinde ilim
ve sanat adamlarý ile beraber yaþadý.

Sultan I. Murad, gayet nazik, sevimli ve çok halim selimdi. Alim
ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere þefkatli davranýrdý. Dahi bir asker ve devlet adamýydý.

"Derviþ Gazilerin Þeyhlerinin Kralý Murad Gazi" diye anýlan Sultan I. Murad, bütün hayatý boyunca planlý ve programlý hareket etti.
Ýyi bir askeri ve idari teþkilatçý idi. Sultan I. Murad, Bizans Kilisesi'ne
göre bir Ýsa düþmaný olarak görülse de, fethettiði yerlerde yaþayan Hýristiyan halka Papa'dan daha iyi davrandýðý için onlarýn sevgisini kazanmýþtý. 1382 yýlýndan itibaren "Murad Hüdavendigar" diye anýlan
Sultan I. Murad, Birinci Kosova Savaþý'ndan sonra savaþ alanýný gezerken, Sýrp Kralý Lazar'ýn damadý tarafýndan haince hançerlenerek
þehit oldu.

Osmanlý Devleti'nin küçük bir beylikten imparatorluk haline gelmesi çalýþmalarý O'nun zamanýnda baþlamýþtýr. Karamanoðlu Devleti'ni yýkmýþ, Anadolu'daki önemli bir engeli ortadan kaldýrmýþtýr. Edirne'yi ve çevresini alarak ülkesini Balkanlar bölgesinde geniþletmiþtir.
Bizans O'nun zamanýnda Osmanlýlara tabii olarak vergiye baðlanmýþtýr. Çabuk karar verir ve çabuk harekete geçerdi. Ýyi silah kullanýr, her
savaþta ordusunun baþýnda bulunurdu. Sade bir hayat yaþamayý sever
ve sade giyinirdi. Dengeli ve oturaklý bir tavra sahipti. O'nun da sarýðý
babasýnýn ki gibi mücevveze yerine altýn üsküflü idi. Yani ulema tarzý
idi. Sarýðýnýn çevresine güzel bir tülbent sarardý.
Çocuklarý: Nefise, Sultan Hatun, Yakub Çelebi, Yýldýrým Bayezid,
Savcý Bey ve Ýbrahim Bey.

SULTAN YILDIRIM BAYEZÝD
Babasý: Sultan I. Murad
Annesi: Gülçiçek Hatun
Doðumu: 1360
Ölümü: 8 Mart 1403
Saltanatý: 1389-1403
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Sultan Bayezid 1360 yýlýnda Edirne'de doðdu. Annesi Gülçiçek
Hatun, Rum'dur. Yýldýrým Bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlý, sýk sakallý ve geniþ omuzluydu. Sert ve
kuvvetli bir ses tonuna sahipti. Girdiði savaþlarda gösterdiði cesaretten dolayý ona 'Yýldýrým' lakabý verildi. Babasý gibi altýn üsküf üzere
burma ve sarma sarýk giyerdi. Yýldýrým Bayezid çocukluðunu Bursa
Sarayý'nda kardeþleriyle birlikte geçirdi. Ýyi bir eðitim gördü. Devrin
en büyük alimlerinden dersler aldý. Gençliðinde Kütahya sancaðýnda
valilik yaptý. Sultan Murad Hüdavendigar'ýn vasiyeti gereði 1389
yýlýnda padiþahlýða getirildi. Tahta çýktýðýnda 29 yaþýndaydý.
Sultan Bayezid 1389-1403 yýllarý arasýnda Osmanlý Devletini idare
etti. Babasýnýn saltanatýnýn ilk yýllarýnda onunla birlikte savaþlara katýlarak iyi bir komutan olarak yetiþti. Babasýnýn savaþ sýrasýnda vefatý üzerine devlet idaresini eline aldý. Rumeli'deki fetihlerinden sonra Anadolu'ya dönüp, birçok yerleri ülkesine katarak sýnýrlarýný geniþletti. Anadolu'da beylikler dönemine son vererek, Anadolu'da Türk Birliði'ni kurmaya çalýþtý. Bizans onun zamanýnda bir Osmanlý vilayeti haline geldi.
Özellikle Niðbolu Meydan Muharebesi'ni kazanarak Haçlý Ordusu'nu
yenmesi, kendisine Avrupa çapýnda bir þöhret kazandýrdý. Selanik ve
Eflak bölgelerini aldýktan sonra Macar sýnýrlarýna seferler düzenledi.
Ýstanbul'u 1391 yýlýnda ilk defa muhasýra etmiþ, bunu birkaç defa
tekrarlamýþ olmasýna raðmen, Anadolu'daki Timur tehlikesi yüzünden bunda baþarýlý olamadý. Çok kararlý bir kiþiliðe sahipti. Rüþvet ve
adaletsizliklere karþý çok sert önlemler aldý. Hata yapanlarý cezalandýrmadan önce onlara nasihatlerde bulunurdu. Ýyi bir savaþçý idi.
Ordunun güçlenmesi için birçok reformlar yaptý. Devlet O'nun zamanýnda büyük bir hazine sahibi olmuþtu orduya düzenli maaþ verilmesi
ilk kez onun zamanýnda baþladý.
Osmanlý-Sýrp dostluðu bu dönemde baþladý. Sýrbistan'ýn baþýnda,
Kosova savaþýnda ölen Kral Lazar'ýn oðlu Stefan Lazaroeviç vardý. Barýþ antlaþmasý için geldiði Edirne'de kýz kardeþi Maria'yý Bayezid'e verdi.
Bu evlenme sayesinde Osmanlý-Sýrp dostluðu kuruldu. Yýldýrým Bayezid Timur'la yaptýðý Ankara Savaþý'nda yenildi ve esir düþtü. 13 yýl
süren saltanatý sonunda esaretinin baþlamasýndan 7 ay 12 gün sonra
vefat etti.
Çocuklarý: Fatma Sultan, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, Ýsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertuðrul Çelebi, Kasým Çelebi.

SULTAN MEHMED ÇELEBÝ
Babasý: Yýldýrým Bayezid
Annesi: Devlet Hatun
Doðumu: 1389
Ölümü: 26 Mayýs 1421
Saltanatý: 1413-1421
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Sultan Mehmed Çelebi, 1389 yýlýnda Edirne'de doðdu. Babasý Yýldýrým Bayezid, annesi de Germiyanoðullarýndan Devlet Hatun'dur.
Orta boylu, yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, kýrmýzý yanaklý ve geniþ göðüslüydü. Baþýnda kullanmýþ olduðu sarýk, altýn iþlemeli kavuðu ile gayet
güzel görünürdü. Ýçi kürklü ve yakasý dik olan bir kaftan giyinirdi. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreþ yapar ve
çok kuvvetli yay kiriþlerini bile çekebilirdi. Tahsilini Bursa Sarayý'nda
tamamladý. Mehmed Çelebi daha sonra babasý Yýldýrým Bayezid tarafýndan Amasya sancakbeyliðine tayin edildi ve bu sýrada devlet iþlerini öðrendi. Babasýnýn ölümü üzerine baþlayan taht kavgalarý yüzünden
kardeþleriyle savaþmak zorunda kaldý. Fetret Devri denilen þehzadeler
arasýndaki saltanat kavgasýna son vererek 1413 yýlýnda 26 yaþýnda tahta geçti. Padiþahlýðý süresince bizzat 24 savaþa katýlan Mehmed Çelebi, bu savaþlarda kýrka yakýn yara aldý. Sultan Mehmed Çelebi Müslümanlara karþý göstermiþ olduðu adaleti, ayný zamanda Hýristiyan topluluklara karþý da gösterirdi. Ýyi bir idareci ve politikacýydý.

Çelebi Sultan Mehmed, babasýndan sonra bozulan Anadolu Türk
Birliði'ni yeniden kurarak bir bakýma Osmanlý Devleti'nin ikinci kurucusu olmuþtur. Çok ciddi ve kararlý bir kiþiliði vardý. Yakýn çevresinde olduðu kadar, ülke dýþýnda da bu kiþiliði güven saðlamýþtýr. Çok iyi
silah kullanýr. Savaþta en ön saflarda çarpýþýr, ordusunun daima güvenini kazanýrdý. Sakin bir kiþiliði vardý. Güçlü bir inanca sahipti. Yoksullara yardým etmeyi çok severdi. Bursa'da çok büyük imar faaliyetlerinde bulunmuþ, camii, medrese, imaret ve kendisine de bir türbe
yaptýrmýþtýr.
Fetret Devri'nden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar bir araya
toplamayý baþaran Sultan Mehmed Çelebi'ye Osmanlý Ýmparatorluðu'nun ikinci kurucusu gözüyle de bakýlabilir. Mehmed Çelebi 26 Mayýs 1421 de Edirne'de vefat etti. Ölüm haberi gizlendi. Osmanlý Padiþahlarý arasýnda ölümü gizlenen ilk padiþah oldu. Cenazesi Bursa'ya
getirilerek Yeþil Türbe'ye defnedildi.
Çocuklarý: Selçuk Hatun, Fatma Hatun, Mustafa Çelebi, Murad
Han, Ahmed Çelebi, Yusuf Çelebi ve Mahmud Çelebi.

SULTAN II. MURAD

Babasý: Sultan I. Mehmed (Çelebi) Han
Annesi: Emine Hatun
Doðumu: 1402
Ölümü: 3 Þubat 1451
Saltanatý: 1421-1451
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Sultan II. Murad 1402 yýlýnda doðdu. Annesi Dulkadiroðullarý
Beyliðinden Emine Hatun'dur. Çocukluðu Amasya'da geçen Sultan
II. Murad, orta boylu, hafif esmer tenli, geniþ yüzlüydü. Gözleri hafif
çekik ve yeþildi. Siyah ve biraz çatýk kaþlarý vardý. Çok güzel konuþurdu. Sarýðý dedelerininki gibi burma ve sarma üsküflü olup aþaðý tülbent altýnda kalýr görünmezdi. Tahta çýktýðýnda 19 yaþýndaydý.

Sultan II. Murad, 1421- 1451 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni
idare etti. Anadolu'da Timur ile yapýlan savaþlar sýrasýnda ülke topraklarýndan çýkmýþ olan Balkanlar bölgesindeki önemli bölgeleri tekrar ülkesine kazandýrdý. Selanik þehrini de geri aldý. Orta Avrupa'ya
doðru Macaristan ve Arnavutluk bölgesine defalarca seferler yaptý.
Çok sakin bir kiþiliði vardý. Ve kendi arzusu ile tahtýný oðluna býrakarak dinlenmeye çekildi. Bunu fýrsat bilen düþmanlarýn Balkanlar bölgesinde ülke topraklarýný tekrar almak istemeleri üzerine iktidarý yeniden ele aldý. Özellikle II. Kosova Meydan Muharebesi'ni kazanmasý, Devletin Balkanlar bölgesinde güçlenmesini saðladý. Düþmanlarla
yaptýðý savaþlarda baþarý saðladýktan sonra iktidarý tekrar oðluna býraktý.

Sultan II. Murad sakin ve huzurlu bir hayat yaþamayý arzu eden,
fakat gerektiði taktirde çok hareketli, cesur ve hiçbir þeyden yýlmayan
bir kiþiliðe sahipti. Devlet iþlerini asla ihmal etmezdi. Otuz yýllýk saltanatý süresince, ülkesini çok büyük bir þan ve þerefle idare ederek,
emri altýnda bulunan herkesin sevgisini kazandý. Dindar, adil ve
lütufkâr bir padiþahtý.

Son derece kararlý ve olgun davranýrdý. Ýyi silah kullanýr. Âlim ve
þairlerin koruyucusu idi. Devlet geleneðine ve ananelerine son derece baðlýydý. Çok cömert olup, fakirleri korur, yardým etmekten zevk
duyardý. Kendisinin en büyük mutluluðu, Fatih Sultan Mehmed gibi
eþine az rastlanacak bir insanýn babasý olmaktý.

Çocuklarý: Þehzade Hatun, Fatma Hatun, Sultan Mehmed (Fatih),
Ahmed, Alaaddin, Orhan, Hasan, Ahmed.

FATÝH SULTAN MEHMED
Babasý: Sultan II. Murad
Annesi: Hüma Hatun
Doðumu: 29 Mart 1432
Ölümü: 3 Mayýs 1481
Saltanatý: 1451-1481
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Sultan II. Mehmed 29 Mart 1432'de Edirne'de doðdu. Yedinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. 1451-1481 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. II. Mehmed'in yapýlý ve güçlü bir bedeni
vardý. Yuvarlak çehresiyle aslaný andýrýrdý. Ýhtiyatlý ve zeki, çatýk kaþlýydý. Üstün zekâsý kara gözlerinde kývýlcým gibi parlardý. Koç burunlu, sarýmsý pembe bir çehresi, uzunca bir çenesi ve sivri bir sakalý vardý. Sarýðý dedesi Çelebi Sultan Mehmed'in sarýðý gibiydi. Bu kýyafeti
daha sonraki Padiþahlara da örnek oldu.

Çok yönlü bir kiþiliðe sahipti. Üstün zekâsý küçük yaþlarda fark
edilen II. Mehmed, çok iyi hocalardan ders aldý. Çok yönlü olarak aldýðý eðitim ile Türkçeden baþka, Arapça, Farsça, Yunanca ve Slavcayý da okur ve yazardý. Ýyi bir þairdi. Devrinin en büyük ulemalarýndan
birisiydi. Alim, þair ve sanatkarlarý sýk sýk toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoþlanýrdý. Ýlginç ve bilinmedik konular hakkýnda makaleler yazdýrýr ve bunlarý incelerdi.

Hocalýðýný da yapmýþ olan Akþemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in
en çok deðer verdiði alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet
soðukkanlý ve cesurdu. Eþsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacaðý iþlerle ilgili olarak en yakýnlarýna bile hiçbir þey söylemezdi. Fatih Sultan Mehmed okumayý çok severdi. Farsça ve Arapça'ya çevrilmiþ olan
felsefi eserler okurdu. 1466 yýlýnda Batlamyus Haritasýný yeniden
tercüme ettirip, haritadaki adlarý Arap harfleriyle yazdýrdý. Bilimsel
sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri
korur onlara eserler yazdýrýrdý.

Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed yabancý ülkelerdeki büyük bilginleri Ýstanbul'a getirtirdi. Nitekim astronomi bilgini
Ali Kuþçu kendi döneminde Ýstanbul'a geldi. Ünlü Ressam Bellini'yi
de Ýstanbul'a davet ederek portresini yaptýrdý. Þair ve açýk görüþlüydü. Daima öðrenmeyi amaçlayan, iyi bir kiþiliðe sahip olduðu gibi iyi
bir kumandan, güçlü bir devlet adamý ve devrine kýyasla çok açýk fikirli, geniþ kültürlü Batý'ya çok yakýn bir hükümdardý. Ýlim adamlarý
ile çok yakýn iliþki içinde bulunmuþ, ülke içinde ilmin geliþmesini saðladýðý gibi, Batý'dan da sanatçýlarý getirerek, Doðu ve Batý medeniyetinin kaynaþmasýný saðladý.
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Fatih Sultan Mehmed 1481 yýlýna kadar hükümdarlýk yaptý ve bizzat 25 sefere katýldý. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdiði kararlarý kesinlikle uygulayan bir kiþiliði vardý. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaþlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri
atýlarak askerleri savaþa teþvik ederdi. Babasýnýn tahtý býrakmasý ile
kýsa bir süre devlet idaresini ele almýþ, içinde bulunulan olaylar sebebi
ile tahtý tekrar babasýna devretmiþtir. 1451'de babasýnýn ölümünden
sonra devletin idaresini tekrar eline almýþtýr.

En büyük isteði Ýstanbul'u almaktý ve bunu da çok genç yaþta baþararak, Ortaçað'dan Yeniçað'a geçiþi saðladý. Kendi dönemine kadar
devam eden örf anane ve gelenekleri, saltanat usulü kuralýný kurarak
devlet idaresine yeni bir düzen getirdi. Osmanlý Devleti'nin dünya
devleti olmasý için her fýrsatý deðerlendirdi. Devletin merkezî bir idare, otorite ile yönetilmesini saðlayacak en önemli tedbirleri aldýðý gibi
uygulamaya koyduðu kanunnameleri ile de devletin devamlýlýðýný saðladý. Kendinden önceki kanunlarý da "Kanunnâme-i Âli Osman"
adýyla topladý.

20 yaþýnda Osmanlý padiþahý olan Sultan II. Mehmed, Ýstanbul'u
fethedip 1100 yýllýk Doðu Roma Ýmparatorluðunu ortadan kaldýrarak
Fatih ünvanýný aldý. Hz.Muhammed'in (S.A.V) hadisi þerifinde müjdelediði Ýstanbul'un fethini gerçekleþtiren büyük komutan olmayý da
baþaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneði ve dehasýyla dost ve
düþmanlarýna gücünü kabul ettirmiþ bir Türk hükümdarýydý. Orta
Çað'ý kapatýp, Yeniçað'ý açan Cihan Ýmparatoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalýðýndan dolayý 3 Mayýs 1481 günü Maltepe'de
vefat etti ve Fatih Camii'nin yanýndaki Fatih Türbesi'ne defnedildi.

SULTAN II. BAYEZÝD

Babasý: Sultan II. Mehmed (Fatih)
Annesi: Mükrime Hatun
Doðumu: 3 Aralýk 1448
Ölümü: 26 Mayýs 1512
Saltanatý: 1481-1512
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Sultan II. Bayezid, Dimetoka'da doðdu. Annesi Mükrime Hatun
bir Türk kýzýdýr. Babasý Fatih Sultan Mehmed ilme ilgi duyduðu için,
oðlu Þehzade Bayezid'e iyi bir eðitim verdi. O devrin en meþhur alimlerinden ders okutturdu ve bütün Ýslam ilimlerini en iyi þekilde öðrenmesini saðladý. Sultan II. Bayezid yedi yaþýnda iken, Hadým Ali Paþa
nezaretinde Amasya valiliðine tayin edildi. Amasya, Selçuklular devrinden beri önemli bir ilim ve kültür merkeziydi. Padiþah olacak þehzadelerin yetiþmesi için, bu vilayette bütün þartlar hazýrdý.
II. Bayezid sekizinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. 14811512 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Babasýnýn 1481 tarihinde sefere giderken Gebze yakýnlarýnda vefatý üzerine devlet ileri
gelenleri tarafýndan iktidara getirildi. Bu olay kardeþi Konya Valisi
Cem ile aralarýnda saltanat çekiþmesine sebep oldu. Saltanatýnýn ilk
yýllarýnda kardeþi Cem ile uðraþmak zorunda kaldýðýndan bu konunun
halledilmesinden sonra ülke topraklarýnýn geniþletilmesi için O da
atalarý gibi savaþtý. Bir yandan komþularýyla iyi iliþkiler kurmaya çalýþýrken, bir yandan da ülkenin denizlerde de büyümesini saðlayarak
denizcilik ile ilgili düzenlemeleri yaptý.
Sultan II. Bayezid sakin ve kararlý bir kiþiliðe sahipti. Etrafýndakilere yardým etmeyi sever ve hayýr iþlerine zaman ayýrmayý bilirdi.
Uzun boylu, sürmeli elâ gözlü ve çatýk kaþlý idi. Esmer çehresindeki
sakalý yuvarlaktý. Zarif bir devlet adamýydý. Çatma kumaþtan elbiseler
giyer, sarýðý sahabelerinkine benzerdi. Sade giyinmeyi severdi. Savurgan deðildi, masraflarý bütçesini aþmazdý. Gelirinin bir kýsmýný da halka ve özellikle fakirlere daðýtmaktan zevk alýrdý. Sultan II. Bayezid ayný zamanda çok halim selim ve dinine baðlý bir padiþahtý, bu sebeple
kendisine Bayezid-i Veli denildi. Sultan II. Bayezid, þairleri saraya toplar, onlarla sohbet ederdi. Çok merhametli bir padiþah olan Sultan II.
Bayezid, sýk sýk fakirlere sadaka daðýtýrdý.
Arapça ve Farsça'yý çok iyi bilen Sultan II. Bayezid, Çaðatay lehçesi ve Uygur alfabesini de öðrendi. Ýslam ilimlerinin yaný sýra, matematik ve felsefe tahsili de yaptý. 24 Nisan 1512'de padiþahlýktan ayrýlmak zorunda kalan Sultan II. Bayezid, bir ay kadar daha yaþadý ve 26
Mayýs 1512'de vefat etti.
Çocuklarý: Ayniþah, Gevher, Mülük Sultan, Hatice Sultan,
Selçuk ve Hüma Hatun, Mahmud, Ahmed, Þehinþah, Yavuz Sultan
Selim, Mehmed, Korkud, Abdullah, Alimþah.

YAVUZ SULTAN SELÝM
Babasý: Sultan II. Bayezid
Annesi: Gülbahar Hatun
Doðumu: 10 Ekim 1470
Ölümü: 21 Eylül 1520
Saltanatý: 1512-1520
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Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya'da doðdu. Annesi Gülbahar
Hatun Dulkadiroðullarý beyliðindendir. Annesi Þehzade Selim'i çok iyi
yetiþtirdi. Devrinin en yüksek hocalarýndan Halim Çelebi'den ders aldý. Aðabeylerinden, daha üstün bir zekaya ve kuvvetli bir iradeye sahipti. Büyük bir devlet adamý olmak için bütün vasýflarý haizdi. Edebiyata fazlasýyla meraklýydý. Biri Türkçe, diðeri Farsça iki Divâný vardýr.

Babasý Sultan Ýkinci Bayezid padiþah olduktan sonra, askeri sevk
ve devlet idareciliðini öðrenmesi için, Þehzade Selim'i Trabzon Sancaðý'na tayin etti. O, burada devlet iþleriyle meþgul olurken bir yandan da þiir yazýyordu. Trabzon'da büyük alim Mevlana Abdülhalim
Efendi'nin derslerini takip etti. Burada Süleyman adlý bir oðlu dünyaya geldi. Yavuz Sultan Selim, sade giyinmeyi sever, süslenmeyi hiç
sevmezdi. Eþi Hafize Ayþe Sultan'ýn, oðlu Süleyman'a süslü bir elbise
giydirdiðini görünce, "Sen böyle süslenirsen, Hatunlar ne giyecek?"
demiþti.

Trabzon'u çok güzel idare eden Þehzade Selim'in bu arada komþu
devletlerle de iliþkisi oldu. Valiliði sýrasýnda Trabzon halkýný rahat býrakmayan Gürcüler üzerine üç sefer yaptý. En önemlisi olan Kütayis
seferinde Kars, Erzurum, Artvin illeri ile birçok yeri fethederek Osmanlý topraklarýna kattý (1508). Buralarda yaþayan Gürcülerin hepsi
Müslüman oldular.

Yavuz Selim, Trabzon'da vali iken memleketinin durumunu inceden inceye tetkik ediyordu. Ýran'dan gelen Þii kuvvetleri Anadolu içlerine doðru akýn ediyorlardý. Buna fazlasýyla üzülüyordu. Babasý iyice
ihtiyarlamýþ olduðundan, Fatih devrinin muazzam zaferleri görünmüyordu. Memleketi idare edecek büyük vezirler de yoktu. Bu halden
müteessir olan Yavuz Selim, babasýna þöyle bir mektup yazdý:

"Devlet iþlerini baþarmanýn kolay bir iþ olmadýðý þüphesizdir. Bendelerine kalýrsa, iþ baþýna getirilecek kimselerin devlet adamlarýndan birine mensup olmasý maksada vefa etmez. Bu gibilerin belki biraz sadakatinden istifade edilebilir. Memleketimizin her köþesinde ilim ve ahlakýyla tanýnmýþ birçok kimseler vardýr. O cümleden olmak üzere bu taraftaki kullarýnýzdan
bazýlarýný uzun zaman denedim. Kendilerinde az çok kabiliyet gördüm.
Bunlar biraz daha yetiþtirilecek olursa kendilerinden istifade olunur. Bu
maksatla kendilerini takdime cüret ediyorum."
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Sultan Selim, kendi gücüyle dokuzuncu padiþah olarak Osmanlý
tahtýna çýktý. 1512- 1520 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Kendinden öncekilere kýyasla en az iktidarda kalan Padiþah oldu.
Tahtý babasýndan zorla alarak, onun sakin kiþiliðine karþýlýk, hýrslý,
mücadeleci ve çok atak bir yapýya sahipti. Yavuz Selim, padiþah olunca iki siyasetin gerçekleþtirilmesine çalýþtý. Birisi, Doðu siyaseti;
Ýran’da Þii Safevî Devleti'ni ortadan kaldýrmak, Orta Asya'ya bir kapý
açmaktý. Diðeri ise; Kuzey siyaseti ile Mýsýr'ý elde ederek Hint ticaret
yollarýna sahip olmaktý. Ayný zamanda Halifeliði Araplardan alarak
üç yüz milyon Müslüman'ýn Halifesi sýfatýný kazanmaktý. Yavuz Selim,
bu emellerini yerine getirebilecek bir kudrette yaratýlmýþtý. Ordusu
onu çok seviyordu. O da büyük kuvvetlere kumanda etmek iktidarýna sahipti.

Sultan Selim saltanatýnýn ilk yýllarýný kardeþleriyle ilgili mücadelelerle geçirdikten sonra devletin Güneydoðu'ya doðru geniþlemesini
saðlayacak önemli savaþlarý kazandý. Þah Ýsmail'i Çaldýran'da yendi.
Alaüddevle'nin kuvvetlerini daðýttý. Dinlenmek için Ýstanbul'a döndü. Mýsýr Sultaný Kansu Gavri'ye karþý sefere çýkýp, Mercidabýk'ta onu
yendi. Daha sonra Þam'a yürüdü ve orada kýþladý. Oradan Mýsýr'a yola çýktý ve Mýsýr'ý aldý. Bu savaþlar sonunda kutsal emanetleri Ýstanbul'a getirdi ve Ýstanbul'u Hilafet merkezi yaptý. Kendisi de halife oldu. Halkýna karþý çok adil davranýr, yoksullarý korur, halk arasýnda sivil kýyafet ile gezerdi. Halkýn sorunlarýna kulak verir, hemen çözüm
getirirdi. Cömertliði ile ün salmýþtý. Halk ona kahramanlýðýndan ve
sertliðinden dolayý "Yavuz" demiþti. Yavuz Sultan Selim, ülke imarýna
oldukça önem vermiþ, cami, medrese ve külliye yaparak ülke ilminin
geliþmesini saðlamýþtý.

Orta boylu idi. Ýnce ama saðlam yapýlýydý. Hoþ sohbet bir kiþiliði
vardý. Açýk ve aydýnlýk bir çehresi vardý. Selim tarzý sarýk onun icadýdýr. Sarýktan baþka ayrýca keçe külah da giyerdi. Çok güzel ata biner,
devrin en meþhur silahþörlerini alt edecek kadar iyi kýlýç kullanýrdý.
Güreþmekte, ok ve yay yapmada üstüne yoktu. Harpten hoþlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti. Mütevazý bir kiþiliði olan Yavuz Sultan Selim, her öðün yemekte tek çeþit yemek yerdi ve aðaçtan
tabaklar kullanýrdý.
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Gösteriþten hoþlanmaz, devlet malýný israf etmezdi. Babasýndan
devraldýðý tatminkâr hazineyi aðzýna kadar doldurdu. Hazinenin kapýsýný mühürledikten sonra, þöyle vasiyet etti: "Benim altýnla doldurduðum hazineyi, torunlarýmdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile
mühürlesin, aksi halde Hazine-i Humayun benim mührümle mühürlensin." Bu vasiyet tutuldu. O tarihten sonra gelen padiþahlarýn hiçbiri hazineyi dolduramadýðýndan, hazinenin kapýsý daima Yavuz'un
mührüyle mühürlendi. Yavuz Sultan Selim, atalarý hep sakal uzattýklarý halde sakalýný keserdi. Bunun sebebini soranlara "Sakalýmý ele
vermemek için kesiyorum" dediði rivayet edilir. Bir kulaðýna da küpe
takardý.

Yavuz Sultan Selim, Macaristan'a bir sefer yapmak üzere ordusu ile
yola çýktý. Fakat yolculuk sýrasýnda hastalandý. 22 Eylül 1520'de "Aslan Pençesi" denilen bir çýban yüzünden henüz 50 yaþýnda iken vefat
etti. Dokuz yýllýk, zaferlerle dolu olan hayatý sona erdiði zaman, dünya tarihi en büyük hükümdarlarýndan birini kaybetti. Hayatýnýn son
dakikalarýnda Yasin-i Þerif okuyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih
Camii'nde babasýnýn cenaze namazýný kýldýktan sonra, onu Sultan Selim Camii avlusundaki türbeye defnettirdi. Yavuz Sultan Selim sekiz
yýla seksen yýllýk iþ sýðdýrmýþ büyük bir padiþahtý.

Çocuklarý: Hatice Hatun, Fatma Hatun, Hafsa Hatun, Þah Hatun,
Kanuni Sultan Süleyman.

KANUNÝ SULTAN SÜLEYMAN
Babasý: Yavuz Sultan Selim
Annesi: Hafsa Hatun
Doðumu: 27 Nisan 1495
Ölümü: 6-7 Eylül 1566
Saltanatý: 1520-1566
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Kanunî Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasýna ulaþtýðý bir devir olmuþtur. Babasý Yavuz Sultan Selim, onu küçük
yaþlardan itibaren çok titiz bir þekilde yetiþtirmeye baþladý. Benzeri
görülmemiþ bir terbiye ve tahsil gördü. Ýlk eðitimini annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun'dan aldý. Yedi yaþýna gelince tahsil için Ýstanbul'a, dedesi Sultan Ýkinci Bayezid'in yanýna gönderildi. Þehzade Süleyman, burada Karakýzoðlu Hayreddin Hýzýr Efendi'den tarih, fen, edebiyat ve din dersleri alýrken, savaþ teknikleri konusunda da öðrenim
görüyordu.

Babasý Yavuz Sultan Selim'in 1512’de tahta geçmesi üzerine Ýstanbul'a çaðýrýlan Þehzade Süleyman, babasýnýn kardeþleriyle mücadeleleri sýrasýnda Ýstanbul'da kalarak babasýna vekalet etti. Bu sýrada Saruhan sancakbeyliðinde de bulundu. Babasý Yavuz Sultan Selim'in
ölümü üzerine, 25 yaþýndayken, Manisa'dan Ýstanbul'a gelerek onuncu padiþah olarak tahta geçti. Kendisinden baþka erkek kardeþi olmadýðý için tahta geçiþi kolay ve çatýþmasýz oldu. Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Osmanlý Padiþahlarý arasýnda iktidarda hemen hemen en uzun kalan, Osmanlý Devleti'ni en büyük sýnýrlarýna ulaþtýran Sultan oldu.

Kendisine "Kanuni" denmesi, yeni kanunlar icat etmesinden deðil,
mevcut kanunlarý yazdýrtýp çok sýký bir þekilde tatbik etmesinden dolayýdýr. Kanunî Sultan Süleyman adaleti seven bir padiþahtý. Mýsýr'dan
gelen vergiyi haddinden fazla bulup, yaptýrdýðý araþtýrma sonunda halkýn zulme uðradýðýný düþünmesi ve Mýsýr Valisini deðiþtirmesi bunun
açýk kanýtýdýr.

Kanuni Sultan Süleyman, tahta çýktýðý sýrada Osmanlý Devleti
dünyanýn en zengin ve en güçlü devleti konumundaydý. Babasýnýn
ölümü ve kendisinin padiþah olmasý, "Arslan öldü, yerine kuzu geçti"
diye düþünen Avrupalýlarý sevindiriyordu. Ancak Avrupalýlar, çok
geçmeden hayal kýrýklýðýna uðradýlar. Çok ciddi ve kendinden emin
bir padiþah olan Kanuni Sultan Süleyman, azim ve irade sahibiydi.
Yapacaðý iþlerde hiç acele etmez, gayet geniþ düþünür ve verdiði emirden asla geri dönmezdi. Ýþ baþýna getireceði adamlara, kabiliyet derecelerine göre görev verirdi. Bu güç O'nun isminin Batý'da muhteþem
(Magnificent), olarak anýlmasýný saðladý.
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Her geçen gün ünü dünyaya hýzla yayýlan Sultan Süleyman'ýn güçlü iktidarý karþýsýnda Batý dengeli bir dönem yaþadý. Belgrad'ý ve Rodos'u aldý. Macar Kralýný bozguna uðrattý ve Budapeþte'yi aldý. Karþýsýnda Alman kralý savaþamayýp kaçtý. Ýran ordusunu yendi. O bölgede birçok ülkeler Osmanlý Ýmparatorluðu'na katýldý. Zaferle sonuçlanan birçok seferleri arasýnda Yemen, Habeþ, Zigetvar'ý sayabiliriz. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar kuþatmasýný idare ederken, 7 Eylül
1566 yýlýnda 71 yaþýnda vefat etti.

Kanuni Sultan Süleyman yüksek bir ahlâk duygusuna sahipti. Nazikti, alçak gönüllü ve sakin davranýþlýydý. Tam bir inanmýþ, dini bütündü. Zaman zaman kýlýk deðiþtirip halkýn içine karýþýrdý. Birçok hayýr eseri yapmýþ ve vakfetmiþtir. Süleymaniye Camii ve külliyesi en
önemli eserlerindendir. Oðullarý için yaptýrdýðý sünnet düðünleri ve
burada uygulanan törenler minyatür olarak çizilerek o günkü devlet
düzeni, sosyal yaþantý, askerî ve siyasî hayat hakkýnda geleceðe bilgi
taþýnmasýný saðladý.
Çocuklarý: Mihrimah Hatun, Raziye Hatun, Ýkinci Selim, Bayezid, Abdullah, Murad, Mehmed, Mahmud, Cihangir, Mustafa.

Büyük bir devlet adamý olan Kanunî Sultan Süleyman ayný zamanda ünlü bir þairdi. Meþhur þiirlerinden birisi þudur:
"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sýhhat gibi.

Saltanat dedikleri bir cihan kavgasýdýr,

Olmaya baht-ü saadet dünyada vahdet gibi"

SULTAN II. SELÝM

Babasý: Kanuni Sultan Süleyman
Annesi: Hürrem Sultan
Doðumu: 28 Mayýs 1524
Ölümü: 15 Aralýk 1574
Saltanatý: 1566-1574
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Sultan II. Selim 28 Mayýs 1524'de Ýstanbul'da doðdu. Babasý Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan'dýr. Hürrem Sultan Slav kökenlidir. Sultan II. Selim orta boylu, açýk alýnlý, mavi gözlü, ince kaþlý
ve sarýþýn bir padiþahtý. Þehzadeliðinde mükemmel bir tahsil ve terbiye
ile yetiþtirildi. Devlet idaresini iyice öðrenmek için de Anadolu'nun çeþitli yerlerinde sancakbeyliði yaptý. Bu sýrada tahsiline devam ederek,
ilim ve tecrübesini arttýrdý. Sarý Selim olarak da anýlan II. Selim, Kütahya sancakbeyi iken, babasý Kanuni Sultan Süleyman'ýn ölüm haberini aldý. Bunun üzerine Ýstanbul'a gelerek, 42 yaþýnda, tahta geçti. II.
Selim daha önceki Osmanlý Sultanlarýna göre silik ve zayýf bir hükümdardý. 1566-1574 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti.

Sultan II. Selim babasýnýn saltanatý sýrasýnda diðer kardeþleri Þehzade Bayezid ve Þehzade Mustafa'nýn bertaraf edilmesiyle kolayca
tahta geçti. Padiþah olur olmaz ilk seferini Batý'ya yaptý. Ülke sýnýrlarýný Orta Avrupa'ya kadar geniþletti. Ülkesinin Doðu bölümünde geliþen olaylar sebebi ile Tatarlarla, Özbeklerle, Çerkezlerle ve Gürcülerle savaþtý. Basra, Baðdat, Kýbrýs, Tunus kayýtsýz þartsýz teslim olanlar arasýndaydý. Babasý gibi ülkesinin denizlerde de egemenliðini geniþleterek, deniz egemenliðine önem verdi. Barbaros, Oruç Reis,
Turgut Reis gibi kaptanlar O'nun zamanýnda yetiþti.

Sultan II. Selim, Sokullu Mehmed Paþa gibi çok güçlü bir vezire
sahipti ve devlet iþlerinde en önemli yardýmcýsýydý. 15 yýl sadrazamlýk
yapan Sokullu Mehmed Paþa, devlet yönetimine aðýrlýðýný koydu.
Devrin büyük devlet adamlarý sayesinde Osmanlý Devleti ihtiþamýný
sürdürdü. Sokullu Mehmed Paþa gibi dirayetli ve tecrübeli vezirler
hükümeti ayakta tutmayý baþardý. Sultan II. Selim hiç sefere çýkmadý ve liyakatli olmayan Ali Paþa'nýn Kaptan-ý Deryalýðýnda Ýnebahtý
faciasýný yaþadý.
II. Selim iyi silah kullanmasýný bilir, ayný zamanda usta bir okçuydu. Halkýna karþý adil davranýrdý. Ýlme açýk ve âlimleri korurdu. Sarayda musiki çalýþmalarý ve müzik alanýndaki geliþmeler onun besteci
ruhundan kaynaklanýyordu. O'nun zamanýnda Ýstanbul ve ülkenin
çok deðiþik alanlarýnda birçok mimari eser yapýldýðý gibi, önemli
onarým faaliyetlerini de gerçekleþtirdi. Devrinin usta mimarý, Mimar
Sinan'a Edirne'de Selimiye Camii’ni yaptýrdý.
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II. Selim ince ve uzun boylu, güler yüzlü ve güzel sesliydi. Altýn iþlemeli kadife kaftan giyerdi. Sarýðý Selim üslûbunda ve mücevvezeydi. Bir kýsmý dýþarý taþardý. Giydiði kaftanlarýn altýn iþlemeli yakalarý
vardý. Astarlarý da kýrmýzý satendendi. Sultan II. Selim, dedesi Yavuz
Sultan Selim gibi sekiz yýl tahtta kalarak kýsa bir iktidar dönemi yaþadý. 15 Aralýk 1574'de vefat etti. Ayasofya'ya defnedildi. Ýstanbul'da
ölen ilk Osmanlý Padiþahýdýr.

Çocuklarý: Fatma Hatun, Þah Hatun, Gevherhan Hatun, Esma
Hatun, III. Murad, Abdullah, Osman, Mustafa, Süleyman, Mehmed,
Cihangir.
Þaheser beyitlerinden biri þudur:

"Biz bülbül-i muhrýk-ý dem-i þekvayý firakýz
Ateþ kesilir geçse saba gülþenimizden"

SULTAN III. MURAD
Babasý: Sultan II. Selim
Annesi: Afife Nur Banu Hatun
Doðumu: 4 Temmuz 1546
Ölümü: 16 Ocak 1595
Saltanatý: 1574-1595
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Sultan III. Murad Manisa'nýn Bozdað yaylasýnda dünyaya geldi.
Annesi Afife Nur Banu Sultan Venediklidir. Sultan III. Murad orta
boylu, kumral sakallý, ela gözlü ve beyaz tenli bir padiþahtý. Çok cömertti ve insanlara yardým etmeyi çok severdi. Alçak gönüllü ve adil
davranýþlýydý. Giyinmesini sever, gösteriþli elbiseler giyer, mücevher
takmaktan da hoþlanýrdý. Özellikle kavuk üzerindeki deðerli taþlarý
kullanmak O'na has bir özellikti. Þehzadeliði sýrasýnda Manisa'da devrin en deðerli ulemasýndan dersler aldý. Dünya meseleleri ile yakýndan
ilgilendi. Özellikle ülkesi dýþýnda. Ülkesinin kaderini etkileyen liderlerin yaptýklarýný merak ederdi. Tarihi eserleri okumayý çok sever
Arapça ve Farsçayý çok iyi konuþurdu.

Sultan III. Murad babasý öldüðünde Manisa'da vali olarak bulunuyordu. Sokullu Mehmed Paþa'nýn kendisine ilettiði haber üzerine Ýstanbul'a gelerek on ikinci padiþah olarak iktidarý teslim aldý. III. Murad 1574- 1595 yýllarý arasýnda Osmanlý Devleti'ni idare etti. Ancak
o da babasý Sultan II. Selim gibi devlet iþlerine fazla müdahil olmadý.
Bürokrasi ve hükümet daha ziyade Sokullu Mehmed Paþa tarafýndan
idare edildi. Bunda Sokullu'nun tecrübesi, dirayeti ve idare tarzý
büyük rol oynamýþtýr.

Merhametli bir kiþiliðe sahip olan III. Murad, devlet hazinesinden
muhtaç olanlara yardýmda bulundu. Ýlim alemiyle iyi dostluklar kurdu.
Ülke imarýna büyük önem verdi, özellikle atalarý tarafýndan yapýlan
tarihi eserlerin onarýmýný gerçekleþtirdi.

Sultan III. Murad, iktidarý zamanýnda ülke içinde ve ülke dýþýnda
olaylý dönemler yaþanmýþ olmasýna karþýn, ülke birliðinin korunmasý
ve topraklarýnýn geniþlemesi için çalýþtý. Bir taraftan Kuzey Afrika'da
fetihler yaparken diðer taraftan da Hint Okyanusu'nda donanmasýný
bulundurdu. Savaþtan çok sakýnan, geliþen hadiselerin mümkün olduðu kadar barýþ yoluyla halledilmesi taraftarýydý. Çok iyi bir kumandan, iyi bir savaþçý olduðu gibi, kýlýç kullanmakta da çok baþarýlýydý.
Ata binmeyi severdi.
Sultan III. Murad, Ýngilizlerle de dostane iliþkiler geliþtirdi. Ýlk Ýngiliz Kapitülasyonunun verilmesiyle Ýstanbul'a daimi Ýngiliz elçisi gönderildi. Papa'nýn Katolik Avrupa'da kurabileceði haçlý ittifakýna karþý
Protestan Ýngiltere ile iliþkiler geliþtirdi. Daha sonra bu ittifaka
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Hollanda da dahil edilecektir. Devlet iþlerini Sokullu'ya devreden
Sultan III. Murad zamanýnda, sarayda kadýnlar devlet iþlerine çokça
karýþmaya baþladýlar ve bu durum Sokullu'nun ölümünden sonra da
artarak devam etti.

Eðlence meclislerine düþkün olan Sultan III. Murad, saltanatý boyunca Ýstanbul'dan hiç çýkmadý ve saraydaki kadýnlarýn etkisinde kaldý. Daha sonraki yýllarda Osmanlý Ýmparatorluðunun bir devrini etkileyecek olan kadýnlar saltanatý onun devrinde baþladý. Sokullu Mehmed Paþa'nýn aðýrlýðýný hissettirdiði III. Murad döneminde, Osmanlý
topraklarý en geniþ sýnýrlarýna ulaþtý. 29 yaþýnda çýktýðý tahtta 20 yýl
kalan Sultan III. Murad felç geçirdi ve vefat etti. Ayasofya Camii'nin
avlusuna defnedildi.

Çocuklarý: Ayþe Hatun, Fatma Hatun, Mihrimah Hatun, Fahriye
Hatun, III. Mehmed, Selim Bayezid, Mustafa, Osman, Cihangir, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah, Hasan, Ahmed, Yakub, Alemþah,
Yusuf, Hüseyin, Korkud, Ali, Ýshak, Ömer, Alaüddin, Davud.

SULTAN III. MEHMED
Babasý: Sultan III. Murad
Annesi: Safiye Sultan
Doðumu: 26 Mayýs 1566
Ölümü: 21 Aralýk 1603
Saltanatý: 1595-1603
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Sultan III. Mehmed, Manisa'da doðdu. Annesinin gözetiminde ve
etkisinde iyi eðitim alarak yetiþti. Orta boylu, kumral saçlý ve güzel
yüzlüydü. Çok kuvvetli bir ilim tahsili yaptý ve devrin önemli tarihçisi Hoca Sadeddin Efendi'den tarih ve kültür derslerini, din eðitimini
de din alimlerinden aldý. Ýyi bir dindar ve dürüst bir þehzade olarak
yetiþti. Sultan, ayný zamanda güzel þiirler yazan bir þairdi. Hassas, kötülükten uzak, dürüst bir yapýsý vardý. Bu Onun en büyük özelliðiydi.
Sultan III. Mehmed, 1583'te Manisa sancakbeyliðine tayin edildi.
1595 yýlýnýn Ocak ayýna kadar görev yaptýðý Manisa'dan, babasýnýn
ölüm haberi üzerine Ýstanbul'a hareket ederek, Osmanlý tahtýna oturdu.

Sultan III. Mehmed padiþah olduðunda Osmanlý Devleti en geniþ
sýnýrlarýna ulaþmýþ, üç kýtaya yayýlan büyük bir imparatorluk olmuþtu.
Görevi teslim aldýðýnda Avusturya ile 1593 yýlýnda baþlayan savaþ devam ediyordu. Macaristan'ýn fethi tamamlanmýþ ve Eflak üzerine sefer kararý alýnmýþtý. Türklerin Viyana'ya harekete geçeceðini hesaplayan Batýlý Devletler bu sefere karþý yeni bir haçlý ordusu topladýlar.
Ordu komutanlarýnýn yetersizliði ve kararsýzlýk Estergon Kalesi'nin
kaybýna sebep oldu. Bu yenilgi üzerine Sultan Mehmed, bir süredir
deðiþmiþ olan geleneði, padiþahlarýn ordunun baþýnda sefere katýlmasýný tekrar baþlatmak üzere Eðri Seferi'nin yapýlmasýna karar verdi.
Tarihimize "Kanije Savunmasý" olarak geçen ve Tiryaki Hasan Paþa
komutasýndaki orduyu destanlaþtýran zafer kazanýldý. Sultan Mehmed, bu zaferden sonra Ýstanbul'a döndüðünde "Kanije Fatihi" olarak
karþýlandý ve zafer þenlikleri yapýldý.

Sultan III. Mehmed, içeride de bir süredir devleti tehdit eden Celalî isyanlarýyla uðraþtý. Elebaþlarýný yok etmek, ordu ile harekete geçmeyi gerektirecek kadar büyüdü, devlet uzun süre bu isyanlarla uðraþmak zorunda kaldý. Ýstanbul'da Sipahi Ocaðý Yeniçerilere karþý harekete geçti ve "Zorba Ýsyaný" yaþandý. Padiþah isyanlara son vermek
için asilerle siyaset yolu ile anlaþma kararýný uygulamaya koydu. III.
Mehmed, kolayca üzüntüye kapýlýr, yemekten, içmekten kesilirdi. Celali isyanlarý ve Ýran savaþlarýnýn çok uzun sürmesi onu büyük üzüntü
içinde býraktý.

III. Mehmed devri duraklama dönemidir. Annesini çok seven,
sayan ve sözünden hiç çýkmayan Sultan Mehmed, bu durumun
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karýþýklýklara yol açacaðýnýn farkýnda deðildi. Nitekim annesi Safiye
Sultan kýsa sürede sarayda hakimiyet kurdu. Bazý konularda padiþahý
zorlayýp istediðini yaptýrmaya baþladý. Bunun sonucunda devlet içinde
uzun süre devam edecek olaylar baþ gösterdi. III. Mehmed içkiyi sýký bir
þekilde yasaklayýp, bütün gizli meyhaneleri kapattýrmasýyla da bilinir.
Çocuklarý: I. Ahmed, I. Mustafa, Selim, Mahmud.

SULTAN I. AHMED
Babasý: Sultan III. Mehmed
Annesi: Handan Sultan
Doðumu: 18 Nisan 1590
Ölümü: 22 Kasým 1617
Saltanatý: 1603-1617
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Sultan I. Ahmed, Manisa'da doðdu. Ýyi bir eðitim gördü, Arapça
ve Farsça'yý mükemmel derecede öðrendi. Ok atmak, kýlýç kullanmak, ata binmek gibi savaþ ve askerlik alanlarýnda usta olan I. Ahmed, ava ve cirit oyununa çok düþkündü. Sade giyinmeyi severdi. Babasý Sultan III. Mehmed'in vefatý üzerine 1603'te Eyüb Sultan'da kýlýç kuþanarak tahta geçti. Ondördüncü padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýkan Sultan Ahmed, eski geleneði bozarak kardeþi þehzade Mustafa'yý katletmedi. I. Ahmed, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki
padiþahlar içinde devlet iþleriyle yoðun þekilde uðraþan ilk padiþahtýr.
Çocuk denecek yaþlarda bile mükemmel kararlar aldý. Daima ilim ve
irfan sahibi büyük kiþilerle birlikte oldu ve onlara akýl danýþtý.

Küçük yaþta saltanat sorumluluðunu teslim aldýðýnda devlet doðuda Ýran ile batýda da Avusturya ile harp halindeydi. Ýran ile yapýlan Revan muhasarasý baþarýlý olamamýþ devlet Gence ve Þirvan'ý
Ýran'a býrakmak zorunda kalmýþtý. Macaristan'ý almaya yönelik Avusturya seferinde ise iki tarafýn anlaþmasý ile Kasým 1606'da "Zitvatorok" barýþýnýn imzalanmasýyla savaþ durumuna kýsa bir ara verilmiþti. Sultan Ahmed'in saltanatý sýrasýnda, içeride devleti en çok meþgul eden önemli bir mesele de Celali isyanlarýydý. Veziri Kuyucu Murad Paþa ve Canbolatoðlu, isyancýlarýn devlete karþý hareketlerini
önlemeye çalýþtý.
Halk içine girmediðinden fazla sevilmezdi Sultan Ahmed. Çok hesaplý hareketi, askere yeterince bahþiþ daðýtmamasý, asker arasýnda da
tedirginliðe sebep oldu. Saltanatý sýrasýnda haremin, kadýn sultanlarýn
devlet iþlerine karýþmalarýný engelledi, bir bakýma da saltanat çekiþmelerinden devleti korudu. Sadrazamý Kuyucu Murad Paþa ile ülke
içinde içki içilmesini yasakladý, aykýrý hareket edenleri de þiddetle
cezalandýrdý.
Sultan Ahmed Osmanlý Mimarisi'nin en büyük eserlerinden olan,
adýný verdiði camii yapýlýrken bizzat çalýþtý. Onun hayatýnda on dört
sayýsýnýn önemli bir yeri vardýr. Çünkü on dört yaþýnda padiþah oldu,
on dört yýl saltanat sürdü ve Osmanlý padiþahlarýnýn on dördüncüsüdür. Sultan Ahmet yakalandýðý tifüs hastalýðýndan kurtulamayarak
1617 yýlýnda 28 yaþýnda vefat etti.
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Çocuklarý: Gevherhan Hatun, Ayþe Hatun, Fatma Hatun, Atike
Hatun, II. Osman, IV. Murad, Sultan Ýbrahim, Bayezid, Süleyman, Kasým, Mehmed, Hasan, Selim, Hanzade, Ubeyde.

Dinine çok baðlý olan Sultan I. Ahmed'in Hz. Muhammed'e
(S.A.V) olan baðlýlýðý o kadar derindi ki, onun ayak izlerinin resmi
içine bir þiir yazdý ve o þiiri kavuðunda ölünceye kadar taþýdý. O þiir
þudur:
"N'ola tacým gibi baþýmda götürsem daim

Kadem-i resmini ol Hazreti Þahý Rusülün

Gül-i Gülzarý Nübüvvet, o kadem sahibidir

Ahmeda durma yüzün sür kademine ol gülün"

SULTAN I. MUSTAFA

Babasý: Sultan III. Mehmed
Annesi: Handan Sultan
Doðumu: 1592
Ölümü: 1639
Saltanatý: 1. Dönem (1617- 1618)
2. Dönem (1622- 1623)
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Sultan I. Mustafa Manisa'da doðdu. Annesi Handan Sultan'dýr.
Sultan I. Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallý, sarý benizli ve iri gözlü bir
padiþahtý. Ýki dönem padiþahlýk yaptý. Sinirli bir yapýya sahipti. Sultan
I. Mustafa, aðabeyi Sultan I. Ahmed'in padiþahlýðý süresince, 14 yýl sarayýn bir odasýnda hapis hayatý yaþadý. O devirde bu gerekli görülüyordu. Aksi halde þehzadeler devlet yönetimine karýþýyor, hatta padiþahý devirmek için harekete bile geçebiliyor ve devlet birliði tehlikeye
düþüyordu. Buna meydan vermemek için þehzadeler "izale" olunur
veya bir odaya kapatýlýrdý.

Sultan I. Ahmed tahta geçtiðinde kardeþini öldürtmemiþ, ancak
sarayda mahpus tutmuþtu. Kafes hayatý denilen bu süre sonunda Sultan I. Mustafa Osmanlý hanedanýnýn en büyük erkek evladý olmasý
dolayýsýyla tahta çýkarýldý fakat kýsa sürede dengesiz hareketleri görüldüðünden ulema, asker ve devlet erkânýnýn ittifaký ile tahttan indirildi. Ýlk iktidarý üç ay sürdü. Sultan I. Mustafa, 20 Mayýs 1622'de, II.
Osman'ýn katledilmesi üzerine ikinci defa tahta çýkarýldý. Ýkinci Saltanatý da bir yýl dört ay kadar devam etti.

Sultan I. Mustafa ikinci padiþahlýðýnýn baþlamasýndan 1,5 yýl sonra 10 Eylül 1623 tarihinde þeyhülislam fetvasý ile tekrar tahttan indirildi. Fetvanýn gerekçesi olarak da "Akli dengesi tam olmayan birisinin halife olamayacaðý" gösterildi. Sultan I. Mustafa tahttan indirildikten 16 yýl sonra, 20 Ocak 1639 günü sinir hastalýðýndan dolayý
Topkapý Sarayý’nda vefat etti.

I. Mustafa, þehzadeliði döneminde sarayda yaþadýðý hayat, saðlýðýný bozmuþtu. Devletin içinde bulunduðu sorunlarla yakýndan ilgilenme fýrsatý bulamamýþtý. Devletin iç meseleleri karýþýk olduðu gibi doðuda ve batýda savaþlar devam ediyordu. Her padiþahýn tahta çýktýðýnda mutad olduðu gibi onbeþinci sultan olarak tahta çýkan Mustafa'nýn cülus töreninde de askere ve ocaklýya ulufeleri daðýtýlmýþtý. Kapýkulu askerî cülus bahþiþlerini aldýklarý halde I. Mustafa'nýn padiþah
olmasýna muhalefet etmiþlerdi.

Sultan I. Mustafa ile birlikte kardeþ katli nadiren görüldü, artýk
þehzadeler sarayýn kendilerine ayrýlan bölümünde tahta geçecekleri
günü beklemeye baþladýlar. Tabii valide sultanlar, þehzade analarý arasýnda rekabetler baþladý, her biri bir vezire ve diðer gruplara dayanarak
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entrikalarla padiþah deðiþtirmeye çalýþtýlar. Bu durum sarayda karýþýklýða sebebiyet verdi. Sonuçlarý devletin bekasý için tehlike arz etmeye
baþladý.

Sultan I. Mustafa, çok dindar bir insandý. Sadaka vermeyi çok
severdi. Hatta sarayýn havuzuna hizmetçilerin toplamasý için para
atardý. Saraydaki hayatýný ibadet ederek, dini eserler okuyarak geçiriyordu. Tahta geçmesi için ikinci kez davet edildiði zaman, odasýnda
Kuran-ý Kerim okuduðunu ve padiþahlýk istemediðini bildirmiþti.
Yaþamý daha çok Üsküdar ve Davutpaþa Sarayý'nda geçmiþtir.

SULTAN II. OSMAN (GENÇ)
Babasý: Sultan Birinci Ahmed
Annesi: Mahfiruz Haseki Sultan
Doðumu: 3 Kasým 1604
Ölümü: 20 Mayýs 1622
Saltanatý: 26 Þubat 1618-1622
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Sultan Genç Osman, Ýstanbul'da dünyaya geldi. Babasý I. Ahmed,
annesi Mahfiruz Haseki Sultandýr. Mahfiruz Haseki Sultan Rum'dur.
Sultan Genç Osman 14 yaþýnda iken, amcasý Sultan I. Mustafa'nýn
tahttan indirilmesi üzerine Osmanlý tahtýna oturdu. Annesi onun yetiþmesi için çok titiz davrandý. Sultan II. Osman iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Farþça, Latince, Yunanca ve Ýtalyanca gibi doðu ve
batý dillerini klasiklerinden tercüme yapabilecek kadar güzel öðrendi.
Ýyi bir þairdi, Farisi mahlasý ile þiirler yazardý. Çok güzel bir yüzü olan
Genç Osman, zeki, enerjik, atýlgan, cesur ve gözü pek bir padiþahtý.
Ruhen de çok hassastý.

Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapýldýðý gibi saray dýþýndan, Þeyhülislam Es'ad Efendi'nin ve Pertev Paþa'nýn kýzlarý ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padiþah saray dýþýndan evlenmediði için bu davranýþ önemli bir deðiþiklik
oldu.

Sultan II. Osman, on altýncý padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Sultan Osman genç yaþta tahta çýktýðý zaman, ilk iþ olarak idari görevlerde, divan üyeleri arasýnda deðiþiklik yaptý. Devlet doðuda Ýran,
batýda Lehistan ile süren iki savaþ arasýnda kalmýþtý. II. Osman gerekli düzeni kurduktan sonra, askerin itirazýna raðmen, Lehistan üzerine
sefere karar verdi ve sefere de þahsen katýldý. Saltanatta bulunduðu
senelerde devlet Ýstanbul'da arka arkaya gelen tabii afetlerle uðraþmak zorunda kalmýþtý 1621’de Ýstanbul Bedesteni'nin bir bölümü, bir
sene sonra da kalan kýsmý yanmýþtý.

Sultan Osman'ýn en önemli düþüncesi, yeniçerileri ve yeniçeri
ocaðýný ortadan kaldýrmak idi. Bunun için güvendiði görevlilerle hazýrlýklara baþladý. Yerine yeni askeri bir disiplinin nasýl kurulacaðý konusunda da çalýþmalar yapýldý. Bu faaliyet ocaklý tarafýndan haber
alýndý ve bir takým isteklerle Sultanahmet meydanýnda toplanarak isyan ettiler. Padiþahýn kendilerini ortadan kaldýracaðýný anladýklarýndan ondan önce davranýp sarayý bastýlar. Sultan Mustafa'yý tahta geçirdiler. Reformist bir padiþah olan Genç Osman'ý tarihte eþine az
rastlanýr bir þekilde tahttan indirerek, Yedikule zindanlarýnda boðarak
þehit ettiler. Sultan Genç Osman, babasý Sultan I. Ahmed'in Sultanahmed Camii'nin yanýndaki türbesine defnedildi.
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Sultan Osman iyi yetiþmiþ bir þehzade idi ve devletin idaresini çok
genç yaþta teslim almasýna karþýn, iktidar sorumluluðunu taþýyacak
güçteydi. Aceleci bir yapýya ve hýrçýn bir karaktere sahipti. Atýlgan,
cesur ve akýllýydý. Devletin içinde bulunduðu durumu yakýndan biliyor, devletin güçlenmesinin, yapýlacak reformlarla saðlanacaðýna inanýyordu. Atalarýnýn devlet topraklarýný korumadaki baþarý ve kazandýklarý zaferlerden gurur duyuyordu. II. Osman kendisine planlarýný
uygulayacak bir sadrazam bulamadý. Tahta çýkar çýkmaz devlet erkaný içindeki üst düzey yetkilileri deðiþtiren, müderris ve kadýlarýn atanma yetkilerini þeyhülislamdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi
bir padiþahtý.
Çocuklarý: Zeynep Sultan, Ömer ve Mustafa.

SULTAN IV. MURAD

Babasý: Sultan I. Ahmed
Annesi: Kösem Sultan (Mahpeyker)
Doðumu: 27 Temmuz 1612
Ölümü: 1640
Saltanatý: 1623-1640

54 Adem Suad

Sultan IV. Murad Ýstanbul'da doðdu. Babasý Sultan I. Ahmed, annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dýr. Annesi Rum'dur. Sultan IV. Murad, uzun boylu, iri cüsseli, yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padiþahtý.
Osmanlý Sultanlarýnýn en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçti.
Son derece zeki, gözü pek, cesur, kuvvetli ve enerjik bir insandý. Sultan Murad, dönemin eðitimcilerinden iyi bir eðitim alarak büyüdü. Ýyi
bir þairdi ve þiirlerini 'Muradý' mahlasý ile yazardý. Hat yazýsýný da öðrenmiþ, usta bir hattattý, kendi eliyle tezyin ettiði ve yazdýðý çok güzel
fermanlarý vardýr. Çok iyi ata biner, hatta attan diðer bir ata atlayabilirdi. Kýlýç, ok ve yayý ustalýkla kullanýrdý. Çok iyi cirit ve ok atardý.
Bu gücünü katýldýðý savaþlarda da gösterdi.

Sultan, IV. Murad Osmanlý tahtýna on yedinci padiþah olarak, henüz 11 yaþýndayken geçti. Devlet iþleri büyük ölçüde annesi Kösem
Sultan'ýn elinde yürümekteydi. IV. Murad'ýn tahtta kaldýðý süreci iki
bölüme ayýrmak gerekir. 1623-1632 yýllarý çocukluk ve devlet iþlerini
öðrenerek büyüdüðü yetiþme yýllarý, 1632'den 1640'da ölümüne kadar
devam eden ikinci dönem. Ýkinci dönemde Sultan Murad, devleti
güçlendirmek ve topraklarýný geniþletmek için büyük bir mücadele
verdi. Gerçek kiþiliði bu dönemde geliþti.

Sultan Murad, padiþah olduðu zaman Osmanlý memleketinde asayiþ ve huzur kalmamýþ, zorbalar þehirleri ele geçirmiþlerdi. Ýçeride yolsuzluk, rüþvet ve iltimas yaygýn hale gelmiþ ve devlet iþleri yürümez
olmuþtu. Bu dönemde iç meselelerin yaný sýra dýþarýda savaþlar devam
ediyordu. Doðuda Ýran ile Batýda da Avusturya ile savaþ yapýlýyordu.
Sultan Murad, delikanlýlýk çaðýnda idareyi bizzat ele aldýktan sonra
biraz da þiddet yoluyla bütün zorbalarý bastýrdý, tekrar devlet hâkimiyetini kurdu. Yolsuzluk ve rüþvete son verdi. Asker içinde bozulan disiplini yeniden düzene koydu. Kanun, nizam ve emirlere uymayý saðladý. Devlet gelirlerinin artmasý için vergilerin düzenli toplanmasýný,
hazinenin gereksiz harcamalarla parasýz kalmasýna engel olacak tedbirleri aldý.
Gerektiðinde tebdil gezerek hem asayiþ ve disiplini hem de düzensizlikleri þahsen görerek cezalandýrdý. Gece sokaða çýkma yasaðý koydu. Savaþ sýrasýnda ordunun içine girip kumandan ve siperlerdeki askerlere moral verdi. Haksýzlýða ve düzensizliðe hiç tahammül edemezdi.
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Tütün yasaðý bahanesiyle kahvehanelerde toplanan iþsiz güçsüz zorba
takýmýný sindirdi, þiddetli ceza ve hatta idamlarla tekrar idari ve adli
nizamý kurabilmeyi baþardý.

Dinin hükümlerini çok iyi bilen Sultan Murad, Þeyhülislam Yahya Efendi'ye "Baba" diye hitap ederdi. Arapçayý ve Batý dillerini çok
iyi bilirdi. Ýlmi ve ilim adamlarýný çok sever, fýrsat buldukça ilim meclislerine gider, onlarý yeni çalýþmalar yapmalarý için teþvik ederdi. Sultan IV. Murad döneminin önemli olaylarýndan biri de, Hazerfan Ahmed Çelebi'nin kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmasýydý.

Sultan IV. Murad, hükümdarlýðýnýn ilk yýllarýnda annesinin etkisinde kaldýysa da daha sonra kadýnlarýn saltanatýna son verdi, hain ve
hilekâr sadrazamlarý þiddetle cezalandýrdý. Memleket meselelerini yakýndan takip edip, çözümler üretmeye çalýþtý. 17 yýl hükümdarlýk yaptýktan sonra, Niksir hastalýðýndan dolayý henüz 28 yaþýnda vefat etti.

SULTAN I. ÝBRAHÝM

Babasý: Sultan I. Ahmed
Annesi: Kösem Sultan (Mahpeyker)
Doðumu: 05 Kasým 1615
Ölümü: 18 Aðustos 1648
Saltanatý: 1640-1648
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Sultan I. Ýbrahim Ýstanbul'da doðdu. Babasý Sultan I. Ahmed, annesi Kösem Sultan'dýr. Sultan Ýbrahim uzun boylu, zayýf ince yüzlü,
açýk tenli, kuvvetli vücutlu, kumral gür sakallý ve ince býyýklýydý. Kaftan giyer ve sorguç takardý. Annesi onun yetiþtirilmesi için çok gayret
gösterdi. Aðabeyi Sultan IV. Murad'ýn ani vefatý, zaten ölüm düþünceleriyle harap olmuþ Þehzade Ýbrahim'i çok sarstý ve padiþah olduðuna inanmak bile istemedi. Annesinin ve devlet erkânýnýn ýsrarlarýndan ve aðabeyi Sultan IV. Murad'ýn cenazesini gördükten sonra
aðabeyinin vefatýna kesin olarak inandý. Sadrazam Kara Mustafa Paþa, Taht Odasý'na geçen Sultan I. Ýbrahim'in baþýna, Hýrka-i Saadet
Dairesi'nden getirilen, Hz. Ömer'in Sarýðý'ný yerleþtirdi. Sultan I.
Ýbrahim tahta oturdu ve ellerini açarak dua etti:
"Elhamdülillah. Ya Rabbi! Benim gibi zaif bir kulunu bu makama layýk
gördün. Saltanat günlerimde milletimi hoþ-hal eyle ve birbirimizden hoþnud
eyle."

Sultan I. Ýbrahim on sekizinci padiþah olarak tahta çýktýðýnda 25
yaþýndaydý. Þehzadeliðinde çok sýký bir saray hayatý yaþamýþ, kardeþleri öldürüldüðünden korku içinde büyümüþtü. Bu sýrada sadrazamlýk
koltuðunda bulunan Kemankeþ Kara Mustafa Paþa devlet iþlerini en
iyi þekilde yürüttü. Kemankeþ Kara Mustafa Paþa, Ýranlýlarla Kasr-ý Þirin Antlaþmasý'ný imzalayýp, Ýstanbul'a geldikten sonra, giriþtiði mali
iþlerde de baþarýlý oldu. Ocaklý sayýsýný indirip maaþlarýnýn düzenli
olarak verilmesini saðladý. Bu olumlu faaliyetler sonunda devlet bütçesi denkleþmiþ oldu. Donanma iþleriyle de ilgilenen Mustafa Paþa,
her yýl belirli miktarlarda kadýrgalar yapýlýp donatýlmalarýný saðladý.
Devletin doðu sýnýrlarýndaki olaylar, Kasr-ý Þirin Antlaþmasý'nýn
imzalanmasýyla sona ermiþti. Yine batýda Avusturya ile iliþkiler bir düzene girmiþ, daha önce imzalanmýþ olan Zitvatorok Antlaþmasý, yerine 9 madde ilave edilerek yenilenmiþti. Böylelikle devlet hem Doðuda hem de Batýda, kýsa bir süre için bile olsa savaþsýz bir dönem geçirmiþti. Devletin iç huzurunun saðlanmasý, malî durumunun düzeltilmesi için önemli çalýþmalar yapýlmýþ, para basýlmadan para ayarýnýn
düþürülerek ve vergilerin adil bir þekilde toplanarak hazinenin güçlendirilmesine çalýþýlmýþtý.
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Sultan I. Ýbrahim, tahta geçtiði ilk yýllarda sinir hastalýðý yüzünden
sýk sýk kriz geçiriyordu. Ancak, daha sonraki yýllarda devlet iþleriyle
bizzat ilgilenmeye baþladý. Sultan I. Ýbrahim tahta çýktýðýnda soyunun
tek þehzadesi o kalmýþtý. Bu yüzden ilk oðlu Þehzade Mehmed (Sultan IV. Mehmed) doðduðunda ülkede þenlikler düzenlendi. Sultan I.
Ýbrahim, çok cömert ve lütufkar bir padiþahtý. Fakirlere ve kimsesizlere yardým etmeyi çok severdi. Çýkardýðý fermanlarla açlýk ve kýtlýðýn
önlenmesine çalýþtý. Saltanatý sýrasýnda, annesi Kösem Sultan'ýn etkisinde çok kaldý. Sekiz yýl dokuz ay padiþahlýk yaptýktan sonra, 18
Aðustos 1648 tarihinde boðularak þehit edildi.
Çocuklarý: Ümmü Gülsüm Hatun, Peykan Hatun, Atike Hatun,
Ayþe Hatun, Gevherhan Hatun, IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed,
Orhan, Bayezid, Cihangir, Selim, Murad.

IV. MEHMED

Babasý: Sultan Ýbrahim
Annesi: Hatice Turhan Sultan
Doðumu: 2 Ocak 1642
Ölümü: 6 Ocak 1693
Saltanatý: 1648-1687
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Sultan IV. Mehmed Ýstanbul'da doðdu. Babasý Sultan Ýbrahim, annesi Turhan Hatice Sultan'dýr. Annesi Rus'tur. Sultan IV. Mehmed orta boylu, beyaz tenli ve yanýk çehreliydi. Babasý Sultan Ýbrahim'den
baþka hanedanýn devamýný saðlayacak erkek evlat bulunmadýðý için
Þehzade Mehmed'in doðumu çok büyük sevinç yaratmýþ ve üç gün,
üç gece þenlik yapýlmýþtý. Ata çok bindiði için vücudu öne eðikti. Annesi onu çok iyi yetiþtirdi. Ýyi bir ilim tahsili gördü. Ava ve edebiyata
çok meraklýydý. Ava olan meraký yüzünden tarihte 'Avcý Mehmed'
olarak anýldý. Babasý Sultan Ýbrahim'in öldürülmesi üzerine 8 Aðustos
1648'de padiþah oldu.

Sultan IV. Mehmed, on dokuzuncu padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktýðý zaman 7 yaþýndaydý. Küçük Sultaný ürkütmemek için Eyüp
Sultan'da yapýlan kýlýç alayý merasimi, küçük bir tören olarak uygulandý. Hazinede yeterli para olmadýðýndan yeniçerilere cülus bahþiþi
toplanan paralarla ödendi. Sultan IV. Mehmed döneminde devlet
idaresinde boþluk oldu. Tarihimizde "Aðalar Saltanatý" dönemi bu dönemde baþladý. Ortamý uygun bulan ocaklarýn harekete geçmesi, sipahi ulufelerinin ödenmesinin gecikmesi, Ýstanbul'da buhranlý günlere,
isyanlarýn çýkmasýna sebep oldu. "Yeni Camii" (Sultanahmet camii)
olaylarý adý verilen ve günlerce süren ayaklanmalar bu dönemde oldu.

Sultan Mehmed annesinin de desteði ile Köprülü Mehmet Paþa'yý
sadarete getirerek devletin güçlenmesini saðladý. Böylece "Köprülüler
Dönemi"ni de baþlatmýþ oldu. Sultan IV. Mehmed'in saltanat süresi
üç dönemden oluþur:
I. Çocukluk Dönemi: Devlet idaresinin Kösem Sultan ve aðalar
tarafýndan görüldüðü dönem.

II. Köprülüler Dönemi: Kendisinin de savaþa bizzat katýldýðý, Girid'in alýndýðý, Orta Macaristan'ýn devlet topraklarýna alýndýðý ve sýnýrlarýn geniþlediði dönemdir.

III. Viyana bozgunundan sonra devletin tekrar küçülmeye, iç karýþýklýklarýn baþladýðý dönem.

Çocuk yaþýnda tahta çýkan ve Kanunî Sultan Süleyman'dan sonra
en uzun iktidarda kalan Sultan Mehmed'in hayatýnýn büyük bir kýsmý
saray entrikalarýyla geçti. Ýkinci Viyana bozgunundan sonra, ordunun
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ve devlet erkanýnýn oybirliðiyle 8 Kasým 1687 günü tahttan indirildi.
Bundan sonraki ömrü, saraydaki bir odada yanýna konulan iki cariye
ile tam bir hapis hayatý þeklinde sürdü. 6 Aralýk 1693'de Edirne'de vefat etti. Cenazesi Ýstanbul'a gönderildi ve Yeni Cami'deki Türbesine,
annesi Turhan Sultanýn yanýna defnedildi.

Sultan Mehmed, beþ vakit namazý cemaatle kýlardý. Ýçkiyi þiddetle yasaklayýp, içki imalathanelerini kapattýrdý. Sadrazamlýðý, Köprülü
ailesine vermekle çok isabetli bir karar aldý. Sultan Dördüncü
Mehmed zamanýnda Osmanlý Devleti en geniþ sýnýrlarýna kavuþtu.
Çocuklarý: Hatice Hatun, Safiye Hatun, Ümmü Gülsüm Hatun,
Fatma Hatun, II. Mustafa, III. Ahmed, Bayezid.

SULTAN II. SÜLEYMAN
Babasý: Sultan Ýbrahim
Annesi: Saliha Dilâþub Sultan
Doðumu: 15 Nisan 1642
Ölümü: 22 Haziran 1691
Saltanatý: 1687-1691
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Sultan II. Süleyman Ýstanbul'da doðdu. Dindar, dürüst ve akýllý bir
insan olan Þehzade Süleyman annesi Saliha Dilaþub Sultan tarafýndan titizlikle yetiþtirildi. Oðluna, gerekli bilgileri bir yandan kendi veriyor, bir yandan da hocalar tutuyordu. Sultan IV. Mehmed'in 8 Kasým 1687'de tahttan indirilmesiyle yirminci padiþah olarak Osmanlý
tahtýna çýktý. Þehzadelik hayatý Ýstanbul ve Edirne saraylarýnda geçti.
Sultan Süleyman uzun süre gözetim altýnda kaldýðýndan, devlet iþleri
ile ilgilenemedi. Ýyi bir dini eðitim aldý, günlerini dini eserler okuyarak
ve ibadet ederek geçirdi.

Hayatýnýn kýrk yýlýný bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman
cesur, dindar, vatansever, merhametli ve nazik bir insandý. Rüþvet ve
sefahate son derece düþmandý. Tahta çýktýðýnda "Millete hizmet edelim. Allah'ýn kullarýný memnun etmeye çalýþalým" diyerek, tahta iyi
hizmet amacýyla oturduðunu ifade etmiþti. Padiþah olduðu sýrada askeri zorbalarýn ortalýðý karýþtýrmasý üzerine onlarla mücadeleye giriþti
ve kýsmen de olsa asayiþi saðladý.
Bu padiþah deðiþikliðinde de iktidar gücünün sarayda mevcut olan
ikilik, eski padiþahý tahtta býrakmak isteyenlerle, II. Süleyman'ý tahta
çýkarmayý baþaranlarýn mücadelesi asker içinde de huzursuzluða sebep
oldu. Hazinenin, cülus bahþiþi için parasýnýn olmamasý olaylarý büyüttü, sarayda iç hazine ve kilerden toplanan altýn ve gümüþ kaplar,
darphaneye gönderilip, yeni para basýlýp askere daðýtýlarak ortalýk yatýþtýrýldý. Bu dönemde devleti, Sultan Süleyman'ý aðlatacak kadar
üzen olay, Kanije Kalesi'nin 158 yýl sonra kaybedilmesi oldu. Hemen
arkasýndan Belgrad Kalesi'nin alýnmasý bu üzüntüyü biraz hafifletti.

Sultan Ýkinci Süleyman, 4 yýl gibi kýsa bir süre padiþahlýk yaptý.
Bunun son iki yýlýný yatak hastasý olarak geçirdi. Gün geçtikçe zayýflýyordu. 22 Haziran 1691 günü Edirne'de vefat etti. Cenazesi Ýstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camii yanýnda Kanuni Sultan Süleyman
türbesine gömüldü.

SULTAN II. AHMED

Babasý: Sultan Ýbrahim
Annesi: Hatice Muazzez Sultan
Doðumu: 25 Þubat 1643
Ölümü: 6 Þubat 1695
Saltanatý: 1691-1695
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Sultan II. Ahmed Ýstanbul'da doðdu. Eðitimiyle annesi Hatice
Muazzez Sultan meþgul oldu. Arapça ve Farsça biliyordu. Orta derecede bir tahsil gördü. Hat sanatýnda çok ustaydý. Yazý yazma kabiliyeti çok üstün olan Sultan II. Ahmed, birçok Kuran-ý Kerim yazdý. Þairlere ve þiire çok düþkündü. Orta boylu, çevre sakallý ve açýk renkli
bir yüzü vardý. Gösteriþten hoþlanmaz, çapraz kaftan giyer, atalarý gibi
baþýna sorguç takardý.
Sultan II. Ahmed, Edirne'de yirmi birinci padiþah olarak Osmanlý
tahtýna çýktýðý zaman 50 yaþýndaydý. Devlet iþlerini çok yakýndan takip eder, hasta bile olsa divan toplantýlarýna katýlýrdý. Devlet iþlerinin
görüþülüp konuþulduðu Divan-ý Hümayun, kendi dönemine kadar,
haftada iki gün toplanýyordu. Saltanatý ile birlikte haftada dört gün
toplanmaya baþladý.
Sultan II. Ahmed tahta çýktýðý zaman, devlet 2. Viyana bozgununun sarsýntýlarýndan kurtulmak için Avusturya'ya karþý yeni sefer hazýrlýðýndaydý. Sadrazam Köprülü Fazýl Mustafa Paþa savaþý baþlattý ise
de bir netice alýnamadý. Ýkinci savaþ durumu da Venediklilerin Girid'de Hanya Kalesi'ni kuþatma çabalarýnýn baþarýsýz kýlýnmasý, Kandiye muhafýzýnýn desteði ile saðlanmýþtý. Osmanlý Donanmasý Girid ile
meþgulken, Venedikliler bu defa da Sakýz Adasý'na asker çýkarmýþlardý. Yine ayný senelerde Irak ve Hicaz bölgesinde de devlete karþý hareketler ve isyanlar vardý. Bu isyanlarýn bastýrýlmasý devletin doðu
bölgesinde barýþýn bozulmamasý için çaba sarf etmesini gerektiriyordu.
Devletin dýþ sorunlarýyla ve savaþlarla ilgilenen Sultan Ahmed, saraydan ara sýra çýkarak halkýn arasýna da karýþýr ve onlarýn dertleri ile ilgilenirdi. Özellikle gýda maddelerinde halka eksik mal satan, fazla para alan
esnaf ile þahsen ilgilenir, gerektiðinde cezalandýrýlmalarýný saðlardý. Deðiþik zamanlarda fýrýncýlardan ekmek aldýrýr ve tarttýrýrdý. Eksik gramajlý
veya has undan ekmek yapmayan fýrýncýlarý þiddetle cezalandýrýrdý. Bazen
çarþý, pazar dolaþýr bazý yiyeceklerin fiyatlarýný kendisi tespit ederdi.
3 yýl 7 ay 14 gün saltanat sürdükten sonra, yakalandýðý siroz hastalýðýndan kurtulamayarak 6 Þubat 1695 günü Edirne'de vefat etti.
Cenazesi Ýstanbul'a getirilerek Kanuni Sultan Süleyman Türbesine
defnedildi.
Çocuklarý: Atike Hatun, Hatice Hatun, Asiye Hatun, Þehzade
Ýbrahim ve Þehzade Selim.

SULTAN II. MUSTAFA

Babasý: Sultan IV. Mehmed
Annesi: Emetullah Rabia Gülnuþ Sultan
Doðumu: 06 Þubat 1664
Ölümü: 29 Aralýk 1703
Saltanatý: 1695-1703
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Sultan Mustafa, 1664 yýlýnda Edirne'de doðdu. Annesi Giritlidir.
Kuvvetli bir ilim tahsili yaptý. Sultan Mustafa iri yapýlý, açýk tenli, ince burunlu, ela gözlü, sarý sakallý idi. Çok iyi hocalardan ders aldý, hat
sanatýna merak sardý ve çok iyi bir hattat olarak da yetiþti. Ýlme ve
ilim adamlarýna önem verdi. Alimlerle sohbet etmekten hoþlanýr
ve onlarý korurdu. Ayný zamanda iyi bir þairdi ve þiirlerini "ikbali"
mahlasý ile yazardý.

Tahta geçtiðinin üçüncü günü yapacaðý iþleri anlatan bir hatt-ý hümayun yayýnladý. Yazýsýnda: "Zevk, sefa ve rahatý kendimize haram
eylemiþizdir." diyordu. Yine vezirlerinden birine yazmýþ olduðu yazý
þöyledir: "Bana aðýrlýk ve hazine lazým deðil. Yerine göre kuru ekmek yerim. Vücudumu din uðruna harcarým. Sýkýntýnýn her çeþidine sabrederim.
Milletime hizmet tamam olmadýkça, seferden dönmem. Elbette sefere bizzat kendim giderim." Sultan II. Mustafa, yirmi ikinci padiþah olarak 31
yaþýnda Osmanlý tahtýna çýktý. Devlet yönetimini teslim aldýðýnda, ilk
sözü atalarý gibi fetihler yapmak, kaybedilen topraklarý geri almak için
ordunun baþýnda sefere çýkacaðýný bildirmek olmuþtu.

Saltanatýnýn ilk günlerinde, Sakýz Adasý "Koyun Adalarý" zaferi kazanarak Venediklilerden geri aldý. Bu zafer Sultan Mustafa'nýn moralini güçlendirdi, devlette de güven saðladý. Devlet Sakýz Adasý ile uðraþýrken, bunu fýrsat bilen Rusya, Azak Kalesi'ne asker yýðmaya baþladý. Kalede bulunan askerler desteksiz ve malzemesiz kaldýklarý için
neticede teslim olmak zorunda kaldýlar. Padiþah Haziran 1695'de ordusunun baþýnda Avusturya seferine çýktý. Önce bazý zaferler kazanýldý ise de netice alýnamadý ve devlet için çok önemli bir dönüm
noktasý sayýlan Karlofça Barýþý imzalandý.
Çocuklarý: Ümmügülsüm, Ayþe, Emetullah, Emine, Rukiye, Safiye,
Zahide, Atike, Fatma, Zeyneb, Zahide, I. Mahmud, III. Osman, III.
Ahmed, Küçük Ahmed, Hüseyin, Selim, Mehmed, Murad, Osman.

SULTAN III. AHMED

Babasý: Sultan IV. Mehmed
Annesi: Emetullah Gülnûþ Sultan
Doðumu: 30 Aralýk 1673
Ölümü: 1 Temmuz 1736
Saltanatý: 1703-1730
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Sultan III. Ahmed, Sultan II. Mustafa'nýn öz kardeþidir. Sultan III.
Ahmed, uzun boylu, kara gözlü, doðan burunlu ve buðday tenliydi.
Son derece zeki, hassas ve zarif bir insandý. Ünlü hocalardan iyi bir
tahsil ve terbiye gördü. Çocukluðu rahat bir þekilde geçtiði için devlet iþlerini yakýndan takip edebildi, devlet idaresi hakkýnda da bilgi sahibi oldu. Sultan III. Ahmed, yirmi üçüncü padiþah olarak, 30 yaþýndayken Edirne'de tahta geçti. Osmanlý Devleti açýsýndan önemli bir
yere sahip olan Lale Devri boyunca padiþahlýk yapan Sultan III. Ahmed, hattat ve þairdi. "Necib" mahlasýyla þiirler yazdý. Ayrýca Musiki
ile de yakýndan ilgileniyordu. Divan þairlerinden Urfalý Nabi Efendi'nin hem kendisini hem de þiirlerini çok severdi.

Sultan III. Ahmed, Avrupa siyasi geliþmelerini inceledi, daha yakýn bilgi almak için bazý devletlere daimi elçiler gönderdi. Avrupa
kültürel geliþmelerini, getirttiði kitaplarda araþtýrdý. Matbaanýn önemini kavradýðý için, yazýlý eserden basýlý esere geçiþ olan ilk matbaayý
Ýbrahim Müteferrika'ya kurdurdu. Sadrazamlýk görevine Ýbrahim
Paþa'yý getirerek, kýzý ile evlendirdi ve kendine damat yaptý.

Sultan Ahmed'in padiþahlýðýnýn ilk günleri, tamamen disiplinden
çýkmýþ yeniçerileri yatýþtýrma gayretleri ile geçti. Ancak kendisini padiþah yapan yeniçerilere karþý etkili olamadý. Sadrazamlýða getirdiði
Çorlulu Ali Paþa, ona idari konularda yardýmcý olmaya çalýþtý, hazine
için yeni düzenlemelerde bulundu ve padiþaha rakipleriyle mücadelesinde destek oldu. Sultan III. Ahmed zamanýnda Rusya ile olan iliþkilerde gerginlik yaþandý. Bunun sebebi Rusya'nýn Orta Asya üzerinde
yayýlma siyaseti izlemesi, balkanlardaki toplumlarý Slavlaþtýrmaya
çalýþmasý, açýk ve sýcak denizlere inmek istemesiydi.
Sultan III. Ahmed, yaradýlýþtan ince ruhlu ve güzel sanatlara meraklýydý. O da atalarý gibi iyi bir hattat olarak yetiþti. Topkapý Sarayý
kapýsý karþýsýnda kendi adý ile yaptýrdýðý çeþmenin, yapýlýþ tarihini belgeleyen kitabedeki hat yazýsýný kendisi yazdý. Ayný zamanda da iyi bir
þairdi ve þiirlerini "Necib" mahlasý ile yazdý. Topkapý Sarayý'nda ve Yeni Camii içinde de iki kütüphane kurdurdu. Su sýkýntýsý çekilen Ýstanbul'da büyük su bendini yaptýrdý.

Devletin müesseselerinde reform yapýlmasý gerektiðine inanan
Sultan Ahmed, yýllardan beri reform yapýlmadýðý için Avrupa'dan
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geri kalýndýðýný, felaketlere uðranýldýðýný savundu. 1718-1730 tarihleri arasýnda yaþanan ve "Lale Devri" olarak adlandýrýlan dönem, Sultan Ahmed zamanýnda yaþandý. Zevk ve sefa ile geçen devir olarak da
ifade edilir. 27 yýl gibi uzun bir süre tahtta kalan Sultan III. Ahmed,
çýkan Patrona Halil isyaný sonunda, 1730 tarihinde padiþahlýktan
çekildi.

Çocuklarý: Emine, Rabia, Habibe, Zeyneb, Zübeyde, Esma, Hatice, Rukiye, Saliha, Atike, Reyhan, Esime, Ferdane, Nazife, Naile, Ayþe, Fatma, Emetullah, Ümmüselma, Emine, Rukiye, Sabiha, I. Abdülhamid, III. Mustafa, Süleyman, Bayezid, Mehmed, Ýbrahim, Numan,
Selim, Ali, Ýsa, Murad, Seyfeddin, Abdülmecid, Abdülmelik.

SULTAN I. MAHMUD
Babasý: Sultan II. Mustafa
Annesi: Saliha Sultan
Doðumu: 2 Aðustos 1696
Ölümü: 13 Aralýk 1754
Saltanatý: 1730-1754
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Sultan I. Mahmud, Ýstanbul'da doðdu. Büyük annesi Gülnuþ Sultan'ýn sevgi ve ilgisiyle büyüdü. Küçük yaþlardan itibaren çeþitli hocalardan dersler aldý. Tarih, edebiyat ve þiirle meþgul oldu. Özellikle
musiki ile uðraþtý. Güçlü zekasý ve öðrenme isteði, kýsa zamanda çok
bilgili olmasýný saðlamýþtý. Þiirlerini "Sebkati" mahlasý ile yazdý ve güzel besteler yaptý. Hat sanatý ile de ilgilendi ve güzel çalýþmalar yaptý.
Sevimli, güzel bir yüzü, minyon bir bedeni, gür siyah sakalý ve düþük
omuzlarý vardý. Ýyiliksever bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti.

Sultan I. Mahmud, yirmi dördüncü padiþah olarak, 35 yaþýndayken Osmanlý tahtýna çýktý.

Devrindeki en deðerli kimseleri seçip iþ baþýna getirdi. Karakter
sahibi, azimli, müþfik, merhametli, dikkatli, ve sabýrlý bir insandý.
Kendi zevkinden çok milletin refahýný düþünerek hareket etti. Bu sayede babasý ve amcasýnýn düþtüðü hatalara düþmedi.

Sultan I. Mahmud, ülkenin fikri kalkýnmasý için önemli çalýþmalar
yaptýrdý. Yeni kurulan matbaa ile yakýndan ilgilendi ve çalýþmalarýna
hýz kazandýrdý. En büyüðü Ayasofya'da olmak üzere çeþitli kütüphaneler kurdu. Eðitimin yaygýnlaþmasý için mektepler açtý. 1750 Ýstanbul yangýnýnda birçok tarihi bina ve çarþý zarar görmüþtü. Çarþý esnafýna haber göndermiþ, zarar ve ziyanlarýný kendi özel bütçesinden ödemiþti. Hayatýnýn son iki yýlýný hasta geçiren Sultan I. Mahmud 59 yaþýnda iken vefat etti. Sultan II. Mustafa'nýn Yeni Camiideki türbesine
defnedildi.

SULTAN III. OSMAN
Babasý: Sultan II. Mustafa
Annesi: Þehsuvar Valide Sultan
Doðumu: 02 Ocak 1699
Ölümü: 30 Ekim 1757
Saltanatý: 1754-1757
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Sultan III. Osman Ýstanbul'da doðdu. Þehsuvar Valide Sultan
Rus'tur. Þehzadeliði sarayda gözetim altýnda geçti. Ýyi bir eðitim aldý,
kendini yetiþtirdi. Yumuþak karakteri olmasýna karþýn, çabuk kýzar ve
sinirli hareket ederdi. Anlayamadýðý konularda, telaþa kapýlýr, verdiði
emrin hemen yerine getirilmesini isterdi. Çok meraklý bir kiþiliðe
sahip olduðundan, her þeyi öðrenmeye çalýþýrdý. Yakýn çevresinin
etkisinde kalýrdý.

Sultan III. Osman, yirmi beþinci padiþah olarak, 56 yaþýnda, Osmanlý tahtýna çýktý. Bu yaþýna kadar sarayda hapis hayatý yaþadýðý için
sinirli bir yapýya sahipti. Saltanatý süresinde, devletin daha önce yaptýðý antlaþmalar sebebiyle siyasi olarak önemli sayýlacak bir dönem yaþanmadý. Sultan III. Osman, daha çok Doðu sýnýrlarýnda bazý olaylar
ve isyanlarla uðraþtý. Nispeten barýþ döneminin yaþanmasý ve kendi
saltanat süresinin kýsa olmasýna raðmen, çok sýk sadrazam deðiþtiren
Sultan Osman, iyi yetiþmiþ devlet adamlarýný gereksiz yere harcadý.

Tahta çýktýðý senelerde Ýstanbul'da görülmemiþ þekilde, çok uzun
ve þiddetli geçen bir kýþ yaþandý. Haliç dondu, Defterdar iskelesinden
Sütlüce'ye buz üstünde gidilebildi. Soðuklardan hayli sýkýntý çeken
halk, ikinci felaketi de, 36 saat aralýksýz devam eden Ýstanbul yangýnýnda yaþadý. Hocapaþa çevresinde baþlayan yangýn tüm ahþap evleri
yaktý. Bunun yaralarý sarýlýrken, kýsa bir süre sonra Cibali çevresinde
onarýlmakta olan bölgede yine yangýn çýktý. 48 saat devam eden yangýnda, yaklaþýk iki bin ev, bin dükkan, beþ yüzden fazla deðirmen, iki
yüz camii ve mescit, yetmiþ hamam ve han kül oldu. Ýnsanlar evsiz
kaldýðý gibi salgýn hastalýk da yayýlmaya baþladý bu dönemde.

Sultan Osman orta boylu ve çok þiþmandý. Fazla kilolarý genel görüntüsünü etkilediði gibi, yürümesine de engel olurdu. Tedbil kýyafet
gezmeyi çok sever, gece gündüz ne zaman isterse, özellikle ulema kýyafeti giyerek, at üzerinde þehri gezerek halka ve esnafa bahþiþ daðýtýrdý. Halkýn giyimi ile yakýndan ilgilenir, kurallara aykýrý gezenlerin,
uyarýlmasýný isterdi. Üsküdar Ýhsaniye'de bir camii ile bir mescit ve
Ahýrkapý Feneri'ni yaptýrdý. Sultan I. Mahmud zamanýnda yapýmýna
baþlanan "Nur-ý Osmanî" camii, medrese ve kütüphanesi ile bahçesinde türbe yaptýrarak, kendi adýyla bir hayýr külliyesini de tamamladý.
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Sultan III. Osman musikiden hazzetmediði için bütün müzisyenleri
saraydan uzaklaþtýrdý. Sarayda dolaþýrken cariyelerle karþýlaþmak istemediði için ayakkabýlarýna demir ökçeler taktýrdý. 2 yýl, 10 ay, 18 gün
saltanat süren Sultan Osman dönemi boyunca içte ve dýþta barýþ ve
huzur yaþandý. 30 Ekim 1757'de vücudunda çýkan bir çýbanýn verdiði
hastalýkla vefat etti. Cenazesi Yeni Camii’ye Sultan I. Mahmud
Han'ýn yanýna defnedildi.

SULTAN III. MUSTAFA
Babasý: Sultan III. Ahmed
Annesi: Mihrimah Sultan
Doðumu: 28 Ocak 1717
Ölümü: 21 Ocak 1774
Saltanatý: 1757-1774
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Sultan III. Mustafa Ýstanbul'da dünyaya geldi. Annesinin desteði
ile iyi bir eðitim aldý. Sarayda serbest olarak büyüdüðü için devlet iþlerini de yakýndan öðrenme fýrsatý oldu. Çok zekiydi ve çalýþmayý da
çok seviyordu. Sultan III. Mustafa orta boylu, iri gözlü, yassý burunlu
ve siyah sakallýydý. Heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Çok iyi bir
tahsil yaptý. Astroloji ile meþgul oldu. Ýslam ve Osmanlý tarihlerini
inceledi.

Sultan III. Mustafa, yirmi altýncý padiþah olarak Osmanlý tahtýna
çýktý. Devletin bozulan düzeninin, yapýlacak ýslahatlarla düzeleceðine
inanýyordu. Ancak devlet kurumlarýnda yapýlacak ýslahatlarýn batý
taklidi deðil, devletin geleneksel yapýsý içinde kuruluþ temellerinin
modernleþtirilerek günün ihtiyaçlarýna cevap veren hale getirilmesi
gerektiðini düþünüyordu. Bunu da hukukçularýn yapacaðýna güveniyordu. "Bir ülkenin hukukçusu bozulursa, adaleti de bozulur, adalet
olmayan memlekette dirlik ve düzenlik kalmaz" diyordu.

Sultan III. Mustafa orduda bir yenileþme gerektiði fikriyle hareket
ediyordu. Askerlere eðitim kurallarý getirdi. Ýtirazlara aldýrmadan tüfeklere süngü taktýrdý. Yeni bir tophane kurdurup güçlü toplar döktürdü. Bahriye, istihkam ve topçu okullarý açtý. Yaþlý subaylara bile
eðitim mecburiyeti getirdi. Ordudaki ýslahat konusunda Baron de
Tott adlý Macar uyruklu Fransýz'dan çok yararlandý. Baron Tott, Osmanlý topçu sýnýfýný yeniden ele alýp modernize etti ve askere Avrupa
usulü eðitim yaptýrdý.

Sultan III. Mustafa saltanatýnýn süresinde en önemli dýþ sorun olarak Rusya meselesi ile meþgul olmak zorunda kaldý. 1763 Çihrin Seferi ile baþlayan dönemde Rusya Çariçesi Katerina, Osmanlý himayesinde olan Polonya'ya asker gönderdi ve Kont Stanislas Ponyatowski'yi de tahta geçirdi. Diplomatik yollardan meselenin halledilmesine
çalýþýldýysa da sonuç alýnamadý. Sultan III. Mustafa meselenin çözümü için Süveyþ Kanalýný bile açtýrmayý düþünüyordu. Fakat iþ baþýna
getireceði yetenekli devlet adamlarýnýn olmamasý planlarýný hayata
geçirmesine imkan vermiyordu.

Osmanlý ve Rusya arasýnda baþlayan savaþ sýrasýnda çýkar bir yol
bulamadýðý için üzüntüden hastalanan Sultan Mustafa, Kalp yetmezliðinden dolayý 21 Ocak günü vefat etti. Savaþýn sonucunda iki
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devlet arasýnda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaþmasý'ný göremedi.
Bu antlaþmanýn kendinden sonra imzalanmasý da devletin hayatýnda
önemli bir dönüm noktasý oldu. Göreve geldiðinde dolu olarak teslim
aldýðý devlet hazinesini, savaþa raðmen dolu olarak teslim etti.

Sultan III. Mustafa son derece dindar, tutumlu, müþfik, çalýþkan ve
cömert bir insandý. Ýki dakika süren ve Ýstanbul'un hemen hemen yarýdan fazlasýný yýkan büyük depremde evlerini, yakýnlarýný kaybeden halka kendi kesesinden yardým etti. Adaletle hükmeder haksýzlýklara asla
göz yummazdý. Yalandan, riyadan ve rüþvetten nefret ederdi. Asla
gurura kapýlmaz, büyüklük taslamaz, yapamayacaðý iþleri vaadetmezdi.
Çocuklarý: Þah Hatun, Fatma Hatun, Bekhan Hatun, Fatma Hatun,
Hibetullah Hatun, III. Selim, Mehmed.

Sultan III. Mustafa þair bir padiþahtý. “Cihangir” mahlasýyla yazdýðý
þiirler çok meþhurdur. Þiirlere "El fakir Mustafa Han Salis" þeklinde
imza atardý. Þiirlerinden birisinde þöyle der:
"Yýkýlupdur bu cihan sanmaki bizde düzele

Devlet-i çerh-i deni verdi kamu müptezele
Þimdi ebvab-ý saadetle gezen hep hezele

Ýþimiz kaldý heman merhamet-i Lem Yezel'e."

SULTAN I. ABDÜLHAMÝD
Babasý: Sultan III. Ahmed
Annesi: Rabia Þermi Sultan
Doðumu: 20 Mart 1725
Ölümü: 07 Nisan 1789
Saltanatý: 1774-1789
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Sultan I. Abdülhamid, Ýstanbul'da doðdu. Annesi Rabia Sultan,
ona kuvvetli bir tahsil yaptýrdý. Sultan Abdülhamid zamanýndaki
mevcut tarih kitaplarýný gözden geçirdi. Atalarýnýn güçlendirdiði devleti en iyi þekilde yönetmek istiyordu. Çok zekiydi, dýþarýda olup biteni göremediðinden geçmiþte yaþanan olaylardan dersler çýkararak yorumlar yapýyordu. Hat sanatý ile de meþgul oldu. Merhametli, dindar,
nazik ve saf bir insan olarak tanýndý.

Sultan Abdülhamid, yirmi yedinci padiþah olarak, 49 yaþýnda Osmanlý tahtýna çýktý. Devlet idaresini teslim aldýðý zaman, Osmanlý-Rus
savaþý devam ediyordu. Osmanlý ve Rus Ordusu Varna Bölgesi Kozluca'da savaþ halindeydi ve Çariçe II. Katerina ordunun merkezle baðlantýsýný kestiðinden ordu bozguna uðramýþtý. Sadrazam iki devlet arasýnda barýþ yapýlarak savaþýn sona ermesi için diplomasi yolunu denedi.
Ve iki ülke arasýndaki savaþ, yapýlan görüþmeler sonunda 21 Temmuz
1774 Küçük Kaynarca Antlaþmasý'nýn imzalanmasý ile sona erdi.

Bu antlaþma ile devletin en önemli stratejik bölgesi, Kýrým'ýn, Rusya'ya verilmesi padiþahý çok üzmüþtü. Küçük Kaynarca Anlaþmasý ile
devlet için yeni ve önemli bir problem ortaya çýkmýþtý. Ruslar, Osmanlý Hükûmeti içindeki azýnlýklarýn (Ortodoks) haklarýný, Hýristiyanlarý ve kiliseleri koruyacaklardý. Artýk Rus ticaret gemileri Boðazlar'dan izin almadan serbestçe geçebilecekti. Kendisini devleti güçlendirmek için hazýrlayan Sultan Abdülhamid, daha iktidarýnýn ilk
aylarýnda devletin kaderini deðiþtiren, onun baþýna daha büyük meseleleri açan bir barýþa imza atmak zorunda kalmýþtý.

1787 yýlýnda Rusya'ya karþý açýlan savaþta, Avusturya ile olan cephede kazanýlan savaþ padiþaha Gazi ünvanýný kazandýrmýþ, kaybedilen, Rusya'ya terk edilen Özi Kalesi ise padiþahý üzüntüden felç etmiþti. Sultan Abdülhamid saltanatý süresince birçok ýslahat ve imar hareketlerinde bulundu. Devlet iþleriyle daima yakýndan ilgilendi. Her
sorun hakkýnda fikir ve görüþlerini vezirlerine bildirirdi. Yetenekli vezirler atamaya çalýþtý. Halka karþý daima þefkatli ve ýlýmlý davrandý.
Sultan I. Abdülhamid, siyasi ve askeri ýslahatlara giriþti. Avrupai
tarzda mektepler açtý. Yeniçeri ocaðýna ve donanmaya yeni bir çehre
kazandýrmaya çalýþtý. Sürat Topçularý Ocaðý'ný kurdurdu. Yeniçerilerin sayýmýný yaptýrdý ve gereksiz yere fazla para alanlarý tespit ettirdi.
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Sultan I. Abdülhamid henüz tahta geçmiþti ki, kendisinden cülus
bahþiþi istendiðini duydu. Kaþlarýný çatýp sertleþen Sultan I. Abdülhamid þöyle dedi: "Hazinede bahþiþ yoktur, bundan böyle cülus bahþiþi verilmeye! Asker evlatlarýmýza fermanýmýz duyurula!" Askerler bir parça
söylendilerse de, iþi daha fazla ileriye götürmeden daðýldýlar.

Sultan Abdülhamid orta boylu, buðday tenli, gür siyah sakallý,
burnu biraz uzunca, gözleri ise hafif çekikti. Çok iyi niyetli ve insancýl bir yapýya sahipti. Devlet iþlerinde ciddiyeti sever, baþlanan bir iþi
sonuna kadar takip eder, ilgilileri de uyarýrdý. Devlet görevi vereceði
insanlarý araþtýrýr, ehliyeti olaný tercih etmeye çalýþýrdý. Þehirde tebdil
kýyafet gezmeyi, esnaf ve halkýn dertlerini dinlemeyi severdi.
Sultan I. Abdülhamid, bütün baþarýsýzlýklara raðmen Osmanlý padiþahlarý arasýnda iyi niyeti ve gayreti ile anýldý. 1782 yýlý yazýnda Ýstanbul'da çýkan yangýnda itfaiye iþlerini bizzat kendisi yürütmesi sonucu halkýn sevgi ve takdirini de kazanmýþtý. Dindarlýðý ve iyiliði sebebiyle halkýn "veli" olarak gördüðü Sultan I. Abdülhamid, 15 yýl süren
saltanattan sonra, 64 yaþýnda vefat etti. Cenazesi Bahçekapý'da kendi
yaptýrdýðý türbesine defnedildi.

Çocuklarý: Esma, Emine, Rabia, Saliha, Alimþah, Dürrüþehvar,
Fatma, Melikþah, Hibetullah Zekiye, IV. Mustafa, II. Mahmud,
Murad, Nusret, Mehmed, Ahmed, Süleyman.

SULTAN III. SELÝM
Babasý: Sultan III. Mustafa
Annesi: Mihriþah Sultan
Doðumu: 24 Aralýk 1761
Ölümü: 28 Temmuz 1808
Saltanatý: 1789-1807
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Sultan III. Selim, Ýstanbul'da doðdu. Annesi Mihriþah Sultan,
Gürcüdür. Babasý Sultan III. Mustafa, kahinlere inanýrdý. Yeni doðan
oðlu Selim'in eþsiz bir cihangir olacaðýný söylemeleri üzerine, büyük
bir sevince kapýlmýþ, yedi gün yedi gece bayram yapýlmasýný emretmiþtir. Sultan III. Selim, sarayda çok güzel bir þekilde yetiþtirildi. Sultan
III. Mustafa, kendisinden sonra oðlu þehzade Selim'in padiþah olmasýný istemiþti. Ancak, babasýndan sonra padiþahlýða amcasý Sultan I.
Abdülhamid getirildi. Sultan I. Abdülhamid, Þehzade Selim'i sarayda göz önünde bulunduruyor, ancak yine de onun eðitimine önem
veriyordu.

Sultan III. Selim yirmi sekizinci padiþah olarak, 28 yaþýnda Osmanlý tahtýna çýktý. Rahat bir þehzadelik dönemi geçirdi ve çok iyi bir
eðitim aldý. Genç yaþta musiki ile ilgilendi. Türk müziðini ve enstrümanlarýný kullanmayý çok sevdi, daha sonralarý besteler yaptý ve Türk
Müziðine yeni makamlar kazandýracak kadar çalýþmalarýný geliþtirdi.
Yetiþme döneminde devlet idaresinin iþleyiþini ve içinde bulunduðu
siyasî, sosyal ve özellikle askerî durumun zamanla nasýl bozulduðunu
yakýndan gördü. Devletin düzelmesinin kurumlarýnda, özellikle askerî
alanda yapýlacak yenileþme hareketiyle, ýslahat ile gerçekleþtirilebileceðine inanýyordu. Özellikle ihtilal sonrasý Fransa'daki geliþmeleri
yakýndan izliyordu. Tahta çýktýðýnda da iki ülke arasýndaki iliþkileri
düzeltecek temaslarda bulundu.

Sultan III. Selim, devlet idaresini teslim aldýðýnda, Avusturya ile
baþlamýþ olan savaþ devam ediyordu. Rus Ordusu ile Yaþ bölgesindeki savaþta Avusturya arkadan sýkýþtýrýnca "Fokþan Bozgunu" yaþandý.
Kýsa bir süre sonra da Belgrad elimizden çýktý. Önce Ziþtovi ve 1792
de Yaþ Antlaþmasý imzalanarak bir müddet için savaþ durumuna son
verildi.

Sultan Selim, hemen ordu ve onun silah gücünü artýrýcý çalýþmalarý baþlattý. Nizam-ý Cedid adý verilecek yeni ordunun kurulmasý
planlarý yapýldý. Orduyu eðitmek için Fransa ve Ýsveç'ten hocalar getirildi. Güvenilir devlet adamlarý imparatorluk topraklarýný dolaþarak
yeni asker kayýt iþlerini bizzat kendi kontrollerinde yaptýlar. Ordudaki yenileþmeyi yakýndan bilen Fransa, bu fýrsatý kaçýrmadý. Mýsýr-Ýskenderiye'yi fethetmeye kalkýþtý. Tarihimizin önemli bir yeni dönemi de
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böylece baþladý. Akdeniz'deki Fransýz tehlikesine karþý, Rusya ve Ýngiltere Osmanlý Devleti ile ittifak yaptýlar. Rusya da hiçbir engelle
karþýlaþmadan sýcak denize indi.

Sultan Selim, tahttan iniþine kadar geliþen iç olaylarla, isyanlarla,
ordunun deðiþimini kabul etmeyenlerle mücadele etmek zorunda kaldý. Fakat dýþ tehdit de giderek büyüdü. Akdeniz'de yeni dengeler kuruldu, Fransýz donanmasýna karþý Ýngiliz donanmasýnýn üstünlüðü
kabul edildi ve Yunan isyanlarýnýn da ilk tohumlarý atýlmýþ oldu.

Sultan III. Selim, 1807'de Osmanlý padiþahlýðýný Þehzade Mustafa'ya terk ettikten sonra 1 yýl daha yaþadý. Alemdar Mustafa Paþa Olayý sýrasýnda, yeni padiþahýn adamlarý tarafýndan 1808'de öldürüldü.
Cenazesi, Laleli Camii avlusunda, babasý Sultan III. Mustafa'nýn
yanýna defnedildi.

III. Selim'in ince uzun bir görünüþü, açýk bir teni, çok derinden
bakan gözleri ve siyah gür sakalý vardý. Ýyi þiir yazan bir þair ve bestekâr olduðu gibi iyi bir hattattý. Sultan III. Selim edebiyata ve güzel
yazý yazmaya çok meraklýydý. Yazmýþ olduðu hat ve levhalardan bazýlarý cami ve türbelere asýlmýþtýr. Arapça ve Farsça dillerini çok iyi
konuþuyordu. Ülkenin imarýyla da ilgilenen Sultan Selim, Selimiye
kýþlasýný ve bir de cami yaptýrdý.

SULTAN IV. MUSTAFA
Babasý: Sultan I. Abdülhamid
Annesi: Ayþe Sine Sultan
Doðumu: 08 Eylül 1779
Ölümü: 16 Kasým 1808
Saltanatý: 1807-1808
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Sultan IV. Mustafa Ýstanbul'da doðdu. Annesi Ayþe Sine Sultan,
Þehzade Mustafa'nýn iyi bir tahsil yapmasý için çok çaba harcadý. Sultan Mustafa ortadan biraz uzunca boylu, açýk tenli, siyah gür sakallý
ve biraz çatýk kaþlý idi. Hýrslý, kurnaz ve asabi bir insan olan Sultan IV.
Mustafa, eðitim ve öðrenimden çok zevk ve sefa içinde yaþamaya
önem verdi. Sarayda iyi bir eðitim alarak rahat bir þehzadelik dönemi
yaþadý.
Sultan Mustafa, yirmi dokuzuncu padiþah olarak Osmanlý tahtýna
çýktýðýnda 28 yaþýndaydý. Amcasý III. Selim'in döneminde devletin
içinde bulunduðu durumu yakýndan gördü. Açýk fikirli olmasýna raðmen, amcasýnýn orduyu yenileme, yeni bir ordu kurma çalýþmalarýna
karþý olanlarla iþbirliði yaparak, Ocaklýyý harekete geçirmek için destekledi. Amcasýnýn bir isyan sonucu tahttan indirilmesine de yardýmcý
oldu. Kendisi de bu karýþýklýk neticesinde tahta oturdu.

Kýsa süren saltanatý devletin iç karýþýklýklarý içinde geçti. Devletin
içine, saraya kadar giren isyancýlarýn kendisini de tahttan indirebilecekleri tehlikesini yaþadý. Olaylarýn yatýþtýrýlmasý için tarihimizde
'Ocaklý' ile anlaþma yapan ilk padiþah olduðu gibi devletin idaresinde
de bir ortaklýk kurmuþ oldu. Bu ortaklýk da O’nun sonunu hazýrladý.

Tahta çýktýðýnda devletin merkezi otorite ve hakimiyeti gittikçe
zayýflýyordu. Sultan IV. Mustafa'nýn tahta çýkmasýný saðlayan Kabakçý
Mustafa ve yandaþlarý devlet yönetiminde etkin rol oynuyor, kendi
adamlarýný önemli mevkilere getiriyorlardý. Osmanlý Devleti bu isyandan sonra yeniçerilere çok büyük tavizler verdi. Ancak yeniçerilerin
istekleri hiçbir zaman bitmedi. Bu da Sultan Mustafa'nýn sonunu hazýrladý. Osmanlý hanedanýnda Sultan V. Murad'dan sonra en az padiþahlýk yapan padiþahtýr.

SULTAN II. MAHMUD
Babasý: Sultan I. Abdülhamid
Annesi: Nakþidil Sultan
Doðumu: 20 Temmuz 1785
Ölümü: 1839
Saltanatý: 1808-1839
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Sultan II. Mahmud, Ýstanbul'da doðdu. Orta boylu, geniþ omuzlu,
beyaz sakallý, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diðer Osmanlý padiþahlarý gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öðrenimi ile Sultan III. Selim padiþahlýðý
sýrasýnda bizzat meþgul oldu. Genç bir þehzade olarak amcasý ile yakýndan görüþmek, onun tavsiyelerini dinlemek, gelecekteki kararlarýnýn temelini oluþturdu. Bu görüþmelerde en çok kurulmakta olan yeni ordunun eðitim ve silah teknolojisini kullanma disiplini ilgisini
çekmiþti.

Cesur, temkinli, sabýrlý ve azimli bir kiþiliðe sahip olan Sultan II.
Mahmud otuzuncu padiþah olarak tahta çýktýðýnda 23 yaþýndaydý. Zeki ve bilgili bir insan olan Sultan II. Mahmud, Avrupa'daki yenileþme
hareketlerini benimsedi. Adalet iþlerine gereken önemi verdi, yeni
kanun ve tüzükler hazýrlattý ve bu sebeple kendisine "Adli" saný verildi. Sultan Mahmud, tahta geçer geçmez, Ýstanbul'da devam eden isyanlarý sona erdirmek için "Sened-i Ýttifak"ý kabul etti. Sultan bu ittifaký taþra ayanlarýný yanýna almak için imzaladý. Nizam-ý Cedid'in kuruluþunu devam ettirmek amacýyla "Segban-ý Cedid" ordusunu kurdu. Bu kuruluþa karþý olanlar ikinci isyan hareketini baþlattýlar ve yine asilerle anlaþma yolu seçildi, bu devlet idaresinde isyancýlarýn ikinci
zaferi oldu.

Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlý Devleti Rusya ile savaþmaktaydý. Önce zafer kazanýldý daha sonra Bükreþ antlaþmasý imzalanarak, iki devlet arasýndaki siyasî iliþkiler kýsa bir süre için barýþa dönüþtü. Sýrp isyanlarý, Tepedelenli Ali Paþa'nýn Yanya'daki asi tavýrlarý
devleti iþgal etti. Yunanistan'daki olaylar ise baðýmsýzlýk kazanýlmasý
ile neticelendi. Doðu sýnýrlarýnda bir taraftan devlete baþ kaldýran Vahabilerle uðraþýlýrken diðer taraftan da Ýran'daki Kaçar Hanedaný'nýn
ortaya çýkardýðý meselelerin halledilmesine çalýþýldý.

Sultan II. Mahmud, kendi zamanýnda hazýrlattýðý "Tanzimat"ýn ilanýný göremedi. Ülke kalkýnmasýnýn eðitim ve teknoloji ile gerçekleþeceðini iyi anlayanlardandý. Eðitimin yaygýnlaþmasý için ortaokullar açtýrdý. Ýlk buharlý gemi iþlemeye baþladý. Yeniçerileri ortadan kaldýrdý
ve tekkeleri kapattý. Ýlk nüfus sayýmý bu dönemde yapýldý. Posta teþkilâtý kuruldu. Ýlk resmi gazete "Takvim-i Vekayi" de yayýmlanmaya
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baþlandý. Sadrazama bu dönemde "Baþbakan" denildi. Devlet bünyesinde giyim kuþam ile ilgili yeni kararlar alýndý, "fes" giyilmeye
baþlandý.
Þiiri, edebiyatý ve bilimi seven, halk arasýnda dolaþmayý ve onlarýn
dertlerini dinleyen Sultan II. Mahmud, Osmanlý'yý gerek sosyal bakýmdan, gerekse uygarlýk açýsýndan ileri bir ülke yapmaya çalýþtý. Sultan II. Mahmud yakalandýðý verem hastalýðýndan kurtulamayarak, 54
yaþýnda vefat etti. Büyük bir cenaze töreni ile halkýn gözyaþlarý arasýnda
Divan Yolu'ndaki türbesine defnedildi.

Çocuklarý: Emine, Hamide, Hayriye, Þah, Saliha, Ayþe, Atike,
Fatma, Münire, Mihrimah, Adile, Abdülmecid, Abdülaziz, dört tane
Ahmed isimli Þehzade, Bayezid, Abdülhamit, Süleyman, Mehmed,
Murad, Nizameddin, Mehmed, Abdullah, Osman.

SULTAN I. ABDÜLMECÝD
Babasý: Sultan II. Mahmud
Annesi: Bezm-i Alem Valide Sultan
Doðumu: 25 Nisan 1823
Ölümü: 25 Haziran 1861
Saltanatý: 1839-1861
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Sultan I. Abdülmecid'in annesi Gürcü'dür. Orta boylu, ince yapýlý, açýk tenli, siyah saçlý ve kýsa sakallýydý. Koyu kahve gözleri, derin
bakýþlarý vardý. Babasýnýn arzusu yönünde bir eðitim ve terbiye gördüðü için ýslahatçý fikirlere sahipti. Babasýnýn vefatý üzerine, henüz 17
yaþýnda iken otuz birinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna oturdu. Sultan Abdülmecid modern, Batýlý bir prens gibi yetiþtirildi. Fransýzcayý
çok iyi öðrendi, Avrupa'da yayýnlanan birçok mecmuayý takip etti, yeni çýkan kitaplarý da getirtti. Batý musikisi ile yakýndan ilgilendi ve iyi
bir piyanist olarak batý eserlerini çaldý. Sultan Abdülmecid, devletin
ilerleyiþi için Avrupai hayat tarzýnýn ülke çapýnda yaygýnlaþtýrýlmasýný
istedi. Saltanatýnýn henüz dördüncü ayýnda ilan ettiði Gülhane Hatt-ý
Hümayunu sebebiyle Tanzimat Dönemi padiþahý olarak tanýndý.

Sultan Abdülmecid tahta çýktýðýnda devlet çok önemli bir dönemini yaþýyordu. Hemen her sýnýrda huzursuzluklar ve savaþ vardý. Ýlk
defa "Boðazlar Meselesi" devlet için yeni bir sorun olarak ortaya çýktý. 1841 Londra Protokolü’nün imzalanmasý ile de sorun uluslararasý
bir hale getirildi. Avrupa, bu dönemde Osmanlý Devleti'ne "Hasta
Adam" sýfatýný uygun buldu. Rusya ise yeni bir stratejiyi uygulamaya koydu: "Boðazýn Hasta Adamý yýkýlýp, parçalanmalý, en önemli
topraklarý (Boðazlar) benim olmalýdýr" diyordu.

Batýlý Devletler, ilk defa Rusya'nýn yayýlmacý politikasýný anladýlar
ve Kýrým Savaþý'nda Rusya'ya karþý Osmanlý Devleti'nin yanýnda yer
aldýlar. Uluslararasý düzeyde ilk büyük kongre olan Paris Kongresi'ni
topladýlar. "Osmanlý Devleti bir Avrupalý devlettir, toprak bütünlüðü
kontrolümüz altýndadýr kaydýný" anlaþma metnine koydular. Paris Anlaþmasý'nýn sonuna da ülke içindeki azýnlýklarýn yani Hýristiyanlarýn
haklarýný koruyacaðýna dair "Islahat Fermaný"ný ek dosya olarak koydular. Osmanlý Devleti ise malî durumu yetersiz olduðundan bu savaþa
Batýlý Devletlerden borç alarak girdi.

Sultan I. Abdülmecid karmaþýk bir ortamda tahta çýktý. Mýsýr Sorunu, Rus donanmasýnýn Hünkar Ýskelesi Antlaþmasýna uyarak Ýstanbul'a gelmesi üzerine bir Avrupa sorunu haline geldi. Londra Sözleþmesi imzalandý. Hünkar Ýskelesi Antlaþmasý'nýn süresi bitince, Londra'da yeniden bir konferans düzenlendi. Konferansta alýnan kararlara göre, Fransa ve Ýngiltere Akdeniz'deki güvenliklerini saðlamýþ
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oluyorlar, Osmanlý Devleti'nin boðazlar üzerindeki kayýtsýz þartsýz
haklarýna kýsýtlama geliyordu. Rusya ise boðazlar üzerinde saðladýðý
üstünlüðü kaybetmiþ oluyordu.

Sultan Abdülmecid döneminde ilk liseler açýldý. Kuleli kýþlasý yapýldý, ilk Türk müzesi kuruldu. Tarihimizde ilk Ýlimler Akademisi olarak anýlan "Encümen-i Daniþ" toplandý. Denize önem verildi, bahriye
kýyafetleri düzenlendi. Edirne-Varna-Kýrým arasýnda ilk telgraf hatlarý kuruldu. Ýzmir-Turgutlu arasýnda raylý sisteme geçilerek ilk demiryolu hattý iþletmesi baþlatýldý. Dolmabahçe Sarayý, Ortaköy Mecidiye
Cami, Harem-i Þerif'in onarýlmasý, Karaköy Köprüsü'nün kurulmasý,
dönemin önemli imar faaliyetlerindendir. Ýlk Belediye teþkilâtý bu dönemde kuruldu, edebiyatýmýzda roman edebiyatý "Tanzimat Edebiyatý"
ve hikâyeciliði baþladý.

39 yaþýnda iken Ýstanbul'da veremden vefat eden Sultan I. Abdülmecid, Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanýndaki mezarýna defnedildi.

SULTAN ABDÜLAZÝZ
Babasý: Sultan II. Mahmud
Annesi: Pertevniyal Sultan
Doðumu: 8 Þubat 1830
Ölümü: 04 Haziran 1876
Saltanatý: 1861-1876
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Sultan Abdülaziz, Ýstanbul'da doðdu. Ela gözlü, beyaza yakýn kumral tenli, sert bakýþlý ve top sakallýydý. Babasýnýn gözetiminde çok iyi
bir eðitim aldý ve kendini yetiþtirdi. Hocasý Akþehir'li Hasan Fehmi
Efendi'den Arapça dersleri aldý. Çok iyi Fransýzca konuþurdu. Þiire ve
müziðe de ilgisi vardý. Ýyi ney çalardý. Ýnce duygulu, hassastý. Kendine
ait besteleri vardýr. Resim yapma kabiliyeti de çok üstün olan Sultan
I. Abdülaziz, Osmanlý donanmasýna ýsmarlayacaðý gemilerin planýný
bizzat kendisi çizmiþti. Ok atmayý, ata binmeyi, avlanmayý ve özellikle güreþmeyi çok severdi. Ýsrafçý bir padiþah olarak tanýnmasýna
raðmen, çok sade giyinirdi.

Aðabeyi Sultan I. Abdülmecid'in vefatý üzerine otuz ikinci padiþah
olarak, 31 yaþýnda tahta çýktý. Babasý öldüðü zaman dokuz yaþlarýndaydý. Ancak aðabeyi Sultan I. Abdülmecid, onun eðitimine çok
önem verdi. Þehzadeliði sýrasýnda rahat ve korkusuz bir hayat sürdü.
Aðabeyi Abdülmecid ile yakýn iliþki içinde bulundu ve devlet yapýsýný, iþleyiþini yakýndan gördü. O'nun seyahatlerine de katýldý. Batý
müziði yerine Türk müziði dinlemeyi, opera veya tiyatroya gitmektense orta oyununu seyretmeyi kendi kültür deðerlerine sahip çýkmayý
tercih etti.
Sultan Abdülaziz padiþah olduðu dönemde devlet, Avrupalý devletlerin baskýsý, Rusya'nýn her fýrsatý kollayarak amacýna ulaþma politikalarý uygulamasý dönemini yaþýyordu. Baðýmsýzlýðýný elde eden Yunanistan da Girid Adasý'ný kendine baðlayacak uygulamalarý devreye
koymuþ, adada çeþitli isyanlar çýkarmayý baþarmýþtý. Ýngiltere, özellikle Süveyþ kanalýnýn açýlmasýndan sonra, Akdeniz'deki hayati çýkarlarýnýn en önemli noktasý olan Mýsýr'ý elde edecek uygulamalar içindeydi. Sultan Abdülaziz, Mýsýr'ý ziyaret etti ve devletin gücünü orada hissettirmek istedi. Sultan Abdülaziz, ikinci seyahatini Avrupa'ya yaptý.
Paris, Londra, Viyana gibi önemli baþkentlerde kaldý, çeþitli temaslarda
bulundu.
Tanzimat'ýn ilaný, batýlýlaþmanýn, Avrupa ile daha yakýn iliþkiler
döneminin de baþlangýcý oldu. Avrupa'dan kitaplar getirilip çevrildi,
eðitim amacýyla hocalar dýþarýya gönderildi ve özellikle askerî eðitim
için de oradan hoca getirildi. Devlet idaresinin hukuka baðlý belli kurallar içerisinde yürütülmesine inanan Sultan, Þuray-ý Devleti kurdu,
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yabancýlara mülk edinme haklarýnýn verilmesi saðladý. Yine bu dönemde eðitim, ortaokul ve liselerin açýlmasý ile yaygýn hale getirilmeye çalýþýldý. Ülke meselelerinin çözümüne iliþkin, gizli-açýk tartýþma
yapýlan bir takým cemiyetler kurulmaya baþlandý. "Yeni Osmanlýlar"
(Jön Türkler) gibi cemiyetler, yurt içinde ve yurt dýþýnda gazete ve
mecmualar yayýmlayarak fikirlerini yaymaya çalýþtýlar. Ziya Paþa,
Namýk Kemal gibi güçlü kalemler de bu dönemde yetiþti.

SULTAN V. MURAD
Babasý: Sultan Abdülmecid
Annesi: Þevkefza Sultan
Doðumu: 21 Eylül 1840
Ölümü: 29 Aðustos 1904
Saltanatý: 1876-1876
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Sultan V. Murad Ýstanbul'da doðdu. Annesi Þevkefza Hatun Çerkez asýllýdýr. Sultan V. Murad, çocukluðunda ve gençliðinde iyi bir eðitim gördü. Sultan Abdülmecid'in ilk þehzadesi olduðu için doðumu,
sarayda sevinç yarattý ve günlerce süren þenlikler yapýldý. Güzel, sevimli, yumuþak karakterli ve zeki bir çocuk olarak büyüdü. Babasýnýn
isteði ile Batý tarzýnda iyi bir eðitim aldý. Türkçeyi çok iyi kullandýðý
gibi Arapça ve Fransýzca da öðrendi. Güzel sanatlara karþý özel bir ilgisi vardý. Güzel resim yapar, iyi piyano çalardý. Müzikle de uðraþýrdý
ve hafif batý müziðinde güzel besteler yaptý.

Okumaya çok meraklý olduðu için, Fransa'dan kitaplar getirtti ve
sürekli okudu. Edebiyata karþý çok ilgiliydi. Aralarýnda Ziya Paþa ve
Namýk Kemal'in de olduðu devrin birçok þairi ile yakýn dostluk kurdu. Yabancý kültürlerin etkisi altýnda kalan Sultan V. Murad, Avrupalý prenslerle dost oldu, onlarla mektuplaþtý. Sultan I. Abdülaziz ile
beraber çýktýðý Avrupa seyahati sýrasýnda Avrupa'yý yakýndan görüp
hayran kaldý. Sultan V. Murad, bu gezi sýrasýnda Ýngiltere'de tanýþtýðý Gal Prensi, sonradan Ýngiltere Kralý olan VII. Edward, ile yakýn bir
dostluk kurdu.

Sultan V. Murad, tahttan indirilen Sultan Abdülaziz'in yerine
otuz üçüncü padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktý. Ancak, Osmanlý
Ýmparatorluðu'nu kurtarmak için meþrutiyetin kurulmasýný isteyen,
bu düþünce ile tahta güvendikleri bir hükümdar getiren aydýnlarýn
umudu yine kýrýldý. Sultan Murad, 93 gün kaldýðý Osmanlý tahtýndan
indirildi.
Sultan Abdülaziz'in, Avrupa seyahatine katýlmýþ ve genç bir þehzade iken batýyý yakýndan görmüþtü. Ýlmi sohbetlere katýlmayý sever
ve tartýþmalara icabet ederdi. Hanedan içinde hürriyet ve meþrutiyet
taraftarý fikirleri savunan ilk örnek sayýlabilir. Kendisinin küçük bir
anayasa taslaðý hazýrladýðý da söylenir. Kurbaðalý Dere'deki köþkünde
bu çalýþmalarý yaparak kendisini devlet idaresi için hazýrlamýþtý. Ýktidar için kendisini çok iyi hazýrlamasýna raðmen, saltanatý kýsa sürdü.
Rahatsýzlýðý sebebiyle tahttan indirilip, Çýraðan Sarayý'nda ikamete
alýndý. Ali Suavi, Çýraðan Sarayý baskýný, Sultan V. Murad'ýn tekrar
tahta çýkarýlmasý olayýdýr, fakat baþarýlý olunamamýþtýr.
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Sultan Murad orta boylu, açýk tenli ve yumuþak bir karaktere sahipti. Çok iyi eðitim almýþ ve kendini devlet yönetmek için hazýrlamýþtý. Saðlýk durumu bu görevi yerine getirmesine engel oldu. Tahttan indirildikten sonra þiir yazýp beste yaparak 28 yýl daha sarayda yaþadý. Sultan V. Murad, 1904 tarihinde vefat etti ve annesi Þevk Efza
Kadýn Efendi'nin Yeni Camii'deki türbesine defnedildi.

SULTAN II. ABDÜLHAMÝD
Babasý: Sultan I. Abdülmecid
Annesi: Tiri Müjgân Sultan
Doðumu: 21 Eylül 1842
Ölümü: 10 Þubat 1918
Saltanatý: 1876-1909
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Sultan II. Abdülhamid, Ýstanbul'da doðdu. Annesi Tiri Müjgan
Hatun Çerkez'dir. Sultan II. Abdülhamid çok küçük yaþta iken annesini kaybettiði için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Piristu Kadýn yetiþtirdi. Zamanýnýn en güçlü hocalarýndan, Farsça, Arapça, Fransýzcayý okuyup yazacak ve rahat konuþacak derecede öðrendi. Fransýz ve
Ýtalyan hocalardan da müzik dersleri aldý. Tarihe çok meraklýydý. Çocukluðunda çok zayýf bir bünyeye sahip olan Sultan II. Abdülhamid
sýk sýk hasta olurdu. Babasýnýn padiþahlýðý sýrasýnda bu durumu yüzünden özel ilgi gördü. Çok hoþgörülü bir ortamda büyüdü. Kültür
derslerinin yanýnda musiki dersleri aldý ve piyano çalmayý öðrendi.

Sultan II. Abdülhamid, otuz dördüncü padiþah olarak Osmanlý
tahtýna çýktý. Saltanatý oldukça karýþýk bir dönemde teslim aldý ve
meþrutiyet idaresini ilan edeceðine söz vererek padiþah oldu. Batýlý Devletler, Sýrbistan ve Karadað meselesi için Ýstanbul "Tersane
Konferansý"ný, Ýstanbul'da toplamayý baþarmýþlar, fakat bir sonuç
alamamýþlardý. Yine ayný gün devletin ilk Anayasasý Kanunî Esasi
ve Meþrutiyet ilan edilmiþti. 19 Mart 1877'de ilk Meclis-i Mebusan
açýlmýþtý.

Meþrutiyet idaresinin 5. gününde, tarihimizde 93 harbi olarak bilinen Osmanlý-Rus harbi baþladý. Rusya, Devleti iki cephede birden
savaþmaya zorladý. Ruslar Ayastefanos’a (Yeþilköy) kadar geldiler ve
ayný isimli mütareke imzalandý. Savaþ, Berlin Antlaþmasý ile sona erdi. Batýlý devletler, Ýmparatorluðun doðu topraklarýnýn paylaþýlmasý
"Taksim Projelerini" uygulamaya koyabilecekleri fýrsatý elde etmiþ oldular. Kýbrýs Adasý üs olarak Ýngiltere'ye verildi, artan malî sýkýntý, alýnan borçlarýn faizlerinin ödenememesi, Muharrem Kararnamesi'nin
ilaný ve Duyunu Umumiye'nin kurulmasý ile Devletin malî kontrolü
de bir bakýma batýlý devletlerin kontrolüne girdi. Ýngiltere, Berlin sistemi ile politikasýný deðiþtirdi, denge politikasýnýn yerine Osmanlý
Devleti'nin bir an önce parçalanmasý stratejisini uygulamaya koydu.
Kýbrýs'tan sonra Mýsýr'ý kontrolüne aldý.

Batýlý devletler, Osmanlý Devleti'ni parçalamak, onu güçsüz býrakmak, Anadolu'da kendi kontrollerinde toprak parçalarý oluþturmak
için "Ermeni Sorunu"nu ortaya çýkardýlardý. Bu dönemde birçok yerde isyanlar oldu, padiþahýn arabasýna bomba koyacak cesareti bile
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gösterdiler. Sultan Abdülhamid'in güçlü politikasý ile kontrol daima
devletin elinde oldu.

Sultan II. Abdülhamid, yýkýlmak üzere olan Osmanlý Ýmparatorluðu'nu 33 yýl ayakta tutmayý baþarmýþ büyük bir padiþahtýr. Dindar bir
insandý, ibadetlerini aksatmazdý. Hayýrsever ve cömert bir insan olan
Sultan Ýkinci Abdülhamid, Yunan seferi sýrasýnda, kendisine hazinede yeterli para bulunmadýðý söylenince, atalarýndan kalma þahsi servetinden masraflarý karþýlamýþ, devletten beþ kuruþ almamýþtý. Boþ vakitlerini marangozhanede geçirir, harika eþyalar yapar, bunlarý sattýrýr
ve parasýný fakire fukaraya daðýttýrýrdý. Son derece þefkatli bir insan
olan Sultan II. Abdülhamid'in kendisini öldürmek isteyenleri baðýþlamasý, dünya siyaset tarihinde görülmemiþ bir olaydýr.

Sultan II. Abdülhamid, kültüre önem verdi ve eðitim konusunda
hizmet verecek birçok mekan yaptýrdý. Üniversiteler, Güzel Sanatlar
Akademisi, Ticaret ve Ziraat Okullarý kuran Sultan II. Abdülhamid,
ilk ve orta dereceli okullar, dilsiz ve kör okullarý, kýz meslek okullarý
da yaptýrdý. Vilayetlere liseler, kazalara ortaokullar kurmakla beraber,
ilkokullarý köylere kadar ulaþtýrdý. Ýstanbul'da Þiþli Etfal Hastahanesi'ni ve Darülaceze'yi kendi þahsi parasýyla yaptýrdý. Hamidiye adý verilen nefis içme suyunu borularla Ýstanbul'a getirtti. Karayollarýný
Anadolu içlerine kadar uzatan Sultan Ýkinci Abdülhamid, Baðdat'a
ve Medine'ye kadar da demiryollarý döþetmiþtir. Büyük þehirlere atlý
tramvay hatlarý döþetti.
Sultan II. Abdülhamid ortadan biraz uzunca boylu, esmere yakýn
tenli, uzunca burunlu, ela gözlü, hafif kývýrcýk sakallýydý. Güçlü bir zekaya ve hafýzaya sahipti. Bir gördüðünü bir daha unutmazdý. Açýk net
bir konuþma yapýsý vardý. En önemli özelliklerinden biri, kendisine
anlatýlanlarý uzun müddet sabýrla dinlemesiydi.

SULTAN V. MEHMED REÞAD
Babasý: Sultan Abdülmecid
Annesi: Gülcemal Sultan
Doðumu: 2 Ekim 1844
Ölümü: 3 Temmuz 1918
Saltanatý: 1909-1918
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Sultan Mehmed Reþad, Ýstanbul'da doðdu. Annesi Gülcemal Hatun Çerkez'dir. Çocukluðunda eðitim ve öðrenimine gereken önem
gösterildi. Sarayda iyi bir eðitim alarak yetiþti. Ýyi Farsça öðrendi, tarih kitaplarý okuyarak Türk tarihini iyi inceledi. Sultan Mehmed Reþad, amcasý Sultan Abdülaziz zamanýnda rahat bir þehzadelik yapmasýna raðmen aðabeyi Sultan II. Abdülhamid zamanýnda sarayda hapis
hayatý yaþadý. Veliaht olduðu için devamlý kontrol altýnda tutuluyordu.
Sultan Mehmed Reþad günlerini kendisine ayrýlan bölümde geçirir, þiir
ve kitap okurdu.
Sultan Mehmed Reþad, orta boylu, açýk tenli, mavi gözlü, kýr sakallý ve biraz topluca idi. Kendisini iyi yetiþtirmiþ, nazikliði ve terbiyesi ile çevresinin ilgisini çekmiþtir. Çok hassas bir yapýya sahip olup,
kendisine hizmet edenlere de nazik davranýrdý. Çok kuvvetli bir hafýzasý vardý. Yaþýna göre kitap ve gazeteleri gözlüksüz okuyabilirdi.

Sultan Mehmed Reþad, Ýttihat ve Terakki partisinin desteðiyle
otuz beþinci padiþah olarak Osmanlý tahtýna çýktýðýnda 65 yaþýndaydý.
Devlet idaresini teslim alýncaya kadar, dört padiþah dönemini yaþadý,
önemli deneyimler kazandý. Osmanlý Sultanlarý içinde en yaþlý þehzade olarak padiþah oldu. Padiþahlýðý sýrasýnda yönetim daha çok Ýttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinden Enver Paþa, Talat Paþa
ve Cemal Paþa'nýn eline geçti.
Sultan Mehmed Reþad iktidarý teslim aldýðýnda, Osmanlý Devleti
meþrutiyetle idare ediliyordu. Yani sultan yetkilerini seçilmiþ bir Meclis ile paylaþýyordu. Sultan Reþad aðabeyi II. Abdülhamid döneminde,
I. Meþrutiyet ve II. Meþrutiyetin ilan edilmesini yaþadý. Ülkenin içinde bulunduðu siyasî çekiþmeler, Ýttihat Terakki Partisi'nin tutumu,
aðabeyinin sürgüne gitmesine sebep oldu. Yakýn çevresine "ben iþe karýþacak olursam, biraderin suçu ne idi?" diyerek, devlet iþlerine fazla
karýþmadýðýný ima ediyordu. Ülke ise en zor günlerini yaþýyordu. Ýttihat
Terakki Partisi Meclis'te çoðunluðu bulunmasýna raðmen, sorunlar
karþýsýnda yetersiz kalýyordu. Ekonomik durum düzeltilemediðinden
borçlanmalar devam ediyordu.
Bu tarihlerde Anadolu, Batý Devletleri'nin ve Rusya'nýn çýkarlarýnýn çatýþtýðý bir coðrafî alan oldu. Ýtalya hepsinden önce davranýp,
Trablusgarb'ý kendine baðlamak için askerî harekete geçti, kýsa bir süre
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sonra da on iki adayý ele geçirdi. Yüzyýlýn sonunda kurulan Karadað
ve Sýrbistan ise Bulgarlarla da anlaþýp Balkan Savaþý'ný baþlatarak,
Edirne-Çatalca'ya kadar geldiler. Devlet, II. Balkan Savaþý ile durumunu kurtardý ve iþgalcileri Edirne sýnýrlarý dýþýna çýkarabildi. Barýþ
görüþmeleri tamamlanmadan I. Dünya Savaþý baþladý, Osmanlý
Devleti de Almanya'nýn yanýnda savaþa katýldý.

Belki de tarihimizin en önemli dönüm noktasý Kasým 1914 savaþa
katýlmamýz ile 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasý
arasýnda geçen zaman sürecidir. Savaþa Osmanlý Ýmparatorluðu adýna
Ýttihat Terakki Partisi ileri gelenleri Cemal, Talat ve Enver Paþalar karar vermiþlerdi. Savaþ sýrasýnda devletin adý "Ýstanbul Hükûmeti" olmuþtu. 3 Kýtaya yayýlan Ýmparatorluk sadece Ýstanbul ve çevresindeki alanda sýkýþýp kalan küçük bir coðrafi bölgenin içinde iktidar gücü
oluþturabilmiþti.

SULTAN VI. MEHMED
VAHDEDDÝN
Babasý: Sultan Abdülmecid
Annesi: Gülistü Sultan
Doðumu: 2 Þubat 1861
Ölümü: 15 Mayýs 1926
Saltanatý: 1918-1922
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Sultan Mehmed Vahdeddin otuz altýncý ve son Osmanlý padiþahýdýr. Ýstanbul'da doðdu. Babasý Sultan Abdülmecid, Sultan Vahdeddin
doðduðu yýl, annesi Gülistu Kadýn Efendi de, o henüz çok küçükken
vefat etmiþlerdi. Çocuk denecek yaþlarda hem öksüz, hem yetim kalan Sultan Mehmed Vahdeddin, babasý Sultan Abdülmecid'in kadýnlarýndan Þayeste Kadýn tarafýndan büyütüldü. Sultan Abdülaziz'in
saltanatý sýrasýnda henüz bir çocuk olduðu için serbest yetiþti. Eðitim
ve öðrenimi ile aðabeyi Sultan II. Abdülhamid henüz padiþah deðilken bile yakýndan ilgilendi. Sultan II. Abdülhamid, saltanat yýllarýnda da bu tutumunu deðiþtirmedi, ona hep deðer verdi ve onu korudu.
Bu yüzden aðabeyinin saltanat yýllarýnda rahat bir hayat yaþadý.

Sultan Mehmed Vahdeddin, orta boyda, ince yapýlý, açýk tenli ve
biraz soluk yüzlüydü ve sakalý yoktu. Sultan Vahdeddin çok okurdu,
okuduðunu iyi anlardý. Özellikle fýkha ait eserler ilgisini çekerdi. Kitabeti ve imlâsý düzgündü. Zekî bir insandý, fikirlerini kâðýt üstüne aktarmakta zorluk çekmezdi. Çok nazik bir insan olan Sultan Mehmed
Vahdeddin, Viyana seyahati sýrasýnda hem yanýndakileri hem de yabancýlarý nezaketine hayran býrakmýþtý. Az konuþur, daha çok dinlemeyi sever ve birisini dinlerken pür dikkat kesilirdi.

Sultan Mehmed Vahdeddin veliaht olarak bulunduðu yýllarda, Birinci Dünya Savaþý çýktý. Savaþ sýrasýnda Osmanlý Devleti'nin veliahtý olarak Almanya'ya resmî bir gezi yaptý. Bu seyahatinde yanýnda
Mustafa Kemal de bulundu. Sultan Mehmed Reþad'ýn ölümü üzerine,
Sultan Altýncý Mehmed Vahdeddin saný ile padiþah oldu.

Sultan Vahdeddin padiþah olduðu zaman imparatorluk tarihinde
son kýlýç alayý yapýldý. Kendisine görev verildiðinde ne kadar aðýr bir
sorumluluk aldýðýný biliyordu. Atalarýnýn yönettiðinden çok farklý bir
duruma gelmiþ bir devleti yönetecekti. Osmanlý ailesi, tek egemen
güç olarak bu topraklarý yönetmekle görevlendirilmiþti. Onlar kendilerine verilen emaneti, tehdit ve tehlikelerden korumak, güvenlik
stratejisine ulaþmak için gece-gündüz, aylarca, yýllarca mücadele etmiþler, üç kýtaya yayýlan bir Ýmparatorluk kurmuþlardý. Belki de tarihimizde 2 þehzade kardeþ olarak en acý kaderi yaþamýþlardý. Artýk
düþman uzaklarda deðil, Anavatan'da, Anadolu coðrafyasý içindeydi.
Suriye'de Fransa, Irak'ta Ýngiltere komþumuz olmuþtu. Bununla da
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yetinmemiþler, Türkçülük hareketine karþý çeþitli bölgelerde yaþayan
vatandaþlarýmýzý devlet aleyhine isyana teþvik etmiþler, birçok topraðýný savaþmadan, elde etmeyi baþarmýþlardý.

Vahdeddin, sadece bir þehrin sýnýrlarý içinde kalan topraklarý yöneten adý "Ýstanbul Hükûmeti" olan bir devletin baþý olmuþtu. 10
Aðustos 1920 belgesinin imzalanmasý ile Anadolu'nun ortasýnda küçük bir coðrafî alanda Türklerin yaþamasýna müsaade edilmiþti. Son
padiþah olarak etrafýný çeviren düþmanlar yerine, yeni bir devlet kurmaya, yeni vatan oluþturmaya, ülkeye sahip çýkmaya çalýþanlara, millî
mücadeleye karþý olmak da O'nun en acý kaderi olmuþtu. Millî mücadeleyi baþlatanlar kazançlý olmuþ, vatan kurtarýlmýþ, baðýmsýz yeni bir
devlet kurulmuþ, artýk O'na da yaþayacak bir toprak parçasý kalmamýþ,
çareyi kaçmakta bulmuþtu.

D E V L E T
A D A ML A R

ABDULHAK HAMÝT TARHAN
(1882-1937)

19. yüzyýl sonu ve 20. yüzyýl baþý edebiyatýnýn en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Adulhak Hamid, Türk edebiyatýna Batý
etkisini getiren en önemli þair ve oyun yazarýdýr. 2 Ocak 1852 günü
Ýstanbul'da doðdu. Hekimbaþý Abdülhak Molla'nýn torunu, tanýnmýþ tarihçi ve Tahran büyükelçisi Hayrullah Efendi'nin oðluydu. Bir
yandan mahalle mektebine ve rüþtiyeye giderken, bir yandan da
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Yanyalý Tahsin Hoca ile Edremitli Bahaeddin Efendi'den özel
dersler aldý. 10 yaþýndayken aðabeyi Nasuhi Bey ile birlikte Paris'te
bulunan babasýnýn yanýna gitti ve bir süre orada okuduktan sonra
1864'te Ýstanbul'a döndü. Yaþýnýn küçüklüðüne karþýn Babiali Tercüme
Odasý'nda çalýþtý.

Abdulhak Hamit, bir yýl sonra, Tahran Büyükelçiliðine atanan babasýyla birlikte Ýran'a gitti. Orada Farsça öðrendi. Babasýnýn ölümü
üzerine Ýstanbul'a dönerek, Maliye Mühimme Kalemi'ne girdi. Þurayi Devlet ve Sadaret kalemlerinde çalýþtý. Daha sonra Fatma Haným'la evlendi. Paris Büyükelçiliði ikinci katipliðine getirildi. Paris'te
yayýmlanan, Nesteren adlý oyununda halkýn zalim bir hükümdara
baþkaldýrmasýný anlatmasýndan rahatsýz olan II. Abdülhamit'in emriyle görevden alýndý. Gürcistan'da Poti, Yunanistan'da Golos, Bombay
baþkonsolosluðuna atandý. Ýstanbul'a dönerken Beyrut'ta eþi Fatma
Hanýmý kaybetti ve orada gömüldü.
Abdulhak Hamit, Ýstanbul'un itilaf devletlerince iþgali üzerine Viyana'ya gitti. Burada büyük maddi sýkýntý içinde yaþadý. Daha sonra
Ankara Hükümeti'nce yurda dönmesi saðlandý. 1928'de Ýstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi; bu görevi ölümüne deðin sürdü. Abdülhak Hamit þiir yazmaya 1870'lerde baþladý. Bu dönemde Ebüzziya
Tevfik, Recaizade Mahmut Ekrem, Namýk Kemal gibi Tanzimat döneminin yeni edebiyatçýlarý arasýnda yer aldý. Gerek yabancý dil bilmesinin, gerekse yurtdýþýndaki görevlerinin saðladýðý olanaklarla Batý edebiyatýnýn Shakespeare, Corneille ve Racine gibi yazarlarýný yakýndan
tanýdý ve yapýtlarýnýn etkisinde kaldý.
Abdulhak Hamit, dize ve uyak düzenlerinde deðiþiklikler yaptý,
heceye önem verdi. Divan þiirindeki belirli konularýn sýnýrýný aþmaya
çaba gösterdi. Tema olarak günlük yaþamý, doða ve insan iliþkilerini
de iþledi. Lirik, epik ve felsefi þiirler yazdý. Tiyatro alanýnda Namýk
Kemal'in, daha sonra Batýlý yazarlarýn oyunlarýný örnek aldý. Abdülhak
Hamit, 12 Nisan 1937'de Ýstanbul'da öldü.

Eserleri: Ölü, Halce, Bir Sefilenin Hasbýhali, Bâlâ'dan Bir Ses,
Validem, Ýlham-ý Vatan, Tayfalar Geçidi, Ruhlar, Garam.
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Oyunlarý: Ýçli Kýz, Sabr-ü Sebat, Duhter-i Hindu, Nazife yahut
Feda-yý Hamiyet, Tarýk yahut Endülüs Fethi, Eþber, Zeynep, Macera-yý
Aþk, Ýlhan, Tarhan, Fitnen, Ýbn Musa, Yadigar-ý Harb, Hakan.

Makber'den

Eyvah! Ne yer ne yar kaldý.

Gönlüm dolu ah-u zar kaldý.

Þimdi buradaydý gitti elden,

Gitti ebede, gelip ezelden,

Ben gittim, o hak-sar kaldý.

Bir guþede tarumar kaldý.

Baki o enis-i dilden eyvah,
Beyrut'ta bir mezar kaldý.

ABDURRAHMAN GAZÝ
(?-1329)

Doðum tarihi bilinmeyen Abdurrahman Gazi, Osmanlý Devleti'nin ilk kuruluþ yýllarýnda gösterdiði yararlýlýklarla ün kazanmýþ bir
komutandýr. Abdurrahman Alp diye de tanýnan Abdurrahman Gazi,
Ertuðrul Gazi döneminde þöhret buldu. Osman Gazi ve Orhan Gazi
dönemlerinde çeþitli savaþlara katýldý. 1328 senesinde Orhan Gazi,
Abdurrahman Gazi ile Konur Alp'i Aydos Kalesi’nin fethi ile görevlendirdi.

Bu kalenin istihkamlarý çok saðlam olduðundan, kalenin fethi uzadý. Bu arada kale tekfurunun kýzýnýn gördüðü rüyadan sonra yazdýðý
mektup üzerine yapýlan hareket neticesinde kale fethedildi. Orhan
Gazi kale tekfurunun Müslüman olan kýzýný Abdurrahman Gazi ile
evlendirdi. Abdurrahman Gazi bundan sonra Ýznik üzerine akýnlarda
bulundu. Sonradan üç kýt'a ve yedi iklime hükmeden Osmanlý Devleti'nin kuruluþunda en önemli rolü oynadý. Bizans sýnýrýnda uç beyi
olarak hizmetlerde bulundu. Tarihe altýn harflerle geçen bir çok kale
fethine ve meydan muharebelerine iþtirak eden Abdurrahman Gazi,
1329 senesinde vefat etti. Kabrinin Eskiþehir yakýnýnda kendi adý ile
anýlan köyde olduðu rivayet edilmektedir.

AHMED MÝTHAT EFENDÝ
(1844-1912)

Ahmed Mithat Efendi, devrin büyük gazetecisidir. II. Abdülhamid
zamanýnda yazdýðý romanlar ve yazýlarla ün kazandý. 1844 yýlýnda Ýstanbul'un Tophane semtinde doðdu. Babasýný çok küçük yaþlarda
kaybetti. Çocuk yaþta çalýþmaya baþladý. Çocukluðu ve gençliði sýkýntýlar içinde geçti. Bir ara Mýsýr Çarþýsý’nda aktar çýraklýðý da yapan
Ahmed Mithat, Taþhane'deki Sýbyan Mektebinde ve bir müddet de
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Rüþdiyede okudu. Rüþdiyeyi Niþ'te tamamladýktan sonra Rusçuk'a bir
devlet dairesine memur olarak atandý.

Çalýþtýðý dönemde Fransýzcayý öðrendi ve bu nedenle Tuna Vâlisi
Mithat Paþa'nýn takdirini kazandý. Bunun üzerine asýl adý olan Ahmed'in yanýna Mithat da eklenerek, bu þekilde anýlmaya baþlandý.
Mithat Paþa tarafýndan vilayette çýkarýlan Tuna Gazetesi’nin baþyazarlýðýna getirildi. Bu gazetede kendini yetiþtiren Ahmed Mithat
Efendi, Baðdat'ta bulunduðu sýrada da Zevra Gazetesi’ni kurdu. Bu
gazetede iki yýl çalýþtý. Baðdat'ta hem gazete yönetmenliði yaptý hem de
sanat okulu öðrencileri için ders kitabý hazýrladý.

Ahmed Mithat Efendi, ailevî sebeplerden dönmek zorunda kaldýðý Ýstanbul'da evinde kendi matbaasýný kurdu ve eserlerini bastýrdý.
Çýkardýðý Daðarcýk adlý dergide yazýlarýný yayýnlamaya baþladý. Ceride-i Askeriyye Gazetesi’nin baþyazarlýðýný yaptý. Dergide çýkan bir yazýsýndan dolayý Namýk Kemal ve Ebüzziya Tevfik ile birlikte Rodos'a
gönderildi. Sultan Abdülaziz'in ölmesi üzerine Ýstanbul'a geri döndü
ve tekrar gazeteciliðe baþladý.

Ahmed Mithat Efendi, Üss-i Ýnkýlab adlý eseri ile Sultan II. Abdülhamid Hanýn takdirlerini kazandý ve Matbaa-i Amirenin ve Takvim-i
Vekayi Gazetesi’nin müdürlüklerine getirildi. Ona en büyük ün saðlayan çalýþmasý ise 1878 yýlýnda yayýnlamaya baþladýðý Tercüman-ý Hakikat Gazetesi’dir. Ahmed Mithat Efendi Avrupa'da toplanan þarkiyatçýlar kongresinde Türkiye'yi temsil etti. Bu görev dolayýsýyla üç ay
kadar Avrupa'da kaldý ve birçok yeri dolaþtý. Görüp incelediklerini
“Avrupa'da bir Cevelan” adýndaki kitabýnda anlattý. Ahmed Mithat
Efendi, Ýstanbul Darülfünunu Tarih öðretmenliðine tayin edildi ve
burada bir süre pedagoji okuttu. Tekrar yazý yazmak istediyse de, zamanýn deðiþmesine ayak uyduramadýðýndan yazamadý. 28 Aralýk
1912'de nöbetçi olduðu okulda kalp sektesinden yaþamýný yitirdi.

Ahmed Mithat Efendi'nin yazýlarý belli bir alan içinde kalmadý.
Nesir çeþitleri olan hikaye, roman, seyahat, hatýra ve tiyatro dallarýnda birçok yazý yazdý ve eserler verdi. Ayrýca tarih, felsefe, din, biyoloji, coðrafya, astronomi, fizik, iktisat alanýnda da birçok eser ve tercümeleri vardýr. Edebiyatýmýza iki yüze yakýn eser kazandýrdý. Ýlk roman ve hikaye yazarlarýmýzdan olan Ahmed Midhat Efendi, bu iki
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tür arasýnda pek ayrýlýk gözetmemiþtir. Ayný zamanda halk romancýsý
olarak da isim yapan Ahmed Mithat, halkýn seviyesine inmeyi baþardý. Romanlarýný, ilgi çekici, ders verici ve eðlendirici özellikte olmasýna dikkat ederek yazmýþ, yer yer kendisini ortaya koyarak öðütler vermiþtir. Romanlarýnda geçen olaylarý daha çok kendi zamanýndan seçmiþtir. Bununla beraber tarihi ve gelenekle ilgili romanlarý da vardýr.
Eserlerinden Bazýlarý: Parlamento Rezaletleri, Hasan Mellah,
Hüseyin Fellah, Paris’te Bir Türk, Üss-i Ýnkýlab, Henüz On Yedi Yaþýnda,
Dürdane Haným, Gönüllü, Jön Türk.

AHMED VEFÝK PAÞA
(1823-1851)

Ahmed Vefik Paþa, yazar, mütercim ve devlet adamýdýr. 1822'de Ýstanbul'da doðdu. Devlet adamý, edip, yazar ve mütercimler yetiþtiren
bir aileye mensuptur. Babasý Ruhuddin Mehmed Efendi, Paris birinci
katipliðinde bulundu. Ahmed Vefik, ilk tahsiline Mühendishane-i
Berr-i Hümayunda baþladý. Daha sonra babasýyla beraber Paris'e gitti.
Paris'te Saint Louis Lisesine devam etti. Ýstanbul'a dönünce Tercüme
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Odasýna memur olarak girdi. Elçi katibi olarak Londra'ya gitti. Daha sonra geçici olarak Sýrbistan, Ýzmir ve Memleketeyn'e gönderildi.
Baþ mütercimliðe getirildi ve o yýl neþrine karar verilen Devlet Salnamesinin tanzimine memur kýlýndý.

Ahmed Vefik Paþa önemli bir devlet adamýdýr. Pek çok alanda görev aldý ve önemli iþlere imza attý. Tahran elçisi oldu. Paris Büyükelçiliðine tayin edildi. Bu görevi sýrasýnda Hz. Muhammed'i (s.a.v.) tiyatro konusu yapmak isteyen Fransýzlara engel oldu. Ýstanbul'a döndükten sonra, ilk Darülfünunun "Tarih-i Hikmet" profesörlüðüne tayin edildi. Petersburg Ýlim Akademisi kendisine azalýk payesi verdi.
Edirne'den Meclis-i Mebusana girdi ve reis oldu. 1882'de baþvekil oldu. Bu görevinden uzaklaþtýrýldýktan sonra köþküne çekilip 9 yýl herkesten uzak bir hayat yaþadý. 2 Nisan 1891'de vefat etti.

Ahmed Vefik Paþa, devlet adamlýðý yanýnda, edebiyatýmýzda Molière'den tercüme ve adaptasyonlarý ile de tanýndý. Tercüme ve adaptasyonlarý asýllarýndan daha fazla tutuldu ve okundu. Bu tiyatro eserleri Türk tiyatroculuðunun geliþmesinde önemli rol oynadý. Ahmed
Vefik Paþa, Türkçe üzerinde de çok çalýþtý ve eserleri ile Türk diline
büyük hizmet etti. Tanzimat döneminde kültür yaþamýnýn ve özellikle Türk Tiyatrosunun geliþmesinde rolü büyüktür. Moliere'den, Zor
Nikah ve Zoraki Tabip adýyla yaptýðý uyarlamalar, Türk Tiyatrosunun
ilk oyunlarý oldu. Moliere'in on altý eserini Türkçeye çevirdi. Bunlarýn Türk örfüne yabancý olanlarýný adapte, diðerlerini ise tercüme etti. Eserleri arasýnda en çok adaptasyonlarý tutuldu. Bursa'da 36 localý
bir tiyatro binasý yaptýrýp halka tiyatro sevgisi aþýlamaya çalýþtý.
Eserleri: Hikmet-i Tarih, Fezleke-i Tarih-i Osmani, Lehçe-i Osmani,
Þecere-i Türki: Çaðataycadan Anadolu Türkçesine aktarmadýr.
Tercümeleri: Viktor Hugo'dan Hernani, Voltaire'den Micromega'nýn Felsefe Hikayesi, Fenelon'dan Telemak, Le Sage'dan Gil Blas
Santillani'nin Sergüzeþti adlý eserleri Türkçeye tercüme etti.

AHMET RASÝM
(1865-1932)

Ahmet Rasim 1865'te Ýstanbul'un Fatih semtinde doðdu. Menteþoðullarý'ndan Kýbrýslý Bahaeddin Efendi'nin oðludur. Henüz doðmamýþken babasý annesinden ayrýlmýþ olan Ahmet Rasim, annesi tarafýndan yetiþtirildi. Çeþitli mahalle mekteplerinde okuduktan sonra bir
tanýdýklarý aracýlýðýyla Darüþþafaka'nýn yetimler için ayrýlmýþ bölümüne
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yerleþtirildi. Burada basýn ve edebiyatla ilgilenmeye baþladý, kendi çabasýyla tercüme yapabilecek kadar Fransýzca öðrendi. Darüþþafaka'yý birincilikle bitirdikten sonra Posta Telgraf Nazýrlýðý kaleminde
memurluða baþladý.
Divan Edebiyatý'na ilgi duyan Ahmet Rasim'in ilk þiirleri gazel ve
kaside þekliyle "Sebat" dergisinde yayýnlandý. Memurluk hayatýna
uyum saðlayamayan Rasim, tüm ilgi ve gücünü yazýya verdi, kýsa süre
sonra Tercümân-ý Hakikât Gazetesi’nde yazýlar yazmaya baþladý. Bilimsel konulardaki makaleleri ve edebi çevirileriyle basýn dünyasýnda
kýsa sürede ün saðladý. Dönemindeki birçok gazete ve dergide (Ceride-i Havâdis, Ýkdam, Malûmat, Sabah, Tasvir-i Efkâr, Yenigün, Akþam, Zaman, Vakit vb.) çalýþtý, fýkra, makale, gezi yazýlarý, manzume,
hikaye, aný gibi birçok edebi türde eserleri yayýnlandý. Hayatýnýn son
yýllarýnda Ýstanbul milletvekili seçildi. 1932'de Heybeliada'da vefat
etti.

Yazarlýk anlayýþý bakýmýndan Ahmet Mithat'ýn takipçisi sayýlan
Ahmet Rasim, eserlerini sade ve halk diliyle kaleme almýþtýr. Halkýn
yaþam tarzýný dikkate alarak yazdýðý eserlerinde, yaþadýðý dönemin
canlýlýðýný, sýcaklýðýný, pürüzsüz ve yapaylýktan uzak üslubuyla anlatýr.
Gerçekçi bir bakýþ açýsýna sahip olan Ahmet Rasim, neredeyse kalemiyle dönemin Ýstanbul'unu geniþ tasvirlerle resmederek, ayný görüntülerin günümüze ulaþmasýný saðlamýþ nadir edebiyatçýlarýmýzdan biridir. Halkýn yaþayýþýný, inançlarýný, geleneklerini ayrýntýlarýyla yansýtan Rasim, hayatý hep güleryüzle karþýlamýþ, en trajik olaylardan bile
ince bir mizahla bahsederek insanlarýn yüzlerine tebessümler kondurmuþtur. Ahmet Rasim þiir ve müzikle de ilgilenmiþ, altmýþa yakýn þarký
bestelemiþtir.

Kýrk sekiz yýllýk yazý hayatýnda yüzden fazla eser vermiþtir. En
önemli eserlerinden biri dört ciltlik "Resimli ve Haritalý Osmanlý Tarihi"dir. "Romanya Mektuplarý" isimli eserinde ise, 1. Dünya Savaþý sýrasýnda, Avrupa cephelerinde savaþan askerlerimize moral vermek ve
hediyeler daðýtmak için Tasvir-i Efkar Gazetesi’nin yazarý olarak gidip
gördüðü yerleri, þahit olduðu olaylarý kendine has üslubuyla kaleme
almýþtýr.
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Ahmet Rasim'in mezar taþýnda yazýlý dörtlük:
"Ruhum çekildi secdegâh-i Rabb-i izzete
Cismim bu yerde kaldý gam-ý iftirak ile

Zahir deðil mi fatihaya minnetim benim
Lütfet, bu lütfe muntazarým iþtiyak ile."

AKÞEMSEDDÝN
(1390-1459)

Osmanlý zamanýnda yetiþen büyük evliya ve Ýstanbul'un manevi
fatihi Akþemseddin'in asýl ismi Muhammed bin Hamza'dýr. Saçýnýn
sakalýnýn ak olmasý veya beyaz elbiseler giymesinden dolayý Akþeyh
veya Akþemseddin lakaplarýyla meþhur oldu. Soyu Hz. Ebu Bekir'e
kadar ulaþýr. Akþemseddin 1390 senesinde Þam'da doðdu. 1460'da
Bolu'nun Göynük ilçesinde vefat etti. Göynük'teki tarihi Süleyman
Paþa Caminin bahçesine defnedildi.
Küçük yaþta ilim tahsiline baþlayan Akþemseddin Kur'an-ý Kerim’i
ezberledi. Yedi yaþýnda babasý ile Anadolu'ya gelip, o tarihte Amasya'ya yerleþti. Alim ve veli bir zat olan babasý vefat edince, tahsiline
devam etti. Genç yaþta akli ve nakli ilimlerde akranlarýndan daha üstün derecelere ulaþtý. Ýlim tahsilini tamamladýktan sonra, Osmancýk'a
müderris oldu. Ýlim öðretmekle ve nefsinin terbiyesiyle meþgulken, tasavvufa yöneldi. Gördüðü bir rüya üzerine zamanýn büyük velisi Hacý
Bayram-ý Veli'ye talebe olmak için Ankara'ya gitti. Hacý Bayram-ý Veli tarafýndan kabul edilip, onun sohbetinde tasavvuf yolunun bütün
inceliklerini öðrendi ve icazet aldý. Ayný zamanda týp ilminde de kendini yetiþtiren Akþemseddin, bulaþýcý hastalýklar üzerinde çalýþtý.
Araþtýrmalar sonunda Maddet-ül-Hayat adlý eserinde:
"Hastalýklarýn insanlarda birer birer ortaya çýktýðýný sanmak yanlýþtýr.
Hastalýklar insandan insana bulaþmak suretiyle geçer. Bu bulaþma gözle
görülemeyecek kadar küçük fakat canlý tohumlar vasýtasýyla olur." diyerek,
bundan beþ yüz sene önce mikrobun tarifini yaptý.
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Pasteur'un teknik aletlerle Akþemseddin'den dört asýr sonra varabildiði neticeyi dünyada ilk defa haber verdi. Buna raðmen mikrop teorisi
yanlýþ olarak Pasteur'a mal edildi. Ayný zamanda ilk kanser araþtýrmacýlarýndan olan Akþemseddin, o devirde seratan denilen bu hastalýkla çok uðraþtý. Sadrazam Çandarlý Halil Paþanýn oðlu Kazasker Süleyman Çelebi'yi tedavi etti. Ayrýca hangi hastalýklarýn hangi bitkilerden
hazýrlanan ilaçlarla tedavi edileceðine dair bilgiler ve formüller ortaya
koydu.

Fatih Sultan Mehmed muhteþem ordusuyla Ýstanbul'un fethine
çýktýðýnda, Akþemseddin hazretleri savaþ esnasýnda Sultan'a gerekli
tavsiyelerde bulunarak, yeni müjdeler veriyordu. Ýstanbul fethedildikten sonra Akþemseddin, Sultan Fatih'le birlikte þehre girdi. Fetih ordusu Ýstanbul'a girdikten sonra Ýslamiyet'in harple ilgili hukukunun
gözetilmesini genç Padiþah'a hatýrlattý ve buna göre hareket edilmesini
bildirdi.

Sultan Fatih, Akþemseddin'e Eshab-ý kiramdan Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunduðu yeri sordu. Akþemseddin: "Þu karþý yakadaki tepenin eteðinde bir nur görüyorum. Orada olmalýdýr." cevabýný
verdi. Daha sonra orasý kazýldý ve Eyyub Sultan'ýn (r.a) kabri ortaya
çýktý. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed, Eyyub Sultan'ýn kabri þerifinin üzerine bir türbe, yanýna bir cami ve ilim öðrenmek için gelen
talebelerin kalabileceði odalar inþa ettirdi. Sultan, Akþemseddin'den Ýstanbul'da kalmasýný istediyse de, Akþemseddin Padiþah'ýn bu teklifini
kabul etmedi. Göynük'e yerleþti ve vefatýna kadar orada kaldý.

Eserleri: Risalet-ün-Nuriyye, Def'ü Metain, Risale-i Zikrullah,
Risale-i Þerh-i Ahval-i Hacý Bayram-ý Veli, Malumat-ý Evliya,
Maddet-ül-Hayat, Nasihatname-i Akþemseddin.

ALÝ ÞÎR NEVAÎ
(1441-1501)

Türk Edebiyatý'nýn en seçkin þairlerinden biri olan Ali Þîr Nevaî
1441'de Herat'ta doðdu. Babasý Timur'un meliklerinden Sultan Ebu
Said'in veziri Kiçkine Bahþi idi. Ýlk eðitimini babasýndan aldý. Daha
sonraki eðitimine Horasan ve Semerkant'ta devam etti. Okul arkadaþý Hüseyin Baykara Herat'ta yönetime geçince Ali Þîr Nevaî'yi önce
mühürdarlýk sonra da vezirlik görevine tayin etti. Bir süre Astrababad
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valiliði de yapan Nevaî, görevinin dýþýnda bütün yaþamý Herat'ta geçti.
Aylýk bile almadan kabul ettiði görevi sonunda sözü Padiþah kadar
geçer duruma geldi. Hayatý boyunca sanat ve ilim çevreleriyle sürekli iliþki içinde oldu. Türkçe'nin ilk büyük þairlerinden biri olan Nevaî,
Sultan Baykara'yý bir sefer dönüþü karþýlarken geçirdiði kalp krizi
sonucu 3 Ocak 1501'de vefat etti.

Büyük alim ve þair Ali Þîr Nevaî, yazdýðý eserlerle Türk diline ivme
kazandýrdý, Farsça þiir yazmaya özenildiði bir dönemde þairlere farklý
bir bakýþ açýsý sundu. Kaþgarlý Mahmut'tan sonra Türk diline en büyük
hizmet eden kiþi olarak tanýnan Ali Þîr Nevaî, "Muhakemet-ül Lügateyn" adlý eserinde Türkçe ile Farsça'yý karþýlaþtýrmýþ, Farsça yazma
özentisindeki çaðdaþý yazarlara Türk dilinin inceliklerini göstermiþtir:
"Ana dilim üzerinde düþünmeye koyuldum, Türkçe'nin derinliklerine daldým. Ben bu alemden vazgeçmedim. Korkmadým, yýlmadým, güçlükleri yendim,
çetinliklerle savaþtým, emeklerimi esirgemedim. Bu alemin aydýnlýk alanlarýnda,
ilhamýmýn þahlanan atýný koþturdum. Sýnýrsýz uzaylarda hayalimin hýrçýn kuþunu havalandýrdým… Türk'ün bilgisiz ve zavallý gençleri, güzel sanarak Farsça þiir söylemeye özeniyorlar. Sözün doðrusu: Türkçe yazmak ellerinden gelmiyor. Eðer Türkçe þiir söyleyecek olsalar Farslarýn Türkçe þiirleri gibi olacak…"

Ali Þîr Nevaî Fars dilini iyi bildiðini göstermek için Türkçe þiirlerinin yaný sýra bir de Farsça divan yazmýþtýr.

Türk edebiyatýnýn ilk þuara tezkiresi (Mevcalisü'n Nefais) onundur. Mizanü'l Evzan isimli eserinde, þiir ve müzikte kullanýlan her çeþit biçim ve usul özelliklerini tanýtýr. Türk edebiyatýnda ilk hamse yazarý olan Ali Þîr Nevaî, genel adý Hazainü-l Mania (Anlam Hazineleri) isimli eseri on bin beyitlik dört farklý divandan (Çocukluk Gariplikleri, Gençlik Seçkinlikleri, Orta yaþ Güzellikleri, Yaþlýlýk Yararlarý)
oluþmaktadýr. Nevaî, kendine özgü içerik ve biçim yenilikleriyle Ýslâmi Türk Edebiyatý döneminin en verimli sanatçýsý olmuþtur. Þiir, mesnevi, tarih, tezkire, tasavvuf, dil gibi çeþitli alanlarda otuzdan fazla
eser veren Ali Þîr Nevaî, Anadolu Türkleri arasýnda da tanýnýp sevilmiþ,
yaþadýðý dönemden yüz yýllar sonra bile Ahmet Paþa, Fuzuli, Nedim,
Þeyh Galip gibi büyük þairleri etkilemiþtir.
"Bahâr boldu vü gül meyli kalmadý könlüm
Açýldý gonce vü lakin açýlmadý könlüm"

BÂKÝ

(1526-1600)
1526 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Bâki'nin asýl ismi Mahmud Abdülbâki'dir. Fakir bir ailenin çocuðu olan Bâki'nin, babasý müezzinlik
yapýyordu. Çocukluðunda saraç çýraklýðý yaptý. Eðitime, ilme olan büyük tutkusu fark edilmeye baþlanýnca ailesi medreseye devam etmesine izin verdi. Kendi gayretiyle iyi bir eðitim gördü, dönemin ünlü müderrislerinden ders aldý. Eðitimi boyunca þiire olan ilgisi giderek arttý
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ve güçlü kaleminin ünü de yavaþça yayýlmaya baþladý. Eðitimini tamamladýktan sonra çeþitli medreselerde müderrislik yaptý. Hayatý boyunca çeþitli dönemlerde kadýlýk, kazaskerlik gibi makamlarda devlet
hizmetinde bulundu, yaþlýlýðýnda Þeyhülislam olmak istese de bu göreve getirilmemiþtir. 1600 yýlýnda, Ýstanbul'da vefat etti. Bâki, 16. yüzyýlda þairler sultaný olarak anýlan þairimizdir.
Bâki, Osmanlý'nýn en güçlü devirlerinden birinde yaþadý, bu da
pekâla onun þiirlerine ve þiirlerinde kullandýðý temalara yansýdý. Aþk,
yaþamanýn zevki ve doða þiirlerinin baþlýca konularýdýr. Her ne kadar
þiirlerinde tasavvuf etkisi veya tema olarak tasavvuf bulunmasa da,
tasavvufta da özel bir mahiyeti olan aþk mefhumunu sýk sýk konu almasý itibariyle, divaný mutasavvýflar tarafýndan çok sevilir. Tekniði
güçlüdür, þiirlerinde yakaladýðý ahenk ve akýcýlýk fark yaratýr. Dil
kullanýmýnda çok yeteneklidir. Þiirlerinin oluþturduðu týný, musiki de
þiirlerinin farklý bir özelliðidir.

Bâki'nin, Türk Divan þiirinin dönemin ünlü akýmlarý ve eserleri
seviyesine ulaþmasýnda çok büyük katkýsý vardýr. Eserlerinden biri de
Kanunî Sultan Süleyman'ýn vefatý üzerine yazdýðý "Mersiye-i Hazret-i
Süleyman Han" isimli mersiyedir. Þiirlerinde Ýstanbul Türkçesini baþarýyla kullandý. Ahenk ve musikiye önem veren Bâki, söz seçiminde
titiz davrandý ve genellikle din dýþý konularý iþledi. Baki'nin gazellerinden; "Bâki kalan bu kubbede bir hoþ sada imiþ." sözü dilimize
yerleþmiþtir.
Eserleri: Divan, Fazâ'ilü'l-Cihad, Fazâil'i-Mekke, Hadîs-i Erbain
Tercümesi, Kanuni Mersiyesi.
Yârdan cevr ü cefâ lûtf u kerem gibi gelür

Gayrdan mihr ü vefâ derd ü elem gibi gelür
Firkat-ý yâr katý zâr u zebun itdi beni

Döymeyem mihnet-i hicrâna ölem gibi gelür
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Uydurup leþker-i uþþâkýný ol þâh-ý cihân
Nâz ile salýný salýný alem gibi gelür

Dil-i pür-hûn elem-i aþkun ile cûþ ideli

Çeþme-i çeþmün akan sularý dem gibi gelür
Bâkýyâ hangi gönül þehrine gelse þeh-i aþk

Bile endûh u belâ hayl ü haþem gibi gelür"

BALTACI MEHMED PAÞA
(1662-1712)

Osmanlý Devleti sadrazamlarýndan Mehmed Paþa, 1662 yýlýnda
Kastamonu sancaðý Osmancýk kasabasýnda doðdu. Baltacý ocaðýnda
yetiþti ve yazýcý halifeliðine kadar yükseldi. Devletin birçok eyaletinde görevlerde bulundu. Sultan III. Ahmed zamanýnda Mirahurluða
yükseltildi. 1704'te vezirlik rütbesi ile kaptan paþalýða getirildi.
Hakkýnda çýkarýlan bazý dedikodular sebebiyle azledilerek, Erzurum,
sonra da Halep valiliðine tayin edildi. Dört yýl kadar bu vazifede kaldýktan sonra, ikinci defa sadrazam oldu.

Bu sýrada Rusya'ya karþý açýlan seferin serdarlýðýna getirildi. Komutasýndaki kuvvetlerle Prut Irmaðý kýyýsýnda Rus ordusunu çember içerisine aldý. Rus kuvvetlerinin bir yaný Prut bataklýðý diðer yaný ise Osmanlý askerleriyle çevriliydi. Rus çarý büyük tavizler vermek suretiyle
barýþ yapmak istedi. Kýrým Haný Devlet Giray'ýn karþý çýkmasýna raðmen sadrazam Baltacý Mehmed Paþa yeniçerilerin disiplinsiz hareketleri ve bazý devlet adamlarýnýn anlaþmaya meyilli olmalarý yüzünden
bu isteði kabul etti, Prut Antlaþmasý 1711. Ancak, Ruslarýn antlaþma
hükümlerini yerine getirmemesi üzerine Baltacý'nýn aleyhtarlarý harekete geçti. Nitekim görevinden azledilen Baltacý Mehmed Paþa, önce
Midilli, ardýndan da Limni adasýna sürüldü ve 1712 yýlýnda burada
vefat etti.

BARBAROS
HAYREDDÝN PAÞA
(1478-1546)

Osmanlý amirali, Barbaros Hayreddin Paþa, 1478 yýlý civarlarýnda
Midilli'de doðdu. Asýl adý Hýzýr'dý. Din ve devlet yolunda yaptýðý büyük iþlerden dolayý Kanuni Sultan Süleyman tarafýndan, Hayreddin

131 Muhteşem Osmanlı’nın Mimarı Güzide Şahsiyetler

ismi verildi. Doðu Akdeniz kýyýlarýndaki kavimler tarafýndan "kýzýl sakallý" manasýna gelen Barbarossa diye tanýndý. Babasý Vardar yenicesinden olan Yakup Aða, bir Osmanlý sipahisiydi ve 1461 yýlýnda
Midilli'nin fethi sýrasýnda Fatih Sultan Mehmed'le birlikteydi.

Barbaros Hayreddin Paþa (Hýzýr)'ýn, Ýshak, Oruç ve Ýlyas adýnda
üç kardeþi vardý. Denizci kardeþlerin Akdeniz sularýnda Ceneviz,
Fransýz, Ýspanyol ve Venedik gemilerine karþý kazandýklarý baþarýlar,
servet, kuvvet ve þöhretlerini artýrdý. Ýshak ve Oruç Reis'ler þehit
olunca Barbaros Hayreedin Paþa Cezayir Beyliði'ne atandý. 1534 yýlýnda Kanuni Sultan Süleyman tarafýndan Ýstanbul'a çaðrýlan Hayreddin Paþa, mükemmel bir donanma ile Ýstanbul'a doðru yola çýktý. Ýstanbul'da büyük bir merasimle karþýlanan Barbaros, Kanuni Sultan
Süleyman tarafýndan Cezayir Beylerbeyi ve kaptan-ý deryalýða tayin
edildi.
Barbaros Hayreddin Paþa, 80 gemilik donanma ile Akdeniz'e açýldý. Tunus Beyi, Alman Ýmparatorluðu, Papalýk, Ýspanya, Napoli, Ceneviz ve Portekiz donanmalarýna karþý günlerce süren deniz savaþlarýndan sonra büyük zaferler kazanýldý, birçok þehir ele geçirildi. Osmanlý, topraklarýna toprak katý. Bu zaferlerden sonra tekrar Ýstanbul'a
davet edilen Hayreddin Paþa, baþka bölgeler için vazifelendirildi. Barbaros Hayreddin Paþa komutanlýðýnda Osmanlý donanmasý Preveze
Deniz Savaþý’ndan zaferle ayrýldý. Böylelikle Akdeniz'de Osmanlý
hakimiyeti tamamen saðlanmýþ oldu.

Barbaros Hayrettin Paþa 5 Temmuz 1546 yýlýnda Ýstanbul'da vefat
etti. Saðlýðýnda Beþiktaþ'ta yaptýrdýðý medresenin yanýndaki türbesine
defnedildi. Onun ölümü için "Denizin reisi öldü" denildi. Barbaros
Hayreddin Paþa zamanýnda Osmanlý denizciliði gücünün zirvesine
ulaþmýþ, onun mektebinde yetiþen deðerli denizciler ve teþkilatlý tersane sayesinde bu güç varlýðýný bir süre daha devam ettirmiþtir. Barbaros Hayreddin Paþa, alim ve cesur bir komutandý. Ýri yapýlý ve kumral tenliydi. Saçý, sakalý, kaþlarý ve kirpikleri çok gürdü. Ömrü denizlerde geçtiðinden Rumca, Arapça, Ýspanyolca, Ýtalyanca ve Fransýzca
gibi Akdeniz dillerini çok iyi bilirdi. Çinili Hamam kendisine aittir.
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Osmanlý Devletinde 12 sene kaptan-ý deryalýk hizmetinde bulunan Barbaros Hayreddin Paþa, devletin sýnýrlarýný Fas'a kadar uzattý.
Serveti ile Ýstanbul'un birçok semtine hanlar, hamamlar, konaklar, evler, deðirmenler, fýrýnlar yaptýrdý. Hayreddin Paþa geceyi üçe ayýrýrdý.
Birinci kýsmýnda Kur'an-ý Kerim okur, ikinci kýsmýnda ibadet eder ve
üçüncü kýsmýnda da uyurdu.

CEM SULTAN
(1459-1495)

Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmed'in küçük oðludur. 1459 yýlýnda doðdu. Annesi Çiçek Hatun'dur. Ýlk terbiyesini saray hocalarýndan
aldý. Beþ yaþýna gelince, bir hocaya verilerek Kastamonu sancakbeyliðine gönderildi. Eðitim ve öðrenimine burada devam etti. Fatih Sultan Mehmed, büyük oðlu Mustafa'nýn vefatý üzerine Cem'i Karaman
eyaletine gönderdi. Cem Sultan Konya'da kaldýðý müddet zarfýnda,
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tahsilinin yaný sýra ata binmek ve her türlü silâhlarý kullanmakta
büyük bir maharet kazandý.

Mýsýr Seferine çýktýðý tahmin edilen Fatih Sultan Mehmed Gebze'de hastalanarak vefât edince, babasýnýn yerine tahta çýkan II. Bayezid'e kardeþi Cem Sultan muhâlefet etti. 28 Mayýs'ta yapýlan savaþý
kazanan Cem Sultan Bursa'da padiþahlýðýný ilan etti. Kendi adýna hutbe okutarak para bastýrdý. Çok geçmeden Sultan II. Bayezid'e bir
mektup gönderen Cem Sultan, Osmanlý topraklarýný eþit olarak
paylaþmayý teklif etti. Kabul edilemeyecek bu teklif karþýsýnda harekete geçen Sultan II. Bayezid, ordusuyla birlikte Cem Sultan'ýn üzerine yürüdü. Savaþý kaybeden Cem Sultan, yanýna ailesini de alarak
Kahire'ye doðru yola çýktý.

Oradan Mekke'ye geçen Cem Sultan hac farizasýný yerine getirdi.
Karaman beyi olan Kasým Beyin tahriklerine kayýtsýz kalamayan Cem
Sultan II. Beyazid'e karþý tekrar harekete geçti. Onun Kudüs'te oturmasýný teklif eden Sultan II. Bayezid'e karþýlýk Cem Sultan, Osmanlý
topraklarýnda hâkim olacaðý bir bölgenin kendisine tahsis edilmesinde
ýsrar ediyordu.

Konya'yý kuþattý. Ancak baþarýlý olamadý. Mýsýr’a tekrar dönmeyi
amaçlayan Cem Sultan, bütün yollarýn tutulduðu haberini aldý. Bu sýrada Rodos þövalyelerinden Pierre d'Aubusson Cem Sultaný Rodos'a
davet etti. Rodos'a giden Cem Sultan, yapýlan antlaþma gereðince istediði zaman adadan ayrýlacaðýný düþünüyordu. Ancak sahtekâr þövalyeler buna hiçbir zaman izin vermediler ve Cem Sultan esir hayatý yaþamaya baþladý. Cem Sultan'ýn Rodos þövalyelerinin eline düþmesi, hem kendisi hem de Osmanlý tarihi için talihsiz bir olay olmuþtur.

Cem Sultan daha sonra, Fransa'ya gönderildi. Cem Sultan'ýn Fransa'dan baþka bir ülkenin eline geçmesini Osmanlý Devleti açýsýndan
sakýncalý gören Sultan II. Bayezid, Fransa'ya bir elçi göndererek Cem
Sultan'ýn Fransa'da tutulmasýný istedi. Cem Sultan'ý kullanmak isteyen Papa VIII.Innocent, Osmanlýlara karþý bir haçlý seferi düzenlenmesini istiyordu. Ancak bunda baþarýlý olamayýnca Cem Sultan'a Hýristiyan olma teklifinde bulundu. Buna karþýlýk Cem Sultan ona þöyle
cevap verdi: "Deðil Osmanlý Saltanatý, hatta bütün dünyanýn padiþahlýðýný verseniz dinimi deðiþtirmem." Cem Sultan'ýn bakým masraflarý
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için Papa, Sultan II. Bayezid'den yýlda 40.000 altýndan fazla para kopartmayý baþarmýþ, Cem Sultan'ý serbest býrakma tehditleriyle de
Osmanlý fetihlerini durdurmuþtu.

Rumeli'den tekrar Osmanlý topraklarýna gelmek isteyen Cem Sultan, 13 yýl esir hayatý yaþadý. En son Papa'nýn elinden Fransýz Kralý tarafýndan kurtarýlmýþ, ancak büyük bir ihtimalle zehirlendiði için bir
hafta içinde 25 Þubat 1495'de vefat etmiþtir. Vefatýndan 4 yýl sonra
Cem Sultan'ýn cenazesi Osmanlý topraklarýna getirilerek Bursa'da kardeþi Þehzade Mustafa'nýn yanýna gömüldü. Böylece yýllar süren macerasý sona erdi ve en azýndan cenazesi kendi topraklarýna defnedildi.
Cem Sultan, aðabeyi Sultan II. Bayezid'e yazdýðý bir þiirinde
ona þöyle seslenir:
"Sen bister-i gülde yatasýn þevk ile handan,

Ben kül döþenem külhan-ý mihnette sebeb ne"
(Sen gül döþenmiþ yatakta neþeyle gülerek yatarken,
ben zahmet ve eziyet içinde küle batayým, neden)

Sultan Ýkinci Bayezid ise ona þöyle cevap verir:
"Çün rüz-i ezel kýsmet olunmuþ bize devlet,

Takdire rýza vermeyesin böyle sebeb ne,

Haccacü'l-Haremeynüm deyüben da'va kýlarsun,
Ya saltanat-i dünyeviye bunca taleb ne"
(Bize ezelden saltanat kýsmet imiþ,

sen ise kadere rýza göstermedin buna sebep ne,

Hacca gittin kendini temizlemek davasýna düþtün,
peki dünya saltanatý için bunca hýrs niye"

CENAB ÞAHABETTÝN
(1870-1934)

Edebiyat-ý Cedide'nin önde gelen temsilcilerinden Cenab Þahabettin 1870'te Manastýr'da doðdu. Edebiyata yakýn ilgi duyan bir aileden geliyordu. Babasýnýn Plevne'de þehit düþmesinden sonra ailesiyle
Ýstanbul'a geldi. Ýlköðrenimini Tophane'deki Fevziye Mektebi'nde yaptý. Küçük yaþta þiir yazmaya baþladý. Ýlk þiirleri 'Saadet' Gazetesi’nde
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yayýmlandý. Feyziye Ýdadisi'ni ve Askeri Týbbiye'yi bitirdikten sonra
ihtisas için Paris'e gönderildi. Dönüþünde Mersin ve Rodos'ta doktorluk, Hicaz'da sýhhiye müfettiþliði yaptý. 1914'te emekliye ayrýlarak
Darülfünun'da Batý Edebiyatý ve Fransýz dili öðretmenliði yaptý. Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Kuva-yý Milliye'ye karþý olumsuz tutumu nedeniyle öðrencileri tarafýndan istifaya zorlandý. Daha sonra cumhuriyeti
destekledi ama yalnýzlýktan kurtulamadý.

Yenilikçi bir þair olarak Fransýz þiirini kaynaðýnda soludu ve Verlaine'e yakýnlýk duydu. Süslü ve aðdalý bir dille, sone biçiminde yazdýðý aþk ve doða þiirleriyle sembolizmin öncüsü sayýldý. Tevfik Fikret ve
Halit Ziya Uþaklýgil'le birlikte Servet-i Fünun edebiyatýnýn üç önemli
isminden biri oldu. Gelenekçi þairlerin en çok saldýrdýðý yenilikçi þairdi. Diðer Servet-i Fünuncularýn tersine bireysel þiiri tercih etti.

1908'den sonra düzyazýya aðýrlýk verdi. Tanin, Hürriyet, Kalem ve
Hak Gazetelerinde çýkan makalelerinde Genç Kalemler'in sade dil anlayýþýna karþý Osmanlýcayý savundu. Karþýtlarýný eleþtirirken alaycý bir üslup kullandý. Ona göre, alay zekânýn en tabii hakkýydý. Þiiri 'nesir müziði' diye nitelendiren Cenab Þahabettin, 13 þubat 1934'te beyin kanamasý nedeniyle hayata veda etti. Þiirleri ölümünden sonra kitaplaþtýrýlan
Cenab Þahabettin'in gezi, makale, tiyatro, kitaplarý saðlýðýnda basýlmýþtý.

14 Þubatta ünlü þiiri 'Elhan-ý Þita'yý anýmsatan yoðun bir kar yaðýþý altýnda Bakýrköy Mezarlýðý'nda, kýzý Destine Haným'ýn yanýna gömüldü. Meslektaþý ve dostu Mazhar Osman, kara ve fýrtýnaya karþýn
bir konuþma yaparak onu 'dahi þair' olarak selamladý.

Ertesi günkü Cumhuriyet'te de Abdülhak Hamit'in Yunus Nadi'ye
yolladýðý baþsaðlýðý mektubu yayýmlandý: "Yazýklar olsun! Yalnýz ona deðil, onu bilenlere ve sevenlere yazýk, en büyük üstatlarýndan bulunduðu edebiyatýmýza yazýk, hatta Cenab'ýn öldüðünü duyduðum için bana da yazýk!"
Eserleri:

Þiir: Tamat, Seçme Þiirleri, Bütün Þiirleri. Tiyatro: Körebe. Nesir:
Hac Yolunda, Evrak-ý Eyyam, Afak-ý Irak, Avrupa Mektuplarý, Nesr-i
Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri, Vilyam Þekispiyer.
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BÝTMEMÝÞ BÝR GÜL
Bir gonce râz-ý aþký sarar penbe bir güle
Bir gül bugün niþanlanacak andelîb ile

Güller açýnca kendini her kalb-i derbeder

Güller açýnca arþ-ý hayâlâtý devreder

Cûlar güler uzakta, çemenlerde bâd-ý saf

Eyler harem-serâyým eþ kuþlarýn tavaf
Güllerle rû-be-rû açýlýr taze sineler,

Her sine kendi üstüne güllerle iðneler.
Cenab Þahabettin

CEZAYÝRLÝ HASAN PAÞA

Hasan Paþa, Osmanlý Devletine hizmet vermiþ, cesaretiyle tanýnmýþ sadrazamlardandýr. Heybetli görünüþünden dolayý önceleri kendisine "Palabýyýk" lâkabý verilmiþse de, sonralarý; Cezayirli ünvaný ile
anýlýp meþhur olmuþtur. 1720'de Gelibolu'da doðduðu rivayet edilmektedir. Diðer bir rivayete göre ise, küçük yaþta Ýran sýnýrýnda esir
düþmüþ daha sonra da Tekirdaðlý bir tüccar tarafýndan köle olarak
satýn alýnýp büyütülmüþtür.
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Kendisi denizciliðiyle meþhur olduðundan, kaptanlar sýnýfýna alýnarak, bir de gemi verildi. 1770'te mîr-i mîrânlýk pâyesiyle kaptan oldu ve Limni Adasýný Hýristiyanlardan alýp "Gâzî" ünvânýný kazandý.
Ayný sene içinde vezir olan Hasan Paþa, kapdân-ý deryalýða getirildi.
Daha sonra Boðaz muhafýzý, ardýndan da Anadolu eyaleti ile Rusçuk
seraskeri oldu. Ayný sene ikinci defa kaptan-ý derya oldu. Hasan Paþa, iki sene sonra kaptan-ý deryalýktan alýndý ve kendisine Özi Kalesi
seraskerliði (baþkomutanlýk) görevi verildi.

Hasan Paþa, Yeniçeri ocaðýna kaydoldu ve bazý muharebelere katýldý. Belgrad'ýn kuþatýlmasý sýrasýnda gayret ve cesaretini gösterdi.
Hasan Paþanýn ikinci kaptan-ý deryalýðý 15 yýl sürdü. Bu süre içinde
pek büyük hizmetlerde bulunan Hasan Paþa, Suriye ve Irak'ta baþ gösteren Tâhir Ömer isyânýný bastýrdý. Mora Yarýmadasýndaki isyankâr
Arnavutlarý yenerek fitne ateþini söndürüp, huzur ve sükûnu yeniden
saðladý. Daha sonra 1787 Rus-Avusturya Harbinde Yýlan Adasý Savaþýna katýlýp, Rus donanmasýný maðlup etti. Ertesi yýl Kasým ayýnda Ýsmail Kalesi önünde de Ruslarý hezimete uðrattý, bu baþarýsý üzerine
1789 senesinde kendisine vezîr-i âzamlýk (sadrâzamlýk) pâyesi verildi.
Hasan Paþanýn sadrazamlýðý üç buçuk ay sürdü. 1790 senesi Mart
ayýnda Hakk'ýn rahmetine kavuþtu.

Hasan Paþa, yürüttüðü devlet hizmetleri yanýnda, birçok hayýr
eserleri de býraktý. Ýstanbul tersanesinde kalyoncular için bir kýþla inþa ettiren Hasan Paþa, Middili'ye dört saat mesafedeki bir yerden þehre su getirterek çeþmeler yaptýrdý. Vize'de cami, hamam ve üç çeþme,
Midilli Adasý ortasýnda Paþa Köþkü ve büyük mermer havuz ile Limni, Sakýz, Ýstanköy adalarýnda çeþmeler yaptýrdý. Devlete sadýk, gayretli ve sözünü esirgemeyen bir kiþi olan Cezayirli Gazi Hasan Paþa,
mal varlýðýnýn büyük çoðunluðunu devlet iþlerine harcadý, öldüðünde
çok az bir servet býraktý.

ÇORLULU ALÝ PAÞA

Ali Paþa, Osmanlý sadrazamlarýndandýr. 1669 senesinde Çorlu'da
doðdu. Çorlu'da yerleþmiþ bir çiftçi ailesinin oðludur. Kapýcýbaþý Türkmen Kara Bayram Aða'nýn evlatlýðý olarak, önce Galata Sarayý'na, daha sonra Enderun-ý Hümayun'daki Seferli Koðuþu'na, buradan da Hane-i Hassa'ya yerleþtirildi. Ýkinci Mustafa Han zamanýnda, Sadrazam
Amcazade Hüseyin Paþa'nýn kendisinden bizzat silahtarlýk rica etmesi
üzerine, 1700'de bu memuriyete tayin edildi.
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Silahtarlýðý, daha üst derecede bir memuriyet haline getirdi. Padiþah ile sadrazam arasýndaki haberleþmenin silahtarlýk makamý vasýtasýyla yerine getirilmesini ve Darüssade'den baþka Babüssade ile Enderun-ý Hümayun'a ait bütün iþlerin de silahtar aða nezaretinde yapýlmasýný saðladý. Çorlulu Ali Paþa'nýn bu baþarýlarý çok geçmeden birbirleriyle yarýþ halinde bulanan sadrazamýn ve þeyhülislamýn dikkatini
çekti.

1703'te silahtarlýktan alýnýp, kubbe vezirliði ile saraydan uzaklaþtýrýldý. Önce sadâret kaymakamlýðýna, Sultan III. Ahmed'in tahta çýkmasýndan sonra da Halep valiliðine tâyin edildi. Ayný sene dördüncü
kubbe vezirliðine tayin olunan Ali Paþa, 1704'te Trablusþam valiliðine
getirildi. Ýki ay sonra tekrar kubbe vezirliðine getirildi. 1705'te Baltacý
Mehmed Paþa’nýn sadâretten azli üzerine sadrazam oldu. 1708 yýlýnda yedi yýldýr niþanlý bulunduðu Sultan II. Mustafa'nýn kýzý Emine
Sultan'la evlendi.

Ýsveç-Rus savaþý sýrasýnda Ýsveç'i Ruslara karþý destekledi. Amacý
ilerde meydana gelebilecek Rus-Osmanlý savaþýnda yorgun düþmüþ
bir Rus ordusuyla karþýlaþmak ve galip çýkmaktý. Sultan III. Ahmed'in
bu siyaseti tasvip etmemesi ve bir süre sonra Ruslarýn savaþtan galip
ayrýlmasý üzerine Çorlulu Ali Paþa, aleyhinde yapýlan propagandalar
sonucu gözden düþtü. Sultan III. Ahmed, Ali Paþa'yý sadaretten azletti ve bir gün sonra Kefe'ye sürdü. Çorlulu Ali Paþa, sadrazamken
Sinop'a sürdüðü Þeyhülislam Paþmakçýzade Seyyid Ali Efendi’nin
fetvasý ve padiþahýn Aralýk 1711 tarihli fermaný ile idam edildi.

Çorlulu Ali Paþa sadrazam olduktan sonra, devletin mali iþleriyle ilgilendi ve saray masraflarýný kontrol altýna almak istedi. Tersane ve donanmaya önem verdi. Toplar döktürdü, askeri ocaklarda düzenlemelerde bulundu. Ali Paþa, servetini hayýrlý eserlere harcadý; câmi, çeþme,
dârülhadîs, kütüphâne, tekke, imâret, hamam, þadýrvan yaptýrdý.
Ýstanbul Çemberlitaþ'taki medresesi çarþý olarak kullanýlmaktadýr.

DADALOÐLU
(178?-186?)

19. yüzyýlda yaþamýþ ünlü Halk þairlerinden Dadaloðlu'nun doðum
ve ölüm tarihleri hakkýnda kesin bir bilgi yoktur. Güney illerinde dolaþan ve Toroslarda yaþadýðý söylenen Türkmenlerin Avþar aþiretine
baðlý olduðu bilinmektedir. Dadaloðlu'nun asýl adý Veli'dir. Babasý da
bir aþiret þairi olan Âþýk Musa'dýr. Dadaloðlu'nun yaþamý hakkýnda yazýlý bir belge bulunmamaktadýr. Halktan aktarýlan rivayetler ve þiirler
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az da olsa ozanýn yaþamýyla ilgili ipuçlarýný oluþturur. Bu durum hemen hemen bütün halk þairleri için geçerlidir. Göçebe bir yaþam sürmeleri ve ikamet ettikleri mekânlarýn sadece halka yönelik olmasý
ozanlarýn yaþamýyla ilgili detaylý, yazýlý belgelerin olmasýna olanak
býrakmamýþtýr. Saz þairlerinin þiirleri dilden dile dolaþmýþ, günümüze kadar sözlü gelenek sayesinde gelmiþtir. Dadaloðlu da bunlardan
biridir.

Güneyde yaþayan ve Osmanlý Devleti’ne karþý sýk sýk isyan giriþimlerinde bulunan aþiretlerle, yönetim arasýndaki mücadele uzun süre
devam etmiþtir. Kozanoðlu Aþireti bunlarýn arasýndadýr. Dadaloðlu bu
aþiretin saz þairlerindendir. Ozan elinde sazý daðlarda isyana katýlmýþ
ve devlet aleyhinde birçok þiir dillendirmiþtir. Þiirlerinde sert bir üslup kullanan ozan; "Hakkýmýzda devlet etmiþ fermaný/ Ferman padiþahýn,
daðlar bizimdir." diyerek tavrýný gizlememiþtir. Göçmen gruplarýn Anadolu'nun çeþitli illerine ikamet ettirilmeleri isyaný durdurmuþ, Kozanoðlu Aþireti Sivas dolaylarýna yerleþtirilmiþtir.

Okuryazarlýðý olmayan ozan, yiðitlik üzerine söylediði þiirlerle tanýnmýþ, daðlarda padiþaha meydan okuyuþuyla bilinmiþtir. Yaþadýðý
dönemin olaylarýný, cenklerini þiirleþtirmiþ, günümüze birden fazla
kahramanlýk türküsü býrakmýþtýr. Dadaloðlu'nu yaþatan þey, daðlardan
beslendiði cenkler ve yiðitlik söylemleridir. Daha sonra zorunlu tutulan
yerleþim þartlarý onu derinden yaralamýþ, bir türlü daðlardan kopamamýþtýr. Nitekim yaþamýnýn sonlarýna doðru tekrar daðlara dönmüþ ve
kýsa bir zaman sonra burada ölmüþtür.

Dadaloðlu þiirlerinde o günün þartlarýný, toplumun yapýsýný ve yaþananlarý kendi duygularýyla harmanlamýþ sade bir dil kullanarak,
unutulmayan sanat eserleri ortaya koymuþtur. Halkýn acýlarýný, özlemlerini, aþklarýný elinde sazýyla bestelemiþ, onlarýn düþüncelerine
ses olmuþtur. Ozan sadece cenk þairi deðil, bütün güzelliklere vurgun bir aþk þairidir de. Güneydeki halkýn hikâyelerini, deyiþlerini ve
törelerini yörenin üslubuyla dile getirmiþ, tabiata olan sevgisi sazýnda
hayat bulmuþtur.
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Dadaloðlu Þiirleri

DADALOÐLU
N'olaydý da Kozanoðlu'm n'olaydý
Sen ölmeden bana ecel geleydi

Bir çýkýmlýk canýmý da alaydý

Böyle rüsvay olmasaydýk cihanda

Neyledik de Hakk’a büyük söyledik

Ne akýlla kahbeleri dinledik

Cahil idik n'ettiðimiz bilmedik

Aciz çýktý bak adýmýz her yanda
Beðim gelir arkasýndan bin atlý

Cümlesi de sanki kuþtur kanatlý

Ölürsek derdimiz olur bin katlý

Yâr yetimi kalýr mýydý meydanda
Derviþ Paþa gayri kýna yakýnsýn

Böbür böbür dört bir yana bakýnsýn

Emme bizden gece gündüz sakýnsýn

Öç alýrýz ilk fýrsatý bulanda
Dadaloðlu söyler size adýný

Þimdiden yok bilsin hasým kendini
Baðlasalar parçalarým bendimi

Yatacaðým bilsem bile zindanda
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KALKTI GÖÇ EYLEDÝ AVÞAR ELLERÝ
Kalktý göç eyledi Avþar elleri
Aðýr aðýr giden eller bizimdir
Arap atlar yakýn eyler ýraðý

Yüce daðdan aþan yollar bizimdir
Belimizde kýlýcýmýz kirmaný

Taþý deler mýzraðýmýz temreni

Sultan hakkýmýzda etmiþ fermaný

Ferman padiþahýn daðlar bizimdir
Dadaloðlu'm yarýn kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koçyiðitler yere serilir

Ölen ölür kalan saðlar bizimdir

EBUSSU'ÛD EFENDÝ
(1490-1574)

On altýncý asrýn meþhûr Osmanlý âlimlerinden olan Ebussu'ûd
Efendi, On üçüncü Osmanlý þeyhülislâmýdýr. Tefsir, fýkýh ve diðer ilimlerde büyük âlimdi. Ýsmi, Ahmed bin Muhammed'dir. Ebussu'ûd elÝmâdî ismiyle meþhur olup, Hoca Çelebi adýyla da tanýnmýþtýr. 1490
senesinde Ýskilip'te doðdu. Âlimler yetiþtiren bir âileye mensuptur.
Dedesi, Ali Kuþçu'nun kardeþi Mustafa Ýmâdî'dir. Semerkand'dan
Anadolu'ya gelip yerleþmiþtir. Babasý âlim ve kâmil bir zât olup,
Hünkâr þeyhi olarak bilinirdi.
Ebussu'ûd Efendi, önce babasýndan ilim öðrendi. Gençlik çaðýnda
da babasýnýn derslerine devâm ederek icâzet aldý. Babasýndan sonra
dönemin büyük alimlerinden ilim öðrendi. Tahsilini tamamladýktan
sonra, yirmi altý yaþýnda müderris oldu. Çeþitli medreselerde müderrislik yaptý. Bursa kadýlýðýna, sonra da Ýstanbul kadýlýðýna tâyin edildi.
Üç sene Ýstanbul kadýlýðý yaptý. Daha sonra Rumeli kazaskerliðine
tâyin edildi. Sekiz sene bu vazifede bulundu.

Ebussu'ûd Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ýn sevip deðer verdiði,
pek kýymetli bir âlimdi. Kanuni, onu bütün seferlerinde yanýnda bulundurdu. Pâdiþâh'ýn emri üzerine, Budin'in ve Orta Macaristan'ýn tapu ve tahrir iþlerini yaptý. 1545 senesinde elli beþ yaþýndayken,
Fenârîzâde Muhyiddîn Efendi’den sonra þeyhülislâm oldu. Kanunî
Sultan Süleyman ve II. Sultan Selim'in saltanatlarý zamanýnda 30 sene þeyhülislâmlýk yaparak din ve devlete üstün hizmetlerde bulundu.
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Osmanlý þeyhülislâmlarý arasýnda en çok bu makamda kalýp hizmeti
geçen Ebussu'ûd Efendi’dir.

Süleymaniye Camii’nin temel atma merasiminde, mihrabýn temel
taþýný Ebussu'ûd Efendi’ye koydurtan Kanunî Sultan Süleyman, onu
çok sever ve her önemli iþinde onun fetvâsýna mürâcaat ederdi. Devrinde âlimler arasýnda bir mesele hakkýnda farklý hüküm ortaya çýksa,
Ebussu'ûd Efendi’nin tarafýný tercih ederdi. Ebussu'ûd Efendi, o devirde, devlet kanunlarýný dinin hükümlerine uygun þekilde telif etmiþtir.
Týmar ve zeametlere dair mevzularda verilen kararlar, genellikle Ebussu'ûd Efendi’nin fetvalarýna dayanmýþtýr. Mülâzemet usulü de onun zamanýnda tesis edilmiþti. Kanunî, Arazi Kanunnamesi'ni de Ebussu'ûd
Efendi’ye hazýrlatmýþtýr. Kanunî Sultan Süleyman cenaze namazýný
Ebussu'ûd Efendi kýldýrdý. Padiþah'ýn vefâtý üzerine bir mersiye yazdý.
Bu mersiyesi de, edebiyattaki yüksek derecesini göstermiþtir. Ebussu'ûd
Efendi, sekiz sene de II. Selim Han zamanýnda þeyhülislâmlýk yaptý.

Ebussu'ûd Efendi, 25 Aðustos 1574 tarihînde 84 yaþýnda vefat etti. Ýslâm âleminde çok tanýnmýþ olduðundan vefatý büyük bir üzüntüyle karþýlandý. Cenaze namazý Fatih Camii’nde kýlýndý. Cenaze namazý için o devrin âlimleri, vezirler, divan erkâný ve halk, büyük bir
kalabalýk hâlinde toplandý. II. Selim Han, Ebussu'ûd Efendi’nin vefatýndan dolayý çok üzülmüþtür.

Ebussu'ûd Efendi dinî hükümleri çok iyi bilen, saðlam karakterli,
kimseye haksýzlýk etmeyen, hatýr için asla söz söylemeyen, gayet tedbirli bir âlimdi. Devrin durumunu, þartlarýný, halkýn örf ve âdetlerini dikkate alýr, iþlerinde dinin emirlerinden asla dýþarý çýkmazdý. Ebussu'ûd
Efendi, Ýstanbul ve Ýskilip'te hayrat yaptýrdý. Ýskilip'te, babasý ve annesinin bulunduðu türbenin yanýnda bir cami ve bir medrese, o civarda
bir de köprü yaptýrdý. Ýstanbul'da, Eyüp'te bir medrese yaptýrdý. Kabri,
bu medresenin yanýndadýr. Yine Ýstanbul'da Þehremini ve Macuncu
semtlerinde birer çeþme ve hamam yaptýrdý. Mâcuncu'da bir konaðý ve
Sütlüce'de bahçeli bir yalýsý vardý. Tefsirini bu yalýda yazmýþtýr.
Eserleri: Ýrþâdü'l-Aklisselîm (tefsir), Ma'ruzât, Hasm-ül-Hilâf,
Gamzetü'l-Melîh, Kevâkib-ül-Enzâr, Fetvâlar, Kanûnnâmeler, Münþeât, mektuplarý, þiirleri ve diðer eserler.

ENVER PAÞA
(1880-1922)

Enver Paþa 1880 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Soðukçeþme Askeri
Rüþtiyesi'nde öðrenim gördü. Harp Okulu'nu piyade teðmeni olarak
bitirdikten sonra, kurmay yüzbaþý olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu. Selanik'teki üçüncü ordunun emrine girdi. 1906'da binbaþý
oldu. Ýttihat ve Terakki Cemiyeti kurucularý arasýna katýldý. Bu topluluk
içinde tutunup, kendini sevdirdi.
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II. Meþrutiyet'in ilan edilmesinde önemli rol oynadý. Makedonya
Genel Müfettiþliði ve Berlin Ateþemiliterliði gibi görevlerde bulundu.
31 Mart olayýnda Hareket Ordusu'na katýldý. Ýþkodra mutasarrýfý ve
cephe komutaný olarak Ýtalyan saldýrýsýna baþarýyla karþý koyan Enver
Paþa, 1912'de yarbay oldu. 23 Ocak 1913'te Ýttihat ve Terakki tarafýndan düzenlenen Babýali baskýnýna katýldý. Sadrazam Kamil Paþa'nýn
istifasýný saðladý. Böylece Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarý ele
geçirmesinden sonra, albaylýða, ardýndan da tuðgeneralliðe yükseldi.
33 yaþýnda Sait Halim Paþa hükümetinde Harbiye nazýrý oldu. Rusya'nýn Kafkaslardan saldýrmasý üzerine Sarýkamýþ Harekatýný düzenledi. Orduda bazý düzenlemeler yapan Enver Paþa, Fransýz modeli yerine Alman stilini uyguladý. I. Dünya Savaþý'na Almanlarýn yanýnda
katýlmamýzda etkin rol oynayanlar arasýndaydý.

Enver Paþa, Osmanlý'nýn I. Dünya Savaþý’na Almanlarýn yanýnda
katýlmasýnda en etkin rolü oynayan kiþiydi. Edirne'nin geri alýnmasýný
saðlayan, beklenmedik þekilde ani ve beklenmedik saldýrýya dayalý askeri strateji anlayýþýdýr. Rusya'nýn Kafkaslardan saldýrmasý üzerine Sarýkamýþ Harekatý’ný düzenledi. Savaþýn Osmanlý Ýmparatorluðunun yenilgisi ile sonuçlanmasýndan sonra Ýttihat ve Terakki partili arkadaþlarýyla birlikte bir Alman denizaltýsýyla yurt dýþýna kaçtý, önce Odessa'ya,
oradan da Berlin'e gitti; daha sonra Rusya'ya geçti. Anadolu'daki Milli Mücadele hareketine katýlmak istediyse de kabul edilmedi.

Sovyet hükümetinin desteðini kaybettikten sonra Asya Türklerini
ayaklandýrmaya çalýþtý. Bakü'de Doðu Uluslarý toplantýsýna katýldý ve
Batum'da Türkiye Þuralarý Partisi'ni kurarak Türkistan'ý kurtarma hareketini baþlattý. Ancak Rus kuvvetleri karþýsýnda baþarýlý olamadý. 4
Aðustos 1922'de Tacikistan'da, Belcivan yakýnlarýnda bir çarpýþmada
öldü ve Çeðen Köyü’ne defnedildi. Enver Paþa'nýn naaþý 1996 yýlýnda
Tacikistan'dan Türkiye'ye getirilerek, Þiþli Abide-i Hürriyet Tepesi'ne
defnedildi.
Enver Paþa, Sultan Abdülmecit'in torunu Naciye Sultan'la evlenerek Osmanlý hanedanýna damat olmuþtur. Bu evlilikten Türkân Mayatepek, Mahpeyker Ürgüp adlý kýzlarý ve Ali Enver Akoðlu adlý bir
oðlu dünyaya geldi.

ERZURUMLU EMRAH
(?-1854)

19. yüzyýlýn ilk halk þairlerinden olan Erzurumlu Emrah hakkýnda
bilinenler sýnýrlýdýr. Yaþamýyla ilgili bilgi halktan aktarýlan rivayetlere
ve þairin þiirlerine dayanmaktadýr. Rivayetlere göre babasý Bayburt'un
Aksaçlý, annesi ise Erzurum'un Tambura köyündendir. Babasýnýn ölümü üzerine annesiyle birlikte Tanbura köyüne geldi ve iyi bir medrese
eðitimi gördü. Daha çocuk yaþtayken þairliðe merak saldý, hayatýnýn
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büyük bir bölümünü gezerek geçirdi. Erzurumlu Emrah, 1854'de Niksar'da öldü ve Tekkebayýrý mezarlýðýnda Ali Pehlivan türbesinin yanýna
gömüldü.

Erzurumlu Emrah gezgin hayatý yaþadý, Anadolu'da birçok ili gezdi. Sivas, Kastamonu, Sinop, Konya, Niðde ve Ýstanbul bunlarýn
baþýnda gelir. Bu seyahatler þairin mýsralarýna yansýmýþ, adeta bir
Anadolu haritasý oluþmuþtur.

Emrah, Nakþibendî Tarikatýnýn Halidiye kolunu kuran Þeyh Halid'e baðlandý, bir süre Þeyhinden ilim dersleri aldý. Burada Arapça ve
Farsça dersler aldý. Daha sonra þeyhinden ayrýlarak Ýstanbul'a geldi ve
dönemin padiþahý II. Mahmut'un sevgisini kazandý ve ödüllendirildi.
Birçok halk þairi gibi Divan þairlerine özendi ve Divan tarzý þiirler yazmaya baþladý. Fakat asýl baþarýsýný koþmalarýnda ve semailerinde gösterdi. Karacaoðlan, Âþýk Ömer ve Gevheri gibi üstatlardan etkilendi, taklitten kaçýnarak kendi üslubunu oluþturdu. Anadolu'nun birçok ilinde koþma ve semaileriyle tanýnmýþ, birçok þiiri ezberlenmiþ ve
bestelenmiþtir.
Erzurumlu Emrah Þiirleri

GÖNÜL GURBET ELE ÇIKMA
Gönül gurbet ele çýkma

Ya gelinir ya gelinmez

Her dilbere meyil verme

Ya sevilir ya sevilmez

Yüðrüktür bizim atýmýz

Yardan atlattý zatýmýz

Gurbet elde kýymetimiz

Ya bilinir ya bilinmez
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Bahçenizde nar aðacý
Kimi tatlý kimi acý

Gönüldeki dert ilacý

Ya bulunur ya bulunmaz
Deryalarda olur bahri

Doldur da ver içim zehri

Sunam gurbet elin kahrý

Ya çekilir ya çekilmez

Emrah der ki düþtüm dile

Bülbül figan eder güle

Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alýnýr ya alýnmaz

ERZURUMLU ÝBRAHÝM
HAKKI EFENDÝ

Ýbrahim Hakký Efendi, mutasavvýftý. 1703 yýlýnda Erzurum'da doðdu. Osman Efendi adlý bir þeyhin oðludur. Babasý saygýn bir mutasavvýf idi ve Ýbrahim Hakký'yý iyi bir eðitimle yetiþtirdi. Dokuz yaþýndayken babasýyla Siirt'e gitti ve Tillo Köyü'ndeki Kadiri Þeyhi Ýsmail Fakirullah'a baðlandý. 32 sene sonra Erzurum'a döndü. Üç defa hacca
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giden, Arabistan ve Mýsýr'ý dolaþan Ýbrahim Hakký,1752'de Ýstanbul'da Sultan I. Mahmud Han'ýn özel izniyle saray kitaplýðýndan yararlandý. Ýbrahim Hakký olgun bir düþünürdü. Yetmiþten fazla eser
yazdý. Þiirlerini Ýlahiname adý altýnda toplayan Ýbrahim Hakký, ünlü
eseri Marifetname'de çaðýnýn jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar pek çok alandaki bilgilerini bir araya getirmeye çalýþtý.
1780 yýlýnda hakkýn rahmetine kavuþtu.
Erzurumlu Ýbrahim Hakký Marifetname adlý eseriyle insanlara önce çevrelerindeki eþyayý, daha sonra kendilerini ve en sonunda da Allah'ý bildirmeyi amaçlýyordu. Kitabýn içindeki Kýyafetname adlý bölüm
ise bir çeþit görgü bilimidir. Erzurumlu Ýbrahim Hakký, dar çevresi
içinde tasavvufu öðrenmiþti. O, derin düþüncesiyle cisimlerin birleþmesini, hayatýn doðuþunu, cinslerin geliþmesini yepyeni bir görüþle ortaya
atmýþtý.

Ona göre Allah önce "Kendi nurundan bir cevher var edip, andan cemi kâinatý tedric ve tertib ile halk etmiþtir; buna Cevher-i Evvel denir." Erzurumlu Ýbrahim Hakký'ya göre, bütün varlýk küre þeklindedir: "Âlemin her ne tarafýna nazar olunsa þekli muhaddep görünür.", "Arzda ve semada müþahede olunan bütün þekiller yuvarlaktýr." Einstein bu görüþü
ondan çok daha sonra matematiksel yollardan göstermiþtir. Ýnsanlarýn nazarýnda çok önemli bir yer iþgal eden Marifetname adlý eseri
defalarca basýlmýþtýr.

EVLÝYA ÇELEBÝ
(1611-?)

Asýl adý Derviþ Mehmed Zillî olan Evliya Çelebi 1611 yýlýnda Ýstanbul Unkapaný'nda doðdu. Babasý sarayda kuyumcubaþýydý. Evliya
Çelebi'nin ailesi Kütahya'dan gelip Ýstanbul'un Unkapaný yöresine
yerleþti. Ýlköðrenimini özel olarak gördükten sonra bir süre medresede okudu, babasýndan tezhip, hat ve nakýþ öðrendi. Musiki ile ilgilendi.
Kuran'ý ezberleyerek "hafýz" oldu. Enderuna alýndý, dayýsý Melek
Ahmed Paþa'nýn aracýlýðýyla Sultan IV. Murad'ýn hizmetine girdi.
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Evliya Çelebi'nin geziye karþý duyduðu ilgiyi Seyahatname adlý yapýtýnýn giriþinde anlatýrken bir gece rüyasýnda gördüðü Hz. Peygamber'in elini öperken heyecanlanýp "Þefaat ya Resulallah" diyeceðine
"Seyahat ya Resulallah" diyerek, kendi geleceðine farklý bir kapý aralayan garip bir gezgin. Tam kýrk yýl boyunca bütün Osmanlý coðrafyasýný adým adým dolaþtý. Kimi zaman han odalarýnda menakýb dinledi,
kimi zaman da çarþýlarýn kalabalýðýna karýþýp deðiþik kültürlerin insanlarýyla tanýþtý. Zengin konaklarýna misafir oldu; dað baþlarýnda,
terk edilmiþ kalelerde bir ateþin etrafýna toplanmýþ bozkýrlarla dertleþti. Liman kentlerine uðradý; yýkýk surlarý adýmlarýyla ölçtü, binbir
çeþit nesneyi elleriyle tarttý.

1635'te, önce Ýstanbul'un bütün yörelerini dolaþmaya, gördüklerini, duyduklarýný yazmaya baþladý. 1640 dolaylarýnda Bursa, Ýzmit ve
Trabzon yörelerini gezdi, Yakýnlýk kurduðu kimi devlet büyükleriyle
uzak yolculuklara çýktý, savaþlara, mektup götürüp getirme göreviyle,
ulak olarak katýldý. Yanya'nýn alýnmasýyla sonuçlanan savaþta, Yusuf
Paþa'nýn yanýnda görevli bulundu. Doðu illerini, Azerbaycan'ýn, Gürcistan'ýn kimi yörelerini gezdi. Daha sonra Ýstanbul'a dönerek Mustafa Paþa ile Þam'a gitti, üç yýl o dolaylarda gezdi. Sonra Rumeli'yi dolaþmaya baþladý, bir süre Sofya'da bulundu. Avusturya, Arnavutluk,
Teselya, Kandiye, Gümülcine, Selanik yörelerini gezdi. Kaynaklarýn
bildirdiðine göre, Evliya Çelebi'nin gezi süresi 50 yýlý kapsar.

Evliya Çelebi, bütün bir Osmanlý geleneðinin zamaný ve mekaný
aþan hafýzasýydý. Evliya Çelebi'nin gezilerinin oldukça geniþ bir alaný
kaplamasý iki bakýmdan önemlidir. Birincisi Osmanlý Ýmparatorluðu'nun komþu ülkelerle olan iliþkilerini yansýtmasý, ikincisi insan baþarýlarýný ilgilendirir. Bu geziler yalnýz gözlemlere dayalý aktarmalarý,
anlatýlarý içermez, araþtýrýcýlar için önemli inceleme ve yorumlara da
olanak saðlar. Seyahatname'nin içerdiði konular, belli bir çalýþma
alanýný deðil, insan düþüncesinin ürettiði bütün baþarýlarý kapsar.

Evliya Çelebi, seyahatnamesini yazarken o dönemdeki Osmanlý
toplumunda, özellikle Divan edebiyatýnda yaygýn olan düzyazýya baðlý kalmadý. Daha çok günlük konuþma diline yakýn, kolay söylenip yazýlan bir dil benimsedi. Bu dil akýcýdýr, sürükleyicidir, yer yer eðlenceli
ve alaycýdýr.
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Evliya Çelebi gezdiði yerlerde gördüklerini, duyduklarýný yalnýz aktarmakla kalmamýþ, onlara kendi öznel yorumlarýný, düþüncelerini de
katarak gezi yazýsýna yeni bir içerik kazandýrmýþtýr. Anlatým belli bir
zaman süresiyle sýnýrlanmaz, geçmiþle gelecek, þimdiki zamanla geçmiþ iç içedir. Evliya Çelebi eserinde zaman kavramýný ortadan kaldýrýr. Seyahatnamede öyküler, türküler, halk þiirleri, söylenceler, masal,
mani, aðýz ayrýlýklarý, halk oyunlarý, giyim-kuþam, düðün, dernek,
eðlence, inançlar, karþýlýklý insan iliþkileri, komþuluk baðlantýlarý,
toplumsal davranýþlar, sanat ve zanaat varlýklarý önemli bir yer tutar.

Evliya Çelebi insanlarla ilgili bilgiler yanýnda, yörenin evlerinden,
cami, mescid, çeþme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastýr, kule, kale, sur, yol, havra gibi deðiþik yapýlarýndan da söz eder. Bunlarýn
yapýlýþ yýllarýný, onarýmlarýný, yapaný, yaptýraný, onaraný anlatýr. Yapýnýn çevresinden, çevrenin havasýndan, suyundan söz eder. Böylece
konuya bir canlýlýk getirerek çevreyle bütünlük kazandýrýr.
Evliya Çelebi'nin yapýtý dil bakýmýndan da önemlidir. Seyyah, gezdiði yerlerde geçen olaylarý, onlarla ilgili gözlemlerini aktarýrken kullanýlan sözcüklerden de örnekler verir. Bu örnekler, dil araþtýrmalarýnda, sözcüklerin kullaným ve yayýlma alanýný saptama bakýmýndan yararlý olmuþtur. Kimi yabancý kökenli sözcüklerin söyleniþ biçimi halk
aðzýna göredir. Bu da dilci için bir yöre aðzýnýn oluþumunu anlamaya
yarar.
Evliya Çelebi üzerine çok þey yazýldý ve söylendi; fakat onun bir insan ömrü adadýðý Seyahatname'si, bugüne kadar tam olarak yayýmlanmadý. Çünkü o, eleþtirel bilinci klasik medhiyeciliðin üstünde tuttuðu
için sansüre uðradý. Sonuçta bu göz kamaþtýrýcý kültür hazinesi, az sayýda
uzmanýn yararlanabildiði 10 ciltlik bir yazma külliyatý olarak kaldý.

Eseri: Seyahatname, ilk sekiz cilt: 1898-1928, son iki cilt: 19351938.

FUZÛLÎ

(1480/1490-1556)
AÞK ÝMÝÞ ÂLEMDE HER NE VAR
Kendi ifadesine göre, þairler içinde kendisi gibi bir dahi olmadýðýný ve cihana bir benzerinin gelmeyeceðini söyleyen Fuzûlî, hem söyleyiþ gücü hem de anlam derinliðiyle bezm-i þuarayý kendisine hayran
býrakmýþtýr. Türk Edebiyatý'nýn en büyük þairi kabul edilen Fuzûlî'nin
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hayatýna iliþkin günümüze kadar fazla bilgi ulaþmamýþtýr. Asýl adý
Mehmet'tir. Doðum tarihi ve doðum yeri tam olarak bilinmemektedir.
Bazý kaynaklara göre 1480'de Kerbela'da doðmuþ ve 1556'da ayný yerde
salgýn bir hastalýktan vefat etmiþtir.

Þiirlerinde "Fuzûlî" ismini kullanmasýnýn sebebi, baþka þairlerin þiirleriyle kendi þiirlerinin karýþmamasýdýr. Bunun yanýnda kelime olarak "iþe yaramayan" anlamýna gelen "Fuzûlî" þairin özel bir tercihinin
ürünü. Kimsenin beðenmeyeceðini ve bu sebeple hiçbir þekilde kullanmayacaðýna inandýðý bu isim ayný zamanda "fazilet sahibi" anlamýna da gelmektedir. Þiirlerinde bir mýsrada birden fazla anlamý içeren
tutumuyla Fuzûlî'nin tercih ettiði isimle çizdiði yol arasýnda bir bað
kurmak mümkün. Yaþadýðý süre içinde Irak'ýn dýþýna çýkmayan þair,
Hz. Ali'nin Necef'teki kabrinde hizmet etmiþ ve bunun karþýlýðýnda
cüzi bir maaþ almýþtýr. Birçok hükümdara ve devlet erkânýna þiirler yazan Fuzûlî'nin ne Safevi döneminde ne de Osmanlý'nýn Irak'ý hâkimiyetinde deðeri bilinmemiþ, yalnýz ve parasýz yaþamýþtýr. Fuzûlî'nin o dönemin Niþancý paþasýna gönderdiði þikayetnâme'sinden anlaþýldýðýna
göre, Fuzûlî kendisine vaat edilen bu aylýðý hiçbir zaman alamamýþtýr.

Su Kasidesi
Azeri Türkçesiyle þiir yazan Fuzûlî, gazellerindeki sanatsal incelik,
zengin anlam içeriði ve dâhiyane söyleyiþ tarzýyla Türk þiirinin zirve
þairlerinden biri haline geldi. Fuzûlî, yeryüzünde sevginin yüceliðini
kabul etmiþ, hemen hemen bütün þiirlerinde aþk temasýný iþlemiþtir.
"Aþk imiþ âlemde her ne var ilm bir kýl u kal imiþ ancak." Fuzûlî, yüreðindeki aþk ateþinin hiçbir zaman sönmesini istememiþtir: "Ya Rab, belâyý aþk ile âþinâ kýl meni/Bir dem belâ-yý ýþkdan kýlma cüda meni." Tasavvufi þiirleriyle de dikkat çeken Fuzûlî, ilahi aþký konu alan yüzlerce þiirle tasavvuf edebiyatýnda da seçkin eserler býraktý. Gelmiþ geçmiþ en
iyi naatlardan biri sayýlan "Su Kasidesi" ile Peygamber Efendimize
olan sevgisini, özlemini dile getirdi.

Fuzûlî'ye göre divan edebiyatýndaki þiir türlerinin en önemlisi gazeldir. Bu nedenle kendisi de gazeli seçmiþtir. Fuzûlî, divan þiirinin
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bir özelliði olan söz sanatlarýný en ustaca kullanan þairlerden biridir.
Gazelleri ve þiirleri hayli süslü ve anlaþýlmasý çok zor þiirler nitelendirilir. Ýyi þiirin yalnýzca ilimle elde edilebileceðine inanan Fuzûlî, bu düþüncesini Türkçe Divaný’nýn önsözünde "Ýlimsiz þiir, temeli yok duvar
gibi olur, temelsiz duvar da sonunda itibarsýz olur." þeklinde dile getirir.
Fuzûlî, Eski Türk Edebiyatý'nda ünü ve etkisi en yaygýn olan þairlerden biridir. Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç farklý divan
kaleme alan Fuzûlî'nin ondan fazla eseri vardýr.
Eserleri: Divan-1838, Sýhhat ve Maraz-1940, Enisü'l-Kalb-1944,
Terceme-i Hadis-i Erbain-1951, Beng-ü Bâde-1956, Hadikatü's-Süedâ(Mutlularýn Bahçesi)-1955, Leylâ ve Mecnun-1955, Rindü Zahid1956, Divan (Arapça)- 1958, Mektuplar-1958, Divan (Farsça)-1962,
Heft Câm-1962.
Fuzûlî'den Seçme Beyitler
Caný canan dilemiþ vermemek olmaz ey dil

Ne nida eyleyelim ol ne senindir ne benim
*

Ya Rab, belâ-yý aþk ile âþinâ kýl meni

Bir dem belâ-yý ýþkdan kýlma cüda meni
*

Ne yanar kimse bana ateþ-i dilden özge

Ne açar kimse kapým bad-ý sabadan gayrý
*

Beni candan usandýrdý cefâdan yâr usanmaz mý

Felekler yandý âhýmdan murâdým þem'i yanmaz mý

*
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Mende Mecnûn'dan füzûn âþýklýk isti'dâdý var

Âþýk-i sâdýk menem Mecnûn'un ancak adý var
*

Eylesen tûtîye tâlim-i edâ-yý kelîmât

Sözü insan olur ammâ özü insan olmaz
*

Gel derse Fuzûlî ki güzellerde vefa var
Aldanma ki þair sözü elbette yalandýr.

GAZÝ OSMAN PAÞA
(1832-1900)

Gazi Osman Paþa, 93 Harbi diye meþhur olan, Osmanlý-Rus Savaþýnda Plevne cephesinin ünlü kumandanýdýr. 1832'de Tokat'ta doðdu.
Asýl adý Osman Nuri'dir. Babasý, Ýstanbul kereste gümrüðünde katip
olan Mehmed Efendi, annesi Þakire Hatun'dur. Ailenin tek erkek çocuðu olan Osman Nuri, henüz sekiz yaþlarýndayken ailesiyle birlikte
Ýstanbul'a gitti. Sýrasýyla Askeri Rüþtiye, Askeri Ýdadi ve Mekteb-i
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Harbiyye okullarýný bitirdi. Çeþitli görevlerde bulunan Gazi Osman
Paþa, 1859 yýlýnda Osmanlý Devleti'nin nüfus sayýmý ile kadastro
usulünde haritasýnýn çizilmesinin kararlaþtýrýlmasý üzerine bu göreve
askeri temsilci olarak tayin edildi. Girit'te baþ gösteren Rum isyaný
dolayýsýyla buraya yollandý.

Birçok askerî baþarý elde etmiþ olan Gazi Osman Paþa, asýl þöhretini Sýrp prensi Milan'ýn 2 Temmuz 1876'da Osmanlý Devleti'ne savaþ
ilan etmesi esnasýnda, Rus generallerinin kumanda ettiði Sýrp ordusunu bozguna uðratmasý ile elde etti. 1877-78 Osmanlý Rus savaþlarý sýrasýnda Plevne'yi baþarý ile savundu ve bu savaþ sonunda kendisine
"gazilik" ünvaný verildi. Askeri þahsiyeti yanýnda siyasi faaliyetlerde de
bulundu. Ýstanbul'daki dini gruplarýn birleþmesini saðladý. Sarayda
bulunduðu süre içinde dýþ politika konularýnda Sultan II. Abdülhamid'i etkilemeye çalýþtý. Gazi Osman Paþa, 5 Nisan 1900'de vefat etti
ve Fatih Sultan Mehmed türbesi yanýna defnedildi.

Gazi Osman Paþa, iyi derecede Arapça, biraz da Farsça ve Fransýzca
biliyordu. Ferik Neþet Paþa'nýn kýz kardeþi Zatýgül Hanýmla evlendi.
Sultan II. Abdülhamid kendisini çok takdir ettiði için iki kýzýný, Gazi
Osman Paþa'nýn iki oðlu ile evlendirmiþtir.

Gâzi Osman Paþa, temiz ahlâký, kahramanlýðý, samîmî Müslümanlýðý ve devlete olan baðlýlýðý ile günümüze kadar sevgi ile anýlmýþtýr. Adýna yazýlan Plevne veya Gâzi Osman Paþa Marþý hâlâ
söylenmektedir.

GÂZÝ OSMAN PAÞA MARÞI
Tuna Nehri akmam diyor,
Etrâfýmý yýkmam diyor,

Þâný büyük Osman Paþa,

Plevne'den çýkmam diyor.
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Karadeniz akmam dedi.

Ben Tuna'ya bakmam dedi.

Yüz bin Moskof gelmiþ olsa,

Osman Paþa korkmam dedi.
Kýlýcýný vurdu taþa,

Taþ yarýldý baþtan baþa,

Þâný büyük Osman Paþa,

Askerinle binler yaþa.

Düþman Tuna'yý atladý,
Karakollarý yokladý.

Osman Paþan’ýn emrinde,

Beþ bin top birden patladý.

HALÝDE EDÝP ADIVAR
(1884-1964)

Halide Edip Adývar, 1884 tarihinde Ýstanbul'da doðdu. Ýngiliz terbiyesiyle yetiþmesini isteyen babasý onu Üsküdar Amerikan Kýz Koleji'nde okuttu. Orada Rýza Tevfik'den (Bölükbaþý) Fransýz edebiyatý
dersleri aldý ve Doðu'nun mistik edebiyatýný dinledi. Sonradan evlendiði Salih Zeki'den de matematik dersleri alýyordu. Koleji 1901'de
bitirdi. 1908'de gazetelere yazmaya baþladýðý kadýn haklarýyla ilgili
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yazýlardan ötürü dini çevrelerin tepkisini çekti. 31 Mart Ayaklanmasý'nda bir süre için Mýsýr'a kaçmak zorunda kaldý. 1909'dan sonra eðitim alanýnda görev alarak öðretmenlik, müfettiþlik yaptý. Halide Edip,
Balkan Savaþý yýllarýnda hastanelerde çalýþtý. Gerek bu çalýþmalarý,
gerekse müfettiþliði sýrasýnda Ýstanbul semtlerini dolaþmasý, ona çeþitli
kesimlerden insanlarý tanýma fýrsatýný verdi.

1919'da Sultanahmet Meydaný'nda, Ýzmir'in iþgalini protesto mitinginde yaptýðý etkili konuþma ünlüdür. Halide Edip, daha sonra
Anadolu'ya kaçarak Kurtuluþ Savaþý'na katýldý. Kendisine önce onbaþý, sonra da üstçavuþ rütbesi verildi. Savaþý izleyen yýllarda Cumhuriyet Halk Fýrkasý ve Atatürk ile siyasal görüþ ayrýlýðýna düþtü. 1917'de
evlenmiþ olduðu ikinci kocasý Adnan Adývar ile birlikte Türkiye'den
ayrýldý. 1939'a kadar yurt dýþýnda yaþadý. O yýllarda konferanslar vermek üzere Amerika'ya ve Gandi tarafýndan Hindistan'a çaðrýldý. Daha sonra Ýstanbul'a dönen Adývar, Ýstanbul Üniversitesi'nde Ýngiliz Filolojisi Kürsüsü baþkaný oldu. 1950'de Demokrat Parti listesinden baðýmsýz milletvekili seçildi. Sonrasýnda istifa ederek evine çekildi ve
1964'te vefat etti.

Halide Edip Adývar, Türk edebiyatýnýn önemli kalemlerinden biridir. Kahramanlarýnýn kiþiliklerine, ruh yapýlarýna ve davranýþlarýna
önem vererek bu özelliðiyle Türk romanýnda yeni bir adým attý. Kadýn
kahramanlarý, Batýlý bir anlayýþla idealize edilmiþ, güçlü ve kültürlü
kadýnlardýr. Yazarýn asýl amacý kadýn kahramanlarýn kiþiliklerini erkeklerin gözüyle deðerlendirmek olduðu için, romanlarýnýn anlatýcýsý
olarak bu kadýnlara âþýk erkekleri seçer ve fýrtýnalý bir aþk öyküsünü
onlarýn aný defterlerinden ya da mektuplarýndan anlatýr. Halide Edip
Adývar'ýn, biraz kendi olduðunu iddia edilen bu kadýn kahramanlarý,
her þeyden önce güçlü kiþiliði olan, haklarýný savunan, Batý terbiyesi
almýþ, ama Batýlýlaþmayý giyim kuþamda aramayan, resim ya da müzik gibi bir sanat alanýnda yetenek sahibi, yabancý dil bilir, kültürlü
ve çekici kadýnlardýr.
Halide Edip, Kurtuluþ Savaþý döneminde ulusçu, milli duygularý
öne çýkaran roman ve öyküler kaleme aldý. "Yeni Turan", "Ateþten
Gömlek" ve "Vurun Kahpeye" bu dönemin eserleridir. En tanýnmýþ
romaný "Sinekli Bakkal" yazarlýðýnda olgunluk dönemini gösterir.
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Bu romanda Sinekli Bakkal mahallesinde yaþayan insanlar, aydýnlar
ve saray çevresi gibi II. Abdülhamit döneminin farklý toplum kesimleri canlandýrýlýr. Halide Edip, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura ve Ahmet
Aðaoðlu ile birlikte Türk Ocaðý'nda çalýþmaya baþladýktan sonra yazdýðý Yeni Turan adlý romanýnda yurt sorunlarýna eðilir. II. Meþrutiyet
döneminde geçen bu ütopik romanda, Yeni Turan adlý idealist bir partinin program ve çalýþmalarýný anlatýrken yeni bir Türkiye'nin hangi
saðlam temellere oturtulmasý gerektiði hakkýnda o zamanki görüþlerini
açýklamak fýrsatýný bulur.
Eserleri:

Roman: Heyula, Raik'in Annesi, Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Son Eseri, Mev'ud Hüküm, Ateþten Gömlek, Vurun Kahpeye,
Kalb Aðrýsý, Zeyno'nun Oðlu, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti,
Tatarcýk, Sonsuz Panayýr, Döner Ayna, Akile Haným Sokaðý, Kerim
Ustanýn Oðlu, Sevda Sokaðý Komedyasý, Çaresaz, Hayat Parçalarý,
Öykü: Harap Mabetler, Daða Çýkan Kurt, Kubbede Kalan Hoþ Seda,
Oyun: Kenan Çobanlarý, Maske ve Ruh,

Aný: Türkün Ateþle Ýmtihaný, Mor Salkýmlý Ev

HALÝT ZÝYA UÞAKLIGÝL
(1867-1945)

Halit Ziya Uþaklýgil, Türk edebiyatýnda Batý anlamýndaki romanýn
ilk yetkin örneklerini veren roman ve öykü yazarýdýr. 1867 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu, 22 Mart 1945'te ayný kentte vefat etti. Mahalle
mektebinden sonra Fatih Rüþtiyesi'ne gitti. Tüccar olan babasýnýn iþlerinin bozulmasý üzerine, 1879'da Ýzmir'e yerleþtiler. Halit Ziya orada
bir süre rüþtiyeye, sonra da Fransýzca öðrenmesi için rahipler okuluna
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gönderildi. Fransýzcadan ilk çevirilerini bu yýllarda yaptý. Tevfik Nevzat ile 1884'te Nevruz Dergisi’ni, 1886'da da Hizmet Gazetesi’ni çýkarttý. Ýlk romanlarýný bu gazetede yayýmladý. Okulu bitirdikten sonra bir yandan Ýzmir Rüþtiyesi'nde Fransýzca öðretmenliði yaparken, bir
yandan da Osmanlý Bankasý'nda memur olarak çalýþtý.

Halit Ziya, 1893'te Reji Ýdaresi'nde baþkâtiplik göreviyle Ýstanbul'a
geldi. Hüseyin Siret, Mehmet Rauf, Rýza Tevfik, Hüseyin Cahit, Ahmet Rasim gibi yazarlarla dostluk kurdu ve 1896'da Edebiyat-ý Cedide topluluðuna katýlarak Servet-i Fünun Dergisi’nde kendine geniþ
ün saðlayan romanlarýný yayýmladý. Yaklaþýk yedi yýl yazarlýðý býraktýysa da II. Meþrutiyet döneminde yeniden baþladý, ancak 1923'e deðin
yazdýklarýný yayýmlamadý. Bu arada, Darülfünun'da estetik ve batý
edebiyatý dersleri verdi. V. Mehmed'in tahta geçmesi üzerine mabeyn
baþkâtipliðine atandý, dört yýl bu görevde kaldý. Daha sonra Reji Ýdaresi'nde yönetim kurulu baþkaný oldu. Son yýllarýný Yeþilköy'deki
evinde anýlarýný yazarak geçirdi. Halit Ziya, 23 Mayýs 1945 tarihinde
Ýstanbul'da öldü.

Uþaklýgil'in Ýzmir'deyken yazdýðý Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Þürekâsý gibi ilk yapýtlarý, karþýlýksýz sevgiyi konu alan, acýklý,
duygusal kýsa romanlardýr. Ýstanbul'a geldikten sonra Servet-i Fünun
Dergisi’nde yayýmladýðý Mai ve Siyah ile acemilik dönemini geride býraktýðý izlenir. Daha önceki yapýtlarýnda ön planda gelen acýklý aþk serüveni, burada ikinci plana atýlmýþtýr. Þairler, gazeteciler, yayýnevi sahipleri ve yazarlar arasýnda geçen olaylarý ele aldýðý bu romanda, hem
o dönemin Babýâli dünyasýný, hem de bu dünyanýn gerçekleri karþýsýnda yaþamda yenik düþen Ahmet Cemil'in hayalci kiþiliðinde bütün bir
Edebiyat-ý Cedide kuþaðýnýn bakýþ açýsýný yansýtmýþtýr. 1898-1900 arasýnda yazdýðý Aþk-ý Memnu ilk büyük Türk romaný kabul edilir.

Uþaklýgil Edebiyat-ý Cedide'nin sanat anlayýþý doðrultusunda yeni
bir dil yaratmaya çaba gösterdi. Osmanlýcada bile kullanýlmayan Farsça ve Arapça sözcükler bularak, Türkçede olmayan kurallarla tamlamalar yaparak konuþulan dilden çok ayrý, süslü ve yapay bir sanat dili oluþturdu. Ama Aþk-ý Memnu'yu yazdýktan sonra dil konusundaki
görüþleri deðiþti, Edebiyat-ý Cedide'nin yarattýðý dili aþýrý süslü, aðdalý ve
yapay bulduðu için Kýrýk Hayatlar'ý yalýn bir dille yazmaya karar verdi.
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Daha sonraki yýllarda romanlarýnýn yeni baskýlarý yapýlýrken de bunlarýn dilini bir ölçüde yalýnlaþtýrmak gereðini duydu. Son romaný Kýrýk Hayatlar, 1901'de Servet-i Fünun'da tefrika edilirken, sansürün
karýþmasý yüzünden yarýda kaldý, ancak 1923'te yeniden yayýmlandý.
Halit Ziya, romana yazdýðý önsözde, Kýrýk Hayatlar'ýn daha önceki romanlarý gibi "hülya" ve "süs"e dayanmadýðýný, tam tersine yalnýzca
yaþamý ve gerçekleri yansýttýðýný belirti.

Halit Ziya, pek çok öykü de yazdý ve Batý türü öykü anlayýþýnýn
Türkiye'de yayýlmasýnda rol oynadý. Öykülerinin konusunu ve kiþilerini daha çok halkýn fakir kesiminden almýþ, bu insanlarýn acýlarýný dile getirmeye çalýþmýþtýr. Halit Ziya'nýn romanlarýnda ilgi alaný dardýr.
Kiþilerini ve onlarýn sorunlarýný iþlerken sýnýrlý bir yaþantý çerçevesinin dýþýna çýkmaz. Duyarlý genç kadýn ve erkeklerin aþkta uðradýklarý
hayal kýrýklýðý baþlýca konusu olmuþtur. Halit Ziya Uþaklýgil, Türk romanýnýn öncüsü kabul edilir. Çünkü ondan önce, romaný bir sanat yapýtý kabul ederek onun kadar ciddiye alan, bir sanatçý titizliðiyle romanýn yapýsýna ve tekniðine gereken önemi veren baþka bir Türk
yazarý olmamýþtýr.
Eserleri:

Roman: Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Þürekâsý, Mai ve
Siyah, Aþk-ý Memnu, Kýrýk Hayatlar.

Öykü: Bir Muhtýranýn Son Yapraklarý, Bir Ýzdivacýn Tarih-i Muaþakasý, Heyhat, Solgun Demet, Sepette Bulunmuþ, Bir Hikâye-i
Sevda, Hepsinden Acý, Onu Beklerken, Aþka Dair, Ýhtiyar Dost,
Kadýn Pençesinde, Ýzmir Hikâyeleri.
Oyun: Kabus.

Aný: Kýrk Yýl, Sara ve Ötesi, Bir Acý Hikâye.

Þiir: Mensur Þiirler.

Deneme: Sanata Dair, 3 cilt.

HAMMAMÝZADE
ÝSMAÝL DEDE EFENDÝ

Hammamizade Ýsmail Dede Efendi, 9 Ocak 1778'de Ýstanbul'da
doðdu. Babasý hamam iþlettiði için Ýsmail Dede Efendi, Hammâmîzade adýyla tanýndý. Ancak günümüzde daha çok Dede Efendi diye bilinir ve bu isimle anýlýr. Dede Efendi çocukluðunda sesinin güzelliðiyle
bilinirdi. Bu sebeple ilköðrenimini yaptýðý okulda, ilahicibaþý seçildi.
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Uncuzade Mehmed Efendi müzikle uðraþan ve evinde meraklýlara
ders veren bir hocaydý. Bir gün bir tören esnasýnda Ýsmail'in ilahi okuyuþunu dinledi ve hemen onu öðrencileri arasýna aldý. Ýsmail, ilköðreniminden sonra, yedi yýl Uncuzade'nin derslerine devam etti. Ayný zamanda hem öðrenimini tamamladý hem de öðretmeninin yardýmýyla
girdiði Defterdarlýk Muhasebe Kalemi'nde çalýþtý. Ýsmail Dede Efendi,
bunlarý yapmakla yetinmedi, bir yandan da Þeyh Ali Nutkî Dede'nin
derslerini izlemeye baþladý. O zamanýn deðerli müzik ustasý olan
Nutkî Dede, Mevlevilik'in o yýllardaki en güçlü çevrelerinden Yenikapý
Mevlevihanesi'ndeydi. Ýsmail Dede Efendi'nin burada Þeyhin kardeþinden ney üflemeyi öðrendiði söylenir.

Dede Efendi 1798'de Muhasebe Kalemi'ndeki görevinden ayrýldý
ve tekkede çileye girmeye karar verdi. Çilehanede bestelediði, "Zülfündedir benim baht-ý siyahým" diye baþlayan buselik þarký, Ýstanbul'da
müzik çevrelerinin dikkatini çekti. Sultan III. Selim, þarkýnýn genç bir
Mevlevi derviþi tarafýndan bestelendiðini öðrenince, onu hemen saray
hanendeleri arasýna almak istedi. Bir yýl sonra çilesini dolduran
Hammâmîzade Ýsmail, "Dede" unvanýný aldý. Bu sýralarda bestelediði
en güçlü eserlerinden Hicaz Nakýþ büyük yanký uyandýrdý. Yeniden saraya çaðrýldý, padiþah huzurunda düzenlenen küme fasýllarýna hanende
olarak katýlmaya baþladý. Bu sýrada saraydan bir kadýnla evlendi.

Dede Efendi birkaç yýl içerisinde büyük kayýplar yaþadý. 1804'te hocasý Ali Nutkî Dede'yi, bir yýl sonra üç yaþýndaki oðlunu, 1808'de annesini, 1810'da ikinci oðlunu yitirdi. Büyük oðlunun acýsýný, "Bir gonca femin yâresi vardýr ciðerimde" dizesiyle dile getirdi. Dede Efendi,
saltanatýn karýþýk dönemlerine de þahitlik etti. III. Selim'in tahttan indirilerek öldürülmesi ve IV. Mustafa'nýn bir yýllýk padiþahlýðý sýrasýnda
müzik toplantýlarýna son vermesi Ýsmail Dede'yi saraydan uzaklaþtýrdý.
II. Mahmud'un siyasal karýþýklýðý gidermesinden sonra yeniden saraya
alýndý. Bu yýllar, sanat yaþamýnýn en parlak, en verimli dönemi oldu.
Sultan Abdülmecid zamanýnda da saraydaki yerini muhafaza eden
Dede Efendi, beste çalýþmalarýnda bir durgunluk dönemi yaþadý. Bu
dönemde saraydaki müzik zevkinin alafrangalaþmasý Dede'nin bu
çevreden uzaklaþmasýna yol açtý. Padiþah’tan izin alarak Hacc'a gitmeye karar verdi. Hicaz'da hacý olduktan sonra yakalandýðý kolera nedeniyle hayatýný kaybetti. Mezarý Mekke'dedir.
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Dede Efendi, Osmanlý'nýn uygarlýk ve kültür deðiþiminin en yoðun
olarak yaþandýðý, toplumsal çöküþün hýzlandýðý bir ortamda yetiþti.
Onun yaþama biçiminde, kültür ve sanatta görülen 'yeni-eski', 'geleneksel-yabancý' izler bu deðiþme sürecinin ürünüdür. Türk müziðinde
yaþanan ikilik, daha Dede'nin yaþadýðý yýllarda bile büyük gerginlik
yaratmýþtý. Osmanlý'nýn bu döneminde yaþanan deðiþimler, çeliþkiler,
huzursuzluklar Dede'nin müziðini de etkiledi. Çünkü Dede Efendi
Mevlevi geleneðinden gelmiþ fakat sarayda yetiþmiþ bir müzik adamýydý. Bestelediði köçekler, türküler, hafif þarkýlar, saraydan çok, kentli
halka seslenir. Birçoðu geniþ bir dinleyici kesimine ulaþan parçalarýyla bir "kent müziði" yaratmýþtýr. Pek çok bestecide, halk müzik motiflerini birkaç form içinde yansýtmakla sýnýrlý kalan halk zevki, onun sanatýnýn tümüne özgü bir nitelik olarak ortaya çýkar. Dindýþý büyük
formlardaki çeþitli yapýtlarýn yaný sýra, Mevlevi ayinlerinde de halk ezgisi üslubuyla bestelenmiþ bölümler vardýr. Müziðin her türüne açýk
tutumunun bir ürünü olarak yapýtlarý, Türk müziðinin her düzeyde o
güne kadarki geliþiminin geniþ ve yetkin bir özetidir.

Ýsmail Dede, Itrî'den sonra en büyük besteci olarak kabul görmüþtür. Besteciler arasýnda hiçbirinin sanatý Dede'ninki ölçüsünde toplayýcý deðildir. Yenilikleri, öncelikle melodi yapýsýnda görülür. Dinsel ve
dindýþý müzik onda bir bütündür. Onun müziðinin en etkili yaný, bu
dengenin kuruluþundaki ustalýktan kaynaklanýr. Bestelerinde daha
önce hiç uygulanmamýþ örnekler mevcuttur. Bu makam çeþitliliðinin
saðladýðý hareketlilik ve melodilerindeki akýþýn yükseliþi onu diðer
bestecilerden ayýrýr. Dede, Muzika-yý Hümayûn'un kuruluþuyla saraya
girmiþ, Ýtalyan müziðini dinleme olanaðý bulmuþ ve Batý'nýn çok sesliliðiyle ilgilenmediði halde, bu müziðin melodi yapýsýný özümsemiþtir.

Dede'nin sanatýna çeþitli düzeylerde bakýldýðýnda, birçok farklý
öðeyi doðal bir uyum içinde kaynaþtýrdýðý görülür. Müziði hem dünyevi, hem de dinsel ve mistiktir. Seçkinlere seslenirken halktan uzaða düþmez. Eski ile yeniyi yadýrgamadan kaynaþtýrýr. Dede Efendi,
klasik üsluba baðlý kendisinden sonraki bütün bestecileri etkilemiþtir. Öðrendiklerini öðrencilerine öðretmiþ, onlarýn öðrencileri de
bunlarýn önemli bir bölümünü notaya almýþlardýr. Dede Efendi'nin
eserlerinin günümüze kadar ulaþmasýnda öðrencilerinin büyük bir
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payý vardýr. Dede Efendi, en güçlü yapýtlarýný Mevlevi geleneðinde
vermiþtir. Böylece müziðinin geliþimini ve niteliklerini daha belirgin
biçimde yansýtmýþtýr. Dede Efendi'nin birçok yapýtý kaybolmuþ ya da
unutulmuþtur. Günümüze iki yüz yetmiþten çok yapýtý aslýna uygun
bir biçimde ulaþmýþtýr.
Dede Efendi'nin Eserleri

BESTENÝGÂR ÞARKI
Ben seni sevdim seveli kaynayýp coþtum
Aklýmý yaðmâya verip fikrimi þaþtým

Mecnûn'a þimdi eþ olup daðlara düþtüm

Sor güle bülbüle ne çeker hârýn elinden

Bir dahi gül koklamayým yârin elinden
Ben seni sevdim seveli döndüm deliye

Huyunu benzettim hele hûrî meleðe

Gönlümü vermiþim sana almam geriye

Sor güle bülbüle ne çeker hârýn elinden
Bir dahi gül koklamayým yârin elinden

GÜLÝZÂR KÖÇEKÇE
Nâzlý nâzlý sekip gider

Ne güzel ceylân, ne þîrîn ceylân

Dönüp dönüp bakar gider o güzelim ceylân

Aldatýr aldanmaz
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Serkeþ olmuþ ava gelmez

O güzel ceylân, o þîrîn ceylân
Gelir yazýn gider güzün

Avcýsýna eder nâzýn

Sürmelenmiþ elâ gözün

Aldatýr aldanmaz

Serkeþ olmuþ ava gelmez

O güzel ceylân, o þîrîn ceylân

HÜZZÂM ÞARKI
Ey gül-î bâð-î edâ

Sana oldum mübtelâ
Gel bana eyle vefâ

Sana oldum mübtelâ
Sevdiðim saydýðým

Sana oldum mübtelâ
Âman-ey nevres-fidân
Yandý câným, el-amân
Bu sözüme gel, inan

Sana oldum mübtelâ
Sevdiðim saydýðým

Sana oldum mübtelâ

HEZARFEN AHMED ÇELEBÝ
(1609-1640)

Osmanlý Devleti zamanýnda yetiþen ve dünyada ilk olarak uçmayý
baþaran Türk bilginidir. Ne zaman ve nerede doðduðu bilinmeyen
Ahmed Çelebi'nin hayatý hakkýnda malûmat yok denecek kadar azdýr. Padiþah IV. Murad döneminde Ýstanbul'da yaþamýþtýr; ama yaþamý
hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Evinde çeþitli konularda deneyler yaptýðý, geniþ bilgi sahibi olduðu, bu yüzden de halk tarafýndan kendisine
"bin fenli" anlamýna gelen Hezarfen þaný verildiði bilinmektedir.
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1623-1640 yýllarý arasýnda saltanat süren Sultan IV. Murad zamanýnda yaþamýþ olup meþhur gösterisini yine bu Sultan huzurunda yapmýþtýr. Fen alanýndaki geniþ bilgi ve tecrübesi ile halk arasýnda "Hezarfen" yani bin fenli diye bilinen Ahmed Çelebi; araþtýrma yapmaktan yýlmayan, yiðit, akýllý ve bilgili bir kiþiydi. Hezarfen Ahmed Çelebi'den önce havacýlýk tarihinde ilk olarak ünlü bir Türk bilgini olan
Ýsmail Cevheri; kollarýna kanat takarak ilk uçma denemesini yapmýþsa da bu deneme ölümle sonuçlanmýþtý. Ýlk uçan Hazarfen Ahmed
Çelebi, bu Türk bilgininin hayatýný ve neden baþarýsýzlýða uðradýðýný
iyice inceledikten sonra ayný düþünceyi gerçekleþtirmek için harekete geçti. Bilhassa hava akýmlarý ve kuþlarýn uçuþunu inceleyerek
çalýþmalarýný geliþtirdi.

Nihayet tarihi uçuþunu yapmak üzere Okmeydaný'na gelen Ahmed Çelebi'yi seyreden Sultan Murat Han da Sarayburnu'ndaki Sinan Paþa Köþkü'nde yerini aldý. Ahmed Çelebi' Okmeydaný'nda rüzgarýn þiddetinde kartal kanatlarýyla sekiz, dokuz kere havada pervaz
ederek talim etmiþtir. Daha sonra Galata Kulesi'nin en yüksek noktasýna çýktý ve kendini boþluða býrakýverdi. Halk dehþet içinde manzarayý seyrediyordu. Sultan Murat Han Köþkü'nden temaþa ederken,
Ahmed Çelebi Galata Kulesi'nin zirvesinden lodos rüzgârlarýyla uçarak Üsküdar'da Doðancýlar Meydaný'na indi. Bu baþarýsýndan dolayý
IV. Murat Han kendisine bir kese altýn ihsan etti. Ama elinden her iþ
gelebilen ve uçabilen bu adamýn korkulacak bir kiþi olduðu yargýsýna
vararak onu Cezayir'e sürdü. Hezarfen Ahmed Çelebi yaþamýnýn geri
kalan bölümünü burada geçirdi.

Bu uçuþ hakkýndaki belgeler maalesef þimdiye kadar sadece Evliya
Çelebi'nin büyük Seyahatname'sindeki ifadesinden ibarettir. Evliya
Çelebi seyahatnamesinde, bu durumu köþkünden seyreden ve deneyin baþarýyla sonuçlandýðýný gören IV. Murad'ýn, Ahmed Çelebi için,
"Bu adem pek havf edilecek bir ademdir, her ne murad ederse elinden gelür,
böyle kimselerin bakaasý caiz deðil" dediðini yazar.

HOCA SÂDEDDÎN EFENDÝ
(1536-1599)

Hoca Sadeddin Efendi, yirmi ikinci Osmanlý þeyhülislâmýdýr. Hoca Efendi diye ün kazanan kâmil bir ilim adamý, devrindeki ulemanýn
kutbu ve velidir. 1536'da Ýstanbul'da doðdu. Yavuz Sultan Selim'in
nedimi Hasan Can'ýn oðludur. Ýlköðrenimini, Karamani Mehmed
Efendi'den ve devrin ileri gelen bazý bilginlerinden aldý. Gençliðinde;
Müderris Karamanlý Mehmed ve Þeyhülislâm Ebussu'ûd Efendi ile zamanýn diðer büyük âlimlerinden ilim öðrendi. Yirmi yaþýndayken, yardýmcý müderris olarak Ýstanbul'da medresede ders vermeye baþladý.
Sonra Erba'în payesi denilen ilmiye rütbesini alýp, Bursa'da Yýldýrým
Medresesi’ne tayin edildi. Þehzade Murad'ýn hocalýðýný yapmaya baþladý ve bu sebeple Hoca Efendi diye anýlmaya baþladý. Þehzade
Murad tahta çýkmak üzere Manisa'dan Ýstanbul'a gelirken, Sâdeddîn
Efendi de beraberindeydi. Sultan Murad'a devletin iç ve dýþ siyaseti
hakkýnda yardýmcý oldu.
III. Mehmed Han tahta çýktýðý zaman kendi hocasý vefat ettiði için
padiþah hocalýðý makamý yine Sâdeddîn Efendi’de kaldý. Ýki sultana
hocalýk yaptýðý için kendisine Câmiü'r-riyâseteyn denildi. Osmanlý
Devleti’nin Avusturya'yla savaþ halinde olduðu dönemdi. Sultan III.
Mehmed, hocasý Sâdeddîn Efendi’nin tavsiyesiyle bizzat Avusturya
seferine çýktý. Kanunî Sultan Süleyman'ýn vefatýndan 30 yýl geçtiði
hâlde, hiçbir padiþah ordusuna bizzat baþkomutanlýk etmemiþti. Sultan
III. Mehmed, hocasý Sâdeddîn Efendi’nin fikirlerine çok güvenirdi.
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Hoca Sâdeddîn Efendi, Eðri Seferi'nde padiþahý ordunun baþýnda hareket ettirmesi ve Haçova Zaferi’nin kazanýlmasýnda önemli rol oynadý.
Haçova Zaferi onun nüfusunu daha da arttýrdý.

Hoca Sâdeddîn Efendi, Eðri Seferi’nden dönüþünden sonra kendisini daha çok ilme ve eðitim iþlerine verdi. Devrinde bütün ulemanýn
âdeta "Kutbu" hâline geldi. Onun talebeleri de meþhur oldular. Bütün
talebeleri onun irfan halkasýndan olmakla övünüyorlardý. Sultan III.
Mehmed, Sâdeddîn Efendi’yi þeyhülislâmlýk makamýna getirdi. Hoca
Sâdeddîn Efendi bir yýl sekiz ay þeyhülislâmlýk yaptý. Bu sýrada Müslüman halkýn iþlerini hiç ihmal etmedi ve hakkýyla yerine getirdi. Gerekli fetvalarý hazýrlamakta büyük maharet gösterdi. Her Cuma Müslümanlarýn dertlerini dinlerdi. Herkesin lisanýna göre, Türkçe, Farsça
ve Arapça verdiði cevaplarla halký memnun ederdi. Bu çalýþma ve
hareketleriyle halk arasýnda, hocasý Ebussu'ûd Efendi’yi hatýrlattýðý
söylenirdi. Devrin þairlerinden Cami Çelebi onu þöyle metheder:
Bu yakýnlarda cihana, iki müftî geldi,
Tuttu âlemi, her birisinin fazlü edebi.

"Kimdir?" diye sual eylersen onlarý sen,

Birisi "Hoca Çelebi", biri "Hoca Efendi"
Sultan III. Murad'ýn vefatýnýn dördüncü yýlý dolayýsýyla Ayasofya
Camii’nde hatim ve mevlid duasý okunacaktý. Hoca Sâdeddîn Efendi
camiye gitmek üzere evinde abdest tazelerken fenalaþtý. Öyle olduðu
halde camiye gitti. Dua biterken ruhunu teslim etti. Fatih Camii’nde
kýlýnan cenaze namazýndan sonra Eyyub Sultan'da defnedildi. 1599'da
vefat ettiðinde 63 yaþýndaydý.

Hoca Sâdeddîn Efendi kendi devrine kadar, Osmanlý sultanlarý zamanýnda yaþanan olaylarý, yetiþen âlimlerin ve büyük zatlarýn hayatlarýný anlatan Tâc-üt-Tevârih adlý eseri yazmýþtýr. Ýki cilt olan bu eserine "Hoca Tarihî" denilmiþtir. Ayrýca Lârî'nin Farsça tarihini ve Emâlî
Kasidesi'ni ayný vezinle Türkçe’ye tercüme etmiþtir.

HÜRREM SULTAN
(1506-1558)

Kanuni Sultan Süleyman'ýn eþi ve Osmanlý tarihinde önemli roller oynamýþ bir sultandýr. 1506 yýlýnda doðdu. Bir Osmanlý padiþahýyla nikâhla evlenmiþ tek kadýn olarak bilinir. Aslen Rus olan Hürrem
Sultan'ýn asýl adý Roxelanne'dýr. Güzelliði nedeniyle küçük yaþta Kýrým haný tarafýndan Osmanlý sarayýna sunulan Hürrem Sultan, sarayda özel bir eðitim gördü. Diþiliði, zekasý ve becerisiyle padiþahýn dik-
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katini çekmeyi bildi. Harem kadýnlarý ve saray ileri gelenleri arasýnda
da kendine yer edindi.

Hürrem Sultan saraya geldiðinde Kanuni'nin cariyelerinden biri
olan Mahidevran (Gülbahar) Sultan'dan Mustafa isimli bir oðlu vardý. Mustafa zamanla çok sevilen bir þehzade haline geldi. Mustafa'nýn
Kanuni'den sonra padiþah olmasýna kesin gözüyle bakýlýyordu. Bu da
Mahidevran Sultan'ýn Valide Sultan olacaðý anlamýna geliyordu. Oysa Hürrem Sultan her bakýmdan Mahidevran Sultan'ýn önüne geçti
ve Kanuni'nin güven ve sevgisini kazanarak onun nikâhlý eþi oldu.

Bazý kaynaklar Hürrem Sultan'ýn çeþitli entrikalar uygulayarak 16.
yüzyýl Osmanlý tarihini olumsuz yönde etkilediðini yazar. Kýzý Mihrimah Sultan'ý Veziri Azam Rüstem Paþa ile evlendirerek Veziri Azam'la
bir ittifak oluþturdu. Kanuni, yeniçeriler tarafýndan çok sevilen oðlu
Mustafa'yý kendisini tahttan indirmeyi planladýðý inancýyla öldürttü.
Hürrem Sultan'ýn Kanuni'yi bu kararda etkilediði inancý yaygýndýr.
Þehzade Mustafa'nýn öldürülmesinden sonra Mahidevran Sultan yaþamýnýn büyük bir bölümünü oðlunun mezarýnýn bulunduðu Bursa'da
geçirdi. Ancak Hürrem Sultan'ýn ölümünden sonra Hürrem Sultan'ýn
oðlu padiþah II. Selim Mahidevran Sultan'a maaþ baðlattý ve oðlu
Mustafa'nýn türbesini yaptýrttý.

Devlet yönetiminde etkili olan Hürrem Sultan, Ýran Savaþý’ný destekledi. Ruslar ve Lehlerle barýþ içinde yaþanýlmasýný saðladý. Bu dönemde Ruslar Kazan ve Astrahan Hanlýklarýna hakim olup doðuya
doðru yayýlmaya baþladýlar. Tüm bunlara raðmen, eþi Kanuni Sultan
Süleyman'dan önce 52 yaþýndayken öldü ve oðlu II. Selim'in tahta çýkýþýný göremedi. Cenazesi Ýstanbul'da Süleymaniye Camii haziresindeki
Hürrem Sultan Türbesi'ne gömüldü.

ÝBRAHÝM MÜTEFERRÝKA
(1674-1745)

1674 tarihinde Macaristan'ýn Klojvar þehrinde doðdu. Kalvenist
bir Macar ailesinin oðlu olan Ýbrâhim Müteferrika'nýn, Müslüman olmadan evvelki adý bilinmemektedir. Ýyi bir eðitim gördükten sonra rahip olmak üzere Protestan kilisesinde tahsil gördüðü sýrada, 1692'de
Türk akýncýlarýna esir düþerek Ýstanbul'a getirildi. Ýbrahim Müteferrika'nýn iyi bir ilâhiyat tahsili görmüþ olmasý, Ýslâm dinîni kolayca

184 Adem Suad

tanýmasýna ve kabul etmesine yardým etti. Ýslâm dinîne giriþi, hayatýnýn
önemli bir dönüm noktasý oldu.

Ýbrahim Müteferrika, Macaristan'daki öðrenimi sýrasýnda basým iþlerini öðrendiði için bir 'Türk' matbaasý kurmayý amaç edindi. O dönemde gayrimüslimlerin daha önce açmýþ bulunduklarý matbaalar
vardý. 1719-1735 yýllarý arasýnda Mehmed Sâid Efendiyle beraber Ýstanbul'da ilk Türk matbaasýný kurmak için çalýþmalara baþladý. Matbaanýn faydalarýný anlatan ayrýntýlý bir raporu, Sadrazam Damâd Ýbrahim Paþaya sundu. Sadrazam bu teklifi olumlu karþýladý ancak Ýstanbul'da matbaanýn kurulmasý için sosyal bir hazýrlýk gerekiyordu. Çünkü o döneme kadar geçimlerini kitap yazmakla saðlayan hattatlar, bu
iþten zarar göreceklerdi.

Böylece ilk olarak Ýstanbul'da bir Türk matbaasý kurmak için, Ýbrahim Müteferrika, 1729'da fetvâ ve izin aldý. Bu matbaada ilk basýlan eser, metal harflerle iki ciltlik Vankulu Lügatý'dýr. Daha sonraki
yýllarda bu çalýþmasý daha geniþ bir þekilde gerçekleþti. Ýlk resmi Türk
matbaasýnda 17 eser basýldý. Ayrýca baþlý baþýna haritalar da basýldý.

Ýbrahim Müteferrika, Avusturya'ya düzenlenen sefer sýrasýnda, haberleþme konusunda devlete hizmet etti. Lehistan ile olan anlaþmayý
yenilemek için yapýlan müzakerelere katýldý. Orþava Kalesi’nin teslimi için yapýlan anlaþmaya baþkanlýk yaptý. Daha sonra Ýstanbul'a dönen Ýbrahim Müteferrika, geçirdiði rahatsýzlýk üzerine 1745 senesinde
vefât etti. Kasýmpaþa Mezarlýðý’na defnedildi.

Ýlim ve fen adamý olan Ýbrahim Müteferrika'nýn Latince'den tercümeleri ve fen kitaplarý vardýr. Bunlardan astronomiye ait Afgan Tarihî, Usûlu'l-Hikem fî Nizâmi'l-Ümem, Füyûzât-i Miknatisiyye ile
Risâle-i Ýslâmiyye adlý dînî kitaplarý basýldý. Dürüst, ahlâklý, faziletli,
vefakâr ve çok çalýþkan bir zat olan Ýbrahim Müteferrika, Þark ve
Garp dillerini bir araya toplayan bir lügat kitabý hazýrlamak istedi ise de
ömrü yetmedi.

MUSÝKÝMÝZÝN PÝRÝ: ITRÎ
(1630/1640-1712)

Buhurîzâde Mustafa Efendi
17. yüzyýlýn büyük bestekârlarýndan biri olan Itrî, 1630-1640 yýllarý arasýnda Ýstanbul'da doðdu. Ayný kentte 1711 yýlýnda öldüðü sanýlmaktadýr. Doðum ve ölüm tarihleri kesin olmamakla beraber bu bilgiler, arkadaþlarýnýn güfte olarak kullandýklarý þiirlerin yazým tarihiyle
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sýnýrlý kalmýþtýr. Asýl adý Mustafa'dýr. Buhurîzade Mustafa Efendi diye de
anýlmýþ, þiirlerinde Itrî mahlasýný kullanmýþtýr. Ruhundaki incelik onu
sadece musikiyle deðil çiçek yetiþtirmeyle, meyvecilikle de ilgili kýlmýþtýr. Itrî mahlasýný bu sebeple kullandýðý sanýlmaktadýr. Kendi adýyla anýlan Ýstanbul'un ünlü "Mustabey Armudu"nu ilk kez onun yetiþtirdiði de söylenir. Lale Devri’nde adý dillere destan olmuþ, Sultanlar
tarafýndan korunmuþ ve taleplerine olumlu sonuç almýþtýr. Yaþadýðý
dönemde iyi bir eðitim almýþ, dini ilimlerin yaný sýra Arapça ve Farsça öðrenmiþtir. Etkisinde kaldýðý üstatlarý Hâfýz Post, Derviþ Ömer,
Nasrullah Vâkýf Halhalî, Kasýmpaþalý Koca Osman Efendi gibi dönemin önemli isimleridir. Itrî dergâhta eðitimine devam ederken Segâh
Mevlevi ayini ve tekkede okunmak üzere bir naat bestelemiþ. Ýçindeki heyecan, bitmek bilmeyen coþku Yenikapý Mevlevihanesi'nin þeyhi
Câmî Ahmed Dede'ye baðlanmasýný saðlamýþ ve Mevlevi olmuþtur.

Itrî, Osmanlý Sultaný IV. Mehmed tarafýndan himaye edildi. Sarayda düzenlenen fasýllara hanende (solist) olarak katýldý, besteleriyle
padiþahýn beðenisini kazandý ve büyük yakýnlýk gördü. Sultan IV.
Mehmed döneminde Enderun'dan baþka Harem-i Hümayun (kadýnlar bölümü)'da musiki dersleri verilmeye baþlandý. Itrî Enderun'da hocalýk ve hanendelik yaptý. Daha sonra kendi isteðiyle esirciler kethüdanlýðýna getirildi. Uzun yýllar burada görevine devam etti. Beþ padiþah dönemi gören Itrî, elli yaþlarýnda saraydan ayrýldý. Müstakimzade'ye göre ölümünden sonra Yenikapý Mevlevihanesine gömüldü.
Bu görüþü Divan þairi Þeyhi de doðrular. Mezar taþý kayýptýr.

Musiki Baþarýsý
Itrî musikiyle ilgilendiði dönemde Divan Edebiyatý geleneðine uygun þiirler yazdý. Naili ve Nâbî'nin etkilendiði þiirlerini besteledi. Gazeller, Naatlar, Nazireler, tarih düþürülen beyitler ve þarkýlarýn yaný sýra hece vezniyle türküler de besteledi. Itrî dini ve dindýþý konularla ilgili binden fazla eser bestelemiþtir. Fakat þiirlerden oluþan divaný kayýptýr. Itrî bir dönem Siyahi Ahmet Efendi'den hat dersi gördü. Yazdýðý tâlik yazý örnekleri, üstadý Hâfýz Post'un eklediði güftelerde yer alýr.
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Neyzen olduðu söylentileri uzun süre cevapsýz kalmýþ daha sonra
arþiv belgelerinden yola çýkýlarak bu yalanlanmýþtýr. Itrî en büyük baþarýyý bestecilikte yakalamýþtýr. Meydana getirdiði eserler Klasik Tür
Musikisini vücuda getirmiþtir. Osmanlý döneminde Türk üslubunu
oturtmuþ, Abdülkadir Merâgi ve Dede Efendi'yle birlikte, Türk müziðinin geliþiminde öncü isimlerden biri olmuþtur.

Segâh Kurban Bayramý Tekbiri
Itrî çalýþmalarýný büyük bir özenle ve titizlikle devam ettirdi, her
fýrsatta yapýtlarýný zenginleþtirme çabasýna girdi. Dindýþý eserlerinin
büyük bölümü kayýptýr. Dinî yapýtlarý müziðin rengini deðiþtirdi. Müziðini tekke ve cami müziði þeklinde ikiye ayýrmýþtýr. Müezzinlerin
ezanda yakaladýklarý ahenk, bayram namazý sýrasýnda okunan Segâh
Kurban Bayramý Tekbiri, kutsal emanetlerin ziyaretinde okunan
Segâh Sal-ât-ý Ümmiye, Mâye Cuma Salâtý, Gece Salâtý, Segâh Mevlevi Ayini, Rast Naat'ý Itrî'nin canlýlýklarýndan hiçbir þey kaybetmeden günümüze kadar gelen en önemli eserleridir.

Bestelerine güfteye göre ahenk veren Itrî, ustalýðýný bütün eserlerinde göstermiþtir. Nühüft makamýndaki naat'ýndan:
"Þöhretim isyan benim, sen af ile meþhursun
Padiþah-ý evvelin u kýblegah-ý aharýn,

Evvel u ahir, imamül enbiya, mezkûrsun

Ya Resulullah umarým, diyesin ruz-i ceza

Gerçi cürmüm çoktur amma Itrî'ya maðfursun."

Mûsiki Ýlminin Þeyhi
Itrî'nin eserlerinde mistik bir yapý göze çarpar. Dindar oluþunun izleri, tasavvufun ve içteki heyecanýn adýmlarý sade abartýsýz bir üslubun
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niteliðiyle kendini bulur. Yaþadýðý dönemde kaliteli müziðin zirvesine
çýkmýþ, musiki sanatýnýn temel taþlarýný oturtmuþtur. Klasik müzik gibi çok belirgin bir çizgiye sahiptir Itrî. Kendine özgü, dengeli, duygusallýktan uzak, hissettiklerini aktarýrken abartýdan uzak coþkun bir dil
kullanmýþ, cümleleri suya yazýlmýþ kadar berraktýr. Notasýyla günümüze kadar ulaþamamýþ eserlerinin güfteleri ve usulleri hakkýnda bilgi
veren eski kaynaklarda, o dönemde bile nadir görülen tarzda eser verdiði görülmüþtür. Þeyhülislam Esad Efendi'nin "Atrabül Asar" adlý
eserinde aktardýðý bilgiye göre Itrî, binden fazla beste yapmýþ, saraylarda aranan bir isimdir. Bestelerinin büyük bir bölümü unutulmuþ
günümüze ancak kýrk kadar yapýtý ulaþmýþtýr. Salim tezkiresinde Itrî
için "musiki ilminin hocasý, musiki ilminin þeyhi, þiirin Nizami'si ve
Hakkani'si" diye övmüþtür.
Ünlü "Segâh Bestesi"nden bir bölüm:
Tutî-i mucize guyem ne desem laf deðil,

Çerh ile söyleþemem âyinesi saf deðil

Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf deðil.

KARACAOÐLAN
(1606-1679)

Karacaoðlan Türk halk þiirinin en büyük usta isimlerindendir.
Ozanýn yaþamýyla ilgili pek çok araþtýrma yapýlmýþ fakat sýnýrlý bilgiye
ulaþýlmýþtýr. 17. yüzyýlýn ortalarýnda yaþadýðý, 1606 yýlýnda doðduðu ve
1680 yýlýnda vefat ettiði sanýlmaktadýr. Karacaoðlan Anadolu'nun birçok bölgesinde benimsenmiþ, nereli olduðuyla ilgili çok farklý görüþler
ortaya çýkmýþtýr. Kabul gören ortak görüþ þairin, Adana'nýn Bahçe
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ilçesinin Varsak (Farsak) köyünde doðduðu þeklindedir. Ozan bir
þiirinde "Arý Türkmen'dir aslýmýz" diyerek Türkmen aþiretine baðlý
olduðunu belirtmiþtir.

Asýl adý Hasan olan ozan, küçük yaþta babasýný kaybetti, köyün
Osman Aðasý tarafýndan himaye gördü. Eriþkin yaþa gelince dilsiz bir
kýzla evlendirilmek istenmiþ, Karacaoðlan bu teklifi kabul etmemiþ ve
bir gece iki kýz kardeþini de yanýna alarak köyden kaçmýþtýr. Þiirlerinde Bursa ve Ýstanbul'a gittiðini belirtmiþ, burada evlenmiþ çocuk sahibi olmuþtur. Daha sonra Anadolu'nun birçok ilini gezmiþ, Rumeli'ye
geçmiþ ve Mýsýr'ý ziyaret etmiþtir. Uzun seyahatlerden sonra tekrar
Anadolu'ya dönen Karacaoðlan yaþamýnýn geri kalan bölümünü Çukurova bölgesinde geçirmiþtir. Mezarýnýn Mersin'in Mut ilçesinin Çukur köyünde Karacaoðlan Tepesi denilen yerde olduðu sanýlmaktadýr.

Halk þiirinin unutulmayan isimlerinden Karacaoðlan, þiirlerinde
yaþadýðý dönemin toplumsal yapýsýný iþledi, göçebe aþiretlerin geleneklerine deðindi ve doða tasvirlerini sýkça kullandý. Þiirlerini etkin
ve çarpýcý bir üslupla yazdý, dönemin zor yaþam þartlarýný, sefaleti, acýyý mýsralarýna taþýmadý. Bu özelliðiyle diðer ozanlardan ayrýlan Karacaoðlan Âþýk edebiyatýna yeni bir çýðýr açtý. Aðýrlýklý olarak aþk ve doða temalarýný iþleyen ozan, zaman zaman gurbet, özlem, ayrýlýk gibi
konularý da mýsralarýna taþýdý. Þiirlerinde akýcý ve yalýn bir dil kullandý, karmaþýk ve aðdalý söylemlerden uzak durdu. 17. yüzyýlýn dil yapýsý
þiirlerine hâkimdir.

Karacaoðlan yaþadýklarýný, gezip gördüðü yerleri coþkulu bir dille
þiirlerine aktardý, göçebe yaþamýn tüm gerçekliðini gözler önüne serdi
ve vazgeçemediði aþklarýný lirik bir söylemle dillendirdi. Gurbeti çocuk yaþta yaþayan ozan, tüm yaþamý boyunca memleketini özlemle
andý, gurbet acýsýný aþk acýsýyla bir tuttu. Karacaoðlan bir aþk þairidir.
Þiirlerinde sevdalandýðý kadýnlarýn ismini vermekten çekinmemiþ,
sembolden öte onlarýn varlýðýný tüm canlýlýðýyla ve gerçek motiflerle
süslemiþtir. Onun için sevgili özlem duyulan bir hayal deðil, doðanýn
varlýðý kadar gerçektir. Âþýk edebiyatýnda ilk defa sevgililerinin isimlerini veren Karacaoðlan'dýr. Elif, Anþa, Zeynep, Hürü, Döndü, Döne,
Esma, Emine, Hatice gibi isimler ozanýn diyar diyar gezerken gördüðü
ve sevdalandýðý kadýnlardýr.
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Karacaoðlan, genellikle halk þairlerinin kullandýðý yarým uyak ve
hece ölçüsüyle þiirler yazdý, zaman zaman redif düzenini de kullandý.
Dini ve tasavvufi konularda çok az eser veren ozan, sade bir üslup
kullandý. Halk þairlerinin Divan edebiyatýnýn etkisinde kaldýðý bir dönemde Karacaoðlan, Divan þairlerinden fazla etkilenmemiþ, yöresel,
günlük konuþma dilini tercih etmiþtir. Daha çok þiirleri mani söylemine yakýndýr. Bunun yaný sýra koþma, semai ve varsaðý þeklinde pek çok
þiiri vardýr. Arapça ve Farsça kelimelere çok az yer verdi, zihni yormayan, benzetmelerle süslü þiirler yazdý. Karacaoðlan kendisinden önce
yaþamýþ ünlü halk þairlerinden etkilenmiþ fakat kendi tarzýný oluþturmayý baþarmýþtýr. Âþýk Garip, Kul Mehmet, Pir Sultan Abdal, Köroðlu gibi önemli âþýklarýn etkisinde kalmýþtýr. Yaþadýðý dönemin öncüsü
olan Karacaoðlan sonraki dönem þairlerini büyük ölçüde etkilemiþtir.
Günümüze yaklaþýk beþ yüz þiiri ulaþmýþtýr.
Karacoðlan Þiirleri

ALA GÖZLÜM, BEN BU ÝLDEN GÝDERSEM
Ala gözlüm, ben bu ilden gidersem,

Zülfü periþaným kal, melül melül.

Kerem et, aklýndan çýkarma beni;

Aðla göz yaþýn sil, melül melül.

Yeðin ey sevdiðim, sen seni düzet;
Karayý baðla da, beyazý çöz, at;

Doldur ver badeyi, bir daha uzat;
Ayrýlýk þerbetin ver, melül melül.
Elvan çiçeklerden sokma baþýna,

Kudret kalemini çekme kaþýna,
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Beni unutursan doyma yaþýna,

Gez benim aþkýmla yar, melül melül.
Karac’oðlan der ki: Ölüp ölünçe,

Ben de güzel sevdim kendi halýmça;
Varýp gurbet ile vasýl olunça,

Dostlardan haberim al, melül melül.

SUNAYI DA DELÝ GÖNÜL
Sunayý da deli gönül sunayý

Ben yoluna terk eyledim sýlayý

Armaðan gönderdim telli turnayý
Ýner gider bir gözleri sürmeli

Sabahtan uðradým yarin yurduna

Dayanýlmaz firkatine derdine
Yýkýlasý karlý daðýn ardýna

Aþar gider bir gözleri sürmeli
Ateþ yanmayýnca duman mý tüter

Ak gerdan üstünde çimen mi biter

Vakti gelmeyince bülbül mü öter
Öter gider bir gözleri sürmeli

Karacaoðlan kapýnýza kul gibi
Gönül küsüverse ince kýl gibi

Seherde açýlmýþ gonca gül gibi
Kokar gider bir gözleri sürmeli

KÂTÝP ÇELEBÝ
(1608-1656)

Ýçinde yaþadýðý toplumda elde ettiði bilincin karþýlýðýný fazlasýyla
ödeyen, eserleriyle geniþ bir coðrafyayý ve zaman dilimini günümüze
taþýyan Doðu'nun bilge Kâtibi, 1609 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Asýl
adý Mustafa olan Kâtib Çelebi, on dört yaþýna kadar özel eðitim gördükten sonra Anadolu Muhasebesi Kalemi'nde göreve baþladý. IV.
Murad döneminde Doðu'ya yapýlan seferlere kâtib olarak katýldý;
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Baðdat, Halep, Hicaz ve Revan'da gördüklerini kaleme aldý. 1635'te
Ýstanbul'a döndüðünde dönemin ünlü bilginlerinin derslerine katýlarak birçok bilim dalýnda ihtisas yaptý. Kâtip Çelebi, Arapça ve Farsça'nýn yaný sýra Fransýzca ve Latince de öðrenerek, batýdaki bilimsel
geliþmeleri izledi ve pek çok çeviri yaptý.

1645'te kalemdeki görevinden ayrýldýktan üç yýl sonra "Takvimü'tTevarih" isimli eserinin önemli görülmesi üzerine Þeyhülislam Abdürrahim Efendi aracýlýðýyla kalemde ikinci halifeliðe getirildi. Kendini
bütünüyle okuma ve yazmaya veren Kâtib Çelebi çevirileriyle birlikte
yirmiden fazla eser yazdý. En önemli eserleri din, tarih, coðrafya ve
bibliyografya alanýndadýr. Astronomiyle ilgili birçok eseri de dilimize
çeviren Kâtip Çelebi, dünyanýn yuvarlak olduðuna iliþkin teorik
metinlere özel bir önem verdi.
En önemli eseri ise, Uzakdoðu'dan Ortadoðu'ya kadar çok geniþ
bir coðrafyayý ele aldýðý "Cihannüma" adlý kitabýdýr. Coðrafi yapýtlarýn
en önemlisi olan Cihannüma Osmanlý coðrafyacýlýðýnda yeni bir çýðýr
açmýþtýr. Kâtib Çelebi Cihannüma'yý iki kez yazmýþtýr. 1648'de yazmaya baþladýðý ilki klasik Ýslam coðrafyasý temelindeydi. Bu yapýtýný henüz bitirmemiþken eline geçen G. Mercator'un Atlas'ýný Latince’den
Türkçe’ye çevirterek yeni bilgiler edindi. Cihannüma'yý ikinci kez
yazmaya giriþti. Eski Arap, Ýran ve Osmanlý coðrafyacýlarýn yapýtlarýný da kullandý. Ýkinci Cihannüma, dünyanýn yuvarlak olduðunu da
kanýtlamaya çalýþan fiziki coðrafya aðýrlýklý bir giriþ bölümünden sonra Kristof Kolomb ve Macellan'ýn keþif gezilerinden söz eder. Cihannüma, özünde tüm Ýslam ve Hýristiyan coðrafyacýlýðýnýn da temeli
olan Batlamyus kuramýna dayanmakla birlikte, o güne dek hemen hemen hiç yararlanýlmayan Batý kaynaklarýný Osmanlý coðrafyacýlýðýna
tanýtmasý bakýmýndan büyük önem taþýr.

Kâtib Çelebi'nin Batý'da da tanýnan "Keþfü'z-Zünun" adlý eserinde
on beþ bine yakýn kitap ve risalenin yazarlarýyla birlikte isimlerini kayda geçirdi. Arapça bir bibliyografya sözlüðü olan yapýtta 14.500 kitap
ve risalenin adý ve yazarý verilir. Ýslam dünyasýnda da genel kabul gören Aristoteles'in bilim tasnifine görev ve alfabetik olarak düzenlenmiþ olan yapýt, yirmi yýlda tamamlanmýþtýr. En tanýnmýþ yapýtlarýndan
olan Tuhfetü'l-Kibar fi Esfari'l-Bihar'da kuruluþ döneminden 1656'ya
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kadar Osmanlý denizciliðinin bir tarihçesi yanýnda Osmanlý donanmasýnýn, tersane ve bahriye örgütünün iþleyiþini anlatýr, kaptan-ý
deryalarýn yaþam öykülerini verir. Sonunda da son zamanlarda denizlerde uðranýlan baþarýsýzlýklarý giderme yolundaki öðütlerini sýralar.

Kâtib Çelebi, hem önemli yapýtlar vermiþ hem de medresenin egemenliðindeki düþünce dünyasýnýn dýþýnda görüþler ileri sürmüþ bir bilgindir. Batý kaynaklarýnýn önemine dikkati çekmesi Latince öðrenmeye çalýþmasý, bu dilden yapýtlar çevirmesi, Doðu kaynaklarýna eleþtirel
bir gözle bakmasý dönemine göre çok ileri adýmlardýr. Kâtib Çelebi,
24 Eylül 1657'de Ýstanbul'da vefat etti.

Fuat Köprülü'nün Kaleminden Kâtip Çelebi
Vefatý senesinde kaleme aldýðý "Mizan-ül Hak" adlý mühim, matbu
risalesinin sonunda, tercüme-i halini yazarken, bu öðrenmek hýrsýnýn
kendisinde ne kuvvetli olduðunu ve bu yolda uykusuz geçen gecelerini samimiyetle tasvir etmiþtir. Haftada bir iki gün resmi vazifesine gitmek suretiyle maiþetini te'min ediyor, kalan zamanlarýný okumakla ve
yazmakla geçiriyordu. Fikri kabiliyeti ve ilmî seviyesi muasýrlariyle
mukayese edilemeyecek kadar yüksek olduðu için, birçok aleyhtarlar
kazanmýþ, zamanýnda kâfi derecede takdir edilememiþtir. Onun kudret ve ihatasýný ilk defa idrak edenler Avrupalý alimler oldu… Kâtip
Çelebi, yalnýz büyük bir alim, bir mütebahhir deðil, zamanýnýn idrak
edemeyeceði kadar yüksek mütefekkir ve bir müceddittir.
Bu büyük alim ve cesur mütefekkir, ayný zamanda tam bir vatanperverdi. Ýlim ile hayat arasýndaki sýký rabýtayý daha o zaman idrak etmiþti. Bugün Vefa Mahallesi’nde Zeyrek'e inen caddenin solunda,
kendi adýný taþýyan mektebin arsasýnda kimsesiz, unutulmuþ bir halde
yatan Kâtip Çelebi iþte böyle bir adamdý. Ondan sonra, o kudret ve
ihatada alimler yetiþtirebilseydik, bugünkü Türkiye manen, þimdiki
seviyesinden çok yüksek bir seviyede bulunurdu.

KEÇECÝZADE ÝZZET MOLLA
(1785-1829)

Ýzzet Molla, on dokuzuncu yüzyýl Osmanlý devlet adamý ve þairidir.
Muhammed Salih Efendi’nin oðludur. 1785 tarihinde Ýstanbul'da
doðdu. Tanzimat öncesi Divan Edebiyatý'nýn son temsilcilerindendir.
Zamanýnýn usulüne göre din ve fen ilimlerini tahsil ettikten sonra, ilmiye sýnýfýna girerek Ýstanbul'da Galata Kadýlýðýna kadar yükseldi. Babasý Salih Efendi vefat edince birçok sýkýntýlar çekti. Hatta bir gün sabahleyin derin bir ümitsizlik içinde, canýna kýyma düþüncesiyle evinden çýktý. Bir kayýða binip Kuruçeþme sahilinden geçerken penceresi
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önünde Sâib Divaný'ný incelemekte olan meþhur Hançerli Bey, bu
gencin zarif hâlini görünce bir beytin açýklamasýný rica etti. Ýzzet Molla dalmýþ olduðu ümitsizlik fýrtýnasýndan sýyrýlarak, beyti pek güzel
açýkladý. Hançerli Bey onun ilmine ve irfanýna hayran kaldý. Böylece
bu zat, Ýzzet Molla'yý, ilerde Halet Efendi’yle tanýþtýracaktýr.
Bu sýralarda on dört yaþlarýnda olan Ýzzet Molla, edebiyatla meþgul
olan eniþtelerinin himayesinde büyüdü. Ýlmiye mesleðindeki ilk vazifesi 1809'da Bursa Müfettiþliðidir. Ýzzet Molla, hemen az bir süre sonra Merzifonlu Kara Mustafa Paþanýn torunlarýndan bir hanýmla evlendi. Bu evlilikten dört erkek çocuðu oldu. Ýzzet Molla, Halet Efendiden baþka, Þeyhülislâm Ýsmet Beyzade Arif Hikmet Efendi’nin de dikkatini çekmiþti. Sultan II. Mahmud Hanýn da iltifatlarýna mazhar olmuþ, bu sebeple sýk sýk saraya davet edilmiþtir. Serbestçe konuþmalarý,
padiþah tarafýndan latife kabul edilir, azarlanmazdý.
Ýzzet Moll'ya Mekke kadýlýðý ve Ýstanbul payesi verildi. Rus savaþýna taraftar olmadýðý için ayný yýl Sivas'a sürüldü. Sonra haklý olduðu
anlaþýlýnca, affý için ferman çýkarýldý. Ancak ferman yoldayken, Aðustos 1829'da kýrk dört yaþýnda vefat etti. Önce Sivas'a defnedildi; sonra kabri Ýstanbul'a getirilerek Mustafa Bey Mescidi avlusundaki aile
mezarlýðýna defnedildi. Nüktedan, zeki ve hoþsohbet bir zat olup,
Mevlevî tarikatýna mensuptu.
Ýzzet Molla, devrinin ilim ve edebiyat dünyasý içinde tanýnýp, itibar kazandý. Bu vaziyet ilim ve irfandaki kudretini gösterdiði gibi þiir
ve edebiyattaki üstün seviyesini de ifade etmektedir. Kasidelerinde
Nef'î tesiri görülür. Mevlevî olmasý dolayýsýyla Mevlâna'dan sýk sýk
bahseder. Divan þairlerinden Fuzûli, Rûhî-i Baðdâdî, Nedim ve Þeyh
Gâlib'e meyleder. Divan edebiyatý geleneðine baðlýdýr. Kâfiye ve mazmunlarý orijinal olmasý bakýmýndan zamanýndakilerden ayrýlýr. Savunduðu fikirleri zengin hayalleri arkasýnda saklamasýný bilir. Divan edebiyatýnýn son orijinal þairlerinden sayýlmýþtýr.
Molla-yi Rûm'un kemter gedâsý
Etdikde nazmýn tanzîme himmet
Her bir gazelde nâm-ý þerifin
Yâdýyla kýldý arz-ý muhabbet

KOCA RAGIP PAÞA
(1698-1763)

Osmanlý Sadrazamý Koca Ragýp Paþa, 1698 yýlýnda Ýstanbul'da
doðdu. Babasý defterhane kâtibi Þevki Mustafa Efendiy idi. Yetenekli
ve zeki bir insan olduðundan, küçük yaþta babasýnýn yanýnda Doðu
dillerini öðrendi, iyi bir öðrenim gördü. Baðdat defterdarlýðý, Sadaret
mektupçuluðu gibi memurluklarda bulundu. 1743'te Mýsýr valiliðine
atandý. Baðdat defterdarlýðý sýrasýnda bilim, edebiyat ve idare iþlerinde gösterdiði baþarýyla, Baðdat valisi Ahmet Paþa’nýn takdirini kazandý, vali için yazdýðý kaside de para baðýþý ile mükafatlandýrýldý. Ragýp
Paþa, Sultan III. Osman'ýn sadrazamý olarak görev yaptý. Sultan III.
Mustafa zamanýnda da sadrazamlýða devam etti.
Devlet memurluklarýnýn alt kademelerinden baþlayarak sadrazamlýða kadar yükselen Koca Ragýp Paþa, Ýmparatorluðunun çözülmeye
yüz tuttuðu bir dönemde sadrazamlýðý baþarýyla yürüttü. Sultan III.
Mustafa'nýn kýz kardeþi Saliha Sultan ile evlendi ve bu evlilik kendisini padiþaha daha da yakýnlaþtýrdý. Sadrazamlýðý sýrasýnda imparatorluk sürekli barýþ içinde yaþadý. Vilayetlerde asayiþin korunmasý, maliyenin düzeltilmesi, askerin disiplinli eðitimi, savaþ gemileri yapýmý,
Laleli Camii inþasý, Koca Ragýp Paþa devrine rastlar. Devlet adamlýðýný ve edebi kiþiliðini bir arada yürüten Koca Ragýp Paþa, yaþarken
þiirlerini toplayamamýþ ancak ölümünden sonra þiirleri düzenli bir
divan halinde toplanmýþtýr.
8 Nisan 1763 yýlýnda vefat eden Koca Ragýp Paþa, Ýstanbul Laleli'de
kendi adýný taþýyan kütüphanenin bahçesinde gömülüdür.
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Koca Ragýp Mehmed Paþa, idarî ve devlet iþlerinde sabýrlý, temkinli ve çok dikkatliydi. Ýleri görüþlü, iþlerini tam yapan ve herkese iyi
muamele eden bir devlet adamýydý. Görevde bulunduðu sürede dünya siyaseti çok karýþýk bir dönem içindeydi. Ragýp Paþa'nýn, uzun zaman vezir-i âzamlýk vazifesinde kalmasý, kendini padiþahlara, devlet
adamlarýna ve ahâliye sevdirmesi iyi bir idâreci olduðunu gösterir.

Olgun, zeki, ilim, fazilet ve siyaset sahibi bir adamdý. Ýyi bir tahsil
gördüðünden ilmi çok olup, þâirliði ve edipliði de vardý. Nedim ve
Þeyh Galip'ten sonra 18. asrýn en önemli þairidir. Þiirleri saðlam ve
ahenkli bir yapýya sahiptir. Þiirlerinin toplandýðý Divan, diplomasi,
siyâsî ve sosyal konularý içeren Münþeat, Tahkik ve Tevfîk'tir. Arapça
Sefinetü'r-Râgýb ve Arapça, Farsça, Türkçe üç dilde birçok manzum
ve nesir yazýlarýný içeren Mecmua adlý eserleri vardýr.
Þiirinden bir bölüm:
Dil-hastelerün bilmedi sýhhat neye derler

Dârû-yý ifâkatla inâyet neye derler

Ser-tâbe-kadem gül gibi ol gûþ-i hakîkat
Bülbülden iþit nâliþ-i hasret neye derler

Hem sînesi pür-dâð u hem âvâzesi muhrik
Neyden bilinir sûz-ý mahabbet neye derler

(Gönlü hasta âþýklar, saðlýðýn ne olduðunu

ve iyileþme ilâcýnýn ne olacaðýný bilmediler.

Baþtan ayaða kadar gül gibi gerçeðin kulaðý ol da,

hasret feryâdýnýn ne olduðunu bülbülden iþit.

Yanýp yakýlmanýn ne olduðunu göðsü yaralarla delik delik olan
ve yanýk sesli neye bakarak anla.)

KÖROÐLU
(16. yy.)

Türk Halk þiirinin destansý isimlerinden Köroðlu'nun kimliðiyle ilgili pek çok söylenti ortaya çýkmýþtýr. Asýl adý Ruþen Ali olan ozan 16.
yüzyýlýn sonlarýna doðru yaþamýþ, ünü Azerbaycan, Ýran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Balkanlar'a kadar yayýlmýþ destansý bir
halk þairidir. Bolu-Gerede çevresinde yaþadýðý sanýlan Köroðlu, Bolu
beyinin, babasýnýn gözlerine mil çektirmesi sonucu daða çýkmýþ ve
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Bolu Beyi’ne kafa tutmuþtur. Daha sonra ise Tokat yakýnlarýndaki
Çamlýbel'e yerleþmiþtir.

Evliya Çelebi'ye göre Anadolu'nun kuzeybatýsýndaki Celâlîlerden
olan Köroðlu çöðür çalýp þiir düzen bir saz þairidir. Köroðlu Destaný,
Türk Destanlarý içinde en yeni olanýdýr. XVI. yüzyýl sonlarýnda tazelenip yayýldýðý söylenmektedir. Pek çok yerde bilinmekte olan bu destanýn konusu aþk ve yiðitlik temeline oturmaktadýr. Destanýn kahramaný olan Köroðlu aslýnda Ruþen Ali'dir. Destandaki þiir bölümlerini
XVI. yy'da yaþayan ve ayný adý taþýyan bir halk þairinin söylediði öne
sürülmektedir. Köroðlu Destaný diðer destanlarýmýzda olduðu gibi ayný
motifler, gelenek ve göreneklerle süslüdür.
Köroðlu eþitliði, adaleti, ezilenlerden yana olan kiþiliðiyle destansý
bir kahraman olarak kabul edilmektedir. Halký ezen, sömüren beyleri
cezalandýrmak ve bezirgânlarý soyup topladýðý parayý, malý yoksullara
daðýtmak amacýnda olan Köroðlu, yoksullarýn koruyucusu haksýzlýklarýn ve zulmün düþmanýdýr.

Rivayetlere göre Köroðlu, en son yerleþtiði bölgenin yöneticisinin
oðluyla kavgaya tutuþmuþ ve bu kavgada Mustafa isimli delikanlýya
yenilmiþtir. Bu dövüþten sonra "Kiziroðlu Mustafa Bey" isimli türküyü
yazdýðý düþünülmektedir.

Köroðlu þiirleri

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYÝ’NE
Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çýkýp þu daðlara yaslanmalýdýr

Ok gýcýrtýsýndan gürzün sesinden
Daðlar seda verip seslenmelidir
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Düþman geldi tabur tabur dizildi

Alnýmýza kara yazý yazýldý

Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
Eðri kýlýç kýnda paslanmalýdýr

Köroðlu düþer mi yine þanýndan

Ayýrýr çoðunu er meydanýndan

Kýr At köpüðünden düþman kanýndan
Çevrem dolup þalvar ýslanmalýdýr

MERT DAYANIR NAMERT KAÇAR
Mert dayanýr namert kaçar

Meydan gümbür gümbürlenir
Þahlar þahý divan açar

Divan gümbür gümbürlenir
Yiðit kendini öðende

Oklar menzilin dövende
Kýlýç kalkana deðende

Kalkan gümbür gümbürlenir
Ok atýlýr kalasýndan

Hak saklasýn belasýndan
Köroðlu'nun narasýndan

Daðlar gümbür gümbürlenir

KÖSEM SULTAN
(1590-1651)

Kösem Sultan (Mahpeyker) Sultan I. Ahmet'in eþi ve Sultan IV.
Murat ve I. Ýbrahim 'in annesidir. Osmanlý tarihinin ünlü ve etkili kadýnlarýndan olan Kösem Sultan, 1590 yýlýnda Bosna'da Anastasya adýyla doðdu. Bosna beylerbeyi tarafýndan Ýstanbul'a kýzlaraðasý olarak gönderildi. 15 yaþýndayken Sultan I. Ahmet'e haseki oldu. Keskin zekâsýyla
padiþahý etkisi altýna aldý ve bütün saraya nüfuzunu kabul ettirdi.

204 Adem Suad

Kocasý ölünce önce tahta geçen kocasýnýn kardeþi Sultan I. Mustafa ve daha sonra da kocasýnýn baþka bir kadýndan olma oðlu Sultan
II. Osman zamanýnda devlet iþlerinde etkinliði arttý. Fakat II. Osman
yaþý çok genç olmakla birlikte Kösem Sultan'ýn devlet iþlerine çok karýþmasýndan rahatsýz oldu ve muhtemelen annesi Valide Sultan Mahfiruz Hadice Sultan'ýn da etkisiyle onu eski saraya gönderdi. Genç Osman'ýn tahtan indirilmesi ve tekrar yerine geçen I. Mustafa'nýn da
tekrar tahttan indirilmesi üzerine tahta nihayet Kösem Sultan'ýn kendi oðlu IV. Murat çýktý. IV. Murat tahta çýktýðýnda sadece 11 yaþýndaydý ve Kösem Sultan artýk oðlu adýna devleti büyük ölçüde yönetmeye
baþlamýþtý.

Zamanla Sultan IV. Murat olgunlaþarak annesinin faaliyetlerini bir
ölçüde engellemeye baþlamýþsa da genç yaþta ölümü üzerine tahta Kösem Sultan'ýn diðer oðlu I. Ýbrahim çýktý ve Kösem Sultan'ýn nüfuzu
tekrar arttý. I. Ýbrahim tahta çýktýðýnda Osmanlý Hanedaný büyük bir
krizle karþýlaþtý. I. Ýbrahim hanedanýn tek erkek varisi durumundaydý
ve acil bir þekilde hanedanýn devamýný saðlama zorunluluðu vardý.
Nihayet I. Ýbrahim'in tahta çýkmasýndan 2 yýl sonra þehzade Mehmet
doðdu ve hanedanýn devamý saðlanmýþ oldu.

I. Ýbrahim öldükten sonra yerine Kösem Sultan'ýn torunu 6 yaþýndaki Sultan IV. Mehmet geçti. Önceleri Kösem Sultan'ýn nüfuzu devam etti ama bir süre sonra Kösem Sultan'a rakip olan bir baþka kadýn
ortaya çýktý. IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan'la Kösem Sultan arasýnda kýyasýya bir rekabet baþladý. Bu rekabet 3 yýl sürdü ve Kösem Sultan'ýn bir gece dairesinin basýlarak boðdurulmasýyla noktalandý. Bu
olaydan sonra Köprülü ailesinden sadrazamlar iþ baþýna geldi ve Valide Sultanlarýn (padiþahlarýn anneleri) devlet siyasetindeki etkileri sona erdi. Kösem Sultan'ýn cenazesi Sultan Ahmet Camii'ndeki
I. Ahmet türbesine gömüldü.

MEHMED CELÂLEDDÝN
DEDE EFENDÝ

Mehmed Celâleddin Dede, 1848 yýlýnda Ýstanbul'da, Yenikapý
Mevlevihânesi'nin hareminde doðdu. Babasý ayný tekkenin þeyhi Osman Selâhaddin Dede Efendi, annesi Aktar Hacý Tâhir Efendi'nin kýzý Münire Haným'dýr. Mevlevihânenin yakýnýnda bulunan ilkokulu bitirdikten sonra Davutpaþa Rüþtiyesi'ne devam etti. Mevlevihânede
tecvit, kýraat, ulûm-i diniye, tasavvuf, edebiyat, Mesnevî, Füsusulhikem ve mûsikî öðrendi. Arapça, Farsça, Fransýzca bilirdi. On yedi
yaþýnda Mustafa Naili Efendi'nin kýzý Nazife Haným ile evlendi.
1870 yýlýnda babasýnýn þeyhliði fiilen býrakmasý üzerine, Konya çelebisinin izni ile mevlevihâneyi on sekiz yýl yönetti. Durup dinlenmeden çalýþarak bir ömür sürmüþ ve çok yorulmuþtu. Buna bir de 1904
yýlýnda çýkan yangýnda mevlevihânenin bir bölümünün, deðerli kitaplarýnýn ve eþi bulunmaz kýymetteki tezhipli mesnevilerin, tanburlarýnýn yanmasý eklenmiþti. Zaten bir boðaz hastalýðýndan rahatsýzdý.
Dügâh makamýndaki âyininin 1905'te okunuþu sýrasýnda, hastalýðý
nedeni ile ayakta duramamýþ, geleneðin dýþýna çýkarak postuna çökmüþtü. Geçen yüzyýlýn gerçek bir mûsikî bilgini olan Mehmed
Celâleddin Dede, 31 Mayýs 1907 tarihinde Gümüþsuyu'ndaki köþkünde vefat etti. Mevlevihânenin mezarlýðýna defnedildi.

Tanbur çalmasýný, ney üflemesini, dinî mûsikîyi, dindýþý mûsikîyi
çok iyi bilen Celâleddin Dede daha on sekiz yaþýndayken adýný kültürlü çevrelere duyurdu. Çok iyi derecede Arapça, Farsça bildiði için
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eski "Edvâr" kitaplarýný inceleyerek müziðimizin nazariyatýna eðildi;
daha doðrusu bu konuyu ilk kez ele alanlardan biri oldu. Onun gayretiyle, yüzyýllardýr unutulmuþ olan müziðimizin bilimsel yönü ortaya
çýkartýldý. Celâleddin Dede bununla da kalmadý; bugün bile kullanýlan
bazý mûsikî terimlerini ortaya attý.

Celâleddin Dede'nin bilimselliði ve üstün kiþiliði kendisine üst düzeyde bir çevre saðladý ve kalýcý dostlar edinmesini kolaylaþtýrdý. Zaman buldukça þiir ve edebiyatla uðraþan Dede, söylediði þiirlerde
"Þeyhî" mahlasýný kullandý. Bir bestekâr olarak dinî mûsikîmize dügâh
makamýnda bir âyin hediye etti.

MEHMET AKÝF ERSOY
(1873-1936)

Mehmet Akif, 1873 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Fatih Camii Medresesi'nde hoca olan babasý Arnavutluk asýllý, annesi ise Buhara'lýdýr.
Dört yaþýnda Emir Buhari mahallesinde baþladýðý eðitimini Fatih Merkez Rüþtiyesi'nde sürdürdü. Ardýndan Mülkiye Mektebi'nin idadi (lise) bölümünü bitirdi. Babasýndan Arapça öðrendi. Fatih Camii'nde
Ýran edebiyatý okutan Esad Dede'nin derslerini takip etti. Þiire olan
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ilgisi erken yaþlarda baþladý. Kaleme aldýðý mesnevileri hocalarýyla
paylaþtý, büyük bir beðeni topladý. Farsça ve Fransýzca öðrendi. Babasýnýn ölümü ve evlerinin yanmasý üzerine Mülkiye'nin yüksek kýsmýndan ayrýlmak zorunda kaldý. 1889'da girdiði Halkalý Mülkiye Baytar
Mektebi'ni 1893'te birincilikle bitirdi. Ziraat ve Ticaret Nezareti'nde
veteriner olarak çalýþmaya baþladý. Rumeli, Arnavutluk ve Arabistan'da dolaþtý. Geniþ halk kesimleriyle, köylülerle yakýn iliþkiler kurdu.
Halkalý Ziraat Mektebi ve 1907'de Çiftçilik Makinist Mektebi'nde
dersler verdi.

Umur-i Baytariye Müdür Muavinliði'nde çalýþýrken Darülfünun
Edebiyat-ý Umumiye müderrisliðine atandý edebiyat derslerine burada
devam etti. Balkan Savaþý'ndan sonra Umur-i Baytariye þubesindeki
görevinden, ardýndan Darülfünun'daki görevinden 1914 senesinde
ayrýldý. Meþrutiyet'in ilk döneminde, Ziya Gökalp'in öncülüðünü yaptýðý "Türkçülük" akýmýna karþý, Mýsýrlý bilgin Muhammed Abduh'un
fikirlerini benimsedi ve "Ýslâm birliði" görüþünü yaymak için yoðun çalýþmalara baþladý. Ýlk þiirleri Resmi Gazete'de yayýmlandý. Mýsýrlý yazarlardan çeviriler yaptý, düzenli olarak yazýlarý Eþref Edip'le birlikte
çýkardýðý Sýrat-ý Müstakim ve Sebil'ür Reþad dergilerinde yayýmlandý.
Yayýmladýðý makaleler, þiirler, çevirilerle düþüncesini yaymaya çalýþtý.

Mehmed Akif, Ýttihat ve Terakki Cemiyetine üye olacaðý zaman,
üyeliðin þartlarýndan olan "Cemiyetin bütün emirlerine, kayýtsýz þartsýz itaat edeceðim" þeklindeki ifadeye itiraz edip; "kayýtsýz þartsýz itaat"
ifadesini yerine, sadece "iyi ve doðru olanlara" þeklinde düzeltilmesi
þartýyla yemin edebileceðini söyler. Akif'in bu hassasiyeti yaþamýnýn
her alanýnda kendini gösterir. Mehmed Akif, Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda Ortadoðu'da bir Ýslâm Birliði kurma düþüncesi üzerine, Ýttihat
ve Terakki Cemiyeti'ne baðlý olan "Teþkilât-ý Mahsusa" tarafýndan
Berlin'e gönderildi. Savaþ sýrasýnda Almanlarýn eline esir düþen Müslümanlarýn durumlarýný inceledi. Çanakkale Savaþý'ný ve geliþmeleri
Almanya'da takip etti. Dönüþte Lübnan'a gitti ve Dâr-ül Hikmet-ül
Ýslâmiye adlý kuruluþun baþkâtipliðine getirildi.
Kurtuluþ Savaþý sýrasýnda Anadolu'nun pek çok þehrinde konuþmalar yaparak milli mücadele konusunda halký bilinçlendirdi. Kuvayý
Milliye'den yana davranýþlarý ve yazýlarýndan dolayý, Dâr-ül Hikmet-ül
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Ýslâmiye'deki görevinden 1920'de alýndý. Mehmed Akif Anadolu'ya
geçerek halký Kurtuluþ Savaþý için direniþe çaðýrdý. Birinci Büyük
Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev aldý. Konya ayaklanmasýný önlemek için Konya'ya gönderildi. Daha sonra Kastamonu'ya
geçti ve Nasrullah Camii'nde Sevr Antlaþmasý'nýn içreði hakkýnda
halký bilgilendirecek konuþmalar yaptý. Bu konuþmasý Diyarbakýr'da
basýlarak ülkenin dört bir yanýna daðýtýldý. TBMM'nin Milli Marþ
için açtýðý yarýþmaya katýlan þiirlerden beklenen sonuç alýnamayýnca
Mehmet Akif'e þiir yazmasý teklif edilmiþ, 17 Þubat 1921'de yazdýðý
Ýstiklal Marþý, 12 Mart'ta Meclis tarafýndan kabul edilmiþtir. Mehmet
Akif, ödül olarak kendisine verilen 500 lirayý Türk Ordusu'na hibe
etmiþtir.

Ýstiklal Harbi'nin kazanýlmasýnda büyük emeði olan Mehmet Akif,
ilk mecliste Burdur milletvekili olarak görev yaptýktan sonra Milli
Mücadele'nin yarattýðý koþullarla çeliþkiye düþtüðü için 1923'te Mýsýr'a gitti. 1936'ya kadar Mýsýr'daki üniversitelerde Türk dili ve edebiyatý dersleri verdi. Bir yandan da Kur'an'ýn Türkçe tercümesi için çalýþýyordu. Siroz hastalýðýna yakalandý. Hava deðiþimi için 1935'te Lübnan'a, 1936'da Antakya'ya gitti. Ayný yýl Türkiye'ye döndü. 27 Aralýk
1936'da Ýstanbul'da vefat etti.

Sanat anlayýþý
Mehmet Akif'in edebiyata olan meraký, baytar mektebindeki öðrencilik yýllarýna dayanýr. Ýlk þiiri, Kur'an'a Hitab, 1895'te 'Mektep' adlý dergide yayýnlanýr. Ardýndan Resimli Gazete'de baþka þiirleri de yayýnlanmaya baþlar. Ýlk dönem eserlerinde didaktik unsurlar fazlasýyla
dikkat çeker. Hocasý Ýsmail Safa'nýn etkisini taþýyan mesnevileri, edebiyat çevrelerinin ilgisini çekmiþtir. Mehmet Akif'in þiiri anlatýya ve
öðüde dayanýr. Zaman zaman da coþku ve içtenlik gibi öðeler þiiri söylev parçasý olmaktan kurtarýr. Mehmet Akif, "Sanat sanat içindir" görüþüne her zaman karþý çýkmýþtýr. Ona göre þiir, "Gerçeði her an ve bütün çýplaklýðýyla yakalamalýdýr." Karþýt düþüncedeki þair ve yazarlarla
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uzun süren polemiklere giriþmiþtir. Ýstanbul Türkçesini ustalýkla þiirinde kullanan Akif, Aruz ölçüsünü nesre yaklaþtýrarak kendine has
bir üslup oluþturmuþtur. Savaþ, bunalým ve yokluk yýllarýnýn yoksul insanlarý Türk edebiyatýnda gerçek yüzleri ve sorunlarýyla ilk kez onun
þiirlerinde ele alýnýr.
Eserleri:

Kastamonu Kürsüsünde, Kur'an'dan Ayet ve Nesirler, Mehmet
Akif Ersoy'un Makaleleri. Bu eserlerinin yaný sýra Fransýzca, Ýngilizce
ve Arapça'dan birçok eser ve onlarca makaleyi dilimize çevirmiþtir.
Mehmed Akif'in temel eseri ise Safahat'týr. Bütün þiirlerinin toplandýðý
bu eser yedi kitaptan oluþur:
1. Safahat Birinci Kitap: Ýçinde 44 manzume vardýr. Toplamý
3000 dize kadardýr. Konularýný toplumun acý çeken çeþitli kesimlerinden, hürriyet, istibdat gibi siyasal olaylardan, þairin mistik duygularýndan ve bu dünyevi vazifelerden almaktadýr.
2. Safahat Ýkinci Kitap: Süleymaniye Kürsüsünde. Süleymaniye
Camii'ne giden iki kiþinin söyleþilerini içeren bir baþlangýçla kürsüde
Seyyah Abdürreþit Ýbrahim'i konuþturan uzun bir bölümden oluþmaktadýr. 1000 dizedir.
3. Safahat Üçüncü Kitap: Hakkýn Sesleri. Toplumsal felaketler
karþýsýnda insanlarý uyarmak için gerçek Ýslami mesajý yansýtmaktadýr.
Toplamý 500 dize tutan 10 parça manzumedir. Manzumelerde Akif,
partizanlýða, umutsuzluða, ýrkçýlýða ve ateizme çatmaktadýr.
4. Safahat Dördüncü Kitap: Fatih Kürsüsünde. Ýki arkadaþýn
Fatih yolundaki konuþmalarýný içeren bir bölümle, Fatih Camii Kürsüsü'ndeki vaizin konuþmasý olarak verilen uzunca metni içermektedir. 1800 dizedir. Toplumsal ve siyasal bir yergidir. Tembellik, gerilik
ve batý mukallitleri hedef alýnmýþtýr.
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5. Safahat Beþinci Kitap: Hatýralar. Tümü 1600 dizedir. Manzumelerde toplumsal felaketler karþýsýnda Allah'a yakarýlmakta, Ýslamiyeti gerektiði gibi ve geri kaldýðý için tembel halk ve aydýnlar suçlanmakta, Akif'in gezdiði yerlerdeki izlenimleri anlatýlmaktadýr.
6. Safahat Altýncý Kitap: Asým. 2500 dizelik tek parçadan meydana gelmektedir. Savaþ vurguncularý, köylülerin durumu, geçmiþe
bakýþ anlayýþý, eðitim-öðretim, medrese, ýrkçýlýk, batýcýlýk, gençlik gibi
birçok konu üzerinde durmakla birlikte, Akif'in gerçek görüþünü temel
alýr. Hocazade (Akif) ile Köse Ýmam arasýnda karþýlýklý konuþmalar
biçiminde geliþtirilmiþtir.
7. Safahat Yedinci Kitap: Gölgeler. Akif'in 1918-1933 yýllarý arasýnda yayýmlanmýþ manzumelerini içermektedir. Bunlarýn toplamý bir
kýsmý kýta olmak üzere 41'dir. Manzumelerin üçü ayet yorumu olarak kaleme alýnmýþtýr. Yazdýklarý dönemin Akif üzerindeki etkilerini
yansýtmaktadýr.
8. Son Safahat: Ölümünden sonra, damadý Ömer Rýza Doðrul tarafýndan Akif'in basýlmamýþ þiirleri bir araya getirilerek bu ad verilmiþ
ve 1943'teki toplu basýmýn sonuna konmuþtur. 16 manzumedir ve birçoðu kýtadýr. Safahat'ýn daha sonraki basýmlarýnda "Son Eserleri" baþlýðý altýnda verilmiþtir. M. Ertuðrul Düzdað'ýn tertip ettiði 8. Basýmda
bunlara 11 yeni manzume eklenmiþtir.

MEHMET RAUF
(1874-1931)

Servet-i Fünun akýmýnýn önemli romancýlarýndan biri olan Mehmet Rauf, 1875'de Ýstanbul'da doðdu. Babasý Hacý Ahmet Efendi, bir
saðlýk kurumunda çalýþan bir memurdu. Önce Balat'taki Defterdar
Mahalle Mektebi'ni, sonra Soðukçeþme Askeriye Rüþtiyesi'ni ve Mektebi Bahriye'yi bitirdi. Onun amacý subay olmak deðil, yazýn çevresine girmek, yazar olmaktý. Okulu bitirdikten sonra bir takým resmi
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görevlerde bulundu. Öðrenimi sýrasýnda Fransýzca ve Ýngilizce'sini
ilerleterek, Alphonse Daudet, Emile Zola, Gustave Flaubert gibi,
dönemin Fransa'sýnýn gerçekçi yazarlarýný okudu.

Genel kültürünü artýrdý. Mekteb-i Bahriye'de öðrenci iken Halit
Ziya'ya gönderdiði mektuplarla onunla tanýþma fýrsatý buldu ve birçok
yapýtýný da onun sayesinde, gazete ve dergilerde yayýmladý ve akabinde Servet-i Fünun topluluðu þair ve yazarlar gurubuna katýldý. Ýlk evliliðini, 1901’de Ayþe Sermet Haným'la yaptý. Ayþe Haným, Tevfik Fikret'in hala kýzýdýr. Ondan iki kýzý oldu. Sonra ilk eþinden ayrýlmadan
Besime Haným'la ikinci evliliðini yaptý. Bundan da bir kýzý oldu. Sonra Besime Haným'dan ayrýlarak Muazzez Haným'la evlendi. Yaþamýnýn
sonlarýna doðru kýsa bir süre þeker ticaretiyle uðraþtý. 1927’de hastalanarak felç oldu. 5 yýl yatalak olarak yaþadý. 1931'de yaþamýný yitirdi.

Rauf'u ilk etkileyen Ahmet Mithat Efendi'dir. 16 yaþýnda okuduðu
Halit Ziya'nýn Nemide adlý romaný onun pek çok yönden hayran býraktý. Nemide romanýný ve Halit Ziya'ya olan hayranlýðý, ona Düþmüþ
adlý uzun öyküsünde esin kaynaðý oldu. Resimli Gazete'de öyküler,
Mektep Dergisi'nde mensur þiirler yayýnladý. Garam-ý Þebab'ý,
1896'da Ýkdam Gazetesi'nde tefrika edildi. Hüseyin Cahit Yalçýn, Tevfik Fikret, Cenab Þahabettin gibi þahsiyetlerle tanýþma imkâný buldu.
Bu þahsiyetler gerek dil, gerekse konu itibarý ile Tanzimat þair ve ediplerinden farklýydýlar. Fuat da Servet-i Fünun denilen bu grup þahsiyetlerden fazlaca etkilendi. Servet-i Fünun'da yayýmlanan ilk yazýsý,
Uzaktan adlý küçük bir öyküdür.

Bu gibi küçük öyküler dýþýnda Halit Ziya Hayatý ve Hususiyeti,
Muhayyen Muharriri Tevfik Fikret Hayatý ve Hususiyeti gibi yazýlarý
ile çaðdaþ yazarlarý deðerlendirirken, Karmen ve Filalançi, Paul Baurget ve bir Cinayet-i aþk, Emile Zola'nýn son romaný gibi eleþtirileri ile
bazý batýlý yazarlarý deðerlendirmiþtir. 1901'de Hüseyin Cahit Yalçýn'ýn
Fransýzca'dan çevirdiði Edebiyat ve Hukuk adlý makalesi Fransýz Devrimi'ni çaðrýþtýrýyor gerekçesiyle dergi kapatýldý. Yazarlarýna da yazým
yasaðý konuldu. 1908 Meþrutiyeti ile Rauf da hýzla geliþen basýn yayýn
alanýnda yeniden çalýþmaya baþladý.
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Ancak artýk amacý geçimini saðlamak olduðundan piyasaya dönük
eserler vermeye baþladý ve bu yüzden de eski yazým düzeyini hiçbir zaman tutturamadý. Rauf'un tek yapýtlýk bir deha olduðu da söylenebilir. Tanzimat sonrasý yine kazanç kapýsý olarak gördüðü tiyatro alanýnda da eserler verdi. 1908'de Mehasin isimli dergiyi çýkarmaya baþladý.
Bu dergide magazin konularý iþlenmiþ, Halit Ziya'nýn Ferdi ve Þükara'sý uyarlandý. Eylül'de, romanda olduðu gibi bütün sanatlarda da
baþlýca temalardan biri olan yasak aþk temasý iþlenir.
Eserleri:
Eylül

Böðürtlen
Ceriha
Define

Edebi Hatýralar

Eski Aþk Geceleri

Eylül

Ferdâ-yý Garâm

Genç Kýz Kalbi
Halas

Kan Damlasý

Karanfil ve Yasemin

Kurtuluþ (Halâs) Ýstiklal Harbi Romaný
Mehmed Rauf'un Anýlarý

Sansar

Son Yýldýz

Üç Hikâye 'Türk Klasiði'
Siyah Ýnciler
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Hikâye Kitaplarý:
Ýhtizar

Son Emel

Aþk Kadýný

Eski Aþk Geceleri
Ýlk Temas
Ýlk Zevk

Tiyatro Eserleri:
Pençe
Cidal

Ýki Kuvvet

Yaðmurdan Doluya

MERZÝFONLU KARA
MUSTAFA PAÞA
(1634/1635-1683)

Kara Mustafa Paþa Osmanlý padiþahý Avcý Mehmet zamanýnda yedi
sadrazamlýk yapmýþ bir Osmanlý devlet adamýdýr.

Merzifonlu Kara Mustafa Paþa, 1634 yýlýnda Merzifon'un Marýnca
Köyü’nde doðdu. Babasýnýn yakýn arkadaþý Köprülü Mehmed Paþa
tarafýndan korunup yetiþtirildi. Medrese eðitimi gördü. Klasik bir kültürle beslenerek, üstün zekâsý ve yetenekleri sayesinde hýzla yükseldi.
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Köprülü Mehmed Paþa'ya damat oldu. Uzun seferler için Ýstanbul'dan
uzaklaþan Fazýl Ahmed Paþa'ya yýllarca sadaret kaymakamý olarak
vekâlet etti. Kara Mustafa Paþa, 1676 yýlýnda Fazýl Ahmed Paþa'nýn
ölümü üzerine, 41 yaþýnda iken sadrazamlýða getirildi. En büyük hayali Kanuni devrinin güç ve itibarýný Osmanlý Devleti'ne yeniden kazandýrmak olan Merzifonlu Kara Mustafa Paþa, hayatýný bu amaca
adadý. Osmanlý-Rus Savaþý'nda padiþahla birlikte sefere katýldý.

Merzifonlu Kara Mustafa Paþa Avusturya seferine çýktýktan sonra
diðer önde gelen paþalarla savaþ divaný kurup Yanýkkale mi yoksa Viyana üzerine mi gidilmesini tartýþmýþtýr. Birçok paþanýn önce Yanýkkale'nin alýnýp seneye daha iyi hazýrlanýlarak Viyana'nýn üzerine gidilmesi fikrine karþý, Kara Mustafa Paþa Viyana üzerine gidilmesine karar
verdi. Bunun üzerine Osmanlý ordusu Viyana'yý kuþatma altýna aldý.
Kara Mustafa Paþa’nýn amacý þehri teslim ile ele geçirmek böylece yeniçerilerin þehri yaðmalamalarýný önleyerek Viyana hazinelerini korumaktý. Böylece kuþatma uzadý. Bu da Polonya kralý komutasýndaki
haçlý ordusunun vakit kazanarak Viyana'nýn imdadýna yetiþmesine sebep oldu. Haçlý ordusunun Viyana önlerine gelmesi üzerine askerleri
siperlerden çýkararak kuþatmayý kaldýran sadrazam, savaþ pozisyonu
aldý. Haçlýlarýn ilk saldýrýsý üzerine Osmanlý hatlarý yarýldý ve askerler
kaçmaya baþladýlar. Bunun üzerine sadrazam ordunun tüm aðýrlýklarýný
geride býrakarak Belgrad'a çekildi.

Zamansýz giriþtiði ve sorumluluðunu tek baþýna yüklendiði II. Viyana Kuþatmasý büyük bir bozgunla sonuçlandý. Kuþatmanýn hüsranla sonuçlanmasý üzerine Kara Mustafa Paþa, Sultan IV. Mehmed'in emriyle
idam edildi. Ýstanbul içinde ve dýþýnda yaptýrdýðý birçok hayýr eseri vardýr.
Kendisinden sonra da ailesinden birçok devlet adamý çýktý.

MÝMAR SÝNAN
(1490-1588)

Mimar Sinan, 1490 yýlýnda Kayseri'nin Agrýnas Köyü'nde doðdu.
Yavuz Sultan Selim zamanýna kadar, devþirme çocuklarý yalnýz Rumeli eyaletlerinden alýnýrken Yavuz, bu kuralýn Anadolu eyaletlerinde de
uygulanmasýný emretti. Kayseri'den gelen ilk devþirme kafilesi arasýnda Mimar Sinan da vardý. Ýstanbul'a geldikten sonra, Atmeydaný'ndaki Ýbrahim Paþa sarayýnda bulunan, Acer Oðlanlar Mektebi'ne verildi.
Orada dülgerlik ve yapýcýlýk öðrendi.
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Acemi Oðlanlýk devresini dokuz yýlda tamamlayan Sinan, Kânûnî
Sultan Süleymân'ýn Belgrad Seferi’ne Yeniçeri olarak katýldý. Büyük
kabiliyeti sebebiyle Yeniçerilikte sýk sýk terfi etmeye baþladý. Rodos
Seferi’ne Atlý Sekban olarak katýlýp, Mohaç Meydan Muhârebesinden sonra, gösterdiði yararlýklar sebebiyle takdir edilerek, Acemi
Oðlanlar Bölük Komutanlýðýna yükseldi.

Kanunî Sultan Süleymân'ýn Ýran Seferi sýrasýnda Van Gölü’ne geldiklerinde, Sadrâzam Lütfi Paþa karþý sâhile gitmek ve düþmaný gözetlemek istedi. Bu sebeple Sinan'a kadýrga yapmasý emredildi. Mimar
Sinan'ýn iki hafta gibi kýsa bir sürede üç adet kadýrga yapýp donatmasýna, çok memnun olan Lütfi Paþa, gemilerin idaresini ona verdi. Bu
baþarýsý ile büyük itibar kazandý. Ýran Seferi’nden dönüþte, Yeniçeri
Ocaðýnda itibarý yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi.
Kara Boðdan Seferi’nde, ordunun Prut Nehri’ni geçmesi için bir
köprü gerekliydi. Zemin kaygan olduðundan bu iþi kimse baþaramadý.
Bu iþ Mimar Sinan'a verildi. Sinan, ordudaki bütün mîmâr ve marangozlarý toplayarak on üç gün gibi kýsa bir sürede köprüyü yapýp ordunun karþýya geçmesini saðladý. Bu olaydan sonra Mimar Sinan, Hassa
Baþmîmarý oldu.

Mimar Sinan, katýldýðý her seferde gördüðü bina ve harabelerden
bir ders aldý. Batýnýn ve Doðunun mimarî tarzýný inceleme imkânýný
buldu. Bu iki üslubu birleþtirerek birçok orijinal eser verdi.

Mimar Sinan'ýn Mimarbaþý olduktan sonra verdiði üç büyük eser,
onun sanatýnýn geliþmesini gösteren basamaklardýr. Bunlarýn ilki Ýstanbul Þehzâdebaþý Camii ve külliyesidir. Bu Cami daha sonra yapýlan
bütün câmilere örnek teþkil etmiþtir. Ýkincisi Süleymaniye Câmii,
Mîmar Sinan'ýn Ýstanbul'daki en muhteþem eseridir. Kendi tabiriyle
kalfalýk döneminde yapýlmýþtýr.
Mîmar Sinan'ýn en güzel eseri, seksen yaþýnda yaptýðý ve "ustalýk
eserim" diye takdim ettiði, Edirne'deki Selimiye Câmiidir.

Mimar Sinan, birbirinden çok deðiþik konularla uðraþtý. Zaman zaman eskileri restore etti. Bu konudaki en kesif çabalarýný Ayasofya
için harcadý. 1573'te Ayasofya'nýn kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yaptý ve eserin bu günlere saðlam olarak gelmesini saðladý.
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Eski eserlerle abidelerin yakýnýna yapýlan ve onlarýn görünümlerini
bozan yapýlarýn yýkýlmasý da onun görevleri arasýndaydý.
Mimar Sinan, Ýstanbul caddelerinin geniþliði, evlerin yapýmý ve laðýmlarýn baðlanmasýyla uðraþtý. Sokaklarýn darlýðý sebebiyle ortaya çýkan yangýn tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yayýnlattý. Günümüzde bile bir problem olan Ýstanbul'un kaldýrýmlarýyla bizzat ilgilenmesi çok ilgi çekicidir. Bu konuya ne kadar önem verdiði, vakfiyesinde Ýstanbul'un kaldýrýmlarý için para býrakmasýndan anlaþýlmaktadýr.

Ayný anda birçok eseri plân hâline getirip yapýmlarýný sürdüren
Mîmar Sinan, en geniþ çaptaki yapým iþlerinin en ufak detaylarýyla bile kendisi ilgilenirdi. Bütün bu baþarýlarýyla beraber, Ýslâm ahlâkýyla
ahlâklanmýþ mütevazý bir insandý. Mühründe bulunan; "El-hakîr-ülfakîr Mîmar Sinan" yazýsý, bunu en iyi þekilde ispat eder.

Türk mimarîsinin yetiþtirdiði, Ýslâm âleminin bu büyük mimar ve
mühendisi doksan yaþýn üzerinde, faal bir hayat sürdü. Sâî Mustafa
Çelebi'nin Tezkiret-ül-Ebniye'de belirttiði gibi; Mîmar Sinan seksen
dört câmi, elli iki mescit, elli yedi medrese yedi dârül-kurrâ, yirmi türbe, on yedi imâret, üç dârüþþifâ, beþ su yolu, sekiz köprü, yirmi kervansaray, otuz altý saray, sekiz mahzen ve kýrk sekiz de hamam olmak
üzere üç yüz altmýþ dört eser vermiþtir.

Mimar Sinan'ýn eserlerinin bir kýsmý Ýstanbul'dadýr. Osmanlý ülkesinde damgasýný vurmadýðý bir köþe yok gibidir. Her bakýmdan parlak
bir devirde yetiþen Mimar Sinan, Osmanlý mimarîsinin zirvesini temsil eder. 1588'de Ýstanbul'da vefât eden Mîmar Sinân, Süleymâniye
Câmii’nin yanýnda kendi yaptýðý mütevâzý ve sâde türbeye defnedildi.

MUALLÝM NACÝ
(1850-1893)

Muallim Naci, 1850'de Ýstanbul'da doðdu. Dilin yalýnlaþtýrýlmasýný
savunan Tanzimat Dönemi'nin önemli þair ve yazarý. Asýl adý Ömer. 7
yaþýndayken babasýný kaybetti. Varna'ya dayýsýnýn yanýna gönderildi.
Orada medrese öðrenimi gördü. Bir yandan da Arapça, Farsça, Fransýzca ve hat öðrendi. "Hulusî" mahlasýyla yazýlar yazdý. Bir süre Varna
Rüþtiyesi'nde öðretmenlik yaptý. Sait Paþa'nýn özel kâtibi olarak
Rumeli ve Anadolu'nun birçok kentini dolaþtý.
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Ýlk þiirlerini "Nacî" mahlasýyla yazmaya baþlayan Muallim Naci, Ýstanbul'a geldikten sonra memuriyetten ayrýldý. Ahmed Mithad Efendi'nin önerisiyle Tercüman-ý Hakikat gazetesinin edebiyat sayfasýný
yönetmeye baþladý. "Mesud-ý Harabî" takma adýyla yayýnladýðý aruzla
yazýlmýþ gazelleriyle ün yaptý. Ahmed Mithad'ýn kýzýyla evlendi. Kayýnpederi tarafýndan Tercüman-ý Hakikat'i eski edebiyat yanlýlarýnýn
sözcüsü durumuna getirmekle suçlanýnca istifa etti. Yazýlarýný, Saadet,
Tarik, Mürüvvet, Mirsad, Ýmdadü'l Midad gazeteleriyle, kendi çýkardýðý Mecmua-i Muallim Dergisi’nde sürdürdü. Galatasaray Lisesi ve
Mekteb-i Hukuk'ta edebiyat dersleri verdi.

Muallim Naci, aruzla ve divan edebiyatýnýn hemen her türünde
yazdýðý þiirler yüzünden eski edebiyatýn temsilcisi sayýldý. Ama yeni
edebiyata karþý çýkan, eskiyi savunan bir yazar olmadý, divan þiiri kurallarýný da tam olarak uygulamadý. Eleþtirilerini dilbilgisi ve aruz kurallarýna baðlý kalýnmasý noktasýnda yoðunlaþtýrdý. Recaizade Mahmut Ekrem ve çevresindeki genç þairlerle giriþtiði tartýþmalar, döneminde Türk edebiyatýna yeni bir soluk getirdi. Servet-i Fünun yazarlarýný önemli ölçüde etkiledi. Edebiyat tarihi ve sözlük çalýþmalarýyla
da ilgi çekti. Victor Hugo, S. Prudhomme, Alphonse de Musset ve
Emile Zola'dan Türkçeye çeviriler yaptý. Muallim Naci, 13 Nisan
1893'te Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi.
Eserleri:

Þiir: Terkib-i Bend-i Muallim Naci, Ateþpare, Þerâre, Fürûzan,
Sümbüle, Yadigâr-ý Naci.
Eleþtiri: Muallim, Demdeme.

Aný: Medrese Hatýralarý, Ömer'in Çocukluðu.
Sözlük: Lügat-ý Naci.

Araþtýrma: Osmanlý Þairleri, Ýstilahât-ý Edebiye, Esâmi.

Mektup: Muhaberat ve Muhaverat, Þöyle Böyle, Mektuplarým.

Oyun: Heder.

NAMIK KEMAL
(1840-1888)

Namýk Kemal 1840 yýlýnda, Tekirdað'da doðdu. Babasý Mustafa
Asým Bey, Sultan Ýkinci Abdülhamit'in müneccimbaþýydý. Namýk Kemal, büyükbabasý Abdüllatif Paþa tarafýndan büyütüldü. Abdüllatif
Paþa memur olduðu için Namýk Kemal de onunla birlikte Anadolu ve
Rumeli'de bulundu. Bu yüzden sürekli ve tam bir öðrenim göremedi.
Dedesinin Kars Kaymakamlýðý sýrasýnda, Þeyh Vaizzade Mehmet
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Hamit Efendi'den, tasavvuf ve edebiyat dersleri aldý. Abdüllatif Paþa'nýn son görev yeri olan Sofya'da bir yandan Fransýzca, Arapça ve
Farsça dersleri alýrken bir yandan da divan edebiyatý yolunda þiirler
yazmaya baþladý. Þair binbaþý Eþref Paþa kendisine Namýk mahlasýný
verdi.

Namýk Kemal, Niþ Kadýsý Mustafa Ragýp Efendi'nin kýzý Nesime
Haným ile evlendi. Dedesinin 1856'da görevinden ayrýlmasý üzerine
Ýstanbul'a döndü. Burada Leskofçalý Galib, Yeniþehirli Avni, Hersekli
Arif Hikmet gibi þairlerin toplantýlarýna katýlmaya baþladý. Bab-ý Ali
Tercüme odasýna memur oldu. Encümeni Þuara'ya girdi. Leskofçalý
Galip'ten þiir ve tasavvuf ile bazý toplumsal fikir ve davranýþlar konusunda etkilendi. Þinasi ile tanýþýnca onun etkisinde kalarak, batý edebiyatýna ve kültürüne yakýn ilgi duydu. Þinasi'nin çýkardýðý, Tasviri Efkar Gazetesi’nde yazmaya baþladý. Þinasi'nin 1865 yýlýnda Paris'e kaçmasý üzerine, gazetenin yayýnýný tek baþýna sürdürdü. Bu dönemde genellikle sosyal konularda yazdýðý yazýlarýyla dikkat çekti. Eðitim meselesi üzerinde durarak, kadýnlarýn da eðitim ve öðretimden yararlanmalarý fikrini ileri sürdü.

Yeni Osmanlýlar Cemiyeti’ne girdi ve bir yandan da hükümetin tutumunu eleþtiren yazýlar yazmaya baþladý. Hükümet, siyasetine aykýrý
düþen gazetelerin bu yolda yazý yazmalarýný yasakladý ve bazý gazeteleri kapattý. Namýk Kemal, arkadaþý Ziya Paþa ile Paris'e kaçtý. Bir süre sonra da Londra'ya geçti. Mustafa Fazýl Paþa Ýstanbul'a dönme izni
alýnca arkadaþlarýna maaþ baðladý ve Londra'da cemiyet adýna bir dergi çýkarýlmasý için sermaye býraktý ve bu sermaye ile Ali Suavi'nin yönetiminde Muhbir gazetesi çýkarýlmaya baþlandý. Namýk Kemal ve Ziya Paþa, Ali Suavi ile anlaþamadýlar. Namýk Kemal, yine Londra'da
Hürriyet gazetesini çýkarmaya baþladý.

Namýk Kemal kalebentlikle Magosa'ya sürüldü. Sultan V. Murat'ýn
tahta çýkýþýndan sonra, ancak 1876 yýlýnda Ýstanbul'a dönebildi. Bir
süre sonra Sakýz mutasarrýfý oldu ve burada yaþamýný yitirdi. Mezarý
Gelibolu'dadýr.

Namýk Kemal ilk þiirlerini çocuk denecek yaþlarda yazmaya baþladý. Ýstanbul'a geldikten sonra eski ve yeni kuþaktan þairlerin bir araya
gelerek kurduklarý Encümen-i Þuârâ'ya ve kimi Divan þairlerine

225 Muhteşem Osmanlı’nın Mimarı Güzide Şahsiyetler

nazireler yazdý. Þinasi'yle tanýþýncaya deðin, þiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Þinasi'yle tanýþmasýndan sonra þiirlerindeki içerik de deðiþti. Günlük konuþma dilinden alýntýlarýn yaný sýra, o zamana deðin
geleneksel Türk þiirinde görülmemiþ olan "hürriyet kavgasý", "esaret
zinciri", "vatan", "kalb-i millet" gibi yepyeni kavramlarla birlikte, doðrudan doðruya düþüncenin aktarýlmasýný amaçlayan bir tür "manzum
nesir" oluþturdu.

Bosna-Hersek Savaþlarý, 93 Harbi gibi olaylarýn yarattýðý sonuçlar,
Namýk Kemal'in yazdýðý vatan þiirlerini etkiledi. Bu þiirlerin en tanýnmýþlarý arasýnda "Vâveyla", "Vatan Mersiyesi", "Vatan Þarkýsý" ve
"Hürriyet Kasidesi" yer alýr. Namýk Kemal þiirleriyle þiir tekniðine büyük bir katkýda bulunmuþ sayýlmazsa da o günler için alýþýlmamýþ diri
bir sesle konuþmuþ olmasý ve yapýtlarýna kattýðý yeni kavramlarla Türk
þiirini Divan þiirinin edilgen edasýndan kurtardý. Bütün bu nitelikler
onun Vatan Þairi olarak anýlmasýna yol açtý.

Tiyatro türüne özellikle önem veren Namýk Kemal, altý oyun yazdý. Bir yurtseverlik ve kahramanlýk oyunu olan Vatan Yahut Silistre
yalnýz ülke için deðil, Avrupa'da da ilgi uyandýrdý ve beþ dile çevrildi.
Magosa'dayken yazdýðý Gülnihal'de baskýya ve zulme karþý duyduðu
tepkiyi dramatik bir biçimde dile getirdi. Namýk Kemal'in ilk romaný
olan "Ýntibah" 1876'da yayýmlandý. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olayý toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalýþmasýnýn yaný sýra, dýþ
dünya betimlemeleriyle de Ýntibah, Türk romanýnda bir baþlangýç sayýlabilir. Eleþtirmenler Namýk Kemal'in bu romanda yüksek bir edebi
düzey tutturamadýðý görüþünde birleþirler. Namýk Kemal'in dört yýl
sonra yayýmladýðý "Cezmi" adlý kitabý tarihsel bir romandýr.

Namýk Kemal romaný ve tiyatroyu toplumsal yaþama soktuðu gibi,
edebiyat eleþtirisini de Türkiye'ye ilk getiren kiþilerden biri oldu. Batý edebiyatý ile Doðu edebiyatýný karþýlaþtýrdý ve bunu eserlerine yansýttý. Namýk Kemal gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir
yere sahiptir. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlýsý ve ilerici gazetelerinde yazdý. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularýna dek çok çeþitli alanlarda yazdýðý makalelerin sayýsý 500 kadardýr. Bunlarda düzyazýdaki üstün yeteneðini ortaya
koyduðu ve çok etkili bir üslup oluþturduðu kabul edilir.
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HÜRRÝYET KASÝDESÝ

Görüp ahkâm-ý asrý münharif sýdk u selametten

Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ý hükûmetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten

Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten
Hakir olduysa millet þanýna noksan gelir sanma

Yere düþmekle cevher sakýt olmaz kadr ü kýymetten
Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandýr

Ne gam rah-ý vatanda hak olursa cevr ü mihnetten
Muini zalimin dünyada erbab-ý denaettir

Köpektir zevk alan sayyad-ý bi-insafa hizmetten
Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
Hayatýn kadrini âli bilenler hüsn-i þöhretten
Ne efsunkâr imiþsin ah ey didâr-ý hürriyet

Esîr-i aþkýn olduk gerçi kurtulduk esâretten

…

NEDÝM

(1681-1730)
Merzifonlu Mehmed Efendi'nin oðlu olan Nedim'in asýl adý Ahmed'tir. Nedim, 18. yüzyýl divan þairlerindendir. 1681 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Medrese eðitimine daha küçük yaþlarda baþladý; Arapça öðrendi, müderrislik ve mahkeme naipliði yaptý. Nevþehirli Damat
Ýbrahim Paþa, Nedim'i önce muhasipliðe sonra da kütüphanesinde
hafizý kütüb görevine getirdi. Þiirlerini çok seven Nevþehirli Damat
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Ýbrahim Paþa'nýn sayesinde Sultan III. Ahmed'in de bulunduðu toplantýlara katýldý ve Sultan’ýn beðenisini kazandý. Bir çok farklý eserin
çevirisinin yapýldýðý kurullarda yer aldý ve birçok farklý medresede
müderrislik yaptý. Ölümü hakkýndaysa çeþitli iddialar vardýr ki bunlar
arasýndan gerçeðe en yakýn olaný, 1730'da Patrona Halil Ýsyaný sýrasýnda bir evin damýndan düþerek öldüðüdür.

Lâle Devri þairi olan Nedim, neþeli þarkýlar ve gazeller kaleme aldý, eserlerinde sýk sýk aþk, þarap ve zevk mefhumlarýný iþledi. Kuþkusuz bunda dönemin aþk, þarap, zevk ve eðlence ortamlarýnda bulunmasýnýn etkisi çoktur. Ayný zamanda, þiirlerinde Ýstanbul'a yer verdi
ve Ýstanbul'a olan aþkýný sýk sýk dile getirdi. Divan edebiyatýnda Ýstanbul'u belki de en güzel betimleyen þair kendisidir. Ýstanbul'u betimlerken Sâdabad'dan, Altýn Boynuz'dan bahsetmiþtir. Þiirlerini kývrak ve
yalýn bir dille kaleme aldý, aruz kalýplarýna baðlý kalmadý. Ayný zamanda
divan edebiyatýna þarký türünü ilk kazandýran þâir Nedim'dir.

Nedim, Sadrazam Ali Paþa ve Nevþehirli Ýbrahim Paþa tarafýndan
korundu. Bütün zevk ve eðlence meclislerinde sadrazamýn ve bazý
devlet büyüklerinin nedimi oldu. Ramazan aylarýnda, sadrazam Ýbrahim Paþa huzurunda verilen tefsir derslerine katýldý. Nedim dinin bazý yasaklarýný hafife almýþ, bu da onu tasavvufi düþüncelerden uzaklaþtýrmýþtýr. Nitekim þair de eserlerinde kadýn, içki gibi þuhane unsurlarý iþlemiþtir. Ona göre yaþamanýn temel amacý dünya zevklerini
tatmak ve eðlenmekti.

Baþlýca eseri Nedim Divaný'dýr. Mahallileþme akýmýnýn öncüsüdür.
Divan edebiyatýndaki soyut sevgili ve mekânlar Nedim'in þiirlerinde
somuta dönüþür. Yani sevgilisi hem beþeri aþký anlatýr hem de gerçektir. Zevk, eðlence, içki þiirlerinin temelini oluþturdu. Soðuk ve yapmacýk anlatýmdan kaçýndý ve anlatmak istediklerini içten bir þekilde
þiirlerine döktü. Bunlarý da daha çok gazelleriyle anlatmýþtýr.

Büyük þair Nedim, divan þiirinin katý kurallarýna herkes gibi uysa
da, bazý yenilikler yapmaktan geri durmadý. Örneðin bazý eserlerinde
aruz yerine hece ölçüsü kullandý. Nedim divan þiirinde çýðýr açmýþ büyük bir þairdir. Ne var ki onun deðeri öldükten çok sonra anlaþýlmýþtýr.
Þair ayrýca Ýstanbul aþkýyla da tanýnýr. Zaten Ýstanbul þivesi akýmýnýn da
öncüsü Nedim'dir.
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Seçme beyitler

Bakýp o þûh ile nâz û niyâza meþk ederiz

Gülün tebessümüne bülbülün terânesine.
*

Bir þeker hândeyle bezm-i þevkâ câm ettin beni

Nîm sun peymâneyi sâkî tamam ettin beni.
*

Ayaðýn sakýnarak basma aman sultâným

Dökülen mey kýrýlan þiþe-î rîndân olsun.
*

Yetmez mi sana bister ü bâlin kucaðým

Serd oldu hava çýkma koyundan kuzucaðým.

*

Pek istedi efendimi iydin üçüncü gün

Lütfeyle gel Nedimi’ne kurbânýn olduðum.
*

Ben dedikçe böyle kim kýldý Nedîm’i nâ-tüvân
Gösterir engüþt ile meclisdeki minâ seni.

*

Leblerin mecrûh olur dendân-ý sîn-i bûseden

Lâlin öpdürtmek bu haletle mûhal olmuþ sana.

*
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Yok bu þehr içre senin vasfettiðin dilber Nedim
Bir perî-sûret görünmüþ bir hayal olmuþ sana.
*

Düþmen ne denlü sahd ise de þâd ol ey Nedim
Seng üzre gösterir zer-î kâmil ayarýný.

*

Ey Nedim ey bülbül-ü þeydâ niçin böyle hâmûþsun

Sende evvel çok nevâlar güft ü gûlar var idi.

NEF'Ý

(1572-1635)
Divan edebiyatýnýn en önemli þairlerinden olan Nef'i, 17. yüzyýl
Divan Edebiyatý ve bütün Türk edebiyatýnýn en büyük kaside þairi
olarak tanýnýr. Nef'i, bu yüzyýlýn baþýnda yaþamýþ, kasidede gerçek bir
varlýk göstermiþ ve gerek kendi zamanýnda, gerekse sonraki yüzyýllarda kaside yazan bütün þairlere etki etmiþ bir þairdir. Nef'i, 1572 yýlýnda Hasankale'de doðdu. Bundan dolayý devrin kaynaklarý Nef'i'den
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Erzenü'r-Rumî diye söz ederler. Babasý ülkesinin etrafýnda Sipahi
Mehmed Bey diye anýlýr. Gerçek ismi Ömer olan Nef'î, kaynaklarda
Nef'i Ömer Bey adýyla anýldýðý gibi mührüne kazdýrdýðý beyitte de
Ömer adý görülmektedir.
Daha küçük yaþlardan itibaren güçlü bir eðitim gördü. Öðrenimini Hasankale'de yaptý, sonra Erzurum'a gelerek eðitimini burada devam ettirdi. Burada Fars edebiyatýnýn ünlü eserlerini okudu, Arapça
ve Farsça öðrendi. Nef'i genç yaþýnda þiir yazmaya baþladý. Ýlk mahlasý Zarrî yani "zararlý"dýr. 1585 Erzurum defterdarý olan Gelibolulu Müverrih Ali, þiirlerini gördü, beðendi ve bu genç þaire Nef'i "nafi, yararlý"
mahlasýný verdi.
Nef'i, Padiþah I. Ahmed zamanýnda Ýstanbul'a geldi. Devlet hizmetine girdi ve bir süre farklý memurluklarda çalýþtý. Daha sonralarý II.
Osman ve IV. Murad dönemlerinde yýldýzý parladý ve sarayla yakýn bir
iliþki kurdu. Hicviyeleri ile ünlü olan Nef'î yazdýðý hicivlerle dönemin
birçok isminin nefretini ve öfkesini üstüne çekti. Dönemin müftüsü
Nef'iyi öven ancak içeriðinde Nef'iye kâfir diyen bir beyit söylemiþtir.
Nef'i de buna karþýlýk olarak þu beyiti yazmýþtýr;
"Müftü efendi bize kâfir demiþ.
Tutalým ben O'na diyem müselman.
Lâkin varýldýktan ruz-ý mahþere,
Ýkimiz de çýkarýz orda yalan."
Nef'i, uzunca bir süre IV. Murad tarafýndan korundu, daha sonralarý Sultan Murad kendisinden hiciv yazmamasýný rica etti. Her ne
kadar Nef'î Sultan Murad'a bu konuda söz verse de, kalemini durduramayýp Vezir Bayram Paþa hakkýnda bir hicviye kaleme aldý. Bu hicviyesinden ötürü, 1635 yýlýnda, sarayýn odunluðunda boðularak öldürüldü. Halk arasýnda Nef'i efendinin ölümü hakkýnda þöyle bir rivayet
geçmektedir: Nef'i çok iyi bir þair olduðu için infazýndan vazgeçilmiþtir. Padiþaha gönderilecek belge yazýlýrken Nef'i de oradadýr. Belgeyi
bir zenci yazmaktadýr ve kâðýda mürekkep damlatýr. Nef'i de bu olay
üzerine "Mübarek teriniz damladý efendim" diyerek yaþama þansýný
kaybetmiþtir.
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Nef'î hiç kuþkusuz, hiciv dendiðinde Türk edebiyatýnda öne çýkan
isimdir. Onu ölüme sürükleyen hiciv edebiyatýnda çok baþarýlý olduðu
aþikâr. Hicvin yaný sýra övgü edebiyatýyla da göz doldurmuþtur, bugün
dîvân edebiyatýnýn en beðenilen kasidelerinden birçoðu onun eseridir.
Yazdýðý kasideler güçlü tekniði ve deðiþik ahengi ile fark yaratýr. Zaman zaman kasidelerinde gördüðümüz aþýrý süs ve abartýlar bile, güzel ahengi ile sunîlikten uzak, doðal bir havadadýr.
Eserleri: Sihâm-ý Kazâ (Hiciv þiirleri), Türkçe Dîvân, Farsça
Dîvan.
Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf deðil

Çerh ile söyleþemem âyînesi sâf deðil.

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf deðil.
Yine endîþe bilir kadr-i dür-i güftârým

Rüzigâr ise denî dehr ise sarrâf deðil.

Girdi miftâh-ý der-i genc-i ma'ânî elime
Âleme bez-i güher eylesem itlâf deðil.

Levh-i mahfûz-ý suhandir dil-i pâk-i Nef'î

Tâb'-ý yârân gibi dükkânçe-i sahhâf deðil.

***
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"Tâhir efendi bize kelb demiþ
Ýltifâtý bu sözde zâhirdir.

Mâlikîdir mezhebim zîrâ,

Ý'tîkâdýmca kelb tâhirdir."

***
"Benem âþýk ki rüsvâlýkda tutdý þöhretim þehri

Yazanlar kýssa-i Mecnûn'u hep yabâne yazmýþlar"

ÖMER SEYFETTÝN
(1884-1920)

28 Þubat 1884'te Gönen'de doðdu. 6 Mart 1920'de Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi. Ömer Seyfettin, Çaðdaþ Türk öykücülüðünün, "Milli
Edebiyat Akýmý"nýn kurucularýndandýr. Kafkas göçmenlerinden Yüzbaþý Ömer Þevki Bey'in oðludur. Öðrenimine Gönen'de baþladý. Babasýnýn görevi nedeniyle sürekli yer deðiþtirmemeleri için annesiyle birlikte Ýstanbul'a gönderildi. Aksaray'daki Mekteb-i Osmaniye'ye yazdýrýldý.
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Daha sonra Eyüp'teki Baytar Rüþdiyesi'ni bitirdi. Edirne Askeri Ýdadisi'nden sonra 1903'te Ýstanbul'da Mekteb-i Harbiye'den mezun oldu.
Mülazim (teðmen) rütbesiyle orduya katýldý. Ýzmir Zabitan ve Efrat
Mektebi'nde bir süre öðretmenlik yaptý.

Ömer Seyfettin, Selanik'teki üçüncü Ordu'da görevlendirildi ve
Balkan Savaþý çýkýnca askerliðine devam etti. Sýrp ve Yunan cephelerinde savaþtý. Yanya Kalesi'nin savunmasý sýrasýnda Yunanlýlara esir
düþtü. Bir yýl süren tutsaklýktan sonra Ýstanbul'a döndü. Kýsa bir süre
"Türk Sözü" dergisinin baþyazarlýðýný yaptý. Kabataþ Lisesi'ne edebiyat öðretmeni olarak atanan Ömer Seyfettin ölümüne dek bu görevi
sürdürdü.

Yazmaya Edirne'deki öðrenciliði sýrasýnda baþlayan Ömer Seyfettin'in, ilk þiiri 'Hiss-i Müncemid'i, Mecmua-i Edebiye'de yayýnlandý.
Ýlk öyküsü, Ýhtiyarýn Tenezzühü ise Sabah Gazetesi’nde yer aldý. Ýzmir
ve Makedonya'da görevliyken yazdýðý þiir, öykü ve makaleler çeþitli
dergilerde çýktý. Askerliðe ara verdiði dönemde ise yazýlarý "Rumeli"
Gazetesi ve çeþitli dergilerde yayýnlandý.

Ömer Seyfettin Selanik'te yayýnlanan "Genç Kalemler" dergisindeki yazýlarýyla ünlendi. Derginin ikinci dizisinin ilk sayýsýnda Nisan
1911'de yayýnlanan "Yeni Lisan" baþlýklý yazýsý "Milli Edebiyat" akýmýnýn baþlangýç bildirgesidir. Yazýlarýnda, yalýn, halkýn konuþtuðu ve anladýðý bir dil kullanmak gerektiðini savundu. Türkçenin kendi kurallarýna uygun yazýlmasýný, Arapça ve Farsça sözcüklerden arýndýrýlmasýný istedi. Milli Edebiyat akýmýnýn öncülüðünü Ziya Gökalp ve Ali
Canip Yöntem'le birlikte sürdürdü.

Ömer Seyfettin, I. Dünya Savaþý yýllarýnda "Yeni Mecmua"da yayýnlanan öyküleriyle ününü iyice yaygýnlaþtýrdý. Öykülerini kiþisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandýrdý. Günlük konuþma dilini kullanmasý, öykülerine canlý ve etkileyici bir özellik verdi. Çok deðiþik konular iþledi. Bunlarý anlatýrken yergiye, polemiðe, komik durumlara ve toplumsal yorumlara da yer verdi. Ölümünden sonra, öykülerini önce Ali Canip Yöntem derledi, ardýndan
birçok yayýnevi derleme þeklinde yapýtlarýný yayýnladý. Son olarak Bilgi Yayýnevi, "Bütün Eserleri" adýyla tüm öykülerini 16 kitapta topladý.
Ýnceleme kitaplarýnda "Tarhan", "Ayýn Sin" rumuzlarýný kullandý.
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Eserleri: Ömer Seyfettin Þiirleri,

Roman: Ashâb-ý Kehfimiz, Efruz Bey, Yalnýz Efe

Öykü: Harem, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabed, Beyaz Lale,
Asilzâdeler, Ýlk Düþen Ak, Mahçupluk Ýmtihaný, Dalga, Nokta, Tarih
Ezelî Bir Tekerrürdür.
Ýnceleme: Milli Tecrübelerden Çýkarýlmýþ Ameli Siyaset, Yarýnki
Turan Devleti, Türklük Mefkuresi, Türklük Ülküsü.

PÝRÝ REÝS
(1475-1555)

Piri Reis, Osmanlý amirallerinden, ayný zamanda dünyanýn en büyük kartograf ve coðrafyacýlarýndan biridir. Karamanlý Hacý Ali Mehmed'in oðlu olup, 1475'te Gelibolu'da doðdu. Muhiddîn Piri adý verilen geleceðin büyük denizcisi, çocuk yaþýnda deniz seferlerine baþladý.
Meþhur denizci Kemal Reis, Piri Reis'in amcasýydý. Onu yetiþtirmeyi
tamamen üzerine alan Kemal Reis, 1501'de Navarin'i Venediklilerden
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geri alýnca, müjdeyi bildirmek için yeðenini Ýstanbul'a gönderdi. Sultan II. Bâyezîd Hanýn huzuruna çýkan Piri Reis, mükâfatlandýrýlarak,
hayýr dua aldý. Akdeniz'i karýþ karýþ dolaþan Kemal Reis'in yanýnda
ölümüne kadar kalan Piri Reis, uðradýklarý her limaný inceleyerek haritalarýný yaptý. 16 Ocak 1511'de Kemal Reis'in þehit olmasý üzerine
birkaç yýl seferlere çýkmayarak kitap ve haritalarla uðraþtý.

Gazaya alýþmýþ, denizlere tutkun Piri Reis, deryalardan fazla uzak
kalamayarak, Oruç Reis'in emrine girdi. Onun tarafýndan 1516'da Ýstanbul'a gönderildi ve Yavuz Sultan Selim Hanýn huzuruna kabul
edildi. Ayný sene Mýsýr fethine çýkan Osmanlý donanmasýnda amiral
olarak vazifelendirildi. Daha sonraki senelerde hizmetlerine devam
ettikten sonra, Süveyþ'teki Osmanlý donanmasýna Hind Kaptan-ý deryasý olarak tayin edildi (1547). Daha önce Aden'i alan Portekizlilerden, 26 Þubat 1548'de burasýný geri aldý. Umman kýyýlarýnda daha önce Portekizlilerin elde ettikleri yerlerin hepsini geri alarak Umman
Denizi'nden onlarý attý.

Maskat'taki Portekiz Garnizonunu zaptetti. Basra Körfezinde bazý
yerleri de fethettikten sonra, Katar Yarýmadasýný, Bahreyn Adalarýný,
Hasa kýyýlarýný Osmanlý hâkimiyetine soktu. Ýhtiyarlýðýna raðmen mücadelelerine yýlmadan devam eden Piri Reis, 27 parça gemisini Basra'da býrakýp, üç kadýrga ile Süveyþ'e dönmesi yanlýþ anlamalara ve ithamlara sebep oldu. Ömrünü denizlerde yýlmadan mücadele ile geçiren Piri Reis, 1555'te öldüðü zaman, ardýnda, o güne kadar bilinmeyen birçok deniz bilgileriyle dolu ciltlerce eserle, bugün bile hayranlýkla seyredilen haritalar býraktý. Piri Reis'in eserleri, çeþitli dillere
çevrilerek basýlmýþ ve onun þöhreti bilhassa 20. asýrda dünyaya yayýlmýþtýr. Türk denizcileri arasýnda baþarýlý bir kaptan-ý derya olan Piri
Reis, ayný zamanda bir ilim adamý olarak býraktýðý eserlerle tarihîn
sayfalarýnda unutulmazlar arasýna girmiþtir.
Piri Reis'in en önemli eseri, Akdeniz kýyýlarýný ve adalarýný bütün
teferruatý ile gösteren Kitâb-ý Bahriye'dir. Pek çok deniz haritasýndan
meydana gelen geniþ ve hacimli eser, ilgi çekici açýklamalarla süslenmiþtir. Piri Reis'in 1521'de tamamladýðý bu eserinde, Amerika kýtasýnýn keþfi ve dünyanýn yuvarlak olduðu kesin þekilde anlatýlmaktadýr.
Kanunî Sultan Süleyman Hana, bazý düzeltmeler yapýldýktan sonra,
1525'te sunulan eser, padiþah tarafýndan beðenilerek takdir edilmiþtir.
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O günkü teknik ve bilgilere göre akýl almaz doðrulukta olan, deri
üstüne çizdiði haritalar ise, tek kelime ile þaheserdir. 1513 yýlýnda yaptýðý haritasýnda, Atlas Okyanusu ve yeni keþfedilen Amerika da yer
almaktadýr. Haritayý yaptýðý tarihten henüz yirmi beþ yýl önce keþfedildiði iddia edilen bu kýtanýn, teferruatlarý ile izah edilmesi düþündürücü ve bu yerlerin daha önceden bilindiðinin, tahmin edildiðinin açýk
iþaretleridir. Bu haritayý, üzerinde gerekli düzeltmelerden sonra
1528'de tekrar yapmýþtýr. Her ikisi de, büyük haritalar þeklinde sekiz
renk üzerine deriye iþlenmiþtir. Bütün dünyada büyük hayranlýk uyandýran bu büyük eserde Grönland'dan Florida'ya kadar olan kýsýmlar,
büyük bir doðrulukla çizilmiþtir. Topkapý Müzesinin düzenlenmesi esnasýnda, diðer tarihî kýymetli eserler arasýnda ele geçen, deri üstüne
yapýlmýþ haritalar, 1929'da, olduðu gibi yayýnlanarak dünya milletlerinin
tetkikine sunulmuþtur.

RECAÝZADE MAHMUD EKREM
(1847-1914)

Tanzimat döneminin önemli edebiyatçýlarýndan biri olan Recaizade Mahmut Ekrem 1 Mart 1847'de Ýstanbul'da doðdu. 1858'de Mekteb-i Ýrfan'da öðrenimini tamamladý. Hariciye Mektubi Kalemi'ne
memur olarak girdi. Bu görevi sýrasýnda Namýk Kemal ile tanýþtý ve
onun yönetimindeki Tasvir-i Efkar Gazetesi’nde yazmaya baþladý.
1867'de Namýk Kemal Avrupa'ya kaçarken gazetenin yönetimini
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Recaizade Ekrem'e býraktý. Siyasetle ilgilenmedi ve kendisini tamamen edebiyata verdi. Yazýlarýný Ahmet Mithat Efendi'nin çýkardýðý
Daðarcýk Dergisi’nde yayýmlamaya baþladý. Batý edebiyatýndan çevirmeler yaptý. Hayattayken üç oðlunun ve özellikle de Nijad'ýn ölümüyle
yýkýldý.

1877'de Þura-yý Devlet (Danýþtay) üyeliðine getirildi. Mülkiye
Mektebi'nde baþladýðý öðretmenlik mesleðini Galatasaray Sultanisi'nde sürdürdü. Bu okullarda verdiði derslerin notlarýný Talim-i Edebiyat kitabýnda topladý. Bu kitap özellikle þiir konusunda getirdiði yeni bakýþ açýsý ile önemli bir yapýttýr. 31 Ocak 1914'te Ýstanbul'da vefat
etti. Öldüðünde Meclis-i Ayan üyesiydi. Recaizade Ekrem'in Türk
edebiyatýna önemli katkýlarýndan biri de 1895'ten sonra öðrencilerini
Tevfik Fikret'in yönetiminde Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplamasý ve Edebiyat-ý Cedide'nin doðuþuna öncülük etmesidir.

Ölümünden sonra yayýnlanan komedisi "Çok Bilen Çok Yanýlýr"
en yetkin tiyatro oyunu sayýlýr. Sanatta güzellik ilkesine baðlý kaldý.
Sanat için sanat anlayýþýný savundu. Doðaya dönük, insaný doða içinde ele alan þiirler yazdý. Aþk ve ölüm temalarýný iþledi. Eski-yeni edebiyat tartýþmalarýnýn merkezinde yer aldý. Edebiyatýmýzýn yenileþme
ve geliþmesinde önemli katkýlarý oldu. Tek romaný Araba Sevdasý
Türk edebiyatýnda gerçekçi romanýn ilk örneklerinden biri sayýlýr.
Eserleri:

Þiir: Name-i Seher, Yadigâr-ý Þebab, Zemzeme (3 cilt)

Roman: Araba Sevdasý.

Öykü: Muhsin Bey Yahut Þairliðin Hazin Bir Neticesi, Þemsa.

Oyun: Afife Anjelik, Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç, Çok Bilen
Çok Yanýlýr.

Diðer eserleri: Talim-i Edebiyat, Takdir-i Elhan, Pejmürde, NijadEkrem.

RIZA TEVFÝK BÖLÜKBAÞI
(1869-1949)

Rýza Tevfik, þâir, felsefeci ve devlet adamýdýr. 1869'da günümüzde
Bulgaristan sýnýrlarý içinde bulunan o yýllarda ise Edirne vilayetine
baðlý bir kaza olan Cesir-Mustafapaþa'da doðdu. Babasý Mülkiye kaymakamlarýndan Hoca Mehmet Tevfik, annesi Kafkas muhacirlerinden Münire Hanýmdýr. Babasýnýn isteði üzerine Ýstanbul'da bir Musevi okulunda okudu. Ýspanyolca ve Fransýzca öðrendi. Babasýnýn
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kaymakamlýk yaptýðý Gelibolu'da ortaokulu bitirdi. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Öðrenci hareketlerine katýldýðý için Mülkiye'den
kovulduktan sonra 1890'da Týbbiye'ye girdi. Týp eðitimi sýrasýnda da
birkaç defa hapse girdi, çýktý, hapiste mahkûmlarý isyana teþvik etti.
Okulu 1899'da bitirip doktor olabildi.
Týbbiye yýllarýnda tanýþtýðý Ayþe Sýdýka Haným ile evlenerek 3 kýz
çocuðu sahibi oldu, ancak eþini 1903'te çocuklarý henüz çok küçük
yaþlardayken tüberkülozdan kaybetti.

1907'de Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi ve bir yýl sonra Edirne mebusu olarak Osmanlý parlamentosuna girdi. Bir süre sonra Ýttihat ve Terakki Cemiyeti ile anlaþmazlýða düþtü. Balkan Harbi'nin Ýttihatçýlar yüzünden çýktýðýna inanýyor, devletin I. Dünya Savaþý'na
girmesine karþý çýkýyordu. Ýttihatçýlarla mücadele için 1912'de Hürriyet ve Ýtilaf Partisi'ne girdi. Bu sýrada Sultan II. Abdülhamit'ten özür
dileyen bir þiir de yazdý.

Son Osmanlý kabinesinde Maarif Nazýrý (Eðitim Bakaný) olarak
bulundu. Þûra-yý Devlet (Danýþtay) Reisliði yaptý. Darülfünun'da felsefe dersleri verdi. Felsefenin eðitim sisteminde yer almasý için çabaladý. Osmanlý delegesi olarak, Sevr Antlaþmasý'ný imzaladý. Bu nedenle Yüzellilikler listesinde yer aldý ve 1922'de yurtdýþýna kaçtý. Sürgün
yýllarýnda Hicaz, Amerika, Ürdün ve Lübnan'da yaþadý, Af Kanunu'ndan yararlanarak 1943'de kendi ifadesiyle, hesaplaþmak için deðil, vedalaþmak için yurda döndü. 31 Aralýk 1949'da, felç tedavisi
için yattýðý Ýstanbul Gureba Hastanesi'nde zatürreden öldü. Mezarý,
Zincirlikuyu Asri Mezarlýðý'nda bulunmaktadýr.
Rýza Tevfik, düzensiz ve uzun süren okul tahsiline raðmen þaþýlacak kadar geniþ bilgi sahibidir. Fransýzca, Ýngilizce, Almanca, Ýtalyanca, Lâtince, Ýspanyolca, Arapça ve Farsça gibi sekiz lisaný okur, yazar
ve konuþurdu. Tarih bilgisi, hafýzasý, sohbeti, zekâsý, nüktesi bütün tanýyanlarca övülür. Bundan baþka hatip, þair, pehlivan, doktor, sahne
sanatçýsý... Kýsacasý eskilerin deyimiyle hezârfen (bin hünerli) bir
adamdý. Rýza Tevfik, okul hayatýndan beri isyancý, ferdiyetçi, o gün
için dillerde dolaþan hürriyete tutkun, disiplinsiz ve her þeye muhalif
mizâcý ile tanýnýr. Felsefî nesir, edebî inceleme, tenkit ve þiir türlerinde
eser vermiþtir.
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Rýza Tevfik Bölükbaþý, bütün þiirlerini tek kitabý olan Serab-ý Ömrüm'de bir araya getirdi. Bu kitap, 1934'de Lefkoþa'da basýldý. Halk
edebiyatýnýn tanýtýlmasý ile ilgili çalýþmalar da yapan Bölükbaþý'nýn
Hayyam çevirileri, Tevfik Fikret hakkýnda incelemesi ve yarým kalmýþ
Felsefe dersleri adlý yapýtlarý vardýr. Bazý anýlarýný Biraz da Ben Konuþayým adýyla kaleme almýþtýr. Þiirlerinde Yunus Emre'den Dertli'ye kadar, Halk ve Tekke þairlerinin kullandýðý canlý dili ve hece veznini örnek almýþtýr. Bu yüzden, halk ve gençler üzerinde etkisi büyük olmuþ,
Beþ Hececiler de az çok onu takip etmiþlerdir.

Çocukluðundan beri baþýna gelenler ve bilhassa gurbette geçen acý
yýllarýn tortusu, çoðu þiirlerine bezginlik, hüzün ve kötümserlik hâlinde sinmiþtir. Her zaman içli ve ilhamcý þiire meylettiði için bilgiçliðe
sapmamýþ, didaktik (öðretici) þiiri benimsememiþtir. En çok, koþma
nazým þeklini kullanmýþtýr. Hece veznini ýsrarla savunduðu halde, aruz
ve heceyi birlikte kullanmýþtýr. Mecaz dünyasý zengin ve tazedir. Þiirinde konu ve temalar çok geniþtir. Gurbet üzüntüsüyle karýþýk vatan
ve gençlik özleyiþlerini sanki gözyaþý damlalarý hâlinde þiirleþtirmesi
bakýmýndan Rýza Tevfik edebiyatýmýzda benzersizdir.

Rýza Tevfik'in Koca Hasan Dayý isimli þiiri, otuz kýtalýk bir manzum
hikâyedir. Þair, Rumeli'de bir köyde dolaþýrken, ihtiyar bir çýnara yaslanmýþ, asýrlýk bir köylüye rastlar. Þairin Ýstanbullu olduðunu öðrenince
ihtiyar konuþmaya baþlar:

KOCA HASAN DAYI
Sultan Mahmud sað mý? dedi, sonra birden coþarak:
Tam beþ yýl askerlik ettim, ekmeðini yedimdi.

Hey devletli koca sultan, hey celâlli arslan hey!
Bir kýr ata biner gelir, gelen þâhin sanýrdým.
Bin yiðidin arasýnda bir görüþte tanýrdým.
Ak sakallý vezirleri karþýsýnda titrerdi,

Ardý sýra deryâ gibi kullar yürür giderdi.
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Fermânýna yedi kral baþ eðermiþ derlerdi.

Evliyâ kuvveti vardý, ona ermiþâ derlerdi.

Biz ne mutlu günler gördük, de hey deli devrân hey!

Delikanlýydým o zaman kapýsýnda çavuþtum.

Beþ sene hizmetten sonra geldim köye kavuþtum.
Bir daha çýkmadým artýk, tarla takým edindim,
Elli sene þu toprakla güreþ ettim, didindim.
Çocuklar askere gitti, biri geri gelmedi.

Hiçbirinin bugüne dek bir haberi gelmedi.

Ýhtiyarý dinleyen þâir, büyük bir üzüntü içinde onu Ýstanbul'a
götürmek isterse de þu cevabý alýr:
Dedi: Oðlum, bu dünyâda artýk nedir umudum!

Allah senden râzý olsun, ben köyümden hoþnudum.

Gönlüm gözüm bu yerlerde ne þenlikler görmüþtür,
Hepsi yalan, geldi geçti; fâni dünyâ bir düþtür.
Arslan gibi üç oðlumu fedâ ettim uðrunda,

Çifti sattým, evi barký vîrân ettim uðrunda,

Altmýþ sene oldu belki, ben bu köyden çýkmadým,

Ormanýndan, deresinden, kuþlarýndan býkmadým.
Oðul arzum budur benim, burda ölmek isterim,
Yâdellerde neylerim?

(Serâb-ý Ömrüm, 1915)
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SULTAN ABDÜLHAMÝD HANIN
RUHANÝYETÝNDEN ÝSTÝMDAD
Nerdesin, þevketli Sultan Hamîd Han,

Feryâdým varýr mý bârgâhýna?

Ölüm uykusundan bir lâhza uyan,

Þu nankör milletin bak günâhýna!
Târihler adýný andýðý zaman,

Sana hak verecek, hey koca Sultan;
Bizdik utanmadan iftirâ atan
Asrýn en siyâsî pâdiþâhýna.

Dîvâne sen deðil, meðer bizmiþiz,

Bir çürük ipliðe hülyâ dizmiþiz.

Sâde deli deðil edepsizmiþiz,

Tükürdük atalar kýblegâhýna.

Sonra cinsi bozuk, ahlâký fenâ,
Bir sürü türedi, girdi meydâna.

Nerden çýktý bunca veled-i zinâ?

Yuh olsun bunlarýn ham ervâhýna.

SADULLAH PAÞA
(1838-1890)

Asýl adý Esad Muhlis Paþazâde Sadullah Rami Paþa'dýr. 1838'de Erzurum'da doðdu. Ýlköðreniminden sonra Ýstanbul Dârül Maarif'te
okudu. Özel derslerle dini ilimleri bitirdi. Fransýzca, Arapça ve Farsçayý öðrendi. Þurayý Devlet idaresinde baþmuavin ve baþkâtiplik görevlerinde bulundu. Divan-ý Humayun'da tercümanlýk yaptý. 1876'da
Ticaret Nazýrlýðý'nda bulundu. II. Abdülhamit döneminde Filibe'ye
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elçiliðe, sonra da Berlin ve Viyana'ya gönderildi. Viyana'da dokuz yýl
görev yaptýktan sonra elçilik binasýnýn banyosunda hava gazýný açýk
býrakarak intihar etti. Daha sonra cenazesi Ýstanbul'a nakledildi.
Sadullah Paþa, resmi yazýþmalarý sýrasýnda kullandýðý saðlam sözdizimi ve nesir diliyle dikkat çeken bir üsluba sahipti. Gezileriyle ilgili
anýlarýný "1878 Paris Ekspozisyonu", "Berlin Mektuplarý", "Charlottenburg Sarayý" gibi yazýlarýnda anlattý. Lamartin'den yaptýðý "Göl" þiiri çevirisiyle dikkat çekti. Aklýn ve bilimin ön plana çýktýðý bir dünya görüþüne sahip olan Sadullah Paþa, "On Dokuzuncu Asýr" isimli
uzun þiiriyle ün kazandý.

Þiirlerinden Seçme Beyitler
"Zaman zaman-ý terakki cihan-ý ulum

Olur mu cehl ile kabil bekâ-yý cemiyyât"
**
"Ressâme-yi semen-bedenin bak þu vâz'ýna
Hayretle kendi hüsnünü tasvire baþlamýþ
Taklidi gayr-i kâbil iken nur-i Kudretin

Kýz nüshâ-yi vücudunu tanzire baþlamýþ."

**
"Mecaz oldu hakikat, hakikat oldu mecaz
Yýkýldý belki esasýndan eski malumât."

SAÝD HALÝM PAÞA
(1863-1921)

Said Halim Paþa, Ýttihat ve Terakki, özellikle de Talat Paþa, Enver
Paþa, Cemal Paþa üçlüsünün olduðu bir dönemde sadrazamlýk yapmýþ
bir Osmanlý devlet adamýdýr. 1863 yýlýnda Kahire'de doðdu. Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmet Ali Paþa'nýn dört oðlundan biri olan Mehmet
Abdülhalim Paþa'nýn oðludur. Said Halim Paþa ilk ve orta tahsilini
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Kahire'de özel olarak yaptý; Arapça, Farsça, Ýngilizce ve Fransýzca öðrendi. Daha sonra Ýsviçre'de beþ yýl siyasal bilgiler öðrenimi gördü.

Said Halim Paþa, bir dönem Danýþtay üyeliði yaptý. Sonra kadro
dýþý býrakýldý, ancak ayný dönemde Belediye genel seçimlerinde Yeniköy belediye dairesi reisliðine tayin edildi. Said Halim Paþa 1912'de
reislikten çekildi. Bu sýrada Ýttihat ve Terakki Cemiyeti'nin genel sekreterliðine seçildi. Mahmut Þevket Paþa'nýn sadrazamlýðý sýrasýnda Dýþiþleri Bakanlýðý'na atandý. Mahmut Þevket Paþa'nýn þehit edilmesinden sonra 1913'de Sadrazamlýða (Baþbakanlýða) ile getirildi.

Said Halim Paþa, 1913 Eylülünde, Bulgarlarla Edirne'nin Osmanlý devletinde kalmasý ve Meriç nehri hudut olmak üzere sulh imzalanmasý hizmeti sebebi ile Padiþah tarafýndan Ýmtiyaz Niþaný ile onurlandýrýlmýþtýr. Osmanlý Devleti'nin I. Dünya Savaþý’na katýlmasý sonucunda Almanya sefiri Baron Wangenheim ile Yeniköy'deki yalýsýnda
ittifak anlaþmasý imzaladý. Daha sonra Sadrazamlýktan çekildi, yerine
Talat Paþa geçti.

Said Halim Paþa, savaþ ilaný sýrasýnda bazý kabine azalarýyla birlikte tutuklandý. Halim Paþa, diðer milletvekilleri ile beraber tahliye
olunduktan sonra Roma'ya gitti. 6 Aralýk 1921'de araba ile evinin kapýsýna geldiði sýrada Ermeni komitacýsýnýn silahlý saldýrýsýna uðrayarak
hayatýný kaybetti. Naa'þý Ýstanbul'a getirilerek büyük törenle II. Mahmut Türbesi’nin bahçesine defnedildi. Said Halim Paþa'nýn, Ýslâmlaþmak ve Taassub, Mukallidliklerimiz, Ýnhitât-i Ýslâm, Buhrân-ý Siyâsimiz, Meþrutiyet, Buhrân-ý Ýctimâîmiz, Buhran-ý Fikrimiz adlý eserleri
vardýr.

SEYDÝ ALÝ REÝS
(1498-1562)

Seydi Ali Reis, büyük bir Türk amirali, coðrafya ve matematik bilginidir. 1498 yýlýnda Ýstanbul, Galata'da doðdu. Sinoplu bir aileden
gelmedir. Dedesi, II. Mehmet zamanýnda tersane kethüdalýðýnda, babasý Hüseyin aða da darüssýnaa kathüdalýðýnda bulunmuþlardý. Kendisi de tersanede reis olarak çalýþtý. Barbaros Hayreddin Paþa'nýn
yanýnda yetiþti.
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Seydi Ali Reis, tersane kethüdasý olduðundan bir deniz harekâtýnda baðýmsýz olarak kumandanlýk yapmadý. Rodos'un fethine ve daha
sonra Akdeniz'de cereyan eden bütün deniz savaþlarýna Barbaros'un
yanýnda katýldý ve batý Akdeniz bölgesini çok iyi öðrendi. Preveze Deniz Savaþý’nda Osmanlý donanmasýnýn sol tarafýna komuta ederek büyük yararlýlýklar gösterdi ve bu savaþtan sonra adý daha çok duyulmaya baþlandý. Trablusgarp'ýn fethiyle biten harekâtta Kaptan-ý Derya
Sinan Paþa ve Turgut Reis emrinde çalýþtý.

Kanuni Sultan Süleyman tarafýndan, Portekiz donanmasýyla girdiði deniz savaþýný kaybeden Murat Reis'in yerine Hint kaptanlýðýna
atandý ve Basra'daki donanmayý Süveyþ'e getirmekle görevlendirildi.
Bu olay onun yaþamýnýn da dönüm noktasý oldu. 15 gemiyi derhal tamir ettirerek uygun deniz mevsimi için beþ ay bekledi ve donanmasý
ile Basra'dan ayrýldý. Basra'dan aldýðý 15 kadýrga ile Süveyþ'e doðru yol
alýrken Horfakan þehri açýlarýnda 25 parçalýk Portekiz donanmasýyla karþýlaþtý. Yapýlan çarpýþmada Portekizliler bir gemi kaybedip geri
çekilince yoluna devam etti.
Maskat yakýnlarýnda 34 parçalýk bir Portekiz donanmasýnýn saldýrýsýna uðradý. Güney Arabistan sahillerinde daðlarýn denize dik inmesinden faydalanarak, gemilerini Portekiz donanmasýyla kýyý arasýna
soktu, savaþ baþladýðý zaman daðlarýn kestiði rüzgar sebebiyle Portekiz
donanmasýnýn yelkenli gemileri hareketsiz kaldý, kürekli gemileriyle
hýzlý hareket ederek düþmanýn sayý üstünlüðünü yok etmeye çalýþtý.
Yapýlan savaþta Portekizlilerin altý gemisi batýrýldý, Osmanlý donanmasýnýn da beþ gemisi battý, biri de yandý. Geri kalan gemilerdeki top ve
levazýmý býrakarak Seydi Ali Reis elindeki altý gemiyle Surat limanýna
girdi; çünkü Portekiz donanmasý onu yakalamak için dolaþýyordu.
Seydi Ali Reis buradan Gucerat'ýn baþkenti Ahmedabad'a gitti.
Harap gemilerle Süveyþ'e ulaþmak imkânsýz olduðundan, kalan gemiler satýlýp karadan Ýstanbul'a dönülmesine karar verildi. Seydi Ali Reis önce Sind memleketinin baþkenti Multan'a, oradan Lahor'a, bu þehirden de Delhi'ye gelerek Timuroðullarý'ndan Hümayun Þah'ýn huzuruna çýktý.Hümayun þahýn ölmesi üzerine Afganistan-Ýran yoluyla
Anadolu'ya hareket etti. Bundan sonra Kabil, Semerkant, Buhara,
Meþhet þehirlerinde hükümdarlarý gördü.
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Buhara civarýnda Özbeklerin saldýrýsýna uðradý ve yaralandý. Ýran
da Meþhet valisi tarafýndan tutuklandý, daha sonra serbest býrakýlarak
Þah I. Tahmasp'a gönderildi. Bir süre göz hapsinde kaldýktan sonra
Anadolu'ya geçmesine izin verildi ve Þah'ýn Kanuni'ye yazdýðý bir
mektubu da alarak Kazvin'den ayrýldý. Ayný yýl Baðdat'a ulaþtý. Böylece Basra'dan çýkýþýndan 3 yýl 7 ay sonra tekrar Osmanlý ülkesine dönüyordu. Seydi Ali Reis Edirne'de bulunan hükümdarýn yanýna gitti.
Süveyþ donanmasýnýn uðradýðý kayýptan dolayý padiþahtan af diledi.
Dolaþtýðý yerlerde görüþtüðü hükümdarlarýn verdiði 18 nameyi sundu;
Ali Reis mahvolmuþ bir donanmanýn sorumlusu olmakla beraber, baþýna gelen olaðanüstü olaylar kabul edilerek suçlu görülmedi, önce
Müteferrika yapýldý, sonra Diyarbakýr týmar defterine tayin edildi. Bir
süre þehzade Selim'in hizmetinde çalýþtý; Galata Hassa gemi reislerinden biri oldu. 1562 yýlýnda Ýstanbul'da yaþama veda etti.
Denizcilikteki ününün yaný sýra denizcilik, coðrafya, astronomi gibi konularda da yetki sahibi bir bilim adamý olan Seydi Ali Reis'in bu
konularda býraktýðý eserler þunlardýr: Mirat-ý Kainat (Kainatýn Aynasý), Hulasat el-Heyyet (Kýsa astronomi), Kitap el-Muhit fi Ýlm el-Eflak ve'l-Buhur (Felekler ve Denizler biliminde okyanus kitabý), Mir'at
el-Memalik (Ülkelerin Aynasý)

Son iki eser batý dillerine de çevrilmiþtir. Gucerat devletinin baþkenti Ahmedabad'ta yazdýðý Muhit basýlmamýþtýr. Ali Kuþçu'nun matematiðe ait kitabýný Hülasat-ül-Heyyet adýyla Türkçe'ye çevirdi. "Katibi" mahlasýný kullanan Seydi Ali Reis'in þiirleri de bulunmaktadýr.

SEYRANÝ
(1807-1866)

19. yüzyýlýn baþarýlý halk þairlerinden bir olan Seyrani, 1807 yýlýnda kayseri'nin þimdiki adý Develi olan Everek ilçesinde doðdu. Asýl
adý Mehmet olan þairin babasý ilçede imam olan Cafer Hocadýr. Bir
süre medrese eðitimi gören Seyrani, daha sonra Ýstanbul'a yerleþti ve
yedi sene eðitim gördü. Alevi-Bektaþi tarikatýna girdi, tekkede kaldý.
Þiirlerinde taþlama ve yergiyi doruk noktasýna taþýdý, olumsuz gördüðü
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her þeyi eleþtirdi. Ýstanbul'dan sürülme ihtimaline karþý buradan kaçtý.
Orta Anadolu'yu gezen þair daha sonra Halep'e gitti, orada bir süre
kaldýktan sonra memleketine tekrar geri döndü.

Seyrani þiirlerinde tekke ve halk edebiyatýný ustaca iþlemiþ, tasavvuf ve aþk konularýný manzumelerinde bütünleþtirmiþtir. Güzelleme
ve taþlama türünde baþarýlý örnekler sunan Seyrani, âþýk kahvelerinde sazlý sözlü atýþmalara katýlmýþtýr. Halkýn dertlerini dinlemiþ, haksýzlýða karþý çýkmýþ, toplumun kokuþmasýna sebep olan rüþvet, sahtekârlýk ve kýyýcýlýða sert söylemleriyle karþý çýkmýþtýr. Kendine özgü,
akýcý ve etkin bir söyleyiþi olan ozan, halkýn deyimlerini çokça kullanmýþtýr. Günlük olaylarý, siyasi çatýþmalarý, toplumun yapýsýný ustaca
dillendiren Seyrani, yaþadýðý dönemin tarihini yazmýþtýr adeta. Halk
þairleri arasýnda en çok Karacaoðlan'dan etkilenmiþ, bugün birçok þiiri bestelenmiþtir. Seyrani'yi diðer halk þairlerinden ayýran en belirgin
özelliði, yeniliklere açýk olmasý ve eleþtirel bakýþ açýsýyla halkta býraktýðý etkidir.

Seyrani, yaþamýnýn sonlarýna doðru ciddi bir rahatsýzlýk geçirmiþ,
ölene kadar bunun etkisinden kurtulamamýþtýr. Geçirdiði sinir buhraný son dönemlerinde "Deli" olarak nitelendirilmesine sebep olmuþtur.
1866'da ölen þairin mezarý Develi'dedir.
Seyrani þiirleri

GEÇER MÝ BÝLMEM
Muhabbet küpünün olsam þarabý

Yar beni doldurup içer mi bilmem
Mamur olmak için gönül harabý

Bir mimar eline geçer mi bilmem
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Asýkýn olmaz mý çile çekmezi

Çilenin olmaz mý boyun bükmezi
Helal süte katan haram pekmezi

Seçmek murad etse, seçer mi bilmem
Bülbüle gül yarar, deveye diken
Çiledir aþýkýn boynunu büken

Tarlasýna haram tohumu eken

Helal mahsülünü biçer mi bilmem
Kimi meftasýna kefen biçmiyor
Kimi helal rýzýk yiyip içmiyor

Yavrusundan köpek bile geçmiyor

Hak Seyrani'sinden geçer mi bilmem

ÞEYH BEDREDDÝN
(1368-1420)

Þeyh Bedreddin, Osmanlý Devleti’nin idaresini ele geçirmek isteyen Batýni lideridir. Babasý Ýsrail, Dimetoka'daki Bizans kumandanýnýn kýzýyla evlenerek Samavna Kalesi’ne kadý tayin edilmiþti. Bu evlilikten, 1368 yýlýnda, Þeyh Bedreddin doðdu. Þeyh Bedreddin, küçük
yaþta ilim öðrenmeye baþladý. Ýlmini arttýrmak için önce Bursa, sonra
Konya ve Kahire'ye gitti. Kahire'de büyük âlimlerden din ilimleri, felsefe ve mantýk dersleri aldý. Tahsilini tamamladýktan sonra Tebriz'e giderek, Timur Han’ýn huzurunda yapýlan ilmî sohbetlere katýldý. Daha
sonra Kazvin'e giden Þeyh Bedreddîn, burada Batýnilik fýrkasýna girdi.

Edirne'ye yerleþen Þeyh Bedreddin'in ününün yayýlmasý Fetret
Devri'ne rastlar. Edirne'de hükümdarlýðýný ilân eden Musa Çelebi,
Þeyh Bedreddin'i kazasker tayin etti. Bilmeden onun nüfuzunun yayýlmasýna yardým etti. Bundan istifade eden Þeyh Bedreddin, faaliyetlerine hýz verdi. Onun asýl gayesi devlet idaresini eline geçirmekti.
Ancak Çelebi Mehmed Han, kardeþi Musa Çelebi'yi yenip birliði saðlayarak devlete hâkim olunca, Þeyh Bedreddin'i görevinden alarak,
Ýzmit'te mecburî ikamete memur etti.

Ýzmit'te yerleþen Þeyh Bedreddin, Osmanoðullarýnýn saltanatýný
yýkmak için, halk tabakasý üzerinde etkili olabilecek fikirlerini yaymak
için kitaplar yazdý. Her türlü mülkiyetin kaldýrýlmasý ve toprakla malýn müþterek olmasýný tavsiye eden Þeyh Bedreddin, fikirlerini halk
arasýnda yaymaya baþladý. Ayný zamanda Batýnilik propagandasý
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yaparak Ehl-i sünnet akidelerini yýkmaya çalýþtý. Þeyh Bedreddin'in,
Anadolu'nun çeþitli yerlerinde halifeleri vardý. Bunlar arasýnda bilhassa Ýzmir civarýndaki Börklüce Mustafa adýndaki halifesi, etrafýnda
binlerce taraftar topladý. Þeyh Bedreddin, hacca gitmek bahanesiyle
Kastamonu'ya ve oradan da Sinop'a geçerek, bir gemiyle Kefe limanýna çýktý. Daha sonra Eflak Voyvodasýnýn yanýna gitti. Eflak Voyvodasý Türk hâkimiyetinden kurtulmak ümidiyle Bedreddin'e elinden
gelen yardýmý yaptý.

Böylece Rumeli'de Þeyh Bedreddin, Anadolu'nun belli bölgelerinde halifeleri hýzla taraftar toplamaya baþladýlar. Gün geçtikçe kuvvetleri artan Þeyh Bedreddin ve yandaþlarý isyan çýkarmaya baþladýlar.
Halifesi Börklüce Mustafa'nýn beþ bin kiþiyle Ýzmir sancakbeyini yenmesi üzerine isyan korkunç bir hâl aldý. Sultan Mehmed Çelebi isyanýn baþladýðý bölgelere Veliahd Þehzade Murad’ýn yanýna Veziriazam
Bayezid Paþa’yý gönderip, isyaný bastýrdý ve elebaþlarýný cezalandýrdý.
Börklüce Mustafa idam edildi.

Anadolu'da isyanýn bastýrýldýðýný öðrenen Þeyh Bedreddin, Deliorman'da zor durumda kaldý. Çünkü etrafýnda bulunanlarýn büyük bir
kýsmý Anadolu'daki isyanýn bastýrýldýðýný duyarak kaçmýþlardý. Bu sebeple Bayezid Paþa, Rumeli'ye geçerek, Bedreddin ve taraftarlarýný
Deliorman'da küçük bir çarpýþmadan sonra kolaylýkla yakaladý. Mahkeme huzuruna çýkarýlan Þeyh Bedreddin, sorgusu sýrasýnda suçlu ve
cezasýnýn idam olduðunu bizzat kabul etti. 1420'de Serez pazarýnda
asýldý. Böylece devleti çok zor duruma sokan ayaklanma, Bayezid
Paþa’nýn gayret ve çalýþmalarýyla ortadan kaldýrýldý.
Þeyh Bedreddin'in ölümünden sonra eserlerinin birçoðu gizlenmiþ
veya kaybolmuþtur. Menakýbnameye göre 48, baþka kaynaklara göre
38 yapýtý vardýr. Bazý yapýtlarýnýn adý bilinmekle beraber günümüze
ulaþmamýþtýr. En iyi incelenmiþ yapýtý Varidat'týr.

ÞEYH EDEBALÝ
(1206-1326)

Þeyh Edebali, Osmanlý Devleti'nin kuruluþ yýllarýnda yaþamýþ büyük Ýslâm âlimidir. Ayný zamanda Osman Gazi’nin kayýnpederi ve hocasýdýr. Þeyh Edebâlî ismiyle meþhur oldu. 1206 Karaman'da doðdu.
Þeyh Edebâlî ilk tahsilini memleketinde yaptýktan sonra Þam'a gitti.
Pek çok âlimden fýkýh, tefsir, hadis ve diðer ilimleri tahsil edip, üstün
derecelere yükseldi. Tasavvuf yoluna girip manevî olgunluða kavuþtu.
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Ýnsanlara doðru yolu anlatýp, hak dine kavuþturmak için memleketine döndü. Ýslâm dünyasýnda eskiden beri mevcut olan fütüvvet ehli
ve Anadolu'da önemli bir yeri olan ahilerle irtibatý vardý. Osman Bey,
Þeyh Edebâlî'yi, ilim ve feyzinden istifade için sýk sýk ziyaret ederdi.

Edebâlî hazretleri, kendi parasýyla Bilecik'te bir dergâh yaptýrarak,
gelen geçenlere, fakir ve muhtaçlara ikramda bulundu. Osman Bey
de bir çok defa burada misafir kaldý. Hatta bir gece dergâhta yatarken
rüyasýnda Þeyh Edebâlî hazretlerinin göðsünden bir ayýn çýkýp kendi
göðsüne girdiðini ve göðsünden bir büyük aðaç bitip dallarýnýn âlemi
kapladýðýný, altýndan birçok nehirlerin çýkýp insanlarýn bu sulardan istifade ettiðini görmüþtü. Sabah olup rüyayý anlatýnca, Edebâlî hazretleri, bu güzel rüyayý þöyle tabir etti:

"Sen, Ertuðrul Gazi oðlu Osman, babandan sonra bey olacaksýn.
Kýzým Mal Hatunla evleneceksin. Benden çýkýp sana gelen nur budur.
Sizin asil ve temiz soyunuzdan nice padiþahlar gelecek, onlar nice
devletleri bir çatý altýnda toplayacaklar, Allah-ü Teâlâ nice insanýn
huzur ve saadete kavuþmasýna, Ýslâm dinî ile þereflenmesine senin soyunu vesile edecektir." Sonra Osman Bey’i tebrik etti. Gözünün nuru
kýzýný bu mübarek insana nikâhladý.

Þeyh Edebâlî 1326 yýlýnda 125 yaþlarýnda Bilecik'te vefat etti.
Dergâhýnýn yanýnda defnedildi. Eskiþehir'de de adýna bir türbe yapýldý. Vefatýndan bir ay sonra kýzý, dört ay sonra da damadý Osman Gâzi
vefât etti. Þeyh Edebâlî, damadý Osman Bey tarafýndan kurulan Osmanlý Devleti’ne manevî güç verdi. Sultan Osman'ýn hürmet ettiði,
her hususta istiþarede bulunup danýþtýðý en yakýn yardýmcýlarýndan oldu. Âlimlere ve evliyaya yakýn olmanýn ehemmiyetini gayet iyi bilen
Osman Gazi, kendisinden sonra gelecek Osmanlý sultanlarýna býraktýðý vasiyetnamesinde Ýslâm âlimlerine hürmet edilmesini, onlara her
türlü kolaylýðýn gösterilmesini ve her iþte kendilerine danýþýlmasýný
tavsiye ederek, cihanýn en büyük devleti olmanýn yolunu gösterdi.
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Þeyh Edebâlî'nin Osman Bey'e Nasihati
"Ey Oðul!

Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallýk sana... Güceniklik bize;
gönül almak sana. Suçlamak bize; katlanmak sana. Acizlik bize, yanýlgý bize; hoþ görmek sana. Geçimsizlikler, çatýþmalar, uyumsuzluklar,
anlaþmazlýklar bize; adalet sana. Kötü göz, þom aðýz, haksýz yorum bize; baðýþlama sana. Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.
Üþengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, þekillendirmek sana.
Ey Oðul!

Yükün aðýr, iþin çetin, gücün kýla baðlý, Allah-ü Teâlâ yardýmcýn
olsun. Beyliðini mübarek kýlsýn. Hak yoluna yararlý etsin. Iþýðýný parlatsýn. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taþýyacak güç, ayaðýný sürçtürmeyecek akýl ve kalp versin. Sen ve arkadaþlarýnýz kýlýçla, bizim gibi
derviþler de düþünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin önünü açmalýyýz.
Týkanýklýðý temizlemeliyiz.
Oðul!

Güçlü, kuvvetli, akýllý ve kelamlýsýn. Ama bunlarý nerede ve nasýl
kullanacaðýný bilmezsen sabah rüzgârlarýnda savrulur gidersin. Öfken
ve nefsin bir olup aklýný maðlup eder. Bunun için daima sabýrlý, sebatkar ve iradene sahip olasýn! Sabýr çok önemlidir. Bir bey sabretmesini
bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez; yense
bile baðrýnda kalýr. Bilgisiz kýlýç da týpký ham armut gibidir. Milletin,
kendi irfanýn içinde yaþasýn. Ona sýrt çevirme. Her zaman duy varlýðýný.
Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandýr.

Ýnsanlar vardýr, þafak vaktinde doðar, akþam ezanýnda ölürler.
Dünya, senin gözlerinin gördüðü gibi büyük deðildir. Bütün fethedilmemiþ gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün
ýþýðýna çýkacaktýr. Ananý ve ataný say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancýný kaybedersen, yeþilken çorak olur, çöllere dönersin. Açýk sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme! Sevildiðin yere sýk gidip gelme; muhabbet ve itibarýn
zedelenir...
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Þu üç kiþiye; yani cahiller arasýndaki âlime, zengin iken fakir düþene ve hatýrlý iken, itibarýný kaybedene acý! Unutma ki, yüksekte yer
tutanlar, aþaðýdakiler kadar emniyette deðildir. Haklý olduðun mücadeleden korkma! Bilesin ki atýn iyisine doru, yiðidin iyisine deli derler.
En büyük zafer nefsini tanýmaktýr. Düþman, insanýn kendisidir.
Dost ise, nefsi tanýyanýn kendisidir. Ülke, idare edenin, oðullarý ve kardeþleriyle bölüþtüðü ortak malý deðildir. Ülke sadece idare edene aittir.
Ölünce, yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanýlan atalarýmýz, saðlýklarýnda devletlerini oðullarý ve kardeþleri arasýnda
bölüþtüler. Bunun içindir ki, yaþayamadýlar. Ýnsan bir kere oturdu mu,
yerinden kolay kolay kalkmaz. Kiþi kýpýrdamayýnca uyuþur. Uyuþunca
laflamaya baþlar. Laf dedikoduya dönüþür. Dedikodu baþlayýnca da
gayri iflah etmez. Dost, düþman olur; düþman, canavar kesilir!

Kiþinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaþar. Bilginin ýþýðý,
kapalý gözlerden bile içeri sýzar, aydýnlýða kavuþturur. Hayvan ölür, semeri kalýr; insan ölür eseri kalýr. Gidenin deðil, býrakmayanýn ardýndan aðlamalý... Býrakanýn da býraktýðý yerden devam etmeli. Savaþý
sevmem. Kan akýtmaktan hoþlanmam. Yine de, bilirim ki, kýlýç kalkýp
inmelidir. Fakat bu kalkýp-iniþ yaþatmak için olmalýdýr. Hele kiþinin
kiþiye kýlýç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte deðildir. Bir
savaþ, yalnýzca bey için yapýlmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkýmýz
yok. Çünkü, zaman yok, süre az!

Yalnýzlýk korkanadýr. Topraðýn ekim zamanýný bilen çiftçi, baþkasýna danýþmaz. Yalnýz baþýna kalsa da! Yeter ki, topraðýn tavda olduðunu bilebilsin. Sevgi davanýn esasý olmalýdýr. Sevmek ise, sessizliktedir.
Baðýrarak sevilmez. Görünerek de sevilmez! Geçmiþini bilmeyen,
geleceðini de bilemez.
Osman! Geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn.

Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn."

ÞEYH GALÝB
(1757-1799)

Þeyh Galib 1757 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Babasý Mustafa Reþid Efendi, annesi Emine Hatun'dur. Kuvvetli bir tasavvuf eðitimi
içinde yetiþen babasý, Mevleviliðe ve Melamiliðe baðlý þiirle de uðraþan, kültürlü bir kiþiydi. Þeyh Galib'in dedesi Mehmed Efendi de
mevlevi tarikatý aydýnlarýndandý. Galib ilköðrenimini babasýndan
gördü. Hamdi adlý bir bilginden Arapça dersi aldýðý ve kendisine
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Esad mahlasýný veren Süleyman Neþet'ten de öðrenimi sýrasýnda faydalandýðý bilinmektedir.

Çok genç yaþtayken güçlü bir þair ve geniþ kültürlü bir aydýn olarak tanýndý. Ýlk þiirlerinde Esad mahlasýný kullandý. Bu adýn baþkalarýnca benimsendiðini görerek Galib adýný kullanmaya baþladý. Her iki
mahlasý birlikte kullandýðý görüldü. Henüz 24 yaþýndayken divan sahibi olan þair, 26 yaþlarýnda Türk edebiyatýnda mesnevi türünün en
baþarýlý örneklerinden biri sayýlan "Hüsnü Aþk" adlý eserini tamamladý. Bir yýl sonra Konya'da Mevlana dergâhýnda çileye girdi, fakat ayrýlýðýna dayanamayan babasýnýn isteði üzerine çilesini tamamlamadan
Ýstanbul'a döndü.

Yenikapý Mevlevihanesi'nde yeniden çileye girdikten sonra hücreye çýktý. Sütlüce'deki evinde, 1791 yýlýna kadar ilimle ve eser yazmakla uðraþtý. Bu tarihte Galata Mevlevihanesi þeyhliðine getirildi. Sekiz
yýl kadar süren dergâh þeyhliði sýrasýnda Sultan III. Selim, Valide Sultan Padiþah’ýn hemþiresi Beyhan Sultan’ýn yakýnlarý arasýnda yer aldý.
Bunun sonucu olarak Sultan III. Selim ve Valide Sultan'da harap bir
durumda olan dergâhý ve Kasýmpaþa Mevlevihanesi'ni tamir ettirdi.
1799 yýlýnda Ýstanbul'da vefat eden Þeyh Galib'in mezarý Galata Mevlevihanesi'nin avlusundaki türbededir.

ÞARKI
Fârið olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni

Böyle yazmýþ alnýma kilk-i kazâ sevdim seni

Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
Þâhid olsun aþkýma arz u semâ sevdim seni

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yý gaddârýndadýr
Riþte-i cem'iyyetim zülf-i siyeh-kârýndadýr

Hastayým ümmîd-i sýhhat çeþm-i bîmârýndadýr
Bir devâsýz derde oldum mübtelâ sevdim seni
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Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadýr doðrusu

Sûy-i mihrâba nigâhým kec-edâdýr doðrusu
Râ kaþýndan inhirâf etsem riyâdýr doðrusu

Yâ savâb olmuþ veya olmuþ hatâ sevdim seni
Bî-gubârým hasret-i hattýnla hâk olsam yine

Sýhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine

Tîð-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine

Hâsýlý beyhûde cevr etme bana sevdim seni
Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn'a salâ

Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
Þem'ine pervâneyim pervâ ne lâzýmdýr bana
Anlasýn bîgâne bilsin âþinâ sevdim seni
Þeyh Galip

ÞEYHÜLÝSLAM YAHYA EFENDÝ
(1553-1644)

Yahya Efendi, Divan þairi ve Sultan III. Murad dönemi þeyhülislamlarýndandýr. 1553 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Þeyhülislam Ankaralý Zekeriya Efendi'nin büyük oðludur. Medrese öðrenimi gördü, Arapça ve Farsçayý da öðrendikten sonra uzun süre Müderrisliklerde ve
Kadýlýklarda bulundu. Anadolu ve Rumeli Kazaskerliði yaptý. Þeyhülislam Yahya Efendi 1621'de, Sultan Genç Osman'ýn öldürülmesi olayýnda görevinden feragat eden Esat Efendi'nin yerine þeyhülislam oldu. Sadrazam Kemankeþ Ali Paþa'ya rüþvet almamasý için nasihatte
bulunmasý üzerine Paþanýn IV. Murad'a þikâyeti üzerine azledilmiþse
de Padiþah sadrazamýn haksýzlýðýný anlayýnca 1624'te Onu tekrar þeyhülislamlýða getirmiþtir. Þeyhülislam Yahya Efendi, zorbalarýn isyaný
sýrasýnda bu görevden ayrýlýp saklanmak zorunda kaldý. Þeyhülislam
Yahya Efendi, 1633'te üçüncü defa ayný göreve getirildi.

Revan ve Baðdat seferlerinde Sultan IV. Murad'la birlikte bulundu ve Onun iltifatýný gördü. Sultan Ýbrahim'in zamanýnda da Þeyhülislamlýkta kaldý ve ölümüne kadar bu görevini sürdürdü. Mezarý, babasý Zekeriya Efendi'nin Çarþamba'daki mezarý yanýndadýr. Divaný
"Asarý Müfide Kütüphanesi" serisi arasýnda basýlmýþtýr. Divanýndan
baþka Feraiz manzumesi þerhi, Kasidei Bür'e tahmisi, Nigaristan Tercümesi, fetvalarý, bir de Ýkinci Osman zamanýna dair bir tarihçesi vardýr
ama basýlmamýþtýr.
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Þeyhülislam Yahya Efendi'den

Sun sâgarý sâkî bana mestâne disünler

Uslanmadý gitti gör o dîvâne disünler

Peymânesini her kiþi doldurmada bunda

Þimden gerü bu meclise mey-hâne disünler

Dil hânesi yýk koma taþ üstüne bir taþ
Sen yap aný iler ana vîrâne disünler

Gönlünde senin gayr ü sivâ sureti n'eyler

Lâyýk mý bu kim Kâ'be'ye büt-hâne disünler
Yahyâ'nýn olup sözleri hep sýrr-ý mahabbet
Yarân iþidüb söyleme yabane disünler

ÞÝNASÝ

(1826-1871)
ÝBRAHÝM ÞÝNASÝ EFENDÝ
Ýbrahim Þinasi Efendi 1826'da Ýstanbul'da doðdu. Türk-Rus savaþýnda (1827) Þumnu'da þehit olan bir topçu subayýnýn oðludur. Küçük
yaþta yetim kalan Þinasi, annesi tarafýndan yetiþtirildi. Ýlköðrenimini
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Tophane semtindeki mahalle mekteplerinde yaptý, sonra Tophane
Kalemine girdi. Müslüman olan Fransýz asýllý Reþad Bey'den Fransýzca öðrenmeye baþladý. Daha sonra eðitimini tamamlamak için Paris'e
gönderildi (1849). Fransa'da maliye öðreniminin yaný sýra edebiyatla
da ilgilenen Þinasi, Ýstanbul'a döndüðünde Meclis-i Marif'te göreve
getirildi. 1858'de kendi isteðiyle memurluktan ayrýlarak gazeteciliðe
baþladý. Önce Agâh Efendi ile birlikte "Tercümân-ý Ahvâl" adlý bir gazete çýkardý, altý ay ayrýlarak tek baþýna "Tasvir-i Efkâr" gazetesini çýkarmaya baþladý. Üç yýl boyunca yönettiði gazetesini Namýk Kemal'e
býrakarak Paris'e gitti. Beþ yýl sonra Ýstanbul'a dönerek ölümüne dek
yayýncýlýkla uðraþmaya devam etti. Beyninde çýkan bir tümörden
dolayý 1871'de vefat etti.

Þinasi'nin Edebi Kimliði
Gençlik döneminde Divan Edebiyatý geleneðine uygun þiirler söyleyen Þinasi, Paris'ten döndükten sonra þiire yeni açýlýmlar getirdi. Bir
süre aruz vezniyle yeni konularý iþleyen þiirler yazdý. Daha sonra La
Fontaine'in etkisiyle hem biçim ve hem de içerik açýsýndan yeni tarz
þiirlere yöneldi. Divan þiirindeki parça güzelliði yerine Þinasi, þiirde
bütün güzelliðini savundu ve konu bütünlüðüne önem verdi. Fakat
Türk þiirine birçok yenilik getirmesine raðmen Þinasi, dönemin ortalama þiirini aþamadý.

Dil konusunda Þinasi yine bir ilkin önderliðini yaptý. Arapça ve
Farsça kelimelerin yazý diline getirdiði aðýrlýðý gidermek için "safî
Türkçe" kavramýný ortaya atarak dil sadeleþmesine öncülük etti. Birkaç þiirini ve Þair Evlenmesi'ni "lisân-ý avâm" ile yazmýþ ve 1911'den
sonra Milli Edebiyat Akýmý'yla geliþen sade dil hareketinin temellerini oluþturmuþtur. Ayrýca Þinasi'nin bir lügat çalýþmasý olduðunu,
Fransa'da biriktirdiði notlarýný Ýstanbul'da temize çektirdiðini yakýn
arkadaþlarýnýn deðiþik kaynaklardaki ifadelerinden biliyoruz. Fakat
bugüne kadar bu lügate arþivlerde rastlanmamýþtýr. Ayrýca noktalama
iþaretlerini de ilk defa Þinasi kullanmýþtýr.
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Þinasi daha çok nesir alanýnda yaptýðý yeniliklerle Türk edebiyatýnda
önemli bir yer tutmuþtur. Eski nesir dili fikirden çok benzetmelerle süslüydü. Þinasi, "umum halkýn kolaylýkla anlayabileceði" tarzda yazarak yenilikçi düþüncelerini açýk bir anlatýmla ifade etmeyi amaçladý. Tercümân-ý
Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr'daki makalelerinde, konuþma dilini yazý dili hâline getirdi. Tasvîr-i Efkâr'da yayýnlanan siyasî ve edebî yazýlarý Müntehabât-ý Tasvîr-i Efkâr adlý bir kitapta toplandý. Türk atasözlerini bir araya
topladý, bunlarý Durûb-ý Emsâl-i Osmaniyye (1863) adýyla bastýrdý.

Þinasi'nin Gazeteciliði
1832'den itibaren çýkarýlan "Takvim-i Vekayi" resmi nitelikli bir
gazeteydi. Þinasi, Agâh Efendi'yle birlikte 1860'ta ilk sivil gazete olan
Tercüman-ý Ahval'i çýkarmaya baþladý. Gazetenin ilk sayýsýnda amacýný þu cümlelerle açýklamýþtýr: "Madem ki bir heyet-i içtimaiyede yaþayan halk bunca vezaif-i kanuniye ile mükelleftir; elbette kalen ve kalemen kendi vatanýnýn menafiine dair beyan-ý efkâr etmeyi…" Türk
toplumuna yeni bir anlayýþ getiren Þinasi, gazeteyi sadece halkýn okuyacaðý bir yayýn organýndan çok halkýn ifade aracý olarak gördü. Þinasi yazýlarýnda ilk kez "reis-i cumhur", "vatan ve millet yolunda kendini
feda etmek" gibi birçok yeni kavram kullandý.

Ýlk Tiyatro: "Þair Evlenmesi"
"Bir Perdelik Komedi" diye nitelenen "Þair Evlenmesi", ilk önce iki
perde olarak yazýlmýþ, Tercüman-ý Ahval'in 2-3-4 ve 5. sayýlarýnda bir
perde olarak yayýnlanmýþtýr. Batý tiyatrosunu yakýndan tanýyan Þinasi,
"Þair Evlenmesi"nden baþka tiyatro eseri yazmadý.

Bir Töre Komedyasý özelliði taþýyan "Þair Evlenmesi"nde, Batýlý tutum ve davranýþý, kýlýk ve kýyafetiyle pek sevilmeyen, eðitimli olmasýna
raðmen saf bir yapýya sahip Þair Müþtak Bey, sevdiði Kumru Haným'la,
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kýlavuz ve yenge hanýmlar aracýlýðýyla nikâhlanmýþtýr. Nikah sonrasýn
da kendisiyle evlendirilen kiþinin, Kumru Haným'ýn çirkin ve yaþlý ablasý Sakine Haným olduðunu görünce önce bayýlýr sonra itiraz eder.
Mahallelinin de iþe karýþmasýyla olay gittikçe karmaþýk hale gelir. "Þair
Evlenmesi", modern tiyatroyla geleneksel Türk tiyatrosu (Orta Oyunu,
Gölge Oyunu, Meddahlýk vb.) arasýnda bir geçiþ eseridir.

TALAT PAÞA
(1874-1921)

Talat Paþa, devlet ve siyaset adamýdýr. Ýttihat ve Terakki Fýrkasý
önderlerindendi. Talat Paþa, 1874 yýlýnda Edirne'de doðdu. Ýlköðrenimini Vize'de, ortaöðrenimini Edirne Askeri Rüþtiyesi'nde tamamladý.
Edirne Posta ve Telgraf Ýdaresinde kâtip olarak çalýþmaya baþladý. Alyans Ýsrail Mektebi'nde Türkçe öðretmenliði görevlerinde bulundu.
Genç yaþta Jön Türk hareketine ilgi duydu ve Ýttihat ve Terakki
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Cemiyeti Edirne Þubesi'ne üye oldu. Meþveret Gazetesi ile cemiyet
bildirilerinin daðýtýmýný üstlendi. Sultan II. Abdülhamid'in Ýstibdat
yönetimi aleyhindeki çalýþmalara katýldý. Bir süre sonra tutuklandý ve
Selanik'e sürüldü. Selanik'te Posta ve Telgraf Müdürlüðü'nde memurluk
ve baþkâtiplik yaptý.

Çok genç yaþlarda siyasetle ilgilenmeye baþlayan Talat Paþa, Ýttihat ve Terakki Fýrkasý adýný alan Osmanlý Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Hürriyet ve devrim düþüncesini geniþ alanlara yaydý. Saraya
þikâyet edilerek, Anadolu'ya sürgün, cezasýna çarptýrýldý. Ancak bu
ceza yerine getirilmedi. Ýki defa Ýstanbul'a giderek Ýttihat ve Terakki
Cemiyeti'nin þubesini kurdu ve teþkilatlandýrdý. II. Meþrutiyet'in
ilanýnda milletvekili oldu. Hüseyin Hilmi Paþa kabinesinde içiþleri
bakanlýðýna getirildi.

Balkan Savaþlarý sýrasýnda, bölgedeki karýþýklýklarý önlemek amacýyla Doðu Anadolu'daki Ermenileri topluca göç ettirdi. Bu uygulama
nedeniyle Batý kamuoyunda "soykýrým yapmak"la suçlandý ve "bir numaralý Ermeni düþmaný" ilan edildi. I. Balkan Savaþý'na gönüllü olarak katýlan Talat Paþa, Bab-ý Ali baskýnýný düzenleyenler arasýnda
yer aldý. Edirne'nin Bulgarlar tarafýndan ele geçirilmesinden sonra
ordunun harekete geçerek þehri geri almasýný saðladý. Bulgarlarla Ýstanbul'da yapýlan barýþ görüþmesini birinci delege olarak yönetti.
1917 yýlýnda sadrazamlýða getirildi.

I. Dünya Savaþý'ndan çekilen Rusya ile Breslitowsk'da yapýlan barýþ antlaþmasýna Osmanlý Devleti adýna katýldý. Savaþýn Almanya ve
müttefiklerinin yenilgisiyle sonuçlanacaðýnýn anlaþýlmasý ve Almanya'nýn Ýtilaf Devletleri'nden ateþkes istemesi üzerine, Talat Paþa hükümeti de istifa etti. (Ekim 1918) Yeni kurulan Ahmed Ýzzet Paþa hükümeti savaþý sona erdiren Mondros Mütarekesini (30 Ekim 1918) imzalarken, Ýttihat ve Terakki Fýrkasý da son kongresini yaptý. Talat Paþa bu kongrede yaptýðý konuþmasýnda savaþa nasýl girildiðini ve savaþ
sýrasýndaki geliþmeleri anlattý ve siyasetten çekildiðini açýkladý. I.
Dünya Savaþý'nýn Osmanlý Devleti için büyük bir yenilgi ile sonuçlanmasýndan sonra Ahmed Ýzzet Paþa'ya býraktýðý mektupta, millete
karþý hesap vermek üzere geri geleceðini, gerekirse mahkemeye de
çýkacaðýný bildirerek Almanya'ya gitti.
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Talat Paþa, 15 Mart 1921'de bir Ermeni komitacýsý tarafýndan Berlin'de öldürüldü ve Berlin'deki Türk Mezarlýðýna gömüldü. 1943'te
mezarý Ýstanbul'a getirilerek Þiþli'de Hürriyet-i Ebediye tepesinde topraða verildi. Talat Paþa'nýn Meþrutiyet ve I. Dünya Savaþý yýllarýný
ele alan anýlarý ölümünden sonra "Talat Paþa'nýn Hatýralarý"(1958),
"Talat Paþa'nýn Anýlarý" (1986, 1990) adý altýnda yayýmlandý.

TEVFÝK FÝKRET
(1867-1915)

Tevfik Fikret'in asýl adý Mehmet Tevfik'tir. 24 Aralýk 1867'de Ýstanbul'da doðdu. Çocuk yaþta annesinin ölümü, onu hayatý boyunca
etkiledi. Ortaöðrenimini önce Mahmudiye Rüþtiyesi'nde, sonra da
Galatasaray Sultanisi’nde yaptý. Burada Recaizade Ekrem'in öðrencisi oldu. Duygulu kiþiliði onu genç yaþlarda þiire yöneltti. Galatasaray'ý
bitirdikten sonra çeþitli memurluklarda bulundu. Ek iþ olarak Ticaret
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Mekteb-i Alisi'nde hat ve Fransýzca öðretmenliði yaptý. 1891'de Mirsad Dergisi'nin açtýðý þiir yarýþmasýnda birinciliði kazanýnca, edebiyat
çevrelerinin dikkatini üstüne çekti. Daha sonra Galatasaray Sultanisi'nin ilk bölümüne Türkçe öðretmeni olarak atandý. Malûmat Dergisi'ni çýkartmaya baþladý. Hükümetin bütçede kýsýntý yapma gerekçesiyle memur maaþlarýnýn yüzde onunu kesmesine tepki olarak Galatasaray'daki görevinden istifa etti ve inzivaya çekildi.

Eski öðretmeni Recaizade Ekrem'in aracýlýðýyla Servet-i Fünun
Dergisi'nin yazý iþleri yönetmenliðine getirildi. Ayný yýl Robert Koleji'ne Türkçe öðretmeni olarak tayin edildi. Sultan Abdülhamid yönetimine muhalif olan Batýcýlar, muhalefetlerinde uzun süre baþarý saðlayamayýnca bu durum onlarý toplumdan kaçýþ düþüncelerine sürükledi ve Tevfik Fikret'teki "inziva" düþüncesini daha da derinleþti.
Bu düþünce, Servet-i Fünun yazarlarýnca da benimseniyordu.
Bir ara hepsi birlikte Yeni Zelanda'ya gitmeyi, daha sonra Hüseyin
Kâzým'ýn Manisa'nýn bir köyündeki çiftliðine yerleþmeyi düþündüler.
Ama Fikret'in "Yeþil Yurt" þiirinde de açýkça görülen bu sýla ütopyasý
ve birlikte yaþama özlemi bir türlü gerçekleþmedi. Servet-i Fünuncular arasýnda görüþ ayrýlýklarý baþlamýþtý. Bazýlarý dergiden ayrýldýlar. Bir
süre sonra Fikret de derginin sahibi ile anlaþamayarak yazý iþleri yönetmeliðini býraktý. Bütün zamanýný Robert Koleji'nde geçirmeye
baþladý. 1901'de "inziva" düþüncesini gerçekleþtirmek amacýyla Rumelihisarý'nda Robert Koleji'nin yanýnda, planlarýný kendisinin çizdiði
Aþiyan adlý evi yaptýrmaya baþladý.

Bugün Tevfik Fikret Müzesi olan Aþiyan, 1905'de tamamlandý.
Tevfik Fikret, eþi ve oðlu Haluk'la birlikte buraya yerleþti. Çok az insanla görüþüyordu. "Sis", "Sabah Olursa", "Bir Lahza-i Taahhur" bu
dönemin ürünleridir. Bu arada babasýnýn, arkasýndan da, kýz kardeþinin hayatlarýný kaybetmesi onu çok etkiledi. Bu döneminde, özgürlük
getireceðine inandýðý Ýttihat ve Terakki'yi destekliyordu. II. Meþrutiyet'in ateþli savunucularý arasýna katýldý. Meþrutiyet'ten sonra "inziva"sýndan çýktý, eski arkadaþlarýyla barýþarak, Hüseyin Kâzým ve Hüseyin Cahid'le birlikte Tanin Gazetesi'ni kurdu. Ama gazete Ýttihat ve
Terakki'nin yayýn organý durumuna getirilmek istenince buna karþý
çýkýp, Hüseyin Cahid'le yollarýný ayýrdý.
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Tevfik Fikret daha sonra Galatasaray Sultanisi'nin müdürü oldu
ve bir süre önce yanmýþ olan okulun onarýmýný üstlendi. Bu arada,
toplantý salonunu mescidin üstüne yaptýrdýðý gerekçesiyle aðýr eleþtirilere uðradý. O günlerde 31 Mart Olayý patlak verdi. Fikret, olayý
protesto amacýyla önce kendini okulun kapýsýna zincirle baðlattý, ertesi gün de istifa etti. Ancak öðrencilerin ve maarif nazýrý Nail Bey'in
ýsrarlarýyla tam yetkili olarak göreve döndü. Ama sekiz ay sonra bir
daha dönmemek üzere Galatasaray'dan ayrýldý.

Yeniden Aþiyan'a çekilen Tevfik Fikret, artýk, Ýttihat ve Terakki
Ýktidarý'na da muhalif olmuþtu. 1912'de Meclis'in kapatýlmasý üzerine,
bu olayý Meclis'in 1878'de kapatýlmasýna benzeterek "Doksan Beþe
Doðru" þiirini yazdý. Bunu "Han-ý Yaðma", "Sancak- Þerif Huzurunda"
gibi þiirler izledi. Ýttihat ve Terakki'nin fedailerince izlenmeye baþlandý. Modern pedagoji ilkelerine uygun bir okul açmak, yeni bir edebiyat dergisi çýkartmak gibi tasarýlarý olduysa da bunlarý gerçekleþtiremedi. Þeker hastasý olan Tevfik Fikret, tedaviye yanaþmadýðý için 19
Aðustos 1915'te Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi.
Tevfik Fikret'in Son Þiiri

SANCAÐ-I ÞERÝF HUZURUNDA
Ey rayet-i Peygamber, ey ümmid-i ahiri

Milyonla kulubun;

Ey nefha-i gaybiye-i nusret, ki safiri

Vecd- aver olur ruhuna þarkýn ve cenubun;
Kudsiyyet-i feyzinle açýl, rengini göster,
Varsýn soluk olsun

Bir hahzacýk ey seyf-i cihad, oyna kýnýndan,
Aksýn koyu kanlar;
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Vadeyliyor Allah, olacaktýr sana kurban
Ýslam'a ihanet düþünen can-ü cihanlar.

Gafil medeniyyet, seni en sonra muhakkak
Hüsran ile tetvic edecek akl-i tebahýn
Allahýna þükret:

Þükret ve maasine olup taib-ü nadim,

Haktan talep-i ecr-i cihad et... Ne saadet,

Rabbin ne saadet ki, bugün din uðrunda
Emvalimi verdim;

Rabbim ne saadet, ne saadet ki yolunda
Emvalimi, eþgalimi, amalimi verdim.

Artýk yürürüm... avn-i Hüda meþal-i rahým,
Biazm-ü iradet;

Peygamberimin sancaðý oldukça penahým.
Elbet benimdir ebedi savn-ü selamet

Artýk yürürüm... Yýldýrým insin beni yakmaz,

Boðmaz beni tufan;

Ben hýfz-ý melaikteyim, elbette býrakmaz

Onlar beni düþmanlara, yoktur buna imkan.

Gözler yumulu, sine açýk, can müteselli,
Vicdansa pür-ümmid.
Ben Rabbime doðru

Her an müteveccih, mütevekkil ve saburum,

Ölsem de ne mutlu bana, kalsam da ne mutlu!

(1915)

ULUBATLI HASAN
(1428-1453)

Ulubatlý Hasan, Ýstanbul'un fethi sýrasýnda Bizans surlarýna ilk
sancaðý diken yeniçeridir.

Osmanlý ordusu Fatih Sultan Mehmed kumandasýnda 6 Nisan
1453 Cuma günü Ýstanbul'u kuþattý. 29 Mayýs 1453 Salý günü sabaha
karþý son saldýrý yapýlýyordu. Yeniçeriler arasýnda iriyarý Ulubatlý Hasan adlý bir asker surlara týrmanmaya baþladý. Bir elinde palasý, öteki
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eli ile kalkanýný baþýnýn üstünde tutarak surlarýn üstüne çýktý. Onunla birlikte otuz kadar yeniçeri de surlara týrmandý. Ulubatlý Hasan yaralanmasýna raðmen, arkadaþlarýnýn surlara çýkmasýna yardým etti.
Ayaðý taþa takýlarak surlardan aþaðý düþtü. Yukarýdan atýlan oklarla
þehid edildi. Ancak yeniçeriler, açýlan gediklerden içeri girerek þehri
ele geçirdiler.

Bizans tarihçisi Phrantzes'in anlatýþýna göre: Türkler 29 Mayýs Salý günü sabaha karþý Edirnekapý ile Topkapý arasýnda umumi bir hücum baþlattýlar. Savunmanýn temel direði olan Venedikli General Giustiniani'nin yaralanýp cepheyi terk etmesi üzerine Türk askerleri heyecana geldi. Sultan Fâtih'den, Topkapý Surlarýna týrmanýlmasý izninin alýnmasýyla birlikte Uluabatlý Hasan isimli küçük rütbeli ve genç
bir asker beraberindeki 30 askerle beraber, Osmanlý bayraðýný surlara
dikmiþlerdir.

Ulubatlý Hasan surlara týrmanmadan 1-2 gece önce Padiþah Çadýrýnda Padiþah çok güzel bir dua etmiþtir. Dýþarýdan bir âmin sesi gelmiþtir. Bunun üzerine Sultan II. Mehmed âmin diyen kiþinin bulunmasýný istemiþtir. Bu da Ulubatlý Hasan'dýr. Padiþah çadýrýna neden bu
kadar yakýnda olduðu sorulunca o da ilk saldýranlar arasýnda olmak
istediðini ama kumandanýnýn izin vermediðini söylemiþ.

YAHYA KEMAL BEYATLI
(1884-1958)

Asýl adý Ahmed Agâh'týr. 2 Aralýk 1884 tarihinde Üsküp'te doðdu.
Ýlköðrenimini Üsküp'te; orta öðrenimini Selanik ve Ýstanbul Vefa idadilerinde tamamladý. 1903 yýlýnda Paris'e giderek Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. 1912 yýlýnda yurda döndükten sonra dil ve tarih konularýnda makaleler yayýnladý. 1915 yýlýnda Darülfünun (Üniversite)
öðretim kadrosuna atandý. Cumhuriyetin ilanýndan sonra Hâkimiyeti
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Milliye Gazetesi’nde baþyazarlýk yapmaya baþladý. Ýlk dönemde Urfa'dan milletvekili seçildi. Daha sonra Varþova, Madrid elçiliklerinde
görev yaptý. Tekirdað ve Ýstanbul milletvekili olarak 1935-1946 yýllarý arasýnda yeniden meclise girdi. 1 Kasým 1958 yýlýnda Ýstanbul'da
öldü.

Yahya Kemal, Batý þiirine yönelme yerine, geleneksel divan þiiri
içinde, biçime aðýrlýk tanýyan, dil iþçiliði olaðanüstü, yetkin þiirler kazandýrdý. Saðlam bir kültür ve dil bilinci üstüne kurduðu þiirlerindeki
klasik yalýnlýk ve güçlülükle, sanatýnýn özünde ve biçiminde ulusal ve
modern olanýn, bireysel ve toplumsal olanýn, tarihsel ve çaðdaþ olanýn
sentezine ulaþmadaki çabalarý ve baþarýlarýyla tarihe geçti. Yahya Kemal, eski þiirimizin son büyük temsilcisi, modern þiirimizin de kurucularý arasýnda sayýlýr. Hayattayken þiir kitabý yayýnlamayan Yahya Kemal'in, ölümünden sonra Yahya Kemal Enstitüsünce yayýnlanan þiir
kitaplarý mevcuttur.
Eserleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Þiirin Rüzgâriyle, Rubailer ve
Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiþ, Aziz Ýstanbul, Eðil Daðlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Çocukluðum,
Gençliðim, Siyasi ve Edebi Hatýralarým, Tarih Müsahabeleri, Bitmemiþ
Þiirler, Mektuplar ve Makaleler.

HAYAL ÞEHÝR
Git bu mevsimde, gurub vakti, Cihangir'den bak!
Bir zaman kendini karþýndaki rüyaya býrak!
Baþkadýr çünkü bu akþam bütün akþamlardan;
Güneþin vehmi saraylar yaratýr camlardan;
O ilah isteyip eðlence hayalhanesine,
Çevirir camlarý birden peri kaþanesine.
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Som ateþten bu saraylarla bütün karþý yaka

Benzer üç bin sene evvelki mutantan sarka.
Mestolup içtiði altýn þarabýn zevkinden

Elde bir kýrmýzý kâseyle ufuktan çekilen

Nice yüz bin senedir þarkýn ýþýk mimarý

Böyle ma'mur eder ettikçe hayal Üsküdar'ý.
O ilahýn bütün ilhamý fakat anidir;

Bu ateþten yaratýlmýþ yapýlar fanidir;
Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batý.

Az sürer gerçi fakir Üsküdar'ýn saltanatý;

Esef etmez güneþin þimdi neler yýktýðýna;
Serviler þehri dalar kendi iç aydýnlýðýna,

Ezeli maðfiretin böyle bir ikliminde

Altýnýn göz boyamaz kalbi kadar halisi de.
Halkýnýn hilkati her semtini bir cennet eden

Karþý sahilde karanlýkta kalan her tepeden,
Gece bir çok fukara evlerinin lambalarý

En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar'ý.

ZEKÂÎ DEDE EFENDÝ

Klâsik Türk Mûsikîsinin dehâlarýndan olan Mehmed Zekâî Dede
1825 yýlýnda Eyüp'te doðdu. Babasý imam Süleyman Hikmeti Efendi,
annesi Ziyneti hanýmdýr. Ayrýca babasý, ilkokul mektebinde hat hocasý ve iyi bir hattattý. Zekâî Efendi de bu okula devam ederek babasýndan hat sanatýný, amcasýndan da Kur'ân öðrenmeye baþladý. Sesinin
güzelliðiyle dikkatleri üzerine çekmiþti. 19 yaþýna geldiði zaman iyi bir
hafýzdý.
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Babasýndan da hat icazetnamesi aldý. Bu icazetnamede babasýndan baþka dönemin önemli hattatlarýnýn da imzalarý vardý. Zekâî Dede, medrese derslerine de devam etti. Ayný yýllarda, mûsikî dersleri de
almaya baþladý. Bir yýl kadar ders aldý. Sonra Kazasker Mustafa Ýzzet
Efendiden Sülüs ve Nesih yazýlarýný da öðrendi. Bir yýl kadar hocasý
Eyyûbî Mehmed Bey'den ders alan Zekâî Dede ilâhîler ve þarkýlar bestelemeye baþladý. Zekâî Efendi, 1844'te Hamamizade Ýsmail Dede gibi
çok büyük bir musiki ustasýyla meþk etmek fýrsatýný buldu.

Zekâî Dede, 1845 yýlýnda Mýsýr’a gitti Prens'in sarayýnda daire müdürlüðü ve ayrýca mûsikî hocalýðý ve þefliði görevlerini üstlendi. Sonraki yýllarda Mevlevî tarikatýna girdi. 1883'de Darüþþafaka'ya mûsikî
hocasý oldu ve bu görevine 14 yýl devam etti. 1884'de Zekâî Efendi çile çýkarmadýðý halde Dede unvanýný aldý. Zekâî Dede'nin kudümzenbaþýlýðý 13 yýl devam etti. Klâsik Türk Mûsikîsi repertuarýnýn zamanýmýza kadar gelmesinde Zekâî Dede'nin büyük rolü olmuþtur. Sait Halim Paþa koleksiyonunun büyük bir kýsmýný Zekâî Dede okumuþ, Nikoðos Aða da yazmýþtýr. Biraz ney üfleyen, çok iyi Arapça ve Farsça
bilen Zekâî Dede hayatýnýn sonlarýna doðru batý notasýný öðrenmiþ
fakat bu notayý kullanmamýþtýr.

Nota bilmeyiþi ancak meþk suretiyle eserlerin ortaya çýkmasý zamanla bazýlarýnýn kaybolmalarýna sebep oldu. Ýlk büyük formlu eseri
Suzidil makamýnda ve Nakýþ Aðýr Sengin Semaî usulündeki: "Dil hasret-i vasim ile nâlân gel efendim" mýsra'ý ile baþlayan aðýr semâîsidir.
Bir gecede koskoca bir Suzidil Âyîn-i Þerifini besteleyecek kadar kudretli bir bestekârýn, hele eseri gerçekten büyük sanat deðeri taþýyorsa, mutlaka dehâ derecesine ulaþtýðý kabul edilmelidir. Zekâî Dede,
24 Kasým 1897'de vefat etti ve Eyüp'de Kaþgâri Dergâhý yakýnlarýna
defnedildi.

Dinî eserleri: 5 Mevlevî Âyîn-i Þerifi, l Mersiye, l Tevþih, 2 Teþbih,
4 Durak, 39 Þugl, 78 ilâhî Din dýþý eserleri: l Kâr-ý Nâtýk, 2 Kâr, 40
Beste, 8 Nakýþ Beste, 23 Aðýr Se maî, 22 Yü rük Semaî, 27 Þarký,
8 Marþ

ZÝYA PAÞA
(1825-1880)

Ya Rab ne eksilirdi derya-yý izzetinden

Peymane-yi vücude zahr-ab dolmasaydý

Azade-ser olurdum asib-i derd ü gamden

Ya dehre gelmeseydim ya aklým olmasaydý
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Tanzimat edebiyatýmýzýn en seçkin þair ve yazarlarýndan biri olan Ziya Paþa, Ýstanbul'da Kandilli'de doðdu. Soyu Erzurumlu olan, gümrük
memuru Feridüddin Efendi'nin oðludur. Ýlköðrenimini bir süre mahalle mektebinde yaptýktan sonra, Beyazýt Rüþtiyesi’nde okudu. Sadaret
Kalemi'ne memur oldu. Zeki, kabiliyetli bir genç olmasýna raðmen,
derbeder bir yaþantýsý vardý. Divan edebiyatý yolunda þiirler yazýyordu.
Reþit Paþa, onu saraya katip olarak yerleþtirdi. Saray memurluðunda
düzenli hayata alýþtý; Fransýzca öðrendi. Ali Paþa'nýn sadrazam olmasý
ile saraydan uzaklaþtýrýldý; sýrasý ile Zaptiye Müsteþarý, Atina elçisi,
paþa rütbesi ile Kýbrýs, Amasya mutasarrýfý, Meclis-i Vala azasý oldu.

Amacý, memlekette meþrutiyet idaresini kurmak olan "Yeni Osmanlýlar Cemiyeti"ne girdi. Namýk Kemal'le birlikte Paris'e kaçtý
(1867). Londra'ya geçerek Namýk Kemal'le "Hürriyet" gazetesini çýkardý. Ýstanbul'a dönünceye kadar Cenevre'de yaþadý. Abdülaziz tahttan indirilince Maarif Müsteþarý oldu. Kanuni-i Esasi Encümeni azalýðýna seçildi; II. Abdülhamit, Ýstanbul'da kalmasýndan kuþkulandýðý
için vezirlik rütbesiyle Suriye, Konya ve Adana valiliklerinde bulundu.
Ziya Paþa Adana'da yaþamýný yitirdi, mezarý oradadýr.

Ziya Paþa, biçimde eskiye baðlý kalmasýna raðmen, özde yeni bir niteliðe yöneldi. Aþk, þarap, zevk temalarýný iþleyen gazel, terkib-i bent,
terci-i bent, gibi eski nazým þekillerini toplumu uyandýran, kötülükler
çare arayan, duygularla düþünceleri aydýnlatan birer araç haline getirdi. Zýtlýklar, çeliþmeler içerisinde olmakla beraber, Þinasi ile baþlayan
yeni sanat ve dil görüþlerimize baðlý kalmaya çalýþtý. Nesri de þiiri gibi,
saðlam yapýlý, zamanýna göre oldukça sadedir. Hikmetli bir yapýsý vardýr;
bunlarda bireysel gerçeklerle toplumsal dertleri kudretle yansýtýr.

Ziya Paþa; þiir, makale, antoloji, edebiyat tarihi türlerinde eserler
yazmýþ; birçok çeviriler yapmýþtýr. Eserleri: Zafername (1868), Harabat (3cilt, 1874), Eþ'ar-ý Ziya (1881), Endülüs Tarihi (2 cilt, 18591888), Mukaddeme-i Harabat(1893)
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Terkîb-i Bend

Pek rengine aldanma felek eski felektir

Zira feleðin meþreb-i nasazý dönektir

Ya bister-i kemhada ya viranede can ver
Çün bay u geda hake beraber girecektir

Allah'a sýðýn þahs-i halimin gazabýndan
Zira yumuþak huylu atýn çiftesi pektir

Yaktý nice canlar o nezaketle tebessüm
Þirin dahi kasdetmesi cana gülerektir

Bed-asla necabet mi verir hiç üniforma

Zerduz palan ursan eþþek yine eþþektir

Bed-maye olan anlaþýlýr meclis-i meyde
Ýþret güher-i ademi temyize mihenktir
Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir

Tekdir ile uslanmayanýn hakký kötektir
Nadanlar eder sohbet-i nadanla telezzüz
Divanelerin hemdemi divane gerektir

Afv ile mübeþþir midir eshab-ý meratib
Kanun-i ceza acize mi has demektir

Milyonla çalan mesned-i izzete serefraz

Birkaç kuruþu mürtekibin cay-i kürektir

OSMANLI

BÜYÜKLERÝ
ALBÜMÜ

IV. MURAD

FATÝH SULTAN MEHMET

GENÇ OSMAN

II. ABDÜLHAMÝD

II. BAYEZÝD

II. MAHMUD

II. MUSTAFA

II. SELÝM

KANUNÝ SULTAN SÜLEYMAN

MURAT HÜDAVENDÝGAR

ORHAN GAZÝ

YAVUZ SULTAN SELÝM

ENVER PAÞA

EVLÝYA ÇELEBÝ

HÜRREM SULTAN

HALÝDE EDÝP ADIVAR

MEHMET AKÝF ERSOY

MÝMAR SÝNAN

NEDÝM

ÖMER SEYFETTÝN

SULTAN ABDÜLAZÝZ

SULTAN I. ABDÜLMECÝD

SULTAN I. ÝBRAHÝM

SULTAN I. MUSTAFA

IV. MEHMED

SULTAN II. AHMED

SULTAN II. MURAD

SULTAN II. SÜLEYMAN
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SULTAN V. MEHMED REÞAD

SULTAN OSMAN GAZÝ
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SULTAN III. AHMED

SULTAN III. MURAD
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SULTAN III. OSMAN

SULTAN III. SELÝM
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SULTAN VI. MEHMED
VAHDEDDÝN

SULTAN YILDIRIM BAYEZÝD
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AHMED VEFÝK PAÞA

ALÝ ÞÝR NEVAÎ

310 Adem Suad

CEM SULTAN

GAZÝ OSMAN PAÞA
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HEZARFEN AHMED ÇELEBÝ

MUSÝKÝMÝZÝN PÝRÝ: ITRÝ

312 Adem Suad

KARACAOÐLAN

KEÇECÝZADE ÝZZET MOLLA
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MEHMET RAUF

MUALLÝM NACÝ

314 Adem Suad

NAMIK KEMAL

SAÝD HALÝM PAÞA
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