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Yeni bir sayı yeni bir heyecan. 2014 yılını 11. sayımızla kar-

şılıyoruz. Geride bıraktığımız 10 sayımızla şehrimizin tarihini, 
kültürünü kayıt altına almakta önemli bir görevi yerine getir-
meye çalıştığımıza inanıyoruz.

Hatıralarda kalmış bilgileri, arşivlerde unutulmuş belgeleri 
her sayımızda sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki her 
yeni bilgi, bir diğerini getirecek. Ortaya Afyonkarahisar’ın geç-
mişine dair daha nice konular dökülecek.

Afyonkarahisar’ın geçmişine yönelik bu çalışmalar aynı 
zamanda kuşaklar arası iletişimi de güçlendiriyor. Geçtiğimiz 
günlerde yayımladığımız “Fotoğrafl arla Dünden Bugüne Af-
yonkarahisar” isimli eser bu konuda büyük bir örnek. Farklı 
yaşlardan pek çok insanın kitabı incelerken verdikleri tepkiye 
ortak olduk. Eski Afyonkarahisar’ı fotoğrafl arla da olsa tanıma 
adına ne derece meraklı olduklarını gözlemledik.

İleriye doğru giderken değerleri geride bırakmak, bunun 
acısını her daim içimizde hissediyoruz ve bu acıyı dindirecek 
başka çalışmalar yapıyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi olarak 
Kent Müzesi oluşturma çabalarımız işte bu çalışmalardan bi-
risi.

Bu sayımız yine dopdolu. Her gördüğümüzde merakla 
baktığımız eski Afyonkarahisar fotoğrafl arı. Şehrimizin ilk fo-
toğrafını kim, ne zaman çekti? Eski fotoğrafçılar kimlerdi? Edi-
törümüz Hasan Özpunar’ın araştırması, yine ilginç bir konu. 
“Afyonkarahisar’ın Fotoğrafik Tarihi’’

Geçtiğimiz yüzyıllarda İstanbul’da yaşamış ve bugünde tür-
besi ziyarete açık Afyonkarahisarlı bir Halveti Şeyhi Ramazan 
Efendi’yi tanıyor muyuz?

Sık, sık isimlerini duyduğumuz “Fethi bey, Nuri bey, Sadık 
bey’’ kimlerdi? Afyonkarahisar’da köylere isimleri neden veril-
di? Havacılık Tarihinde Afyonkarahisar’da okuyabilirsiniz.

Anıların İzinde köşemizde Agah Bıyıkoğlu Hocamızla, 
Yukarıpazar Mahallesi ve Cumhuriyet İlkokulu’nda geçen 
çocukluk günlerine yolculuk yapıyoruz. Elvanpaşa Köyü’nde 
köy odalarına konuk oluyoruz, çeşmelerinden su içiyoruz. 
Afyonkarahisar’da Halk İnançları, Osmanlı dönemine ait 
önemli bir kaynak olan 1316 yılı Salnamesinde Afyonkarahi-
sar, Erdoğan Emre Röportajı ve daha pek çok konu başlığı bu 
sayımızda.

Keyifl i okumalar…

Taşpınar’dan
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Yeni dönem için öne çıkan çalışmamızdan biri “Kültür Şehri 
Afyon’dur”

30 Mart Yerel Seçimleri sonrasında halkımızın teveccühle-
riyle yeni bir dönem için Belediye Başkanlığına seçilirken 
vaat ett iğimiz “Kültür Şehri Afyon” Afyonkarahisar’ın 
maddi ve manevi zenginliklerini ön plana çıkarmayı ve 
yaşatmayı amaçlamaktadır. 

Özellikle tarihi Afyonkarahisar yerleşiminin bulunduğu 
bölgelerde yapılacak restorasyon, düzenleme ve yeni-
leştirmeler şehrimizin zenginliklerini yurtiçi ve yurt-
dışından gelecek misafirlerimizin beğenisine sunmaya 
yardımcı olurken, bu mekânları sanki yaşayan müzeler 
haline getirecektir.

Şehrimizde şu anda atıl durumda bulunan Kadınlar Pazarı 
ve Kasaplar Çarşısı’nda yapmayı planladığımız çalış-
malarda el sanatları çarşısı, sanat atölyeleri, satış ünite-
leri, yöresel yemek restoranları, kafeteryalar, alışveriş 
mekânları iki çarşımıza da turistik vizyon katacak.

AFYON MÜZELER KENTİ OLACAK  
Geçmişten günümüze tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu 

kentimizi “Müzeler Kenti” yapmak için hazırlıklarımı-
zı tamamladık. Bu amaçla, Ot Pazarı Camii arkasında 
bulunan tarihi konağı satın alarak önemli bir 
restorasyon çalışmasını yapacağız. Bu çalış-
mada oldukça yüklü bir restorasyon bedeli 
harcayacağız. 

Afyonkarahisar Kültür ve Sanat Evi olarak 
hizmet verecek bu konakta şehrimizin 
hafızası canlı tutulurken, misafirlerimize 
ev sahipliği yapacağız.

Kent Müzemizi tarihi dokumuz içerisin-
de yine tarihte kaybolan bir 
değerimizi “Eski Hü-
kümet Konağımızı” 
yaşatan bir mekân 
olarak yapacağız. Her 
yıl binlerce misafiri-
mizin geldiği Mev-
levihane Müzemi-
zin bulunduğu 
alanda Türbe 
Yo k u ş u ’ n d a 
Gıda labora-
tuarı yerleşke-
sinin kaldırıl-
masıyla tarihi 
dokuya uygun 

mimari ile yapılacak “Kent Müzesi”nde Afyonkarahisar 
geçmişiyle buluşacak.

Afyonkarahisar’ın en önemli zenginliği arasında bulunan 
mermerciliğimizi tanıtacak “Doğaltaş Müzesi”, çalışma-
sını sürdürdüğümüz Afyonkarahisar Kalesi’ne asansör 
projemizle hayat bulacak “Sanat Sokağımız”, Hıdırlık 
Tepesi’ne yapmayı projelendirdiğimiz “Hıdırlık Kule”, 
Tarihi Bedesten Çarşısı’nın Belediyemiz tarafından res-
tore edilmesi ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarında yol 
ve kaldırımlarda doğaltaşla yapacağımız üst yapı çalış-
maları Tarihi Afyonkarahisar Kentimizi “Müzeler Kenti” 
haline getirecek.

31 tarihi çeşmemizin aslına uygun olarak restore edilmesi, 
1933 yılında yıkılan Paşa Camii’nin aslına uygun olarak 
yeniden manevi dünyamıza ve ibadet hayatımıza kazan-
dırılması, Mahallem Kur’an’la Buluşuyor projemizle 
toplam 8 mahalleye Kur’an Kursu ve derslik yapılması 
çalışmalarımız yine bu dönemde öne çıkacak projeleri-
miz ve taahhütlerimiz olacak.

ŞÜKRÜ DEMİRAYAK KLASİK ARAÇ VE                               
MÜZİK ALETLERİ MÜZESİ

Afyonkarahisar’ı öne çıkaracak belki de dünya çapında üne 
kavuşturacak bir projemizde “Şükrü Demirayak Klasik 

Araç ve Müzik Aletleri Müzesi” olacak.
İşadamı ve Afyonkarahisar Sevdalısı Şükrü 
Demirayak’ın yıllarca biriktirerek büyük bir de-
ğere dönüştürdüğü iki koleksiyon Belediyemizce 
yapılacak çalışmalar sonrasında ülkemizden ve 
dünyadan gelecek konukları için dizayn edile-

cek müzelerde sergilenecek. 
Müzik Yorumcusu ve Yapımcı Ayhan 

Sicimoğlu’nun deyimiyle “50 yıllık müzik 
hayatım boyunca böyle bir şey gör-

medim” dediği Müzik Müzesi’ni 
beğeniye açacak bu çalışma 
Afyonkarahisar’ı öne çıkaracaktır.

Önümüzdeki 5 yılda 
Afyonkarahisar’ı “Kültür Şehri 
Afyon” yapacak çalışmaları-
mız kamuoyunun bilgisine 
tekrar sunarken Taşpınar 
Dergisi’nin yeni bir sayısında 
daha buluşmayı diliyorum.
Selam ve saygılarımla…

BAŞKAN’DAN

57
Burhanettin ÇOBAN

Belediye Başkanı



6 7

Objektifin Gözünden 
Hasan ÖZPUNAR

1850 öncesi; tarihi, olayları, şe-
hirleri ve yaşantıları, insanları  
sadece yazarların yazdıklarıy-

la, ressamların gravür ve resimlerinden, 
tablolardan tanıyan insanoğlu elbetteki  
bu yazarların, ressamların çoğu zaman 
hayal gücünün ve görüşlerinin de etkisi  
ile  abarttığı, yalan, yanlış bilgiler eklediği  
ve  düzeltilmediği için zamanla tarih olan 
izlenimlerinden etkileniyordu. İnsanoğlu 
fotoğrafın icad olduğu ve yaygınlaştığı  170 
yıl içerisinde gerçekleri  daha  fazla  görme-
ye  başladı. Örneğin ilk kez yayınladığımız 
Afyonkarahisar’ın 1880 yılındaki  görünü-
münü  hayal gücü, yorum  katmadan  tüm  
gerçekliğiyle görme imkânını  bulmuş  ol-
duk.

“Işığın etkisiyle cisimlerin görüntüle-
rinin kaydedilebilmesi’’ olarak tanımlaya-
bileceğimiz fotoğrafı ilk kez 1826 yılında 
Fransız Joseph Nicephore Niepce uzun 
çalışmalar sonucunda elde etti. Daha sonra 
onun çalışmalarını yine bir Fransız Louis 
Daguerre devam ettirerek 1839 yılında 
icadını “Daguerrotype’’ adıyla Fransız 
Bilimler Akademisi’ne tescil ettirdi. Bu 
sistemde gümüş plaka üzerine görüntü 
kaydedilebiliyordu fakat çoğaltma imkanı 
yoktu. İngiliz William Henry Fox Talbot 
ise  görüntüyü  ilk  defa  kağıt  üzerine tes-
bit etti. (çoğalttı)  

Osmanlının bu icad ile tanışması fazla 
uzun sürmedi. 28 Ekim 1839 tarihli 186.

sayısında  Takvim-i Vekayi Gazetesi bu 
icada dair haber yayınladı. 1839 yılının 
Ekim ayında Fransız Charles Marie Bou-
ton ve Daguerroeotypist Goupil Fesquet  
birlikte Marsilya Limanı’ndan yola çıkarak 
dünyadaki ilk fotoğrafik geziye başladılar.
Bir süre Osmanlı İmparatorluğu’nun Orta-
doğu coğrafyasını çeken gezginler, 4 Şubat 
1840 tarihinde İzmir’e geldiler, Fasquet’in 
anı defterinde 13 Şubat 1840’da Lena 
gemisinin bordasından çekilen İzmir’in 
Daguerreotype’larından söz edilmektedir.
Bu bilgilere göre Türkiye topraklarında ilk 
fotoğrafı çekilen şehrin İzmir olduğu bilin-
mektedir.

Ceride-i Havadis Gazetesi’nin 17 Tem-
muz 1842 tarihli nüshasında Daguerre’nin 
çıraklarından Kompa’nın İstanbul’a geldiği 
ve fotoğraf sanatını ücret mukabili teşhir 
ederek isteyenlere öğrettiği belirtilmek-
tedir. Bu tarih aynı zamanda Osmanlı’ya 
geliş tarihi olarakta kabul edilmektedir.1

Bu yıllarda fotoğrafçılar henüz negatif 
filmler icad edilmediği için cam plakalar 
üzerine fotoğrafı çekiyor ve bu şekilde mu-
hafaza ediyordu. Bu sistem 1920’li yıllara 
kadar devam etti. 

1850’li yıllardan itibaren İstanbul 
Pera’da (Beyoğlu) özellikle gayrimüslimle-
rin açtığı birçok fotoğrafhane bu yeni ica-
dın Osmanlı Coğrafyasına yayılmasında 

da büyük rol oynadı.

1876 yılında tahta çıkan II. Abdülha-
mid döneminde pek çok alanda olduğu 
fotoğrafçılığın gelişmesinde de önemli 
aşamalar kaydedildi. Padişah, 7 milyon 
km2’lik Osmanlı Coğrafyasını yakından ta-
nımak ve olup bitenlerden haberdar olmak 
gayesiyle 33 yıllık saltanatı boyunca geniş 
bir fotoğraf koleksiyonu oluşturmuştur. 
Devrinin ünlü fotoğrafçıları tarafından pa-
dişahın isteğiyle çekilen fotoğraflarda saray, 
cami, medrese, mektep, külliye, hastane, 
fabrika, kışla, çeşme, genel görünümlerin 
yansıra askeri öğrencilere, memurlara ve 
hatta hapishanelerdeki mahkumlara varın-
caya kadar geniş bir çeşitlilik vardır. Sadece 
Osmanlı coğrafyası ile sınırlı kalmayan ko-
leksiyonda Amerika’daki Kızılderililerden, 
Japonlara, Avrupa şehirlerine ve Afrika’ya 
varıncaya kadar çok çeşitli fotoğraflar bu-
lunmaktadır.

Sultan II.Abdülhamid, fotoğrafın en 
önemli tanıtım vasıtası olduğuna inan-
masından olsa gerek 1893 yılında ABD 
Kongre Kütüphanesi’ne Osmanlı’ya dair 
binden fazla fotoğrafın yeraldığı albümler 
göndermiştir. Bugün Yıldız Albümleri adı 
verilen koleksiyonda 911 albüm ve  35 bin 
535 adet orjinal fotoğraf yeralmaktadır.

Binlerce karelik Yıldız Albümleri’nde 
Afyonkarahisar’a dair ilk etapta tesbit 
edebildiğim 20 fotoğraf bulunmaktadır.

1 http://www.fotografokulu.org/2011/02/
fotograf-tarihi-osmanlida-fotografcilik/

afyon76@gmail.com

Afyonkarahisar’ın bilinen ilk fotoğrafı yıl 1880
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2  Hasan Özpunar Afyonkarahisar Tren 
İstasyonu-Kocatepe Gazetesi 05.01.2010 
tarihli sayısı

göze çarpan, birbiri ardınca göğe uzanan 
ve şehrin Türk İslam mührünü taşıyan 
minareler, bir ölüler şehri olduğu havasını 
veren geniş mezarlıklar ve elbette Kalesi 
ile, Sarıkızı ile, Cirit Kayası ile doğal olu-
şumlar.

Guillaume Berggren’in  diğer Afyon-
karahisar fotoğraflarında demiryolu ve 
istasyon yapılarının görünmesi onun şeh-
rimize 1895 ve sonrasında tekrar geldiğini 
göstermektedir. Zira şehrimizin demiryolu 
bağlantısı İstanbul hattı 1895 yılında, İz-
mir Hattı’nda ise 1897 yılında sağlanmıştır.

Osmanlı Arşivleri’nde şehrimizin fo-
toğraf tarihine dair rastladığımız en eski 
belge 20 Kasım 1890 tarihine ait. İçeri-
ğinde “Karahisar-ı Sahib Mutasarrıflığı’nın 
sancağın idare merkezi olan Karahisar 
Kasabası’nın bir kıta fotoğrafı takdim etme-

si’’ diye yazan belgeye göre o dö-
nemde Mutasarrıflık şehrin fotoğ-
raflarını saraya takdim etmiş.3

Arşivlerde rastladığımız bir baş-
ka belgede 17 Mayıs 1894 tarihli ve 
içeriğinde “Sultan Divani Dergahı 
ve Türbesi’nin fotoğraflarının çeki-
lerek saraya iletildiği’’ belirtilmek-
tedir.4

Guillaume Berggren’in 1880 
tarihli panoramik fotoğrafı  Osman-
lıyı kartpostalla tanıştıran kişi olan 
Avusturya asıllı Max Fruchterman 
tarafından  1890’lı yıllarda  klişesi 
alınarak şehrimizin ilk kartpostalı 
yapılır. Bu sayede Afyonkarahisar 

Fotoğrafların nereleri kapsadığına gelince; 
o dönemde sarayda makbul olan Karahisar 
Madensuyu şişelenmesi ve kaynağı, Gazlı-
göl Kaplıcası, şehirden genel görünümler 
ve İstasyon Binaları’nın görünümleri bun-
lardan bazıları.2

Fotoğrafların pek çoğunda imza ol-
masa da sadece 3 tanesi dönemin ünlü 
fotoğrafçılarından Guillaume Berggren 
imzasını taşımaktadır. İsveç asıllı fotoğrafçı 
Berggren’in 1880 ve 1890’lı yıllarda İstan-
bul ve civarı ile Anadolu Demiryolu hattın-
da çektiği fotoğraflar belge niteliğindedir.

Berggren’in ilimizde Hıdırlık’tan çek-
tiği ve 3 parçadan oluşan panoramik fo-
toğraf 1880 tarihini taşımaktadır. 134 yıl 
öncesine ait bu fotoğraf Afyonkarahisar’ın 
bilinen en eski fotoğrafıdır. Kaleden başla-
yarak Gedikahmet Paşa Camisi’ne kadar 
geniş bir alanı kapsayan bu fotoğrafta ilk 

daha geniş kitlelerce tanınır. 3 parçadan 
oluşan bu kartpostal o dönemde yabancı 
ülkelerle iş ilişkisi bulunan şehirdeki gayri-
müslimlerce çok kullanılmıştır.5

1890 yılında İstanbul’da yayın hayına 
başlayan Serveti Fünun Dergisi o dönem 
Avrupa’da örnekleri çok olan bol resim 
ve fotoğraf içeren dergilerden biridir. Her 
sayısında geniş Osmanlı coğrafyasından 
fotoğraflı haberler veren dergi, 20 Haziran 
1895 tarihli 223. sayısında kapak fotoğrafı 
olarak Afyonkarahisar’a yer verir. Hıdır-
lıktan şehri ve kaleyi gösteren fotoğraf  
büyük yangın öncesinde Afyonkarahisar’ı 
belgeleyen önemli bir fotoğraftır. Dergi 
içinde de şehrimizi ziyaret eden muhabi-
rin Afyonkarahisar’ın o günlerdeki sosyo-
ekonomik yapısına dair geniş izlenimleri 
yeralır.

Kasım 1895’te bitirilen İstanbul De-
miryolu hattı ve binalarının  bando eşli-
ğindeki açılış töreni de yine fotoğraflarla 
belgelenmiştir.6

1895 yılı fotografik belge açısından 
önemli bir yıl olmuştur. Aynı yıl içerisinde 

İzmir İstasyonu Binası-1897

Servet-i Fünûn Dergisi kapağı-1895

Afyonkarahisar’ın ilk kartpostalları - 1890
İstanbul İstasyonu açılış töreni - 1895

3 BOA Tarih:07 R 1308 Hicri Dosya No: 46 
Gömlek No: 81 Fon Kodu: Y.MTV
4 BOA Tarih:11 Za 1311 Hicri Dosya No: 6 
Gömlek No: 21 Fon Kodu: Y.PRK. SGE

5 Arşivimizde bulunan örnekler
6 Arşivimizde bulunan örnekler
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Alman Arkeolog Alfred Körte şehrimize 
gelmiş ve şehir merkezi ile Şuhut’ta fo-
toğraflar çekmiştir. İstanbul’un tanınmış 
fotoğrafçılarından Sebah-Joalier’de aynı 
yıl şehrimize gelerek bugün Anıtpark’ın 
bulunduğu alanı fotoğraflamıştır.7

Afyonkarahisar Servet-i Fünun 
Dergisi’ne 1896 yılında bir kez daha konu 
olur. Derginin 2 Kasım 1896 tarihli 295.
sayısında İstanbul’dan Afyonkarahisar’a 
trenle gelen bir yazarın şehrimizde gör-
düklerine dair etraflıca bir yazısı vardır.
Makale bu kez kaleden çekilen fotoğraflar-
la süslenmiştir.

1898 yılında  fotoğraf  makineleri  kü-
çülerek  daha  rahat  taşınabilir  hale  gel-
miştir. Bu  sayede dünyanın  pek  çok  coğ-
rafyası bu  icadla  tanıştı ve günlük  hayat  
artık fotoğraf  karelerine  girmeye  başladı.
Taşınabilir bu  ilk  makineler  Kodak firma-
sı  tarafından  üretilmiştir.

20.yy başındaki Afyonkarahisar’a dair 
en çok bilinen olay Ağustos 1902’de şehrin 
tarihi semtlerinde çıkan büyük yangındır. 
15 Ağustos 1902 tarihinde bir Ermeni’nin 
evinde başlayan ve 2 gün süren yangında 
1200 civarında ev ve diğer yapılar (Cami, 
mektep, hamam, kilise) tamamıyla yan-
mıştır.

Bu derece büyük yangından geriye, 
yangın sonrasında temizlenmiş alanlar ve 
evlerin yeniden inşa çalışmalarını gösteren 
birkaç kare fotoğraftan başka bir şey kal-
mamıştır.

Osmanlı döneminde şehir yıllıkları da 
diyebileceğimiz 1907 tarihli Hüdavendi-
gar Vilayeti Salnamesi’nin Karahisar-ı Sa-
hip bölümünde  Hıdırlıktan şehri gösterir 
bir fotoğrafta ilk kez kullanılmıştır.

Tarihi belli olan bir diğer fotoğrafta bü-
yük yangında yokolan ve sonrasında Sultan 
II.Abdülhamid’in bağışları ile yeniden 
yaptırılan Mevlevi Türbe Camii’nin 1908 
yılında açılışını gösterir fotoğraftır. Mevle-
vi Postnişi Celaleddin Çelebi’den Ermeni 
Papazı Ardeşir’e varıncaya kadar şehrin 
önemli simalarının bir arada göründüğü bu 
fotoğrafta rahmetli Kemal Bayık tarafından 
saklanarak bugünlere kadar gelebilmiş ve 
yine onun tarafından fotoğrafta görünen 
20’den fazla kişi isimlendirilmiştir.

Şehrimizin, kesin tarihi bilinmemekle 
birlikte stereoskop denilen farklı bir tek-

nikle  1900-1910  yılları arasında çekil-
diğini  tahmin ettiğimiz bazı fotoğrafları 
da bulunmaktadır. Bu görüntülerde de 
Yoncaaltı Cami altına bağlanan develer, 
tren istasyonu, mezarlıklar, gibi ayrıntıları 
görmek mümkündür. Bu teknikte 2 objek-
tifli bir makineden çekilen fotoğraf aynı 
şekilde karta basılmaktadır.

1915-1918 yılları arasında 
Çanakkale’de esir edilip Afyonkarahisar’da 
ikamete mecbur edilen İngiliz, Fransız, 
Avustralya’lı esirlerin şehrimizin muhtelif 
yerlerinde çektirdikleri pek çok fotoğraf 
bulunmaktadır.

Afyonkarahisar’ın 1915-1920 arasın-
daki genel görünümünü gösterir çok sayı-
da fotoğraf olup şehrin adını aldığı Afyon 
(Haşhaş) tarımını gösterir ilk fotoğraflar 
ise Amerika’da yayınlanan National Ge-
ographic isimli derginin Ocak 1920 tarihli 
sayısında dergi muhabiri Mary Mils Pat-
rick tarafından yayımlanmıştır. Yine Yunan 
işgali sırasında Haşhaş tarımını gösterir 
fotoğraflar da çekilmiştir.

Fotoğrafın  keşfinden  1910  yılına  ka-
dar çekilen tüm  fotoğraflar  genelde  kah-
verengi  tonlarda  olup  bu  tarihten  sonra  
siyah-beyaz  tonlar  kullanılmaya başlandı.

Osmanlı’da fotoğrafçılığın çoğunlukla 
Rum ve Ermeniler gibi gayrimüslim unsur-
lar tarafından yapıldığı düşünüldüğünde 
Afyonkarahisar gibi hatırı sayılır bir Erme-
ni nüfusa sahip şehirde bu sanatla uğraşan 

bir kişinin olmaması düşünülemez. Fakat 
bugüne kadar bu düşüncemizi doğrulaya-
cak bir bilgiye ulaşmış değiliz.

1921 Temmuz’undan 1922 yılı  27 
Ağustos gününe kadar şehrimizi işgal 
altında bulunduran Yunan ordusu da  
Afyonkarahisar’ın muhtelif yerlerinde çok 
fazla sayıda fotoğraf çekmiştir. O döneme 
ait fotoğraflar içerisinde “Afyonkarahisar 
Hatırası” yazılı bir bez önünde çekilmiş 
çok sayıda fotoğraf mevcuttur. Bunun yanı 
sıra şehirde bulunan Ermeni Kilisesi’nde 
yapılan ayinden, bugün Frig Vadisi olarak 
isimlendirdiğimiz bölgedeki kaya anıtları-
na, şehit pilotlarımızın cenaze töreninden, 
Afyonkarahisar’da çıkardıkları yangınlara 
varıncaya kadar geniş bir içeriğe sahip fo-
toğraflar o kara günlerin adeta bir delilidir.8

CUMHURİYET DÖNEMİ 
ESKİ  FOTOĞRAFÇILAR

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kurulduğu ve devlet kurumlarının ye-
niden tesis edildiği 1920’li yıllarda 
Afyonkarahisar’da başka şehirlerde ör-
neklerini daha erken tarihlerde görmeye 
başladığımız fotoğraf stüdyoları açılmaya 
başlanmıştır.

Bu fotoğrafçılar zor şartlar altında sırf 
geçim kaygısıyla işi yürütmelerinin yanı 
sıra günümüze de şehir tarihi açısından 
önemli görsel belgeler bırakmışlardır.

Gündelik yaşam, özel günler, kutlama-
lar, bayramlar, açılışlar, kurtuluş günleri, 
düğünler, öğrenciler, esnaf, spor karşılaş-
maları  vs. ait çekilen fotoğraflar bizlere o 
günlerin sosyal hayatı hakkında bilgi ver-
mektedir.

Yukarda saydıklarımızın yanı sıra fo-
7 Arşivimizde bulunan örnekler

Büyük yangın sonrası 1902-1905

Mevlevi Camii açılışı -1907 8 Anılar ve Fotoğraflarla İşgal Günlerinde 
Afyonkarahisar Hasan Özpunar Aksam 
Yayınları 2012
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Afyonkarahisar’ın ilk Stereoskopik fotoğrafı - 1900-1910

İşgal yıllarından bir kare - 1922

National Geographic’te Afyonkarahisar - 1919

toğrafçılar kartpostalcılığında Osmanlının 
son döneminde görülen yabancılardan 
sonraki öncüleri sayılabilirler.

  2000’li yılların başına kadar yaygın 
olan kartpostalların henüz geniş bir basım 
ve dağıtım ağına sahip olmadığı 1925-
1965’li  yıllar arasında vatandaşın kutlama, 
tebrik, kısa haberleşme gibi ihtiyaçlarını 
fotoğrafçılar kendi ürettikleri fotokartlarla 
giderirdi.

Fotokartlar her ne kadar kartpostal 
amacıyla kullanılmış olsalar da bildiğimiz 
kartpostallardan daha fazla ayrıntı içerir-
ler. Fotoğrafçıların şehrin değişik görün-
tülerini çekerek fotoğraf kağıdına sınırlı 
sayıda basmalarıyla üretilen fotokartlarda 
şehrimizin değişim-dönüşümünü gör-
mek mümkündür. Örneğin ilk üretilen 
fotokartlarda şehir merkezinde yeralan 
mezarlıklar görülürken sonraki yıllarda bu 
mezarlıkların kaldırılarak yerine binaların 
yapılmaya başlandığını görebiliriz. Hatta 
Afyonkarahisar Asri Mezarlığı bile başlı 
başına fotokartlara malzeme olmuştur. 
Diyebiliriz ki fotoğrafçılar ve ürettikleri 
fotokartlar olmasaydı özellikle Cumhuri-
yet döneminde şehrin yaşadığı değişimleri 
görmek imkânsız olurdu. İlk yıllarda fotoğ-

raf kağıdına tek resim basılırken sonraki 
yıllarda bir kağıttan 4 tane küçük kart elde 
edilme yoluna gidilmiş ve küçük kutlama 
fotokartları üretilmiştir.

Afyonkarahisar’a dair fotokartların 
üzerinde imzası görülen belli başlı fotoğ-
rafçılar, Foto Hakkı, Foto Hilal, Foto Şen 
ve Foto Yıldız’dır.

Hobi amaçlı olarak çektiği fotoğraflarla 
1930’lu yıllara ait önemli bir koleksiyon 
oluşturan Rüştü Tiryakioğlu’da dönemin 
fotoğraf sevdalılarından biridir. Özellikle 
Atatürk’ün 20 Kasım 1937’de ki Afyonka-
rahisar ziyaretine ait bilinen pek çok fotoğ-
raf onun eseridir.

Afyon Lisesi eski Matematik öğret-
menlerinden Ömer Fevzi Atabek’te (Do-
ğum 1883 ölümü 1971) 1930’lu yıllarda 
hazırlamaya başladığı “Afyon vilayeti tarih-
çesi” isimli eseri için 
köprilerden camilere, 
mezarlıklardan genel 
görünüme varın-
caya kadar şehrin 
pekçok önemli yapı-
sının fotoğraflarını 
çekerek bugünlere 
kalıcı bir belge bı-

rakmıştır. 1960’lı yıllardan itibaren  tu-
ristik amaçlı hazırlanan kartpostallarda 
da  Afyonkarahisar’a yer verilmeye baş-
lanmasıyla birlikte fotoğrafçılar fotokart 
sektöründen çekilmişlerdir. Tuna Color, 
Keskin Color, Turistik Kartpostalcılık ve 
And Kartpostalcılık tarafından hazırlanan 
bu kartpostallarda şehir merkezinin dışın-
da ilçelere de yer verilmiştir.

FOTO HİLAL

1920’li yıllarda 
Türbe yokuşu’nda 
bir evin altında  Ra-
şit Çelebi’nin oğlu 
A.Cemal Çelebi 
tarafından kurulan 
ve Cumhuriyet 
dönemi Afyon-
karahisar’daki tek 
fotoğraf hanedir. 
Afyonkarahisar’ın 1930’lu yıllara ait ge-
nel görünüm fotoğraflarının birçoğunda 
Foto Hilal imzası görülebilir. Bir ilk ola-
rak Afyonkarahisar’ın genel görünüm ve 
Gar Binası, Hal, PTT gibi şehirdeki kamu 
binalarının fotoğraflarını çoğaltarak kart-
postal olarak kullanma fikri Foto Hilal’e 
aittir. Bu şekilde ürettiği fotokartları 5 ade-
di 1 TL olarak özel zarf içerisinde satarak 
Afyonkarahisar’da kartpostal ihtiyacını bu 
şekilde gidermiştir.

Yine şehrimizin ilk parçalı kartpostal-
ları da (değişik fotoğraflardan oluşan tek 
kartpostal) Foto Hilal tarafından üretil-
miştir. 
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1940’lı yıllarda  Cemal Çelebi-Emin 
Tokman ortaklığında faaliyet gösteren 
Foto Hilal, Emin Tokman’ın ayrılarak Foto 
Şen’i açmasından sonra Rıza Çelebi-Ce-
mal Çelebi ortaklığı olarak görünmektedir. 
Foto Hilal 1950’li yılların başında  kapan-
mıştır.

FOTO HAKKI-HAKKI ÖZTEKE

1930’lu yılların 
ortalarından itiba-
ren imzası görülen 
bir başka fotoğraf-
çıda Foto Hakkı’dır. 
Hakkı Özteke namı 
diğer Foto Hakkı, Ordu Bulvarı’nda şimdi 
Akbank’ın  bulunduğu yerde dükkan aça-
rak mesleğe başlar. Afyonkarahisar’ın çok 
bilinen birkaç genel görünüm fotoğrafında 
onun imzası vardır.  7-8 yıl bu mesleği icra 
ettikten sonra ekonomik sıkıntılardan do-
layı dükkanı malzemeleriyle birlikte 1944 
senesinde Sağlam Kardeşlere (İhsan-Mus-
tafa) devreder.

FOTO YILDIZ-

SAğLAm KarDEşLEr 

İHSAn-muSTAFA SAğLAm

Ekonomik sıkıntılardan dolayı dük-

kanını mal sahibi Hacı Recep Sağlam ve 
oğullarına  devreden Foto Hakkı’dan sonra 
aynı mekânda açılan ve en uzun ömürlü fo-
toğrafçılardan birisi Foto Yıldız olur. Açılış 
hikayesini Mustafa Sağlam’dan aktaralım.

“1944 yılında babam rahmetli Recep 
Sağlam, ağabeyim İhsan’la beni çağırdı. 
Şimdiki Kurtbaş Apartmanı’nın yanındaki 
dükkanımızda kiracı olan ve fotoğrafçılık 
yapan Hakkı Özteke’nin burayı devretmek 
istediğini söyledi. Bize siz bu işi yapar mısınız 
diye sordu. Biz de yaparız dedik. Sonuçta fo-
toğrafçı dükkanını devraldık. Fakat işi nasıl 

yapacağımı-
zı bilmiyo-
ruz. Hakkı 
Özteke’nin 
aracılığı ile 

İstanbul’dan daha önce Beyoğlu’nda meş-
hur Foto Sabah’ta çalışan Moiz isminde bir 
Yahudi usta getirttik. Eşi Raşel’de kocası ile 
birlikte Afyon’a gelmişti. Moiz usta Afyon’da 
yapamadı, 2 yıl çalıştıktan sonra ayrıldı, çok 
geçmeden de İsrail’e göçettiğini duyduk.

O gittikten sonra başka bir usta arayışı-
na girdik. Yine Hakkı Özteke’nin aracılığı ile 
Manisa’dan Manastır göçmeni Mehmet Çelik 
Görhan’ı getirdik.

O yıllarda bizden başka Türbe 

Yokuşu’nda Foto Hilal ve şimdi Zafer Müzesi 
olan binanın yanındaki balkonlu yerde bir 
fotoğrafçı daha vardı. Emin Tokman olmalı.
Yani topu topu 3 esnaftık.

1948-49 yılına kadar fotoğrafçılıkla 
uğraştıktan sonra, otel ve sinema gibi işlere 
girdiğimizden dolayı dükkanı yanımızda ça-
lışan Remzi Keskin’e devrettik’’9

1940’lı yıllarda Afyon Lisesi’nde yatılı 

Foto Hilal’e ait bazı fotoğraf ve kaşeler

Foto Hilal imzalı ilk parçalı fotokart
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9  Mustafa Sağlam’la (doğumu 1931) 
11.05.2013 tarihli görüşme
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öğrenci olan Düzceli Saff et Ural bir taraf-
tanda Foto Yıldız’da çıraklık yapmaktadır. 
O tarihlerde Foto Yıldız’da çalışan Meh-
met Çelik Görhan’ın yanında bu mesleği 
öğrenir. Usta bir ressam olan Manastır 
göçmeni Mehmet Çelik Görhan çırağına 
sadece işi öğretmekle kalmaz  o yıllarda 
siyah beyaz çıkartılan fotoğrafl arı renk-
lendirmeyi de öğretir. Saff et Ural akrabası 
Haydar Sarıalioğlu’nun sayesinde girdiği 
ve uzun yıllar çalıştığı Foto Yıldız’da iyi 
bir usta olarak yetişir ve öğrenim hayatı 
sonrasında gitt iği İstanbul ve daha sonra 
yerleştiği Düzce’de ‘’Renkler’’ adıyla bir 
stüdyo açarak o yıllarda gitt iği yerlerde bir 
ilk olarak renkli fotoğraf tabına başlar.10

FOTO şEn- Emİn TOKmAn

Foto Hilal’de Cemal Çelebi ile ortak-
lıktan ayrılan Emin Tokman 1940’lı yıllar-

da  Uzunçarşı’da İkbal Lokantası’nın karşı-
sında Foto Şen adıyla kendi fotoğrafh ane-
sini açar. Rahatsızlığı sebebiyle bir ayağını 
kaybeden Emin Tokman uzun süre kardeşi 
Nedim Tokman ile işleri yürütür. Daha 
sonra şimdiki Zafer Müzesi’nin yanında 

Hayri Tokman’ın 
THY acenteliğini 
yaptığı yere taşı-
nan Foto Şen bir 
süre burada faaliyet 
gösterdikten sonra 
Emin Tokman’ın 
1949 yılında vefatı 
üzerine kapanır. 
Dönemin pek çok 
A f y o n k a r a h i s a r 

manzarası Fotokartında, Foto Şen imzası-
na rastlanılabilir.11

FOTO YILDIZ-rEmZİ KESKİn 

Mesleğe  eniştesi Emin Tokman’ın ya-
nında Foto Şen’de başlayan Remzi Keskin 
bir süre de Foto Yıldız’da çalıştıktan sonra 
Sağlam Kardeşlerden burayı devralarak 
kendisi işletmeye başlar. İlerleyen yıllarda 
Zülali Cami’ne çıkan Basın Caddesi’nde 
matbaacı Murat Doğan Erkmen’in dükka-
nına taşınan Foto Yıldız son olarak 1974 
yılında Dumlupınar Caddesi’ndeki yeri-
ne taşınır. Uzun yıllar Afyonkarahisar’ın 
en çok bilinen fotoğrafçısı olarak hizmet 

veren Remzi Keskin 1979 yılında vefat 
ett ikten  sonra dükkanı  bir süre çırakla-
rından Şerafett in Gerçekçi devam ett irmiş 
sonrasında aynı yerde  Foto Şeref ismiyle 
kendi fotoğraf stüdyosunu açmıştır. Gü-
nümüzde çıraklarından Mustafa Bilgin’de 
(Foto Bilgin) adıyla ustasından öğrendiği 
bu mesleği devam ett irmektedir.

FOTO VEnÜS

mEHmET çELİK GÖrHAn

muSTAFA KÖKEn

Foto Yıldız’da çalışmak üzere 
Manisa’dan Afyonkarahisar’a gelen Meh-
met Çelik Görhan 1952 yılında ayrılarak 
Enstitü Caddesi’nde Foto Venüs adıyla 
kendi işyerini açarak mesleğe devam eder.
Fotoğrafçılığın yanı sıra yetenekli bir res-
samda olan Görhan, dönemin devlet bü-
yüklerinin yağlı boya tablolarını yaparak 
dükkan vitrininde sergiler ve satar. Bu yete-
neği sayesinde fotoğrafçılıkta farklı bir yol 
deneyerek  siyah beyaz çekilen fotoğrafl arı 
ustalıkla renklendirir. Yine gelmiş geçmiş 
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10 Saffet Ural’la (doğumu 1925 ) 
17.05.2013 tarihli görüşme

11 Nedim Tokman’la (doğumu 1923) yapılan 
02.01.2014 tarihli görüşme
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Foto Yıldız imzalı bir fotokart
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en iyi rötuş ustası olarak 
bilinir.Onun 1965 yılın-
da Eskişehir’de vefatın-
dan sonra Foto Venüs’ü  
devralan Mustafa Kö-
ken bugün hala aynı 
isimle Park Yokuşu’nda 
fotoğrafçılığa devam etmektedir. 1939 do-
ğumlu olan Mustafa Köken halen bu mes-
leği devam ettiren en yaşlı isimdir. 12

FOTO CAn

Mesleğe Foto Yıldız’da başlayan Meh-
met Özteke tarafından 1950’lerin başların-
da Uzunçarşı’da İkbal Lokantası karşısında 
Foto Can adıyla açılan fotoğraf stüdyosu 
sonradan bugünkü Çakmak Otel’in bulun-
duğu yere taşınmış ve bir sürede Abdullah 
Özteke tarafından işletildikten sonra 1960 

yılı başlarında kapanmıştır.

FOTO CELAL

Mesleğe Foto Yıldız’da kardeşi Mustafa 
Köken’le birlikte çırak olarak başlayan Ce-
lal Köken askerlik sonrasında bir süre Foto 
Venüs’te çalıştıktan sonra 1957 yılında 
Uzunçarşı girişindeki sağdaki binanın ikin-
ci katında Foto Celal adıyla kendi fotoğraf 
stüdyosunu  açmıştır.1965 yılına kadar  

kardeşi Mustafa 
ile birlikte faali-
yetini sürdüren  
Celal  Köken 
kardeşinin Foto 
Venüs’ü devralmasından 
sonra günümüzde Ensti-
tü Caddesi’ndeki yerine 
taşınmıştır. Bugün aynı 
isimle devam eden stüd-
yoyu Celal Usta’nın oğlu 
Kazım Köken devam et-
tirmektedir.

FOTO AJAnS-
İbraHİm ÖZçELİK

1965 yılında Ordu 
Bulvarı’nda Kurtbaş 
Apartmanı’nda açılan 

Afyon Fotoğraf Ajansı’nın sahibi İbrahim 
Özçelik isminde Ankara’lı bir vatandaştır. 
O yıl kurulan ve haberleri çoğu kez fotoğ-
raflı veren Kocatepe Gazetesi’nin de fotoğ-
raf servisi olarak hizmet veren Fotoğraf 
Ajansı ilk kez dekorlu fotoğraf stüdyosu 
olarak hizmet verir. Kurtbaş Apartmanı 
önüne koyduğu panoda haber peşinde 

çektiği fotoğrafları sergileyen İbrahim Öz-
çelik genellikle haber ve aktüalite (Bayram 
Törenleri, okul etkinlikleri) fotoğrafları çe-
kerek mesleğe devam etmiş, birkaç yıl son-
ra memuriyete girerek Afyonkarahisar’dan 
ayrılmıştır.

ALAmİnÜTçÜLEr 

( Üç Ayaklı Seyyar Fotoğrafçılar)

Hükümet Konaklarının önünde Tapu 
dairelerinin, Nüfus Müdürlüklerinin, 
Arzuhalcilerin yanında vesikalık fotoğ-
raf ihtiyacını karşılamak için; ağaçların 
gölgesinde tahta yapılı   üç ayakli   (şimdi-
ki tripod)   fotoğraf makineleri   yer alırdı. 
Önceleri vesikalık ihtiyacını gidermek 
için çekim yapan alamünitçiler sonradan 
hatıra fotoğrafçılığına yönelmişlerdir. Üç 
ayaklı fotoğraf makinesinin önünde tahta 
ayaklı bir sandalye   ve çekimi yapılacak 
şahsın arkasındaki duvara siyah bir bez 
fon koyulurdu.  Fotoğrafçı amca objektifin 
önündeki kapağı kaldırmadan önce fotoğ-
raf çekilecek kişiyi uyarmak maksadıyle 
““Gözünüzü kırpmayın şimdi....…… çeki-
yorummm…..... Dikkat” “sözleriyle kapağı 
kaldırır… ve fotoğraf duasını yaptıktan 
sonra kapağı tekrar objektife koymasıyle   
pozlama bitmiş olur. (Bazıları bu pozlama 
süresinde fotoğrafçının yaptığı hareketleri 
dua şeklinde yorumlar)Alaminüt (Çarça-
buk, anında, hemen, şipşak) anlamında 
olsa gerek  bu işlem  5-10 dakikada tamam-
lanıyordu. Eskilerin sokak fotoğrafçılığı, 
sokak stüdyosu böyleydi. Henüz stüdyo-
ların expres baskıya geçmediği zamanlarda 
acil vesikalık ihtiyacı bu şekilde giderili-
yordu.
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M.Çelik Görhan

Foto Venüs-Mustafa Köken

12 Mustafa Köken-Foto Venüs  (d.1939) ile 
yapılan 07.06.2013 tarihli görüşme
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Afyonkarahisar’da alaminüt fotoğraf-
çılar Kurtbaş Apartmanı’nın bulunduğu 
yerde, Halkbank’ın bulunduğu köşede ve 
Uzunçarşı Zülali Camii aralığında uzun 
yıllar icrai sanat eyleyip 1996 yılından iti-
baren kaybolmuşlardır.

Fotoğrafçılığın bu dalının ilimizde ki 
bilinen temsilcileri aşağıdaki isimlerden 
oluşuyordu.

SÜLEYmAn SEVEn

GAZEpLErİn SÜLEYmAn

1898-1979

Afyonkarahisar’ın hakkında bilgi bulu-
nan ilk ayaklı fotoğrafçılardandır. Mesleğe 
çocuk yaşlarda amcasının yanında başla-

mış, uzun yıllar onun yanında çalıştıktan 
sonra İstanbul’dan getirdiği Alamünit 
makine ile şimdiki Oruçoğlu Çarşısı ve 
Halkbank’ın bulunduğu yerdeki kahve-
hanelerin yanında seyyar fotoğrafçılık 
yapmaya başlamıştır. Mesleği sonradan 
oğlu Ahmet Seven  stüdyo açarak devam 
ettirmiş ve günümüzde de Ahmet Seven’in 
iki oğlu Süleyman ve Fikret Seven 3.kuşak 
olarak bu sanatı icra etmektedirler.13

İSmAİL mALKOç

Siyah-beyaz fotoğraf çekenin kalmadı-
ğı 1996 yılında Uzunçarşı’da Zülali Cami 
aralığı’nda eski tip körüklü fotoğraf ma-
kinesini daima ilgiyle izlediğimiz  İsmail 
Malkoç’a giderek arkadaşlarla toplu olarak 
siyah-beyaz bir fotoğrafımızı çekmesini 
istedim. ‘’Herkes renkli çektiriyor, siyah-
beyazını ne yapacaksın?’’ dedi. Bir hatıra 
olması için böyle istediğimizi söyledim.
Verdiği cevap ‘’beni uğraştırma’’ olmuştu. 
Ne yaptıysam Onu razı edemedim. Nere-
den bilecektik onun sabahtan akşama ka-
dar orada hatıraların ışığında oturup dur-
duğunu? Bir de yanından geçip giderken 
daima gözüme takılan, bir vitrinde sergile-
diği eski Afyonkarahisar fotoğraflarını hep 
merakla incelemişimdir. Pek çoğu mesleği 
öğrendiği yer olan  Foto Hilal imzalı bu 
fotoğraflarda neler yoktu ki ’’Kartpostallar, 
genel görünümler, Atatürk ve İran Şahı’’  
Sonradan onunla yapılmış bir röportajda 
şu ifadelerine rastlamıştım.

Ahmet Seven

Süleyman Seven

13 Torunu Fikret Seven ile 09/05/2013 
tarihinde yapılan görüşme
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“Afyon’da 1. Kolordu’ya 21 Haziran 
1934 tarihinde hususi olarak çağrıldım. Ko-
lordu bahçesinde bir masa başında Atatürk, 
İran Şahı, Erkanı Harbiye Reisi Fevzi Çak-
mak, Fahrettin Altay Paşa ve Valimiz vardı.
Yaklaştım ve fotoğraflarını çektim. Bu arada 
Atatürk beni yanına çağırdı. Henüz genç ol-
mam sebebiyle bana “Seni okutayım” dedi.
Ben de’’ ağabeyim müsaade etmez efendim’’ 
diye cevap verdim. Neticede Atatürk gülüm-
sedi ve bana mükafat olarak bir kart uzattı.
Kartı aldım, teşekkür ederek Kolordu’dan ay-
rıldım. Sonraları Yukarıpazar’da ki Osmanlı 

Bankası’na gidip kart karşılığında 100 lira 
çektim’’ 14

Mesleğe Cemal Çelebi’nin sahibi oldu-
ğu Foto Hilal’de çırak olarak başlayan İs-
mail Malkoç  sonradan ömrünü geçireceği 
Uzunçarşı Zülali Cami aralığında ki  seyyar 
tezgahının başına geçerek çoğu zaman acil 
işi olanlara acele vesikalık çekti, bazen de 
Afyonkarahisar Hatırası fotoğraflar çeke-
rek hayata veda etti.

Alaminutçu olarak yukarıda saydığı-
mız isimlerin dışında  Osman Seven ve 

Şükriye Hanım, Ali ..?.., Mustafa  …?  isim-
li kişilerde vardır.15

Sonuç

Afyonkarahisar’ın fotografik tarihi el-
bette ki bizim makalemizde yer verdiğimiz 
isimlerle sınırlı değildir. Bu makalemizde 
1960’lı yılların ortalarına kadar şehrimiz-
de ki belli başlı fotoğrafçılara yer verdik.
Yukarda saydığımız isimlerin yanı sıra 
hakkında fotoğrafların üzerinde yeralan 
logolarından başka bilgiye sahip olmadığı-
mız isimler de vardır. Talebe Pazarı İsmail 
Hakkı, Foto Cemal, Foto Park-Vecihi Cen-
giz Akgün, Doğan Matbaası (Murat Doğan 
Erkmen) bunlardan bazılarıdır.

Günümüzde  Mustafa Köken,  Raif 
Somer, Mustafa Bilgin, Tahsin Köken, Şe-
rafettin Gerçekci gibi eski ustaların çırağı 
olarak mesleği öğrenip bugünde devam 
ettiren isimler vardır.

Afyonkarahisar’da fotoğrafın tarihi 
ve  Foto’dan Stüdyo’ya, Color’dan Dijitale 
dönüşen fotoğrafçıların geçmişi işte böyle. 

İsmail Malkoç’un çektiği Atatürk ve İran Şahı’nın fotoğrafı - 1934
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14 Yarım Asırlık Fotoğrafçı-Türkeli 
Gazetesi-14 Eylül 1983 tarihli sayısı

15 Fotoğraf Sanatı- Ahmet TUNCA Afyonkarahisar’da 
Yaşam Dergisi Nisan 2007 s.9 s 31



Nasıl ki İ.Ö. 484 yılında doğup, İ.Ö. 
425 yılında ölen Bodrumlu Herodotos, 
yani bizim söylemimizle Herodot, 3 kıta 
ve çok sayıdaki uygarlığı dolaştıktan sonra 
yazdığı, 9 kitap halinde bölümlendirilen 
Herodot Tarihi ile tüm dünya tarafından 
“Tarihin Babası” olarak kabul ediliyorsa, 
Afyonkarahisar Müzesi’nin kurucusu; 
tarih, kültür, edebiyat, biyografi, sanat ta-
rihi ve halk bilimi (folklor) araştırmacısı; 
Türkiye’nin ilk kazılarından olan Sandıklı 
Kusura kazısını yapıp bu öreni dünyaya ta-
nıtan; iki ciltten oluşan Afyon İli Tarihi’nin 
yazarı Süleyman Gönçer de “Afyonkara-
hisar tarihinin babası”dır. Hemen not dü-
şelim ki, Gönçer’in 1927 yılında başlayıp, 
1971 yılında tamamlayarak birinci cildini 
tamamen kendi olanakları ile bastırdığı Af-
yon İli Tarihi’nin ikinci cildi, ölümünden 
sonra 1991 yılında Afyonkarahisar Bele-
diyesi tarafından bastırılmış olsa da, ilk 
cildin basımının üzerinden 40 yıldan fazla 
bir süre geçmiş olmasına rağmen, yeni bir 
Afyon ili Tarihi, henüz yayımlanmamıştır. 
1971 yılından beri, Afyonkarahisar ile ilgili 
araştırma yapanların başvurdukları ilk kay-
nak Gönçer’in Afyon İli Tarihi’dir.

Ömrünü Afyonkarahisar’ın tarihine, 
arkeolojisine, halk bilimine, eğitim, kül-
tür ve sanatına adayan Süleyman Gönçer,  
Türkiye’de ilk müzecilik çalışmalarının 
başlatıldığı yerlerden biri olan Afyonka-
rahisar Müzesi’nin kurucusu, tarihçi ve 
öğretmendir. 1899 yılının Şubat ayında 
Afyonkarahisar’a bağlı İscehisar ilçesinde 
doğmuştur. Babası Veysoğullarından Ali, 
annesi ise Sultan Hanım’dır. Daha henüz 3 
aylık bebek iken annesinin ölümü üzerine 
bakımsız kalmış ve Afyonkarahisar Kara-
man mahallesinde oturan Hacı Veli oğlu 
Aşçı Mehmet Çavuş ve eşi Emine Hanım 
tarafından evlat edinilmiştir. Mehmet Ça-
vuş, nüfusuna geçirdiği evlatlığına babası-
nın adını vermiştir.

Başarılı bir öğrenci olan Süleyman 
Hilmi, ilkokulu bitirdikten sonra Afyon 
İdadisi’ne girmiş, Rüştiye bölümünü bitir-

diğinde ise yeni açılan Darül-Muallimin’e 
1915 yılında girerek 1919 yılında mezun 
olmuştur. Bu sırada kendisini büyüten Aşçı 
Mehmet Çavuş’u kaybetmiş, aynı yıl eylül 
ayında Bolvadin Numune İlkokulu’na öğ-
retmen olarak atanmıştır.  Sırası ile Bayat, 
Sincanlı ve Dazkırı (Polatlı) okullarında 
başöğretmen olarak çalışmış, Kurtuluş 
Savaşı sonrasında Afyonkarahisar Merkez 
Rehberi İrfan ve Namık Kemal ilkokulla-
rında öğretmenlik yapmıştır. 

Öğretmenlik görevinin yanı sıra 1928 
yılından itibaren Afyonkarahisar’ın tarihi, 
coğrafyası ve halk bilimi ile de ilgilenerek 
araştırmalara başlayan Süleyman Hil-
mi Bey’in araştırmalarının başlangıcını, 
1927 yılında başkanı olduğu “Darül-mu-
allimin ve Darül-muallimat Me’zunları 
Cemiyeti”nin (Erkek ve Kız Öğretmen 
Okulu Mezunları Derneği) yönetim kuru-
lunda alınan “Afyon İli tarihini araştırmak 
ve yazmak” kararı oluşturmuştur. Kararın 
alınmasının ardından tatil aylarında İstan-
bul kitaplıklarında araştırmalara başlayan 
Süleyman Hilmi Bey, bu arada Asar-ı Atika 
Muhipleri Cemiyeti (Eski Eserleri Seven-
ler Derneği) başkanı olmuş ve İsmail Oğuz 
Bey (Oğuz Güner) ile birlikte Asar-ı Atika 
Deposu’nu (Eski Eserler Deposu) kura-
rak arkeolojik ve etnografik buluntuları 
Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Külliyesi’nin 

terkedilmiş durumdaki Medrese (Taş 
Medrese) bölümünde depolamaya baş-
lamıştır. Genç cumhuriyetin verdiği şevk 
ve azimle gece gündüz demeden at ve 
eşek sırtında, kağnıyla Afyonkarahisar’ı 
ve hatta Türkiye’yi gezerek eser toplamış, 
dağlarda yorgan altında film banyo etmiş-
tir. Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa 
(İmaret) Külliyesi’nin Medrese bölümün-
de (Taş Medrese) bir müze kurmak üzere 
10 Haziran 1931 tarihinde öğretmenlik 
maaşı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
olarak Asar-ı Atika Deposu memurluğuna 
atanmış, bir yandan harap bir durumda 
olan medreseyi onartırken, diğer yandan 
tarihi eserleri toplamaya devam etmiştir. 
Afyonkarahisar Halkevi’nde 10 yıldan 
fazla Müze ve Sergi Kolu Başkanı olarak 
da çalışan Süleyman Hilmi Bey’in üstün 
gayretleri sonucu Asar-ı Atika Deposu’nun 
gittikçe zenginleşerek depo olmaktan çıkıp 
müze olmaya yüz tutması üzerine 1933 
yılında müze müdürlüğü oluşturularak bu 
göreve Süleyman Hilmi Bey getirilmiş ve 
Cumhuriyet’in 10. yılında (29 Ekim 1933) 
Vilayet Müzesi olarak resmen hizmete 
girmiştir. Türkiye’deki ilk kazılardan biri 
olan Kusura kazısının yapılmasını sağla-
yarak bu öreni dünyaya tanıtan Süleyman 
Hilmi Bey’in insanüstü çalışmaları sonu-
cu Afyonkarahisar Müzesi, bölge müzesi 
konumuna yükselmiş, bu nedenle çevre 
illere de giden Süleyman Hilmi Bey, zor 
koşullarda da olsa müzeciliğin yapılabile-
ceğini göstermiştir. Uşak, Burdur, Isparta 
ve Aydın çevrelerinden arkeolojik; Aydın 
ve Kütahya çevrelerinden de etnografik 
eserler toplamıştır.

Daha sonra kurulan Turizm 
Derneği’nde de başkanlık görevine getiril-
miş, bu görevi sırasında ilk kez Afyonka-
rahisar Zafer Haftası’nı düzenlemiştir. Af-
yonkarahisar şehir ve il turistik kılavuzları-
nı hazırlayıp 2’şer kez baskısını yaptırmış, 
ayrıca Afyonkarahisar Müzesi’nin tanıtımı 
için broşürler de bastırmıştır.

Süleyman Hilmi Gönçer’in Afyon-

AFYONKARAHİSAR’ın HERODOT’U
Süleyman Gönçer

 İbrahim YÜKSEL*

* Gazeteci
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karahisar Müzesi’nden sonraki en büyük 
eseri Afyon İli Tarihi adlı iki ciltlik eseridir. 
Afyonkarahisar ilinin tarihinin yazılma-
sı için 1927 yılında başladığı çalışmaları 
1971 yılında tamamlayan Gönçer, Taş 
Devri’nden Osmanlı Devleti’nin egemenli-
ğine geçişine kadar olan dönemi kapsayan 
Afyon İli Tarihi’nin birinci cildini kendi 
imkânlarıyla bastırmıştır. Birinci cildin 
ardından Osmanlı Devleti dönemini kap-
sayan ikinci cildin hazırlığına başlayan 
Gönçer’in, ölümünden kısa bir süre önce 
Afyonkarahisar Müzesi’ne teslim ettiği 
notları, Arkeolog Ahmet İlaslı tarafından 
düzenlenerek 1991 yılında Afyonkarahisar 
Belediyesi’nce “Afyon İli Tarihi II” adıyla 
bastırılmıştır. Gönçer’in Afyon İli Tarihi, 
Afyonkarahisar’la ilgili araştırma yapan-
ların ilk başvurduğu eserlerden birisidir. 
Ne var ki, Gönçer’in “Arkeolojik kazımlar 
ve araştırmalarla daha çok zengin ve ek-
siklikleri giderilmiş bir Afyon ili Tarihi 
yazılmasına önayak olması dilekleriyle…”  
Afyonkarahisar kültürüne kazandırdığı Af-
yon İli Tarihi’nin birinci cildinin basımının 
üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçmiş 
olmasına; bilgiye erişme ve araştırma ola-
nakları, o günlere göre ışık hızına ulaşmış 
olmasına rağmen bir ikincisi daha henüz 
yazılamamıştır.

Halkevi’nin Kültür Dergisi Taşpınar’da 
“Tarih Araştırmaları”, “Folklor Araştır-
maları”, “Folklor ve Tarih”, “Geçmiş Şa-
irlerden Sesler”, “Memleket Tetkikleri”, 
“Yurtta Günlemeç Araştırmaları”, “Yurt 
incelemeleri”, “Yakın Tarihten Notlar” 
gibi başlıklar altında toplam 40 yazısı ya-
yımlanan Gönçer, bu yazılarında soyadı 
kanununun kabulünden önce “Süleyman 
Hilmi”, soyadı kanununun kabulünden 

sonra da “Süleyman Gönçer” imzalarını 
kullanmıştır. Tarih, edebiyat, halk bilimi, 
biyografi, tarih ve sanat tarihi gibi araştır-
malara dayalı yazılmış ve yayımlanmış olan 
bu yazıların yanında diğerlerine göre çok 
az da olsa Gönçer’in düşüncelerini de yan-
sıtan yazıları da bulunmaktadır. Yazıların 
çoğunluğu, Afyonkarahisar şehir tarihinin 
konusu ve yöntemi üzerinedir. Şehir tarihi-
nin konusu, eski eserlerden halk bilimine, 
türbelerden mimariye ve turizme kadar 
pek çok alanı içine almaktadır. 

Tüm yaşamını Afyonkarahisar’a, eski 
eserlerine ve Afyonkarahisar Müzesi’ne 
adayan Süleyman Gönçer, 32 yıl Afyonka-
rahisar müzesi müdürlüğü yaptıktan sonra 
1963 yılı Temmuz ayında yaş haddinden 
emekli olarak İzmir’e yerleşmiş ve 4 Eylül 
1980 günü Afyonkarahisar’da vefat etmiş-
tir. Cenazesi Afyonkarahisar Kocatepe 
Mezarlığı’ndaki aile kabrine defnedilmiş-
tir.

Süleyman Gönçer ve dönemin valisi A.Durmuş Evrendilek-1933

Kaynakça: Afyon Arkeoloji Müzesi, (Ta-
rih yok).; ATA Hüsnü Irkıl, “Asar Atika Müze-
si”, Taşpınar Dergisi, Cilt 8, Sayı 83, Temmuz 
1940, s. 87-90.; GÖNÇER Süleyman, Afyon İli 
Tarihi Cilt I, İzmir 1971.; GÖNÇER Süleyman, 
Afyon İli Tarihi Cilt II, Afyon 1991.; GÖRKAŞ 
İrfan, “İscehisar’ın Yetiştirdiği Bir tarihçi: Sü-
leyman Gönçer”, Taşın Kalbi İscehisar 1–15 
Şubat 2005, s. 8.; GÖRKAŞ İrfan, “Süleyman 
Gönçer’in Taşpınar Yazıları ve Afyonkarahisar 
İl Tarihi Anlayışı”, VII Afyonkarahisar Araştır-
maları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahi-
sar Belediyesi Yayınları: 12, 18–20 Nisan 2005 
Afyonkarahisar, s. 563–581.; İLASLI Ahmet 
– ÜYÜMEZ Mevlüt, Afyonkarahisar Müzeleri 
ve Ören Yerleri, Yapı Kredi Yayınları 2484, İs-
tanbul 2008.; İLASLI Ahmet, “Bütün Yönleri 
ile Müzeciliğimiz”, Beldemiz Dergisi Sayı 28, 
Temmuz-Ağustos-Eylül 1992, s. 20-23.; İLAS-
LI Ahmet, “İlimiz Müzeciliğinin Gelişimi” Bel-
demiz Dergisi Sayı 39, Nisan-Mayıs-Haziran 
1995, s. 16-17.; KESİLİ Suat, “Süleyman Gön-
çer”, Kocatepe Gazetesi 01 Aralık 1972, Sayı 
2229.; NASRATTINOĞLU İrfan Ünver, Af-
yonkarahisarlı Şairler Yazarlar Hattatlar, Ankara 
1971.: SARI Mehmet, “Afyonkarahisarlı Alim-
ler, Şairler ve Yazarlar”, Afyonkarahisar Kütüğü 
Cilt II, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın no: 
35, s. 3-32.; SEYİRCİ Musa – TOPBAŞ Ahmet, 
“Süleyman Gönçer”, Arkeoloji ve Sanat Dergi-
si, Sayı 24-27, 1984; SEYİRCİ Musa, Atatürk 
ve Çağdaş Müzeciliğimiz, Türkeli Yayınları:8, 
Afyon 1981.; TOPBAŞ Ahmet (Afyon Müze-
cileri Adına), “Süleyman Gönçer’in Ardından” 
Kocatepe Gazetesi, 09 Eylül 1980, Sayı 4642.; 
ZİHNİ, “Üç Gün Üç Gece” Taşpınar Dergisi, 
Cilt 2, Sayı 13, 19 İkinci Teşrin 1933, s. 17-27.
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Orda bir köy var uzakta.

O köy bizim köyümüzdür…..

   Ahmet Kutsi TECER

Elvanpaşa Köyü. Sinanpaşa ilçemizi  
Banaz ‘a bağlayan  İzmir yolunun solunda 
ve sonunda yer alan bir köyümüzdür.

TOKLU SİVRİSİ adıyla anılıp bilinen 
ve Yunanlıların, Kurtuluş Savaşımızda en 
son terk  ettikleri  Afyonkarahisar toprağı-
dır ki bu köy sınırları içerisinde yer almak-
tadır.

Geniş yaylalara sahip olan köyün insan 
varlığı, kabul gören ama içerisinde insana 
yönelik gelir getirici uygulamaların bulun-
madığı   genel uygulamaların sonucunda, 
ülkemizin diğer bölgelerinde de olduğu  
gibi  oluşan iç göçler (İzmir ağırlıklı)  so-
nucunda sürekli olarak azalmasına rağmen, 
insanını kaybeden ama değerlerini kaybet-
meden yaşatan bir özelliğe sahiptir. Ne 
değerler yok ki ?

Afyonkarahisar coğrafyasının bu düz-
lemindeki Kır-Kent sosyolojisinin ana 
unsurları olan Elvanpaşa  köy insanlarının 
anlayış, inanç, konuşma düzeni ve davranış 
biçimlerinin oluşumuna yön veren Ol-
gunlaşma Enstitüsü diyebileceğimiz KÖY 
ODALARI.

Odalara her gün boş zamanlarını geçir-
mek üzere gelen belli başlı sülale büyükleri 
vardır. Gerçi erkek nüfusun genellikle va-
kit geçirme yerleridir Köy Odaları. Oda 
içerisinde, duvar içlerine gömülü tarzda 
yapılmış, sülale büyükleri adına, onların 
eşyalarının konulduğu gömme dolaplar 
vardır. Buralarda bu insanların, Oda’ya 
gelen misafirlerine yapacağı o anlık ikram 
malzemeleri ve düzenleri konulur. Odalar 
geniş pencere yapılarına, yatılı misafirler 
için gerekli olan yatak takımlarının konul-
duğu ve adına yüklük denilen bir bölüme. 
Oda kapısından içeriye girilince,  kapı 
boşluğuna yakın yerlerde oluşturulmuş 
tabandan biraz yüksekçe, önü kapalı, iki ve 
üç adet testinin konulabileceği kapalı raf 
şeklinde ve adına testilik denilen bölümün, 
tuvalet bölümünün ve oda tabanını ağız 
açıklığının kapıya bakacak şekilde yerden 
kırk santim yükseklikte dolaşan bir U harfi 

şeklinde divan yapılanması vardır.

Bu divanda eyleşme ve vakit değerlen-
dirme aşamalarında, odaya gelen insanla-
rın  yaşları, bilgi ve ifade güçleri ki özellikle 
dini bilgileri, toplum içerisindeki kabul 
ediliş halleri ve saygınlıkları önemlidir. 
Gençlere düşen en önemli görev, hizmet 
etmekten usanmamak ve büyüklerinin her 
türlü davranışlarından bir kazanım kap-
maktır.

              

Odaların tavan yapıları, kapı pervaz-
ları, dolap kapakları ve saçak tavanları 
hepten el işi ahşap oymacılığı ile süslüdür. 
Tavanlar, genellikle  Hitit Güneşi diye bili-
nen ve güneş ışınlarını andıran ahşap tavan 
süslemeleri ile kaplıdır. Saçak tavanlarının 
kesişen uç noktalarında ahşaptan oyma 
AYYILDIZ  birlikteliği görülür. Yine oda 
içi düz ahşap unsurlar üzerine oyma tekni-
ği veya çeşitli boyalar kullanılarak yazılan 
ve odalara köy dışından gelen misafirlere 
yönelik hitaplar içeren güzel ve özlü sözle-
re rastlanır.

Misafirler hoş geldiniz.

Buyurun. Afiyet olsun.

Ya kırk lokma, ya kırıkları topla.

Veya misafire odanın kıble yönünü ta-
rif eden;

Ey misafir. Kıl namazını,

Kıble bu  caniptedir. (Bu yöndedir)

İşte ibrik işte tesbih,

İşte peşkir iptedir..

Sen bunları ipten indirip değerlendir-
mez isen, bunlar burada ilgilenecek birini 
buluncaya kadar idamını bekleyen hüküm-
lü gibidir şeklinde ifade zenginlikleri ile 
karşılaşmak mümkün.

Odaların dış duvarlarının uygun yer-
lerinde köy insanının, inanç ve hayat ölçü-
lerini anlatıp, mermer levhalara yazılarak 
yerleştirilmiş maddi ve manevi hayatımızı 
ilgilendiren  ifadelerden bazıları;

        

TAş çEşmELEr

Başlarında nice kavillerin kurulduğu, 
nice kararların  alındığı, kim bilir  hangi 
müjdelerin ve haberlerin alınıp verildiği, 
hangi cenazeler için ve hangi vakit namaz-
larının abdestlerinin alındığı, sayısız gönül 
ayarlamalarına yol açan, kaçamak bakış-
malar sırasında kaç testilerin kırılıp kaç gü-
ğümlerin doldurulduğu, kibar zincirlerle 
göğüslerinde asılı duran kalaylı bakır tas-
larla, gelip geçen yolculara susamışlıklarını 
giderme davetiyesini gönderen, sularından 
içmeden geçilirse insanlara küseceğine ve 
suyunu her yıl biraz daha kısacağına inanı-
larak yanlarına Besmele ile yaklaşılan kut-
sal mekânlar. Taş süslemelerle bezenmiş, 
ve gece gündüz demeden, yıllarca, hiçbir 
ayırım yapmadan her canlıya can tazeliği 

ELVANPAŞA’DAN MEKTUP VAR
 Orhan TÜRKEŞ
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bağışlayan sır küpleri. Her yaşanan ve ko-
nusu insan  olan  olayın ölümsüz şahitleri. 
İşte onlardan birkaçı 

          

    

 

Köy genelinde  zamanla  işletilmiş kö-
mür ve taş ocakları mevcuttur. Taş ocakları 
denilince hemen her alanda insan gözüne 
girercesine görülen çeşmeler, su yalakları.
Bina (EV) duvarları, yol kaplamaları, köp-
rü ve avlu duvarlarının yapımında kulla-
nılan, taş unsurunun  usta ellerin zamana 
meydan okuma, kendi yaşadıklarına dair 
zamana not düşme aracı olarak kullanılmış 
olduğunu göz ardı edemezsiniz. Elvanpaşa 

köyünde tanınan taş türlerinden bazıları 
şunlardır;

KABATAŞ: İşlenmesi ve şekil veril-
mesi daha kolay olduğundan dolayı böyle 
adlandırılmış.

ÇANTAŞ  : İşlemek üzere taşa vurulan 
darbeler sırasında uzun süren tınlama sesi 
çıkardığı için böyle denilmiş.

KÖSRETAŞI: Kesici aletlerin keskin-
leştirilmeleri için taş üzerine sürtülerek 
bilenme işine yaradığı için bu ismi almıştır.

KAYRAKTAŞ: Levha yada tabaka-kat-
man şeklinde kırıldığından dolayı böyle 
anılmıştır.

Geniş yaylalara sahip olan köyde haya-
tı kazanma yöntemlerinin başında koyun 
sürüsü yetiştiriciliği önem arz eder. Köyde 
yaşayan ve koyun sürüsü olan her süla-
lenin koyunlarının kulaklarına demir bir 
maşa ile sıkarak, nakşetmiş oldukları kulak 
enleri-sahiplik damgası olarak adlandırılan 
işaretler vardır. Bu işaretler sayesinde hay-
vanları, başka sürülere veya başka köyün 
sürülerine karışan veya  kurtun yediği ko-
yunun kime ait olduğunun bilinmesi daha 
kolay şekilde anlaşılır. Bu kulak işaretleri 
zamanla yan yana gelerek veya üçü beşi 
birleşip daha değişik şekiller oluşturarak, 
halı, kilim, keçe, ahşap, taş işlemeler gibi 
alanlarda kullanılan ve bölge insanının bel-
leğine doğaçlama olarak yerleşip üretimi 
yapılan milli motifleri oluştururlar.

         

Turna Katarı 
       

Eli Belinde

                   

… 

Odalar da serili yanbolular.

Elvanpaşa soylu kaba tülüler

Mihraplı tabancalı güllü halılar.

Güney’de köy gezen güllere kurban.  

...

-KurbAn başlıklı şiirimden

Karapınar tülü halılarını aratmayan, 
her birinde sadece bir motifin yer aldığı, 
uzun hav tüylü, ve kabatülü diye adlandı-
rılan yünlü dokumalar. Her biri ayrı ayrı, 
dokuyanının gönül zenginliğini ele veren, 
sarı ve beyaz renkli iplerin kaynaştırma 
rengi olarak kullanıldığı, kimin adına do-
kunduğuna dair bir köşesinde anlaşılır kısa 
notların bulunduğu, nişanlıya dokunan 
hediye seccadelerin orta göbek motifine 
saklanırcasına yerleştirilen ve dokuyan 
kızın saç uçlarından küçük bir bölümün 
yer aldığı  türkü şenliğindeki dokunmuş  
kilimler  gülümser yüzünüze. Köyün gün 
görmüş elleri kekik kokan bilge insanları 
ile sohbete daldığınızda, onların sözlü halk 
edebiyatı zenginliklerinden kendinizi ala-
mazsınız. İşte kaçırılan bir kız için geride 
yaşananları  anlatan bir türkü dörtlüğü.

… 

Kavacık Deresi harlayor.
İrfan mavzer yağlıyor.
Emine garıyı soraasan,
Satı’m deye ağlıeyor…   

Göllü Gaba Tülü

  Hayat ağacı 
ve mihraplı 

halı seccade
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Köyün İzmir Karayoluna yakın olan 
çam korusunda, çam ağacı keserken, ağa-
cın üzerine devrilip kesen insanın ölümü-
nü anlatan ve köy mezarlığında  bulunan 
mezar yapısının köyden yana olan gövde 
duvar taşında yer alan ağıt.            

     

Yeşil çamlar yıktı beni.

Budakları yaktı beni.

Mehmet emmim duttu beni.

Çakır dombaylar getti beni.

Murat SAYGILI’nın mezarından alı-
nan ve bu ağıtta yer alan getti sözcüğü 
getirdi ve Dombay ise Manda veya Camız 
hayvanın diğer adıdır.

Onbeş kişilik bir arkadaş gurubuyla 
bir hafta sonu gerçekleştirdiğimiz TOKLU 
SİVRİSİ gezimizin dönüşünde her zaman 
görüştüğüm saygı değer Halil Amcam, 
Namı değer Halil Usta bana hitaben; “ Dö-
nüşte bana uğra” dedi.. Gezi dönüşümde 
uğradığımda “ Bunun değerini sen bilir-
sin al” diyerek bana bir kitap verdi. Eski 
görünümlü ve deri ciltli bir kitaptı. Açıp 
baktığımda 1927 yılı basımı ATATÜRK’ 
ün kendi imzasını taşıyan ve Osmanlıca ya-
zılmış BÜYÜK NUTUK elimde idi. Dün-
yalar benim oldu. Köy insanlarının böyle 
değerlere sahip olmaları onları saklamaları 
ve değer vermeleri ayrı takdir konusudur.

  

Toklu Sivrisi’ nin zirvesine çıkarken

  
      

Toklu Sivrisinde Yunanlılar tarafından 
yapılmış taş duvar siperleri

Okul binasına giden yolun sol yanın-
da, cephesi samanlı çamurla sıvalı, sahi-
bini hiç görmediğim, ana pencerelerini, 
sokak kapısını ve kim geldi penceresini 
yola perçinlemiş, sevenlerinin yolunu 
gözlemekten yorgun düşmüş, çok sade 
ve bir o kadarda alımlı tavan ve korkuluk 
saçaklarının ahşap süslemelerinden kendi-
mi alamadığım bir balkona sahiplik yapan 
Cafer ÖZTÜRK’ün evi yer alır. Yaşanılası 
mekanlar. Sizleri günümüz mimari değer-
lerinin modern ölçülerine taşıyamadığı-
mızdan dolayı  utanıyorum.

           

Kim bilir kimlerin yolcu edilip, kimle-
rin yolunun beklendiği hasret yüklü bal-
konlarımız.

Köyün orta yerinde bir höyük tepe yer 
alır. Kimlerden kalmış. Hangi uygarlığın iz-
lerini taşır kimse bilmez. Hani altmış yaşını 
bulmasına rağmen hala bekar olan Çerkez 
kızları vardır. Beyaz atlı bir prensin, bilin-
meyen bir yönden ansızın beyaz bir atla 
çıkagelip kendilerini kaçırmasını beklerler. 
İşte öylece…Elvanpaşa Höyüğünün, eğer 
varsa, ideal arkeologların bilimsel araş-
tırmaları sonucunda bilinmeyen zengin-
liklerinin gün yüzüne ve bilim dünyasına 
çıkarılmasını bekleyişi gibi. 

Bu coğrafyayı vatan yapan ve varlıkları 
ile insan saatlerinin  tik taklarını devam et-
tiren, bu kültürel değerlerin güzelim tem-
silcilerinden, çeyrek yüzyıldır merhaba 
dediğim ve kendilerini hiç hayal kırıklığına 
uğratmadığım, yaşama kültürleri ile bütün-
leştiğim , onlardan uzakta  aklıma geldikle-
rinde bile saygı gösterdiğim. Dost insanlar 
diyarı Elvanpaşa Köyü.

Her biri yarım kilo gelen açık alan yay-
la mantar közlemelerini, döngel turşusunu, 
sütü dibine tutmuş yanık kokulu koyun 
yoğurdunun ve kaymaklı sütle birlikte Çö-
rekotlu Fetir Ekmeğinin tadını  bu köyde, 
bu insanlar sayesinde ve bu köy odalarında 
tanıdım tattım. Kimler yokki ?  Kamil SAL-
MAN - Halil SAĞLAM (Halil  Usta) - Ha-
lil İbrahim KOÇYİĞİT (Guru) - İlyas AK-
GÜN - Hasan DÜZGÜN (Daşcı Hasan) 
- İsmail ALKAN - Ali Osman BAYRAK 
- Ali YILMAZ (Ali Çavuş) -  Celil IŞIKLI 
- İzzet KOÇ (Gara Dana) ve Türkiye’nin 
etkin eğitim döneminin bu köyden yetişe-
ni ki hepsinin de ellerinden öpülesi insan-
lar  olan Mustafa GÖKKAYA… Rahmetli 
olanlara rahmet, hayatta olanlarına iyilikler 
ve güzellikle diliyorum.

Sizler ve temsil ettiğiniz bütün güzel-
likler benimle birlikte yaşamaya devam 
ediyorsunuz.

GÜZELLİKLERDEN HABERİ 
OLUPTA, GÜZELLİKLERİ GÖRMEYE 
GİTMEYENE. GÜZELLER HAKLARI-
NI HARAM EDERMİŞ 

Benden söylemesi……

Cafer Öztürk’ün Evi
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Taşpınar’ın bu sayısında 
Afyonkarahisar’da ilk restorasyon projesi-
ne imza atan, meslekte yakında 50. yılını 
dolduracak olan Mimar Erdoğan Emre ile 
sohbet ettik.

- Efendim kendinizden bahseder mi-
siniz?

1942 yılının Mart ayında İma-
ret Camisi’nin üst tarafında Kahil 
Mahallesi’nde Hacı Aşık Camisi’nin yanın-
da toprak damlı iki katlı bir evde doğdum. 
Sonradan Hacı Aşık Camii’ni genişletmek 
amacıyla bu evi yıktık.

Babam Devlet Demiryolları’nda me-
murdu. Dumlupınar, Uşak gibi çeşitli 
yerlerde görev yaptığını hatırlıyorum. 
6-7 yaşlarındayken Afyon’a döndük. Çok 
geçmeden ilkokula başladım. O günlerde 
babam bugün İzmir İstasyonu olarak bil-
diğimiz yerde çalışıyordu. Haliyle bende 
1948’’de ilkokula Mecidiye’de İsmet Paşa 
Mektebinde başladım. Sonradan DP ikti-
dara gelince okulun adını Sahipata yaptılar. 

Amcam Muhtar Emre de o sıralarda bu 
okulun müdürü idi.

 Ertesi yıl babam Eskişehir’e tayin 
edildi ve ben de dedemin yanına Kahil 
Mahallesi’ndeki eve geldim. Okula nor-
malde İmaret’in bahçesinde bulunan 
ahşap iki katlı bir bina olan Gedik Ahmet 
Paşa İlkokulu’nda devam edecektim fa-
kat o yaz bu bina yandı. Bende Kadınana 
İlkokulu’nda öğrenimime devam ettim. 
2-3 yıl sonra Gedik Ahmet Paşa İlkokulu 
yeni yerinde yapıldı ve oraya geçtik. Bu-
rada öğretmenlerimiz arasında 10. Cum-
hurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in babası 
Mehmet Sezer vardı.

Ortaokula 1953 senesinde Afyon 
Lisesi’nin orta kısmında devam ettim.
Müdürümüz Halil Tekinalp vardı. Çok 
otoriter ve iyi bir eğitimciydi. Buradan 
sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi Müdürü 
olmuştu. Rahmetli Haluk Nurbaki vardı.
Doktor olmasına rağmen Fizik, Kimya 
derslerine girerdi. Sonradan çok değerli 

bir ilim adamı oldu.Metafizik ve kanser 
araştırmaları yaptı. Afyon lisesi’nden  1959 
yılında mezun oldum.

- Çocukluk yıllarından neler hatırlı-
yorsunuz?

1950’li yıllarda aklımda kalan en be-
lirgin şey uzun kış gecelerinde yapılan ge-
zeklerdi. Özellikle dedem ve çevresinin bu 
sohbetlerinden aklımda kalanları zaman 
zaman yazmaya gayret ettim.

Ekmek çarşıdan alınmazdı, herkes 
evinde hamurunu yoğurur, mahalle fırı-
nında ekmeğini pişirirdi. Çarşıdan ekmek 
alanlar ayıplanırdı, sadece şehre dışardan 
gelmiş memur aileleri alırdı. Evin ihtiyacı-
nı erkekler görürdü. Evde dikilen çorapları 
giyer, söküldüğünde yamatırdık. Hatta hiç 
unutmam, çorapların en çabuk yıpranan 
yeri topuklarıdır, oraya kat kat yama vu-
rulduğundan çorap ayakkabıya sığmazdı 
ayaklarım acırdı. Hazır elbise olmazdı, ter-
zide ölçü aldırılarak diktirilirdi.

 Kahveyi hazır almazdık, kendimiz 

Erdoğan Emre: 

Röportaj: Hasan Özpunar

“Hayattayken bir eserim 
koruma altına alındı”
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çekirdeğini alır, evde kavurur ve çekerdik. 
Hazır ayakkabı olmaz, ölçü ile ayakkabı 
yaptırırdık. Çok zaman Gıslaved marka 
lastik giyerdik. En çokta Selim, Hüseyin 
Sümer’in lastik fabrikasında üretilenleri 
alırdık. Zannederim 1955-56 yılıydı. Hüse-
yin Sümer bugünkü  Kurtuluş Caddesi’nde 
bir okul yaptırdı. Milli Eğitim’e verdi. Çok 
garipsendi. Vatandaş nasıl olurda okul yap-
tırır, bu işler devletin görevi denilirdi. Son-
radan kendi okulunu kendin yaptır kam-
panyaları başladı. Şimdi Hüseyin Sümer’in 
ne derece ileri görüşlü olduğunu daha iyi 
anlıyorum. Rahmetli öyle çok zengin biri 
de değildi. Ama demek ki eğitimin öne-
mine inanmıştı. Çoluk çocuğu yoktu, ama 
bugün bakın hala ismi yaşıyor.

Ezanın Hacı Aşık Cami yanındaki 
evimizin toprak damına çıkan müezzin 
tarafından Türkçe okunduğunu hatırlarım. 

1950’li yıllar Demokrat Partili yıllardı.
Hürriyet  havasını kokladık. 1960 ihtilalin-
de ordu-millet elele diye sokaklarda gezen-
leri gördük.

- Üniversite yıllarına gelecek olursak?

Liseden sonra bir yıl boş bekledim ve 
1960 yılı Eylül ayında İstanbul’da Yıldız 
Teknik Üniversitesi’ni kazanarak oraya 
kayıt oldum. O yıllarda her üniversite 
kendi sınavını kendi yapardı. Okulların sı-
navlarını takip eder, o şekilde üniversiteye 
girerdik.

- Mimarlık Bölümü’nü neden tercih 
ettiniz?

Çocukluktan itibaren resmim iyiydi. 
Özellikle ev resimlerini güzel çizerdim. 
Aslında Güzel Sanatlar Resim Heykel 
Bölümü’nü istiyordum, fakat o bölümün 
sınavlarını kaçırdım. Nasip değilmiş. Bu 
şekilde mimarlığa gönül verdik.

1965 yılı Haziran ayı’da iyi bir derece 
ile mezun oldum. Hocam rahmetli Prof.
Dr. Behçet Ünsal asistanı olmamı istedi. 
1965-1968 arası O’nunla birlikte Mimar-
lık Tarihi ve Şehircilik derslerine girdim.
Çoğu zaman hocam başka üniversitede de 
görevli olduğu için gelemezdi. Onun yeri-
ne derslere ben girerdim. Velhasıl okul çok 
ufkumu açtı.

- Neden öğretim üyeliğine devam et-
mediniz?

1965-1966 yıllarında öğrenci olayları 
da başlamıştı. İlk öğrenci ölümü bizim 
okulda oldu. Ders engellemeler, boykotlar 
vs. Kargaşa ortamının geçmesi için askere 
gittim. 2 yıl yedeksubay askerlik sürdü. As-
kerlik sırasında da evlenmiştim. Bu arada 
ikilemde kaldım. Üniversiteye mi döne-
yim, iş hayatına mı atılayım diye ve askerlik 
sonrası belki de hayatımın hatasını yaptım, 
üniversiteye dönmedim. Emlak Kredi Ban-
kası Genel Müdürlüğü’nde işe başladım.

- Afyon’a dönüş nasıl oldu?

Genel Müdürlük’te İnşaat 
Kontrolörlüğü’ne başlayışımın 6. ayıydı. O 
günlerde Afyon Belediye Başkanı rahmetli 
Sami Öznur, rahmetli İbrahim Küçükkurt, 
rahmetli Ziya Uz Ankara’da büroma geldi-
ler.’’ Sen Afyon’dan yetişmiş bir gençsin, 40 
yıllık imar planı ile şehri idare ediyoruz, ye-
nisi yapılmalı, Afyon Belediyesi’nin de  mi-
marı yok, memlekete hizmet etsen daha iyi 
olur’’ dediler. Hakikaten Afyon  o zaman 
1930’lu yıllarda yapılmış planla idare edi-

liyordu. Düşünün 1930’lu yıllarda şehirde 
kaç tane motorlu araç var, yol genişliği ne 
kadar, nüfus ne kadar. Gelin 1970’e ne ol-
muş? Neticede Afyon Belediyesi’nde Bele-
diye Mühendisi olarak işe başladım. 

- Afyon Belediyesi’nde işleyiş nasıldı?

Geldiğimde bir de baktım ki Beledi-
yenin imar işlerini kalfalar idare ediyor. 
Meşhur Hakkı Kalfa vardı o zaman. Kalfa, 
ilkokul mezunu. Fakat şehre dair pek çok 
şeye vakıf bir insandı. Mesela birgün vatan-
daşın birisi şehir merkezinde binasını çok 
acaip bir renge boyuyor. Hakikaten estetik 
açıdan rastlanmayan bir durum. Canımız 
çok sıkkın. Hakkı kalfa dedi ki “Mimar Bey, 
canını sıkma, aç Belediye Kanunu orada 
bunun cezası var’’  

Başkan Sami Öznur çok çalışkan insan-
dı. Babamın da arkadaşıydı. Belediye’nin 
arabası yok. Bir tane çok eski model pikap 
var, diğer birimlerden sıra gelmez. İnşaat 
kontrol edeceksin, fayton tutup gidiyor-
sun. Çok zaman başkanın kendi arabasıyla 
giderdik. Bir Murat 124’ü vardı. Maaşı 
gününde alamazsın, başkan Sami Öznur 
‘’Erdoğan’ın maaşını verin, yeni evli, borç-
ludur’’ der ancak öyle. Belediye’de kasa 
boş. Fakat bu sıkıntılara rağmen çalıştık.
Yeni İmar planı tasdikten gelmek üzereydi. 
İmkânsızlıklara rağmen pek çok şey yaptık. 
Belediye Muhasibi İsmail Amca çok titizdi. 
Hesap makinesini kullanmaz, kafasından 
hesap yapar, eski yazı yazardı. Kuruşu he-
sap eder, yanlış yaparsak torunumuzdan 
hesap sorarlar derdi.

Lise yıllarında Anıtpark'ta-1960

Üniversite yıllarında İstanbul-1965
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O yıllarda şehir imar planını 
Türkiye’nin önde gelen şehir plancıların-
dan Prof. Dr. Gündüz Özdeş hazırladı ve 
tatbik etmeye başladık. Bu tarihten sonra 
da şehirde adeta bir inşaat patlaması yaşan-
dı. Cumhuriyet, Ataköy, Harbiş gibi yeni 
mahalleler oluştu.

 Yerime  Zekai Ütebay’ı yetiştirerek  1,5 
yıl sonra Belediye’den ayrılarak serbest ça-
lışmaya başladım.

Ayrılmanıza rağmen Belediye ile yine 
yollarınız kesişmiş.

1973  yerel seçimlerinde Afyon’un 
eniştesi Ferruh Bozbeyli’nin genel başka-
nı olduğu Demokratik Parti’den Meclis 
Üyeliği’ne aday oldum ve seçildim.Kısa 
süre öncesine kadar Belediye Mühendisi 
olarak Belediye Encümeni tabii üyesi idim.
Meclis üyesi seçilince tekrar  encümen 
üyeliğine seçildim.

Belediye Meclisi’nde olduğum yıllar-
da sürekli Encümen Üyeliğine seçildim. 
Yanımda eski dostum Şevki Topçu vardı. 
Onunla çok güzel işler yaptık. Şevki bey 
Yüntaş’ı yeniden faal hale getirdi. Yüntaş 
Ekmek Fırını o dönem yapıldı. Yoncaaltı 
Cami yanına dükkanlar yaptık. Vakıflar 
şikayet etti ve bizi mahkemeye verdi. Sa-
vunmayı ben yaptım; “Vakıflar caminin 
altındaki dükkanları boşaltıp asli vazifesine 
çevirir, kütüphane, kurs, kitabevi yaparsa 
biz de dükkanları yıkarız” dedim. Böylece 
beraat ettik.

1970-1977 yılları arasında Belediye’de 
önce Mühendis, sonra Meclis üyesi olarak 
7 yıl görev yaptım. O yıllarda karşımıza çok 
sorunlar çıktı. Rahmetli Sami Öznur’un 
zamanında Ankara yolu üzerinde Sahipa-
ta Mahallesi oluşmuştu. Fakat tamamen 
imarsızdı. Biraz da göz yumulmuştu. Düz-
gün caddeler açılacak, yapacak bir şeyimiz 
yok, Belediye’nin imkanları kısıtlı, istimlak 
yapacaksın para yok.

O yıllarda bir de cadde ve sokaklara 
isim mevzu gündeme gelmişti. Sokakla-
ra elbette toplum içinde önde gelenlerin 
isimleri verilsin, fakat yeni oluşan semtler-
de hangi birini vereceksin. Mesela Kamil 
Miras, çok önemli bir kişi. Şimdi kalkıp 
kıyıda, köşede bir sokağa, caddeye ismi ve-
rilse uygun olmaz. Saadettin Aygen’in ismi 
Devrane karşısında ilgisiz bir ara sokakta.
Ben oraya yakıştıramam o değerli kişiliği. 
O yüzden numara verilmesini önerdim. Bu 
sistemde karışıklık olmuyor, mükerrerlik 
olmuyor. Eskisinde postacılar, arayanlar 
adres bulamıyordu. Meclis üyeleri önce 
karşı çıktı, sonra izah edince kabul edildi. 
O günlerin Posta Müdürü çok sevinmişti, 
bana teşekkür etti.

- Bugünden bakınca o yıllar için ne 
söylersiniz?

1970’li yıllarda Afyonkarahisar kısır 
çekişmelerden çok şey kaybetti. İl başkanı, 
Belediye Başkanı çekişmeleri vs. Netice-
de ilimiz için kaybolan yıllardı. Bakın o 
yıllarda Haşhaş ekiminin yasaklanması ile 
Afyonkarahisar’ın uğradığı zararları telafi 
etmek için ilimize vergi muafiyeti getirildi, 
yatırım teşviki verildi, uzun vadeli krediler 
sağlandı. Kısacası Kalkınmada Öncelikli 

Yöre ilan edildi.

Bu sağlanan kolaylıklardan istifade et-
mek için o yıllarda Belediyemize  onlarca 
yatırımcı geldi. Çok şahit oldum. Mesela 
Arçelik, Demirdöküm. Bunlar en çok bili-
nenleri. Tek istedikleri kendilerine yer gös-
terilmesiydi. Maalesef dönemin idarecileri 
onlara yardımcı olmadı. Rahmetli Sami 
Öznur, kendisi ile uzun yıllar çalıştım, çok 
hayırsever bir insandı. Fakat bu yatırımcı-
lara yer göstermedi, “Yarın bizden hesap 
sorarlar, ben Afyonlu’ya ne derim?’’  derdi. 
Halbuki şehrin her yeri boş, insanlar işsiz. 
O yıllarda bu yatırımlar yapılsaydı, Afyon 
bugünkü gelişmesini 30 yıl önce yaşardı.

- meslek hayatınıza dönecek olursak?

Meslek hayatımda beni en çok etkile-
yen cami mimarlığıdır. Yap-sat, apartman 
vs. yaptık ama bana zevk veren şey cami 
yapmak. Hacı Aşık Camii bizim ailenin-
dir. Büyük dedeler Nakşibendi, hanım 
tarafı Mevlevi. Böyle bir ortamda dinsel 
mimari ile ilgilendim. Bugüne kadar 20 
civarında cami projesi çizdim, zannederim 
15-16 tanesi yapıldı. Mesela Cumhuriyet 
Mahallesi’nde Kurtuluş Camisi’ni 1984 
yılında inşa etmiştik. Orada taş ustası Sa-
larlı Şükrü Usta’nın büyük emeği vardır. 
Sonradan öğrendim ki Eskişehir Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafın-
dan 2002 yılında korunması gerekli  kültür 
varlığı olarak tescil  edilmiş. Gerekçe de 
çevreye uyumu, kütle ve detay nispetleri-
nin birbiriyle uyumu ve geleneksel cami 
tipolojisinin günümüze uyarlanmış iyi bir 
örneği olması.

En son Sülüm Camisi’ni yeniden yap-
tık. Bu caminin yapımı sırasında Vakıflar 

Belediye mühendisi olarak görev yaparken-1971

1981 yılı
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Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanı ile 
tanıştım.Proje aşamasında nelerin olması 
gerektiğini birlikte mütaala ettik, ve şunu 
gördüm. Cami mimarisine dair daha pek 
çok şeyi bilmiyormuşum. İnşaat ustaları 
bizim kusurlarımızı örtüyorlarmış. Bizim 
zamanımızda ekip yoktu. Varolan ustalar 
da bildiğinden başka şey yapamazdı. Dı-
şarda veya teknikte gördüğünüz gelişme-
leri uygulamak isterseniz, elinizde imkân 
yoktu. 1990’lardan sonra bu durum aşıldı.

 - Afyonkarahisar’da tarihi evlerde ilk 
restorasyonu da siz gerçekleştirdiniz değil 
mi?

1985 yılında Michaela Mihriban Özel-
sel ve eşi Mehmet Özelsel ile tanıştım. 
Mihriban Hanım aslen Alman, babasının 
görevi sebebiyle Türkiye’de okumuş ve 
Mehmet Özelsel adında bir Türk’le evlen-
miş. Sonradan  Müslüman olup Mihriban 
adını almış. Bu aile  Amerika’da uzun yıllar 
kalmış ve sonunda Türkiye’ye dönüp yer-
leşmek istemişler. Afyon’da gezerlerken 
Yeni Cami karşısında satılık bir ev görmüş-
ler ve çok hoşlarına gitmiş, satın almışlar.
Tabii ev harap bir durumdaydı o zaman, 
restorasyonu  için benimle görüştüler.

- Sizin restorasyon deneyiminiz var 
mıydı?

Hayır yoktu. Bu işin içine girince öğ-
rendik diyebilirim. Usta bulmakta çok 
sıkıntı çektik. Adeta usta ile beraber bizde 
yetiştik. Mesela pencere kasalarını, pervaz-
ları yaptıracağız. Yeni tahta olmaz. Yıkıntı, 
çıkıntı döşeme, tahtalardan Marangoz 
Hayati Usta’nın oğlu Arif Ar yaptı. Aslına 
uygun olsun diye çamur sıva yapmıştık.

Tabii o zaman Koruma Kurulu bugünkü 
kadar etkin değildi. Afyon Müze Müdürü 
rahmetli Ahmet Topbaş ve Ahmet İlaslı 
çok yardımcı olmuştu. Fakat bizde aslına 
uygun bir restorasyon gerçekleştirdik. Bir 
yıl sürdü çalışma. O tarihe kadar  şehirde 
bu anlamda bir restorasyon çalışması ya-
pılmamıştı ve epeyce uzun bir zaman sonra 
bu tip çalışmalar başladı. Bizim yaptığımız, 
binayı aynı fonksiyonuyla devam ettirmek-
ti. Asıl zor olan restore edilen binaya farklı 

İlk restore edilen ev Esvab Eminleri Konağı-1985

Esvap Eminleri konağında yapılan sohbetler-1990
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fonksiyonlar yüklemektir. Mesela eski bir 
konağı, otel, restoran olarak restore etmek 
daha çok emek ister.

-Bugün o ev ne oldu?

Ev, Esvab Eminleri Konağı adıyla uzun 
yıllar Mihriban Hanım tarafından yazları 
kullanıldı. Bizler Afyonkarahisar’ın gezek 
adetlerini, sohbetleri o evde çok zaman 
gerçekleştirdik. Mihriban Hanım bir kaç 
yıl önce vefat etti. Evde şu an satılık.

- Bir dönem Lions Kulübü’nü kurmuş-
tunuz diye hatırlıyorum.

Evet ,1985 yılı başlarında dostum Tun-
cer Kurşun çağırdı. Gittim, birlikte Lions 
Kulübünü kuralım dedi. Lions uluslararası 
bir dernek. Fakat halk arasında Mason ku-
ruluşu diye söylenti var. Aslında doktor, 
avukat, işadamı, mimar gibi değişik mes-
leklerden insanların bir araya geldiği bir 
dernek. Kuruluş aşamasında çok mütered-
dittim. İlk başta ikimizdik, sonradan çok 
kişi katıldı. Okullarda sağlık taramaları gibi 
değişik çalışmalar yaptık. Müze Müdürü 
rahmetli Ahmet Topbaş’ın  “Afyonkara-
hisar Bibliyografyası’’ isimli eserini kitap-
laştırdık. Afyonkarahisar tarihi için güzel 
bir kaynak eser oldu. Önce Afyon Lions 
Kulübü 3. dönem başkanlığını, daha sonra 
Eskişehir, Kütahya gibi illerin içinde oldu-
ğu Bölge Başkanlığını yaptım.

- Peki halkın kafasındaki soru işaret-
lerini giderebildiniz mi?

Halk kolay kabullenmedi. Çok ciddi 
tepkiler aldık. Eş, dost soruyor “Nerden 
çıktı bu dernek, siz mason musunuz?’’ Ça-
lışmaları anlatıyorum, anlamak istemiyor-
lar. Fakat baktılar mesela Hacı Aşıkların 
torunu olan ben varım, Kemal Bayık’ın 
oğlu Adnan Bayık var, Münir Özsoy var, 
Özerler var bunlar varsa zararlı bir şey 
değildir dediler. Tabii o zamana kadar ne 
masonluğumuz kaldı, ne gavurluğumuz.
Esasen söylendiği gibi masonlukla ilgisi 
yok. Sadece insanların tanışıp kaynaştığı 
uluslar arası bir dernek. Bu sayede çok 
kişiyle tanıştım Biz tepkileri göğüsledik, 
sonradan Rotary, Lioness gibi dernekler 
kuruldu. Sonradan kulüp çalışmaları işle-
rimi aksatmaya başlayınca bende bıraktım.

- İlginç hatıralarınız var mı?

1970’li yıllarda Belediye’de mimar, 
mühendis tek başımayım. Pek çok işe koş-
turuyorum. Birgün Hakkı Kalfa odama gir-
di,’’ Mühendis bey aşağıda kalorifer kazan 

dairesinde eski evrakları yakıyorlar, senin 
ilgini çeker, bir bak’’ dedi. Aşağı indim 
miadı dolmuş evraklar diye yığılmış insan 
boyu kağıtlar, dosyalar. Gözucuyla baktım, 
altlarına eski yazılı notlar alınmış evrak-
lar, fotoğraflar. Bir kaç parça aldım. İşim 
başımdan aşkın, ilgilenemedim. Göz göre 
göre gitti tarihi belgeler.Hala daha aklıma 
geldikçe üzülürüm.

Bir de Eski Sebze Hali’nin yıkılmasına 
çok üzülürüm. 1977 yılında Meclis’te yıkı-
mı oylanmıştı. Bize gelen yıkım gerekçesi 
de arkada peynir satılan yerlerin çok kötü 
kokması, halktan gelen şikayetler. Uzun 
yıllar bakımsız kalması. Ama en önemlisi 
içinde duran esnafların çok cüzi kira bedel-
leri ödemesi. Buranın tam karşısında Tuz 
Pazarı’nda, Bedesten Meydanı’nda dükkan 
kiraları Sebze Hali’nin neredeyse 5 katı. 
Burada vatandaşın hakkı var, yetim malı 
var diyoruz. Ne zaman kirayı artırmaya 
kalksak, tehditler, sıkıştırmalar başlıyor. 
Belediye para sıkıntısı çekiyor, elinde 
önemli mülkleri var kira alamıyor. Bunun 
üzerine Başkan yıkılmasını istedi. Bizde 
kabul oyu verdik. Ama kararı biz uygula-
madık, 1986’da uygulandı. Allah affetsin, 
bu karara evet dediğime pişman olurum.
Kalsaydı restore edilip çok farklı bir yapı 
olabilirdi. Biz eski yapıları yıkıp yerine 
yeni yapmakta ustayızdır. Bu sebeple eski 
yapılar günümüze kadar gelemedi.

- Şimdi ne işlerle uğraşıyorsunuz?

1999-2000 yılında çocukların görevi 
yüzünden Bursa’ya taşındık. Emeklilik 
hayatımı yıllardır orada sürdürüyorum. 
Bir ayağımızda Afyon’da. Her ay gelip gi-

diyorum. Bir taraftan fırsat buldukça yıllar 
önce görüp geçirdiklerimize dair hatırım-
da kalanları yazmaya çalışıyorum. Bunları 
da Taşpınar’da okuyucularımızla buluştu-
ruyorum.

- Dışarıdan bakınca Afyonkarahisar 
nasıl gözüküyor?

Afyonkarahisar son yıllarda büyük 
gelişme kaydetti. İçinde yaşayanlar pek far-
kında olmayabilir. Bunu dışardan gelenler 
daha çok gözlemliyor. Bu gelişme içerisin-
de tarihini, kültürünü muhafaza edip tanıt-
ması önemli.

- Son olarak neler söylemek istersiniz?

2 yıl sonra meslekte 50 yılı dolduraca-
ğım. Yarım asır. Bu 50 yılda çok şeyler gör-
dük, geçirdik. Hem meslekte, hem hayatta. 
Üniversitelerin, mimarlık, mühendislik 
bölümleri var. Odalarımız var. Aslında 
buralar meslek büyüklerini çağırarak, yeni 
yetişen meslektaşlarımızı, gençlerimizi bi-
zim yaşadıklarımızdan, tecrübelerimizden 
istifade ettirseler. Çünkü her şey okulda 
öğrenilmiyor. Az önce bahsettim ben dini 
mimariyi okulda öğrenmedim, hayatta öğ-
rendim.

- Efendim bize zaman ayırdığınız 
için teşekkür ederim, sağlıklı uzun 
ömürler dilerim.

Ben teşekkür ederim. Taşpınar Dergisi 
çok güzel bir görevi  yerine getiriyor. Şeh-
rin kültürel hayatına kalıcı izler bırakıyor.
Afyonkarahisar Belediyesi ve sizleri de 
böyle güzel bir eser vücuda getirdiğiniz 
için kutlarım.

1995 yılı
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1

Giriş

1176 yılında yapılan Miryakefalon Savaşı’nda elde edilen za-
ferle Türk hâkimiyetine geçen Afyonkarahisar’ın ilk dönem yapı-
larından, örneğin Altıgöz Köprüsünün 1210 tarihli tamir kitabe-
sinden anlaşıldığına göre, Türkler bu tarihten kanaatimce 30-40 
yıl önce, burada iskân olmuşlardır. XIII. yüzyılın ikinci yarısında, 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıf düştüğü zamanlarda Selçuklu 
Veziri Muîneddin Pervane tarafından Sandıklı, Kütahya, Akşehir 
ve Beyşehir yöresinin valiliği, Sâhib Ata’nın oğullarına verilmiştir. 
Yöre bu şekilde Sâhib Ata Oğulları’nın hakimiyetine girmiştir. Yö-
rede Sâhib Ata Oğulları, Germiyanoğulları ve İlhanlılar arasında 
çekişme ve savaşlar devam etmiş; Sâhib Ata Oğulları Beyliği son 
hükümdarı Ahmet Bey’in 1341’de ölümüyle beyliğin idaresi ve 
arazisi kayınpederi Germiyanoğlu Yakub Bey’e geçmiştir. Böylece 
1341 yılından 1390 yılına kadar Afyonkarahisar’da Germiyano-
ğulları idaresinde kalmış; Yıldırım Bâyezid devrinde 1390 yılında 
Osmanlılar’a geçmiştir. Germiyanoğulları Ankara Savaşı’nın ar-
dından eski topraklarına tekrar sahip olmuşlarsa da, son Germi-
yan hükümdarı Yakup Bey’in (öl. 1429) vasiyeti üzerine Beylik 
Osmanlı hakimiyetine girmiştir.2

Osmanlı idaresine geçtikden sonra şehir Anadolu Eyale-
tine bağla bir sancak olarak  “Karahisâr-ı Devle”, “Karahisâr-ı 
Sâhip” veya “Karahisar” isimleriyle anılmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 1839’da Hüdâvendigâr Eyaletinin bir sanca-
ğı olan Karahisâr-ı Sâhip, kaymakamlık olarak merkezden tayin 
edilen sancak beyleri tarafından idare edilmiş, 1867’de mutasar-
rıflık olmuştur. H. 10. Şevval 1315/ 4 Mart 1898 tarihi itibariyle 
de Hüdâvendigâr Vilâyeti’ne bağlı bir sancak olarak idari yapının 
içinde yerini almıştır. 16 Teşrîn-i sânî 1330/ 29 Kasım 1914 ta-
rihinde de “Hüdâvendigâr Vilâyeti’ne merbut Karahisâr-ı Sâhip 
Sancağı müstakil liva haline ifrağ edilmiştir” şeklindeki iradeyle 
müstakil liva haline getirilmiştir.3 

Salnameler

Salname, kelime olarak yıl, sene manasındaki Sal ile mektup, 
kitap anlamındaki Nâme kelimelerinden oluşan bileşik bir keli-
medir. Salnamelerde geçmiş yılın yahut yılların değerlendirilerek 
önemli olayları ele alınmış; ticaret, sanayi, tarih, coğrafya, ista-
tistik, iktisat, fen, eğitim vd. ile devlet mekanizmasında görevli 
olanların isim ve sair bilgilerin özet olarak verilmiştir. Bu vasıfları 
taşıyan eserlere geçmişte salname denmiştir. Bu kelime günümüz-
de yıllık tabirinin karşılığıdır.
1 Def‘a 25-1316 Sene-i Hicriyesine mahsustur, Matba-ı Vilâyette tab‘olunmuştur.
2 Süleyman Gönçer, Afyon İli Tarihi, I, İzmir 1971, s. 237-247; Turan, age, s. 525; 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, 
Ankara 1988, s. 150-152; Âşık Paşaoğlu Tarihi, (Haz. Atsız), İstanbul 1992, s. 96; 
Mustafa Karazeybek , Özer Küpeli, Yusuf İlgar, “Tarihi ve İdari Gelişimi”, Anılarda 
Afyonkarahisar, (hzl. Muzaffer Uyan), Ankara, ty., s. 10-11.
3 Feridun Emecen, “Afyonkarahisar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, I, 
İstanbul 1988, s. 444; Özer Küpeli,“Selçuklu ve Beylikler Dönemi’nde Afyonkarahisar”, 
Afyonkarahisar Kütüğü, I., Afyon 2001, s. 125-130; Mustafa Karazeybek, “Selçuklu 
ve Beylikler Döneminde Afyonkarahisar”, aynı yazar, “Osmanlılar Döneminde 
Afyonkarahisar”, Anadolu’nun Kilidi Afyon, s. 63-76.

Salnameler, devlet tarafından hazırlattırılarak neşredilirse 
resmî olurlar. Kişi yahut özel kuruluşlar tarafından yayımlananlara 
gayr-i resmi salnameler denmiştir. Resmî salnameler varlığı XIX 
yüzyılın ortalarında (1847) başlamıştır. Kendi içerinde konuları-
na göre muhtelif isimlerle anılmıştır. Şöyle ki: 1. Askeri Salname, 
2. Bahriye Salnameleri, 3. Devlet Salnamesi, 4. Hariciye Salna-
mesi, 5. İlmiyye Salnamesi, 6. Maarif Salnamesi, 7. Rasadhane-i 
Âmirenin Salnamesi, 8. Rusûmât Salnamesi, 9. Vilayetler ve Bazı 
Eyalet-i Mümtâze Salnameleri.

Vilayetler ve Bazı Eyalet-i Mümtâze Salnameleri, Osmanlı’nın 
otuz sekiz vilayetini ihtiva eden yıllıklardır. Bunlar içerisinde 
Hüdâvendigâr Vilâyeti Salnameleri H. 1286/1869-H. 1325/1907 
yıllarını ihtiva eder. Otuz altı ciltten ibarettir.4

Hüdâvendigâr Vilâyeti Salnameleri üzerine geçmiş yıllarda 
İsmail Hızal ve Dr. M. S. Aygen tarafından ortaklaşa olarak bir 
çalışma yapılarak H. 1287-1306 yıllarına ait Afyonkarahisar kısmı 
günümüz harflerine çevrilerek yayım hayatına kazandırılmıştır.5  
Bu eserde muhtelif okuma hatalarının yanı sıra, harf ve kelimele-
rin bir kısmında önemli basım hataları mevcuttur.

Salnameler üzerine “Vilâyet Sâlnâmelerinde Afyonkarahisar” 
isimli bir yüksek lisans tezi yapılmışsa da, bu tezde önemli eksik-
liklerin yanı sıra çok büyük okuma hataları bulunmaktadır. Özel-
likle köy adları, yöre tanınmadığından ve yapılmış çalışmalarla 
kıyas yapılmamasından doğan fahiş hatalar görülmüştür.6

Biz bu çalışmamızda H. 1316/M. 1898 ve H. 1325/M. 1907 
yıllarını ihtiva eden iki salnameyi günümüz harflerine çevirerek, 

4 Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, 2. Baskı, İstanbul 1986, s. 297-300; Mehmet 
Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III, İstanbul 1993, s. 105-
106, İslam Ansiklopedisi, Sâlnâme maddesi, MEB. Yayını, İstanbul 1980, s. 134-136.
5 Bk. İsmail Hızal ve Dr. M. S. Aygen, Osmanlı Salnamelerinde Afyonkarahisar, Afyon 1987.
6  Bk. Kadir Koparal, Vilâyet Sâlnâmelerinde Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı yayımlanmamış Yüksek 
Lisan Tezi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fehmi Akın), Afyonkarahisar 2011. Hüdâvendigâr 
salnamelerindeki Afyonkarahisar kısmı dört beş tane yüksek lisans yapacak kadar 
muhtevalıdır. Salnamelerdeki Afyonkarahisar kısmı, bir tek tezle ilmi araştırmaların 
önüne maalesef bir set vurulmuştur.

HÜDAVENDİGÂR VİLÂYETİ 
SALNAMESİ’NDE AFYONKARAHİSAR
H. 1316 YILI

Hazırlayan : Uzman Yusuf  İLGAR

1



26 27

zaman zaman dip notla besleyerek, bazen de tenkit ederek okuyu-
cuya sunmaya çalıştık.

“(s. 3) İFÂDE-İ mAHSÛSA

Asr-ı ma‘âlî-hasr hümâyunlarını mağbût edvâr ve a‘sâr ve a‘sar ve 
devre-i mes‘ûdenin her gününü bir bedîa‘-i diğere masdar-ı tecellî 
ve intişâr iden müessir-i terakkiyâta bir lâhika-ı nâçiz olmak üzere 
Hüdâvendigâr Vilâyeti’nin bu seneki salnamesi sinîn-i sâbıkada 
münteşir olan nüshalardan ziyâde-i ma‘lûmât-ı mahalliyeyi hâvî 
olarak tertîbve temsîl olunmuştur.

KARAHİSÂR-I SÂHİB SANCAĞI
Me’mûrîn-i Liva

Mutasarrıf Ahmet Paşa Rum İli 
Beylerbeyi

6 Cemâziye’l-evvel 
302/21 Şubat 1885

A 2 7  29 Zilkade 314/1 Mayıs 1897

M 2 8  25 Zilkade 307/13 Temmuz 1890 
Hamiyet-i Vatan madalyası

Naib Feyzullah Efendi Mahrec9 1 Şevval 311/

7 Nisan 1894

A 4  Ramazan 300/Temmuz 1883

M 4  Ramazan 299/ Temmuz 1882

Muhasebeci Muhib Bey Ûlâ sınıf-ı sânîsi 7 Rebiü’l-evvel 312/

8 Eylül 1894

Müftî Yunus Efendi Müderris 26 Ramazan 304/

18 Haziran 1887

Mecidî 4  26 Ramazan 304/

18 Haziran 1887

Tahrîrat Müdürü 
Mehmet Tevfik Bey

Mütemâyi10 4 Cemaziye’l-evvel 315/

1 Ekim 1897

Mecidî 4 27 Cemaziye’l-evvel 315/24 Ekim 1897

Meclis-i İdare-i Liva
Reis Mutasarrıf paşa

A‘zâ-yı Tabiiye A‘zâ-yı Müntahibe

Nâib Efendi Hacı Ali Efendi Mecidî 4  2 Zilkade 303/

2 Ağustos 1886

Muhasebeci Bey Hacı Akif

Müftî Efendi Haci Agop Efendi

Tahrîrât Müdürü Bey Diğeri münhal

Mürahhasa vekili Haçator Efendi

Meclis Kalemi
Başkâtip Ali Şevket Efendi İkinci kâtip Hüseyin Avni Efendi

Mukayyed Mehmet Râşid Efendi

Muhasebe Kalemi
Başkâtip İbrahim Efendi Mesâlih-i câriye Mukayyedi Süleyman Sırrı Efendi

Masarıfat Mukayyedi Mehmet Hakkı Efendi Sandık Emini Manoel Efendi

Yevmiye Mukayyedi Rıza Efendi Merkez kâtibi Kigork Efendi

Tahrîrat Kalemi
Müsevvid İbrahim Fevzi Efendi                               Râbi‘a11 13 Recep 312/10 Ocak 1895

Mübeyyiz-i evvel Ali Rifat Efendi (s. 172) Mübeyyiz-i sânî Abdurrahman Rüşdi Efendi

Mübeyyiz-i sâlis Mehmet Ragıp Efendi Mukayyed Hacı Ata Efendi

Nüfus İdaresi
Memur Sadık Bey  M 4 1 Recep 314/6 Aralık 1896

Başkâtib Hacı Hüseyin Efendi İkinci kâtib Hasan Efendi

Üçüncü kâtib Hasan Efendi Diğer Hidayet Efendi

Mürûr-ı şube kâtibi Hacı Mehmet Efendi

Tapu İdaresi
Memur Mustafa İzzet Efendi

Başkâtib Ali Efendi İkinci kâtib Mehmet Efendi

Merkez tapu kâtibi Abdullah Efendi Takip memuru Hacı Süleyman Efendi

Ma‘â Tahrîr vergi Kalemi
Memur Tevfik Efendi

Başkâtib Abdurrahman Efendi İkinci kâtib Mehmet Efendi

Defterci Mahmut Efendi

Mahkeme-i Bidâyet-i Hukuk Dairesi
Reis Nâib Efendi

Aza Mollazâde Hayri Bey Efendi Asador Efendi

Aza Mülâzimî Ahmet Saladdin Efendi Zabıt kâtibi Ahmet Efendi

Diğer Salih Efendi

Mahkeme-i Bidâyet-i Ceza Dairesi
Reis Ali Haydar Bey  sâniye

Aza Hacı Molla Efendi Kigork Efendi

Aza Mülâzimî İsmail Efendi Zabıt kâtibi Mehmet Asım Bey

Diğer Artin Efendi

Müddeî-i Umûmî [Savcı] Muavini Mustafa Sami Bey
Mahkeme-i Bidâyet-i Hukuk Başkâtibi Mehmet İzzet Efendi Sâniye-i Sınıf-ı Sânîsi 26 Muharrem 315/27 Haziran 1897  
 M 412 Safer 312/Ağustos 1894

Mukâvelât Muharriri İsmail Efendi İcra Memuru Edhem Efendi

Mukâvelât Muharriri Refik Salih Efendi Mübâşir 3

Evkâf İdaresi
Müdür Ziya Bey Kâtib Ziya Bey

Nâfi‘a Komisyonu
Reis Mutasarrıf paşa

A‘zâ Belediye Reisi Tevfik Efendi Ziraat Bank Şube memuru Hamdi Efendi

A‘zâ Meclis İdare azasından Hacı Akif Efendi Nüfus Memuru sadık Bey

Mühendis Tevfik Bey

Nâfi‘a Dairesi
Mühendis Tevfik Bey Sâlise13 305/1888 Kondoktör Şemsi Efendi

Nâfi‘a kâtibi Mehmet Semâî Efendi Tarîk-ı Bidâlet nakdiye tahsilât kitâbeti münhal

Ziraat Bank Şubesi
Memur Mahmut Hamdi Efendi

Muâvini Ahmet Raif Efendi

Kâtib Rüşdü Bey  Sâlise14 12 Recep 314/17 Aralık 1896 İkinci kâtib İbrahim Efendi

Belediye Dairesi
Reis Tevfik Efendi Sâlise15 28 Recep 315/23 Aralı 1897 M 416 4 Rebiü’l-âhir 314/12 Eylül 1896

Aza Kebapçızâde Mehmet Ali Efendi Diyaryan Haci Gezar Efendi

Aza Hancızâde Hasan Efendi Arslanyan Set Efendi

Aza Nerdübancızâde Nuri Efendi Avakyan Estaban Ağa

Aza Tiryakizâde Hacı Bekir Ağa Kirazyan Estaban Ağa

Başkâtib Ali Rıza Efendi Tabib Galip Bey M 417  11 Rebiü’l-evvel 310

(s. 174) Kontrato kâtibi Ahmet Efendi Ezcacı Simon Efendi Râbi‘a 2 Rebiü’l-evvel 312

Âşî Memuru Hüseyin Efendi Baytar Artin Efendi Râbi‘a Rebiü’l-evvel 310

12 Asliye Hukuk Başkâtibi Mehmet İzzet Efendi’nin, 26 Muharrem 315 tarihinde 
sâniye-i sınıf-ı sânîsi yani mülkiye rütbesi ile Safer 312 tarihinde de Mecidî dördüncü 
dereceden liyâkat nişanı aldığı anlaşılmaktadır.
13 Mühendis Tevfik Bey Efendi’nin Sâlise (üçüncü) rütbesiyle 305 yılında taltif 
edildiği anlaşılmaktadır.
14 Rüşdü Bey’in sâlise rütbesiyle 12 Recep 314 yılında taltif edildiği anlaşılmaktadır.
15 Reis Tevfik Efendi Sâlise rütbesiyle 28 Recep 315 tarihinde taltif edilmiştir.
16 Reis Tevfik Efendi’nin 4 Rebiü’l-âhir 314 tarihinde Mecidî dördüncü dereceden 
liyâkat nişanı aldığı anlaşılmaktadır.
17 Tabib Galip Bey’in 11 Rebiü’l-evvel 310 tarihinde Mecidî dördüncü dereceden 
liyâkat nişanı aldığı anlaşılmaktadır.

7 A rumuzu Aziz demektir. A 2 rumuzundan Mutasarrıf Ahmet Paşa’nın 29 Zilkade 
314 tarihinde Aziz ikinci dereceden liyâkat nişanı aldığı anlaşılmaktadır. Nişan: 
Devlet tarafından bir hizmetin mükafatı olarak çeşitli derecelerde verilen ve göğüse 
takılan bir alâmettir. Türklerde önceleri “sorguç, tuğ, çelenk” nişan olarak kullanılmış; 
1832 yılından itibaren Avrupai tarz uygulanmaya başlanmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü rütbeleri ile murassa bulunan “Osmanî” nişanı Sultan Aziz zamanında 1862 
yılında uygulanmaya başlanmıştır. Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri, 
II, İstanbul 1993, s. 694-695, T. Nejat Eralp, “Osmanlılarda Nişan ve Madalya”, Türkler, 
C. 13, Ankara 2002, s. 683-686
8 M harfi rumuz olarak Mecidî demektir. Mecidî: Sultan Abdülmecid zamanında 1852 
yılında çıkarılan bir çeşit nişan. Mecidî nişanı bulundukları meslekte en az 20 yıl üstün başarı 
göstermiş olanlara takılmıştır. Murassa, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci rütbeleri 
vardı. M 2 rumuzundan Mutasarrıf Ahmet Paşa’nın 25 Zilkade 307 tarihinde Mecidî ikinci 
dereceden liyâkat nişanı aldığı anlaşılmaktadır. Midhat Sertoğlu, Osmanlı Tarihi Lügatı, 
İstanbul 1986, s. 212, 237; Nadir Osmanlı Sikke, Nişan ve Madalyaları, (hz. Betül Özden), 
İstanbul 1999, s. 69
9 Mahrec: İlmiye rütbesinde İstanbul tarîk-i mevleviyetlerinin ilk pâyesi.
10 Mütemâyiz: (Tanzimattan sonra) sâniye rütbesinin birinci sınıfı.(Askerlikte: mirâlay 
(albay) karşılığı.
11 Râbia‘: Tanzimat’tan sonra Kolağası derecesinde olan sivil memurlukta rütbe. 
Dördüncü rütbe demektir. Sâlise (üçüncü) rütbesinden küçük, hâmise (beşinci) 
rütbesinden büyüktür. 1832 yılında çıkarılmıştır. Bu unvana sahip olanlar sırmalı elbise 
giyer, kılıç takar, ancak protokole katılamazlardı. Bunlardan okuma yazma bilenlerine 
“efendi”, okuma yazma bilmeyenlerine “ağa” denirdi.
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Sandık Emini Osman Efendi Komiser Ömer Efendi

Gazhane Hurûciye Memuru Niyazi Efendi Başçavuş Murat Ağa

Orman İdaresi
Orman Ser Müfettiş Muâvini Mehmet Rifat Efendi Merkez Süvari Memuru Mehmet Halit Efendi

Piyade korucusu Hayri Efendi Ondalık Memuru Mustafa Efendi

Telgraf Posta İdaresi
Müdür Ali Efendi Râbi‘a 25 Cemâziye’l-evvel 312/24 Kasım 1894 Posta kâtibi Şevket Efendi

Telgraf Muhabere Memuru Fevzi Efendi Diğeri Feyzi Efendi

Duyûn-ı Umumiye İdaresi
Müdür Mehmet Hilmi Efendi Başkâtib Ahmet Kamil Efendi

Kâtib-i sânî Kamil Efendi Sandık Emini Hayrebet Efendi

Maarif Komisyonu
Reis Hacı Tevfik Efendi Sâlise18 6 Rebiü’l-evvel 300/15 Ocak 1883

M 419 20 Rebiü’l-âhir 314/28 Eylül 1896

Aza Keskinzâde Hacı Ahmet Efendi Müderris 11 Ramazan 302/24 Haziran 1885 Aza Belediye Reisi Tevfik Efendi 

Aza Câmi-i kebir Müderrisi Hafız Ali Efendi Müderris 11 Ramazan 302/24 Haziran 1885 Aza Nerdübancızâde Nuri Efendi

Aza Mekteb-i İdadi Müdürü Nezih Bey Aza Fahrî kâtib Semâî Efendi

Aza mahkeme-i Bidâyet-i Hukuk-ı âzâ Mülâzimî Ahmet Efendi Aza Tahsildar Mustafa Efendi

Aza Hancızâde Hasan Efendi

Evkaf Komisyonu
Reis Müftü Efendi

Aza Evkaf Müdürü Bey Aza Hacı Akif Efendi

Aza Tevfik Efendi  Sâlise Aza Umur-ı tahririyesi Evkâf kitâbetine mahveldir

(s 175) Muhacirîn Komisyonu
Reis-i evvel Mutasarrıf Paşa

Reis-i sânî Ali Şevket Efendi

Aza Belediye Reisi Tevfik Efendi Aza Nüfus Memuru Sadık Bey

Aza Defter-i (Ha)kani Memuru İzzet Aza Kâtip Avni Efendi

Ziraat Bank Şubesi Heyeti
Reis Hüseyin Tevfik Efendi

Aza memur Mahmut Hamdi Efendi Hacı Akif Efendi

Aza Hasan Efendi Diğeri münhal

Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası
Reis-i evvel Hacı Tevfik Efendi Sâlise20 

Reis-i sani Hacı Akif Efendi

Aza Dostumzâde Hacı Mehmet Efendi Hancızâde Hasan Efendi

Aza Akosmanzâde Hacı Hüseyin Efendi Taşkapılızâde Rüşdü Bey

Aza Altunyan Haci Kigork Ağa Hobacanyan Asador Efendi

Nersizyan Haci Estaban Efendi Avakyan Hayrabet Efendi

Mahkeme-i Şer‘iye Kalemi
Başkâtib Şevki Efendi Mukayyed Vasıf Efendi

Eytam Müdürü Mehmet Efendi Mülâzım Kirâmî Efendi

Reji İdaresi 
Müdür Zişka Efendi

Muhasebeci LoenAmadoti Efendi İdare kâtibi Yusuf Efendi

Mekteb-i İdâdî-i Mülkî
Müdür, Tarih, Hisâb, Cebir, Malûmât-ı Fenniye Mustafa Nezih Bey

(s. 176) Umûm-ı Türkçe ve Usul Defteri Muallimi Ahmet Ferit Efendi

Ulûm-ı diniye, Arabî ve Hendese Muallimi İbrahim Efendi

Hüsn-i Hat Muallimi Ahmet Efendi

Fârisi Muallimi ve Mubassır21 Abdülaziz Efendi

Fransızca ve Coğrafya ve Resim Muallimi Serâb Efendi

Tedârik-i Vesâit-i Nakliye-i Askeriye Komisyonu
Reis Hacı Bekir Efendi Râbi‘â 2 Ramazan 302/15 Haziran 1885

M 4  19 Rebiü’l-evvel 310/11 Ekim 1892

Aza Taşkapılızâde Ali Efendi M 4  2 Zilkade 303/2 Ağustos 1886 Hancızâde Hasan Efendi

Aza Kethüdâzâde Akif Efendi Düğmeciyan Giragos Ağa

Aza Kirazyan Estaban Ağa

Zabıta Dairesi
Tabur Ağası Vasıf Bey A 4  14 Recep 310/

M4 19 Zilkade 305/28 Temmuz 1888

Hesap Emini Hafız Mustafa Efendi M 5  11 Şevval 315/5 Mart 1898

Piyade Bölük Ağası Ömer Ağa M 5  Şevval 315/27 Şubat 1898 Piyade Bölük Ağası Muavini Ali Ağa

Süvari Ağası Muavini Yusuf Ağa Misafir Bölük Ağası Hacı Hüseyin Efendi

Misafir Bölük Ağası Giritli Nikola Efendi İftihar Madalyası

Polis Dairesi
(Komiser Cafer Efendi)

Polis Bilal Efendi Diğeri Ali Bey

Karahisâr Redif Fırka-ı Askeriyesi ve Onüçüncü Liva Kuman-
danlarıyla -Fırka-i mezkûre Erkan-ı Harbiyesine Mühak Ümerâ ve 
Zâbitân

Ferik Münhal

Liva Mehmet Sadık Paşa A4  308

M 2 14 Muharrem 316  Altın ve gümüş imtiyaz ve Yemen ve Girid madalyaları

(s. 177) Fırka-ı Erkân-ı Harbî Zâbita
Fırka-ı Erkân-ı Harbîye reisi Erkân-ı Harb Kol Ağalarından Tevfik Bey

Mülâzım-ı evvel Niyazi Efendi Mülâzım-ı evvel Sabri Efendi

Ümerâ ve Zâbitân
Miralay Yusuf Ziya Bey Alay kâtibi Ahmet Efendi

Birinci Tabur Binbaşısı Halid Bey Bey Kolağası Mehmet Emin Efendi

Tabur kâtibi Mehmet Rifat Efen Debboy Memuru Mülazım-ı evvel Mehmet Efendi

Tüfenkçi ustası Hacı Ali Efendi

Birinci Bölük Yüzbaşısı Osman Efendi M 5   308

İkinci Bölük Yüzbaşısı İbrahim Nâfi Efendi M 5   304

Üçüncü Bölük Yüzbaşısı Ahmet Efendi

Dördüncü Bölük Yüzbaşısı Zihni Efendi

Birinci Bölük Mülâzım-ı ûlâ Ahmet Efendi 

İkinci Bölük Mülâzım-ı ûlâ Nâfi Mehmet Efendi  Girid Madalyası

Üçüncü Bölük Mülâzım-ı ûlâ Ahmet Faik Efendi

Dördüncü Bölük Mülâzım-ı ûlâ Mehmet Efendi  Girid Madalyası

Birinci Bölük Mülâzım-ı sânisi Galib Efendi  Tahlîsiye Madalyası

İkinci Bölük Mülâzım-ı sânisi Ahmet Efendi 

Üçüncü Bölük Mülâzım-ı sânisi Ömer Ağa

Dördüncü Bölük Mülâzım-ı sânisi Mehmet Ali Efendi

Karahisâr-ı Sâhib Eşraf ve Muteberânı
Mollazâde Nuri Paşa Rumeli Beylerbeyi 20 Rebiü’l-evvel 304

A 4 19 Rebiü’l-evvel 304

M 2  29 Zilkade 314 Altın ve Gümüş İftihar Madalyası

Mihallizâde Hacı Ahmet Efendi İzmir payesi 17 Rebiü’l-evvel 315 M 4   11 Şevval 315

Turunçzâde Tevfik Bey sâlise 6 Rebiü’l-evvel 300 M 4                       20 Rebiü’l-âhir 314

Turunçzâde Hacı Bahtiyar Bey M 4                                                     2 Zilkade 303

Boyacızâde Hacı Abdurrahman Efendi salise 16 Cemâziye’l-evvel 315 M 4                     28 Rebiü’l-evvel 315

Işılyan Haci İsâyî Efendi hâmise Cemâziye’l-evvel 311   M 4  19 Rebiü’l-evvel 310

Tokatlıyan agop Efendi M 4   310

(s. 178) şuHuT nAHİYESİ
Müdür Mehmet Hakkı Efendi Nâib Vekili Salih Efendi

Mal ve Tahrîrât kâtibi Hasan Efendi Vergi kâtibi Mustafa Efendi

Zabıta Memuru Hüseyin Çavuş Ser-kabzımal İsmail Efendi

Tahsildar Hüseyin Efendi

18 Reis Tevfik Efendi Sâlise rütbesiyle 6 Rebiü’l-evvel 300 tarihinde taltif edilmiştir.
19  Reis Tevfik Efendi’nin 20 Rebiü’l-âhir 314 tarihinde Mecidî dördüncü dereceden 
liyâkat nişanı aldığı anlaşılmaktadır.
20  Reis Tevfik Efendi Sâlise rütbesiyle taltif edilmiştir.
21  Mekteplerde talebenin durumu ile yakından ilgilenen, düzenliği sağlayan kimse, 
muallim yardımcısı.
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Nâhiye Heyeti
Hacı Mehmet Efendi Edirne Reisi13 Rebiü’l-âhir 304 Hacı Hüseyin Efendi

Hacı Mehmet Efendi Hacı Hasan Efendi

Memûrîn-i Müteferrika
Kereste ondalık memuru Mustafa Efendi Reji bayii Hacı Hüseyin Bey

SİnCAnLI nâm-ı diğer SİnAn pAşA nAHİYESİ
Müdür Osman Azzî Efendi Nâib Vekili Hacı Osman Efendi

Mal ve Tahrîrât kâtibi Salih Efendi Ma‘a Tahrîr Vergi kâtibi Kadri Efendi

Ser-kabzımal Mütevellizâde Efendi

Nâhiye Heyeti
Hacı Hüseyin Efendi Hacı Necip Efendi İbrahim Ağa

Telgraf ve Posta İdaresi
Müdür Ali Rıza Efendi Mevzi‘ Rıza Efendi

Memûrîn-i Müteferrika
Zabıta memuru Halil Onbaşı Süvari neferi 1 Piyade neferi 2

Reji Mumuru Selahaddin Bey Tahsildar İlyas Efendi Pul Bayii İbrahim Efendi

Reji Kolcusu 1 Redif taburu Debboy Memuru Mülazım Kadri Efendi

Debboy Memuru Muavini ser-Çavuş münhal

(s. 179) AZİZİYE KaZASI
Memûrîn-i Kaza

Kâim-makam Yusuf Fehmi Bey Mütemâyiz 29 Cemâziye’l-evvel 315

Nâib Ali Rıza Efendi

Mal Müdürü Mehmet Eşref Efendi

Meclis-i İdare Müddeî‘-i Umûmî Muavinliği İnzimâmıyla22 Tahrîrât Kâtibi Kadri Efendi

Meclis-i İdare-i Kaza
Reis Mutasarrıf paşa

A‘zâ-yı Tabiiye A‘zâ-yı Müntahibe

Nâib Efendi Hacı Mehmet Ali Ağa

Müftî Efendi Haci Hafız Efendi

Mal Müdürü Efendi Sarı Ağa

Tahrîrât kâtibi Efendi

Mahkeme-i Bidâyet
Reis Nâib Efendi

Aza Abdülkadir Efendi Hacı Ömer Efendi

Müstantık Muâvini Mehmet Nuri Efendi Mukâvelât Muarriri İsmail Efendi

Müddeî-i Umûmî Muâvinliği inzimâmıyla Başkâtib ismail Hakkı Efendi İcrâ Mübaşiri 2

Belediye Dairesi
Reis Ahmet Necip Efendi

Aza Hacı Hüseyin Efendi Mustafa Ağa

Aza Mehmet Çavuş Ahmet Çavuş

Kâtib ve Sandık Emini Mehmet Said Efendi Çavuş 2

(s 180) Muhacirîn Komisyonu
Reis Yusuf Bey

Aza Ahmet Efendi Hacı Osman Efendi

Aza Hacı Mehmet Ali Ağa Mustafa Efendi

Maarif Komisyonu
Reis Kâim-makam Bey

Aza Müftü Efendi Süleyman Efendi

Tedârik-i Vesâit-i Nakliye-i Askeriye Komisyonu
Reis Kâim-makam Bey 

Aza Yusuf Bey Hacı Ömer Efendi

AzaYüzbaşı İsmail Nedim Efendi Nalbant El-hâc Mustafa Çavuş

Aza Ahmet Efendi Kâtib münhal

Emlâk Komisyonu
Reis Kâim-makam Bey 

Aza Hüseyin Efendi Hacı Osman Efendi

Mustafa Efendi Mehmet Çavuş

Ziraat Bank Şubesi
Reis Mustafa Mazhar Efendi

Aza Hacı Ömer Efendi Muhasebe Kâtibi Mehmet Bahaeddin Efendi

Aza Hacı Osman Efendi Muhasebe Kâtibi Refik Necip Efendi

Aza Süleyman Ağa Tahsildar 2

Duyûn-ı Umumiye İdaresi
Memur Mehmet Mülûki Efendi Kâtib ve Sandık Emini Mehmet Efendi

Süvari Kolcusu Osman Efendi Piyade Kolcusu Hüseyin Ağa

(s. 181) Reji İdaresi 
(Memur Abdülkadir Bey)

Süvari Kolcusu 6 piyade 1 İdare nevbetçisi Mahmut Ağa

Mekteb-I Rüşdiye Muallimlari
Muallim-i evvel Mustafa Mazhar Efendi Hat Muuallimi İbrahim Hakkı Efendi

Bevvâb İsmail Hakkı Efendi

Memûrîn-i Müteferrika
Mahkeme-i Şer‘iye Mustafa Hurşid Efendi Eytam Müdürü Abdullah Hulusi Efendi

Evkâf Vekili Yusuf Bey 

Posta Şube İbrahim Hakkı Efendi

Orman Memuru Hayri Efendi Mal Muâvini Hacı ali Şerif Efendi

Nüfus Memuru Ömer Tayyar Efendi Tahrîrât Refîki İbrahim Hakkı Efendi

Nüfus kâtibi Mehmet Eşref Efendi Süvâri Tahsildarı 2 piyade 2

Mülkiye? Müstantiki inzimâmıyla Tapu Kâtibi Ali Hilmi Efendi

Zabıta İdaresi
Zabıta memuru Süvari Mülâzım-ı sâniyesi Mehmet Efendi Süvari 4  Piyade 2

HAnbArçIn nAHİYESİ
Müdür Halim Hilmi Efendi Nâib Vekili Ata Efendi

Mal ve Tahrîrât kâtibi Sâmî Efendi Vergi kâtibi Saadettin Efendi

Sandık Emini İbrahim Efendi Zabıta memuru Hasan Onbaşı Piyade 2

Nâhiye Heyeti
Musrafa Efendi Hacı Hafız Mehmet Nuri Efendi

Hacı Hafız Musa Efendi Hacı Abdil Ağa

(s. 182) bOLVADİn KaZASI
Memûrîn-i Kaza

Kâim-makam Ahmet Raif Bey Râbi‘a 22 Şevval 309

Nâib Mehmet Afif Bey M 4

Müftî Tevfik Efendi

Mal Müdürü Hüseyin Hüsnü Efendi Râbi‘a 8 Safer 312

Tahrîrât Kâtibi Mehmet Ali Efendi

Meclis-i İdare-i Kaza
Reis Kâim-makam Bey

A‘zâ-yı Tabiiye A‘zâ-yı Müntahibe

Nâib Efendi Hacı Mehmet Ağa

Müftî Efendi İzzet Efendi

Mal Müdürü Efendi Hacı Salih Efendi  A 4 M 4

Tahrîrât kâtibi Efendi

Mahkeme-i Bidâyet
Reis Nâib Efendi

Aza Ata Efendi İbrahim Efendi

Başkâtib Mehmet Rifat Efendi Müstantık Muâvini Mehmet Efendi

Mukâvelât Muarriri Ali Efendi Mübaşir 2

Belediye Dairesi
Reis Hacı Ömer Efendi

Aza Musa Ağa Vehbi Efendi Hacı Mustafa Efendi Hacı Ali Ağa

Kâtib Yusuf Efendi Sandık emini Hafız Ahmet Efendi

(s. 183) Maarif Komisyonu
Reis Hacı Ahmet Efendi

Aza Mehmet Efendi Hacı Halil Efendi Edhem Efendi

Ma‘â Tahrîr Vergi Komisyonu
Vergi Kâtibi Nazım Efendi Muhammin23 Edhem Ağa Halil İbrahim Ağa Hacı Ali Ağa

Muhacirîn Komisyonu

Reis Kâim-makam Bey
Aza Izzet Efendi Aza Hacı Mehmet Ağa Aza Hacı Hüseyin Efendi Aza Hacı Hasan Hüseyin Efendi 

22 İnzimâm: zam olunma, katılma.
23 Vergisi alınacak emlakın yaklaşık kıymetini tayin edecek memur.
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Tedârik-i Vesâit-i Nakliye-i Askeriye Komisyonu
Hacı Salih Efendi Mülâzım İsa Efendi

Hacı Mustafa Efendi Mevlüt Efendi

Ziraat Bank Şubesi
Reis Hacı Mehmet Efendi

Aza Süleyman Efendi Hacı Mustafa Efendi

Muhasebe Kâtibi Agop Efendi İkinci kâtib Halil Efendi

Tahsildar Mevlüt Efendi

Ticaret ve Ziraat Odası
Reis Hacı Osman Efendi

Aza Abdürrahim Ağa Hacı Mehmet Efendi MusaAğa

Telgraf Posta İdaresi
Telgraf Posta Memuru Rifat Efendi Müvezzi‘ Ahmet Efendi Çavuş 2

(s. 184) Memûrîn-i Müteferrika
Mahkeme-i Şer‘iye Kâtibi Hacı Ahmet Efendi Nüfus Memuru Hacı Hasan Efendi

Nüfus kâtib-i ûlâ Ahmet Efendi Nüfus kâtib-i sânisi Atıf Efendi 

Tahrîrât Refîki Abdülkadir Efendi Mal Sandık Emini Ömer 

Orman ve Ondalık Memuru Mustafa Efendi Duyûn-ı Umûmiye Memuru Hacı Mehmet Efendi

Tapu Kâtip Vekili Kadir Efendi Duyûn-ı Umûmiye kâtibi Karabet Efendi

Debboy Memuru Mülâzım Sadık Efendi Mekteb-i Rüşdiye Muallimi Mahmut Efendi

Zabıta Dairesi
Mülâzım-ı Sâni Mustaaf Bey Piyade Kol Vekili Mehmet Çavuş

Süvari zabıtası nefer 5 Piyade zabıtası nefer 9

İSHAKLI nAHİYESİ
Müdür Vekili Ali Nüzhet Efendi Nâib Vekili Mehmet Ali Efendi

Mal ve Tahrîrât kâtibi Mehmet Murat Efendi Vergi kâtibi Süleyman Bey

Sandık Emini   Efendi

Nâhiye Heyeti
Hacı Mustafa Ağa Hacı Mehmet Efendi

Ömer Efendi Abdullah Ağa

Mustafa Ağa

Belediye Dairesi

Reis Mahmut Ağa
Aza Hacı Mehmet Efendi Ahmet Ağa Abdülkadir Ağa Yusuf Ağa

Zabıta İdaresi
Jurnal Emini ve Zabıta memuru Giridli Mustafa Efendi  İftihar 
Madalyası

Süvari neferi 3   
Piyade neferi 3

(s. 185) Çay Belediye Dairesi
Reis Hacı Mehmet Ağa

Aza Hacı Hail Ağa Süleyman Ağa Mehmet Ağa Hacı Hasan Ağa

Belediye Kolcusu Tahir Ağa

SAnDIKLI KaZASI
Memûrîn-i Kaza

Kâim-makam Mehmet Ali Ulvi Efendi (Meketeb-i Mülkî-i şâhâneden mezun)  Râbi‘a 15 Zilkade 315

Nâib Mehmet Emin Efendi

Müftî Mehmet Emin Efendi

Mal Müdürü Eşref Efendi

Tahrîrât Kâtibi Eyüp Sabri Efendi

Meclis-i İdare-i Kaza
(Reis Kâim-makam Efendi)

A‘zâ-yı Tabiiye A‘zâ-yı Müntahibe

Nâib Efendi Ali Rıza Efendi

Müftî Efendi Hacı Hasan Efendi

Mal Müdürü Efendi Hacı Mehmet Efendi

Tahrîrât kâtibi Efendi

Mahkeme-i Bidâyet
(Reis Nâib Efendi)

Aza ve Müstantık Hacı Abdullah Efendi Aza Said Bey

Başkâtib Mehmet Nuri Efendi Müstantık Muâvini Ali Efendi

İkinci kâtib İbrahim Efendi Mukâvelât Muarriri Süleyman Efendi

Polis Memuru ve Müddeî Umûmî Muâvin Vekili Hasan Efendi Mukâvelât Muarriri refîki Haydar Efendi

Mübaşir 2

(s. 186) Belediye Dairesi
(Reis Hacı Abdullah Efendi)

Aza Arif Efendi Ali Rıza Efendi Yusuf Efendi

Hacı Murat Efendi Hacı Osman Efendi

Memleket Tabibi Cafer Efendi sâlise Kâtib ve Sandık emini Ali Rıza Efendi

Muhacirîn Komisyonu
(Reis Kâim-makam Efendi)

Aza Hacı Bekir Efendi Hacı Hasan Efendi Ali Efendi

Maarif Komisyonu
(Reis Kâim-makam Efendi)

Aza Mal Müdürü Efendi Şeyhzâde Müderris Emin Efendi

Aza Hacı Bekir Efendi  sâlise Hacı Hasan Efendi

Kâtib ve Sandık emini Ali Rıza Efendi

Tedârik-i Vesâit-i Nakliye-i Askeriye Komisyonu
(Reis Kâim-makam Efendi)

Aza Debboy Memuru Hüseyin Efendi Mazhar Bey

Aza Ali Efendi Hacı Bekir Efendi

Mahkeme-i Şer‘iye Kalemi
Kâtib Hüseyin Agah Efendi Mukayyed Fahri Efendi Eytam Müdürü Yunus Efendi

Ziraat Bank Şubesi
 (Reis Hacı Hasan Efendi)

Aza Ali Efendi Ahmet Efendi Nebi Efendi

Muhasebe Kâtibi mazhar Bey Refik Bekir Efendi Tarîk Kâtibi İbrahim Efendi

(s. 187) Tahsildar Selim Efendi Diğeri Mehmet Efendi

Ziraat Odası
Ali Ağa Hlil Efendi Bekir Ağa Ahmet Ağa

Ticaret Odası
Hacı Hasan Efendi Hacı Murat Efendi Hacı Mehmet Efendi Nebi Efendi

Duyûn-ı Umumiye İdaresi
(Müdür Hüsnü Efendi)

Başkâtib İsmail Naşid Efendi İkinci kâtib ve Sandık Emini Agop Efendi

Suvari Kolcusu 1 Piyâde 1

Reji İdaresi 
Memur Mehmet Said Efendi Muhafız Memuru Murat Efendi Kolcu 6

Mal Kalemi
Mal Muâvini Süleyman Vehbi Efendi Refiki Ali Rıza Efendi

Sandık Emini İlya Efendi Tahsildârân Suvari 2 Piyâde 2

Nüfus Kalemi
(Memur Rıza Efendi)

Kâtib Yusuf Efendi Diğeri Mehmet Efendi

Tapu Kalemi
Kâtib Osman Efendi Yoklama Kâtibi Ali Rıza Efendi Diğeri Mehmet Efendi

Emlâk Kalemi
Muhammin Hacı Murat Efendi İbrahim Ağa Hacı Murat Ağa Ömer Ağa

Orman İdaresi
Suvari Vekili Mustafa Asım Efendi Ondalık Memuru Mehmet Nuri Efendi

Telgraf ve Posta İdaresi
Müdür Asım Efendi Mevzi‘ tahir Efendi Çavuş 2

Memûrîn-i Müteferrika
Tahrîrât Kâtibi refîki Yusuf ZiyaEfendi Rüşdiye Muallimi A’zam Efendi

Rüşdiye İnas Muallimi Sabiha Hanım Terakki Mektebi Muallim-i ûlâ Abdullah Efendi

Terakki Muallim sânîsi Ahmet Efendi Bevvâb Ali Efendi

Hisar Mahallesi Mekteb-i İbtidâîsi Muallimi Halil Efendi İnas İbtidâî Mektebi Muallimi Mehmet Fikri Efendi

Zabıta Dairesi
(Zabıta Memuru Yüzbaşı Hacı Şevki M 4   15 Zilkade 306)

Çavuş Abdullah Ağa Süvari 13 Piyade 10

Sandıklı Redif Taburu
Binbaşı Ömer Lütfi Efendi  M 4 92 İngiliz Kırım madalyaları
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Kolağası İzzet Efendi Tabur kâtibi Mehmet Said Efendi

Plevne Madalyası

Debboy Memuru Mülazım Hüseyin Efendi Tüfenkçi Lütfi Usta

Birinci Bölük Yüzbaşısı Ali Efendi İkinci Bölük Yüzbaşısı Şevket Efendi

Üçüncü Bölük Yüzbaşısı  münhal Dördüncü Bölük Yüzbaşısı Süleyman Efendi

Birinci Bölük Mülâzım-ı ûlâ Veysi Efendi M 4 16 
Cemâziye’l-âhir 315 Girid Madalyası

İkinci Bölük Mülâzım-ı ûlâ Hacı İbrahim Ağa

Üçüncü Bölük Mülâzım-ı ûlâ Hasan Ağa M 5  92 Dördüncü Bölük Mülâzım-ı ûlâ Abdülfettah Efendi

Birinci Bölük Mülâzım-ı sânisi Şükrü Efendi İkinci Bölük Mülâzım-ı sânisi Tahsin Efendi

Üçüncü Bölük Mülâzım-ı sânisi Abdülkadir Efendi Dördüncü Bölük Mülâzım-ı sânisi İsmail

Ser Çavuş Halil Efendi Ser Çavuş Yahya Efendi

ŞEYHLÜ NAHİYESİ
Müdür Mustafa Naili Efendi Nâib Vekili Mustafa Niyazi Efendi

Mal ve Tahrîrât kâtibi Mehmet Enver Efendi Ma‘a Tahrîr-i Vergi kâtibi Ahmet Efendi

Nâhiye Heyeti
Çorbacızâde Mehmet Ali Ağa Esadzâde Hidayet Efendi

Mardinzâde Ömer Ağa Emin Ağa

Belediye Dairesi
(Reis vekili Ömer Ağa)

Aza Gemlizâde Mustafa Efendi Delibaşoğlu Osman Ağa Ali Ağaoğlu Mustafa Ağa

Kâtib ve Sandık emini Ahmet Hulusi Efendi Çavuş Ali Osman Ağa

Maarif Komisyonu
(Reis Redif Binbaşısı Salim Efendi)

Aza Hacı İbrahim Efendi Mustafa Efendi Hasan Efendi

Mustafa Ağa Hacı Osman Efendi

Memûrîn-i Müteferrika
Mürûr Şube kâtibi Mehmet Ferit Efendi Reji İbrahim Edhem Efendi

Sevkiyât-ı askeriye memuru Mülâzım Mahmut Efendi Posta Telgraf Müdürü Hüseyin Efendi

Süvari Tahsildarı Mustafa Efendi Posta mevzi‘ı Mustafa Ağa

Piyade Tahsildarı Ahmet Efendi Posta sürücüsü Hasan Çavuş

Orman-ı ondalık Memuru Salih Efendi Yol Bayii Mustafa Efendi

Palamut kontrol memuru Mehmet Efendi Sandık emini Osman Şerif Efendi

Zabıta Dairesi
Zabıta memuru İbrahim Onbaşı İftihar Madalyası Süvari neferi 3  Piyade neferi 3

(s. 190) Çivril Redif Zâbitânı
Binbaşı mehmet Salim Efendi  Kırım Karadağ madalyaları

Kolağası   münhal Tabur kâtibi Mehmet Mazhar Efendi

Birinci Bölük Yüzbaşısı Salih Bey İkinci Bölük Yüzbaşısı Hasan Ağa

Üçüncü Bölük Yüzbaşısı Ahmet Efendi Dördüncü Bölük Yüzbaşısı Mustafa Efendi

Birinci Bölük Mülâzım-ı ûlâ İbrahim Efendi İkinci Bölük Yüzbaşısı Hüseyin Efendi

Üçüncü Bölük Mülâzım-ı ûlâ Ali Şevki Efendi

İftihar ve Plevne madalyaları

Dördüncü Bölük Mülâzım-ı ûlâ Mehmet Efendi

Birinci Bölük Mülâzım-ı sânisi Hayrullah Efendi İkinci Bölük Mülâzım-ı sânisi Ali Rıza Efendi

Üçüncü Bölük Mülâzım-ı sânisi Halid Efendi Dördüncü Bölük Mülâzım-ı sânisi Şükrü Efendi

Debboy Memuru Hacı Ali Efendi Debboy Memuru Muavini Ser Çavuş Salih Efendi

GEYİKLER NAHİYESİ
(Müdür Mustafa Bey)

Nâib Vekili Ahmet Necip Efendi Mal ve Tahrîrât kâtibi İsmail Hakkı Efendi

Vergi kâtibi Hafız İbrahim Efendi Ser-kabzımal Hüseyin Hüsnü Efendi

Nâhiye Heyeti
Ahmet Efendi Ahmet Bey Yusuf Ağa Battal Bey

Belediye Dairesi
(Reis Hacı Abdullah Ağa)

Nuri Efendi Mustafa Ağa Mustafa Efendi Hüseyin Ağa

Aza Hüseyin Ağa Kâtib ve Sandık emini Bekir Ziver Efendi Çavuş  2

Telgraf Posta İdaresi
Müdür Mehmet Muhsin Efendi Hâmise 25 Cemâziye’l-evvel 312/24 Kasım 1894 Tahlîsiye Madalyasası

Mevsil-ı muhar[re]rât Hacı İsmail Efendi Çavuş Emin Efendi

(s. 191) Maarif Komisyonu
(Reis Mehmet Efendi)

Aza Nuri  Efendi Hacı Ahmet Ağa Efendi

Aza Mustafa Efendi Sandık Emini Ahmet Efendi

Duyûn-ı Umumiye İdaresi
Memur İsmail Hakkı Efendi Kâtib ve Sandık Emini Necmeddin Efendi

Süvari Kolcusu Ali Bey Piyade Kolcusu Lütfi Efendi

Reji İdaresi
Memur Mehmet Efendi Kolcu Süvari 3 piyade 1

Memûrîn-i Müteferrika
Orman-ı ondalık Memuru Salih Efendi Mürûr Şube kâtibi Halil Kamil Efendi

Süvari Tahsildarı Abdullah Efendi Piyade Tahsildarı Ahmet Efendi

Zabıta Dairesi
Memur Musa Çavuş M 4  22 Şaban 95 İftihar ve Plevne Madalyaları

Polis memuru Hüsameddin Efendi Süvari neferi 6  Piyade neferi 4

DAZKIRI NAHİYESİ
(Müdür Ahmet Hulusi Efendi)

Nâib Vekili Ahmet Efendi Ma‘a Tahrîr-i vergi kâtibi İbrahim Efendi

Nâhiye Heyeti
Hacı Mehmet Ali Yusuf Ağa Hüseyin Ağa İbrahim Ağa

(s. 192) Belediye Dairesi

(Reis Mehmet Ağa)
Aza Süleyman Ağa Ali Ağa Mehmet Ağa

Zabıta Dairesi
Zabıta Memuru Hasan Onbaşı Süvari tahsidarı kazım Efendi

Süvari neferi 2 Piyade neferi 3

 (s. 234) VİLÂYETİn AHVÂL-İ umÛmİYESİ
Hüdavendiğâr Vilâyeti, Anadolu şibh-i ceziresinin24 garb-ı 

şimâlinde 15, 38 ile 20, 40 arz-I şimâlî ve 18, 24 ile 29 tûl şarkî ara-
sında kâin olup şimâlen Marmara deniziyle Kocaili tabir olunan 
İzmit müstakıl mutasarrıflığı, şarkan Ankara , cenûb-ı şarkî cihet-
ten Konya, cenûb-ı garbî cihetten ve garban Aydın vilayetleriyle ve 
garb-ı şimâliden Biga müstakıl mutasarrıflığıyla muhât ve mahdut-
tur.

(s. 235) Kütahya sancağında bulunan (Murat) dağından bir çok 
silsileler teşa‘ub eden Vilâyetin en yüksek cibâlinden ma‘dûn olan 
(Sapanca), (Simav) nâm-ı diğerle (Akdağ) bu şubelerin en mühi-
midir.

Hüdavendiğâr Vilâyeti’nin cenûb-ı şarkî cihetinde ve Konya 
Vilâyeti hududunda, garb-ı şimâliden şark-ı cenûbiye doğru yedi 
sekiz saat imtidâd eden (Emir) dağı ve Sultandağı bulunduğu gibi 
cihet-i garbîsinde Biga müstakil sancağı hududu üzerinde (Kaz) ve 
Aydın vilâyeti hududunda (Madras) dağları vardır.

(s. 443) (Akarsu) menbaını Murat dağı eteklerinden alıp ve 
(Afyonkarahisar) kasabası civarından cereyân edip sağ ve sol ci-
hetlerinde (Eski Karahisar) ve (kasaba) ve (Bolvadin) kasabalarını 
bırakarak (Eber) gölüne vâsıl olur.

(s. 444) Eber gölü- Afyonkarahisar mülhakâtından Bolvadin 
kazası dahilinde vaki olup (İshaklı) kasabası kürbünden geçen bir 
mecrâ ile Konya Vilâyeti dâhilinde (Akşehir gölüne munsabb25 
olur. Gölün şekli müdevver26 olup tûlen ve ‘arzan iki saat imtidâd 
eder.

Viâyetin kısm-ı cenûbisine doğru Kütahya ve Karahisar sancak-
larının arazisi hayli mürtefi‘olduğundan o tarafların kışları ziyade 
sert olur. Hatta iş bu (1313) senesinde mevsim-i şitânın her tarafta 
şiddetli bir sûrette hükm-i fermâ olması hasebiyle Karahisar sanca-
ğının bazı cihetlerinde mîzânü’l-harâre tahte’s-sıfır (20) dereceden 
aşağı inerek bazı telâfâtı mûceb olmuştur. Bununla beraber yazın 
etrafların havası mutedil ve güzeldir.
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(s. 245) mEnbA‘-I SErVET
SAn‘AT-ZİraAT-TİCArET
(s. 246) Afyon ve haşhaş dahi Vilâyetin başlica mahsûlâti 

‘adâdına dâhil olup alel-husus Karesi ve Karahisar sancaklarından 
külliyet üzere hâsıl olur.

(s. 248). Hüdâvendigâr Vilâyeti dahilinde bulunan ormanların 
esâmîsi ve dönümleri miktarıyla hâvî oldukları eşcârın cinslerini 
mübeyin-i istastistik cedvelidir:

Sancağın 
yekunu

Kaza          
yekunu

Dönüm 
miktarı

Ormanların esâmîsi Eşcârın cinsi Esâmî-i 
kaza

Esâmî-i 
liva

6.025.000

896.000 Bavırdı, Emirdağı, Kadı De-
resi, ve Şahinkaya ormanları

Kara ve ak çam 
ve ardıç ve meşe

Karahisar Karahisar

673.000 Vayvay dağı, Ahur ve Alçıcı 
ormanları

Bu dahi Karahisar Karahisar

2.338.000 769 Kettânlık, Kilise yaylası ve 
Samanlı ormanları

Bu dahi Karahisar Karahisar

994.000 994.000 Çamdağı, Emirbaba Ve Çağıl 
ormanları

Bu dahi Bolvadin Karahisar

893.000 893.000 Akdağ, Çorbacı yaylası Bakılı 
Beği ormanları

Bu dahi Sandıklı Karahisar

(s. 254) mADEn
Hüdâvendigâr Vilâyeti dahilinde bulunan cibâl ve arâzinin 

kısm-ı a‘zami fen-i tabakâtü’l-arz-ı nokta-i nazarından devr-i sâlise 
ait olup cesîm-i ormanlar ve envâ‘-ı mezrû‘âtı hâvî tarlalar veya geniş 
ma‘alar arz ve irâe27 eylediği gibi teşkilat-ı dahiliyeleri –her tarafta 
cârî olan sıcak suların terkipleri delâletiyle- bir hayli cevher made-
ninin, yani servet-i tebî‘iye Vilâyetin bir derece-I fevkaldade bulun-
masına bâisdir.

(s. 255) Dâhil-i vilâyette ma‘âden-i sathiyeden olarak (yani 
kuyu ve mağara hafrıyla olmayıp sath-ı arzda ocak küşâdıyla ihrâç 
ve i‘mâl olunan ve sûret-i idareleri taş ocakları nizamnâmesine tâbi‘ 
bulunan) bir hayli samânî her türlü mermer ve granit vesâire taşları 
bulunup ezcümle Karesi sancağının Erdek ve Marmara ve Kapıda-
ğı taraflarında ve Karahisar sancağının (s. 256) (İsce) karyesinde 
kâin mermer, granit taşı ocaklarından senevi miktar külli ihrâcât 
vukû‘bularak hazine-i celîleye 300-400 Lira raddesinde hâsılât te-
min edilmektedir.

(s. 256) VASÂİT-İ İHTİLÂTİYE
ÂDÎ YOLLAr
Hüdâvendigâr Vilâyeti dâhilinde mevcut olup köprülerle bera-

ber hitâm bulmuş veyahut henüz tesviyei türâbiyesine mübâşeret 
edilmiş olan şoselerin tûl ve arzlarını ve üzerlerindeki ma‘âbir-i28 
vesâireyi mübîn istatistik cedveli âtîdeki sahîfede münderictir.

(s. 358-359)
Esâm-i tarik Tarîkin 

arzı
Ma‘a 
köprü 
hitâm 
bulan 
şosenin 
tûlu

Tesviye-i türâbiye İ‘mâlât-ı sanâ‘iye Tarîkın 
dâhil-ı 
vilâyetteki 
tûl-ı 
umûmiyesi

Mülâ-
hazât

Hitam 

Bulan

Henüz 
Mübâşeret

Olunmayan

Kargir 
aded

Nîm 
Kargir 
aded

Ahşâb 
aded

Karahisar, 
Sandıklı, Dinar 
tarîkı

7 55.000 12.800 36.200 59 6 - 99.000

Karahisar is-
tasyonu tarîkı

12.000 1.410 - - 2 - - 1.410

DEmİr YOLLArI
Dâhil-I vilâyette mevcut demir yolları (Haydar Paşa)dan bede’e 

ile (Eskişehir) tarîkıyla Ankara’ya ve (Karahisar)dan bi’l-mürûr 

Konya’ya ve yine Karahisar, Uşak tarîkıyla Aydın’a dâhil olan 
hatlar ile Bursa’dan Mudanya’ya kadar mümtedd bulunan küçük 
hattan ibarettir.

Eskişehir Konya hattı dahi Eskişehir’den cenûba doğru 
imtidâd ve (Alayund) istasyonunda Kütahya’dan (10) kilo-
metro ve (100) metro tûlunda olarak gelen bir şube ile iltisâk 
ederek cem‘an (171) kilometrelik bir mesafe kat‘ettikten Sonra 
Afyonkarahisar’ına ve oradan şark-ı cenûbiye bi’t-tevcih Konya 
Vilâyetine girer. Mecmû‘u tûlu (435) kilometredir.

(s. 261) Eskişehir-Konya Hattı
Mevâkıf

(Durak Yerleri)

Kilometro Mevâkıf Kilometro Mevâkıf Kilometro

Eskişehir - Gazlıgöl hamam 145 Çavuşcuköy 300

Gökçe Kasık 24 Afyonkarahsar 162 Ilgın 317

Sabuncupınar 46 Büyük Çobanlar 181 Kadınhan 344

Alayund 67 Çay 208 Saray İni 368

Çukurlar 87 İshaklı 234 meydan 385

Döğer 114 yasyan 247 Pınarbaşı 412

İhsaniye 128 Akşehir 260 Konya 435

hamam 142 Azariköy 278

Mezkûr hatlara ait tarifelerde nakliyatın tiyatı kilometro he-
sabı üzre istifa olunup birinci mevki arabalarından adaam başına 
(27) para ve ikinci mevkiden (20) para ve üçüncü mevkiden 
(13) para ahz olunur. Her yolcunun bilet başına meccânen otuz 
kilo gram yük nekletmeğe hakkı vardır. Fazla eşya için kesr-i 
gayr-ı münkasım olmak üzre beher on kilo gram için kilometro 
başına bir para ücret nakliye olunur.

Ahiran (133) kilometro tûlunda olarak Uşak’tan Karahisar’a 
kadar temdîd olunan demiryolu hattı dahi (İzmir-kasaba) hattıy-
la iltisâk ederek İzmir, Ankara, Konya şehirlerini yekdiğerine ve 
pây-ı that-ı saltanat-ı seniyyeye rapt etmekle Anadolunun içeri ta-
raflarında yakın vakitlere kadar vesâit-i nakliyenin fakdânından29 
dolayı yalnız ihtiyâcât-ı mahalliye dâiresinde yetitirilen zehâir ve 
mahsûlât-ı mütenevvi‘a ba‘demâ feyz ve bereket bularak arazinin 
isti‘dâd-ı tabiiyesinden tamamen istifade olunacağı memuldür.

(s. 262) TAKSÎmÂT-I mÜLKİYE
Hüdâvendigâr Vilâyeti idâre-i mülkiyece beş sancağa münka-

sımdır:
Bunlardan birincisi merkez vilâyet olan Bursa sancağıdır ki: 

(Bursa), (Mudanya), (Gemlik), (Pazarköy), (Mihaliç), (Kirr-
masti30), (Atranos) kazalarını şâmildir.

İkincisi Ertuğrul sancağıdır ki: (Bilecik), (Söğüt), (Yenişe-
hir), (İnegöl) kazalarını hâvîdir.

Üçüncüsü Kütahya (yahut Germiyan) sancağıdır ki: (Kütah-
ya), (Eskişehir), (Simav), (Uşak), (Gedüs) kazalarını müştemil-
dir.

Dördüncüsü Afyonkarahisârî (yahut Karahisâr-ı Sâhib) san-
cağıdır ki: (Karahisâr-ı Sâhib), (Sandıklı), (Aziziye), (Bolvadin) 
kazalarını muhtevidir.

Beşincisi Karesi sancağıdır ki: (Balıkesirî), (Bandırma), (Er-
dek), (Gönen), (Edremit), (Burhaniye yahut Kemer), (Ayvalık), 
(Bigadiç), (Sındırgı) kazalarını şâmildir.”

Devam edecek.

24 şibh-i cezire: yarımada.
25  Munsabb: dökülen, karışan, kavuşan.
26  Müdevver: Yuvarlak, top ve küre şeklinde.
27 Irâe: gösterme, tayin etme.
28 ma‘âbir: köprüler, çitler, geçilecek yerler.

29 Fakd: yokluk, bulunmama.
30 Bu kaza günümüzde Mustafa Kemal Paşa diye anılmaktadır.
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Osmanlı Padişahlarının bir çoğunun Halveti Tarikatı 
mensubu olduğu rivayet edilmektedir. Ayrıca tekke 
sayısı bakımından da diğer tarikatlardan fazla ol-

muştur. Bununla birlikte Halvetiliğin, çokça alt şubelere ayrılabi-
len bir özelliği vardır. 

Halvet, Arapçada "yalnız kalıp tenha bir köşeye çekilmek" an-
lamına gelmektedir. Allah ile gizlice konuşmak, kalbi yanlış inanç-
lardan ve kötü huylardan temizlemek, kurtarmak da halvet olarak 
değerlendirilir. Halvetin ana esası: düşünceyi Allah'tan gayri her 
şeyden uzak tutmaktır. İşte bundan hareketle özel bir yere çekil-
meden halkın içinde sürekli Allah tefekkürünü korumaya halvet 
denir. 

Halvet; Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahiy gelmeden önce 
Hira'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Hz. Musa'nın 
Tur'daki kırk günlük Allah ile olan özel görüşmesinden esenleni-
lerek halvet, genelde kırk gün olarak tabir edilmiştir. Bu kırk güne 
bağlı kalınarak halvete erbain ve çile de denmiştir. 

Ayrıca mutasavvıflar, Halveti bir riyazet şekli olarak kabul 
ederler. Yine onlara göre, halvete giren kimse, duyu organlarını 
dış dünyaya kapatır ve kalp açılır. Sonuçta kalbin burhanı zuhur 
eder ve gayb nuru ile aydınlanır. 

İşte bu derece alt kollara ayrılabilen Halvetilik’te bu kollardan 
birinin kurucusu da Ramazan Mahfi Karahisari Hazretleri’dir.

Ramazan Mahfi Karahisari 1542 (H.949) senesinde 
Afyonkarahisar'da doğdu. Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisa-
ri önce din ve fen ilimlerini öğrendikten sonra, tasavvuf yoluna 
girdi. Evliyadan, Şeyh Kasım Çelebi Hazretlerinin sohbetlerinde 
yetişip olgunlaştı. İcazet, diploma aldı. 

Ramazan Efendi kırk dört yaşlarında (993/1586) İstanbul’a 
gelip , Kocamustafapaşa’da Bezistânî Hâce Hüsrev Çelebi tarafın-
dan 994’te (1586) Mimar Sinan’a yaptırılan, tevhidhâne (câmi), 
çilehâne, türbe, şadırvan, harem-selâmlık ve diğer müştemilâtı 
barındıran ve Bezirgân Tekkesi adıyla bilinen dergâhta yaklaşık 
otuz iki yıl irşâd hizmetinde bulunmuştur. Daha sonraları bu 
tekke O’nun adına izafeten Ramazânî âsitânesi (pîr evi) olarak 
anılmıştır. 

 (H.1025) tarihinde İstanbul'da vefat eder ve  Kocamustafa-
paşa semtindeki  dergâhına defnedilir. Kabri bugün bir  ziyaret 
mahallidir. 

Günümüzde “Ramazan Efendi Camii” adıyla anılan bu der-
gah İstanbul Fatih İlçesi  Kocamustafapaşa semtinde, Arabacı Be-
yazıt Mahallesi’nde, Ramazan Efendi Sokağı Bezirgân Odaları So-
kağı, Bezirgân Odaları Çıkmazı ve Dağıstan Çıkmazı tarafından 
kuşatılan arsa üzerinde yer amaktadır.Asitâne 1586-1674 yılları 
arasında Halvetiliğin Ramazâniyye kolu tarafından kullanılmıştır.
Günümüzde de bu dergahta ayin günü Pazartesi’dir. 

Sümbül Efendinin, Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari 
hakkında gösterdiği keramet şöyle anlatılır: "Hazret-i Pir Ramazan 
Mahfi Karahisarinin dergâhının olduğu yer önceleri bahçe idi. Bir 
gün Sümbül Efendi buradan geçerken, dergâhın bulunduğu yer-
de oturarak; "Buradan tevhid kokusu geliyor" buyurdu. Hâlbuki 
Hazret-i Pir Ramazan Mahfi Karahisari daha doğmamıştı. Fakat 

İstanbul’da Afyonkarahisarlı 
bir Halveti Şeyhi
Halvetilik, Türk toplumunda en yaygın olan tarikatlardan 
biridir. Halvetilik, diğer tarikatlardan farklı olarak, her 
zümreden insana hitabeden ve müntesipleri arasında 
her meslekten insanları görmenin mümkün olduğu bir 
gönül ocağıdır. Halvetilik, tasavvuf tarihinde bir çok kollara 
ayrılmasından dolayı “tarikat fabrikası” diye adlandırılır. 

İstanbul Kocamustafapaşa’da Ramazan Efendi Camii

Ramazan Efendi’nin Türbesi
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daha sonra İstanbul'a gelen Hazret-i 
Pir Ramazan Mahfi Karahisari buraya 
gelip yerleşti ve insanlara doğru yolu 
gösterdi" 

Ramazan Mahfi Karahisari, hilm 
ve vekâr sahibi olup, ilâhî muhabbet 
sahiplerinin hürmet ve itibarına maz-
har olur. Rüya tabirinde çok derin 
bilgilere sahip olduğu bilinmektedir.
Sultan III.Mehmed’in vezirlerinden 
Mahmûd Paşa, Ramazan Mahfi Ka-
rahisariye bağlı olan üst düzey bir 
kişidir. Vezirliği bırakarak, tasavvufa 
yönelip, bu bağlılığı devam ettirmek 
ister. Bir gün Sadrazam Yemişçi Ha-
san Paşanın elinden kaçıp, Ramazan 
Mahfi Karahisariye sığınır. Sadrazam 
onun, Ramazan Mahfi Karahisarinin 
dergâhında gizlendiğini öğrenince, 
adam gönderip, oradan almalarını emreder. Fakat Ramazan Mahfi 
Karahisari, Mahmûd Paşayı teslim etmez. Bir gün Sadrazam bizzat 
kendisi gelip, veziri teslim almak isteyince, Ramazan Mahfi Karahi-
sari; "Bizim dergâhımızda paşa yoktur. Cümlesi derviştir. İsterseniz 
gelsinler, görünüz, hangisi Mahmûd Paşa ise alınız" dedikten sonra, 
dervişleri çağırır. Mahmûd Paşa onların arasında aba giymiş olarak 
bulunmaktadır.Sadrazam Hasan Paşa onu bu hâlde görünce, işte 
budur demeye gücü yetmez ve oradan ayrılır" 

Ramazan Mahfî Hazretleri hakkında bir çok nutk-i şerîf söy-
lenmiş ve türbesine levhalar halinde konulmuştur

Habbezâ ârif-i billâh şeh-i devrân-ı zamân 

Mazhar-ı nûr-ı ilâhî bu Efendi Ramazân

Nice dem âh iderek gül-şen-i irfân içre 

Gül-i tevhîdin olup bülbülü itmiş efgân 

Nefsi cû’ u ataş-ı nâr ile ihrâkından 

Ramazân Mahfî diyü tesmiye olmuş şâyân 

İtdi sâliklerini zikr-i Hudâ’ya teşvîk 

Buldular “hû” diyerek cümlesi feyz-i Yezdân

Bir diğeri şöyledir;

Budur ol Hazret-i Sultân Ramazân-ı Mahfî 

Vâris-i ilm-i Nebî vâkıf-ı esrâr-ı Hudâ 

Mazhar-ı cûd u kerem menba’-ı eltâf u himem

Sünbül-i bâğ-ı İrem gonca-i gül-zâr-ı vefâ 

Şems-i devlet ki doğup Karahisâr ufkundan

İtdi ol şehri cemâliyle behişt-i a’lâ

Şeyh-i zî-şânı olan Karahisârî Muhyî 

Eyledi sırrını takdîs ü makâmın a’lâ 

Sâl-i târîh dokuzyüz ile doksanüçde 

Emr-i pîrân ile İstanbul’u kıldı me’vâ

Abd-i dergâhının en âcizi bir sâhib-i hayr 

Zât-ı vâlâlarına itdi bu dergâhı binâ 

Otuziki sene neşr eyledi ilm ü rüşdü 

Zâhir ü bâtın idüp hizmet-i şer’-i ulyâ 

Hâşiye tarh kılup şerh-i akâyid üzre 

Kal’a-i dîne meğer urdu esâs-ı ma’nâ

Duysa ki ilmini âkıl olur idi mecnûn

Bilse ger aşkını Mecnûn olur idi
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Leylâ Halvetî râhın idüp aşk ile bu Îsâ-dem 

Feyz-i i’câz-ı kerâmet-şiyemiyle ihyâ

Ramazâniyye kolu nâmına mensûb olarak 

Açdı bir yol ki sonu îyd-i visâl-i Mevlâ 

Gerd-i hâk-i deri dermân-ı cefâ deryâ hod

Rûze-dârân-ı gama sofra-i iftâr-ı safâ 

‘İrciî’ emri ile binyigirmibeşde 

Rûh-ı âlîsi bulup izzet ile vasl-ı Hudâ

Ârifâ merhamet-efzâ-yı suâl-i zuafâ

Ey ki dânâ-yı kemâl-i keremin arz u semâ 

Acz ü hırmân-ı hicâb ile dahîlin oldum 

Beni dûr eyleme bâb-ı kereminden iclâ

Olsun iftâr-ı atâyân ile dil-sîr-i merâm 

Hasta dil teşne-i aşk ismet-i bî-berk ü nevâ

Nâil-i feyz ide Mevlâ bizi lutfen keremen

Ramazân hürmetine eyleyelim îyd-i safâ 

Ramazan Mahfi Efendi’nin “Mahfî” mahlaslı ilâhileride vardır ;

’’Mahfî bugün gözleyüp 

Girdi yola aşk özleyüp 

Aşıkların cem’ eyleyüp 

Gitsün bugün “Hû Hû” diyü.’’

Tasavvuf hakkında şu güzel sözleri söylemiştir;

‘’Tasavvuf kimse gönlün yıkmamaktır

Haram ve nehyi olana bakmamaktır’’

Ramazan Efendi, “Mahfî” mahlasından da anlaşıldığı gibi 
kemâlini gizleyen bir Allah dostudur.

Halveti Tarikatı silsilesinde Ramazan Efendi’den önce de 

Afyonkarahisar’lı şeyhler postnişin olarak bulunmuştur. Bun-
lar Halvetiliğin 2. ve gerçek kurucusu olan Şeyh Seyyid Yahya 
Şirvani’nin halifesi ve ondan sonra postnişin olan Sandıklı do-
ğumlu Pir Şükrullah Efendi, silsilenin 42. sırasındaki  Hazret-i 
Şeyh Kasım Çelebi Efendi Karahisarî, 43. sırada Hazret-i Şeyh 
Muhammed Muhyiddin Karahisarî’dir.

44. sırada ise  Hazret-i Pir Ramazan Efendi Mahfî Karahisarî 
bulunmaktadır. Kendisinden sonra Halvetilik’te (Ramaza-
niye Kolu) olarak bir ekol ortaya çıkmıştır. Balkanlar’da çok 
yaygın olan Halvetiliğin bu koluna ait bazı tekkeler bugün 
Makedonya’nın İştip, Ohri şehirlerinde halen ayaktadır.

Eserleri 

Kütüphane kayıtlarında Ramazan Mahfî’ye çeşitli eserler 
nisbet edilmektedir: 

Haşiye ala Haşiyeti’l-Hayâlî ala Şerhi’l-Akaidi’n-Nesefiyye 
(İstanbul 1265, 1308, 1320, 1326)

Risâle fî Tefsîr-i âyet-i “leyse bi-zallâmin li’labîd” (Süleyma-
niye Ktp., Hacı Beşir Ağa 666, vr. 98-99)

Şerh-i Tarîkati’l Muhammediyye (Süleymaniye Ktp., Kılıç 
Ali Paşa 600, 425 vr., nüsha tarihi 1070)

Risâle-i Zikir (Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdai Efendi 375, vr. 
19-31)

Nüsha-i Şerîf (Isparta Uluborlu Alaâddin İlçe Halk Ktp., nr. 
1643). 

Kaynaklar

http://www.halveti.tc/halvetiligin_tarihi.php

http://balturk.org.tr/balkanlarda-halvetiyye-ve-halveti-
tekkeleri/

http://www.huzurpinari.com/arsiv-download/evliyalar-
ansiklopedisi/9106-pir-sukrullah-halveti



Öyle kalabalık halk kitlesinde,
İzdiham yaşandı aşuresinde,
Uzaklardan gelen aşıklarından
Gözyaşı boşandı aşuresinde.

Tam iki yüz sene olan bağımız,
Afyon çelebiler, Emirdağımız
Dörtyüzaltmış yıllık geleneğimiz,
Bugün bir nişandı aşuresinde.

Sultan Mehmet Semailer anıldı
Çalındı neyleri, sema dönüldü
Kırk hatimli aşureler sunuldu
Bir duygu yaşandı aşuresinde.

Gerçek olan gider gerçek peşinde,
Sizde yiyin şifası var aşında
Nice aşıkları köşe başında,
Kükreyip coşanda Aşure Günü

Mehmet Semai’den kaldı bu kazan,
Dörtyüzaltmış sene aşar kaynayan
Neyler ile coştu sema, semazen
Çağlayıp taşandı aşuresinde.

Hak Halili Karacalar vefası
Zehra Sultan, Kadir Sultan sefası
Böylece okundu tarih sayfası
Yüzyıllar aşandı aşuresinde

Aşık Yoksul Derviş yandı özlerim,
Yine dertli, dertli çalar sazlarım,
Şahın huzurunda iki yüzlerim
Yerlere döşendi aşuresinde.

                       YOKSuL DErVİş

SuLTAn DİVAnİ’nİn 
AşurESİnDE
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İnsanoğlunun uçma çabaları ve tut-
kusu her ne kadar günümüzden yüzyıllar 
öncesine uzansa da bugünkü manada ilk 
motorlu uçuş, 1903 senesinde Amerikalı 
Wright kardeşlerin yaklaşık olarak 12 sn 
süren uçuşlarıdır. Bu uçuş dünya havacılık 
tarihinin de başlangıcı olarak kabul edil-
mektedir.

Havacılık tekniğinde kısa zamanda 
yaşanan gelişmeler neticesinde 1900’lü 
yılların ilk çeyreği içinde ülkeler ve hatta 
kıtalararası uçuşlar yapılabilecek seviye-
lere gelindi. Gerek Avrupa ve gerekse de 
Kuzey Amerika’da uçaklarla posta taşıma-
cılığı yapılmaya başlanıldı. 1921 senesine 
gelindiğinde Amerikan ordusu ve posta 
teşkilatının girişimleriyle ilk gece uçuşu 
Nebraska eyaletinin North Platte kasaba-
sıyla Chicago arasında gerçekleştirilmişti.

Ülkemizde ise ilk uçak Harbiye Nazı-
rı Mahmut Şevket Paşa’nın emriyle 1909 
yılında Belçikalı pilot Baron De Catters 
tarafından getirilmişti. Bu uçak 70 km hıza 
ulaşabiliyor ve 700–800 metre yükselebili-
yordu. Ağırlığı ise yaklaşık 500 kg kadardı.

1911–12 tarihleri arasında 
Trablusgarp’ta İtalyanların askeri manada 
ilk defa uçakları kullanıp Osmanlı birlik-
lerine karşı hava saldırıları düzenlemeleri, 
dönemin idarecilerinin dikkatini bu yöne 
çekmişti. Bu yaşananlar Osmanlı idare-
cilerinin gelecekteki tehlikenin ne kadar 
vahim ve ciddi olduğunu anlamalarını ve 
bu yönde başlatılan çalışmaları daha da 
yoğunlaştırmalarını sağlamıştı.Daha 1909 
senesinde dönemin Harbiye Nazırı Mah-
mut Şevket Paşa, Berlin ve Paris askeri 
ataşelerinden havacılık alanında yaşanan 
gelişmelere ilişkin raporlar hazırlamalarını 
istemişti. Gerçi Trablusgarp’ta yaşananlar-
dan çok daha öncede havacılık alanında da 
silahlanmak ve gelişmek gerektiği görüşü 
hâkimdi. Ama yaşanan hadise bunun per-
çinlenmesini sağlamıştı.

16 Ekim 1912 tarihinde Bulgaristan’ın 
savaş ilan etmesi ve Osmanlının Balkan-

larda kalan son topraklarını kaybedeceği 
Balkan Savaşları başladı. Bu savaşlarda da 
Türk Havacıları yaptıkları keşif uçuşları 
ve Edirne şehrinin geri alınmasına yöne-
lik harekâtlarda her türlü eksikliğe, harbe 
uygun olmayan uçak ve teçhizatlarına rağ-
men Balkan savaşlarında görevlerini zayiat 
vermeden gerçekleştirdiler.

DÜnYA HAVACILArI VE                    
AFYOnKaraHİSAr

İmparatorluk için büyük darbe olan 
savaşlardaki bu yenilgiler, idarecileri yurt 
içinde morali yükseltmeye, yurt dışına kar-
şı da gücünü kanıtlamaya yönelik adımlar 
atmaya sevk etmişti. Havacılıkta bu alan-
lardan birisiydi.

Bu sırada Balkan savaşları esnasında 
Osmanlı Devletini gücendirdiğini düşü-
nen Fransa, çekinerek te olsa çeşitli yön-
temlerle eski yakınlığı tekrar kurmak için 
girişimlerde bulundu. Havacılık alanında 
“Üç kıta arası uçuşlar” olarak adlandırdığı 
Paris-Kahire uçuşunu planlayarak doğu 
dünyasına yakınlaşmaya çalıştı.

Bu doğrultu da Fransız pilotlar Dau-
court, Bonnier ve Vedrines gibi pilotların 
Paris’ten yola çıkıp, Anadolu’da mola 
verdikten sonra Kahire’ye inmeleri hedef-
lendi. Havacılıkta sağladıkları gelişmeyi 
sergilemek isteyen Osmanlı idarecileri batı 
ülkeleri ile imparatorluğun bağlantısını 
güçlendireceğine inandıkları bu uçuşları 
çok önemsediler. Dâhiliye Vekâleti uçuş 
güzergâhı üzerinde bulunan duraklardaki 
mahalli idarecilere pilotlara misafirper-
verlik göstermeleri için resmi yazılar yaz-
dı. Mahalli yetkililerde, merkezin yakın 
ilgisine aynı ciddiyetle katıldılar. Nitekim 
pilotların geçtikleri ya da durdukları yerle-
rin vali veya yetkilileri verilen emre uygun 
olarak sürekli merkezi bilgilendiren mesaj-
lar gönderdiler. (1)

Bu Fransız pilotlardan Pierre Dau-
court, Ekim 1913’te Paris’ten hareketle, 
Paris-Kahire uçuşu olarak anılan seferine 
çıkmıştı. Bu uzun mesafe uçuşunun bir du-

rağı olarak İstanbul’a inmişti. Ancak, uçağı 
kötü hava koşullarından dolayı Toros dağ-
larında düşmüştür. Bu kazadan kurtulan 
Daucourt Mısır’a kadar olan uçuşunu ta-
mamlayabilmek için, düşen uçağının yeri-
ne Fransa’dan yeni bir uçak gönderilmesini 
talep etmiştir.

Yine Fransız pilotlardan Vedrines, 
Daucourt’un uçağının Toroslar da düşme-
si sonucu yarım kalan ve gerçekleştirmesi 
için kendisine önerilen Paris-Kahire uçuşu 
için harekete geçti. Vedrines’in durakların-
dan birisi de Afyonkarahisar’dı. Bu uçuş 
ile ilgili olarak Avustralya’da yayınlanan 21 
Şubat 1914 tarihli Powerty Bay Herald ga-
zetesinde, 31 Aralık tarihinde Kahire’den 
alınan ve “Avrupa semalarından süzülen 
M.Vedrines dağları aştı” başlıklı şu habere 
yer veriliyordu.

             

Havacı Jules Vedrines (1881-1919)

“Kahire 31 Aralık.-Ünlü Fransız havacı 
M. Vedrines 3.500 millik Paris-Kahire uçuşu-
nu Pazartesi günü tamamladı. M. Vedrines’e 
Fransız Havacılık Başkanı Paris-Kahire 
uçuşunu önerdiğinde o, üçlü ittifak ülkeleri 
Almanya-Avusturya-İtalya üzerinden uçarak 
Paris-Kahire uçuşunu yapmaya karar verdi. 
Fransız havacı M. Daucourt tarafından teşeb-
büs edilen ilk uçuşta, Daucourt’un uçağı Kü-
çük Asya’da Toros dağları üzerinde düşmüş-
tü. M. Vedrines için çektiği telgrafta “Bayrak 
Toroslar’da düştü onu ileri sen götürebilirsin” 
diyordu. M. Vedrines 400 mil boyunca kapa-
lı bir havada seyahat ederek zemini yoğun 

AFYONKARAHİSAR VE
H. Tahsin GÜNEK*Havacılık Tarihi

* Araştırmacı-Yazar 
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karla kaplı ve soğuk olan Afyonkarahisar’a 
inmişti. Konya’ya gitmek için tekrar havalan-
mış uçuşun son yarım saatinin 15 dakikasını 
korkunç bir fırtına ile mücadele etmek zorun-
da kaldı. Ama bu karşılaştıkları hiçbir şey de-
ğildi. M. Daucourt’un Toros dağlarını geçmek 
için yaptığı başarısız girişimin ardından M. 
Vedrines Toros dağlarını en yüksek noktadan 
geçerek Torosları aşmayı başardı. Bu sırada 
barometre 15.000 feet yüksekliği gösteriyor-
du. Mavi renkli Akdeniz, karla kaplı dağlar 
ve kırmızı renkli Adana Vadisi. Görkemli 
bir manzaraydı. Üç renkli Fransız bayrağını 
çağrıştırıyordu. Toros dağlarından aşağıda 
soğuk havayla tezat oluşturan solunumu zor-
laştıran sıcak ve boğucu yoğun bir atmosfer 
vardı. M. Vedrines uçuşuna devam edebilmek 
amacıyla Mersin’e indi. Oradan da yaklaşık 
elli mil uzaklıkta bulunan Kıbrıs Adasına ve 
ardından Suriye sahillerini takiben Beyrut’a 
ve 180 millik bir uçuşun peşinden de Yafa’ya 
indi. M. Vedrines Kahire’ye gelişinden 32 gün 
sonra Fransız diplomatik temsilcisi tarafın-
dan Lord Kitchener’le tanıştırıldı. Ayrıca 
Hıdiv tarafından da kabul edildi” diye yaz-
maktaydı.(2) 

Böylece Afyonkarahisar tüm dünyanın 
ilgiyle takip ettiği Paris-Kahire uçuşunda, 
kıtalararası uçuş seferlerinin güzergâhında 
bir durak noktası olarak dünya havacılık 
tarihinin yaprakları arasına adını yazdırmış 
oluyordu.

Afyonkarahisar’a ilişkin bir başka hadi-
se ise şu şekilde cereyan ediyordu: I. Dün-
ya Savaşı sonunda Avustralya havacılık faa-
liyetleri bakımından biraz sessiz kaldı. Ül-
kesi içinde uçak ve pilotları olmasına rağ-
men, Avustralya dışından hiç kimse uçarak 
ülkeye gelmemişti. Ancak 1919 senesi 
içerisinde şartlar değişti. O yıl Avustralya 
hükümeti ülkede havacılığa karşı artan ilgi 
karşısında içinde birçok Avustralyalı pilo-
tunda bulunacağı bir İngiltere-Avustralya 
uçuşu planladı. İngiltere’den Avustralya’ya 
30 günde tamamlanması planlanan 8.400 
millik yarışı birinci olarak tamamlayacak 
ekibe de 10.000 poundlukta bir ödül kon-
muştu. Yalnız konulan ödülü alabilmek 
için ekiplerin Commonwealth (İngiliz 
Milletler Topluluğu) üyelerinden olmaları 
gerekiyordu. Bu koşullarda Commonwe-
alth ülkelerinden (genellikle Avustralyalı) 
altı ekip bu yarışmaya katıldı.

Yetkililer yarışma için Avrupa-Asya-
Pasifik güzergâhının daha güvenli olaca-
ğına inanıyorlardı. Çünkü Kuzey Amerika 

güzergâhına göre pilotların acil durumlar-
da uçaklarını indirebilecekleri birçok kara 
parçası vardı. Londra’dan başlayacak yarışa 
6 ekip katılıyordu. Ancak Commonwealth 
vatandaşı olmamalarına ve dolayısıyla 
kazansalar bile ortaya konan ödülü alama-
yacaklarını bilmelerine rağmen, sırf prestij 
için Tğm. Etienne Poulet liderliğindeki bir 
Fransız ekibi yarışa katılanlar arasındaydı-
lar. Yardımcısı da Jean Benoist idi. (3)

Fransız Pilot Etienne Poulet -1919

Fransız ekibin uçuş rotası üzerinde 
Afyonkarahisar’da bulunuyordu. Teğmen 
Poulet yarışın İstanbul-Bağdat bölümün-
de Afyonkarahisar üzerine geldiğinde 
olumsuz hava şartları dolayısıyla bugün-
kü Cirit Kayası yakınlarına zorunlu iniş 
yapmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla 
Afyonkarahisar tüm dünyada büyük ilgi 
uyandıran İngiltere – Avustralya uçuşun-
da da Teğmen Poulet’in Afyonkarahisar’a 
zorunlu iniş yapmak zorunda kalmasıyla 
adından söz ettiriyordu. Bu gazetelerden 
The Queenslander 17 Ocak 1920 tarihli 
“M.Poulet Küçük Asya (Anadolu) da bu-
lunan Afyonkarahisar’da” başlıklı haberin-
de,  “İstanbul’dan Bağdat’a gitmek üzere yola 
çıkan M.Poulet, Küçük Asya üzerinde yaptığı 
uçuş sırasında kötü hava şartları nedeniyle 1 
Kasım’da buraya inmek zorunda kaldı” diye 
yazmaktaydı.

    

. 
 

Bu yarışın sonunda Etienne Poulet’in uça-
ğı Rangoon’a kadar ulaştıktan sonra, Bang 
Kong’a gitmek üzere havalanırken motoru-
na kuş çarpması sonucu zorunlu iniş yap-
mıştır. Fakat iniş sırasında uçak hasar gör-
düğünden yarış dışı kalmıştır.

İSTAnbuL-KaHİrE uçuşu VE 
İLK HAVA şEHİTLErİmİZ

Bir müddet sonra Balkan savaşlarının 
acı hatıralarını silmek ve Osmanlı İmpa-
ratorluğunun kuvvetini göstererek sarsı-
lan prestijini yeniden tesis etmek, Fransız 
pilotların Türkiye’de yarattığı hayranlığı 
Türk havacılarına çevirmek maksadıyla, 
Türk pilotlarının da İstanbul’dan Kahire’ye 
o zamana kadar yapılan en uzun uçuşu 
gerçekleştirmeleri planlandı. İki uçak ta-
rafından gerçekleştirilecek projeye göre, 
izlenecek rota Eskişehir, Afyonkarahisar, 
Konya, Adana, Halep, Humus, Beyrut, 
Şam, Kudüs, Elariş, Port Said, Kahire ve 
İskenderiye olarak belirlenmişti. Toplam 
uçuş saati 25 ve toplam uçuş mesafesi 
2.515 km’den oluşuyordu.

İstanbul-Kahire 
Uçuş Güzergahı – 
1914 senesi    

Buna göre pi-
lotlar Fethi Bey ve 
yardımcısı Sadık Bey 
Muavenet-i Milliye, 
Nuri Bey ve yardım-
cısı İsmail Hakkı Bey 
ise Prens Celaleddin 
isimli uçaklarla uçuşa 
hazırlandılar. En sonunda 8 Şubat 1914 
tarihinde büyük merasimlerle uçuş rota-
larında Afyonkarahisar’ında bulunduğu, 
İstanbul-Kahire uçuşu başladı. Hava şart-
larının kötüleşmesi üzerine kısa bir süre 
sonra Nuri Bey ve Yardımcısı İsmail Hakkı 
Beyi geri dönmeye zorladı. Fethi ve Sadık 
Beyler ise 10 Şubat 1914’te Afyonkarahi-
sar üzerinden geçerek, Şam’a kadar başarılı 
bir şekilde uçuşlarını devam ettirdiler. 
Ancak uçakları Taberiye ilçesi Şimiriye 

bucağı yakınların-
da 27 Şubat 1914 
tarihinde düşerek 
parçalandı. Her 
ikisi de, Türk 
havacılık tarihinin 
ilk şehitleri olarak 

tarihe geçtiler.

1916-1918 yılları arasında Karahisar-ı 
Sahib mutasarrıflığı yapan Ethem Bey’in 

Afyonkarahisar’a inmek zorunda kalan 
Fransız Pilot Etienne Poulet’in uçağı Cirit 

Kayası yakınlarında 1 Kasım 1919 (5)
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(Tuncel) oğlu Prof. Bedrettin Tuncel yıllar 
sonra yayımladığı anılarında şöyle der;

“İstasyon yakınındaki Akarçay düz-
lüğünde garip biçimli tek pervaneli, galiba 
Fransızlardan ele geçme savaş uçağını; sağı-
na soluna aldığı o kocaman kelle şekerlerine 
benzeyen iki bombasını; çayır kenarından 
selamladığımız teyyareci Fethi’yi, o gittikten 
sonra Sadık’ı içim burkularak anıyorum. 
İkisini de ayrı ayrı uğurlar beklerdik dönüşle-
rini.’’ (Beldemiz Dergisi Sayı 29-Aralık 1992 
s.20)

Nuri Bey 

(1890-1914)

Nuri Bey ve 
yardımcısı İsmail 
Hakkı Bey ise 14 
Şubat 1914 tari-
hinde Eskişehir-

Bolvadin-Akşehir etabını tamamlamışlar-
dır. Bu uçakta yolculuğunu tamamlamak 
üzere havalanırken, 11 Mart 1914 tarihin-
de Yafa açıklarında denize çakılmışlardır. 
Kazada Nuri Bey şehit olurken, İsmail 
Hakkı Bey yaralı olarak kurtulmuştur. Her 
iki kazada da şehit olan pilotlar Türk Mil-
leti üzerinde derin bir üzüntü yarattı. Şehit 
olan pilotların Şam’da bulunan Selahattin 
Eyyubi Türbesine defnedilmeleri karar-
laştırıldı. Son olarak Pilot Salim Bey ve 
Yardımcısı Kemal Bey 9 Mayıs 1914 tari-
hinde Kahire’ye ulaşarak, İstanbul-Kahire 
uçuşunu gerçekleştirdiler.

İLK HAVA şEHİTLErİmİZİn 
İSİmLErİ AFYOnKaraHİSAr’DA 

YAşIYOr

İstanbul-Kahire uçuşunu gerçekleştir-
mek amacıyla yola çıkan ve bu uğurda şehit 
düşerek Türk tarihine malolan bu önemli 
şahsiyetlerin aziz hatıralarına saygının bir 
ifadesi olarak H.1332 senesi içinde Af-
yonkarahisar merkeze bağlı Corca-i Kebir, 
Corca-i Sagir ve Mihail(Halk arasında Mı-
yıl) köylerine Fethi Bey, Sadık Bey ve Nuri 
Beylerin isimleri verilmiştir.(6) Ayrıca 
Muğla’nın 1914 senesine kadar Meğri olan 
ilçesinin adı, bu tarihten sonra Fethi Beyin 
anısına, Fethiye olarak değiştirilmiştir. 

İstanbul Kahire uçuş Güzergâhının 
mesafeleri

İstanbul-Eskişehir                 220 Km.  
Eskişehir-Afyonkarahisar     129 Km. 
Afyonkarahisar-Konya         280 Km. 
Konya-Ulukışla                     150 Km.  
Ulukışla-Adana                     130 Km. 

Adana-Halep                         200 Km.  
Halep-Humus                        180 Km. 
Humus-Beyrut                       300 Km.  
Beyrut-Şam                              90 Km. 
Şam-Kudüs                            200 Km. 
Kudüs-Elariş                          150 Km.  
Elariş-Port-Sait                      150 Km. 
Port-Sait-Kahire                     175 Km. 
Kahire-İskenderiye                 170 Km. 
       Toplam   2.515 Km.dir.

İSTİKLAL HArbİnDE 
HAVA SAVAşLArI ESnASInDA 
AFYOnKaraHİSAr’DA şEHİT 

OLAn pİLOTLArImIZ

Yunan işgalini sona erdirmek için tüm 
alanlarda savaş ve hazırlıklar devam eder-
ken, hazırlıkların bir kısmı da hava birlik-
lerinde sürdürülüyordu. Bu alanda gerekli 
olan malzeme, personel ve teçhizat temin 
edilmeye çalışılıyordu. Uçak ve malzeme 
ihtiyaçları Fransız ve İtalyanlardan satın 
alınmaktaydı.

1922 senesinin ortalarına doğru Bü-
yük Taarruz yaklaşırken Yunanlılara karşı 
verilen hava mücadeleleri de olanca hızıy-
la devam etmekteydi. 24 Temmuz 1922 
tarihinde gene Yunan hatlarında keşif 
yapmak maksadıyla Pilotlarımız Cemal ve 
Bahattin Beyler içinde bulunduğu uçakla 
birliklerinden havalanarak Afyonkarahisar 
üzerine gelmişlerdi. Türk uçağını gören 
Yunanlılar hemen iki uçaklarını havalandı-
rarak saldırıya geçerler. Pilotlarımız Yunan 
uçaklarından birini Sincanlı ovası üzerinde 
iken düşürürler, diğer uçak ise zorunlu iniş 
yapmaya çalışırken hasar görmesi üzerine 
devre dışı kalır. Bunun üzerine Yunanlılar, 
pilotları Evangelos Papadakis ve Chiris-
tophoros Stavropoulos’un kullandığı iki 
uçak daha havalandırmışlardır. Büyük bir 
mücadelenin sonunda, Cemal ve Bahaat-
tin Beylerin içinde bulunduğu uçak, Yunan 
pilot Chiristophoros Stavropoulos tarafın-
dan Gazlıgöl yakınlarında düşürülerek şe-
hit edilmişlerdir.

                                                       
                    

Cemal Bey                 (1892-1922)
                                  Ahmet Bahattin Bey

Cemal ve Bahaattin Beylerin verdikle-
ri mücadele ve gösterdikleri kahramanlık 
Yunanlıların bile takdir ve hayranlığını 
kazanmış ve Mevlevi(Türbe) camii ve 
sonrasında Paşa(Umur Bey) camiinde ya-
pılan cenaze merasimlerine katılarak hay-
ranlık ve takdirlerini göstermişlerdir. İki 
gün sonra teğmen Nicholas Deas ve pilot 
John Chatzikamaris pilotlarımızın kalkış 
yaptıkları havaalanına 50 metre kadar 
alçalarak, pilotlarımızın şahadetleri ve ce-
naze merasimlerine ilişkin bilgilerin yazılı 
olduğu kâğıtlar atmışlardır.(7) Bu arada 
kendilerine Türk tarafından herhangi bir 
ateş açılmamıştır. Şehit pilotlarımız bugün 
Afyonkarahisar’da asri mezarlık içinde bu-
lunan şehitlikte yatmaktadırlar.

Uçaklarını düşü-
rerek pilotlarımızı 
şehit eden, Yunan 
pilot Chiristopho-
ros Stavropoulos 
ise 18 Eylül 1923 
tarihinde bağlı bu-
lunduğu filonun 
yaptığı manevra-
lar sırasında Atina 

yakınlarında düşerek ölmüştür. (8)

Görüleceği üzere, Afyonkarahisar 
Türk ve Dünya havacılık tarihinde önem 
arz eden birçok havacılık faaliyetine ve mü-
cadelelerine sahne olmuştur. Gerek kıtala-
rarası uzun mesafe uçuş faaliyetleri, gerek 
İstiklal Harbinde düşmana karşı verilen 
savaşta birçok başarılı mücadeleye tanık-
lık etmiştir. Bugünde bulunduğu önemli 
konum ve çeşitli alanlardaki potansiyelleri 
nedeniyle, Batıdan Doğuya –Kuzeyden 
Güneye yapılan ve yapılacak uçuşlarda do-
ğal bir havaalanı olarak bu alandaki konum 
ve özelliğini fazlasıyla muhafaza ve devam 
ettirmektedir.
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Aviators

Yunan Pilot Christophoros 
Stavropoulos (1902-1923)



Batıl; boş, manasız olan, gerçeğe uyma-
yan1, sahte, yalan2, hurafe ise; uydurma, 
efsane, yalan hikâye3, bunama, güz mevsi-
mine girme4, dini bilgiler ve kaideler ara-
sına karışmış yanlış inanç5 gibi manalara 
gelmektedir. 

“Hurafe” veya “Batıl İnanç” olarak da 
isimlendirebileceğimiz halk inançları; 
insanları korku, çaresizlik, rüya veya bir 
rastlantı sonucu mantıksal temele dayan-
mayan inançlara yöneltmiştir. 

Halk inançlarının çıkış sebeplerini iki 
grupta toplamak mümkündür. Bunlar:

1-Taklit ve Taassup
Önceki dinlere ait tahrif olan inançlar-

dan bazı unsurların İslam’a taşınmasıdır. 
Mesela, Şamanizm’den gelen su kültü, Ya-
hudilikten gelen tılsımlar, Hıristiyanlıktan 
kalan türbeleri kutsallaştırma hurafeleri 
bunlardan bazılarıdır.6 

2- Cehalet
Dini konuların ana kaynakları olan 

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’in tam olarak 
bilinmemesidir. Bunun için de sağlam bir 
din eğitimine ihtiyaç vardır.7

Kur’an ve sünnete dayanmayan halk 
inançlarının büyük bir kısmı akıl ve bi-
limden uzak, boş ve yersiz sözler olmakla 
birlikte, bazıları da tedbir açısından söyle-
nerek geçmişin ışıksız dünyasında halkın 
umudu, tesellisi ve çok kere de çaresi ol-
muştur. İnsan yaratılışı gereği inanmaya ve 
telkine müsaittir. Kur’an ve sünnete dayalı 
bir inanç olmadığı zaman başına bir dert, 
bir bela ve sıkıntı gelince cehaletinin gere-
ği olarak bundan kurtulmak ve şifa bulmak 
umuduyla her çareye başvurmakta ve her 
1 D. Mehmet Doğan; Büyük Türkçe 
Sözlük, İz Yayınları, 11. baskı, İstanbul 
1996, s. 120
2 Abdullah Yeğin; İslâmî, İlmî, Edebî, 
Felsefî Yeni Lügat, Cihan Neşriyat ve 
Matbaacılık, İstanbul 1992, s. 53  
3 Yeğin; a.g.e., s. 232 
4 İbni Manzur, Lisanü’l-Arap, Beyrut, trs. 
IX, 62, “hrf” md. (den naklen, M. Selim 
Arık, Hurafe ve Batıl İnançlar Üzerine Bazı 
Düşünceler”, Diyanet İlmi Dergi, C. 42, sayı: 
2, Başak Matbaası, Ankara 2006, s. 126.
5  D. Mehmet Doğan; a.g.e,  s. 502 
6  M. Selim Arık, a.g.m, .s. 128.
7  M. Selim Arık, a.g.m, .s. 128.

duyduğu şeyi yapmaya kalkışmaktadır. 
Anadolu’nun, hatta dünyanın her yanın-

da olduğu gibi Afyonkarahisar ve çevre-
sinde de halk inançlarının yaygın olarak 
kullanıldığı bir gerçektir. Görev yaptığım 
okullarda, öğrenciler arasında bu tür halk 
inançlarının varlığını gözlemledim. Yeri 
geldikçe bu inançların İslam dininde ye-
rinin olmadığını ve bunlara inanılmaması 
gerektiğini belirttim. Fakat daha sonra 
bunların olabildiğince toplanıp derlen-
mesi gerektiği düşüncesi ile öğrencilere 
bulundukları mahalle, köy ve kasabalarda 
özellikle aile büyüklerinden işittikleri halk 

inançlarını toplamalarını ve ödev olarak 
yazmalarını istedim. Bu makalenin oluş-
masında bu öğrencilerin ve aile büyükleri-
nin büyük katkıları oldu. 

Afyonkarahisar’ın merkez, köy ve kasa-
balarında geçmişten bugüne inanıla gelen 
halk inançlarını konularına göre sınıflan-
dırarak 25 başlık altında incelemeye aldık.  

1-Afyonkarahisar Kalesi İle İlgili 
İnançlar

1) Evlenmek isteyen kızlar iyi bir kısmet 
dilemek, kısmeti bağlı olanlar da kısmetle-
rinin açılması için kaleye çıkarlar. Bunun 
için evlenme zamanı gelmiş genç kızlar 

AFYONKARAHİSAR HALK İNANÇLARI 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME-1

Abdülkadir KaLEnDErOğLu
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yanlarında yaşlı bir kadınla birlikte yan-
larına da asma bir kilit alarak Cuma günü 
kaleye çıkarlar. Kaleye çıkmadan önce 
kilitlenen kilit kaleye çıkınca yaşlı kadın ta-
rafından genç kızın başında açılır. Böylece 
kızın bahtının açılacağına inanılır. 

2) Afyon Kalesine bir defa çıkan bir ya-
bancı 7 yıl Afyon’dan ayrılamaz.

3) 6 Mayıs-Hıdrellez günü genç kızlar 
kaleye çıkarak Kız Kulesi’nden; “Bahtım, 
bahtım altın tahtım, evlenecek vaktim” 
diyerek bağırır. Böylece kısmetinin açılaca-
ğına inanılır. 

4)  Kalenin kapısının kemerinde bulunan 
oyuğa bir dilek tutularak üç tane taş atılır. 
Eğer atılan üç taş da oyuğa girerse tutulan 
dileğin yerine gelir.  

5) Hıdrellez günü sınıfını geçmek iste-
yenler Afyonkarahisar Kalesi’ne çıkar ve 
Kız Kulesi’nden dileklerini Hızır ve İlyas’a; 
“Okulu bitirecek vaktim” diye bağırarak 
duyururlarsa dilekleri kabul olur.  

6) Hıdrellez günü çocuk sahibi olmak 
isteyen gelinler Afyonkarahisar Kalesi’ne 
çıkıp Kız Kulesi’nden dileklerini Hızır ve 
İlyas’a; “Çocuğum olacak vaktim” diye 
bağırarak duyururlarsa dilekleri kabul olur. 

2-Ağaçla İlgili İnançlar
1) Kara ağaçtan düşen kişi yaşamaz.
2) İncir ağacının altında uyuyanları şey-

tan alır, götürür.
3) Ceviz altında yaşayanları şeytan alır, 

götürür.
3-Ateşle İlgili İnançlar
1) Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan hak-

kında dedikodu yapıldığını gösterir.
2) Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe 

tırnak atmak, su dökmek uğursuzluk geti-
rir.

3) Ateşi söndürmek için su dökülmez, 
ateş toprakla örtülür. 

4) Sabah evinden başkasına ateş verenin 
ocağı söner. 

5) Ocağın üstünü boş bırakmak uğursuz-
luk getirir.   

6) Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi 
külün yanında yatılmaz. Çünkü cin ve şey-

tanın oyun yeridir. 
4-Cin, şeytan ve ruhla İlgili İnançlar
1) Bir çocuk kötü bir şey yaparsa cin çar-

par.
2) Bir kimse kötü bir şey yapacak olursa 

şeytan çarpar.
3) Çamaşır yıkanan yere işenmez. İşenir-

se şeytan çarpar.
4) Parmak kütletmek şeytanı zikretmek-

tir.
5) Parmak kütletmek şeytana tesbih çek-

mektir.   
6) Esnerken ağız kapatılmazsa içine şey-

tan yavruları dolar.
7) Kapı eşiğine oturulmaz. Şeytan çarpar.
8) Besmele çekmeden bir yere oturan 

kişinin kucağına şeytan oturur.
9) Gece ıslık çalan kişi şeytanı getirir.
10) Elbiseler besmele çekilerek dürülüp 

kaldırılmalıdır. Bu yapılmazsa şeytan giyer. 
11) Duvar dibinde uyumak iyi değildir. 

İnsan çarpılır.
12) Evin içerisi temiz olmazsa oraya me-

lekler değil, şeytanlar gelir. Böylece o evde 
mutluluk değil, geçimsizlik olur. 

13) Soğan kabuğu şeytanın parasıdır. 
14) Tuvalet ve banyoda şarkı söylenirse 

cinler toplanır ve söyleyene musallat olur-
lar. 

5- Doğum ve çocukla İlgili İnançlar
1) Hamile kadının karnı sivri olursa do-

ğacak çocuk erkek olur.
2) Hamile kadınlar saçlarını kestirmezler.
3) Hamile kadın görmeden bir yere ma-

kas, bir yere bıçak konulur ve üzerleri ör-
tülür. Hamile kadın makasın üzerine otu-
rursa doğacak bebek kız, bıçağın üzerine 

oturursa erkek olur. 
4) Hamile kadın şeftali gibi tüylü bir şey 

yerse ya da maymun gibi tüylü bir hayvan 
görürse doğacak bebek çok tüylü olur. 

5) Hamile kadına bebeğin ağzı balık ağzı 
gibi büyük olur korkusuyla balık, dudağı 
yarık olur korkusuyla tavşan, sümüklü olur 
korkusuyla kelle ve paça yedirilmez. 

6) Hamile kadına içi kalkmasın (korkma-
sın) diye cenazeye baktırılmaz.   

7) Bebek doğduktan sonra koltuk altları-
na tuz sürülür. (ileride ter kokmasın diye)

8) Doğum yapan kadın ve çocuk 40 gün 
boyunca yalnız bırakılmaz. Bırakılırsa al 
basar, kırk basar. (Al basması bazı cinlerin 
anne ve bebeğe musallat olması veya nazar 
değmesi demektir)

9) Doğum yapmış kadın kırk gün içinde 
herhangi yeni doğum yapan bir kadınla 
karşılaşırsa kırk basmaz. 

10) Yeni doğmuş çocuğun yanında baba-
sı çok para çıkarırsa çocuğu kırk basmaz. 

11) Kırk basmış bir çocuğu yedi evin ço-
rak damının oluğundan su toplar, toplanan 
suyu meşe külüyle karıştırıp çocuk yıkanır-
sa çocuk kırk basmasından kurtulur. 

12) Aynı evde oturan iki gelinin kırkları 
karıştığında mecburen bir arada bulunma-
ları gerektiğinden birbirleri ile “iğne değiş-
tirerek” bir araya gelebilirler.      

13) Doğum yapan kadının başına al bas-
maması için kırmızı kurdele bağlanır. 

14) Yeni doğum yapmış bir kadın kırkı 
çıkmamış başka bir loğusa ile (kırk basma-
sın diye) yan yana getirilmez.   

15) Yeni doğmuş bebeğin yüzüne sarılık 
olmaması için sarı tülbent örtülür. 
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16) Yeni doğan çocuğun sarılık olmaması 
için bebeğin bileğine sarı kurdele bağlanır.  

17) Loğusa kadın ve yeni doğmuş bebek 
40 gün süre ile evden çıkarılmaz. Çıkacak 
olurlarsa al basmasına uğrayıp hasta olur-
lar.

18) Yeni doğan çocuk kırk gün sonra an-
nesiyle birlikte akraba ziyaretlerine gider. 
Akrabalar daha önceden hazırladıkları iç 
çamaşırı, havlu, bebek takımı gibi hediye-
leri “sıçanlık” olarak verirler. Sıçanlık ver-
meyenlerin evini sıçanlar basar.    

19) Loğusa kadına besmelesiz eşit atlatıl-
maz. Kucağında bebek ile besmelesiz eşit 
atlarsa şeytan bebeği değiştirir. 

20) Yeni doğan çocuğu cinlerin rahatsız 
etmemesi için yastığının altına bir çakı bı-
çağı bırakılmalıdır.     

21) Bebeğin veya annenin yataklarının 
altına al basmaması için makas veya bıçak 
konur. 

22) Yatan veya oturan çocuğun üzerin-
den atlanmaz. Eğer atlanırsa çocuğun boyu 
kısa olur.

23) Kundakla çocuk üzerinden atlanırsa 
çocuk büyüyemez.

24) Loğusa kadın üzerinden kedi geçerse 
çarpılır.

25) Ateşle oynayan çocuk gece yatağına 
işer. 

26) Oğlan çocuğunun saçını ilk kez am-
cası veya dayısı keser.

27) Çocuklar gece beş taş oynarsa düş-
man gelecek denir.

28) Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa 
çocuk yabani olur. 

29) Yeni doğan bir çocuğun göbeği kesil-
dikten sonra okulun bahçesine gömülürse 
yüksek okullarda okur. Caminin avlusuna 
gömülecek olursa din adamı olur.  

30) Hamile kadın aşerdiği sırada neye 
bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.

31) Lohusalar kabirden geçemezler.  
Eğer geçecek olurlarsa kırk basar.

32) İki yeni doğum yapmış kadın mahal-
le çeşmesinde karşılaşırsa kesinlikle yan 
yana gelmez. Biri mahalleyi terk eder.

33) Yeni doğum yapmış kadınlar 40 gün 
boyunca kırmızı yazma bağlarlar.

34) Bebeğin düşmüş olan göbeği aile 
tarafından evine bağlı olması isteniyorsa 
evin içerisine, okuması isteniyorsa okul 
bahçesine, dinine bağlı olması isteniyorsa 
caminin bahçesine, hayvancı (besici) ol-
ması isteniyorsa ahıra gömülür.  

35) İlk defa dişi çıkan çocuğa diş göllesi 
yapılır ve akrabalar çağrılır. Gölleye çağrı-
lan konukların önünde bir tepsiye makas, 
tarak, kalem, bıçak, para gibi eşyalar konu-
larak bebeğin önüne getirilir. Bebek makası 
alırsa terzi, tarağı alırsa berber, bıçağı alırsa 
kasap, parayı alırsa zengin, kalemi alırsa 
okuyup büyük adam olacağına inanılır.     

36) Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçı-
nı dayısı keserse saçı gür olur. 

37) Koç katımında koçun üzerine kız ço-
cuğu bindirilirse doğacak kuzu dişi, oğlan 
çocuğu bindirilirse doğacak kuzu erkek 
olur.  

38) Bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mut-
laka ölüm meydana gelir. 

39) Çocuk apalayarak yürürse misafir 
gelir.   

40) Geç yürüyen bebekler için aydaş (ra-
şitizm) aşı dağıtılır. 

41) Çocuk tek olarak sünnet ettirilmez. 
Muhakkak yanında bir çocuk da sünnet 
ettirilip yatırılır. Eğer bir eş bulunamazsa 
sünnet sırasında bir horoz kesilerek boşluk 
doldurulur.  

42) Küçük çocuğun boyunu ölçerken ka-
rış kullanmak uğursuzluk getirir. 

6-Erkek ve Kadınla İlgili İnançlar 
1) Bir kadın iki erkek arasından geçerse 

çocuğu olmaz.
2) Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi 

uğursuzluktur. 
3) Bir adam iki kadının arasından geçerse 

sözü geçmez. 
4) Kadınların erkeğin önünden geçmesi, 

o erkeğin o gün akşama kadar işinin ters 
gitmesine sebep olur.  

5) Bir adam iki kız arasından geçerse 
köse olur.

6) Yarım çay içen kadın dul kalır.
7) Ava gidecek kişinin önünden kadın 

geçerse o kişi avlanamaz.
8) Kız baba evinden Perşembe veya Pa-

zar günü çıkar.
9) Evde kalan genç kızlar camiye götürü-

lüp başında kilit açılacak olursa nasipleri 
açılır.  

10) Erkeklerin kırmızı kıyafet giymesi 
uygun olmaz. (Kötü insanların nazarını 
çekmemesi için)

11) Bir kadın erkeğin önünden geçmez, 
bekler.  Geçecek olursa kısmeti kapanır. 

12) Hayızlı kadın unun yanına varamaz. 
Hamur yoğuramaz. Yapacak olursa günaha 
girer.   
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7-Ezanla İlgili İnançlar
1) Ezan okunurken yürüyen kişi melekle-

rin kanatlarını çiğnemiş olur.
2) Ezan okunurken dünya hayatı ile ilgili 

konuşup ezanı dinlemeyen kişi imansız 
ölür.

3) Selâ vakti el işi yapılmaz, uğursuzluk-
tur. 

4) Ezan okunurken köpek uluyacak olur-
sa bir felaketin geleceğine işarettir. . 

8-Ev ve Eşya İle İlgili İnançlar
1) Evin içi temiz olmazsa oraya melek-

ler gelmez, şeytanlar gelir. Böylece o evde 
mutluluk değil, geçimsizlik olur. 

2) Elden ele bıçak ve makas verilmez. Ve-
rilirse orada kavga çıkacağına işarettir. 

3) Tahtaya üç defa vurulursa kötülükler 
savuşturulur.

4) Resim asılı olan yerden melekler kaçar.
5) Resim asılı olan yere melekler girmez. 
6) Saç taranan tarak bileğe sürülürse 

uğursuzluk getirir.
7) Evde aynanın kırılması uğursuzluktur.
8) Evde ayna ya da cam kırılacak olursa 

kaza savmaya delâlet eder.
9) Ayakkabı çıkarılınca ters gelecek olur-

sa işimiz ters gider. 
10) Evin eşiğine oturulmaz. Çünkü ora-

da şeytan vardır.
11) Gece aynaya bakılacak olursa cin ve 

şeytanlar görünür.
12) Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur. 
13) Yağmur yağarken kapı eşiğinde otur-

mak günahtır. 
14) Kapı eşiğinde oturmak uğursuzluk-

tur.

15) Kapının önünde oturan kişi iftiraya 
uğrar. 

16) Kapı eşiğinde oturulmaz. İnsan fakir 
olur.

17) Kapı eşiğinde oturulmaz. İnsan 
bekâr kalır.

18) Cuma vaktine kadar ev süpürmek 
uğursuzluktur.

19) Evin içinde beş taş oynamak evin be-
reketini keser.

20) Birisinin elinden makas veya sabun 
alırsan geçimsizlik çıkar.

21) Gece aynaya bakmak uğursuzluk 
getirir. 

22) Gece aynaya bakmak kişinin kısmeti-
ni kapatır. O aynayı yanlışlıkla kırana kadar 
da evlenemez.

23) Gece aynaya çok bakan delirir. 
Bir evde ayna kırılacak olursa 7 yıl uğur-

suzluk olur. 
24-Mum çiçeği evde kavga çıkarır. 
25-Yatarken başını kapıya doğru çevirir-

sen uğursuzluk getirir. 
26) Gece evden tuz verilmez.
27) Ekmek aktaracağı evden eve veril-

mez. 
28) Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o 

ev daima nur içinde ve bereketli olur.
29) Evin temeline kara taş koymak iyi 

değildir.
30) Duvar dibinde uyumak iyi değildir. 

İnsan çarpılır.
31) Evde örümcek yuvasının bulunması 

yoksulluğa işarettir. 
32) Saç ayağının birdenbire devrilmesi 

evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.  
33) Tencerede su boşu boşuna kaynarsa 

düşmanlar çoğalır.
34) Eşya taşımak için kullanılan ala ip-

likle komşunun evine girilmez. Girilecek 
olursa komşunun başına bir uğursuzluk 
gelir. 

35) Urganla komşunun evine girilmez. 
Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.

36) Ocağın üstünü boş bırakmak uğur-
suzluk getirir.

37) Lamba yakılmayan evin ocağı her va-
kit kararır. Aynı zamanda ev sahibi öldük-
ten sonra mezarı da karanlık olur.

38) Bir şeyi kesmek için makas ihtiyacı 
olursa makas veren kişiden alınmaz. Makas 
yere bırakılır, yerden ihtiyacı olan kişi alır. 
Bu inanç sabunla da ilgilidir. Sabun yere 
bırakılarak alınır.  
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39) Bir kişinin sabuna ihtiyacı olursa 
sabun veren kişiden alınmaz. Sabun yere 
bırakılır, yerden ihtiyacı olan kişi alır.   

40) Yeni bir araç veya ev alındığı zaman 
araca ve evin kapı girişine nazar boncuğu 
takılır. Eğer takılmayacak olursa birinin 
gözü kalır. 

41) Gece yere serilen yer yatağı sabahle-
yin toplanmazsa içine ölü ister.  

9-Giyim, Elbise İle İlgili İnançlar
1) Dikiş dikerken konuşulmaz. Eğer ko-

nuşulursa iftira getirir.
2) Giysiler dürülüp besmele çekilmeden 

koyulursa giysileri şeytan giyer.
3) Elbise vücut üzerinde iken dikilmez. 

Dikilirse o kişinin kısmeti kapanır.

10-Hayvanlarla İlgili İnançlar
  1) Bir evin yanında baykuş öterse o ev-

den biri ölür, ya da bir yıkım olur.
  2)  Kara kedi görmek veya ona bakmak 

uğursuzluktur.
   3)  Kara kediyi gören kişinin hemen sa-

çını tutması gerekir. Eğer tutmazsa kel olur.  
 4)  Köpeğin uluması bir uğursuzluğa 

veya hastalığa işarettir.
  5)  Sabah ezanı ile birlikte köpek ulu-

yacak olursa evden birisinin öleceğine 
işarettir. 

6) Leyleği havada gören çok seyahat eder. 
7) Birinin üzerine bir kuş pisleyecek olur-

sa o kişinin şansı açılır.
8) Bir kişinin önünden kara kedi geçerse 

uğursuzluktur, işleri ters gider.  
9)Bir kişinin evinin üstünde, çatıda vb. 

gibi yerde baykuş tünerse o evden birisi 
ölecek demektir. 

10) Eşiğe oturan kişinin bahtı bağlanır. 
(Özellikle genç yaştaki bireylerin bahtını 
kapatır, Evli kişilerin ise evlerinde kavga, 
geçimsizlik ortaya çıkar. 

11) Kara kedi görür görmez kötü şans 
getirir. Bunu önlemek için saç çekilir. 

12) Ezan okunurken köpek uluyacak 
olursa bir felaketin geleceğine işarettir. . 

13) Bir kişinin önüne tavşan çıkması 
uğursuzluktur. Mümkünse gidilen yoldan 
geri dönülür.

14) Çakal uluyunca yere tükürmek gere-
kir. Yoksa insanın başına bir yıkım gelir. 

15) Çakal ulumaya başlayınca hava aça-
cak, günlük güneşlik olacak demektir.  

16) Hastalanan hayvanları ateşten geçir-
mek iyidir.

17) Yılan öldürülüp suya atılır ve yılan 
suda kaybolursa yağmur yağar ve durmaz, 
seller olur. 

11-Hıdrellez İle İlgili İnançlar
1) Hıdrellez günü çimlere basılır ve el-

ler çimlere sürülerek vücutta gezdirilecek 
olursa şifa olur.  

2) Hıdrellez günü evde kalmış kızların 
başlarında kilit açılacak olursa nasipleri 
açılır.  

3) Hıdrellezden bir gün önce akşamleyin 
bahçeye ev istiyorsan ev, araba istiyorsan 
araba, zenginlik istiyorsan para kesesi ası-
lır. Bunu Hızır ve İlyas görür ve dileğin 
yerine gelir. 

4) Hıdrellez günü sınıfını geçmek iste-
yen Afyonkarahisar Kalesi’ne çıkarak Kız 
Kulesi’nden dileklerini Hızır ve İlyas’a; 
“Okulu bitirecek vaktim” diye bağırarak 
duyururlarsa dilekleri kabul olur.  

5) Hıdrellez günü çocuk sahibi olmak is-
teyen gelinler Afyonkarahisar Kalesi’ne çı-
karak Kız Kulesi’nden bağırarak dileklerini 
Hızır ve İlyas’a; “Çocuğum olacak vaktim” 

diye bağırarak duyururlarsa dilekleri kabul 
olur. 

6) Hıdrellez günü gül ağacının dibine 
para konur. Bir gün sonra o para alınır ve 
bir yıl boyunca cüzdanda taşınacak olursa 
bereket getirir. 

7) Hıdrellez günü dilekler bir kâğıda 
yazılıp balkona asılır. Hızır Baba kamçıla-
yacak olursa Allah tarafından dileğin kabul 
edilir. 

8) Hıdrellez günü bir kâğıda dileğini ya-
zar ve Akarçay’a atarsın. Kâğıt köprünün 
altındaki gözlerden birinden geçerse dile-
ğin yerine gelir.

9) Hıdrellezden bir gün önce geceleyin 
bir çanağa un doldurulup bırakılır. Hızır 
geldiğinde elini batırırsa un bereketlenir. 

10) Hıdrellez günü bir kâğıda dilek ya-
zılır ve suya atılır. Su kâğıdı alıp götürürse 
dileğin gerçekleşir.

11) Hıdrellez günü dilekler yazılıp üze-
rine Kur’an okunur. Bu kâğıtlar sabah eza-
nından önce suya atılırsa dileğin gerçekle-
şir.          DEVAm EDECEK
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Afyonkarahisar’da Sultan 
Divâni adlı zattan ve ona ait 
inançlardan bahsederken 

bilhassa: “Afyon’da halkın hemen umumu 
bu velinin mezarını tehâllükle ziyaret 
ederler. Hastalar ve hasta çocuklar burada 
üfletilir ve ölünün ziyareti ile ondan 
hastalıkların def ’i için istirham edilir. 
Herhangi bir zat bir işinde muvaffak olmak 
için ondan istiane eder. Bunun hakkında 
yüzlerce efsane vardır.

Sultan Divâni’nin ayakkabısı kemali 
itina ile saklanır. Bir yeşil çuhaya sarılı olan 
bu ayakkabıyı erken yürümeyen çocukla-
rın ayaklarına geçirmek o çocuğun bir an 
evvel yürümesini temin eder.

Bütün hastalıklarda ölünün türbedâr ı 
mezkur ayakkabıyı (ki Basamağı Şerif der-
ler), hastanın başına, omuzlarına ve sırtına 
sürmekle hastanın derhal şifayap olacağını 

zannederler.1 Herhangi bir hasta, doktor-
dan mukaddem mezkür mezarı ziyaret 
eder ve ayakkabı ile başı mesedilir. Çok za-
man doktorlara müracaata lüzum kalmaz.

Birçok hastalıklarda Sultan Divâni’nin 
merkadi üzerinde bulunan büyük kavuğun 
suyu çok müessir bir ilaç gibi kullanılır 
Filhakika “Destar suyu-Dımışkı suyu” diye 
yadedilen bu su, tekkenin türbedâr-ı tara-
fından şöylece hazırlanır”.

Burada evvela tekkenin bir türbedâr-ı 
olduğu noktasına da işaret etmek isteriz. 
* Halk İnanışları Bakımından Sultan 
Divani başlıklı bu makale Prof.Dr.Hikmet 
Tanyu (1918-1992) tarafından Ankara ve 
Çevresinde Adak ve Adak Yerleri-Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını-1967  
isimli kitabından aktarılmıştır.
1 Musa Kazım- Afyon, Eskişehir ve 
Civarında Halk inanmaları, Halk Bilgisi 
Haberleri, C.3, Sa. 26, Sf.32-38. 15 Temmuz 
1933. 

Yukarda naklettiğimiz gibi, Musa Kazım 
da, Sultan Divâni” ölünce, erkek evladı 
olmadığı için, kızının yerine halife oldu-
ğunu, dergahın yandığını, rüyasında ba-
basını, gördüğünü, ibriğin içinin altın dolu 
olduğunu, uyandıktan sonra o ibriği tarif 
edilen yerde bulduğunu, içi altın dolu olan 
bu ibriğin altınları ile dergahm tekrar yap-
tırıldığını anlatıyor. Nezihe Araz’dan farklı 
olarak onun yazdıklarında olmayan ibrik 
ve kavukla ilgili su hakkında izahat veriyor;

 “Gümüş ibrik o zamandan beri içine 
türbedar tarafından yıkanan “kavuk suyu” 
konmak suretiyle kullanılır. Türbedar kavuğu 
yıkadıktan sonra, kullanılmış suyu o ibriğe 
dolduruyor. Zaten kavuk suyu olmakla mu-
kaddes bulunan o suyun mukaddes ibriğe 
girmekle kutsiyeti artıyor ve  hastalananların 
müracaatlarmda en iyi bir ilâçmış gibi türbe-
dar tarafından müracaat edenlere veriliyor”2

2 a.g.e 

HALK İNANIŞLARI BAKIMINDAN

SULTAN DİVÂNİ
prof.Dr.Hikmet TAnYu*
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Sultan Divâni’nin diğer bir kerameti;

 Bu kerameti, öldükten sonra bilinmiş, 
adakla ilgili yerlerdeki zatların kerametleri-
nin bir kısmı vefatlarından önce, bir kısmı 
ölümlerinden sonra olmakla çok dikkate 
değer bir mâna ve mahiyet arzediyorlar. 
Keza yukarda belirttiğimiz şifalı su, mu-
kaddes su üzerine, diğer yerler ve başka 
dindeki insanlarla, ayazmalarla ilgili karşı-
laştırmamızda, hemen daima Su Kültü ile 
bağlantısı olan, suyu şifalı, mukaddes ta-
nıma ve bu gibi inançlara keza Ankara’nın 
muhtelif yerlerinde rastladığımızı belirt-
miştik. İstanbul ile ilgili açıklamalara ge-
lince, bilhassa katolik ve ortodoks inan-
cındaki insanların ayazmalara verdikleri 
çok mühim ehemmiyet ve ilgiden orada 
bahsedeceğiz.

Kısır hastalara şifa sağlanması: “İşte bir-
çok köylüler çocukları olmadığından tekkeye 
gelirler ve orada, yukarda söylediğimiz Basa-
mağı Şerif ile tutunurlar ve oraya kendilerini 
satarlar. Eğer çocuk olursa, bittabi ölünün 
şerefi ve kutsiyeti de çok artar. Tabii bazan, 
tesadüf olmıyarak çocuk olmıyacaktır. Şu hal 
ölüye beslenen hürmeti azaltmaz.

Erenler vermedi, ne yaparsın, diyerek te-
selli bulurlar. Eğer çocuk olursa ve kız olursa 
Satı, oğlan olursa Satılmış derler”3

Halen mevlevi dergâhında gömülü 
olan, Hazreti Mevlana’nın torunlarından 
Sultan Divâni’nin (Ölümü H. 936, M. 
1540) devrin padişahları, ileri gelen ay-
dınları ile olan yakınlığı ve seyahatleri, 
şiirleriyle ün yapmış hayatı hakkında, söy-
lentiler dışında önemli tarihi bilgiye sahip 
bulunmaktayız. “Sultan Divâni’nin merka-
dinin ayak ucundan “bir define çıktığı da 
tarihi bir olay olarak kaydedilmektedir.4

Nezihe Araz, “Bugün Afyon’da, Sul-
tan Divâni’yi bilmeyen kimse tasavvur 
edilemez. Her yerde olduğu gibi hastalar, 
muhtaçlar, bir işi, bir haceti olanlar ona 
giderler. Sultan Divâni’nin bir ayakkabısı 
vardır. Yürüyemiyen çocuklara o ayakkabı 
giydirilirse halk size yemin billah anlatır, 
bu ayakkabının ismi “Paşmak-ı Şerif ” tir. 
Bir de Destar Suyu yahut Dımışkı Suyu 
denilen bir su vardır. Bu su, hani altınların 
çıktığı gümüş ibrikte dururmuş ve hiç ek-
silmezmiş derler.

Sultan Divâni ile alâkalı hoş bir âdet 

3 a.g.e 
4 H. Fikri Yazıcıoğlu, Haz. Mevlana’nın 
Torunlarından Sultan Divâni, Konya 1963

daha vardır, Afyon’da. Çocuğu olmıyan 
kadınlar ve erkekler, gidip türbesine ken-
dilerini Sultan’a satarlar. Bu satıştan sonra 
doğan çocuklar kızsa adını Satı, erkekse 
Satılmış koymak âdettir. Hem de yine Af-
yonlular, bu satışın hiç bir zaman boşuna 
gitmediği, denizde balık pazarlığı olmadı-
ğını size yeminlerle anlatırlar.

Böylece Sultan Divâni, çevresindeki 
insanlara manevi bir durak, bir sığınak ola-
gelmiş, olagelmektedir. Mevlevi âyininde 
okunan birçok bestelerin güfteleri çok 
defa Sultan Divâni’den alınmıştır. Çünkü 
o, duygulu, derin, içli bir aşık olduğu kadar 
da şairdi”

Sultan Divâni, Konya dergâhında 
posta oturmamıştır ama Mevleviler onu 
Mevlâna’dan ayıramadıklarından ve ona 
olan muhabbetlerinin bir ifadesi ola-
rak “Hazreti Sultan Divâni Muhammed 
Efendinâ” diye onun da namını zikreder-
ler.5

Sultan-ı Divâni mi, Sultan-ı Divane 
mi? Yolundaki açıklama, onun mufassal 
hayatı, bektaşilerle münasebeti, şii-batıni 
temayülü, Kalenderilikle bağlantısı, yü-
zündeki bütün kılları tıraş edişi, kalender, 
kendinden geçmiş bir hayat ve maceraya 
sahip oluşu, soyu şeceresi gibi vb. husus-
lar hakkında Abdülbaki Gölpınarlı’’nın  

5 Nezihe Araz: Anadolu Evliyaları Atlas 
Kitabevi İstanbul 1958 S. 285-287. 

“Mevlâna’dan Sonra Mevlevilik”6 ve 
“Mevlâna Celâleddin” adlı eserlerinde 
etraflı bilgi verilmektedir.7 Keza Destinâ 
Hatun hakkında da bu eserlerde yeteri 
kadar açıklama vardır. Mevlevilikte kadı-
nın mevkii önemle belirtilmiştir. Bizi, bu 
bölümde ilgilendiren taraf ne Çelebi Meh-
med, Divâni veya Divane’nin şeceresi ve ne 
de şiirleridir. Onun bir adak yeri olarak ta-
nınışı, adak yeri, ziyaretgâh haline getirilişi, 
gelişi ve halkın onunla, tarihini etrafıyla 
bilerek veya bilmiyerek türlü münasebeti 
bizim için, dinler tarihi bakımından günü-
müzde mühim olan tarafıdır.
6 Abdülbaki Gölpınarlı: Mevlâna’dan sonra 
Mevlevilik, İnkılap Kitabevi- İstanbul 1953 
Mehmed Çelebi Divane h.:Sf. 99,101,103, 
111, 113, 122, 126, 127, 132, 135, 138, 154, 
189, 190, 194, 195, 206, 208, 211, 217,224, 
226, 229, 245, 246, 269, 279, 286, 300, 302, 
308, 309, 316, 324, 327, 329, 333, 334, 335, 
337,359, 360, 373, 383, 384, 385, 399, 403, 
418, 419, 427, 428, 444, 456, 476, 479, 481, 
485, 487.
7 A. Gölpınarlı: Mevlana Celadeddin, 2. bs., 
İnk. Kit. Istanbul 1952, Mehmed Çelebi 
(Divâne. Sultan-ı Divâni). Sf.: 64, 91, 102, 
229. Keza Sultan Abâ-puş-i Veli h. Sf. 64.
* 28.8.1965 tarihli Afyon ilindeki incele-
memiz sırasında, kapısı kilitli olan ve ancak 
ziyaretçiler için açılan bu mahalle yakın 
Müftülük makamının ve burada, İslami 
bilgisiyle muhtelif söylentilere ve adetlere 
taraftar olmayan zatların bulunuşu, eski 
adetlerin tatbikini güçleştirmiştir
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Tarihini unutmuş, dilini ve kül-
türünü kaybetmiş bir milletin 
varlığını koruması ve devam 

ett irmesi mümkün değildir. Tarih bilinci 
milletleri bir arada, siyasi birlik içinde 
tutan  ve yaşatan en önemli unsurdur. Bir 
millet ne kadar kendi tarihini bilirse, o ka-
dar uzun ömürlü olur.

Şehirler sürekli yenilenen ve yeniden 

kurulan, yaşamayı sürdüren canlı organiz-
malardır. Şehirleri zaman aşındırır, yaşa-
yandan yıpratır, düşmanlar yakar, yıkar, 
yağmalar. Bütün bu tahribata direnen, 
kendini onaran şehirler ayakta kalmayı ba-
şarır. Bunlardan biri de 10 bin yıllık tarihi 
ile  Şuhut’tur.

Şuhut, size her şeyini verebilecek 
büyüklükte, kadim şehir olmaya aday bir 
kentt ir. Diğer  kentlere büyük sözler söyle-
yebilecek bir kentt ir Şuhut.

Şuhut, hiçbir şehre nasip olmayan gü-
zelliğe sahiptir. Tabiat ve tarih iç içe ancak 
burada bir başka güzeldir. Neresinden 
bakarsan bak… Hep ayrı bir güzelliği gö-
rürsün. Şuhut’ta zaman, gümüş taslardaki 
durgun sular gibidir. Bembeyaz, saf, terte-
miz. Günün altın ışıkları ile hamuşane uyu-

muştur. Bunu anlayamazsın, anlatamazsın, 
ancak sezebilirsin. İşte o zaman her güzelli-
ğe bir şiir yazar.. Bin hayal kurarsınız…

Ak sakallı ihtiyarların gençlik hatıra-
ları gibi şehirlerde kendi hatırlarını saklar. 
Hatıraların gizeminde bir milletin kaderi, 
tarihi, kültürü, medeniyeti vardır. Tarihi 
eserler  Şuhut’un hatırlarındaki sırları ara-
layarak, belleğindeki insanları, tarihleri, 
medeniyetleri ortaya koyacaktır.

şehrin İsimleri

1.SYnnADA: Bazı tarihçilere göre 
şehri Truva Savaşı kahramanlarından  Ma-
kedonyalı komutan Akamas kurmuştur.
Adına paralar basılmıştır. İzmirli Ünlü şair 
Homeros, İlyada isimli eserinde Akamas’ı 
şöyle över: “Perios ile birlikte Trakyalıların 
başında Akamas vardı.

“Hızla akan Helespont çevirdi topraklarını

Promakos’u vurdu kargısı Akamas  bağıra 
bağıra öğündü

Kral Peleneos  saldırdı Akamas’ın üzerine

Akamas dayandı bu saldırıya, Akamas 
Trakyalıların yiğit eri”

Truva Savaşından sonra yenilen Truva-
lılar ve onlarla birlikte olanlar Anadolu’ya 
dağıldılar. Çoğunlukla Orta Frigya denilen  
Afyon civarına yerleştiler. Bir rivayete göre 
Akamas kendisi ile Frigya’ya gelenleri Şu-
hut Hisarı’nın bulunduğu höyük üzerine 

Tarihe şahitlik yapan şehir

Synnada şehrinin kurulduğu antik Hisar Höyüğü

Tarihe şahitlik yapan şehir
Dr. Muharrem Bayar*

*Araştırmacı-Yazar
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kurduğu şehre yerleştirdi. Daha sonra ci-
vardan gelenlerin yerleştirilmesi ile şehir 
gelişti. Şehrin ilk halkı  çoğunluğu İyonya-
lılar ve Akalardan oluşuyordu. Bu nedenle  
Grekçe’de çeşitli kavimlerin toplandığı 
şehir anlamına gelen SYNNADA ismi 
konmuştur. (M.Seyirci-R.Başyılmaz.s.34)
Akamas adına Şuhut şehir paraları basıldı.

Akamas’ın portresinin bulunduğu haş-
haş kozalı, buğday başaklı Synnada parası

2. şuHuT (دوهش)H.122/M.740 yılın-
da Büyük bir İslam ordusu Anadolu’yu gir-
di. Synnada Savaşında ünlü komutanlardan 
Malik bin Şebib şehit düşmüştür. Mezarı 
Anayurt (Alayunt) köyündedir. Daha son-
ra İslam orduları Akronium (Afyon) Kale-
sini kuşatır. İlk gün komutanlardan Ahmet 
Turani şehit düşer. Mezarı Afyon Ulu Cami 
karşısındadır. Daha sonra Seyyit Battal 
Gazi ağır yaralanır. Düşman O’nu Nikolia 
(Seyyit Gazi) şehrine götürür. Orada şehit 
olur. Seyit Gazi Metris Tepesine gömülür. 
Türbesi bugün oradadır. Bundan sonra 
Ünlü komutan sahabi Abdülvahhab Gazi 
ağır yaralanır. Ordu geri çekilir. Bu sırada 
Abdülvahhab Gazi şehit olur. Bolvadin’e 

gömülür. Türbesi Bolvadin’dedir. Bu sefer-
leri anlatan tarihlerde, menakipnamelerde 
Synnada Hısnü’l-Sinada  ismi ile anılır.
(M.Seyirci-R.Başyılmaz.s.59)

Bu tarihden sonra, günümüze kadar 
günümüze kadar tarihe şahitlik yapan bu 
şehir Şuhut ismi anıla gelmiş, bu günden 
sonra sonsuza kadar bu güzel ve anlamlı 
ismi ile yaşayacaktır.

Bugüne kadar binlerce vesika incele-
dim. İslamiyet’ten önce Synaada, İslami 
Dönem’de Şuhut  isminden başka isme 
rastlamadım.

Halk arasında Şuhut’a  Kasaba derler.
حيرات هللااشات ١٢٧٨            هلزلز
Şuhut Ulu Caminin cephesindeki kita-

beden anlaşıldığına göre Şuhut 1278/1862 
depreminde tamamen yıkılmış, nüfus da-
ğılmış, yapılan idari düzenlemede  kazalık-
tan  nahiyeliğe dönüştürülerek  Bolvadin’e 
bağlanmıştır. Şuhut hiçbir zaman köy ol-
mamıştır. Bu tarihten sonra halk arasında 
Kasaba denmeye başlamıştır. Bolvadin 
Tapu kayıtlarında Şuhut Yolu  kayıtlarına 
sıkça rastlanır. Bolvadin’deki Nüfus-Tapu-
Adli-Askeri-Bolvadin Şer’iye Sicillerinde 
Şuhut ve civarına   ait sayısız kayıtlar vardır. 
Özel arşivimde 18 bin adet belge vardır. 
Bunların bir kısmı Şuhut’a aittir. 20 Şubat 
1846 tarihinde ilçe olmuştur.

İDArİ YApISI: Fatih Sultan Mehmet  

zamanında yapılan idari düzenlemede, 
Bolvadin Anadolu Eyaletinin önemli ka-
zalarından birisi oldu. Eyaletin merkezi 
Kütahya  vilayetidir. Zamanla Ankara’da 
eyalet merkezi oldu. 1839 tarihide yapı-
lan yeni düzenleme ile vilayet merkezi 
Hüdavendiğar ismi ile teşkilatlanan Bursa 
olmuştur. Hüdavendiğar Vilayetinin Bur-
sa, Karesi (Balıkesir), Ertuğrul (Bilecik),  
Germiyan (Kütahya) Karahisar-Sahip 
(Afyon) ismin de 5 sancağı vardı.

Hüdavendiğar Vilayetine bağlı olan 
Karahisar-ı Sahip Sancağı iki Muhassılığa 
ayrıldı. 

Bolvadin Kazasına bağlı Şuhut 
Nahiyesinin Efe Sultan köyündeki 

Hamza Paşa zaviyesinin 1288/1882 
tarihli vakıf muhasebe kaydıdır.
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1. Karahisar-Sahip muhassılığı: 
Merkez, Baklan, Çal, Çivril, Geyikler (Di-
nar), Sandıklı, Sincanlı, Şaphane  ve Şeyhlü 

2. bolvadin muhassılığı: Bolvadin, 
Şuhut, Çay, İshaklı, Çölabad, Karamık, 
Musluca (Emirdağı) Barçınlı (Bayat), Han 
Barçın, Nevahi-i Barçınlı1.

H.1287-1288-1289/

M.1870-1871-1872 YILLARI

H.1291-1296/M.1874-1879

               YILLARI

H.1301/M.1885 YILLARI

Karahisar-ı Sahip Kazası

Nahiyeler: Sincanlı

Karahisar-ı Sahip Kazası

Nahiyeler:Şaphane

Karahisar-ı Sahip Kazası

Nahiyeler:Şuhut

Bolvadin Kazası

Nahiyeleri: Şuhut, Karamık, Çay, İshaklı, Çölabad

Bolvadin Kazası

Nahiyeleri:Şuhut-Çay-Karamık-Çölabad-İshaklı

Bolvadin Kazası

Nahiyeleri:Karamık-Çay-İshaklı

Sandıklı Kazası

Nahiyeleri: Şeyhlü, Danişment, Tazkırı, Hun

Sandıklı Kazası

Nahiyeleri:Şeyhyü-Danişment-Geyikler-Tazkırı-Hun

Sandıklı Kazası

Nahiyeleri:Şeyhlü-Geyikler-Tazkırı

Aziziye Kazası

Nahiyeler:

Aziziye Kazası

Nahiyeler:

Aziziye Kazası

Nahiyeler:

Nevahi-i Barçınlı kazası

Aşayir-i saire

                  -                 -

Han Barçın Kazası:                   -                -

Şeyhlü Kazası maa Çivril               -                 -

1914 kadar Bursa’ya bağlı mutasarrıflık 
olan Afyonkarahisar, bu tarihte, bağımsız 
mutasarrıflığa dönüştürüldü. 1924 yılında  
vilayet olmuştur. Cumhuriyetin bu genç 
vilayetinin 1924 yılında Merkez, Bolvadin, 
Aziziye (Emirdağ), Sandıklı, Dinar ismin-
de 5 ilçesi, 12 nahiye ve 482 köyü vardır.

Tarih İçinde şuhut: Şuhut bölgesinde 
pek çok yerli ve yabancı araştırmacı ince-
leme yapmış, ciltlerle kitaplar yazılmıştır.
Son olarak Selçuk Üniversitesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Özdemir  Koçak   
yaptığı inceleme ve araştırmalarında bu 
bölgenin  İlk Tunç Çağından önce  iskan 
olduğunu tespit etmiştir.

Şuhut  çevresinde ilk yerleşimin MÖ. 
8.000 yılında başladığı, Kalkolitik ve Eski 
Tunç çağı kültürlerinin burada yaşandığı 
ele geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. 

Şuhut’un Hisar Kalesi , şehrin içindeki, 
çok yüksek  muhteşem bir höyüğün tepe-
sindedir. İlk defa “Synnada” antik kenti sik-
kelerin de karşımıza çıkan haşhaş (Opıum-
Afyonkarahisar)’dan alan Afyonkarahisar 
M.Ö. 2.000 yıllarına kadar uzanan bir tarih 
şeridi yaşatır.

Günümüze kadar ulaşan Hitit sur par-
çalarından da burasının Hititlerce ilk defa 
kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz.

Bunun yanı sıra Şuhut, Hititlerin Ar-
zava Prensliği tarafından kurulduğu sa-
1 Hüdavendiğar Salnameleri  
1287,1288,1289,1291,1296 1301 tarihli

nılmaktadır. Bilinen en eski adı Synnada. 
Frigyalılar Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) 
diyorlardı.

Synnada ilinin  bulunduğu toprakları 
önce Hitit İmparatorluğu’nun sınırları 
içinde görüyoruz. Sonra Frig ve Lidyalılara 
geçen bölge, M.Ö. 6. Yüzyılda tüm Anado-

Turani’nin mezarı Afyonkarahisar Ulu 
Caminin karşısındadır.

1071 zaferinden sonra Anadolu Türk-
lere açılmış, Kutalmış oğlu Süleyman Şah 
emrindeki Türkler, tüm Batı Anadolu’yla 
birlikte Afyonkarahisar yöresini de fethet-
mişlerdir. 

Şuhut’a Türk Aşiretlerinin iskanı 12. 
asrın başlarında başlamış, 18. asra kadar 
sürmüştür. Şuhut merkez ve köylerine 
Bozulus Türkmen Aşiretinin Danişmentli 
Türkmenleri iskan olmuştur.

Şuhut civarına iskan olan Danişment-
li  Türkmenlerinin Cemaatları: Alaaddin, 
Akkoyunlu, Alemli, Avşarlı, Bekdik, Be-
şirli, Beşirli, Boynuinceli, Ceceli, Cerid, 
Cevanşir, Çavuşlu, Çöplü, Çomdan, Da-
nişmentli, Davut Hacılı, Deliler, Dumanlı, 
Gökkazlı, Gölegir, Gösterenli, Gündeşli, 
Gündüzlü, Hacı Beğli, Hacı Hasanlı, Har-
mandalı, Herikli, Hopalar, İcikli, Karalı, 
Karacakürt, Kara Hacılı, Kara Halilli, Ka-
rainbeğli, Karakoyunlu, Karamanlı, Kar-
levend Kaşıkçı, Kestan, Kırıklı, Kızılbeğli, 
Kızıl Kocali, Kozluca, Köpekli. Kulfalı, 
Kuloğulları, Kurgılı, Kurutlu, Kürtmihatlu 
Kürdenküre, Küşne, Kütüklü, Lek, Mocan, 
Mümin, Öküz, Pesyan, Rahimli, Salarlı, 
Sarsalı, Sarılı, Savcılı, Sıddıklı, Selmanlı, 
Sermayeli, Süvegenli, Şerefli, Şeyhli, Te-
cirli, Tur Hasanlı, Varvara, Yahşihanlı ve 
Yeğen Alili.

Bu gün bu cemaatların  isimleri köy 
ismi, mevki ismi ve aile lakabı olarak yaşa-
maktır.

Danişmentli Türkmen Aşireti dışında 

XIX.YÜZYIL SONLARINDA KARAHİSAR-I 
SAHİP LİVASINDA İDARİ TAKSİMAT

lu ile birlikte Pers egemenliğine geçiyor. 
Büyük İskender ile Makedonya İmparator-
luğuna katılan topraklar, onun ölümünden 
sonra parçalanıyor. İskender’in generalleri 
Anadolu’ya paylaşmak için savaşa girişi-
yorlar.

Bundan sonra Şuhut topraklarında 
Selevkos ve Bergama Krallığı hüküm sür-
müştür. Roma İmparatoru I. Konstantin 
zamanında, yöre Roma’ya bağlanıp halkı 
Hıristiyanlaştırılmaya çalışılıyor. Roma’nın 
ikiye ayrılmasından sonraki dönemde böl-
geyi Bizans’ın egemenliğinde buluyoruz. 

M.S. 5. Yüzyılda Bizans İmparatoru 
Zenon, Afyonkarahisar 
yöresinde, Sasanilerle 
savaşa tutuşuyor. 7. Yüz-
yılda Müslümanlığın bir-
leştirdiği Arapların gözü 
Bizans’ın başkenti İstan-
bul’dadır. Bizans başkenti 
almak için yola çıkan 
Araplar, 740 yılında Af-
yonkarahisar kapılarına 
kadar gelir. Bu ünlü kale-
nin kuşatmasında, İslam 
inanışına göre; üç ünlü 
komutan şehit düşmüş-
tür. Bunlardan Sahabi 
Abdülvahhap  Gazi’nin 
mezarı Bolvadin’de, Sey-
yit Battal Gazi’nin me-
zarı Seyitgazi’de, Ahmet 
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Ortapınar (Kurt) Köyüne Rişvanlı Türk-
menleri, Demirbel (Coru) Köyüne Sarıke-
çili Yörükleri iskan olmuştur.

Şuhut merkez ve köylerinde gayri Müs-
lim (Ermeni, Rum ve Yahudi) ve Çingene 
yerleşmemiştir. Şer’iye Sicillerinde adı ge-
çen gayr-i Müslimler Şuhut’a geçici olarak 
gelip, han, hamam, sarrafiye benzeri işleri 
yapan kişilerdir. Zengin gayr-i Müslimler  
Afyon ve kazalarında çiftlik almışlar, ortak 
toprak işletmişler, bunların mahkemelere 
intikal eden davalarında isimleri geçer.
Bunlarda mütmekkin (yerleşmiş) anlamı-
na gelmez.

Bizansı korumak ve kutsal toprakları 
geri almak isteyen Batı devletlerinin or-
duları, I. Haçlı seferiyle kısa bir süre istila 
etmiş, yeniden Türklere katılması Selçuk-
lu Sultanı Alaaddin Keykubat dönemine 
rastlar. Keykubat, Afyonkarahisar’a ayrı 
bir değer vermiş, kenti onarttırıp, kalesini 
yeniden düzenletmiştir. İslami dönemde 
Şuhut  ismini kullanmışlardır.

13. yüzyılın sonlarına doğru Afyonka-
rahisar, Türk beylikleri arasında güçlü bir 
durumda bulunan Germiyanoğulları’nın 
buyruğuna girmiştir. Yıldırım Beyazıt’ın 
1390 yılında Osmanlı topraklarına kattığı 
Afyonkarahisar, O’nun 1402’de Timur’a 
yenilmesinden sonra yeniden Germi-
yanoğullarına verildi. Osmanlıların kısa 
sürede kendilerini toparlayıp, güçlenme-
leri Germiyanoğulları’nın barışçıl yollar 
aramasına neden oldu. Devlet Hatun, 
Osmanlı sarayına gelin verildi. Germiya-
noğlu 2. Yakup’un ölümünden sonra da bu 
beyliğin tüm topraklarıyla birlikte Şuhut 
Osmanlılara katıldı. 

II. Ordu Komutanı Yakup Şev-
ki Paşa’nın hatıralarına göre Türkiye 
Cumhuriyetinin varlığının sebebi olan 
Büyük Taarruz Mart 1922 günlerinde 
Bolvadin’de hazırlanmış, Akşehir’de ol-
gunlaşmış, 26 Ağustos 1922 günü Şuhut 
ve Afyonkarahisar’da uygulanmıştır. Şuhut 
Veli Ağa Konağındaki son karar zafere gö-

türmüş. Şuhut’ta Anadolu Tarihinin kaderi 
çizilmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nda Afyonkarahisar’da, 
önce Şuhut daha sonra Merkez İlçeleri 
Başkomutanlık karargah merkezi olmuş, 
Milli Mücadele’yi zafere ulaştıran Büyük 
Taarruz Harekatı 26 Ağustos 1922 sabahı 
Kocatepe’de başlamış, böylece Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temeli burada atılmıştır.

Şuhut’un, Algöz, Baş, Gazipaşa, Hacı 
Musa, Hisar, İplik, İstiklal, Kurtuluş, Meh-
met Akif Ersoy, Pazar, Taşlıca, Yalı, Zafer 
isiminde 13 mahallesi; Atlıhisar, Balçıkhi-
sar, Efe, Karaadilli, Karacaören ve Kayabe-
len isminde 6 kasabası; Ağzıkara, Akyuva, 
Anayurt Arızlı, Aydın, Bademli, Başören, 
Bozan, Çakırözü, Çobankaya, Dadak, De-
mirbel, Güneytepe, Hallaç, İcikli, İlyaslar, 
İsalı, Karahallı, Karlık, Kavaklı, Kılıçkaya, 
Koçyatağı, Kulak, Mahmutköy, Ortapınar, 
Oynağan, Paşacık, Senirköy, Tekkeköy, 
Uzunpınar ve Yarışlı isimli 31 köyü ile ge-
lişmiş bir ilçedir.

Tarihi köprü
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Dedem Hacı Ali Emre, Afyon’da 
Hacı Aşıklar diye bilinen ve 300 
yıl geriye kadar tespit edilebil-

miş çok tanınan bir sülalenin mensubu-
dur. Babası Ahmet Muhtar Efendi1 22 yıl 
müftülük yapmış ve “Çaker-i Settar Ahmet 
Muhtar” (Allah’ın Kölesi) diye mühür 
kazdırmış bir din adamıdır. Ahmet Muhtar 
Efendi, Nakşibendi Tarikatı lideri Hacı 
Aşık Efendi’nin2 büyük kızı Nazife Hanım-
la evlidir. 

Dedesi Abdullah Efendi (Abdi) kadı 
olup (1862), Saray tarafından ödüllendiri-
lerek Rahime isimli bir cariye ile evlendi-
rilmiştir. 

Büyük dedesi Mehmet Fevzi Efen-
di (1757-1813) pek çok şiiri literatürde 
yer alan büyük bir şair3 öğretmen 1779, 
Ulucami’de vaaz verme yetkisine sahip 
(nasih) 1782, ve son olarak müftülük gö-
revi yapmış (1812) aydın bir din alimiydi. 

Dip dedesi Hacı Osman Efendi Kadın-
lar Pazarındaki sübyan (çocuk)  mektebin-
de öğretmenlik yapmıştır,  (Ö-1779) Ayşe 
Hanımla evlidir.  

Hacı Ali Emre 1880’de Afyon, Kahil 
Mahallesinde doğar, ilk tahsilini medre-
sede tamamladıktan sonra İstanbul-Fa-
tih’teki Dar-ül Müallimin’e devam ederek 
öğretmen olur.

1897’de 17 yaşında iken annesi Nazife 
Hanımla hacca gider. İstanbul’dan vapur-
la İskenderiye’ye gidip oradan kervanla 
Mekke’ye ulaşan genç hacı bu çok uzun ve 
1 SARI, Mehmet, Doç. Dr. Afyonkarahisar 
Kütüğü, cilt II, sh 6, Afyon, 2001
2 ILGAR, Yusuf, Araştırma Gör., 
Afyonkarahisar Müftüleri, sh 71, Afyon, 
1992 
3 GÖNÇER, Süleyman, Afyon İli Tarihi, 
cilt II, sh 154, Afyon, 1991

renkli geziyi torunlarına anlatır. Dönüşün 
gene deniz yoluyla mı yoksa Ürdün-Suriye 
üzerinden karayoluyla mı yapıldığını bile-
miyoruz. 

1900’de 20 yaşında ilk eşi Huriye Ha-
nımla evlenir. Hacı Aşık Efendi’nin torunu 
olan Huriye Hanım, kendisi gibi İstanbul-
Fatih’teki Tedrisat-ı İptidaiye’ye devam 
ederek öğretmen olur. Akmescit Mahalle-
sindeki Bükmeli Fırın yanında bugün boş 
olan arsadaki Mahalle Mektebinde görev 
yapar. Bu hanım  ilk evliliğini Boyacıoğlu 
sülalesinden Yusuf Efendi ile yapmış, bi-
lahare kültür farklılığından doğan geçim-
sizlik sebebiyle boşanmış ve tek çocuklu 
dul olarak Hacı Ali Efendi’ye gelmiştir. 
(İlk eşinden oğlu Ahmet Babür, öğretmen, 
Mudanya Ö-1959)  

Huriye Hanımın Babası Hacı Aşık 
Efendi’nin torunu olan Sandıklı Müftüsü 
Baha Efendidir. Bu evlilikten 4 çocukları 
olur. Muhtar (1902-1982), Sıdıka (1906-
1978), Mübeşşire (1910-1990), Abidin 
(1914-1978).

Gençlik çağı babadan kalma tarlaları 
işleterek çiftçilikle geçerken bu mesleği 
modern usullere uygun yapmaya hevesle-
nip 1910 yıllarında Avrupa’dan biçer-dö-
ver getirmeyi planlar, önce bir ortak bulur; 
Almanya veya Fransa’da yaşamakta olan 
Afyon’lu bir Ermeni hemşerinin yardı-
mıyla bir biçer-döğer makinesi alıp trenle 
yurda getirir. 

Bu gezi sırasında Ermeni vatandaş 
O’nu İsviçre’ye götürür. Av meraklısı olan 
iki arkadaş bu ülkedeki karlı dağlara çıkıp 
oradaki avcı kulübelerinde birkaç hafta 
kalırlar. Yurda dönüşünde İsviçre halkının 
o yıllardaki kanuna saygısını, toplumun 
ortak mallarına karşı tutumunu, avlanma 
kurallarını, sığınma kulübelerinin temiz-
liği ve muhafazasını etrafına anlatır. Bu 
kulübelerde yakılan odunun, yenilip içilen 
nevalenin parası oradaki kutuya bırakılıp 
çıkılır, eğer hava müsaitse sonraki ziyaret-
çiler için yakacak vs. toplanıp istiflenirmiş. 

Ne yazık ki getirdiği makine halkı mem-

nun etmediği gibi, tarlada bereket kalma-
yacak diye nefretle karşılanır. Zira bu bü-
yük makine hayvanları ürkütüyor, taşlı ve 
arızalı tarlalara giremiyor, bir sürü işçi de 
boş kalıyor diye kimse iş vermeyince  genç 
Hacı Ali iflas ediyor. Zaten ortağı çok ön-
ceden ayrıldığı için bütün yük kendi omu-
zunda üstelik makineyi de satamıyor… Bu 
dev cihaz evin bitişiğinde olan Hacı Aşık 
Camii altındaki büyük depo samanlığın bir 
kenarına konuluyor. Bütün çocukluğumun 
geçtiği bu evde diğer torunlarla oynarken 
tekerlekleri bile demir olan eski biçer-dö-
vere korkarak bakardık. 

I. Dünya Savaşı, Osmanlı’nın çöküşü, 
yokluk ve işgal yılları, karneye bağlanan 
ihtiyaç maddeleri, halkı tamamen bezdir-
miş; aydınlar, din adamları ileri gelen tüc-
car ve cesur vatanseverler ellerinden gelen 
her şeyi yaparak halkın moral değerlerini 
ayakta tutmaya çalışıyorlar, cemiyetler, ko-
miteler kuruluyor, sarıklı mücahitler yalnız 
cami minberlerinden değil şehir ve köy 
meydanlarından halka gayret veriyorlar-
ken 40 yaşındaki Hacı Ali Efendi SÖZBİR-
LİĞİ adlı bir gazete çıkarmayı planlıyor. 

Ocak 1920’den 23 Eylül 1921 tarihine 
kadar 20 ay devam eden ve Eski Türkçe 
harflerle basılan bu gazete önceleri Cumar-
tesi ve Pazar hariç sonraları Cuma dışında 
hergün  neşredilir.4

Basım yeri olan Liva Matbaası5 Köle 
Hanı içinde veya Zülali Aralığında ol-
malıdır. Bu matbaa daha sonra Demirci 
Mehmet Efe’nin isteği üzerine AYDINELİ 
Gazetesi’nin basımı için Aydın’a gönderi-
lir.6 Matbua mürekkebine bulanmış baskı 
mermerini kışın sobanın altına koyduğu-
muzu hatırlarım. 

Günde 500 adet basılan bu siyasi, icti-
mai, edebi gazetenin İmtiyaz Sahibi Hacı 
4 BAKİ, Edip Ali, 18-19 yy Afyonkarahisar 
Meçhul Halk Tarihi, Afyon, 1947
5 OKTAY, İsmail, Afyonkarahisar 
Gazeteleri, Filibe, 1937 
6 AKKOYUN, Turan, Yard. Doç. Dr. Ömer 
Fevzi Atabek Hayatı ve Eserleri Üzerine, 
sh CXIV, Afyon, 1997

Eski Simalar
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Ali, Mesul Müdürü Osman Sırrı, Başyazarı 
Faruk Şükrü Efendiler olup tanesi 5 kuruş, 
aylık 100, 3 aylık abonesi de 250 kuruş 
imiş. 

Harpten sonra (1923-1926) bir ara 
şirket kurarak tiftik ve yapağı ticaretiyle 
uğraşır. 

1929’da ilk eşi öğretmen Huriye Hanı-
mı kaybeder. Ertesi yıl Efendiler Sülalesin-
den Şerife Hanımla evlenir. Şerife Hanım 
ilk eşinin ölümünden sonra çocuksuz dul 
olarak gelir. Bu eşinden 1933’de Kadriye 
isimli bir kızı dünyaya gelir. Bu yıllarda 
işlerinin bozulmasından olacak tekrar öğ-
retmenliğe döner. 1942’de İscehisar Eser-i 
Terakki Mektebi muallimliğinden emekli 
olur. Bugün İscehisar’da 70 yaş üstü pek 
çok insan onun talebesi olduklarını anlatıp 
hayırla yad ederler. 

Akcin ve Susuz köylerindeki birkaç 
parça tarlayı ortakçıya verir. Kışlacık’daki 
bağını terk etmez, orada zirai hünerlerini 
tatmin eder, her türlü meyve-sebzeyi yetiş-
tirir, aşılar yapar, Afyon ikliminde yetişme-
yen fidanlar getirip denemeler yapar. 

1948-1950 yıllarında Kışlacık köylüsü-
nün ısrarıyla Karaağaç Deresi kenarındaki 
köy merasına bir un değirmeni yapar. Bu 
değirmen 10 yıldan fazla kesintisiz hiz-
met vermiş, çevreye canlılık getirmiş, en 
önemlisi su arkı boyunca yaklaşık 800-900 
metrelik bir şerit üzerindeki bütün kıraç 
tarlalar münbit birer bahçeye dönmüş, 
sulu ziraata geçilmiş ve sebze yetiştirmeye 
başlanmıştı. Halen daha Kışlacık Köyü ke-
narındaki bu eski değirmen arkı buradaki 
bahçelerin sulama kanalı işlevini sürdür-
mektedir.7 

Kahil Mahallesi Hacı Aşık Sokak 
No:78’deki evi ve arkasındaki camii ile 
bahçesi, kıble tarafındaki dershanesi bir 
bütün idi. Eski kayıtlarda Hacı Aşık (Fevzi-
ye) Medresesi olarak geçen8 bina zamanla 
işlevini yitirmiş, cami olarak (tekke ve za-
viyelerin lağvedilmesinden sonra) Cuma 
günleri ve Ramazan ayında kullanılırken 
1965’de kendisinin ölümünden sonra 
evlatları tarafından öndeki evi yıktırılmış 
yeni imar yoluna göre öne çekilen camiin 
altına bir Kur’an Kursu ilave edilerek yeni-
den inşa edilmiştir. 

Hayatının son 15 yılında yalnız emek-
li öğretmen aylığı ve birkaç ortakçının 
7 AKKOYUN, Turan, Yard. Doç. Dr. Age, 
sh CXX ve CXIV 
8 EMRE, Erdoğan, Dedemin Arkadaşları, 
Türkeli 15-19 Kasım 1994

getirdiği yeyği ile geçimini sağlarken bir 
taraftan da camiin bütün maddi-manevi 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. 

Yakın dostlarıyla tertipledikleri gezek-
lere katılırdı.9 Bu toplantılar o günlerin 
sosyal hayatının aynasıydı. Sinema, TV, 
gazete gibi iletişim araçlarının olmadığı, 
yalnız zengin evlerinde bulunan radyo ile 
eğlenildiği; özellikle kış geceleri bu gezek-
ler çok revaçta idi. Dedemin iştirak ettiği 
gezek adeta meclis toplantıları gibi prog-
ramlı, ciddi ve çok seviyeli olurdu. 

Arkadaşlarına bakınca zaten bu toplan-
tıların nasıl olabileceği kolayca anlaşılır; 
Hacı İsa’nın Bekir Efendi (Çete Bekir, 
Gümüşzade, Mevlevi Camii İmamı, sarıklı 
mücahit)10, Ahmet Gümüş (müftü)11, Hü-
seyin Bayık, (din alimi, müftü)12 Ahmet 
Yüce (tüccar) , Murat Çelikaksoy (tüccar), 
Hamdi Hondu (belediye başkatibi), Hulu-
si Açıkgöz (itfaiye ve zabıta amiri), Ömer 
Altınay, Harun Nakiboğlu, Ahmet Öğüt, 
Kemal Bayık,13 Nedim Tokman vb.

Çetin kış geceleri, en genci 40 yaşında 
olan bu yaşlı insanları; oğulları veya to-
runları hatta eşleri, çoğu zaman da daha 
genç olan arkadaşları evlerinden alır, gezek 
evine götürür, toplantı sonunda gece yarısı 
9 GÖNÇER, Süleyman, age, sh 84
10 GÖNÇER, Süleyman, age, sh 138
11 BURSALIOĞLU, Nazım, 
Afyonkarahisar Mutasavvıf ve Din 
Bilginleri, sh 36 Afyon, 2000
12 BURSALIOĞLU, Nazım, age, sh 35
                        “            ,      “    ,  age, sh 41
                        “            ,      “    ,  age, sh 68
13 EMRE, Erdoğan, Kemal Bayık-Afyon’da 
bir Mevlevi, Türkeli, 12-14 Kasım 1994

getirirdi. Hatta mahalle bekçileri 
zaman-zaman bu yaşlı ve meşhur 
insanlara zevkle yardımcı olurlar-
dı.

Gezek akşamları tüm sokak 
halkı, özellikle kadınlar, hiç ol-
mazsa okunan Kur’anı birazcık 
olsun dinleyebilmek için bir 
bahaneyle eve girmeye çalışır; 
kimisi gündüzden yardıma gelir, 
idare lambalarını (gaz lambası) 
vs siler, gece de çay-kahve ser-
visi yapmak için ricada bulunur, 
böylece kapı arkasından sohbet-
leri, en sonunda Kur’an ziyafetini 
dinler herkes ayrıldıktan sonrada 
evlerine giderlerdi. 

O günlerin genel adeti vechile 
akşam yemeğinden sonra gecelik 
pijama olarak erkekler de entari 
giyerlerdi, (bilhassa yaşlılar) 

evlerin kış ve yaz tertibi arasında büyük 
farklılıklar olur, uyku düzeni dahi değişirdi. 
Bizim evimiz toprak damlı olup arkasında 
büyük bahçesi, ahır ve samanlığı, yazlık 
(avlu)taşlığı olan ve nişan vb. gibi ailesel 
toplantıların yapıldığı büyük bir ata evi idi. 

Hacı Ali Efendi, ömrünün sonlarına 
doğru “Arkadaşlarım hep gittiler, ben niye 
geciktim” diye üzülür, hep misafir olduğu-
nu tekrarlardı. Gerçekten yukarıda saydı-
ğım arkadaşlarının çoğu kendinden 6 ay-1 
yıl önce vefat etmişlerdi.

Bir süredir her yaz gitmeyi alışkanlık 
haline getirdiği son İzmir seyahatinden 
durumu iyi olmadığı için dönememiş ve 
22 Aralık 1965 günü son evladı Kadriye 
hanımın yanında misafir iken 85 yaşında 
vefat etmiş ve evlatlarının da isteği ile İzmir 
Kokluca Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

Öldüğünde, oğulları Muhtar14 ve Abi-
din Emre; kızları Sıdıka, Mübeşşire, Kad-
riye ile bunların çocukları ve torunlarıyla 
birlikte yaklaşık 30 torunu vardı.(Bugün 
yalnız kızı Kadriye Hanım 80 yaşında, 
İzmir’de yaşamaktadır)

85 yıllık hayatı daima mücadele, yeniyi 
arama, topluma faydalı olma uğraşısı için-
de geçti. Sigara içmekten başka hiçbir kötü 
itiyadı olmadı. Toplumun her kesiminden 
daima itibar gördü, iyi anıldı; taşıdığı aile 
şöhretine halel getirmeden ne emanet al-
dıysa üstüne ilavelerle evlatlarına devretti. 

Kabri nur, mekânı cennet olsun…

14 EMRE, Erdoğan, Taşpınar Dergisi, sayı 
4, Afyon, 2001
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İlimizde iki önemli İstasyon bulun-
maktadır (halk deyimiyle istasyon deni-
lince, Tren İstasyonları akla gelmektedir). 
1876 yıllarından itibaren, demir yolları, 
ilimizde de yapılmaya başlar. Önce İz-
mir hattı yapılır. Kurtuluş Savaşımız’da, 
bu hat, İzmir bağlantısı sebebiyle Yunan 
Ordusu’nun kullandığı ve vazgeçemediği 
bir hat olmuştur. 

Afyon Şehir İstasyonu bu dönemde 
yapılmıştır. Daha sonra, 1895 yılında  İs-
tanbul hattı yapılmaya başlar. Bu dönemde 
de, İstanbul İstasyonu yapıları yapılmıştır. 
Şimdiki kullanılan İstanbul İstasyonu ise, 
1939 yılında açılarak, hizmet vermeye baş-
lamıştır. 

İstasyon yapıları genellikle, dönemsel 
mimari tarzda yapılmış izlenimi vermekte-
dir. Bu nedenle çoğu yapılar birbirinin aynı 
karakterdedir. Halk arasındaki adıyla  İzmir 
İstasyonu, Uşak ve Balıkesir İstasyonuyla 
benzerlik gösterirken, İstanbul İstasyonu 
ise Ankara veya Koblenz İstasyonlarıyla 
benzerlik gösterdiği söylenmektedir.

İstanbul ve İzmir İstasyonla-
rı, GEEAYK’nun 14.03.1981 gün ve 
A-2765 sayılı kararıyla; 18 Nolu Yapı ise, 
EKTVKK’nun 13.06.1997 gün ve 350 sa-
yılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlıkları olarak tescil edilerek koru-
ma altına alınmıştır. 

ALİ ÇETİNKAYA GARI / 
İSTANBUL İSTASYONU
Şehrin doğusunda, Çetinkaya Mahal-

lesi,103 pafta, 20 ada, 1 parsel içindeki 

merkezi konumdaki yapıdır. Şehir tarafı, 
meydan olup, yeşil alan olarak kullanıl-
maktadır. Demiryolu, güneydoğu-kuzey-
batı yönünde olduğu için yapılaşma da 
aynı doğrultuda yapılmış ince uzun bir 
yapı görünümündedir. Kütlevi, kübik bir 
orta mekanlı, yanda saat kuleli ve yine küt-
levi kübik, üç katlı bir yan mekanı, diğer 
yanda ise her iki uzun kenara uzantılı tek 
katlı yan mekânı vardır. Ana yapı andezit 
kesme taş kaplamalı, kapı ve pencere çer-
çeveleri ile yapının hatları bazalt kesme taş 
çıkıntılı, yan kübik mekânı serpme sıvalı-
dır. Ana yapının cepheleri camekanlı olup, 
genelde çift kanatlı kapılıdır. Her iki yan 
mekânların girişleri, ana yapıdan ayrıdır.

Orta yapının içi, geniş ve yüksek salon 
halindedir. Dış kapıdan girince ikinci bir 
çerçeveli kapıdan geçilir ve boşluğa girilir. 
Bekleme salonunda, yapının açılış tarihini 
belirten yazıtta:

bu ESEr

TÜrK uLuSunun İKİnCİ Cum-
Hur rEİSİ

İSmET İnÖnÜ

DEVRİNDE VE AFYON MEBUSU

ALİ çETİnKaYA’ nIn

mÜnAKaLAT VEKİLLİğİ ZAmA-
nInDA YApILmIş

19.TEmmuZ.1939 DA

İşLETmEYE AçILmIşTIr       

yazılıdır.

Orta yapının her iki yan uzantısı batı 
yönde çift kanatlı bitişik durumda yedişer 

kapılıdır. Kapı üzerlerinde saçak sundurma 
vardır. Kapıların önü iki basamaklı sekidir. 
Seki önünde kaldırım yükseltisi vardır. Boş 
alan parke taş döşemedir. Bekleme salonu 
içine girince her iki yana uzantı çıkmalı, 
üçer pencereli ikişer tuvalet vardır. Kol-
lardan birinde, yemekhane, bekleme odası 
ve bilet gişesi, diğerinde de yine bekleme 
odası, bilet gişesi ve eşya alış veriş yeri ile 
işletme odaları vardır. Bekleme salonu orta 
yüksekliğe kadar ahşap kaplama yapılmış-
tır. Salon üst örtüsü karşılıklı beş çıkma 
ayakla taşınmaktadır. Ayaklar arasında kar-
şılıklı yan kola giriş boşluğu, ikişer bilet gi-
şesi penceresi ve iki kanatlı bekleme odala-
rı kapısı vardır. Bekleme odaları içerden iki 
kanatlı kapı ile iç odalara bağlantılıdır. Ya-
pının mimarı Ankaralı Rifat Pilavoğlu’dur.

Yapının peron yönü, çelik dikme ve 
atkılardan oluşan, üzeri örtülü, yapının tü-
münü kapsayacak uzantıda, peron bulun-
maktadır. Sonradan öteki yollara geçmek 
için alt geçit yapılmıştır.

Bu arada yaşanmış bir olaydan söz et-
mek istiyorum. Afyon Kitap Kulubü ola-
rak adlandırdığımız topluluğumuzda, za-
man zaman yaptığımız sohbetlerimizden 
birinde, Gar ile ilgili konuşurken, Kadir 
Altınkaya başından geçen bir olayı anlattı: 
’’Almanya gezisi sırasında, kuzey bölgesine 
doğru trenle seyahat ederken uyuyup kaldım. 
Uyandığımda, kendimi Afyon’da sandım. 
Gözlerimi ovuşturdum, baktım ki, Afyon 
Garı’ndayım sanki. İndim, gezdim istasyonu. 
Salonu, işletme odalarıyla tıpatıp aynı bir 
gardayım: Koblenz Garı’’ Ne büyük tesadüf 

TARİHE TANIK YAPILAR
T.C.D.D.İŞLETMELERİ 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YAPILARI

Ahmet İLASLI*

*Müze Müdürlüğü-Arkeolog

Gar Binası
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ki, Koblenz, kavşak anlamına gelmektey-
miş. İlimizin adı her ne kadar Kavşak değil 
ise de, kavşak yerdedir. 

İstanbul Haydarpaşa Garı ile olan ana 
bağlantısı nedeniyle, halk arasında İstan-
bul İstasyonu olarak adlandırılmaktadır.

Gar binasının bulunduğu yerde 18 
nolu yapıya benzer küçük İstasyon binası-
nın bulunduğu eski fotoğraflardan anlaşıl-
maktadır. Bugünkü Gar binası salondaki 
yazıttan da anlaşıldığı gibi, 19 Temmuz 
1939 yılında açılmıştır. Yakınında  bugün 
18 nolu yapı olarak isimlendirdiğimiz 
günümüzde ise Bölge Müdürlüğü olarak 
kullanılan yapının eski istasyon binası ola-
rak  1895 yılında yapıldığı ve uzun yıllar 
kullanıldığı bilinmektedir.1921-1922 yıl-
larındaki  Yunan işgali sırasında yakılarak 
tahrip edilmiş olan istasyon binası sonra-
dan restore edilmiştir.

AFYON ŞEHİR / İZMİR 
İSTASYONU
1897 yılında İzmir güzergahında ça-

lışan trenler için yapılmıştır. Şehrin kuze-
yinde, Çetinkaya Mahallesi, 104 pafta, 34 
ada 1 parselde bulunan T planlı, iki katlı, 

kırma çatılı, çatı odalı, kargir bir yapıdır. 
Şehir yönünde, ortada kısa çıkmalı, yanda 
ise tek katlı, üstü ikinci kat balkonu olan 
yan bölümlüdür. Önü boş alan, arkası 
demir yoludur. Yapının sağında kadın ve 
erkek için tuvaletler, solunda ise yan yana 
lojmanlar vardır.

Ön çıkıntı nedeniyle T kesitli, moloz 
taşlı kârgir bir yapı olup, su basman, kat 
araları ve köşeler, kesme taş kaplamalıdır. 
Ayrıca, her iki katta birbirinin simetriği 
olan pencere ve kapı söveleri ile basık 
kemerleri de kesme taştandır. Çatı katlı, 
kırma çatılı ve kiremit örtülüdür. Çatı her 
iki yanda ve önde küçük ikişer pencere ile 
aydınlatılmıştır.

Alt katında işletme odaları ve bekleme 
yeri, üst katında ise, iki ayrı lojmanı vardır. 

Yunan işgali sırasında yakılmış ve ol-
dukça harap olmuştur.

İzmir Basmahane ve Alsancak Garla-
rıyla olan bağlantısı nedeniyle, halk arasın-
da İzmir İstasyonu ola-
rak adlandırılmaktadır.

18 NOLU YAPI
Çetinkaya Mahallesi 103 pafta, 20 

ada, 1 parselde bulunan T.C.D.D. 7. Bölge 
Müdürlüğü’ne ait, Gar binası doğrultusun-
da, ona yakın olan, ince uzun, iki katlı bir 
yapıdır. İstanbul demiryolu hattı ile birlik-
te 1895 yılında yapılmıştır.

Demiryolu doğrultusunda, iki katlı, 
çatı katlı, kırma çatılı, moloz taş duvarlı, 
kapı ve pencere söveleri ile hatları, çıkıntılı 
kesme taşlı, kargir bir yapıdır. Her iki ka-
tın kapı ve pencereleri simetrik konumda 
olup, üst katın iç duvarları, bağdadi ya-
pılıdır. Yapının uzunluğuna göre koridor 
uzantısında her iki yanda odalar bulun-
maktadır. Alt katın Gara bakan kesiminde 
çayhanesi vardır. Çayhanenin içindeki dik-
meler ve başlıkları, dökümden yapılmıştır.

Kaynaklar:

Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi Ar-
şivi

Kadir Altınkaya

Hasan Özpunar Arşivi

Gar yapıldığı yıllarda

İzmir İstasyonu

18 nolu yapı

Fo
to

: E
yü

p 
Em

re

52 53



Afyonkarahisar Kalesi ile Hıdır-
lık arasında bir boğazı andıran 
yerde bulunan Yukarıpazar 

Mahallesi, Afyonkarahisar’ımızın en eski 
yerleşim yerlerinden  biridir. Ben bu ma-
hallenin Kubeli Caddesi üzerindeki üç kat-
lı, içinde ahırı, küçük bir bahçesi ve beş-altı 
odası bulunan ahşap bir evde doğmuşum. 
Çocukluğum; ilkokul, orta ve lise öğreni-
mim ile yüksek öğrenimimin ilk yıllarına 
ait yaşamım, bu ev çevresindeki sokak, 
cadde, okul, cami, konu komşu, dağlar, 
bağlar, özellikle Afyonkarahisar Kalesi, 
bakkal dükkanları ve o yılların kanaatkâr, 
mütedeyyin, hatıra anlatmaya meraklı 
insanları arasında geçti. Bindokuz yüz el-
lili yılların başlarında bu mahallenin biraz 
batısına düşen Cami-i Kebir (Ulu Câmii), 
Çavuşbaş, Olucak mahallelerinden sonra 
kırlar, dağlar ve Keltepe altındaki bağlar 
ve bahçeler uzar giderdi… Kentimiz, 
doğuda Erkek Sanat Enstitüsü (bugün-
kü EML) ve Örenbağ Mahallesi Arküstü 
üzerindeki “Deper Çeşmesi”, güneyde 
Orduevi, Devlet Hastanesi ve TCDD Garı 
“İzmir İstasyonu civarı ve batıda  Mecidiye 
Mahallesi’nin sınırları içindeki bir çanağın 
içinde sıkışıp kalmıştı o yıllarda… Ve bu 
çanağın ortasında o heybetli ve muhteşem 
görüntüsüyle binlerce yıldır dimdik duran 
“Karahisar Kalesi”… Ne Örnekevler vardı 
ne Güvenevler ne de Kale Görünmez’in 
cadde ve sokakları… Gedik Ahmet Paşa 
Camii bile pek uzak görünürdü bizim 
mahalleden. Gedik Ahmet Paşa, bu cami 
ve külliyesini Mimar Ayaz Ağa’ya  yaptır-
dığında(1475-1481) dedelerimiz: “Paşam 
bu külliye pek uzak düşmedi mi” dedik-
lerinde  Fatih Sultan Mehmet’in bu ulu 
veziri gülümseyerek  “Gün gelecek burası 
şehrin ortasında kalacak”demiş. Bu tarihi 
yapının bugün şehrin en işlek ve hareketli 
bir yerinde bulunduğunu ve hemen her 
gün burada birkaç cenaze namazının kılın-
dığını görüyoruz. 

Doğu-batı, kuzey–güney geçiş yolları 
üzerinde bir kavşak noktasındadır ilimiz 
Afyonkarahisar; bu konumu ona çok 
stratejik önem kazandırmış ve M.Ö. 3000 
yıllarından beri çeşitli kavimlerin  yerle-
şimine  sahne olmuştur. Bir doğa harikası 
olmasının yanı sıra “Kale”nin sağlam bir 
korunma ve savunma mahalli niteliği, kar-
şısındaki “Hıdırlık”ın  da  benzer özellikleri 
bu bölgeye yerleşmeyi câzip hâle getirmiş-
tir diyebiliriz. Volkanik özellikli 226 m. 
yükseklikteki bu kaya kütlesinin tepelerine 
M.Ö. 1335-1350 yılları sırasında Arzava 
ülkesine sefere giden  Hitit Kralı 2. Mür-
şil zamanında askerlerin kışı geçirmeleri 
için  burç ve mazgallar yapılarak sağlam 
bir korunak oluşturulduğu ve buraya “Ha-
panova” yani yüksek yer dendiği biliniyor. 

Daha sonraları, Frigler zamanında bu yerin 
eteklerine bir köy kurulmuş ve “Akroinon” 
denilmiştir bu köye. Malazgirt Savaşı’ın-
dan sonra Sultan 1. Mesut’un emriyle 
Akroinon Kalesi’nin eteklerine Karaşar 
Türkleri yerleşmiş, kalenin adı da Karahi-
sar olmuştur. Görülüyor ki bu tarihsel sü-
reç içinde Yukarıpazar Mahallesi ve yakın 
çevresi, bulunduğu coğrafi yapının sonucu 
olarak yaklaşık beş bin yıllık bir kültürün 
mirasıdır. İşte bu kültür mirasının son bin 
yıllık sürecinin baş aktörü; bu toprakları, 
“Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan” 
bu coğrafyayı, “Uzak Asya’dan dört nala 
gelerek” “ebediyyen vatan yapan” Türk 
Milleti’dir…

Selçuklu Sultanı II. Kılınçaslan’ın 
1176’daki Miryekefalon zaferinden sonra 

ANILARIN İZİNDE 
YUKARI PAZAR MAHALLESİ 
VE CUMHURİYET İLKOKULU

 Agah BIYIKOĞLU

Oyun oynadığımız sokaklar
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Selçuklu egemenliğine giren Afyonka-
rahisar, 13. yüzyıldan itibaren Selçuklu 
Devleti’nin tamamıyla Türkleşmiş  bir par-
çasıdır artık. Rivayet odur ki Afyonkarahi-
sar’ a yerleşmek üzere gelen Türkmenler, 
kestikleri koyunların etlerini Hıdırlık ve 
Kale çevresinin çeşitli yerlerine asarlar en 
geç kokan etin bulunduğu yere yerleşirler; 
bu yer Kale ile Hıdırlık’ın arasında hava 
akımının bol ve temiz olduğu bugünkü 
Çavuşbaş, Olucak, Kubeli ve Yukarıpazar 
Mahallelerinin bulunduğu bölgedir.

İstasyon Caddesi, Uzun Çarşı Sebze 
Hali ve Bedesten Önü, Otpazarı Camii, 
Kadınlar Pazarı, Kasaplar Çarşısı, Bahçeli 
Kahve, Yukarıpazar Karakolu, Cumhuriyet 
İlkokulu güzergahı hafif bir yokuştur. Yu-
karıpazar Caddesi bu hafif yokuşun adıdır. 
Bu yokuşun Kaleye ve Hıdırlık’a doğru 
uzanan yokuş ve sokakları vardır. Cumhu-
riyet İlkokulunun yaklaşık iki yüz metre 
ilerisinde  Yukarıpazar Mescidi bulunur.
Mescide gelen yol en sağdan Ulu Câmi’ye 
gider, mescidin solundaki sokak Askeri 
Hastane Sokak’ı, onun solundaki de Kube-
li Caddesi’dir ki bu caddeyi yaklaşık yirmi 
yıl günde en az beş altı kez arşınladım… 
Bu iki sokağın sonlarında Namık Kemal 
Okulu  karşılar sizi… Kubeli’ye dönmez 
de caddenin başından Hıdırlık’a doğru 
giderseniz Eski Karakol Sokak üzerindesi-
niz, bu yolu izlerseniz Tâc Ahmet Mahal-
lesine oradan da Topuzlu’nun yanından 
Ballıpınar’a, Taşpınar’a varırsınız. 

Mescidin önü oldukça düz ve geniş bir 
meydan olduğu için mahallenin çocuk-
ları olarak biz başta “top” olmak üzere 
“birdirbir,” “kurtukurtarmeş”, “saklambaç 
“körebe”ve o günün ücretsiz ve masrafsız 
çoğunu da kendimizin “icadettiği” çocuk 
oyunların oynardık. Tâ ki, “Tanrı uludur, 
Tanrı uludur, Tanrı’dan başka yoktur tapa-
cak” sözleriyle başlayan  akşam ezanına ka-
dar. İlkokula başladığım sıralarda  Türkçe 
okunan ezan Demokrat Parti’nin iktidara 
gelmesiyle tekrar Arapça olarak okunmaya 
başladı. İşte Yukarıpazar Mahallesi bizim 
için burasıydı. Bu mescidin önü, bu mey-
dan bizim oyun yeri olmasının yanısıra 
okula giderken, maçlara veya Dolapönü’ne 
yüzmeye giderken, Kale’ye çıkacağımız za-
man toplantı yerimizdi.

Yirminci yüzyılın ilk yıllarında çıkan 
büyük bir yangın sonucunda; Yukarıpazar, 
Zaviye ve Tâc Ahmet Mahalleleri’ndeki ev-
ler yanıp kül olmuş ve yerlerine o zamanki 
Ermeni ustalar tarafından kısa sürede bi-
tişik nizamda iki ya da üç katlı yeni evler 

yapılmıştı (1905-1906) Yeniden yapılan  
geniş, rahat ve düzgün cadde ve sokaklar 
şehir plancılığı açısından da  çok uygundu. 
Hemen her ev, içinde oturanların kendi 
mülkleriydi, ana baba çocuklar, gelinler 
hep birlikte bu geniş ve çok odalı evlerde 
yaşarlardı, bazı ailelerin güveyleri de “iç 
güveyisi olarak” aileye katılmış olurdu. 
Kiracı olarak  oturan birkaç aile vardı bun-
lardan birisi de Genel Kurmay Başkanlığı 
yapan İlker Başbuğ’un ailesiydi.Kim der-
di ki bu uzun  sarı saçlı, kısa pantolonlu”, 
çinçin teker çeviren” çocuk ileride böyle 
mevkilere yükselecek türlü talihsiz hal-
ler gelecek başına. Mahalle sâkinlerinin 
çoğunluğu esnaftı: Manifaturacı, kalaycı, 
buğday tâciri, kömürcü, bakkal, (Yukarı-
pazar Meydanı’nın sağında solunda beş altı 
tane bakkal dükkanı vardı. Bunların en ta-
nınmışları Bakkal Nâbi ve aynı  dükkanda 
işe devam eden bakkal Ahmet Güray’dı)
kasap, sebzeci, şoför, at arabacısı… Resmi 
dâirelerde memur olarak çalışan birkaç 
“yabancı” kiracı, TCDD’de  çalışan birkaç 
makinist, askeri fabrikada  ve 1956-57 
yıllarında hizmete giren Çimento Fabri-
kasındaki şoför ve işçiler, üç öğretmen iki 
de imam… Çalışan kadın sayısı çok azdı: 
TCDD ile Cumhuriyet İlkokulu’nda hade-
me olarak çalışan  iki üç kadın…

Yukarıpazar Mahallesi’nin civarındaki 
câmi ve yatırlar, tarihi yapılar, kilise kalın-
tıları bizi yüzyıllar öncesine alır götürür.
Kale Mescidi, (1233), Kaledibi Mescidi 
(1264), Ulu Câmi(1272), Mevlevihane ve 
Kubbeli Mescidi (1330), Tâc Ahmet (Tah-
talı) Câmii, Akmescid (1397), Yukarıpazar 
Mescidi (1465).

Yukarıpazar Mescidi’nin sol çaprazın-
da, Hıdırlık’a giden yokuşun sol başında  
kulübeye benzeyen fakat daha büyük ve 
zarif bir bina vardı, burası parti binasıymış 

sonradan karakol olmuş benim çocukluk 
yıllarımda karakol olduğunu hayal me-
yal hatırlıyorum. 1950’li yılların başında 
metruk bir haldeki bu yapının içinde kov-
boyculuk oynardık. Bu yapının hemen 
önünde bir mahalle  çeşmesi vardı ve bu 
çeşme mahallelinin su ihtiyacını karşılardı; 
çünkü evlerde henüz çeşme yoktu. O yıl-
ların buz kesen kış günlerinde bazen gece 
geç saatlerde, bazen sabah ezanlarında ma-
halle halkı çoluk çocuk çeşmenin önünde 
sıraya girerdi ellerinde desti veya kovalarla.
Bu mahalle çeşmesinin hemen arkasında 
bazen üstünde bir mumun yandığı yuvar-
lak simsiyah bir taş vardı ve bu taş “Horoz 
Dede” yatırını belli eden bir işaretti. Bu 
yatırın ziyaretçileri mum yakarlar, bez 
bağlarlar dua ederlerdi. Bizim çocukluğu-
muzun geçtiği yerlerin başında “Kale” ge-
lir; hemen her gün çıkardık kaleye, bazen 
iki üç bazen daha fazla… Bir gün yedi kez 
çıktığımı hâlâ unutamam. Kale’nin etekle-
rindeki “Deve Dede’ye” uğrar dua ederdik.

 Kale’nin etrafında başka yatırlar da 
vardı. Ulu Câmi’nin karşısındaki “Müftü-
lerin evinin” yanında Ahmet Turani Yatırı 
(burada medfun kişinin Seyyid Battal 
Gâzi’nin arkadaşı olduğu söylenir), birkaç 
yüz metre ilerde ve Kale’nin batı yönünde 
Çavuşbaş Yatırı, Ballıpınar’ın biraz altında 
Mürdümek Sultan Yatırı, buranın hemen 
yakınında Topuzlu denilen tepeciğin üs-
tündeki yatır… Halkın  büyük saygı gös-
terdiği ve dualar ederek çeşitli isteklerde 
bulundukları bu yatırlarda medfun kişi-
lerin Malazgirt Savaşı’ndan daha önceleri 
Türkistan’dan Anadolu’yu feth için gelen 
alp erenler olduğu  söylenebilir.

Kale’nin üstü uzaktan göründüğü gibi 
düpedüz filan değildir, iri ufaklı kayalar 
taşlar, bunların aralarından fışkırmış gibi 
görünen ahlat, badem ve benzeri yabani 
ağaç ve otlar... Binlerce yıldır yağan yağ-

Kaşif Demiröz ve 
öğrencileri
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murların oyduğu, sert rüzgarların aşındır-
dığı kayalar… Hitit Kralı Mürşil, Frigya 
Kralı  Midas bu gökyüzüne bir füze gibi 
uzanan doğa harikasının üstünden uzak-
lara baktılar mı? Orta Asya’dan kopup ge-
len doru atlı, uzun siyah saçlı, kara bıyıklı 
Türkmen süvarilerin okları hangi hedefleri 
vurdu bu burçlar üzerinden? Su ihtiyacını 
karşılamak üzere havuz gibi oyulmuş kaya-
ların duvarları yer yer kararmış… Etekler-
de kendiliğinden bitmiş yabani birkaç ağaç  
tepelere tırmanmaya çalışıyor sanki… 
Şehri bir uçaktan görür gibi olduğumuz bu 
tepede rüzgar hep eser ve ay yıldızlı bayra-
ğımız dalgalanır durur yıllardır…

Genellikle oyun oynamak için (çünkü 
saklambaç, kovboyculuk, hırsız polis oyun-
ları için buraları bulunmaz mekânlardı. 
Fikret Hakan’ın oynadığı Battal Gazi filmi-
nin bazı sahnelerinin çekildiğini anımsıyo-
rum) bazen de o yıllarda kolonyel şapkalı 
şortlarının apış araları siyahlaşmış bisik-
letli turistlere yol göstermek için çıkardık 
Kale’ye. Bunların jeolog, biyolog, tarihçi, 
coğrafyacı olduğunu hiç bilmiyorduk ve 
bir de “What isyour name?” den başka bir 
şey…

Tepeye ulaşınca, soluk soluğa kalmaz-
mış gibi üstelik Kız Kulesi’nin üstüne 
çıkan, burçlar üzerinde seken arkadaşlar 
vardı. Hz. Ali’nin atı Düldül’ün üzerin-
de Hıdırlık’tan kaleye atladığına, kayalar 
üzerindeki ayak izine benzer oyukların 
Hz. Ali’ye ait olduğuna inanırdık… Cuma 
günleri erken saatlerde veya Hıdırellez’de 
yol üstündeki Deve Dede’ye uğrayarak 
mumlar diken çaput bezler bağlayan  ka-
dınlar, kızlar Kale’nin üstündeki Kız kule-
sinden veya burçlardan hançerelerinin bü-
tün gücüyle “Ahtım, bahtım/altın tahtım/
evlencek vaktım” diye haykırırlardı. Bu 
sesler kalenin eteklerindeki mahallelerde 
yankılanırdı.

Kale’nin hemen  eteğindeki bir kilise 
yıkıntısı da bizim oyun alanlarımızdan-
dı. Bu yıkıntının zeminindeki büyük bir 
mermer üzerindeki  bizim put dediğimiz  
pirinçten bir haç ve sıvaları dökülmüş du-
varlar üzerindeki belirsiz şekiller zamanın 
tahribatına dayanmaya çalışıyordu. Karlı 
ve yağmurlu havalarda burada yırtık top-
larla futbol oynar şutlar atardık…Daha 
sonraları bu yapının 18. Yüzyıl yapımı 
Ermeni Meryem Ana Kilisesi olduğunu 
öğrenecektim. Teyzemin eşi Terzi Ali Bi-
lensoy enişte çocukluğunda mahallede 
papazların şapkalarını taşladıklarını söyler-
di, bu papazların bugünkü Namık Kemal 

İlkokulu’nun bulunduğu yerdeki Protestan 
Kilisesi, Cumhuriyet İlkokulu’nun bulun-
duğu alandaki Katolik Kilisesi’ne mensup 
olduklarını söylemek mümkündür. (1905-
1915 yılları arası olması muhtemeldir)

Bir gün rahmetli babam beni Cumhu-
riyet İlkokulu’na götürdü.  Son derece şık 
ve temiz giyimli gözlüklü, ceketinin yaka-
sında beyaz bir ipek mendil bulunan güler 
yüzlü bir  kişinin, ünlü Hikmet Bey’in 
(Çerçel) karşısına çıktık. Babam “Hocam” 
diye hitap ediyordu. Demek ki tanıyordu 
onu, bu durum beni biraz rahatlattı. Zaten 
ablam da iki yıldır öğrenciydi bu okulda… 
Ertesi gün Uzun Çarşı’daki seyyar fotoğraf-
çının tahta sandalyesine oturup fotoğraf 
çektirdim.

Okullar açılınca benim için yapılan ön-
lüğümü giydirdi annem, beyaz naylondan 
bir de yakalık, tahta bir çanta, içinde kalem  
defter silgi ve kalem traş… Birkaç gün 
önce  saçımı sıfır numara traş ettirmişti ba-

bam… Ablam tecrübeli olduğu için elim-
den tutarak beni okula götürdü. Zil çalınca 
sıra olduk ve öğretmenlerin yardımıyla 
sınıflarımıza girdik. Benim sınıfım okulun 
zemin katındaydı. Sınıfın pencereleri oku-
lun bahçesine açılıyordu. İlk derse genç bir 
öğretmen girdi, üçüncü derse girmeden 
ben sınıfın penceresinden bahçeye çıkarak 
eve gittim yani okuldan kaçtım. Benim bu 
davranışım çok kızdırdı annemi, tekrar git-
tim okula ve bir daha hiç kaçmadım beş yıl 
boyunca…

  Cumhuriyet İlkokulu, Ermeni Katolik 
Kilisesi’nin yıkıntı ve molozlarının bulun-
duğu yere üç katlı ve o zamanın ihtiyaçla-
rına göre yapılmış bir bina…Önce  Yeni 
Câmi avlusundaki eski bir medresede 
öğretime başlanmış, 1931-1932 öğretim 
yılında şimdiki binasına taşınmış. Okulun 
Hıdırlık tarafındaki Kuyulu Câmi önün-
den geçen yolun üzerinde bir girişi, Yu-
karıpazar Caddesi’ne açılan tarafından da 
ikinci bir girişi var. Oldukça büyük bir dik-
dörtgen biçiminde  üst bahçe, buradan taş 
merdivenle inilen kare biçiminde alt bah-
çe… Okulun etrafı duvarlarla çevrili ve du-
varların üzerlerinde demir parmaklıklar…
Duvarların  önünde Akasya Ağaçları…O 
çevreyi renklendiren, canlı tutan  yedi-on 
bir yaşlarında yüzlerce  öğrenci… Oku-
lun kuzeyindeki ve güneyindeki caddeler, 
doğu ve batı yönlerindeki yokuşlarla kesi-
şir. Batı yönündeki Tabak Hamamı Sokak, 
hatırı sayılır yaklaşık iki yüz metrelik bir 
yokuştur ve çok temiz ve düzgündür. Bu 
yokuş, kış günleri dizleri geçen karlı gün-
lerde kızak kaydığımız parke taşlı bir yoldu.
Okulun dört bir yanındaki sokak ve cadde-
ler üzerindeki evler iki üç katlı, bazıları tek 
bazıları çift kapılı, balkonlu, çok pencereli, 
aşı boyalı güzel evlerdi. Afyon’un tanınmış 
aileleri daha inmemişlerdi Konya yönüne 

Kışları kaydığımız 
Tabak Hamamı Sokak

Uzunçarşı'da seyyar fotoğrafçıda çekilen 
ilk fotoğrafım

56 57



doğru açılan mahallelere. Bu evlerde-
ki çocukların hemen hepsi okumuştur 
“Cumhuriyet”’te…

Birinci sınıftaki öğretmenim Enver 
Bey’di. Soyadlarını pek bilmezdik  öğret-
menlerimizin. Onlar; Enver Bey, Hikmet 
Bey, Talat Bey, Hatice Hanım, Türkan 
Hanım’dı… Ailelerimiz de öyle anarlardı.

İlk üç ayda büyük harflerle okumasını ve 
yazmasını öğrendik; bitirmiştik  alfabeyi, 
ikinci dönemde de “Anneciğim”adlı kitabı 
okumaya başladık küçük harflerle…

Okuma ve yazmayı öğrenmede, okuma 
alışkanlığı edinmede o zamanın dergileri 
büyük rol oynamıştır. Çekici renkler ve 
resimlerle bezenmiş dergileri her hafta alır 
defalarca okur, ezberlerdik… Öğretmeni-
miz Enver Bey, renkli tebeşirler de kullana-
rak tahtaya çok güzel resimler çizerdi, biz 
de “resim defterlerimize” çizmeye çalışır-
dık bunları…Sınıftaki kimi arkadaşların 
neredeyse öğretmen kadar güzel çizdikleri 
resimler oluyordu…Ben de okulun alt 
bahçesinde “kavuk top”larla oynamayı, 
Akasya Ağaçlarına çalım atmayı çok sevi-
yordum. Futbol topuna daha hiç vurma-
mıştık o yaşlarda; elma, ayva köklerini bile 
top niyetine oynardık…

Andımız’ı okurduk her sabah bütün gü-
cümüzle ve heyacanla… Pazartesileri ilk 
dersten önce ve Cumartesileri son dersten 
sonra da İstiklâl Marşı’nı…(O tarihlerde 
dersler Çarşambaları ve Cumartesileri 
öğleye kadar yapılırdı) Sabahları üç, öğle 
sonraları da iki ders yapardık bu nedenle 
oynayacak çok zamanımız olurdu.

 Bizim komşu çocuklarımız ve mahalle 
arkadaşlarımız da Cumhuriyet’e gidiyor-
lardı. Zamanla Kubeli ‘den (Namık Kemal 
Okulu daha yeni açılmıştı) Çavuşbaş’tan 
Kale’nin okula yakın mahallelerinden   
Hıdırlık  civarından gelen çocuklarla da 
arkadaş olduk… Okulun öğrencilerini-
nin çok azı “hali vakti yerinde” ailelerin 
çocuklarıydı. Orta halliler daha fazlaydı. 
Dar gelirliler ise bunu pek dışa vurmazlar  
hallerini belli etmezlerdi. “Fakirlik ayıp 
değil, yamalı ceket pantolon giymek ayıp 
değil, kirli ve pis giyinmek ayıp” derlerdi 
öğretmenlerimiz… Hepimiz tek tip okul 
önlüğü giydiğimiz için kimin zengin kimin 
fakir olduğu pek de belli olmazdı. O yaşlar-
da  pek de umurumuzda değildi zenginlik 
fakirlik… Çalışkanlar, iyi şiir okuyanlar, 
okul piyeslerinde rol alanlar, okul bahçe-
sinde iyi top oynayanlar dikkat çekerlerdi. 
“Kavgacı olanlar da vardı, zaman zaman 

tekme tokat dövüş olurdu bahçede; öğret-
menler derhal müdahale ederler kavgacıyı 
içeride birkaç tokatla “tedip”ederlerdi, ku-
lak çekmek hafif bir ceza idi. Mahallemizde 
okula yakın bir yokuşun başında taş merdi-
venli ve büyük bir evde oturan Kâşif Bey 
(Demiröz) çok kötü kulak çekerdi. Okulda 
yenen dayaktan ötürü hiç kimse ailesine 
şikâyette bulunmazdı; çünkü iki tokat da 
babası atardı.

Okulun birinci katında birinci sınıflar 
ders yaparlardı, ikinci ve üçüncü katlarda  
da ikinci, üçüncü dördüncü ve beşinci 
sınıflar… Birinci kattan ikinci kata çıkan 
merdivenlerin başında Atatürk’ün vecizesi 
yazılı bir cam levha vardı: “Dünya erken 
uyananlarındır” bu sözü günde en az on 
kez okudum beş yıl…  Yaklaşık altmış 
yıl oldu “hâlâ erken uyanıyorum”…İkin-
ci sınıfa geçince Öğretmenim Talat Bey 
oldu, okuldaki hemen bütün öğrencilerin 
korktuğu öğretmen… İri yapılı, kilolu, sert 
bakışlı ve yüzü pek gülmeyen, yeşil gözlü 
bir öğretmen… Kerrat cetveli, dört işlem 
ve bunların sağlamasının nasıl yapıldığı, 
Türkçe, resim, müzik… 

Her yılın Aralık ayında “Yerli Malları 
Haftası” yapılırdı; portakal, mandalina, in-

cir, fındık, fıstık gibi meyve ve kuru yemiş-
ler getirir sınıfta yerdik “yerli malı, yurdun 
malı, her Türk onu kullanmalı” şarkısını 
söylerdik. Öğretmenlerimiz yerli malı kul-
lanmanın yararlarını anlatırlardı

Okuldaki çok sayıda öğretmen yoktu, 
topu topu sekiz veya on… Müdürümüz 
Hikmet Bey, Talat Bey, Enver Bey, Kâşif 
Bey, Zihni Bey (Çerçel), Hüseyin Bey ve 
eşi Hatice Hanım, Orhan Bey ve sonradan 
gelen Reşat Bey (Çoğulu) ve eşi, Murat 
Bey (Üstün)… Hepsi de fötr şapka gi-
yerlerdi ve kravat takarlardı  ve de takım 
elbiseliydiler… Bazı öğretmenlerimizin  
evleri okula yakındı. Reşat Bey gelince yav-
rukurtların sayısı arttı, bayramlara daha iyi 
hazırlanır olduk…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramla-
rı yaklaşınca hazırlıklar başlardı. Bunların 
başında düzenli yürüyüş çalışmaları gelir-
di; bazen saatlarce hazırlanırdık... Bayrak-
larla, kırmızı, beyaz, sarı “grapon”larla süs-
lenirdi sınıflar ve okulun dışı… Şiirler ez-
berlenir, iyi şiir okuyan bir öğrenci bayram 
günü  görevlendirilirdi. Hikmet Bey’in kızı 
Esen’in şiir okuduğunu hatırlıyorum böyle 
bir bayramda…

 İkinci yıl “yavru kurt” kıyafetleriyle 
bu bayramlara katıldım. Bayram günleri 
başımızda müdürümüz Hikmet Bey ve 
öteki öğretmenlerimiz Cumhuriyet alanın-
da  vali ve belediye başkanının önünden 
düzgün bir biçimde belediye bandosu 
eşliğinde geçerdik. Çok heyecan duyardık 
hepimiz ve hep “bizim okul birinci olurdu” 
Bir bayram sonu Namık Kemal’de okuyan 
komşumuz Çetin, “Biz birinci olduk” de-
yince önce şaşırdım sonra da kavga ettik.

Dördüncü ve beşinci sınıflarda Türkçe, 
tarih ve coğrafya derslerine daha çok ilgi 
duyuyordum. O zamanlar resimli “tarzan, 

Cumhuriyet İlkokulu

Öğretmenimiz Zihni Çerçel

56 57



kızılmaske, Pekos Bill, sihirbaz Mandre-
ke… gibi resimli dergiler vardı bu dergi-
lerin bende okuma alışkanlığı başlattığını 
söyleyebilirim. İki çocuğun Devri Âlemi 
adlı sekiz on ciltlik çocuk romanı ile baş-
ta Afrika olmak üzere öteki ülkeleri tanı-
maya başladım. Dördüncü sınıfta elime 
İstanbul’un Fethi’ni anlatan resimli bir 
dergi geçti; defalarca okudum bu dergiyi; 
kuşatma günlerinden ta Ulubatlı Hasan’ın 
surlar üstünde şehit olmasına kadar…
Tarih dersinde Talat Bey birkaç öğrenci 
kaldırdı tahtaya ve İstanbul’un fethini sor-
du; ancak pek beğenmedi cevapları. Ben 
el kaldırdım, çıktım tahtaya…Gemilerin 
karadan yürüdüğünden tutun da Fâtih’in 
atını denize sürüşü zilin çalmasıyla sona 
erdi… Öğretmenim  hem şaşırdı hem de 
“âferin” diyerek memnuniyetini belli etti…

Benim ilkokul yıllarım sırasında şehrin 
yarısında henüz elektrik tesisatı yoktu, 
radyo da… Gazeteler bir gün sonra gelirdi. 
Babam arada bir gazete alırdı, ablamın kü-
tüphaneden aldığı romanları “lambanın” 
solgun ve hüzünlü ışığı altında annem okur 
biz dinlerdik… Reşat Nuri Güntekin’in 
Çalıkuşu, Esat Mahmut Karakurt’un All-
haısmarladık, Kerime Nadir’in Hıçkırık 
gibi romanlarını  ilk önce annemden din-
ledim. Ablamın benim ve kız kardeşimin 
öğretmen olmasında rahmetli annemin 
büyük etkisi oldu. O dönemde okuduğu-
muz kitapları hâlâ unutamam… 

 Yıllar bir su gibi aktı ve  kendimi ilkokul 
bitirme “imtihanlarının” içinde buldum.
Mezuniyet imtihanları okulun bütün öğ-
retmenlerinin  derslere göre oluşturdukları  
bir kurulun önünde her dersten sözlü ola-
rak yapılıyordu. Her gün bir dersten imti-
hana giriyorduk. “İmtihanın şiddetinden 

dalgalandı Akdeniz  güler yüzlü Kâşif Bey-
den beş numara bekleriz” tekerlemeleri  ve 
heyecan içinde geçen sınavlardan sonra 
mezun olup “şahâdetnâme” yani diploma 
aldık. Yukarıdaki tekerleme her gün derse 
ve öğretmene göre değişiyordu elbette…
Talat Bey, Hüseyin Bey, Zihni Bey…

 Benim Cumhuriyet İlkokulu’nda oku-
duğum dönemde, iki binli yıllarda Türk 
tarihinde iz bırakacak iki ünlü isim de 
okudu. Ahmet Necdet Sezer ve İlker Baş-
buğ… İkincisiyle mahallede oyun oyna-
dık, Genel Kurmay Başkanı oldu, talihsiz 
olaylar yaşadı. Sezer’i Afyon Lisesi’ndeki 
iftihar tablosundan hatırlıyorum, yıl son-
larında lise müdürümüz  iftihara geçenleri 
okul bahçesinde ilan ederdi ve alkışlardık 
biz de… Bu alkışlar Sezer Cumhurbaşkanı 
olunca da sürdü…

İlkokul çağındaki arkadaşlıklar, mahalle 
arkadaşlıkları hiç unutulur  mu? İçlerinden 
subay, öğretmen, bankacı, esnaf, şoför, işçi, 
gazeteci olarak ileriki yıllarda  karşılaştığım 
birçok arkadaşım oldu. Rahmetli Gazeteci 
Fatih Gümüş benden birkaç sınıf alttaydı.
Reşat Bey’in oğlu Yılmaz TRT’de müzik 
programları yaptı  uzun yıllar, Kâşif Bey’in 
oğlu Tuncay Astsubay oldu, mahalleden 
hatırladığım Gaffar Yakın Milletvekili 
oldu, arkadaşım Ahmet Özbay top oynadı 
Çimentospor’da yıllarca, genç milli takıma 
çağrıldı… Bizim evin tam karşısındaki 
Kemaloğlu Sokak’ta oturan “Öğretmen 
Rauf Bey”’in oğulları Mehmet, Dündar, 
Yılmaz ve Mustafa…Rauf Bey Gedik 
Ahmet Paşa Câmii’nin yanında ahşap 
ve neredeyse yıkılacak gibi duran Gedik 
Ahmet Paşa İlkokulu’nun müdürüydü. 
Kemallerin Rauf Bey lakaplı bu uzun 
boylu gür kaşlı sert görünümlü öğretmene 

komşular çok saygı gösterirdi… Ailenin en 
küçüğü Mustafa benden birkaç yaş büyük, 
iriyapılı, çok güçlü  Ömer Seyfettin’in 
hikayelerindeki  cesur ve fedakâr bir 
çocuktu, ağabeyi  Dündar’ı Merkez  Gençlik  
takımında futbol oynarken gördüm birkaç 
kez. İri yarı futbolculara o zamanlar “deve, 
ayı, uzun” kısa ve hızlı olanlara “pire” 
esmer olanlara “arap, kara” gibi lakaplar 
takarlardı. Kemaloğlu Sokak’ta babası 
komiser olan Okan Renda, sınıfımızın en 
çalışkan öğrencisiydi… Hem mahalle hem 
de okul arkadaşlarım arasındaki Nevzat 
Gökpınar, Mustafa Özgüven, Metin Alpı, 
Yusuf Arpacıoğlu, Çetin Noyan, Macit 
Sagun, Erol Özkandil, Cevdet ve Şeref 
Donyağı… Geçmişin  gittikçe kalınlaşan 
sisleri ardında kayboluyorlar bir bir… 
Bu tür yazı ve konuşmalar Aziz Mahmut 
Hüdâî’nin: “Günler gelip geçmekteler/
Kuşlar gibi uçmaktalar” dizelerini 
anımsatıyor hep…

Bilim ve tekniğin gelişmeleri dünyayı 
son elli yılda baş döndürücü bir hızla de-
ğiştiriyor, biz de etkilendik bu hızlı deği-
şimden; ancak insanî değerler, âlemşümul 
değerler hiç değişmez, yurt ve ulus sever-
lik, dürüstlük, çalışkanlık, adalet, özgür-
lük, onurlu bir yaşam, zâlimin karşısında, 
mazlumun yanında olma, etnik ve dinsel 
ayrımcılığa karşı olma… Bu değerler bize 
o yıllarda Cumhuriyet İlkokulları’nda aşı-
landı.

  O yıllarda  bizleri okutanlar  artık yok-
lar; kalplerimizde yaşamaya devam ediyor-
lar…. Nur içinde yatsınlar…

“Âvâzeyi Dâvud gibi bu âlemde sal, 
Bâki kalan gök kubbede bir hoş sadâ imiş” 
(BÂKİ)Afyonlu TRT Yönetmeni Yılmaz Çoğulu

Afyonkarahisar’da bulunan ilkokul öğretmenleri toplu halde- 1956
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Serin, hatta soğuk bir  cumartesi sa-
bahı. Kahvaltımızı yapıyoruz. Yapıyoruz 
yapmasına da, nedense hepimizin üzerin-
de bir mahmurluk var. Bizde bu epeydir 
klasik bir durum halini almaya başladı. Ge-
çen bir haftanın verdiği yorgunluğun yüze 
vurması olsa gerek. Bakıyoruz ki kimsenin 
kendine geleceği  yok. Atıveriyoruz kendi-
mizi dışarı. “Bari” diyoruz. Afyonkarahisar 
keşfimize devam edelim.

“Doğduğumuz yer değil, doyduğumuz 
yer” mantığıyla sevdiğimiz bu topraklar  
bizi her zaman kendine çekiyor; gezip  
görme  arzusu uyandırıyor. Her karış top-
rağı  şehid kanlarıyla  sulanmış; tarihin 
en önemli savaşlarına ev sahipliği yapmış 
bu memlekete hak ettiği değeri vermeye 
gayret ediyoruz. Uzun  zamandan beri fır-
sat  bulduğumuzda, en küçük bir anı bile 
Afyonkarahisar’ın tarihi ve doğal güzellik-
lerini keşfetmek için uzadıya değerlendi-
riyoruz. Bu keşiflere çıkacağımız  zaman 
öyle uzun bir hazırlık yapmıyoruz. Hemen 
hazırda ne varsa…çay varsa  termosa dol-
duruyoruz. Yanına kek, ekmek  arası bir 
şeyler, bisküvi, meyve, çerez, meyve suyu. 
O an da  elimize ne geçerse… Çünkü  dağ  
bayır  dolaşırken  iştahımız kabarıyor. Ya-
nımıza ne aldıysak  bitiriveriyoruz. Bazen 
de yol kenarında kuytu bir yerde alel acele 
yaktığımız ateşte  çevirdiğimiz  sucukları  
ekmek  arasına  koyuveriyoruz. Doğa, tarih 
ve sucuk ekmek. Eşsiz bir üçlü ortaya çıkı-
veriyor. Gittiğimiz yerlerde yol üzerinde 
lokanta, çay bahçesi vb. yok mu? Tabi ki 
var. Ama inanın hiçbiri Avdalas Kalesi’nin 
dibinde, Seydiler Kalesi’nin tepesinde 
veya Derbent Kaya Yerleşimleri’nin kar-
şısında yudumlanan çay, yenen bir dilim 
kek,poğaça kadar lezzetli gelmiyor bize.

Artık bu durumumuzu öğretmen ar-
kadaşlarımız, aile dostlarımız da çok iyi 
biliyorlar. O  yüzden  telefonu  açıp da 
“Haydi  hemen şimdi  Frig Vadisi’ne, Şuhut 
Bininler’e vb. gidiyoruz; Kocatepe’ye çıkı-
yoruz” sözlerini duyunca yadırgamıyorlar.

Müsait durumda olanlar deyim yerindey-
se “Tası tarağı toplayıp” hazırda ne varsa 
dolma, sarma, börek, meyve … vb. alıp bi-
zimle beraber düşüyorlar yola. Gezilerimiz 
gerçekten çok keyifli oluyor. Yaşadığımız 
şehirde daha bilmediğimiz, görmediğimiz 
nereler var diye meraklanıyoruz.

 İşte yine o apar topar yola düştüğümüz 
günlerden birindeyiz. Arabaya binince oğ-
lum soruyor:

-Nereye gidiyoruz?

Eşim:

-Araba nereye götürürse.

Bir süre sonra  Ankara  karayolunda  
buluyoruz kendimizi. Eşim  İscehisar’ın 

girişindeki Giresunlular Şehitliği tabelasını 
göstererek:

-Her gelip geçtiğimde dikkatimi çekti 
ama nasip bugüneymiş. Haydi gidip göre-
lim, diyor.

İscehisar’ın içinden geçerek bir süre 
sonra Doğanlar Köyü’ne ulaşıyoruz. Köy 
meydanında şehitliğin yerini sorduğumuz 
bir köylü bize karşı tepeyi gösteriyor.

Sonunda Şehir merkezine 37 kilomet-
re mesafede Dede Sivrisi Tepesi’nin 1,5 
kilometre kuzeybatısında yer alan şehitliğe 
ulaşıyoruz. Arabadan indiğimizde içinde 
bulunduğumuz manevi atmosferin etki-
siyle gözlerimiz doluyor. Kapıdan girerken 

Afyonkarahisar’ın bir köyünde 
GİRESUNLULAR  ŞEHİTLİĞİ

Arzu ÖZDEMİR*

* Öğretmen-Susuz Atatürk İlkokulu 
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selam veriyoruz. Biliyoruz ki onlarda se-
lamımızı alıyorlar. O anda Sahih-i Buhari 
kitabında şehitler ile ilgili okuduğum şu 
satırlar hatırıma geliyor:

“Şehidin İslam’da çok yüce bir  mer-
tebesi vardır. Şehid, kelime anlamı olarak 
şahit olan, kendisi  hakkında  şahitlik  yapı-
lan, huzurda hazır bulunan anlamına gelir.
Allah yolunda canını veren bu yüce insan-
lara şehid denilmesi, Allah’ın huzurunda 
bulunmalarından veya cennetlik oldukları 
hakkında kendilerine şahitlikte bulunul-
masından yahut da şehid oldukları sırada 
meleklerin yanında hazır bulunmalarından 
dolayıdır.

Şehidlerin borçları dışındaki tüm gü-
nahları bağışlanmıştır. Her ne kadar biz 
fark etmesek bile şehidler diridirler. Allah 
Teala şöyle buyuruyor: “Allah yolunda öl-
dürülenleri asla ölü sanmayın, tam aksine 
onlar diridirler. Ama siz bunun farkında 
değilsiniz” Şehidler için kabir imtihanı da 
yoktur.

Allah yolunda şehid olanlar canlarını 
feda etme cesaretini ortaya koydukların-
dan dolayı  daha ölmeden önce  şehidliğin  
mükafatını elde ederler ve ölüm acısını 
hemen hemen hiç hissetmezler. Bu konu-
da  Resulüllah “Şehidin  ölümden duyduğu  
acı birbirinizin çimdikten  duyduğu acı 
kadardır, buyurmuştur”

Kapıdan, önce  geniş bir alana giriyo-
ruz. Oradan 14 aziz şehidin mezarlarının 
bulunduğu mermer kaplı kısma geçiyoruz.
Her taraf (olması gerektiği gibi) son derece 
bakımlı ve tertemiz.

Daha önce bu şehitlik ile ilgili oku-
duklarım beni çok etkilemişti. Gelip de 
yakından görünce bambaşka duygulara 
kapıldığımı fark ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal, 26 Ağustos 
1922’de Büyük Taarruz emrini verir. Savaş 
bütün şiddetiyle başlar. Bu sırada Afyon 
İli, İscehisar İlçesi, Karaağaç ve Doğanlar 
Köyü sınırları içerisindeki “Kabaçkıran” 
ve “Dedesivrisi” mevkinde mevzilenmiş  
olan düşmanla  47. Giresun Gönüllü Ala-
yı savaşmaktadır. 47.  Alay, Topal Osman 
(Osman Ağa) komutasındaki Giresun ve 
yöresinden gelen gönüllülerden oluşmuş-
tur.

Yunanlılar, tepenin yamaçlarına tel 
örgülerle tahkimat yapmışlardır. Bu tel 
örgülerin gece yarısı kesilmesi gerekmek-
tedir. 47. Alay’a mensup 38 asker, bir ge-
cede  bu  tel örgüleri sağdan  soldan temin  
ettikleri paslı makaslarla kesmeyi başarır. 

Ancak şansları pek 
yaver gitmez. Yunan 
askerleri, tel örgülere 
takılı çıngırakların se-
sine uyanır ve mermi 
yağdırmaya başlarlar.
Bu sırada 14 Giresun 
yiğidi şehit düşer.

Bu arada askerler 
arasında yer alan Ah-
met Halis arkadaşla-
rına su getirmek için 
Doğanlar Köyü’ne 
inmiştir. Elindeki su 
bidonlarıyla geri dön-

düğünde 14 arkadaşının şahadete erdiğini 
görür. Şehitler, aceleyle dualar ve gözyaşı 
arasında bulundukları yere gömülür. Ar-
dından 36 saat süren bir taarruzdan sonra 
Giresun uşakları düşmanı Dedesivrisi Te-
pesi mevkisinden atmayı başarırlar.

Hacı Ahmet Halis Asal, İstiklal Savaşı 
bittikten sonra memleketine döner. Orada  
Muharip  Gaziler  Derneği’ne  üye olur.
Aradan yıllar geçer. Ahmet Halis, hem 
savaştıkları  alanları  gezmek  hem de  ar-
kadaşlarının mezarlarını ziyaret  etmek için 
1964  yılında  Doğanlar Köyü’ne gelir. 42 
yıl sonra ziyaret ettiği arkadaşlarının me-
zarlarının neredeyse toprağa karışmak üze-
re olduğunu görür. Onların ıssız bir tepede 
kaderlerine terk edilmiş halde bırakılma-
sına gönlü razı olmaz. Mezarları ziyaret 
ettikten sonra arkadaşları için burada bir 
şehitlik yaptırmaya karar verir.  Makbuzlar 
bastırır, yardımlar toplar. Zamanın Gire-
sun Belediye Başkanı Emekli General Ali 
Rıza Erkan, Afyon Valisi Ahmet Balkan ve 
Batı Menzil Komutanlığı’nın da yardımla-
rıyla 1967’de şehitliği yaptırmaya muvaffak 
olur. 

Ahmet Halis Asal, ailesine “Ben ölünce 
şehit arkadaşlarımın yanına defnedin, beni 
onlardan ayırmayın” diye vasiyet eder. 
1977 yılında ölünce cenazesi  Giresun’dan  
getirilerek şehitlikte  onbeşinci kişi olarak 
arkadaşlarının yanına defnedilir. 1902’de 
Giresun Keşap’ın Armutdüzü Köyü’nde 
Rum asıllı Yanko Efendi’nin oğlu olarak 
doğan ve 14 yaşında Müslüman olan 
Ahmet Halis Bey, yüce dinimizin “Vatan 
uğruna cihat farzdır” emrine uyarak vatan 
savunmasına koştuğu gibi, ebedi alemde 
de şehit arkadaşları ile birlikte olabilmek 
arzusu ile kabrini burada yaptırmıştır.

Ahmet Halis Asal şehitliği ziyaretinde-1964
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Burada koyun koyuna yatan kahra-
manlarımızın isimleri şunlardır.

1.Giresun Boztekke Köyü Karslı 
Oğullarından Ali oğlu Hasan, 1315 do-
ğumlu.

2.Giresun Çukur Köyü Sipahi Oğul-
larından Mehmet oğlu Necip 1317 do-
ğumlu.

3.Giresun Alınyoma Bala Köyü Hal-
laç Oğullarından Osman oğlu Hüseyin 
1317 doğumlu.

4.Giresun Kemaliye Köyü Eski Oğul-
larından Ahmet oğlu Mustafa 1315 do-
ğumlu.

5.Giresun Çiçekli Köyü Topçu Oğul-
larından İlyas oğlu Rasim 1316 doğumlu

6.Giresun Sayca Köyü Habip Hasan 
Oğullarından Ahmet oğlu Dursun 1314 
doğumlu.

7.Giresun Görele Daylı Köyü Veli 
Oğullarından Mustafa oğlu Yusuf 1311 
doğumlu.

8.Giresun Keşap Küçükgeriş Köyü 
Yusuf Oğullarından Emin oğlu Yusuf 1303 
doğumlu.

9.Giresun Keşap Karabulduk Köyü Cı-
ran Hacı Oğullarından Şükrü oğlu İbrahim 
1315 doğumlu. 

10.Giresun Dereli Yavuzkemal Hapan 
Köyü Türkmen Oğullarından Yusuf oğlu 
Osman 1314 doğumlu.

11.Giresun Bulancak Ucallı Mahalle-
sinden Derviş Oğullarından Hüseyin oğlu 
Niyazi 1314 doğumlu.

12.Giresun Keşap Halkalı Köyü Ala-
şalvar Oğullarından Salih oğlu Abdullah 
1317 doğumlu.

13. Giresun Hamurlu Köyü Tumdat 
Oğullarından Ahmet oğlu Osman 1309 
doğumlu.

14. Giresun Bulancak Tatlılı Köyü 
Durmuş Oğullarından Hüseyin oğlu Na-
zım 1316 doğumlu.

14 şehit mezarının yanında  Ahmet 
Halis Asal’ın  mezarını da görüyoruz. San-
ki onlarla birlikte şehit olamamanın verdiği 
buruk hüzünle, “Ne olur beni de aranıza 
alın” der gibi yanlarında duruyor. Mezar 
taşında şunlar yazılı:

“Bu cephede savaştık,

 Yunanı geri attık.

 Şehit düştük fakat biz,

Temiz bir vatan bıraktık.

 Selam Ayşe Kadın’a,

 Selam Kara Fatma’ya.

 Selam bu düşmanı,

 Yurdumuzdan kovana.

Şehitlik, Afyonkarahisar Valilik ve 

Garnizon Komutanlığı’nın 
işbirliği ile 1992 ve 2005 
yıllarında restore edilerek 
şimdiki durumuna getirilir.

Savaşın yapıldığı bu 
alanda, şehit mezarları  
arasında dolaşırken insan, 
değişik duygular arasın-
da gidip geliyor. Gurur, 
hüzün, kıvanç… Kanını, 
canını hiç düşünmeden va-
tan topraklarına katmış bu 
yüce insanlar arasında ol-
mak, huzur veriyor. Şehit-
lik mertebesine erişmiş bu 

gencecik fidanlara imrenmemek elde de-
ğil. Mezarları başında  dua ederken, daha 
ziyade bizim onların duasına  ihtiyacımız 
olduğunu düşünmeden  edemiyorum.

Bedeli kan ve canla ödenerek bize bı-
rakılan bu kutsal vatan topraklarına  acaba 
hak ettiği  değeri verebiliyor muyuz? Diye 
düşünüyorum bir an. Birazcık tatlı uy-
kumuzdan olsak, birazcık yoruluversek, 
yemeğimiz gecikiverse, üşüyüversek, key-
fimiz kaçıverse… Yanıp yakınmalarımız 
bitip tükenmiyor. Bırakın başkalarını ken-
dimiz için bile şeyler yapmaya üşenir hale 
geliyoruz. Peki onlar bir kaya karaltısında 
titrerken, yarım somun, bir tas hoşafla 
günlerini, uykusuz, yorgun geçirirken ve 
göğüslerini mermilere siper ederken hiç 
şikayetçi oldular mı? Ardında bıraktıkları 
anaları, sevdikleri, eşleri, evlatları hiç mi 
akıllarına gelmedi, hiç mi özlemediler? 

Allahu Teala bizleri, Onların şefaatine 
nail olanlardan eylesin.    
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FOTOĞRAFLARLA DÜNDEN 
BUGÜNE AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’da hergün gelip geçtiği-
miz yollar, içine girip çıktığımız mekânlar 
acaba 100 yıl önce nasıldı? Zaman içinde yo-
kolan ve gündelik hayatın telaşı içinde belki 
de farkına varmadığımız yapılar nelerdi? 

Taşpınar Dergisi Editörü Hasan Özpu-
nar işte bu düşüncelerle Afyonkarahisar’ın 
tarihi gelişimini fotoğraflarla aktarmak 
çabasıyla günlük hayatta hergün içinde ol-
duğumuz mekânların Dünü ve Bugünü’nü 
bir albüm olarak hazırlamış. Geçmişi ve 
bugünü kıyaslama yapabilmek amacıyla en 
eskisi 130 yıllık tarihi fotoğrafları bugün-
de aynı açılardan çekmeye çalışan Hasan 
Özpunar’ın karşısına  kimi zaman bir duvar 
çıkmış, kimi zaman tabelalar, direkler. Ba-
zen bir minareden fotoğraflamış, bazen bir 
apartmanın çatısından.

Fotoğrafları çekenler yıllar sonra geçmi-
şe ışık tutacaklarını biliyorlar mıydı? Emin 
değiliz fakat bu fotoğraflar sayesinde o yıl-
lardaki yerleşimi, mimariyi, sosyal-kültürel, 
ticari hayatı da görmemiz mümkün.

Eser, Afyonkarahisar Belediyesi’nin 
22.kültür yayını olarak büyük boy kuşe kağı-
da, ciltli ve  207 sayfalı olarak basıldı.

İsteme Adresi: Sultan Divani Mevlevihane Müzesi 

Tel: 0 536 3592050- 214 50 91

AFYONKARAHİSAR 
YEMEK KÜLTÜRÜ

Değişen yaşam kültürü nede-
niyle neredeyse unutulmaya yüz 
tutmuş geleneksel yemeklerimizin 
olduğu herkesin malumu. Bu se-
beple Taşpınar Dergisi olarak her 
sayımızda Afyonkarahisar Mutfağı-
na ait lezzetleri sizlere hatırlatmaya 
çalışıyoruz. Uzun bir aradan sonra 
zengin bir yemek kültürüne sahip 
olan Afyonkarahisar’ın  bu kültürel 
zenginliği kitaplaştı. Muzaffer Uyan 
ve  Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Ahmet Baytok’un 
editörlüğünde hazırlanan kitapta; 
Yerel Ürünler, Çorbalar, Et Yemek-
leri, Sebze Yemekleri, Hamur İşleri, 
Pilavlar, Salata ve Turşular, Tatlılar, 
Hoşaflar başlığı altında yüzlerce 
geleneksel yemeğimizin tarifi ve ha-
zırlanması aktarılıyor. Kuşe kağıda, 
büyükboy olarak basılan kitap 236 
sayfadan oluşuyor.

İsteme Adresi: Afyon Kocate-
pe Üniversitesi
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ÜÇ KİŞİLİK AŞK
İstanbul’da yaşa-

yan hemşehrilerimiz-
den Mehmet Ünal 
Taşpınar’ın “Üç Kişilik 
Aşk” isimli şiir kitabı 
yayınlandı.

1945 yılında 
A f y o n k a r a h i s a r ’d a 
doğan şairin  ilk şiir-
leri 1960’lı yıllarda 
A f yonk arahi sar ’da 
yayınlanan Kocatepe, 
Güven, Gençliğin 
Sesi, Demokrat gibi 
yerel günlük gaze-
telerde ve Afyonkarahisar 
Halkevi’nin yayın organı olan 
Taşpınar Dergisi ile Eskişehir 
Halkevi’nin yayınladığı Emre 
Dergisi’nde yayınlandı. Şairin 

daha önceki kitapları gibi Sokak 
Kitapları Yayıncılıktan çıkan kitap 
internet ortamında ve seçkin kita-
bevlerinden temin edilebilir.

YİRMİ YEDİ
Beş yaşında okumayı öğrenip 

altı yaşında unutması istenen ve bu-
güne kadar pek çok sosyal faaliyette 
gördüğümüz genç bir şairimiz Nur 
Pembeci. Tüm şiirlerini Yirmi Yedi 
isimli kitapta bir araya getirdi. Sokak 
Kitapları Yayıncılık’tan çıkan kitap 
128 sayfadan oluşuyor. Kitap inter-
net ortamından temin edilebilir.

“ba’ derim

boğazımda 

düğümlenir aynı hece 

ne kadar eksilsem

tamamlanamaz

yokluğunun cümlesi 

baba 

duyuyormusun?”

Nur Pembeci

SULTAN DİVANİ VE           
MEVLEVİLİK  SEMPOZYUMU 

BİLDİRİLERİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

tarafından ilki 2010 yılında yapı-
lan Sultan Divani ve Mevlevilik 
Sempozyumu’nun ikincisi 1-2 Hazi-
ran 2012 tarihinde yapılmış ve Ömer 
Tuğrul İnançer, Nur Artıran, Ce-
malnur Sargut gibi önemli isimlerle, 
yurtiçi ve yurtdışından araştırmacılar 
Sultan Divani ve Mevlevilik üzerine  
bildiriler sunmuşlardı.Sempozyum-
da sunulan bu bildiriler sonunda 
kitaplaştı. 335 sayfadan oluşan kitabı;

İsteme Adresi: 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sultan Divani Araştırma Merkezi

AFYONKARAHİSAR REHBERİ
Afyonkarahisar Valiliği’nin Zafer 

Kalkınma Ajansı’na sunduğu projeyle 
basımı gerçekleştirilen rehberde şeh-
rimizin başta tarihi ve turistik yerleri 
olmak üzere, şehrin kültürü, mutfağı, 
termal merkezleri, anıt ve şehitlikleri, 
bitki örtüsü, doğal güzellikleri, konak-
lama imkânları gibi başlıklar yer alıyor. 
Tüm başlıkların resimlerle desteklen-
diği rehberde ayrıca Afyonkarahisar’ın 
ilçeleri, il merkezinde ve ilçelerinde 
düzenlenen şenlik ve festivaller gibi 
bilgilere de yer veriliyor.

Kuşe kağıda 308 sayfadan oluşan 
rehberi;

İsteme Adresi: Afyonkarahisar 
Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve 
Proje Koordinasyon Merkezi

EMİRDAĞ AĞZI
Kitap büyük bir kültürel 

birikime sahip olan Emir-
dağ İlçemizde  unutulmaya 
yüz tutmuş yerel ağzına 
dair pek çok kelimeyi an-
lamları ve örnekleriyle 
okuyucuya sunuyor. Emir-
dağ ağzındaki kelimelerin 
Emirdağ’daki kullanımları 
alfabetik sırada bir bir 
örneklenmiş eserde. Ör-
neklerin Emirdağ Türkü-
lerinden seçilmiş olması mahalli ağzın özelli-
ğini ve önemini bir kez daha vurgulanıyor. Emirdağ 
kültürünün yaşatılması ve sonraki nesillere taşın-
ması açısından önemli bir çalışma olan kitap Şükrü 
Türkmen ve Özcan Türkmen tarafından hazırlandı 
ve merkezi Eskişehir’de bulunan Emirdağlılar Vakfı 
tarafından yayımlandı.320 sayfadan oluşan kitabı;

İsteme Adresi: Emirdağlılar Vakfı 

                       Tel: 0 222 2337474
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CUMHURİYET’İN BAŞLARINDA 
NÜFUS SİYASETİ VE BEKARLIK 

VERGİSİ TEŞEBBÜSLERİ
AKÜ öğretim görevlisi Yrd. Doç.

Dr. Turan Akkoyun’un genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin nüfus politikalarını in-
celediği kitabında; Nüfus, Ekonomi ve 
Tarih İlişkisi-Atatürk Dönemi Nüfus Si-
yaseti, Bekarlık Vergisi Teşebbüsleri gibi 
ilgi çekici konu başlıkları bulunuyor. Eser 
142 sayfa olarak Afyonkarahisar’da Küm-
bet Yayınlarından çıktı.

İsteme Adresi:

 Medrese Kitabevi-Yüzbaşı Agah Cad-
desi No:12

SİNADA DERGİSİ
Afyonkarahisar merkezli 3 ayda bir 

yayınlanan kültür, sanat, edebiyat dergi-
si’’ SİNADA’’ Şuhut’un antik dönemdeki 
ismini alan dergi, Şair Hasan Başdemir’in 
Genel Yayın Yönetmenliğinde bir gurup 
edebiyatsever tarafından yayınlanıyor.

Derginin bu ilk sayısında Yavuz Sul-
tan Selim ve Türkmen Kızın Aşkı, Tasav-
vuf ile değişen bir şiir adamı, Seksenler 
ve Mikrobun Düşmanı ünlü yazar kimdir 
gibi yazılar ile birbirinden güzel şiirler 
yer alıyor.

Dergi, Afyonkarahisar’da Kocatepe 
Kitap, Nil Kültür, Final Dershanesi ve 
Otogar Kitapçısı’ndan temin edilebilir.

BEYAZLAR KİRLENDİ
Afyonkarahisar Aydın Doğan 

Bilim ve Sanat Merkezi öğrencile-
rinden Buse Akman´ın “Beyazlar 
Kirlendi” isimli hikaye kitabı geç-
tiğimiz günlerde yayımlandı. 80 
sayfadan ve 4 ayrı hikayeden oluşan 
kitap, Kurtuluş Caddesi’nde bulunan  
Merkez’den temin edilebilir. 

Tel: 0272 2142261

Geçtiğimiz yıllarda Af-
yonkarahisar Belediyesi’nce 
basılan, “Cumhuriyetin Kaza-
nıldığı Topraklar” isimli eserle 
Afyonkarahisar’ın tarihi ve turis-
tik yerlerini   tanıtan  öğretmen 
Arzu Özdemir bu kez Şuhut ve 
çevresindeki tarihi yerleri  ço-
cuklara tanıtıyor.

Şuhut’un tarihi, Atatürk’ün 
Büyük Taarruz’dan önce kaldığı 
Hacıveli Konağı, camileri, çeş-
meleri, düğünleri, yemekleri, 
gelenek ve görenekleri kısaca 
Şuhut’a dair ne varsa kitapta bir 
araya toplanmış. Fotoğrafl arla 
da desteklenen yayın tarihi geç-
mişi binlerce  yıl öncesine daya-

nan patates diyarı ilçemiz Şuhut veya  antik adı ile Sinada için derli toplu bir 
kaynak eser niteliğinde.

İsteme Adresi: Şuhut Belediyesi

                        Telefon : 272 718 2001

Zafer Meşalesinin Yakıldığı Topraklar

ŞUHUT

HEPSİ TESADÜF MÜ?
Geçtiğimiz yıllarda yayımladığı ‘’ Tür-

kün Karakterinin Deşifresi’’ isimli kitapla 
tanıdığımız asker kökenli hemşehrimiz 
Hasip Sarıgöz’ün yeni kitabı “Hepsi Tesa-
düf mü?’’ de hayatt a tesadüfe yer olmadığı 
çok ilginç yaşanmış olaylarla açıklanmaya 
çalışılıyor. Yeni Yüzyıl Yayınları’ndan çı-
kan kitabı;

İsteme Adresi: hasipsarigöz@yahoo.
com.tr  Tel: 0 532 6859794
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Sakın ben bu şartları taşıyorum, hemen başvurayım diye düşün-
meyin. Bu ilan işe girmek için mezuniyet, yaş, KPSS, CV gibi şart-
ların aranmadığı yıllardan kalma.1940 yılında Afyon Belediyesi’nde 
açık olan Zabıta Komiserliği için verilen ilana göre aranan şartlar 
şöyle;

1- Türk olmak
2- Eyi (iyi ) ahlak sahibi olmak
3- Bulaşıcı hastalıklara müptela olmamak
4- Veya vazifesini muntazam ifaya mani olabilecek bedeni ve 

akli arıza ve hastalıklarla malul bulunmamak.
Aranan şartlar sadece bunlar. Talip olanların İkinci Teşrin 

(Kasım)1940 sonuna kadar Belediye Başkanlığı’na yukarıdaki 
şartları taşıdıklarını gösterir vesikalarla müracaatları isteniyor. 
Okuryazarlık şartı bile yok. Şimdi üniversiteyi bitirip kurslarla, 

KPSS ile uğraşıp sonunda atanabilenlerin ve atanamayanlarında o 
yıllarda dünyaya gelseydik dediğini duyar gibi oluyoruz.

GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ 
Savcı TÜRKMENOĞLU

Osmanlı’dan bugüne Türkçe-Arap-
ça en büyük lügat olan “Ahteri Kebir’’in 
müellifi 1496-1578 yılları arasında yaşa-
mış olan  Afyonkarahisar'lı  büyük lügat 
âlimi Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin 
Karahisârî' dir. Ahteri Kebir  O’nun  bası-
lan tek eseridir. Bin sayfadan fazla olan ve 
kırk bin kelimeyi içine alan Ahterî lügati, 
Arapça–Türkçe lügatlerin en çok alâka 
görenlerindendir. Matbaa dönemi önce-
si elle çoğaltıldığı gibi Osmanlı’da ilk kez 
1826 yılında İstanbul'da basılmış ve son-
raki yıllarda  20’den fazla  baskı yapılmış-
tır. Türkiye’nin yanı sıra  Mısır'da, İran’da, 
Kırım'da ve Hindistan’da da basılmıştır.
Günümüzde İran'da yer alan Maraşi Ne-
cefi Kütüphanesi' nde 1 adet el yazması 
nüshası bulunmaktadır.

BİLİYOR MUYDUNUZ?



TAVANARASI 

Henüz soyadı kanunun çıkmadığı, in-
sanların babalarının adıyla ve lakaplarıyla 
anıldığı, öğretmene muallim, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na  Maarif Vekaleti denildiği za-
manlardan kalma bir ilkokul diploması. O 
zamanki adıyla ‘’İlk Tahsili Bitirme Şahadet-
namesi’’ Dersler; 

“Türkçe, Tarih-Coğrafya, Tabiat-Eşya, 
Hesap-Hendese (Geometri), Resim-Elişi, 
Cimnastik.

Diploma  Mollaoğulları’ndan Memduh 
oğlu 1330 /1914 doğumlu Cevdet Efendi’ye 
ait. Dumlupınar Mektebi’nden 1930 yılı 
Haziran ayında verilmiş. Bugün Park 
Yokuşu’nda bulunan Dumlupınar İlkokulu o 
tarihlerde henüz eski yerinde olsa gerek.Yani 
Afyon Lisesi’nin aşağısında bugün konferans 
salonunun bulunduğu yerde. 

Diplomanın arkasına düşülen 
15.VII.1940 tarihli el yazısı nottan Cevdet 
Efendi’nin sonradan ‘’ İsce’’ soyadını aldığını 
ve ilkokul sonrası Afyon Lisesi orta kısmına  
kaydolduğunu öğreniyoruz.

* Hasan Özpunar arşivinden
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Yüzlerce yıldır Türk kültürü-
nün önemli simgelerinden birisi 
olan savaşta askere cesaret veren, 
barışta insanımızı coşturan, dün-
yanın en eski askeri bandoların-
dan birisi olan Mehter Takımı, 
Afyonkarahisar’da kuruldu. 
Uzun yıllar aradan sonra Af-
yonkarahisar Belediyesi Musiki 
Eğitim Merkezi ile Genelkurmay 
Mehteran Bölüğü’nün işbirliğin-
de kurulan Mehteran Bölüğü  
böylece şehrimizde büyük bir 
eksikliği giderdi. Kös, Zil, Cev-
gan, Nakkare, Zurna, Davul gibi 
pek çok enstrumanın yanısıra 
zırhlı muhafızlara da  sahip olan 
Afyonkarahisar Mehter Takımı 
35 kişiden oluşuyor  ve zengin 
bir repertuara sahip. Afyonkara-
hisar Belediyesi etkinliklerinin 
yanı sıra milli bayramlar, açılışlar, 
festivaller gibi sosyal faaliyetle-
rinde  vazgeçilmezi olan Mehter 
Takımı, çevre iller ve yurtdışın-
dan dahi davetler alıyor.

Geçtiğimiz sayı-
mızda yenileneceğini 
(aslına döneceğini) ha-
ber verdiğimiz Kocate-
pe Mezarlığı içerisinde 
bulunan Afyonkarahi-
sar Hava Şehitliği Anıtı 
bitirildi. 1935’te yapı-
mı tamamlanan eski 
Hava Şehitleri Anıtı 
1993 yılında yıkılarak 
yerine betonarme bir 
anıt dikilmişti. 

HABERLER

AFYONKARAHİSAR MEHTER TAKIMI KURULDU

HAVA 
ŞEHİTLİĞİ 

ANITI  ESKİ 
HALİNE 

GETİRİLDİ

İrtibat Telefonu: 0 532 745 71 49
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Karahisar-ı Sahip’de mütemekkin Er-
meni milletinden olup sekiz yaşında ve ber-
berlik sanatında bulunan Nişan nam sabiyi 
İslama geldi diyerek  ustası   kapatmış ve 
anası  her ne kadar istemiş ise de  alamamış  
olduğu beyanıyla icabının icrası  zımmınin-
de sabiyi mevsumun  Dersaadete  celbi  hu-
susu istida  olunmakda-nâşi  sıbyan-ı  mev-
sumun  bir münasib idâme sefika  hâkipayi  
tütyasayi veli-nâimlerine irsal hususunu  
emr-i şerefdar   iden fermanname-i  ibra 

nâlama huzurun vekâ pîşânehileri meali 
âliyesi karin izân çâkeranelerimiz  olması 
ve subyan-ı merkum bir tarafdan  teşvik ve 
terağib olunmaksızın  hidayet –i Rabbaniye 
erişüb  nizam-ı muadelet  intizam  benu-
yu ve mahfil-i din-i münif  Mustafa’ya ve 
meclis-i  ‘abidanelerimize  gelüb tayyibü’l-
ihtiyar ve hal-i rızam ile  din-i Muhammedi-
yeyi kabul eyledim  diyerek  bi’l-tua ve’l-rıza  
kelimeti şehadetini  be tekrar bâlada  şeref-i 
İslam ile  müşerref olmağın talebiyle ismi 

Ali Rıza  tesmiye  olunmuş olduğu ve emr-i 
sünnet-i seniyyenin icrası mutlaka emr-i da-
reyn  huzuru  vekâ penahilerine  mütevakıf  
bulunduğu  17 Cemaziye’l-Ahir 1265 tari-
hiyle  mazbut   ‘abidane   mürtekadimiyle  
isteda kılınmış  olub  bu kere şeref-vürud 
iden  fermanname-i veli-nâimlerine  imtisa-
len  subyan-ı merkum  berberlik sanatında  
ustası bulunan Karaman Mahallesi ehali-
sinden İbrahim kullarına tevdia  hâkipayi  
huzuru vekâ padeşahanelerine  ‘izam ve tak-
dim kılınmış olduğu  inşeallü Teala  meha 
taâlim    ‘âlimeşâha el-nâimin buyuruldukda 
ol babda  her halde  emr-i ferman  hazreti 
halullahi’l-emirkârdır.

Mir Mehmed Said kâimakam liva-i Ka-
rahisar ed-dâi naibü’l-şer’i Seyyid Mehmed 
Hayrullah Bera mübaşir el-Hac el-Vahid 
Abdülvahid bera Mehmed Fethi  müderris 
Bera Osman katib-i tahrir bera aza Osman 
bera mir  Ali Nuri bera elhac Salih Kamil 
Bera Ahmed Hamza Bera  aza  el-Hac  Mus-
tafa Bera Ermeni Cemaatinden Murad 

Afyonkarahisar’da 27 Ağustos 1922 
yani Yunan işgalinden kurtuluşa kadar Er-
meni azınlığında bulunduğu ve bunların 
Yunan ordusu ile kaçarak gitt ikleri bilinir.

Arşivden yapraklarda Ermeni bir ço-
cuğun Müslüman olmasına dair bir belge 
yayınlıyoruz. Nişan adlı 8 yaşında yetim bir 
Ermeni çocuk Karaman Mahallesi’nde İbra-
him adlı bir  berberin yanında çalışmaktadır.
Ustası, yanında çıraklık yapan çocuğu Müs-
lüman oldu diyerek annesinin yanına gön-
dermez. Çocuğun annesi bunun üzerine 
Vilayet Meclisi’ne başvurarak çocuğunun 
kendisine teslim edilmesini ister. İçlerinde 
Ermeni üyenin de olduğu Meclis çocukla 
görüşerek kendi rızası ile kelimei şahadet 
getirerek  Müslüman olduğunu ve Ali Rıza 
ismini aldığını 16.11.1849 tarihli bu tuta-
nakla imza altına alırlar.

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 
Tarih: 29/Z /1265 (Hicrî) Dosya No:238 Gömlek No:18 Fon Kodu: A.}MKT

Belgeyi günümüz Türkçesine çeviren Dr.Muharrem Bayar Hocamıza teşekkür ederiz.

ARŞİVDEN YAPRAKLAR
Hasan ÖZPUNAR
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Afyonkarahisar’da Nur Dergisi, 1 
Mayıs 1340 [1Mayıs 1924] ile 30 Ağus-
tos 1928 tarihleri arasında ilimizde ya-
yımlanmıştır. Dergi, on beş günde bir 
yayımlanmak üzere planlanmış ancak 
kimi zaman bazı aksaklıklar olmuştur. 
Dergi 30 Ağustos 1928 tarihinde 55. 
Sayıya ulaşmıştır. Derginin kapağında: 
“Sahip ve Müdürü: Muallim Ahmet 
Sami” ifadesi yer almaktadır. Dergi ay-
rıca 6 sayıda “Köylerde Nur” adı ile ek 
vermiştir. Derginin ilk sayfasında : “on 
beş günde bir çıkar ilmi edebi iktisadi 
mecmua” ifadesi derginin çıkarılma 
gayesini özetler mahiyettedir.  

Afyonkarahisar’da Nur Dergisi’nin 
(1 Mayıs 1924) ilk sayısının birinci 
sayfasında Tahrir Heyeti, derginin 
çıkış gayesini şöyle açıklamıştır: “Mak-
sadımız gençliğin irfan sahasında terak-
kisine hizmet etmek İstiklal Harbimizin 
şanlı bir silahla tetvic etmesi milletimize 
nasıl yaşamak imkânı bahşetmişse; ilim 
ordusunun da azimkâr bir seciye ile ye-
tişerek muvaffakiyetler ibda etmesi refah 
ve saadetimizi temin edecek vatan, millet 
ancak bu suretle payidar olacak ve bu 
suretle şenlenecektir. Münir dimağlara olan 
ihtiyacımızı idrak etmeyenlerimiz yoktur, işte 
biz de elimizden gelirse bu hususa ehemmiyet 
atfetmek istiyoruz tevfiki Allah’tan bekleriz”  

Afyonkarahisar’da Nur Dergisi içerik 
bakımından dönemi itibari ile çok zengin 
bir dergidir. Dergide; hikâye, tiyatro, ma-
kale, fıkra, şiir, mektup, gezi yazısı, sohbet, 
monolog, biyografi, bilmece türlerinin 
örneklerini bulabilirsiniz. Hikâye ve tiyat-
roların bir kısmı tefrika olarak yayımlan-
mıştır.

Milli Mücadelede Afyonkarahisar’ın 
yeri gerçekten çok mühimdir. Dergide, 
Afyonkarahisar insanının Kurtuluş Mü-
cadelesinde çektiği sıkıntılar ve göstermiş 
olduğu kahramanlıklar tarihi gerçeğe 
uygun olarak işlenmiştir. “Yunan sürüle-

rinin Kalegörünmez ve Akçeşme önünde 
mitralyözle katliam yapmaları, Döğer ve 
Kalecik’te insanların hunharca öldürül-
mesi dergideki kimi hikâyelere de konu 
olmuştur” 

Maksadına vasıl olduğunu düşündü-
ğüm bu dergide kalem oynatan her kalem 
erbabını rahmetle anıyorum.

YEDİŞEHİTLER  ANASI*
Zavallı Hatice Nine, bükülmüş belini 

duvara dayamış, bir elini başına koymuş 
düşünüyordu. Kim bilir elini başına siper 
ettiği dimağından neler geçiyor. Geçmiş bir 
hatıranın elemlerini yahut meserretlerini mi 
sıralıyor? İnsanlar ekseriya geçmişleri hatır-
layabilmek için böyle eli başında düşünürler. 
Acaba bu anda dimağ bir sinema makinesi, el 

bir sinema perdesi vazifesini mi görü-
yor? Ya istikbale ait tahayyülât ise…  
Bu takdirde dimağ, sinema fotoğrafı, 
el sinema şeridi yerine mi kaim oluyor? 

Zavallı beşeriyet bazen kendisi 
mazinin mefahiriyle avutur, bazen 
istikbalin meçhul akıbetlerini hal-
letmeye çalışır. Hiçbir zaman hallin 
mefahiriyletesâhub edemez. Biçare 
kadın hallin vukuatını görmemek, 
iştimâmın için gözlerini kulaklarını 
kapamış muttasıl düşünüyor… Bir 
aralık bir eliyle duvara dayandığı değ-
neğini aradı, gözlerini yerden ayırma-
dı. Sanki onu parmaklarının gözleriyle 
görecekti. Eline aldığı değneğiyle yere 
birşeyler çizdi. Acaba geçmişin hatı-
ratını geleceğe programını mı tespit 
ediyordu? 

Değneğine dayanarak güçlükle 
ayağa kalktı. İki büklüm bir vaziyette 
ona dayana dayana evinin yıkık ka-
pısına doğru ilerledi. Şimdi de karar-
laştırdığı programını tatbik etmeye mi 
gidiyor dersiniz? Bu yetmişlik kadın 
kimdir, bilir misiniz? Ona köyde “Ye-

dioğlanlar Anası” derlerdi. Şimdi “Yedişe-
hitler Anası” diyorlar. Üç oğlu Çanakkale’de 
birgünde aynı harpte şehit düşmüş, köyün 
üstündeki şu tepede de köyünü Yunanlılardan 
kurtarmak için can vermiş dört oğlu var. Bu 
şehit kardeşlerden biri tam tepenin zirvesin-
de, diğerleri uç köşesinde yatıyorlar. Yanların-
da da Çanakkaleli üç şehit kardeş daha var. 
Bu tepeye “Yanık Tepe” diyorlardı. Şimdi ise 
“Yedişehitler Tepesi” diyorlar. Acaba Çanak-
kaleli bu üç şehit kardeşin dört kardeşi daha 
var da onlar da Hatice Nine’nin üç oğlunun 
yanında mı yatıyorlardı? Kim bilir belki de 
bu iki üç şehit kardeşler müşahedelerini tebdil 
ettiler… 

Hatice nine çok zaman Çanakkale’de üç 
oğlunun sırt sırta yattığını gören “Memet”i 
çağırır ondan oğullarının müşahedede nasıl 
buluştuklarını sorar ve can kulağıyla dinlerdi. 

AFYONKARAHİSAR’DA NUR DERGİSİ
Yerel Basın Tarihinden

 Metehan SEÇKİN*

*Aşkarzade: İsmail Kemal, Yedi Şehitler Anası, Afyonkarahisar’da Nur, nr.3, [1Haziran 1924] s.7,8
*Öğretmen

Nur Dergisi'nin kapağı
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Oğulları son mektuplarında birbirlerinin 
nerde olduklarını soruyorlardı Memet ona:

Bu üç şehidin kardeş olduğunu bilme-
yen bir adamın üçünü bir mezara göm-
düğünü, şehitlerin künyesini toplayan bir 
zabitin o mezar şehitlerinin kardeş olduk-
larını anladığını, haber alan kumandanın 
bu kardeşler mezarının başına “Bir ananın 
doğurduğu üç şehit” ibaresi taş diktirdiğini 
anlatırdı. Hatice Nine de “Ah yavrularım, 
benden birbirlerinin nerde olduklarını so-
ruyorlardı, onlar birbirlerine kavuştu mu? 
“Ben onların nerede olduğunu kimden so-
rayım büyük Allah’ım! Ben oğlanlarımın 
yanına ne zaman gideceğim? Benim meza-
rımın başına ne zaman “Yedişehitler Anası 
diye taş dikecekler…”

-Ben Moskof ‘ta kalan Pala Bıyık koca-
mın yedi babayiğit oğlumun acılarına da-
yandım. Fakat şehit yavrusu torunlarımın 
boyunlarını bükük olması beni kül ediyor. 
Hele, Hasan’ımın Veli’si aklı başında oldu-
ğundan:

-Ebe babam ne zaman gelecek? Bak, 
Satılmış’ın babası ne zaman oldu geleli. 
Hem babam daha önce gitmişti.

-Dedikçe, yüreğim delik delik deliniyor. 
Der ve ağlardı.

Bu Yedişehit Anası Yanık Tepe’de 
metfun dört oğlunun nasıl şehit düştük-
lerini şimdi dinleyemiyordu. Çünkü bunu 
gördükten sonra yaralanan Hüseyin Ça-
vuş da köyünde ölmüştü.

Hatice Ninenin bu dört oğlu ile 
Hüseyin Çavuş aynı kıtada asker idiler, 
Hüseyin Çavuş komutanına bu yedi şe-
hidin dördünün kardeş olduğunu evvelce 
de üç kardeşlerinin Çanakkale’de şehit 
düştüklerini anlatmış, o üç Çanakkaleli 
askerin kardeş olduğunu tahkik edince 
kumandan.

Allah’ım! Acaba bu üç askerin künye-
leri memleketlerini değil de meşhedelerini 
mi gösteriyordu? Evvelce Çanakkale’de 
şehit düşen bu üç kardeş bize yardım 
etmek köylerini kurtarmak için müşahe-
delerinde kalkıp beraber mi geldiler?  Ne 
olursa olsun ben onlara Yedişehit Kar-
deşler, bu tepeye de “Yedişehit Kardeşler 
Tepesi” diyeceğim

-Allah’ım! Şu Yanık Tepe’yi düşman-
dan kurtarmak için bir ananın doğurdu-
ğu yedi oğlunu kurban verdin. Yetişmedi 
mi? Bu şehitler, o tepeden olsun köyleri-
nin kurtulduğunu görmeyecekler mi? Bu 
Yedi şehit Kardeşler hürmetine olsun bize 

zafer ver Allah’ım! Diye tazarru ederken 
tepeye Türk bayrağının dikildiği görülmüş.

Kumandan bu Yedişehitler mezarının 
başına “bir ananın doğurduğu yedi şehit” 
ibaresi yazılı bir taş diktireceğinin söylemiş. 
Düşmanı takip mecburiyeti buna mani 
olmuş.   Hatice Nine buna çok müteessir 
olmuştu 

Geçen gün üstünde “Yedişehit Anası” 
yazılı bir taş hazırlamış, gelinlerini, en 
büyük torununu Veli’yi köyün yaşlılarını 
başına toplayıp:

 -Beni dört oğlumun yattığı yedi şehitler 
tepesine gömünüz. Başucunda “Yedişehit-
ler Anası” diye yazdırdığım şu taşı dikiniz, 
oğullarımın yanında yatan üç Çanakkaleli 
artık benim uhrevi oğullarım oldu. Benim 
üç oğlumda zaten oradan Çanakkaleli ol-
muştular. Ben öldükten sonra bu yedi şehi-
de analık edeceğim.

Diye vasiyet etmiş. O gün bütün köy 
halkı matem içindeydi şehitler tepesine gi-
dip Fatihalar okumuşlar.

Sinesinde yetmiş bin kere Yedişehit Te-
pesi taşıyan Çanakkale’nin tepelerinden bi-
risinde yatan üç şehit kardeşin başucunda 
bir şehit anası yatmadığı ne malum?
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Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu-
nun resmi bankası ve haznedarı olarak 
görev yapan banka, İngiliz sermayesi ile 
1856’da Sultan Abdülmecit ve İngiltere 
Kraliçesi Viktorya arasında imzalanan 
anlaşmayla “Ottoman Bank” adıyla kurul-
muştur.

1863 yılında; Kırım savaşından beri 
süregelen mali krize son vermeyi amaçla-
yan Sultan Abdülaziz’in onayıyla Fransız 
ortaklarında katılımıyla banka yeni bir 
kimliğe kavuşmuş “Bank-ı Osmanî-i Şaha-
ne” adıyla hizmet vermeye başlamıştır.

Banka Osmanlı İmparatorluğunun 
sıkıntılı günlerinde devlete borç para kay-
nağı yaratarak, borçlanmada aracı rolü 
üstlenerek ve devletin para basma hakkını 
kullanarak çalışmalarını sürdürmüştür.

“Düyûnu Umumi” ‘nin kurulmasında 
etkin rolü olan banka, ticaret ve yatırım 
bankacılığına da yönelerek 1884 ile 1903 
yılları arasında Tütün Rejisi, Rumeli de-
miryolu bağlantıları, Beyrut Liman Şirketi, 
Selanik-İstanbul Demiryolu, İzmir-Kasa-
ba Demiryolu, Ereğli Kömür Madenleri, 
Beyrut-Şam-Havran Demiryolu ve Bağdat 
Demiryolu yatırımlarına iştirak etmiştir.

Altyapı girişimciliği ile genişleyen ban-
kanın müşteri sayısı ve buna bağlı olarak 
şube sayısı da artmıştır.

Bankanın 1914 Birinci Dünya harbi 
başladığında 80’i aşkın şubesi bulunmak-
taydı. Ancak Osmanlı devletinin İngiliz ve 

Fransızlarla harbe girmesi banka güvenir-
liliğini yitirmesine yol açmıştır. İngiliz ve 
Fransız Müdürlere görevleri bıraktırılmış, 
para basma imtiyazı ellerinden alınmış 
ancak bankacılık faaliyetlerinin devamına 
izin verilmiştir.

Bank-ı Osmanî-i Şahane İstiklal har-
binden sonra 1924 yılında yeni Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetiyle yaptığı anlaş-
mayla para basma imtiyazını devletimize 
devretmekle birlikte, geçici olarak Merkez 
Bankası kuruluncaya kadar hazine işlemle-
rini de yürütmüştür.

Bankanın adı bu dönemde “Osmanlı 
Bankası” olmuştur. 
1933’den itibaren 
özel bir ticaret ban-
kası olarak görevini 
sürdürmüş, 1969’da 
ana sermayedar 
Grup Paribas’ın 
isteği doğrultusun-
da banka Avrupa, 
Ortadoğu ve Afri-
ka’daki şubelerini 
Grindlays Banka 
devretmiştir. Bu 

tarihten itibaren yalnız Türkiye’de faali-
yetlerini sürdüren banka 1996’da Doğuş 
gurubuna satılmıştır. 31 Ağustos 2001’de 
Körfez Bank ile birleşen banka 21 Aralık 
2001’de Garanti Bankası’na katılmıştır.

Böylece; Osmanlı İmparatorluğu ve 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri za-
manında topluma mal olmuş acı tatlı pek 
çok tarihi, mali, ekonomik önemli olayın 
içinde olan; onlara tanıklık yapan Banka 
1856’dan 2001’e kadar devam eden 145 
yıllık serüveni sonlanmıştır.

Bugün İstanbul Karaköy Bankalar 
caddesinde Fransız Mimar Alexandre 
Vallaury’ın anıtsal nitelikli görkemli bina-
sında; “Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştır-
ma Merkezi SALT Galata”; her öğesinin, 
ait olduğu dönemin siyaseti, ekonomisi, 
toplumu hatta gündelik yaşamı ve kültürü 
bağlamında incelendiği mekânda “Osman-
lı Bankası Müzesi”  görevini sürdürmekte-
dir.

Afyonkarahisar Bank-ı Osmanî-i Şaha-
ne Şubesi:

19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl baş-
larında Demiryolu bağlantıları ve Gayri-
müslimlerinde etkisiyle Afyonkarahisar’da 

“Bank-ı Osmanî-i Şahane„
Afyonkarahisar Osmanlı Bankası

M. Ülküer Abi*

*Mimar
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ekonomik, sosyal, kültürel hayat çevre 
illere göre ileri düzeydedir. Osmanlı İm-
paratorluğu içinde ve dışında açılan şube-
lerin kronolojik sıralamasına baktığımızda 
Afyonkarahisar şubesinin ilk açılanlar ara-
sında olduğunu görürüz.

1856 Londra, İstanbul, İzmir, Kalas, 
Beyrut.

1861 Bükreş.

1862 Selanik, Aydın, Afyonkarahisar, 
Manisa, Larnaka.

Afyonkarahisar Şubesi; ilk açılan şu-
belerden birisidir.  Uzun çarşıdaki eski 
yerinde 1862-1880 yılları arasında hizmet 
vermiştir. Çalışan personelin çoğunluğu 
gayrimüslimlerden oluşmaktadır. 

Banka genişleme döneminde tek-
rar 1892 Afyonkarahisar’da, 1910’da 
Bolvadin’de, 1912’de Sandıklı’da şube aç-
mıştır.

Bank-ı Osmanî-i Şahane İstiklal 
harbini müteakip gayrimüslimlerin 
Afyonkarahisar’ı terketmesiyle; Merkez 
ve İlçelerdeki faaliyetine tahminen 1922 
yılında son vermiştir. 

Bu konuyla ilgili rahmetli Fevzi Şensoy 
amcamız “Milli Mücadelenin en yoğun 
olduğu günlerde Zaferin kazanılacağı ihti-
mali belirince Afyonkarahisar’daki Erme-
niler ve diğer Gayrimüslimler şehri parça 
parça veya topluca terk etmişlerdi. Banka 
idarecileri yurt dışından yazdıkları mek-
tuplarla borçlulardan alacaklarını istedikle-
rinde, bunlardan bir kısmı borcunu ödedi, 
bazıları ödemedi” diye bana anlatmıştı.

Gayrimüslimlerin şehri terketmesiyle 
onlara ait bina, arsa, bağ, bahçe gibi mal 
varlıklarının çoğu devletçe özel mülkiyete 
satılmıştır.

Osmanlı Bankası Afyonkarahisar Şube 
Binası 1930’lu yıllarda Tiryakioğlu ailesi 
tarafından satın alınmıştır. Bina ticaretha-
ne olarak (pamukçu dükkanı, marangoz-
hane, depo) ve kız öğretmen okulunun 
yatılı binası olarak kullanılmıştır. 

Ancak; 2004’te çıkan yangın binayı 
kullanılamaz hale getirmiştir. Yangınla ilgi-
li “Kent ve İnsan” dergisinin 4.ncü sayısın-
daki Orhan Turan’ın haberi;

  Tarih: 22 Eylül 2004 Çarşamba

Yer   : AFYONKARAHİSAR / MER-
KEZ

Sinanpaşa Mahallesi

Saat  : 03.30

Gün Gün Gelişmeler

Afyonkarahisar ili Sit alanı içerisinde 
bir sokak neredeyse tamamen yandı. Saba-
ha karşı elektrik direğinden sıçrayan kıvıl-
cım mahallede bulunan iş yeri ve ev olmak 
üzere 21 yapının büyük hasar görmesine 
neden oldu.

Osmanlı Bankası 

Yapılışı: 1892  Yok Oluşu: 2004

Afyonkarahisar yangınında sadece 
Afyonkarahisar’ın değil, aynı zamanda 
Türkiye’nin de önemli bir değeri yok oldu. 
Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan Osman-
lı Bankası ilk defa Ermeniler tarafından 
yaptırıldı. O dönemde Türkiye’nin gene-
linde olduğu gibi, Afyonkarahisar’da da 

Balkon altındaki kitabe

Kent ve İnsan Dergisi -2004
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ekonomi ve ticaret Ermenilerin elindeydi. 
Binanın yapımı 1892 yılında tamamlandı. 
Bankanın giriş kapısında da görüldüğü 
gibi yapım tarihi hem latin harfleri, hem 
de Arapça olarak işlendi. Yıllar sonra bi-
linçsizce sıvanan yapının tarih belirten 
değerleri sıva altında kaldı. İlk olarak 
banka hizmeti veren bina, daha sonra Kız 
Öğretmen Okulu’nun yatılı binası ola-
rak kullanıldı. Gözlerden kaçan bir diğer 
önemli nokta ise, bu binanın arka bitişiğin-
de, yine Afyonkarahisar’ın önemli değer-
lerinden biri olan Terakki Servet Bankası 
binasının bulunuyor olması. Bir dönem 
Afyonkarahisar’ın borsası gibi işleyen bu 
iki banka, zamanla kaderine terkedildi. 
Yapının ilk sahibi Tiryakioğullarına aittir. 
Tapusu şu anda, Ambaryolunda tuhafiye 
işletmesi bulunan Galip Tiryakioğlu’nda-
dır. Osmanlı Bankası binasının mülkiyet 
hakkı, Afyonkarahisar’ın önemli isimlerin-
den Naim Tiryakioğlu tarafından Tiryaki-
oğlu ailesine, devrolmuştur.

Mimari Yapısal Özellikleri

Bina dokusuna Ermeni kültürünün ne 
denli işlediği, iç kısımlarında sembol ve 

işlemelerden anlaşılmaktadır. İç kubbede 
Hristiyanlığın sembolü olan Haç amblemi, 
yine dış kısımda tuğla örmelerle imgele-
nen Haç modülleri, yapının simetriği ve ta-
şıyıcı sistemine de yansımıştır. Yapının her 
katında, dışa açılan 8 adet kemer pencere 
bulunmaktadır. Pencereler, demir kapak-
lara ve korkuluklara sahiptir. Banka olması 
dolayısıyla, bu aynı zamanda bir güvenlik 
önlemi olarak alınmıştır.

1892-2014 yılına kadar 122 yıldır 
tarihe tanıklık etmiş kentimizin önemli 
taşınmaz kültür varlıklarından birisi olan 
taş bina; Kültür ve Tabiat Varlıkları Koru-
ma Kurulunca tescil edilmiş yeniden kente 
kazandırılmak üzere restore edileceği günü 
beklemektedir.
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Ülkü AKCÜRE*

Kent Müzesi kavramına girmeden 
önce müze nedir ? Önce bundan bahsede-
lim.

Grekçe’de Mouseion, Latince’de 
Museum sözcüklerinden Türkçe’de de 
hemen hemen aynen alınarak Müze şek-
linde kullanılan kavramın karşılığı Bilimler 
Mabedi’dir.

Müzeler tarih, kültür, doğa varlıkları 
ile taşınır, taşınmaz kültür varlıklarının ko-
runduğu, saklandığı, sergilendiği yerlerdir.
Mesela Frig Vadisi bir açıkhava müzesidir.

Müzeler; Sanat Müzeleri, Arkeoloji 
Müzeleri, Etnografya, Tabiat, Bilim ve 
Teknoloji, Sinema, Eğitim Müzeleri gibi 
çok değişik şekillerde sınıflandırılabilirler.

Dünyada ilk müze Mısır’ın İskenderiye 
şehrinde M.Ö.323 yılında kuruldu. Bu mü-
zede nadide eserler, yazma kitaplar, bitki ve 
hayvan koleksiyonları bulunuyordu.

Bizde ilk müze 1846 yılında Ahmet 
Fethi Paşa tarafından İstanbul’da Aya İrini 
Kilisesi’nde 

“Mecma-i Esliha-i Atika ve Mecma-i 
Asarı Atika’’ adı ile kurulmuştur.

Daha sonra Osman Hamdi Bey tarafın-
dan Çinili Köşkte ‘’ Müzeyi Hümayun’’ adı 
ile bugünkü anlamda ilk müze kurulmuş-
tur.

Avrupa Müzeleri’nden Fransa’da 
Louvre, İngiltere’de British Museum 
gibi yerlerde Türkiye’ye ait pek çok eser 
sergilenir. Bu müzeler  gerek Osmanlı 
döneminde gerekse sonraki yıllarda 
Türkiye’den kaçırılan tarihi öneme sahip 
pek çok objeyi barındırır.

AFYOnKaraHİSAr mÜZELErİ

Günümüzde Afyonkarahisar merkez-
de birbirinden farklı 6 müze bulunmak-
tadır. Bunlardan Arkeoloji Müzesi Kültür 
Bakanlığı’na, Zafer Müzesi ise  Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet 
vermektedir. Bu iki resmi müzenin ya-
nında Müze şeklinde hizmet veren farklı 
yapılar bulunmaktadır. Sultan Divani 
Mevlevihane Müzesi, AKSAM Alimoğlu 
Müzesi, AYTAM, Demirayak Müzesi gibi 
kurumlar resmi olmasa da müze şeklinde 
hizmet vermektedir.

AFYOnKaraHİSAr KEnT              
mÜZESİ çALIşmALArI

13/10/2013 tarihinde Afyonkarahisar 
Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan top-
lantıda Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Kül-
tür Müdürlüğü, Kent Konseyi, Üniversite 
ve gönüllü katılımcılar bir araya gelerek  
Kent Müzesi kurulması konusunu istişare 
ettiler.

Bu toplantıdan akılda kalan en önemli 
husus Afyonkarahisar Belediyesi’nin Kent 
Müzesi kurma kararının geç kalmış ama 
çok isabetli bir karar olduğuydu. Çevre il-
lere baktığımız zaman pek çoğunun bu tür 
müzeleri geçtiğimiz yıllarda oluştırdukları 
gözlemlenebilir. Bu çalışmalar elbette ko-
lay bir iş değil, bir müze kurulması çalışma-
sı yıllar süren bir çabayı gerektiriyor.

Toplantıda ayrıca halkın elinde bulu-
nan müzelik objelerin gerek antikacılar ta-

KENT MÜZESİ’Nİ 
NASIL KURARIZ

*İnşaat Mühendisi
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rafından gerekse bilinçsiz kullanım sonucu 
yokolduğu, hurdacılara gittiği dile getirildi 
ve bunların biran evvel kurulacak müzeye 
kazandırılması için çalışılması gerektiği 
söylendi.

Toplantıyı takipeden günlerde Afyon-
karahisar Belediyesi’nce Bursa ve İnegöl 
Kent Müzeleri’ne bir inceleme gezisi dü-
zenlendi. Belediye’nin tahsis ettiği araçla 
yaklaşık 20 kişi sabahın erken saatlerinde 
bir araya gelerek yola çıktık.

İlk olarak İnegöl Kent Müzesi’ni 
ziyaret ettik. Burada bize bilgi veren kişi 
Müze Koordinatörü ve aynı zamanda 
Belediye Meclis Üyesi, Kent Konseyi 
Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev 
yapan Nedim Bayram Bey’di. Nedim 
Bey detaylı bilgiler vererek, bu müzenin 
kuruluşu için 91 köy, 4 beldeyi dolaşarak 
60 bin km. yol katettiklerini, yaklaşık 3500 
kişiyle yüzyüze görüşerek 29 bin belge, 3 
bin obje topladıklarını söyledi.

İnegöl Kent Müzesi 2005 yılında baş-
layan çalışmalar sonucunda 2009 yılında 
açılmış. Yani hazırlık aşaması 4 yıl sürmüş.

Çalışmalar kapsamında İnegöl’ün ta-
nınmış eski aileleri ziyaret edilmiş, diğer 
şehirlerde yaşayan İnegöllüler tesbit edi-
lerek görüşülmüş, görüşmeler neticesinde 
onların ellerinde bulunan İnegöl tarihiyle 
ilgili belge ve nesneler derlenmiş.

İnegöl Kent Müzesi çok kapsamlı. 
İnegöl’ün Turgut Alp tarafından fethiyle 
başlıyor, Cumhuriyet dönemine kadar                                                                                                 
geliyor. Mobilyacılık, terzilik, semaverci-
lik, sepetçilik, saatçilik, kuyumculuk, fıçı-
cılık, yorgancılık, bakırcılık gibi geleneksel 

sanatlar ayrı ayrı bölümlerde sergilenirken 
mankenlerle canlandırma ve ekran ve ses 
düzeni ile anlatım yapılıyor.

Bu müzenin yanı sıra İnegöl’de yeni 
bir müze hazırlığı daha var. Malum İnegöl 
mobilya üretim merkezi. Hal böyle olunca 
ilçede mobilya müzesi kurma fikri ortaya 
çıkmış. Friglerden bu yana ahşap işçiliğine 
dair eserler toplanıyor. Yakında bir mobil-
ya müzesi açılacak.

burSA KEnT mÜZESİ

Gezimizin ikinci durağı Bursa Kent 
Müzesi idi. Şehir merkezindeki  eski adli-
ye binası 2001 yılında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne devredilmiş. Belediye’de 
restorasyon ve tefrişi sonrası 2004 yılında 
Bursa Kent Müzesi olarak ziyarete açmış.

Bina bodrum da  dahil 3 kattan olu-
şuyor. Çok güzel bir sergileme çalışması 
yapılmış. Objelerle, maket ve mankenlerle 
canlandırmalar yapılmakta; ses düzeni ile 
yapılan işler anlatılmakta, izleyici yapılan 
işlemi teferruatı ile görmek ve anlamakta-
dır.

Bodrum katta yan yana dizilmiş dük-
kanlarda el sanatları çarşısı olarak sergile-
me yapılmaktadır.

Üst katlarda kent belleği adı altında 
Bursa’ya ait belgeler, fotoğraflar, belgesel-
ler bulunmakta ve sergilenmektedir.

Müzede 10 binden fazla obje bulun-
makta ve bu objeler müzeye bağışlayanla-
rın ismi ile sergilenmektedir.’’ Her Objenin 
Bir Hikayesi Var’’ adı ile, sergilenen obje-
lerin hikayeleri kayda geçirilmiş ve ziyaret-
çilerde bu hikayeyi okuyup bilgileniyorlar.

Bir dikiş makinesi, bir gelinlik ve daha yüz-
lerce hikaye.

Müzede ayrı bir çalışma daha yapılmış; 
kaybolmakta olan el sanatları vs. görüntülü 
olarak kayda alınmış ve ziyaretçiler bunu 
izleyebiliyorlar. Bir nalbantın at nallaması, 
yemeni yapımı, keçe yapımı ekranda seyre-
dilerek fikir sahibi olunabiliyor.

Müzede ayrıca dönemsel sergiler 
açılıyor; atölye çalışmaları yapılıyor, kon-
feranslar, konserler, sohbetler yapılarak 
Bursa Kent Kültürü yaşatılmaya çalışılıyor.

AFYOnKaraHİSAr’DA KEnT 
mÜZESİ KurmAK İçİn nELEr 

YApmAK LAZIm?

İlk önce Kent Müzesi kurucu heyeti teş-
kil edilmelidir. Bu heyet Afyonkarahisar’ın 
tarihine, kültürüne vakıf yükseköğrenimli 
kişilerden seçilebilir. Seçilen heyet müze-
cilik tarihi, müze çeşitleri, Türk ve dünya 
müzeleri hakkında konuya hakim kişi-
lerce bilgilendirilmelidir. Ve en mühimi 
bu heyeti oluşturanların hiçbiri menfaat 
gözetmeksizin vaktini bu işe ayırıp gerek 
şehirde, gerek köylerde, kasabalarda konu 
hakkında halkı bilgilendirmelidir. Bu şekil-
de müze için obje toplanmalıdır. Bunu ya-
parken halkın üzerinde etkiye sahip öğret-
menler, imamlar, muhtarlarla görüşülmeli 
ve yardım istenmelidir.

Kent müzesi sergileme işlerinde daha 
önce bu işte çalışmış uzmanlardan destek 
alınmalıdır. Yapılan bu hayırlı işin sonunda 
Afyonkarahisar kültürünü, tarihini yaşata-
cak, insanların belleği olacak yeni bir müze 
kazanacaktır.

İnegöl Kent Müzesi

Bursa Kent Müzesi
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Fevzi KAYA*

Tac-ı Ahmet Mahallesi, Hamam Ara-
lığı Sokağında olup 50. pafta, 212. ada ve 
5. parselde yer alır. İnşa kitabesi bulun-
mayan hamamla ilgili olarak 1671 yılında 
Afyonkarahisar’ı ziyaret eden Evliya Çe-
lebi şehirde mevcut altı tane hamamdan 
bahsetmekte,1 ancak bu hamamlar içinde 
Millet Hamamı geçmemektedir. Bu duru-
ma göre Millet Hamamı, Evliya Çelebi’nin 
ziyaretinden sonra XVII. yüzyılın sonları 
veya XVIII. yüzyılın başlarında inşa edil-
miştir.  

Hamam, kuzeyden güneye doğru 
eğimli bir arazi üzerine moloz ve kesme 
taş örgülü olarak inşa edilmiştir. Ermeni 
ustalar tarafından yapılan ve bu yüzden 
halk arasında “Gâvur Hamamı” olarak 
isimlendirilen yapı yine XX. yüzyılın baş-
larında çıkan yangın sonucu yanmış, 1911 
yılında kadınlar kısmı soyunmalığı mahal-
lede yaşayan Ermeniler tarafından yeniden 
yapılmıştır.

Hamamın kuzeyinde erkekler yeri, gü-
neyinde ise kadınlar yeri bulunmaktadır. 
Yapının kuzey ucunda yer alan erkekler 
kısmı soyunmalığına, sekiz basamaklık 
bir merdivenle ulaşılır. Bu soyunmalık 
kısmı yakın dönemde, betonarme ola-
rak inşa edilmiş girişin iki yanında birer 
kare mekân; ortada büyük bir dağılım 
mekânı ve bunun batısında, dikdörtgen 
bir mekândan oluşmaktadır. Yine dikdört-
gen bir plana sahip ılıklık mekânının üzeri 
aynalı tonozla örtülüdür. Ilıklığın doğu 
duvarı üzerinde, yuvarlak kemerli iki giriş 
aralığı bulunur.2 Sıcaklık, kubbeli kare bir 
mekân ve bu mekânın doğu ve kuzey köşe-
leri üzerine yerleştirilmiş, aynalı manastır 
tonozuyla örtülü birer halvet hücresinden 

*Uzm. Öğrt., Araştırmacı-Yazar
1 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c.9, Devlet 
Matbaası, İstanbul 1935, s. 32, 
2 Mevlüt Üyümez, Fevzi Kaya; “Afyonkarahisar’da 
Su Mimarisi”, Afyonkarahisar Kütüğü, C.I, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon 2001, s. 
411–412; 

oluşur. Kadınlar kısmı soyun-
malığı cephenin güney kanadı-
na bitişiktir. Bu cephe üzerinde 
yer alan külhan ise soyunma-
lığın kuzey duvarında yer alır. 
Kadınlar kısmı soyunmalığı 
ılıklık kısmının doğu duvarı 
üzerine oturur. Bu durum so-
yunmalık kısmının hamamdan 
daha sonra inşa edildiğini gös-
termektedir.3   

Kadınlar kısmı soyunmalı-
ğı hamamın doğu cephesinin 
güney kesiminde dikdört-
gen bir çıkıntı oluşturur. Bu 
dikdörtgen kısmın kuzey 
cephesinin doğu ucunda bir 
taç kapı yer alır. Daha önce-
leri soyunmalığın ortasında 
bulunan fıskiyeli havuz, Afyonkarahisar 
Arkeoloji Müzesi’ne götürülmüş olup bah-
çesinde sergilenmektedir. 
3 Ertan Daş; Afyon’daki Türk Anıtları (Medrese-
ler, Türbeler, Hanlar, Hamamlar, Köprüler, 
Çeşmeler), Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü,  Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İzmir 1997, s. 56  

Ilıklık, doğu-batı yönünde 
uzanmakta olup üzeri ayna-
lı tonozla örtülü dikdörtgen 
bir mekândan oluşmaktadır. 
Ilıklığın kuzey duvarının doğu 
kesiminde iki giriş açıklığı yer 
alır. Bu kapılar, da doğu-batı 
yönünde uzanan ve üzeri bir 
aynalı manastır tonozuyla örtülü 
dikdörtgen bir mekâna açılır. Sı-
caklık, erkekler kısmında olduğu 
gibi, kubbeli bir orta mekân ve 
bu mekâna açılan, aynalı manastır 
tonozuyla örtülü iki halvet hücre-
sinden oluşur.

Afyonkarahisar hamamla-
rında sıcaklıklar, plan şemalarına 
göre; İki Eyvanlılar, Üç Eyvanlı-
lar, Enine Planlı, Çifte Halvetliler 
ve Münferit Planlılar olarak dört 

grupta incelenmektedir. Millet Hamamı 
ise münferit planlı hamamlar içinde yer 
alır.4   

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra mübadele 
ile şehirden ayrılan Ermenilerden sonra 
hamam sahipsiz kalır. Cumhuriyetin ilk 
4 Daş, a.g.t., s. 117–118

RestoRe edileRek Yok olmaktan kuRtaRılan BiR kültüR VaRlığı  

MİLLET HAMAMI
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yıllarında İl Özel İdaresi tarafından tamir 
gören hamam, 1952 yılında Yusuf TİR-
YAKİOĞLU tarafından Hasan İNCE’den 
satın alınarak 1955–1960 yıllarında tamir 
görmüş, bu arada erkekler kısmı soyunma-
lığı da yeniden yapılmıştır. 5

“Millet Hamamı” ve “Yusuf Tiryakioğ-
lu Hamamı ” adı ile uzun yıllar şehir hal-
kına hizmet veren hamam, evlerdeki ban-
yoların fonksiyonlarının artması ile 1970’li 
yıllarda özelliğini yitirerek terk edilmiş ve 
yıkılmaya yüz tutarak harap duruma gel-
miştir. 

Mahalle sakinlerince 22–05–1987 ta-
rihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 
dilekçe verilerek harap durumda bulunan 
tarihi hamamın tamiratı istenmiş, ancak 
yapılan araştırma sonunda mülk sahi-
binin gerekli tamiratı yapacak durumda 
olmadığı, restorasyonun Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nce yapılabileceği rapor edil-
miştir. Nihayet, Afyonkarahisar Beledi-
yesi tarafından 23–11–1993 tarihinde 
Yusuf TİRYAKİOĞLU’nun varisi Enver 
5 Ahmet İlaslı, Mevlüt Üyümez, Fevzi Kaya; 
“Afyon’da Mimari”, Anadolu’nun Kilidi Afyon, 
Semih Ofset Matbaası, Afyon 2004, s. 207; 
İbrahim Yüksel; Afyonkarahisar’da Canlanan 
Tarih, TŞOF Plaka Matbaacılık, Ankara 2005, s. 
75.

TİRYAKİOĞLU’ndan 235.000.000 TL’ye 
satın alınarak restorasyon için ilk adım 
atılmış,  fakat, restorasyon için yapılan gi-
rişimler sonuçsuz kalmıştır.6 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu tarafından 14–03–1981 ta-
rih ve A–2765 sayılı karar ile tescillenerek 
koruma altına alınan Millet Hamamı, Af-
yonkarahisar Belediyesi tarafından restore 
edilmek şartıyla 22–04–1996 tarihinde 29 
yıllığına Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne, 
24–04–1998 tarihinde ise yine 29 yıl-
lığına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 
18–06–2001 tarihinde de 10 yıllığına Af-
yon Eğitim Vakfı’na tahsis edilmiş, ancak 
restorasyon konusunda bir gelişme sağla-
namamıştır. 7

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, 
17–04–2003 tarih ve 1388 sayılı yazı ile 
“yıkılmaya yüz tutan hamamın restore 
edilerek sanatsal ve kültürel faaliyetlerde 
kullanılmak üzere” kendilerine verilmesini 
6 Yüksel; a.g.e, s. 75–76.
7 Yüksel; a.g.e, s. 76–77; Nermin Avşar; “Afyon 
Valiliği’nin 2003 Yılı Restorasyon Projeleri”, 
Anadolu’nun Kilidi Afyon, Semih Ofset Matbaası, 
Afyon 2004, s. 274

istemiş, Afyonkarahisar Belediye Meclisi 
de 08–07–2003 tarih ve 433 sayılı kararı 
ile “Restorasyonu yapılarak sosyal ve kül-
türel faaliyetlerde kullanılmak şartıyla” bu 
kuruluşa ilk önce 20, daha sonra 29 yıllığı-
na tahsis edilmiştir. 

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafın-
dan Afyonkarahisar Valiliği Restorasyon 
Proje Bürosu elemanlarınca projeleri çi-
zilen Millet Hamamı, 2003–2005 yılları 
arasında aslına uygun olarak restore ettiril-
miş,  bu arada hamamın erkekler kısmı so-
yunmalığı yıkılarak orta kısmı teras haline 
getirilmiş, batı duvarına nöbetçi personel 
bürosu ve mutfak, bu kısmın altına da ka-
lorifer dairesi yapılmıştır. 

Kadın ve çocukların her alanda eğitim-
lerini gerçekleştirmek üzere 09–11–2005 
tarihinde “Afyonkarahisar Kültür ve Semt 
Evi” olarak hizmete açılan hamamın ka-
dınlar kısmı soyunmalığı çok amaçlı salon 
haline getirilmiş, diğer kısımları ise Satranç 
Odası, Dikiş-Nakış Odası, Mermer El Sa-
natları Odası, Sergi Salonu olarak düzen-
lenmiş olup ücretsiz kurs ve seminerler 
verilmektedir. 
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SULTAN DİVÂNİ 
MEVLEVİHANE MÜZESİ 
YÜZBİNLERİ AĞIRLIYOR

Afyonkarahisarlıların yanı 
sıra, yolu şehrimize düşen misafir-
lerimizin, termal otellerde konak-
layanların uğrak mekânlarından 
birisi olan Mevlevihâne’yi gelip, 
görme imkânı bulamayanlar için 
değişik bölümleriyle ve Mevlevi 
Camii’nin iç kısımları 360 derece 
panoramik görüntülenerek inter-
net üzerinden Türkiye ve dünya-
nın her yerinden izlenebiliyor. 

Mevlevihane’nin alt kısmın-
da depo olarak kullanılan ve bu 
şekliyle atıl bir görünümde olan 
geniş bir alan düzenlenerek yeni 
bir sergi salonu olarak ziyarete 
açıldı ve yer darlığı sebebiyle 
sandıklarda muhafaza edilen pek 
çok eser vitrinlerde sergilenmeye 
başladı.

Açıldığı günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sultan Divâni 
Mevlevihane Müzesi geçtiğimiz  2013 yılı içerisinde  pek çok yeniliğe imza attı.
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Sergilenen eserlerin tarihi önemi sebe-
biyle gerek güvenlik kameraları ile gerekse 
alarm sistemleri ve güvenliği sağlandı.

Yine 2013 yılı içerisinde pek çok ser-
giye ve etkinliğe ev sahipliği yapan Mevle-
vihane bu  yönüyle adeta bir sanat galerisi 
olma yolunda ilerliyor.

Diğer taraftan gelen misafirlerin gerek 
Afyonkarahisar’da Mevleviliği gerekse 
Mevlevihane’yi yeterince anlamaları ve 
tanımaları amacıyla elektronik sesli rehber 
uygulamasına geçildi. Yeni sistemde gelen 
ziyaretçiye verilen cihazda yüklü olan 
bilgiler her bölümün girişinde bulunan 
numaranın cihaz üzerinde tuşlanması ile 
kulaklık vasıtası ile dinlenebiliyor. Bugüne 
kadar grup olarak gelenler rehber eşliğin-
de gezme-dinleme imkânından yararlana-
bilirken bundan sonra bireysel olarak ge-
len ziyaretçilerde bu teknoloji vasıtasıyla 
dinleyerek gezebilecekler.

Şu anda Türkiye’nin önde ge-
len müzelerinde kullanılan sistemi 
Afyonkarahisar’da ilk kullanan Mevle-
vihane Müzesi oldu. Türkçe ve İngilizce 
olarak iki dilde hazırlanan 30 dakikalık 
tanıtım ilerleyen günlerde değişik dillere 
de çevrilerek farklı ülkelerden gelen zi-
yaretçilere de sistemden yararlanma  ve 
mevlevihaneyi daha iyi tanıma imkânı 
sunulacak.
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AFYONKARAHİSAR 
MUTFAĞINDAN   

Porsiyon Adedi                             Hazırlama Süresi                      Pişirme Süresi

   4 Kişilik    15 Dakika                             20 Dakika

Malzemeler

1 su bardağı göce tarhanası

5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı  tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

YApILIşI

Bir gün öncesinden iki su bardağı ılık suda bekletilip yumuşatılan tarhana, el ile 
iyice ezilir. Üzerine üç su bardağı su eklenir. Tuz ilave edilir. Sürekli karıştırılarak kay-
natılır. Yoğunluğuna göre su ilave edilir.

Bir tavada tereyağı eritilerek kırmızı biber ve nane eklenir.Çorbanın üzerinde gez-
dirilerek servis edilir.

Not: Göce Tarhanası kışlık yiyeceklerdendir. Yapımında göce (çekilmiş buğday) 
ve süzme yoğurt kullanılır. Bir hamur teknesi içinde göce ve yoğurt iyice yoğurulur. 
Bir gün bekletilir. Ertesi gün temiz bir bez üzerinde küçük parçalar halinde kurutul-
maya bırakılır. Kurutulduktan sonra elle ovularak küçültülür ve bez keselerde saklanır.

 GÖCE TARHANASI
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Yolların birleştiği yerde



Afyon için 


