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Yeni bir okuma deneyimi için 
dijital sayılarımız
Çamlıca Kitap uygulamasında

Bir Askerin Kaleminden

Kanije Destanı

yeni
baskı

Çamlıca Kitap mağazalarında ve
www.camlicakitap.com’da

Tiryâki Hasan Paşa ve askerlerinin şanlı 
destanı, tarihimizin en önemli mücadeleleri 

arasında yer alıyor.  emalpaşazade merhum, Yavuz Sultan 
Selim’in vefatının ardından şöyle demişti:
Az zaman içre çok iş etmişti,
Sayesi olmuş idi âlemgîr.
Şems-i asr idi, asırda şemsin.
Zılli memdûd olur, zamanı kasîr

“Az zamanda çok iş yapmıştı. Gölgesi, cihanı tutmuştu. İkindi 
güneşi gibiydi ki ikindi güneşinin zamanı kısadır ama gölgesi 
uzun.”
Eşrefoğulları Beyliği, ömrünün kısalığına rağmen günümüze 
ulaşan muazzam mirası ile bizlere yukarıdaki veciz tarifi 
hatırlatıyor. Sınırları küçük olsa da 3 beyle 40 yıl gibi az bir 
müddet tarih sahnesinde varlık gösterseler de hac yolundaki 
karınca misali, hedefleri ve himmetleri çok yüceydi. Merkezleri 
olan Beyşehir’de bir külliye hâlinde inşa ettirdikleri cami, 
medrese, han ve hamam, beylik ahalisi için sosyal hayatın 
akışında ana unsurken beyler içinse büyük bir sadaka-i câriye ve 
vakıf idi.
Külliyenin en önemli parçası Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii, 
2012’den beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici 
Listesi’nde yer alıyor. Peki, hemen yanı başındaki medrese, 
hamam, han..? Bu muhteşem eser sırf 7 asırlık oluşu, göze hitap 
etmesi ve enfes işçilikleriyle böyle bir listeye girmeye aday(!) 

gösterilmiş. Halbuki Eşrefoğlu Camii; 
medresesinde ilim tahsil eden talebeler, 

handa konaklayan yolcular, itikâfa 
girenler, çile dolduran dervişler ve 
beş vakit cemaatiyle sadece göze 
değil, asıl gönüllere hitap etmiş bir 
eser. 

Kafa değil, gönül gözüyle görebilmek 
adına istifadeli okumalar dileriz.

K
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MÜSLÜMANLAR İŞBÎLİYE 
ŞEHRİNİ KAYBETTİ

KASIM’DA BAŞKA NE OLDU?

1 Kasım 644: Hz. Ömer (r.a.), sabah namazında 
suikasta uğradı, 3 Kasım’da da şehit oldu.

11 Kasım 1918: Birinci Cihan Harbi sona erdi.

18 Kasım 1601: Tiryaki Hasan Paşa, Kanije zaferini 
kazandı.

22 Kasım 1617: Osmanlı tarihinde babadan oğula 
devam eden veraset sisteminde, ilk kez oğul yerine 
kardeş tahta çıktı (Birinci Mustafa Han).

• İşbîliye (Sevilla), 712 yılında 
Mûsâ bin Nusayr komutasındaki 
18 bin kişilik orduyla fethedildi. 
Fetihten hemen sonra 
Endülüs’teki Müslümanların ilk 
idarî merkezi oldu. 

• Beş asır İslâm hâkimiyetinde 
kalan İşbîliye, mimarîden sanata 
kadar her şeyi ile tam bir İslâm 
şehri hüviyetine büründü.

• 1085 yılına gelindiğinde şehrin 
üzerinde kara bulutlar dolaşmaya 
başladı. Endülüs’teki emirlerin 
birbiriyle mücadele etmesi, 
Müslümanların gücünün 
zayıflamasına sebep oldu.

• Bu tarihlerde Leon ve Kastilya 
Krallıkları birleşmiş, Müslüman 
şehirlerini bir bir işgal etmeye 
başlamışlardı.

• Hıristiyan orduları, 1248 yılında 
İşbîliye önlerine geldi. Kastilya 

Kralı III. Fernando,  şehri 18 ay 
süren kuşatmadan sonra ele 
geçirdi.

• İşbîliye’nin Hıristiyanların 
eline geçmesiyle, Endülüs’teki 
Müslümanların askerî ve siyasî 
varlığı bitme noktasına geldi.

• Böylece Müslümanların elinde 
sadece Benî Ahmer olarak 
adlandırılan ve Endülüs’ün “son 
kalesi” olarak da ifade edilen 
Gırnata şehri kaldı.

• Bir zamanlar Paris önlerine kadar 
uzanan İslâm hâkimiyetinin 
Avrupa’daki hudutları, şimdi 
sadece Gırnata topraklarını içine 
almaktaydı.

• Endülüs Müslümanları, ellerinde 
kalan son İslâm toprağını da 
1492 yılında kaybedecekti…

SAYI 171 / KASIM 2022 YEDİKITA  9
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KÜLAH

Külliye; âbidevî cami, kütüphane, türbe, han ve hamamdan oluşuyor. Külliyenin en önemli 
unsuru olan Eşrefoğlu Camii; mükemmel ahşap, taş ve çini işçiliği, kalem işi süslemeleri, 
sırlı tuğlaları, kar deposu, bey mahfili, müezzin mahfili, itikaf mahalli, kündekâri tekniğiyle 
yapılmış minberi, çilehanesi ve tünelleriyle kendisini muasırlarından ayıran birçok özelliği 
bünyesinde toplamış çok muazzam bir eser.

Mihrap önü kubbesinin 
üzerini kapatan külah

MUAZZAM BİR ESER

TAVAN

Bey mahfilinin 
yükseltilmiş tavanı

TÜRBE

Soldaki Eşrefoğlu Süleyman 
Bey Türbesi’nde kendisi, 
hanımı ve oğlu medfun. 
Sağdaki bina da Osmanlı 
devrinden bir başka türbe

PENCERE

Vaktiyle toprak olan dam 
üzerinde biriken kar, 
içerideki kuyuya buradaki 
boşluktan kürünüyormuş.

DENDAN

13 adet dendan, toprak damı 
kuzey rüzgârlarına karşı 
koruyormuş.

MEDRESE

Caminin yanına 1369’da inşa edilen 
İsmail  Ağa Medresesi, Osmanlıların 
sonuna kadar hizmet vermiş.

TAÇ KAPI

Taç Kapı, mükemmel ve 
detaylı taş işçiliğiyle 
kendine hayran bırakır.

KÜTÜPHANE

Caminin kütüphanesi, 
minarenin hemen 
arkasındaki bu alanda imiş..

BEDESTEN

Eşrefoğlu Bedesteni, vakfiyede 
“bezistan/bezzaziye hanı” olarak 
da geçer. Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde yenilenircesine tamirat 
görmüştür. 

HAMAM

Abdestsiz ibadet olmayacağı gibi 
hamamsız külliye de olmaz. 
Hamamın yıllık kira geliri, cami 
vakfına aitti.

BEYŞEHİR GÖLÜ

Beyşehir Gölü ve daha gerilerde 
Torosların uzantısı Anamas Dağları. 
Caminin içindeki 700 yıllık ağaçlar, 
Anamaslardan getirilmiş.

Eşrefoğlu Camii'ni dron görüntüleri eşliğinde 
daha yakından tanıyıp keşfetmek, cami ile ilgili 

infografik çalışmamızı incelemek için  
karekodu okutup seyredebilir, infografik 

çalışmasını da indirip çıktısını alabilirsiniz...Dron ve fotoğraf çekimleri: Mehmet Berat Bücük
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MECBURÎ İSTİKAMET: GÖÇ
Tarihî bir görselle zamanda 

yolculuğa çıkmak mümkün. 
Gelin tecrübe edelim. Tam 110 

yıl öncesine yolculuğumuz. 
Yıl 1912, aylardan kasım. 

Balkan Savaşları’nın ilk 
zamanları... Osmanlı mağlup, 

neticesinde Balkanlar’dan 
çekilmek mecburiyetinde. 
Tabi ahalisi de göç etmek 
zorunda. Şimdi karışalım 

at arabaları ve yorgun insan 
yığını arasına. Soran gözlerle 

bakıyoruz birkaç yaşlı ve bitkin 
yüze… “Makedonya’dan geldik 
evladım.” diyorlar. Makedonya 

nere Payitaht İstanbul nere? 
Sorumuz aklımızdan geçiyor 

ama dilimiz varmıyor. Geldikleri 
vasıtalar belli, alabildikleri 

birkaç çuval eşya ve çocukla 
düşmüşler yollara. Fotoğraftaki 

insanların sıkı giyinmesinden 
anlamışsınızdır zaten, hava 

soğuk. Bekleyiş sürüyor. Sirkeci 
rıhtımda kendilerini alacak 
vapurla yeni bir bilinmeze 

çıkacak bu muhacirler. Geride 
bıraktıkları acı hatıraları 

yüreklerinde hep taşıyarak…

T U N A  S E R



Afv eyleyelim ki belki bilmez
Bir sürçen atın başı kesilmez

Şeyh Gâlib

Belki bilmiyordur, affedelim.
Bir defa ayağı tökezleyen at, cezalandırılmaz.
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M E H M E D 
B A Ğ H AT TAT

H İL M İ  K A R A S A K A L

Lunaparkların vazgeçilmez eğlence araçlarından 
atlıkarıncayı herkes bilir. Gösterişli bir oyuncak 
olan atlıkarınca, kendi ekseni etrafında yavaşça 
döner. İçinde başta at olmak üzere türlü hayvanın 
yahut aracın maketleri bulunur. Birkaç nesli toplu 
halde eğlendirmiş olan atlıkarıncalar; günümüzde 
sanal âlemde dönen debdebeli eğlencelerin, gönül 
aldatan tuzaklı maceraların karşısında oldukça 
aciz kalmıştır. Şu anda atlıkarınca okul öncesi 
çocuklarına dahi eğlenceli gelmeyen, modası 
geçmiş bir eski zaman oyuncağı.

Peki, ne demek atlıkarınca…  Kendi etrafında 
döneduran bu enteresan alete neden atlıkarınca 
demişiz?

Kelimenin aslı atlı karaca. Burada bahsi geçen 
karaca, İtalyancada “carousse” İspanyolcada 
“garusso” İngilizcede ise “carousel” şeklinde 
kullanılan kelime basitçe “araba” demek. 
Dilimizde karoser olarak kullandığımız kelime. 
Bildiğimiz üzere karoser, arabanın motor 
aksamından geriye kalan bölüme denir. Karoser, 
yük ve yolcu taşıma alanıdır.

Halkımız, “at” ile “carousse” kelimesini 
yan yana getirince, carousse yerine “karaca” 
deyivermiş. Atlı karoser de diyebilirdi elbet. 
Lâkin yaşayan ve sürekli dönüşen dilin ve o dili 

kullanan halkın bir kelimeyi kullanırken mantıklı 
bir nedeni olması gerekmez. Buna dilbiliminde 
“nedensizlik ilkesi” denir.

Bu oyuncak, İstanbul’da kurulurken birileri 
atın yanına bir de sevimli karaca koymuş olabilir. 
Halk at ile karacayı bir arada görünce atlı karaca 
diye isim vermiş de olabilir. Buna bir de carousse 
kelimesinin dönüşümü eklenince her şey yerli 
yerine oturmuş olur. Velakin karaca kelimesinin 
zamanla karınca hâlini alması carousse 
sözcüğünün karacaya dönüşmesinden daha 
ilginçtir.

Hâsılı günümüzde alışveriş merkezi, panayır 
yeri, lunapark gibi alanlarda bungun (bunaltıcı/
sıkıcı) bir eda ile bekleşen ve zamanın sanal 
serüvenlerine karşı pek cılız bir mukavemet 
gösteren atlıkarıncaların hikâyesi böyledir. Bir 
gün atlıkarınca tamamen unutulup gidebilir. 
Lâkin dilin “carousse” sözünü evvela karacaya 
sonra da karıncaya çeviren kıvrak işleyişi, olanca 
canlılığı ile yaşamaya devam eder.

Bir Oyuncak

ATLIKARINCA
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Hazret-i Fatih’in mutlu ve muzaffer ordusuyla 
fethettiği o Âziz İstanbul’un kalbi Eminönü. 
Eskilerin nefs-i İstanbul dediği bölgenin merkezi. 
Çağlardan beri İstanbul’un cümle yolunun 
birleşiverdiği, türlü milletin türlü dilde ticaret 
yaptığı, seyyahların öbek öbek renk, desen ve bilgi 
derlediği yer: Eminönü.

İstanbul boğazının ve tarihî yarımadanın Haliç’e 
kavuştuğu yerde duran Eminönü, 2008 yılına 
kadar müstakil bir ilçe idi. Bu tarihte çıkan bir 
kanun ile Fatih’e bağlandı. 

Eminönü, konumu gereği İstanbul’un 
kuruluşundan bu yana ticaretin merkeziydi. 
Osmanlı’nın deniz ticaretini takip eden deniz 
gümrüğü ve bu gümrüğün sıhhatli şekilde 
işlemesini sağlayan gümrük eminliği buradaydı. 
Halk, Yeni Cami’nin hemen önünde bulunan 
eminlik binasının etrafına 
eminlik önü, emin önü 
diye isim vermişti. Bu isim 
zamanla yerleşti.

Bizans döneminde buralara 
“Eugeniu” deniyordu. Fakat 
onların Eugeniu dediği bölge 
bugünkünden oldukça farklı 
görünüyordu. Zira Sirkeci 
Garı’nın olduğu bölge dahi 
denize dâhildi o zamanlar. 
Bir zamanlar Yeni Cami’nin 
dahi denizle iç içe olduğunu 
düşünürsek geçen asırlar 
boyunca boğazın ne kadar çok 
dolduğunu anlayabiliriz.

Yine bu bölgede yükselen 
deniz surları arasında birkaç 
kapı vardı. Ticaret gemileriyle 
şehre gelen kişiler, bu 

kapılardan giriş yapardı. Deniz surlarından Haliç’e 
bağlanan “Bahçe Kapısı” bunlardan biriydi. Bu 
kapı bulunduğu muhite ismini vermişti.

Eminönü tarihin her döneminde yoğun bir 
işleyişe şahit oldu. Osmanlı devlet ricalinin hayır 
eserleri, sadrazamların ve vezirlerin konutları 
genellikle buradaydı. Burada yükselen ticaret 
hanları, çarşılar, mabedler, balkapanı ve yağkapanı 
gibi tüccar mahalleri sayesinde Eminönü sürekli 
yaşayan bir muhit hâlini aldı.

Eminönü’nde dolaştığınızda çağlar boyu 
o meydanda nida etmiş türlü devletin, türlü 
milletin, türlü tüccarın, türlü seyyahın avazını 
duyabilirsiniz. Her adımda bir hikâyeyle, 
her sokakta bir eserle, her köşede bir ibretle 
karşılaşabilirsiniz.

Bir Semt

EMİNÖNÜ
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Tarihin ambarından titizlikle seçilmiş, her yaştan 
okurun keyifle okuyacağı lokum tadında bilgiler...

Hap 
Kitap
Serisi

Çamlıca Kitap mağazalarında ve
www.camlicakitap.com’da

ir fincan kahve tadında, kısa ama tadını unutamayacağınız 

malumatlar ikram ediyoruz bu kitabımızda. Eskiler, 

“Hayru’l-kelâm mâ kalle ve delle” demişler; kelamın hayırlısı, 

kısa olan ve yol gösterendir. Küçük bir fincan gibi, tek başına 

dursa da elinizdeki kitap, asırlar süren, acısıyla tatlısıyla 

yaşanmış tarihî birikimin bir özetidir. Tarihin ambarından 

seçilmiş latifeler tarihe mal olmuş kahramanları, onların 

yaşadıkları hadiseleri, bakış açılarını, ifade gücünü, 

nüktelerini günümüze taşırken kulağımıza, atasözü kıvamında 

tavsiyeler fısıldıyor.

Tarihin ambarından özenle hazırlanarak, bir fincan kahve 

kıvamında sunduğumuz latifeleri keyifle okumanız dileğiyle…
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Kahve yanında ikram edilir, itina ile okunur…
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