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Hezarfen

Kitap okumayı, yeni bilgi-
ler edinmeyi sever. Babası 
ile Galata Mevlevihanesi’ne 
gitmekten ve sema gösterisi 
izlemekten hoşlanır. Araştır-
macı bir ruha sahiptir. Yeni 
bilgiler öğrenmekten çok 
hoşlanır.

Ahmet

Hezarfen’in arkadaşı. Heye-
canlı, esprili, hazırcevap bi-
risidir. Yemek yemekten hoş-
lanır. En çok da köfte sever.

Zeynep

Hezarfen’in arkadaşı. Biraz 
alıngan, disiplinli çalışmayı 
sever. Toraman adında yara-
maz bir kedisi var.



Sultan II. Bayezid  
(1447 – 1512)

Babası Fatih Sultan Mehmet 
Han, annesi Mükrime Ha-
tun’dur. Sultan II. Bayezid, 
1481-1512 yılları arasında 31 
yıl padişahlık yapmış olup, 
Osmanlı Devleti’nin 8. pa-
dişahıdır.

Yavuz Sultan Selim  
(1470 – 1520)

Babası Sultan II. Bayezid, an-
nesi Aişe Hatun’dur. Yavuz 
Sultan Selim, 1512-1520 yıl-
ları arasında 8 yıl padişahlık 
yapmış olup, Osmanlı Devle-
ti’nin 9. padişahıdır.

Kanunî Sultan Süleyman  
(1495-1566)

Babası Yavuz Sultan Selim Han, 
annesi Hafsa Hatun’dur. Osmanlı 
Devleti’nde en uzun süre tahtta 
kalan padişahtır. Kanunî Sul-
tan Süleyman, 1520-1566 yıl-
ları arasında 46 yıl padişahlık 
yapmış olup, Osmanlı Devle-
ti’nin 10. padişahıdır.



Kasım Paşa

Sultan II. Bayezid döneminde 
Osmanlı Sarayı’nda yetişmiş, 
Yavuz Sultan Selim döne-
minde Mısır seferine katıl-
mıştır. Kanunî Sultan Süley-
man döneminde sancak beyi, 
beylerbeyi, kaptan-ı derya ve 
vezir olarak görev almıştır. İs-
tanbul’un Beyoğlu ilçesinde 

bir semte ismi verilmiştir. Beyoğlu’nda Kasımpaşa 
Külliyesi’ni yaptırmış, külliyeden günümüze Kasım-
paşa Camii (Camiikebir), Kasımpaşa Hamamı, Gü-
zelce (Kasımpaşa) İmam Hatip Ortaokulu kalmıştır.
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İkinci Er Meydanı:  
Okçular Tekkesi

Hezarfen, meraklı gözlerle çevresine bakındı. 
Okçular Tekkesi Vakfı’na yeni girmişti. Sağında atış 
alanı vardı. Atış alanına hızlıca göz attı. Duyduğu 
seslere kulak kabarttı.

Seslerin geldiği yöne baktı ama içeriyi tam göre-
medi. Merakını giderebilmek için girişe doğru adım 
atmaya başladı. Girip bakmakta bir sakınca yoktu. 
Öyle de yaptı.

Zeynep henüz gelmemişti. Girişte onunla buluşa-
cak, sonra da birlikte vakıf yetkilisiyle görüşeceklerdi.

Alan oldukça genişti. Gruplara ayrılmış okçu-
luk öğrencileri hedef tahtalarına atış yapmaktaydı. 
Birdenbire alanın uzak köşesinden bir alkış tufanı 
koptu. Öğrencilerden biri hedefi tam ortadan vur-
muştu. Öğrencinin başına toplananlar sarılarak, 
öperek onu kutladılar.
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Hezarfen bir süre kutlamaların bitmesini bek-

ledi. O sırada konuşulanları dinledi. Öğrenci, üç kez 

hedefi tam ortadan vurmuştu.

Okçuluk için ata sporumuz deniyordu. “Neden 

ata sporumuz?” diye düşündü. “Geçmişinde ok kul-

lanmamış bir toplum olabilir mi? Olamaz. Öyleyse 

okçuluk neden özellikle bizim ata sporumuz olu-

yor?” diye merak etti.

Sonra yine kendi kendine “Hezarfen; işte sana 

yeni bir ödev çıktı!’’ diye mırıldandı. “Madem şu atış 

yapanlar gibi iyi bir okçu değilsin, bari bunu araş-

tır! Bak biz bizeyiz, doğruyu söyle; okçuluğu sevdin 

ve ok atmak istiyorsun, değil mi? Öyleyse başla! Ya-

şadığın bu semte adını veren Kasım Paşa, burada 

ne izler bırakmış, araştır! Bir de okçuluk neden ata 

sporumuz öğreniver!”

Gülümseyerek atış alanından ayrıldı. Okçuluk 

zevkli bir spora benziyordu. Madem Hezarfen çok 

bilen, elinden her iş gelen demekti, o zaman iş başa 

düşmüştü.

“Öyleyse, buraya daha sık gel! Ok atmayı öğren!”

Tekkeyi ikiye ayıran ara yola çıktı. Solundaki iki 

katlı binaya girdi. Binanın üst katı vakıf yönetim oda-

ları, alt katı misafir salonuydu. Geniş avlunun orta-

sında sade yapılı bir cami yer alıyordu.

Binaya eklenmiş çok amaçlı salon, avlu duvarına 

dayanan Kulaksız Mezarlığı’na doğru uzanıyordu.
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Geri döndü, ara yola çıktı.

Yürürken bir taraftan da “Kasım Paşa! Ne denli 

büyük bir insansın da Beyoğlu’nun büyük semtlerin-

den birine adını vermişler? Ne işler yaptın da adını 

tarihe yazdırdın?” diye düşünüyordu.

Sınıfta bu konuyu proje ödevi olarak almaya ka-

rar verdi. Bir ön araştırma yapınca, Kasım Paşa’ya 

oldukça ısındı.

“Öğretmenim, Kasım Paşa’yı araştırmak istiyo-

rum!” deyince, Zeynep ayağa fırladı:

“Öğretmenim, ben Kasımpaşa’da doğdum. Aynı 

proje üzerinde ben de çalışmak istiyorum!” dedi.

Öğretmen, Hezarfen’e döndü:

“Ne dersin? Birlikte çalışır mısınız?”

Hezarfen dudaklarını büzdü, burnunu hafifçe 

sağa sola oynattı:

“Bilmem, ben yalnız araştırırım diye düşün-

müştüm. Ama sorun yok. ‘Birlikten kuvvet doğar’ 

demişler.”

Zeynep tok bir sesle:

“Hezarfen birlikte çalışmamızı istemiyor ga-

liba... Ben de kendi başıma hazırlanırım!” deyince, 

Hezarfen:

“Ben istemiyorum demedim!” diye sesini yükseltti.

Zeynep “Buradan öyle görünmüyor ama” dedi.
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“Öğretmenim tamam, birlikte hazırlayalım! Hoş 

geldin Zeynep!”

Ahmet, yemek için sabırsızlandığı kaşarlı tos-

tunu düşünmekten vazgeçerek Hezarfen’e çıkıştı:

“Hezarfen, ben neciyim burada? Hani anca be-

raber kanca beraberdik?”

“Oldu olacak, sen de katıl!”

Böylece Kasımpaşa semtine adı verilen ünlü Pa-

şa’yı birlikte araştırmaya başladılar. Araştırmaları bi-

tince, bir proje çalışması olarak dosyayı önce okula, 

ardından Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüpha-

nesi’ne sunacaklardı.

“Lale” konulu resim yarışması düzenlenmiş, ya-

rışmaya Hezarfen, Galata Kulesi’ni bir lale biçiminde 

çizdiği resmiyle katılmıştı. Yarışmaya katılan her öğ-

renciye, Beyoğlu Belediyesi tarafından birer bisiklet 

armağan edilmişti.

Ödül töreninde yan yana sıralanmış yüzlerce 

bisikletin görüntüsü göz alıcıydı. Belediye Başkanı, 

törende yaptığı konuşmanın bir yerinde:

“Beyoğlu’nun beş temel özelliği var” demişti. “Bu 

beşliye ‘beşibiryerde’ de diyebilirsiniz. Tarih, kültür, 

sanat, turizm ve tasarım… Biz, Beyoğlu’nun bu beş 

özelliğini öne çıkarmaya çalışıyoruz.”

Başkanın saydığı beş özelliği ortaya çıkar-

mak için Turabibaba Kütüphanesi’nde bir çalışma 
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yürütülüyordu. Çalışmanın adı: Beyoğlu Belleği Ça-

lışması idi. Bu amaçla kütüphanenin içinde bir de 

salon açılmıştı. Salona, Beyoğlu Belleği Salonu adı 

verildi. Bu salonda, Beyoğlu’nun tarihî, kültürel, tu-

ristik, sanat ve tasarım alanlarındaki değerlerini or-

taya çıkartacak kaynaklar toplanmaya, araştırmalar 

yapılmaya başlandı.

Hezarfen, Ahmet ve Zeynep, Kasım Paşa ile il-

gili araştırmalarında bu salondan yararlanmaya 

başladılar.

Hezarfen, kısa bir araştırmadan sonra, Kasım 

Paşa’nın Osmanlı Devleti’nde önemli görevler üst-

lenmiş değerli bir devlet adamı olduğunu öğrendi.

Okçular Tekkesi’ne onun izlerini sürmek için tek-

rar gelmişti. Zeynep de gelecekti. Ahmet ise Bellek 

Salonu’nda çalışacaktı. Bazı konuları birlikte araştı-

rıyor, bazılarında da iş bölümü yapıyorlardı. KASIMPAŞA -1- RESİM

Ok atışları çok ilgisini çekmişti. Ama gözü, bu-

luşacakları vakıf binasının girişindeydi.

Tam o sırada Zeynep’i gördü. Hezarfen koştu-

rarak girişe vardı:

“Zeynep!”

“Hezarfen! Geç kalmadım değil mi?”

“Yok canım! Sen hiç geç kalır mısın? Hepi topu 

yarım saat kadar… Ona da geç kalmak denmez, de-

ğil mi?”
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“Dalga geçiyorsun!”

Hezarfen, Zeynep’le münakaşa etmenin yararı 

olmayacağını biliyordu. Konuyu değiştirmek istedi:

“Okçulara bakıyordum. Gel istersen, sen de gör!”

Zeynep bir an durakladı, sonra alan girişine ya-

naştı. Birlikte alana girdiler.

Bir süre geniş alanı dikkatli bakışlarla süzen 

Zeynep:

“Demek burası!” diye mırıldandı.

“Pardon, anlamadım.”

“Okçular Tekkesi’nin atış alanı diyorum, demek 

burası…”

“Ha, evet burası! İkinci Er Meydanı…”

“İkinci Er Meydanı mı? O ne demek?”

“Kırkpınar Birinci Er Meydanı… Oranın tarihi 

Okçular Tekkesi’nden daha eski... İkinci Er Meydanı 

ise burası… Yani Okçular Tekkesi… Bunu geçen gel-

diğimde öğrendim.”

Zeynep, duyduğunu bir süre algılayamadı.

Zeynep’in dalgınlığını fark eden Hezarfen, açık-

lama yapma gereği duydu:

“Kırkpınar’ın yaklaşık yedi yüz, Okçular Tekke-

si’nin ise beş yüz elli yıllık bir geçmişi var. Birinci-

sinde, yani Edirne’de, Kırkpınar Çayırı’nda zeytinya-

ğıyla yağlanan, kalın deriden kıspet giyen pehlivanlar 
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1360’lardan beri değişik gruplarda güreşiyor. Burada 

ise, İstanbul’un kuşatıldığı 1453 yılından beri okçu-

lar kozlarını paylaşıyor.”

“Anladım!” diyen Zeynep, ilgiyle okçulara, atış 

tahtalarına bakmaya başladı.

Hezarfen “Buluşma saati geldi, geçiyor. Gidelim 

mi?” diye uyardı.

“Olur.”

Vakfı ikiye ayıran yolu geçip yönetim binasının 

kapısı önüne geldiler. Kapının yanı başındaki ta-

belada “Tirendaz Vakfı – 1480” bilgisi yer alıyordu.

Zeynep akıllı telefonundan hızlıca “tirendaz” 

sözcüğünün ne anlama geldiğine baktı. Bunu fark 

eden Hezarfen, telefona doğru eğilerek sordu:

“Ne demekmiş tirendaz?”

“Okçular demek... Vakfın kuruluş yılı 1480 oldu-

ğuna göre, bu vakfı Fatih Sultan Mehmet kurmuş, 

çünkü Fatih’in vefat yılı 1481… Yani ölmeden bir yıl 

önce… Aklım karıştı.”

“Niye?

“Sen az önce ne dedin? Okçuluk çalışmaları 1453 

yılında başlamış demedin mi? Sana kalırsa, okçu-

luk çalışmaları daha vakıf kurulmadan başlamış.”

“Doğru… Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fet-

hetmek için ordusuyla buraya gelmiş. Has Otağ, yani 
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Sultan Mehmet’in çadırı da aşağıda, Haliç’e doğru 

kurulmuş. Bu yüzden semtin adı Hasköy kalmış.”

Zeynep, Hezarfen’den geri kalmak istemedi. He-

men söze girdi:

“Askerlerin çadırları da yine buraya kurulmuş. 

Kuşatma alanlarına dağıtım buradan yapılmış. Ay-

rıca askerler talimlerini bu alanda yapmışlar. En çok 

da okçular… Onların ok atışları…”

“Ok atışları fetihten sonra da sürmüş. Yıllar geç-

tikçe burada ok atmak gelenek olmuş. Yani…”

Zeynep, hızla kapıya yöneldi:

“Girelim mi?”

Hezarfen, Zeynep’in sözünü kesmesine biraz-

cık bozuldu:

“Meydanın adı, Okmeydanı olarak semte verilmiş.”

“Fatih Sultan Mehmet de madem burada ok at-

mak gelenek oldu, bari bir vakıf kurarak düzene so-

kalım demiş olmalı…”

“Bence de… Ama asıl vakıf çalışmalarını Sultan 

II. Bayezid Han geliştirmiş.”

“Kasım Paşa da…”

“Kasım Paşa deme! Henüz Öğrenci Kasım…”

“Doğru, Enderun Mektebi Öğrencisi Kasım, ok 

yarışlarında başarılı olmuş.”

Zeynep gülümsedi:
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“Ödeve bu şekilde yazalım!” dedi. “İstersen ben 

yazabilirim.”

“Olur. Ahmet de yazabilir. Ama önce vakıf yet-

kilisinin anlatacaklarını da dinleyelim, yazma işine 

sonra karar veririz.”

İki katlı binaya girdiler. Binanın içi tarihsel do-

kusu korunarak yenilenmişti. Karşılarında bir salon 

vardı. Misafir salonu… Sağda bir salon daha vardı. 

Ahşap merdivenlerle üst kata çıkılıyordu. Üst kat 

yönetim kurulunun çalışma alanıydı.

Misafir salonuna girdiler. Osmanlı sanatlarıyla 

süslenmiş tavanı ve duvarlarıyla misafir salonu ger-

çekten çok hoş ve geniş bir mekândı. Salonda kere-

vet türü oturma bölümleri vardı. Orta yaşlı bir adam 

gülümseyerek oturduğu sedirden kalkıp yanlarına 

geldi. Buluşacakları yetkili oydu. Hemen konuya gir-

diler. Sorular, sorular…

Sonunda Okçular Tekkesi Vakfı ile ilgili öğren-

mek istediklerini öğrendiler. Vakıf yöneticisi anlat-

tıklarını şöyle özetledi:

“Elimizde Kasım Paşa’nın tekke ile bağlantısını 

ispat eden somut belgeler yok. Ancak söylentilere 

göre, Kasım Paşa öğrenciliği sırasında buraya gelmiş 

ve yarışmalara katılmış. Yıllar sonra, Haliç’teki ter-

saneye yönetici olarak geldiğinde de buraların dü-

zenlenmesi için çaba harcamış. Bakın, bu tam an-

lamıyla gerçek…”
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Görüşme bitince salondan ayrıldılar. Yönetim 

binası ile cami arasından yürüyerek avlu duvarına 

yaklaştılar. Artık kullanılmayan kuyunun yanına gel-

mişlerdi. Solda çok amaçlı salon, karşılarında Ku-

laksız Mezarlığı yer alıyordu.

“Mezarlığa baktın mı?” diye sordu Zeynep.

“Tam bakmadım ama kuruluşu İstanbul’un Fe-

tih günlerinde başlıyor. Şehitlerin çoğunu buraya 

getirip defnetmişler diye biliyorum.”

Yöneticiden dinlediklerinin değerlendirmesini 

sıcağı sıcağına yaptılar.

Anladıkları kadarıyla fetih sırasında ordugâh 

olan bu yer, konaklamak için kullanılmış. Yamaç-

tan aşağı, Haliç sahiline doğru inen alan, mezarlık 

yapılmış. Fetihten hemen sonra konaklanan yer, ok 

yarışları yapılan bir alana dönüşmüş. Daha sonra da 

bu özelliğiyle ün kazanmış. Giderek burada başka 

yarışmalara da yer verilmiş.

Hezarfen gülümsedi. Zeynep kaşlarını çatarak 

sordu:

“Niye güldün?”

“Vakıf yöneticisi dedi ya; Lahanacılar, Bamyacı-

lar… Ona güldüm.”

“Haa, evet! Komikti.”

“Bence komik değil ilginçti.”

Yönetici şöyle demişti:
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“Günümüzde nasıl spor kulüpleri varsa, geç-

mişte de okçuların günümüze benzer kulüpleri var-

mış. Beyoğlu’nun köklü spor kulüpleri Galatasaray 

ve Kasımpaşa gibi, geçmişte okçularla ilgili kulüp-

ler varmış. Kulüplerin en tanınmışları; Lahanacılar 

ve Bamyacılar’mış.”

Bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trab-

zonspor gibi büyük kulüp takımlarının maçlarına, 

nasıl derbi maçı deniyorsa, geçmişte de durum ay-

nıymış. Okçular Tekkesi’nde yarışan takımların en 

iddialı olanlarının karşılaşmaları da büyük ilgi çe-

kiyor ve tam bir derbi havasında geçiyormuş. Öne 

çıkan takımlardan “Lahanacılar” ve “Bamyacılar”ın 

maçları, İstanbul’da günlerce konuşulurmuş.”

Kuyunun kenarına oturmuş konuşuyorlardı. 

Zeynep kalktı. Mezarlıkla vakfı ayıran duvara doğru 

yürürken:

“Beş yüz elli yıldan fazla…” dedi. “Dile kolay…”

Mezarlığa bakmaya başladı. Hezarfen de ses-

sizce yanına geldi:

“Büyük bir mezarlık…”

“Büyük ama önemi büyüklüğünden değil, tari-

hinden geliyor.”

Bir Fatiha okuduktan sonra Hezarfen kalktı:

“Gidelim mi?”
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“Olur. Sen buraları benden iyi biliyorsun. Nere-

leri dolaşacağız?”

“Önce mezarlık… Hasköy, Aynalıkavak Kasrı, 

Deniz Hastanesi, Cezayirli Gazi Hasan Paşa eser-

leri, Turabibaba Kütüphanesi, Kasımpaşa Parkı, Ka-

sımpaşa Camisi…”

“Yolumuz oldukça uzun…” KASIMPAŞA -2- RESİM
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Öğrenci Kasım

Avludan ayrıldılar. Mezarlığa gitmek için yola 

çıkacaklardı. Hezarfen durdu:

“Hemen gitmeyelim!”

“Neden?”

“Kasım’la arkadaşlarını bekleyelim.”

“Hangi Kasım’ı?”

“Sonradan paşa olan Kasım’ı…”

Zeynep güldü:

“Ne? Kasım Paşa’yı ve gençlik arkadaşlarını mı? 

Nasıl yani?”

“Şöyle: Atış alanının bir köşesinde duralım! Göz-

lerimizi kapatalım ve geçmişe; yani Kasım Paşa’nın 

yaşamış olduğu zamana gidelim!”

“Hayal gücümüzle…”

“Evet, o günleri hayal ederek… Geleceğin Kasım 

Paşa’sı kimmiş, nasıl biriymiş, tanıyalım!”
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“Güzelce Kasım Paşa… Bu lakabın sebebini tah-

min edebiliyorum. Oldukça yakışıklı bir adam ol-

duğunu duydum. Boşuna Güzelce dememişler…”

Hezarfen dudak büktü:

“Yakışıklıymış evet, ama ben de...”

Sözünü tamamlayamadan Zeynep konuştu:

“Siz de yakışıklısınız Hezarfen Bey. Sen söyle-

meden ben söyleyeyim, yakışıklı olmak geçici bir 

şeydir. Önemli olan insanlığa yararlı işler yapmak...’’

Hezarfen hafifçe bozulur gibi oldu ama belli et-

medi. Yaptığı esprinin ciddiye alındığını düşüne-

rek Zeynep’i hoş gördü. Bir süre konuşmadılar. So-

nunda Hezarfen sessizliği bozdu:

“Ee, ne duruyoruz? Gidelim haydi, gözlerimizi 

kapatalım!”

Hezarfen’in uyarısıyla ikisi de gözlerini kapa-

tıp beklediler.

Tarih hızla geriye aktı. Tirendaz Meydanı artık 

gözlerinin önündeydi.

Beş-on kişi nişan tahtalarına atış yapıyordu.

Hikmet ve Yusuf adlı iki arkadaş, yay ve sadak-

larıyla meydana girdiler. Hikmet:

“Yusuf, işte çok merak ettiğin Tirendaz Vakfı! 

Okçuların boy ölçüştüğü Tirendaz Meydanı da işte 

burası!” dedi.
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“Şükürler olsun Hikmet! Gerçekten görmeyi çok 

istiyordum. Okçuların, alplerin, hüner erbabının er 

meydanı… İnsan görmek istemez mi?”

Hikmet, yayını omzundan almaya davranınca 

Yusuf ondan önce aldı. Okunu yerleştirdi, attı, be-

ğenmedi:

“İşte gördün, okum hedefin yakınına bile değ-

medi.”

Hikmet de atışa hazırlandı:

“Hayıflanma Yusuf kardeş! Ben senden daha 

iyice değilim. Ayrıca, senin hünerlerini Mekteb-i 

Hümayun’da bilmeyen mi var? Bırak, oku da zayıf 

atıvermiş ol!”

O da okunu attı ama isabet ettiremedi:

“Gördün mü bak, ben de tutturamadım.”

“Kasım olsa tam on ikiden vururdu.”

“Doğru dersin. Ama o, Kasım... Ok atmada kim 

onun eline su dökebilir?”

“Yalnız ok atmada mı?”

“Canım, şimdi konumuz ok… Yoksa başka hü-

nerleri de var.”

Yusuf birden telaşlanmış gibi:

“Gecikmese bari!” dedi.

“Gelir neredeyse... Son anda görevi çıktı. Has 

Oda temizliği…”



24

“Önemli ve çok şerefli bir görev… Padişahımı-

zın özel odası… Anla ki bize nice değer veriyorlar!”

“Doğru! Değilse ne diye bize temizliğini, bakı-

mını yaptırsınlar?”

Birer ok daha attılar.

Hikmet:

“Mekteb-i Enderun’a alındığımız yılı düşünüyo-

rum da zaman ne çabuk geçmiş!”

“Ya, gerçekten öyle! Osmanlı coğrafyasının de-

ğişik bölgelerinden gelmiş çocuklardık. Kısa sürede 

kaynaştık. Yılda bir elenenler oldu içimizde.”

“Dersler zor tabii… Elenenler atılmadı ya, ocak-

lara alındılar. Sipahi Ocağı, Yeniçeri Ocağı…”

Tam o sırada Kasım geldi. Atletik bir vücudu, 

güzel bir yüzü vardı. Derin bir iç çekti:

“Ah, bir avuç kaldık!” dedi. “Kaldık ama yaşımız 

da yirmiyi geçti. Yaşlandık, yaşlandık!”

Yusuf karşı çıktı:

“Deme öyle Kasım! Sen bizim övünç kaynağı-

mızsın.”

Kasım konuyu değiştirme gereği duydu:

“Neyse, neyse… Hikmet, nasıl buldun tekkeyi?”

“Her yanını tam dolaşmış değiliz ama şu atış 

alanı bile beni çok heyecanlandırdı doğrusu… Dü-

şünsenize, Fatih Sultan Mehmet Han buralarda do-

laşmış. O mübarek askerleri burada konaklamış. 
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Şehitler şu yandaki mezarlıkta yatıyor. Nasıl heye-
canlanmaz insan?”

Kasım gülümsedi:

“Mezarlığın altındaki dereyi biliyor musun?”

“Biliyorum. Daha doğrusu nasıl zarar verdiğini 
biliyorum.”

Bu arada hepsi de birer ok attı. KASIMPAŞA -3- RESİM (3 arkadaş)

Kasım:

“Bu dere, bol yağış olunca taşar, ortalığa zarar 
verirmiş diye duydum. Bir de tersanenin orada böyle 
bir dere var zarar veren... Ben Topkapı’dan inip ka-
yıkla geçtim tersaneye... Tersane-i Âmire yakınında 
gördüm o dereyi...” deyince Yusuf:

“Allah nasip eder de birimiz vezir olur, İstan-
bul’da görev yaparsak, bu dereleri ıslah edelim! Aha-
liyi derelerin taşma derdinden kurtaralım!” dedi.

“Doğrusun Yusuf!” diye onayladı Kasım... “Bu-
ralar mübarek yerler... Buraya hizmet makbule ge-
çer. Şu fetih şehitlerinin yüzü suyu hürmetine kim 
hizmet etmek istemez bu şehre?”

Hayal dünyalarında bu sahneleri seyreden iki 
arkadaş oldukça ayrıntılı bilgiler edinmişti. Zeynep 
kendi zamanlarına dönmek için hızla başını iki yana 
salladı. Gözlerini açıp Hezarfen’in kolunu çekiştirdi. 
Hezarfen de gözlerini açtı. İki arkadaş kendi yaşam-
larına döndüler:
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“Vay canına!” diye bağırdı Zeynep. “Kasım daha 

öğrenciyken buralara hizmeti aklına koymuş.”

“Öyle…” diye onayladı Hezarfen arkadaşını. “Ona 

boşuna Kasım Paşa dememişler.”

“Nasıl, ‘Güzelce’ dedikleri kadar varmış, değil mi?”

“Eh... Alçak gönüllü olmasam, yakışıklılığının 

bana yakın olduğunu söyleyebilirdim!”

Zeynep, Hezarfen’in tatlı sitemine gülümsedi:

“Seni gidi kendini beğenmiş!”

Birbirlerine espriler yapıp gülüşerek vakıftan ay-

rıldılar. Biraz yürüdükten sonra kendilerini Kulak-

sız Mezarlığı’nın girişinde buldular.

Kapıdan girenler, çıkanlar…

Zeynep birden durdu; yüzünde tatlı bir gülüm-

seme vardı:

“Hezarfen! Sana bir şey soracağım ama bana 

doğru cevap vereceksin! Tamam mı?”

Hezarfen arkadaşının yüzüne kuşkuyla baktı:

“Tamam da neyle ilgili? Söylemezsen bilemem ki!”

“Gece karanlıkta bu mezarlığa girip mezarların 

arasında dolaşabilir misin? Söyle bakalım, hem de 

tam doğruyu söyle!”

Hezarfen uzun servilere, binlerce mezar taşına, 

tepeye doğru yükselen mezarlığa baktı. Bu görünü-

mün üzerine çöken gece karanlığını hayal etti, ister 
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istemez içi ürperdi. Ama Zeynep’i sevindirmemeye 
kararlıydı:

“Niye korkacakmışım ki! Yüzlerce yıldır burada 
yatıyorlar da birilerine zararları mı oldu bu rahmet-
lilerin? Hele de mezar taşlarında kavuk taşıyanlar… 
Fethin çocukları… Sırtımı onlara dayayıp geceleyin 
gördükleri rüyalara bile ortak olurum.”

Zeynep mezardakilerin rüya görüp göremeyece-
ğini düşünürken Hezarfen’in korkup korkmayaca-
ğını öğrenmek istediğini çoktan unutuvermişti. Ha-
tırladığı zaman da iş işten geçmiş, Hezarfen cesur 
bir kahraman edasıyla mezarların arasına dalmıştı.

Zeynep de onu takip ediyordu. Fetihle yaşıt me-
zarlıkta ahirete göçmüş binlerce insan yatıyordu.

Kara servilerle süslü mezarlar arasında gezin-
meye başladılar. Hezarfen, mezarlara baktı, baktı…

“Aslında insan ömrü çok da uzun değil!” dedi.

“Onu da nereden çıkardın?”

“En fazla doksan, bilemedin yüz yıl yaşıyoruz. 
Bilimsel çalışmalarla diyelim ki insan ömrü üç yüz 
yıla çıktı. Sonunda ölüm yine kapımızı çalacak.”

“Doğru da… Nereden aklına geldi bu konu şimdi?”

“Bir yerde okumuştum: İnsan ömrünü günü-
müz imkânlarıyla yüz elli yıla uzatmak mümkün-
müş. Bunu vücudun yumuşak doku bölümleri için 
başarmışlar ama kemik dokuda henüz herhangi bir 
ilerleme sağlanamamış.”
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“Anlaşıldı; biz dedelerimizden, torunlarımız da 

bizden uzun yaşayacak gibi görünüyor. Öyle bile 

olsa, önemli olan değerli hayatlar yaşamak… İnsan-

lık için yararlı şeyler yaparak… Yoksa herkes daha 

uzun yaşamak ister, Karacaoğlan gibi…”

“Ne demiş Karacaoğlan?”

Hezarfen merak etmişti. Zeynep, Karacaoğlan’ın 

ölümle ilgili şiirinden bir dörtlük okudu:

Ölüm, ardıma düşüp de yorulma, 

Var git ölüm, bir zamanda yine gel! 

Akıbet alırsın, komazsın beni! 

Var git ölüm, bir zamanda yine gel!

Hezarfen, Zeynep’in şiir kültürünü takdir etti:

“Zeynep bu! İnsanı her zaman şaşırtır. Ama biz 

Karacaoğlan’ı ölümle değil; her konudaki güzel şiir-

leriyle analım yine de… Halk şiirini bildiğimiz kadar, 

devlet adamı yetiştiren tarihi kurumlarımızı da bile-

lim! Mesela Enderun Mektebi… Madem Kasım Paşa 

da orada yetişmiş, öyleyse bu kurumu biraz daha ya-

kından inceleyelim! Söyle bakalım, kültürlü Zeynep! 

Öğrenci Kasım’ı ve onu yetiştiren Enderun Mekte-

bi’ni merak ettim. Mekteple ilgili neler öğrendin?”

“Ona hiç bakamadım, Hezarfen! Her şeyi de ben 

bilemem ya!

“Aman aman! Karacaoğlan’dan bir dörtlük okudu 

diye bu kız kendini ansiklopedi sanacak!”
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“Rica ederim, alay etme! Tamam, kabul, Güzelce 
Kasım’dan daha iyicesin!”

Hezarfen sahte bir sevinçle Zeynep’e takıldı:

“Oh, çok şükür! Bu kız da sonunda gerçeği ka-
bul etti. Eee, madem gerçek böyle, o hâlde ben de 
konumu anlatayım artık… Şey, Enderun Mektebiii… 
Evet, severim ben o mektebi... Topkapı Sarayı için-
dekinden başka bir de kardeşi var onun: Galata Sa-
ray-ı Hümayun Mektebi… Her ikisinde de padişah 
çocukları, üst düzey yönetici çocukları okuyor. Bir 
de çok zeki ve sağlıklı devşirme çocuklar… Hatta bü-
yük padişah Kanunî Sultan Süleyman da iki yıl Ga-
latasaray’da okumuş.”

“Öyle mi? Bilmiyordum.”

“Şimdiki Galatasaray Lisesi… O da bir Enderun 
Mektebi’ydi. Sultan II. Bayezid 1481’de yaptırmış. 
Öyküsü de var. Gül Baba…”

“Ben Gül Baba’yı biliyorum.”

“Sultan II. Bayezid ava çıkmış, yorulunca bir bah-
çeye girmiş. Gül Baba’nın bahçesine… Gül Baba onu 
sarı ve kırmızı güllerle karşılamış. Galatasaray Spor 
Kulübü’nün formasının renkleri… Bahçeyi, okul ve 
hastane yapılması için bağışlamış. Rahmetlinin me-
zarı, lisenin duvarından Tophane’ye inen Boğazke-
sen Caddesi’nin yanında, Gül Baba Sokağı’nda…”

Zeynep itiraz etti:

“Pek de öyle değil. Dahası da var.’’
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“Nasıl yani? Yoksa gözden kaçırdığım bir şey-
ler mi var?”

Zeynep sıcak bir gülümsemeyle konuşmasına 
devam etti:

“Bildiğin üzere sokak içerisinde Gül Baba Parkı 
var. Parkın köşesinde de Gül Baba Türbesi… Tüm 
bunlara ek olarak lisenin girişinde bir de heykeli 
var. En baştaki heykel kimin?”

“Heykellerle aram hiç iyi değildir.”

“En baştaki heykel Gül Baba’nın! İkinci heykel 
ise Sultan II. Bayezid’in… Sonra arka bahçede, hani 
denize bakan…”

Hezarfen yarı şakacı yarı ciddi bir şekilde:

“Bak, orası güzel!” dedi. “Oraya diyeceğim yok. 
Ağaçların içinde yatıp uyuyacaksın.”

“Sen uyu! Ama uyumadan önce söyleyeyim: Ora-
daki mermerden anıt da Gül Baba için yapılmış.”

“Aslında doğru söylüyorsun. Fikirlerim değiş-
meye başlamış olabilir.”

Zeynep bu sefer hevesle güldü:

“Demek ki sabit fikirli değilmişsin.”

“Düşünceler, gerçekleşen olaylar ve durumlara 
göre değişkenlik gösterebilirler… Offf, Enderun’dan 
nerelere geldik! Enderun’a baktım ben... Sözlük an-
lamı ‘içeride kalan bölüm, büyük sarayların ve ko-
nakların iç bölümü’ demek… Topkapı Sarayı’nda 
padişahın ve üst düzey yöneticilerin olduğu bölüm 
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Enderun... Bu bölümün bir kısmını da okul yapmış-
lar. O yüzden adı Enderun Mektebi olmuş. Bu okula 
iki tür öğrenci alınırmış.”

Zeynep eliyle işaret ederek:

“Bir dakika, bunları neden anlatıyorsun?” diye 
sordu.

Hezarfen:

“Anlatıyorum, çünkü Kasım Paşa konulu çalış-
mamızın ilk bölümünde, Okçular Tekkesi Vakfı’nı 
ve Enderun Mektebi’ni tanıtacaktık, unuttun mu?”

“Öylesine bir konuşmuştuk.”

“Osmanlı nasıl yönetiliyordu? sorusunun ce-
vabı bu bölümde verilecekti. Daha doğrusu devleti 
yönetenler nasıl yetiştiriliyordu? Bunu öğrenip an-
latacaktık.”

“Doğru…”

“Zeynep, bu bölümü sen kaleme al istersen!”

“Olur, alırım. Ahmet de alabilir. Sen kendi ko-
nunu bitir lütfen!”

“Anlatmam gereken az bir şey kaldı, sabret!” KASIMPAŞA -4- RESİM

Zeynep, “Hezarfen işini mutlaka iyi yapmıştır” 
diye düşündü. Sonra gönül alıcı bir sesle:

“Anlat o hâlde!” dedi.

“Enderun ismi verilen mekteplere, iki tür öğ-
renci alınırmış: Birincisi, padişahın ve üst düzey yö-
neticilerin çocukları... İkincisi ise üstün zekâlı, çok 
yetenekli devşirme çocukları… Bu çocuklar henüz 
küçük yaşlarda olmalarına rağmen özenle seçilir, 
Enderun eğitimine öyle alınırlarmış. Dersler çok 
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çeşitli ve yoğunmuş. Devlet yönetimi, dini bilgiler, 

değişik dallarda beden eğitimi, silah eğitimi, fen bi-

limleri, edebiyat… Yani birçok alanda ders… Öğren-

ciler okuyabildikleri kadar okur, sınıf geçemeyenler 

sipahi ya da yeniçeri ocaklarına gönderilirmiş. Ba-

şarılı olanların eğitimi, yirmi beş yaşına kadar sü-

rermiş. Okulu başarıyla bitirenler ise devlet kade-

melerinde hızla yükselirlermiş.”

“Kasım Paşa da hızla yükselenlerden…”

Hezarfen, Zeynep’i doğrular gibi başını salladı:

“Bu konuda söylentiler var. Kasım Paşa öğrenci-

liğinde, Kanunî Sultan Süleyman’la da tanışmış. O 

yüzden hızla yükseldi diyenler var. Hatta Kasım Pa-

şa’nın Kanunî’nin sütkardeşi olduğunu iddia eden-

ler de var.”

“Bence Kasım Paşa, yetenekleri ve bileğinin hak-

kıyla yükselmiş biridir. Bunu bilir, bunu söylerim.”

“Evet, bildin. Sultan Süleyman henüz padişah 

olmadan önce, Kasım Paşa zaten dönemin padi-

şahı tarafından yetkilendirilerek beylerbeyi olmuş. 

Yani oldukça yüksek bir makama getirilmiş. Zey-

nep, bak ne anladım: Galatasaray ve Topkapı’daki 

Enderun Mekteplerinin ikisi de çok iyi okullarmış. 

Tam benlik yani... Akşama bunları yaz! Yarın oku-

yalım. Üzerinde çalışalım. Öğretmenimize de oku-

turuz. Ne diyorum, biliyor musun?”

“Söylemedin ki, nereden bileyim?”
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“Enderun Mektebi’ni başarıyla tamamlayanlar 
ya sarayda görevlendiriliyor ya da sancaklara dağı-
tılıyormuş; doğru mu?”

“Doğru...”

“Hızla yükseliyorlar.”

“Bu da doğru...”

“Sancak beyi, beylerbeyi, vezir oluyorlar.”

“Evet, mesela Kasım da önce sancak beyi, he-
men ardından beylerbeyi olmuş.”

“Bir şeyi çok merak ediyorum: Hani, mezuniye-
tin hemen öncesinde Enderun öğrencileri padişahın 
huzuruna çıkıyorlar ya! Acaba nasıl bir tören bu?”

Hezarfen:

“Kolay! Topkapı Sarayı’na bak! O günü zihninde 
iyice canlandır! Birlikte aynı şekilde yoğunlaşıp o 
günü hayal edelim, tamam mı?”

“Tamam.”

“Kapatalım gözlerimizi! Geçmişe gidelim! Yıl 
1510… Enderun öğrencileri huzurda…”

Zaman su gibi geriye doğru aktı, gözlerinin 
önünde beş yüz yıl öncesinin görüntüsü canlandı. 
Sessiz ve saygılı adımlarla Saray’ın mabeyn bölü-
müne doğru ilerlediler.

Hemen yanı başlarında Enderun öğrencileri 
ayakta sıraya dizilmiş, Hasodabaşını bekliyorlardı. 
Nihayet Hasodabaşı geldi, her birini ayrı ayrı denetle-
dikten sonra heyecanlı bir sesle konuşmaya başladı:

“Evlatlarım, bugün sizin için çok şerefli bir gün…” 
dedi. “Padişahımızın huzuruna çıkmak üzeresiniz. 
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Onun öğütlerine mazhar olduğunuz andan itiba-
ren öğrenciliğiniz de bitmiş olacak. Size yapılacak 
öğüt ve tavsiyeleri dinledikten sonra kaftanlarınızı 
giyeceksiniz. Her birinize, içinde bin adet gümüş 
akçe olan birer kese verilecek. Sonra bekleyecek-
siniz. Görev yerleriniz belli olacak ve dağılacaksı-
nız. Her birinizin Devlet-i Âli Osman’a hayırlı hiz-
metler vereceğinize inanıyorum. Padişah hazretleri 
gelmek üzeredir.”

Hasodabaşı çıktı.

Öğrencilerden biri olan Yusuf:

“Çok heyecanlıyım!” dedi. “Padişah efendimizi 
uzaktan çok gördüm. Ama böyle yüz yüze görüşece-
ğimizi düşününce içimi acayip bir heyecan kaplıyor.”

Hikmet:

“Al benden de o kadar...”

“Bugünü yıllarca bekledik” diye söze girdi Ka-
sım... “Şükürler olsun!”

Yusuf sordu:

“Kasım, Padişah senin Okçular Tekkesi’ndeki 
başarılarından da söz eder mi acaba, ne dersin?”

Kasım bir an düşündü. Dudaklarını büzerek,

“Yok canım!” dedi. “Koskoca padişahımız be-
nim ufacık başarımdan mı bahsedecek? Haberi bile 
yoktur, eminim.”

Hasodabaşı ciddi bir tonla seslendi:

“Padişahımız, Sultan Bayezid Han Hazretleri!”

Bayezid Han içeri girdi. Orta boylu, altmışını geç-
kin, insanda saygı uyandıran birisiydi. Ağır adımlarla 
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öğrencilerin arasından her birine göz atarak ilerledi. 
Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı. Kendisi 
için hazır tutulan murassa tahtına oturdu.

Öğrenciler, başları önlerinde, kıpırdamadan, say-
gılı bir şekilde beklediler. Kısa süren bir sessizliğin 
ardından Bayezid Han konuştu:

“Evlatlarım, şükür Allah’a, okulunuzu başarıyla 
bitirdiniz. Çoğunuz taşraya çıkacak, sancaklara da-
ğılacak, ocaklara komutan olacaksınız. Her birinizin 
kısa zamanda sancak beyi, beylerbeyi, vezir rütbe-
sine yükselip devletimize, ümmetimize hayırlı hiz-
metler ifa edeceğinizden eminim. Yöneteceğiniz 
beyliklerde, beylerbeyliklerinde halka adil davranın! 
Fakirleri doyurun! Güçsüzlerin desteği olun! Gitti-
ğiniz illerde, geniş külliyeleri olan vakıflar kurun! 
Devletimizin başarısı, ümmetimizin refah ve hu-
zuru, külliyeleri işleyen vakıflar sayesindedir. Bunu 
unutmayın! Büyük bir cami, yanında hastane, okul, 
ticarethaneler kurun! Parası olan zaten hizmet alır. 
Olmayanlara hanlar, hamamlar, aşevleri açın! Açın 
ki, alamayan da yıkansın, yesin, uyusun! Allah’ın rı-
zasına mazhar olmak isteyen yönetici, geleceğe bir 
eser bırakandır, unutmayın! Allah hepinizi muvaf-
fak eylesin!”

Âmin mırıltıları ortalıkta yankılandı.

“O hanginiz bakayım, şu Okçular Tekkesi kah-
ramanı?”

Yusuf, Kasım’ı dürttü:

“Sana diyor!” diye fısıldadı.
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“Öne çıksın o kahraman!”

Kasım bir adım öne çıktı:

“Emrinizdeyim, padişahım!”

Sultan Bayezid içten bir sesle:

“Aferin evladım! Nice güzide okçu arasında göğ-
sümüzü kabarttın.” KASIMPAŞA -5- RESİM

Kasım, şükranlarını dile getirmek istedi. Ancak:

“Padişahım, teveccühünüz…” diyebildi.

“Evladım, sana ömür boyu övünçle taşıyacağın 
bir hediyemiz var.” Başıyla Hasodabaşı’na işaret etti.

Hasodabaşı köşeden kabzası, kılıfı taşlarla süslü 
bir kılıç getirdi. Kasım’a kuşandırdı.

“Sen bizim yüzümüzü ak ettin. Allah da her daim 
senin yüzünü ak etsin!”

Kasım çok heyecanlandı. Heyecanı sesine yansıdı:

“Allah sizi başımızdan eksik etmesin, padişahım! 
Okçular Tekkesi’ni ihya etmekle bizlere çok büyük 
lütufta bulundunuz.”

“Onu biz değil; pederimiz yaptı. Okçular, fetih-
ten beri duyarız, yarışmalar yaparlardı. Aslında fet-
hin başladığı yerleri ihya etmek pederimizin arzu-
suydu. Hem doğuda hem de batıda seferden sefere 
koşan pederimiz, ancak 1480’de Okçular Tekkesi’nin 
vakfını kurabildi. Mekânı cennet olsun! Biz de üs-
tüne iki tuğla koyabildiysek ne âlâ…”

Bayezid Han bir süre düşündü. Sonra da tane 
tane şunları söyledi:

“Pederimize dünya durdukça unutulmayacak fe-
tihler nasip oldu. Biz de fethedilen yerlere hizmete 
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koşarız. Tersaneden dolayı her geçen yıl oralara daha 
çok insan yerleşiyor. Hizmetler götürdük lâkin yeterli 
değildir. Padişahlığın nasip olduğu yıl, Galatasaray 
Enderun Mektebi’ni açmak nasip oldu. Bu mekte-
bin faydalarını sizin gibi öğrencileri mezun ettikçe, 
mezun olanlar devlet hizmetine sarıldıkça daha bir 
iyi görürüz. Şehri güzelleştirmek de çok önemli…”

Huzurda yeniden âmin mırıltıları dolaştı.

“Sonra tersaneye yöneldik. Haliç Tersanesi’ne… 
Pederimiz Mehmet Han, Haliç’teki Bizans’tan kalma 
tersaneyi düzenletmişti. Yeni gözler, yeni kızak yer-
leri yaptırmıştı. Yetmedi. Daha çok gemiye ihtiyacı-
mız var. Neden? Çünkü Akdeniz’e ulaştık. Karadeniz’i 
Osmanlı gölü yaptık. Denizlerimizi, limanlarımızı sa-
vunmak için on iki tersanemiz harıl harıl çalışıyor. 
Ama Haliç’in yeri bir başka... Yöneticilik yaptığımız 
yerlerde limanları, kıyı kalelerimizi, donanmamızı 
güçlendirin! Bunun için topa, tüfeğe, baruta, mer-
miye ihtiyaç var. Bu ihtiyacı gidermek için cennet-
mekân pederimiz Tophane-i Âmire’yi yaptırdı. Şimdi 
Tophane denen yerdeki Tophane-i Âmire’yi genişlet-
tik. Yeterince silah ve mühimmat üretiyoruz” dedi.

Bayezid Han, kendisini kıpırdamadan ve saygıyla 
dinleyen gençlere sevecen gözlerle baktı:

“Yalnız unutmayın, evlâtlarım!” dedi. “Silah ve 
mühimmat kadar önemli bir şeye daha ihtiyacı-
mız var. İnanç, eğitim ve kültür… Bunlar silah ka-
dar önemlidir. Hatta daha da önemlidir. Biz, bu yüz-
den Galata Mevlevihanesi’ne ruhsat verdik. Galata 
ve çevresinde ticaretle ilgilenen çok sayıda İtalyan, 
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Fransız ve Alman vardı. Orada bulunan az sayıdaki 
Müslüman halkın eğitimine, kültürüne, eğlenme-
sine Mevlevihane’nin ve Okçular Tekkesi Vakfı’nın 
katkıları büyüktür. Size dahi derim ki, böylesi yer-
ler açın, sonra onları koruyun, kollayın!”

Padişahın “kollayın!” sözcüğüne yaptığı vurgu 
ikisinin de kulaklarında öylesine çınladı ki, ikisi bir-
den gözlerini açıp günümüze döndüler. Döndüler 
ama ne dönüş! Büyülenmiş gibi bir süre birbirlerine 
baktılar, kendilerine gelemediler.

Kısa süre sonra toparlandılar. Sultan Bayezid 
Han öğütlerini sanki Enderun öğrencilerine değil 
de kendilerine vermiş gibi etkilenmişlerdi.

Geriye dönüp Tersane Caddesi girişine geldiler. 
Son durakları olacak olan Camiikebir’e (Kasımpaşa 
Camisi’ne) doğru yürümeye başladılar.

“Zeynep!”
“Efendim!”
“Bence Kasımpaşa Türküsü’nü ödevimizin bi-

rinci bölümünün sonuna koyalım!”
“Olur. Ben eklerim.”
Birkaç dakika sonra Mimar Sinan’ın eseri olan 

Camiikebir’in önündeydiler. Camiyi inceledikten 
sonra Turabibaba Kütüphanesi’ne, Ahmet’in yanına 
geçecekler, çalışmalarını orada değerlendireceklerdi.
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KASIMPAŞA TÜRKÜSÜ

Kasımpaşa’nın göbeği Büyük Cami’dir. 
Anın üst yanında Tahta Kadı’dır. 
Yiğitler meydanı Ok Meydanı’dır. 
Salınır güzeli Kasımpaşa’nın.

Yaz olur çıkarlar Ok Meydanı’na. 
Cümlesi dizilir çeşme yanına. 
Çeşmeyi yapanın rahmet canına... 
Salınır güzeli Kasımpaşa’nın.

Meşesi dibinde menekşe biter. 
Açılmış gülünde bülbüller öter. 
Sinesi sineme değdiği yeter. 
Salınır güzeli Kasımpaşa’nın.

Kasımpaşalı leblerinden bellidir. 
Sarıcığı bir yanına eğridir. 
Benim sevdiceğim çifte benlidir. 
Salınır güzeli Kasımpaşa’nın. 
 (Anonim Türkü; M. Halit Bayrı derlemesi)
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Fatih Sultan Mehmet ve Yeniçağ

“Okçular Tekkesi Vakfı ve Kasım Paşa ile ilgili 
yaptığınız araştırmalar tamam, öyle mi?” diye sordu 
Ahmet.

Hezarfen başını tereddütle iki yana salladı:

“Yani... Tamam sayılır.”

“Hezarfen, biz alıştık da adın insanlara biraz tu-
haf geliyor” diyerek gülümsedi Ahmet.

“Evet, ama Hezarfen olmak hoşuma gidiyor. 
Atak, meraklı, araştıran, karıştıran, bulan, yapan… 
Daha ne olsun! Bizim sınıfta herkese öğrettim, he-
zarfenin anlamını bilmeyen yok: Bin fen bilen - Çok 
bilgili demek. Geçen gün Belediye Başkanımız oku-
lumuza geldiğinde, ‘Hepiniz birer Beyoğlulu Hezar-
fen’siniz’ dedi ya!”

“Evet, duydum.”

“İşte o zaman Başkan’ı dinleyenlerden coşkulu 
bir alkış koptu. Çevremdeki arkadaşlarım hep bana 
baktılar. Aslında sen de bir hezarfensin.”
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“Yok canım, daha neler… Sen bu isme daha la-
yıksın. Odanın yarısını laboratuvar yaptın. Güzel 
araştırmalar yapıyorsun. Ben, midem, bilgisayarım 
ve beynim… Bize dokunma! İyiyiz böyle... Çalışman 
nasıl gidiyor?”

“Daha öğrenme, deneme aşamasındayım. He-
zarfen, bin fenli… Bin türlü ilmi, fenni bilen kişi… 
Biliyor musun, Hezarfen Ahmet Çelebi kendi dö-
neminde İtalya’daki, İspanya’daki, Fransa’daki ge-
lişmeleri öğrenmeye çalışmış. Okmeydanı Okçular 
Tekkesi’nde uçuş denemeleri yapmış. Bu çalışma-
larda, ünlü İtalyan ressam ve bilim adamı Leonardo 
da Vinci’nin çizimlerini dikkatle incelemiş. Galata 
Kulesi’ne uçmaya çıktığında, bu iş için öğreneceği 
ne varsa öğrenmiş. Uçmuş, başarmış… Ben de Ga-
lata Kulesi’ne benzeyen görkemli bir uçak, ya da 
uçak demeyelim ama belki bir füze veya roket gibi 
şeyler yapmak istiyorum. Galata Kulesi’ne benzeye-
cek, tek kişilik olacak, katlanıp sırtta çanta gibi taşı-
nabilecek. Onunla uçulacak.”

“Sen başarırsın, Hezarfen! Ama benim yapaca-
ğım yardımları da hesaba kat lütfen!”

“Yardımlarını kabul etmem gerekiyorsa, senin 
de en azından unvan olarak Hezarfen’e alışman ge-
rekiyor! Mesela Hezarfen Ahmet Bey…”

“Hmm… Hezarfen Ahmet Bey… Neredeyse beni 
kanatlı Hezarfen Ahmet Çelebi ilan edeceksin! Ben 
değil kuleden atlayıp uçmayı, ikide bir tökezlemeden 
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yürümeyi bile beceremeyen bir adamım. Hah-ha, 
ne espri ama!”

“Tökezlemeden yürümeyi becerdiğin gibi, iyi 
de bir araştırıcısın Hezarfen Ahmet Bey! Günlerdir 
Kasım Paşa’yı da araştırıyor, öğrendiklerimizi bir 
bir yazıyorsun. Az şey mi bu? Bu çalışmamız bir ki-
tap olup yayımlanacak. Neyse... Biz yine konumuza 
dönelim! Kasım’ı Bayezid Han’ın huzurunda bırak-
mıştık. Sonrasını araştırıyordun. Ne durumdayız?”

O sırada Zeynep de geldi. Ahmet, araştırarak 
elde ettiği bilgileri arkadaşlarına anlatmaya başladı:

“Bir devşirme çocuk olan Kasım, 1500-1512 yıl-
ları arasını öğrenci olarak geçirmiş. Bildiğiniz gibi 
Enderun’da en üst düzey eğitim görmüş. Bunları bi-
liyoruz, yazdık. Ancak, bence o yıllarda Avrupa’da 
çok büyük değişiklikler olmuş, yeni buluşlar yapıl-
mış. Kısa da olsa bunları öğrenmekte fayda var. Zey-
nep, bunlara sen de bakacaktın!”

Zeynep çevresine bakındı:

“Baktım, evet…” dedikten sonra derin bir soluk 
aldı. Beyoğlu Hezarfen Anaokulu’nun bahçesinde 
oturuyorlardı. Masaların üstünde çalışma notları 
ve küçük bir bilgisayar vardı. “İsterseniz öğretme-
nimizi bekleyelim! Çalışmamızı o da dinlemek is-
ter, biliyorsunuz.”

Öğretmenleri o sırada, konağın bir sınıfında Tu-
rabibaba Kütüphanesi’nin açtığı Etkili ve Düzgün Ko-
nuşma kursuna katılan öğrencilere ders veriyordu.

Hezarfen sabırsızca ayağını yere vurdu:
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“Bence anlatmaya başla! Öğretmenimiz zaten bu 
konuları bilir. Bizim içinse ilginç bir konu… Malum, 
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetti. Yıl: 1453. 
Tarihçilerin Ortaçağ dedikleri dönem bitti, Yeniçağ 
başladı. Yeniçağ’ın başlamasıyla birçok yenilikler 
oldu. Nelerdi onlar? O yeniliklerden kitabımızda 
da söz etmeliyiz.”

Ahmet derin bir soluk aldı:

“Şöyle diyeyim: İlk yeniliklerden biri, modern 
matbaanın bulunuşu sayılır. Avrupalılar, Araplar-
dan aldıkları matbaayı geliştirmişler. 1450 yılında 
Alman Gutenberg, yaptığı matbaa makinesi ile taş 
baskılar yapmaya başlamış.”

Zeynep araya girdi:

“Aslında matbaa Çinlilerin buluşu…”

“Öyle… Matbaayı Çinliler bulmuş. Ama yalnızca 
süs kâğıtları ve benzer şeyleri basmak için kullan-
mışlar. 750 yıllarında Türkler, Çinlilerin baskısıyla 
Orta Doğu’ya, Doğu Anadolu’ya, Irak, Suriye, Kaf-
kasya’ya gelmişler. Yanlarında ilkel nitelikli matba-
ayı da getirmişler. Türklerden Araplar, Araplardan da 
Haçlı Seferi’ne gelen Avrupalılar almış. Sonuçta Gu-
tenberg bu aleti daha da geliştirerek ilk kitap basma 
işini Almanya’da gerçekleştirmiş” diye açıkladı. KASIMPAŞA -6- RESİM

“Bunu bilmiyordum.”

“Matbaada kitap basılması, kitabın hem ucuzla-
masına hem de okur oranının artmasına olanak sağ-
lamış. Yani Avrupa’nın okuma yazma oranı, kültür 
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seviyesi artmaya başlamış. Bu, Yeniçağ’ın birinci 
yönü... İkinci yönü ise keşifler…”

“Evet, keşifler…” dedi, Hezarfen.

Ardından gülerek:

“Hindistan’a gidiyorum diye Amerika kıtasına çı-
kan Kolomb... Aa, yanlış gelmişim! İşin komik yanı, 
yanlış gelmişim demiyor; uzun süre Hindistan’a git-
tiğini savunuyor. Demek ki, Yeniçağ’ın ikinci özel-
liği, okyanusların aşılması... Okyanusların aşılabil-
mesi için iki şey gerekli: Pusula ve dayanıklı yelkenli 
gemi…” diye cevapladı.

Zeynep araya girdi:

“Pusula da Çin’den gelme…”

“Ben mi anlatacağım siz mi?” diye sesini yük-
seltti Ahmet. “Yahu, onca hazırlık yaptık! Dinleme-
yecekseniz kalkıp gidin! Ben de bir güzel şu sandal-
yelere anlatırım.”

Zeynep, Hezarfen’e göz kırptı:

“Tamam sustuk.”

Ahmet devam etti:

“Evet, pusula da Çin’den gelmiş. Bir bilgiye daha 
rastladım: Kolomb’dan beş yüz yıl önce, Çinli kap-
tanlar pusula yardımıyla Büyük Okyanus’u aşıp Ame-
rika’ya gitmişler. İnceleme yapmışlar.”

Zeynep sordu:

“Kaç yılları oluyor? Milattan sonra bin yılı ci-
varı mı?”
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“Aşağı yukarı… Geri dönüp Çin Hükümdarı’na 
rapor vermişler: ‘O büyük ülke ile ticaret yapama-
yız; para kullanmıyorlar. İpek satamayız; giyinmi-
yorlar. Yalnızca edep yerlerini örtüyorlar. Baharat 
satamayız; mutfakları yok. O büyük ülkeye gidip 
gelmekle bir kazanç elde edemeyiz. Boşuna mas-
raf etmiş oluruz’ demişler.”

“Vay, bunu bilmiyordum!” dedi, Hezarfen. “Sonra?”

“Sonrası, Avrupalılar pusula kullanmayı Arap-
lardan öğrenmişler.”

“Araplara da Türkler getirmiş.”

“Doğru dedin Zeynep, ama ikide bir araya gir-
mesen! İlk pusula nasıl kullanılmış, bilmek ister mi-
siniz?”

“Evet, onu da mı öğrendin?”

“Öğrendim ve çok ilgimi çekti.”

Ahmet, masanın üstünde bulunan kitabı aldı. 
Arkadaşlarına uzattı: “Bakar mısınız?”

Hezarfen kitabı aldı, Zeynep’in önüne koydu: 
“Sultan’ın Amirali: Barbaros Hayrettin”. Ernle Bra-
dford’ın yazdığı bir kitaptı.

“Buyurun Zeynep Hanım!”

Zeynep, Hezarfen’e sertçe baktı. Hemen ardından 
kitabın işaretli yerini açtı. Biraz okuduktan sonra:

“Barbaros Hayrettin ile Kasım Paşa acaba tanı-
şıyorlar mıydı?” diye sordu.

“Elbette!” dedi, Ahmet. “İkisi de aynı dönemde 
Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiş insanlar... Önce 



50

Kasım Paşa, daha sonra da Barbaros olmak üzere ikisi 
de Osmanlı’nın Donanma Komutanlığını yapmış.”

Zeynep kitabı yeniden eline aldı. Biraz karıştır-
dıktan sonra bir yerini gösterdi:

“Yeniçağ’ın başlamasında pusula da çok önemli. 
Bu yüzden şurayı okumanı istiyorum” dedi.

Hezarfen gösterilen yere baktı. Kitabı önüne 
çekti. Sessizce ve dikkatle okumaya başladı. Zeynep, 
okuduklarının Hezarfen üzerinde ne gibi bir etkisi 
olacağını ölçmek için bakışlarını ona dikti. Hezar-
fen dikkat kesilmişti:

“… Denizcilik bilimi, son zamanlarda Müslüman 
ülkelerinde büyük gelişmeler göstermişti. Avrupa-
lılar bu alandaki bilgilerinin büyük bir kısmını, son 
iki yüzyıldan beri Müslüman denizcilerle olan iliş-
kilerine borçluydular.”

“Siz niye okuyorsunuz ki?” diye sordu Ahmet. 
“Ben yalnızca ilkel pusulaya bakın diye verdim size 
kitabı. Kitap benden daha mı iyi anlatacak?”

Kitap, Hezarfen’in ilgisini çekmişti,

“Bir dakika!” deyince Ahmet konuşmayı kesti.

“1282 yılında bir Arapça el yazmasında mıkna-
tıslı pusuladan söz edilir. Pusulayı Avrupa’ya ilk ta-
nıtanların Araplar olduğuna hiç şüphe yok.”

Hezarfen okuduklarından oldukça etkilenmişti. 
Bir süre öyle kaldı. Sonra:

“Müthiş!” diye mırıldandı. “Ama işi yalnızca pusu-
laya bağlamamalı! Cebinden avuç içi büyüklüğündeki 
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usturlabını çıkardı. “Bakın, benim yakın arkadaşım 
usturlap… Kendisini tanıyorsunuz. Eski Yunanca bir 
kelime, anlamı: Yıldız… Güneş, Ay, yıldızlar, geze-
genler bununla incelenir. Mimarların, matematik-
çilerin el aleti… Denizcilerin, özellikle geceleri can 
yoldaşı…”

Ahmet güldü:

“Desene bu senin alet bilgisayarın dedesi…”

Hezarfen dudaklarını oynattı:

“Benim gibi meraklıların elinde dede değil, deli-
kanlı... Biliyorsun, ben böyle aletleri severim ve us-
turlap müthiş bir alet...”

“Bence de müthiş…” dedi, Zeynep. “Usturlabı ben 
de inceledim. Usturlap; saat, pusula, uzaklık ölçme 
aleti, gök cisimlerini gözlemleme aleti… Yani iki bin 
yıldır bilginlerin eli ayağı… Hezarfen, sen bu ustur-
labı geliştireyim diye düşünmüşsündür.”

“Düşündüm, neden düşündüm? Çünkü ben icat 
yapmak, proje üretmek istiyorum. Bunun yolu da 
eline aldığın bir nesneyi hemen olduğu gibi kabul 
etmemekten geçiyor. Eline aldığın su bardağına önce 
şunu sor: ‘Sen başka türlü nasıl yapılırsın?’ Bunu so-
ranlardan biri mutlaka daha faydalı bir bardak icat 
edecektir. Ben de usturlapta bazı değişiklikler yap-
mak isterim. Neyse, konumuza dönelim. Yeniçağ’ı 
başlatan üçüncü itici güç neydi?”

Zeynep:

“Niye bana bakıyorsun, Hezarfen? Araştıran Ah-
met… Ona sor lütfen!”
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Ahmet cevap verdi:

“Barut!”

“O da Çinlilerin buluşu…” KASIMPAŞA -7- RESİM (Usturlab ile)

“Evet Zeynep! O da Çinlilerin buluşu... Ama Çin-
liler barutu ateşli silahlarda kullanmak yerine, ha-
vai fişek yapımında kullanmışlar.”

“Bence en güzelini yapmışlar!”

“Yeniçağ’ın itici gücü barut, bin dört yüzlü yıl-
larda silahta kullanılmaya çalışılmış. İlk toplar dö-
külmüş. Fatih Sultan Mehmet çok önem vermiş top-
lara. İstanbul’un Bizans surlarını yıkmış. Ama…”

“Ama ne?”

“Kafasında bir soru var. O soruya yanıt aramış 
hep: ‘Bizim toplarımız çok ağır. Yerleştirdiğimiz yerde 
sabit kalıyor. Aynı yere ateş ediyor. Acaba sağa sola 
hareket eden top yapamaz mıyız?’ Bunun üzerinde 
çalışmaları için emir vermiş Tophane’deki ustalara. 
Sonra oğlu Sultan Bayezid de önem vermiş bu işe… 
Barut ve top Ortaçağ’ı bitiren, Yeniçağ’ı geliştiren üç 
önemli nedenden biri…”

Hezarfen parmaklarıyla masada tempo tuttu:

“Gelelim Kasım’a… Okulu bitirip göreve çık-
tığı yıllarda, Yavuz Selim padişah olmuş. Kasım da 
onun emrinde topların kazandırdığı savaşlarda ce-
surca cenk etmiş.”

“Ve hızla yükselmiş…” diyen Zeynep, Ahmet’e 
çekinerek baktı.
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“Ben Çaldıran Savaşı’nı inceledim” dedi, He-
zarfen. “İlginç! Çok ilginç... Topların etkisi orada 
açıkça görülmüş.”

Ahmet işaret parmağını havada salladı:

“Hareketli topların…”

“Evet, doğru... İster misin, Çaldıran Savaşı’na gi-
den Kasım ile Yusuf’u görelim.”

“Öğretmenimiz her an gelebilir.”

“Olsun! Çok zamanımızı almaz. Kapatın gözle-
rinizi!”

Üçü de gözlerini kapattı. Zaman şimşek hızıyla 
geriye doğru aktı. 1514 yılı, Doğu Anadolu’da Os-
manlı Ordusu’nun konaklama yerinde, Kasım ile 
Yusuf, yeniçeri subayı kıyafetleri içinde göründüler.

İki arkadaş düz bir kayanın üzerine oturmuştu. 
Akşam karanlığı çökmek üzereydi.

Yusuf:

“Hikmet Sofya taraflarında kaldı. Bu savaşı gö-
remeyecek, gaza yapıp şehit veya gazi olamaya-
cak” dedi.

Kasım arkadaşını teselli ederek:

“O da sonradan görür, katılır, gazi olur inşallah!” 
diye karşılık verdi. Sonra da heyecanla ekledi: “Her 
şey ne kadar da hızlı değişti hayatımızda!”

“Gerçekten de öyle! Sultan Bayezid’in öğüt ver-
diği gün, daha dün gibi gözlerimin önünde…”

“Bayezid Han aklıma geldikçe içime bir mut-
luluk geliyor ve coşkuyla dolup taşıyorum. Yıllar 
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önce söylemiş olduğu cümleler benim de hâlâ ku-
laklarımda çınlıyor. Selim Han hanedanlık tahtına 
çıkıp padişah olduğu sırada, biz de sefere çıkmak 
üzere saraydan ayrıldık. O ana da şahit olmak is-
terdim açıkçası…”

Yusuf kaşlarını çatarak:

“Artık İran’a sefer şart olmuştu” dedi. “Daha ne 
kadar sürebilirdi vurup kaçmalar, içimizi karıştırma-
lar? Bir de galip gelirsek Allah’ın izniyle…”

“Geliriz. Şah İsmail süvarilerine güveniyor. Bi-
zim ise iki büyük silahımız var: Yeniçeriler ve top-
lar… Onların yeniçeriler gibi eğitimli ve savaş de-
neyimi çok yüksek birlikleri yok. Bir de sağa sola 
çevrilebilen toplarımız…”

“Kasım, sen hem çok iyimsersin hem de çok öz-
güvenli… Tanıdım tanıyalı böylesin. Onlarda da top 
olduğunu unutma!”

“Onların topları eski, sabit toplar… Bizimkiler 
gibi değil. Ben Tophane-i Âmire’ye gittim, topları-
mızı inceledim. Yeniçerilerime de bol bol atış ta-
limi yaptırdım.”

“Doğru, sen toplarla haşır neşirsin, onların ba-
şında olacaksın. Bense padişahımızın merkez kuv-
vetlerinde… Savaşta herhâlde birbirimizi göreme-
yiz. Gazamız şimdiden mübarek olsun!”

“Âmin!”

“Çocuklar! Ne bu dalgınlık? Top atılsa duyma-
yacaksınız neredeyse...”
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Üç arkadaş, öğretmenlerinin sesiyle yaşadık-
ları ana geri döndüler. Telaşla notlarını karıştır-
maya başladılar.

Kasım Paşa’nın küçük rütbeli bir subay olarak 
orduya katılıp altı yedi yılda beylerbeyi oluşuna ka-
darki hayatını inceliyorlardı. Bunun için araştırma-
larını birlikte değerlendireceklerdi.

“Anlatın bakalım, neler yaptınız?”

Üçü de sırayla hazırlıklarını sundular. Öğretmen 
saçını düzelterek sandalyeye oturdu. Çantasını açıp 
notlarını çıkardı:

“Bakın, Kasım Paşa’yı yetiştiren tarihi ortamı 
iyi anlatabilirsek, hem Osmanlı’nın yükselme dö-
nemindeki başarılarının nedenini iyi anlarız hem 
de o dönemin yöneticilerinin niteliklerini kavrarız. 
Sizin için bu bölümü üç nüsha çoğalttım. Okuyun! 
Bunun üzerinde çok konuşacağız.”

Hezarfen, eline aldığı beş altı sayfalık nota ka-
baca bir göz attı:

“Bu notlar nereden alınma?”

“Bir yerden alınma değil... Kendimiz “Beyoğlu 
Belleği” çalışmaları için hazırladık. Hızla bir göz 
atın isterseniz.”

Üçü de ellerindeki yazıları okumaya başladılar:

“Tarihçiler, Yeniçağ’ın başlangıcı olarak Fatih 
Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinde anlaşa-
caklardı. Fatih, iki bin yıllık Roma – Bizans İmpara-
torluğunu tarihten silerek yeni bir çağ başlatmıştı. 
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İşte Kasım Paşa, bu çağın başladığı dönemde 1500 
– 1512 yılları arasında Enderun Mektebi’nde eği-
timini tamamlamış, genç bir subay olarak göreve 
başlamıştı.

“O yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun başında 
padişah olarak Sultan II. Bayezid vardı. Babası Fa-
tih Sultan Mehmet 1481 yılında vefat edince padi-
şah olmuş, 1512 yılında da padişahlığı oğlu Yavuz 
Sultan Selim’e devretmişti.”

Üç arkadaş ‘biz bunları az önce konuştuk’ der 
gibi bakıştılar.

“Aslında okuyacaklarınızın çoğunu biliyorsunuz. 
Ama Güzelce Kasım Paşa’nın hangi savaşlarda na-
sıl yetiştiğini, Osmanlı İmparatorluğu’nun çözmesi 
gereken sorunları yaşayarak öğrenmesi bakımından 
1520’lere kadar olan dönemi biraz daha geniş ola-
rak bu notlarda bulacaksınız.”

Üçü de öğretmene gülümseyerek baktılar ve baş-
larını yeniden notlara eğdiler.

“Fatih, padişah olduktan iki yıl sonra İstanbul’u 
kuşattı. Yirmi bir yaşında, gencecik bir insandı. “Ya 
ben İstanbul’u alırım ya da İstanbul beni...” dediği 
şehir, yalnızca sur içinde kalmış tarihi bir merkezdi. 
Osmanlı Devleti’nin geleceği için İstanbul’un alın-
ması çok önemliydi.”

“Elli üç gün süren kuşatma sonucu fethedilen 
şehir, Osmanlıların başkenti yapıldı. Böylece Os-
manlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu hâline geldi.”
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“Fatih, İstanbul’u başkent yaptıktan sonra sık 
sık sefere çıktı. Seferlerini hem Balkanlara hem do-
ğuya yapıyordu.”

“Doğuda Akkoyunlu Devleti vardı. Sınırları, gü-
nümüzdeki Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Irak’ı 
içine alıyordu. Akkoyunlu Devleti güçlü bir devletti. 
Çevresini etkisi altında tutuyor, etki alanını Çin’e, 
Hindistan’a kadar uzatıyordu.”

“Fatih’in İstanbul’dan sonra Sinop ve Trabzon’u 
da alması üzerine, Osmanlıların kendi topraklarına 
doğru ilerlediğini gören Akkoyunlular telaşa kapıl-
dılar. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Osman-
lılarla savaş durumunda olan Venediklilerle dost-
luk antlaşması imzaladı.”

“İki tarafın akıncıları da birbirlerinin sınırlarını 
aşıyor ve yağmalıyor, saldırılar yaparak karşılıklı za-
rara yol açıyorlardı. Bu durum beş yıldan fazla sürdü.”

“Artık iki devlet de savaşın kaçınılmaz olduğunu 
biliyor, bütün güçleriyle savaşa hazırlanıyorlardı. 
Fatih, 1472’de ordusuyla Erzincan’a doğru yürüdü. 
İki ordu 11 Ağustos’ta Otlukbeli’nde karşılaştı. Sa-
vaş, hem dağlar arasında vadilerde hem de Otluk-
beli Ovası’nda başladı.”

“Uzun Hasan, yetmiş bin kişilik ordusundaki mız-
raklı Türkmenler ile atlı Türkmenlere güveniyordu. 
Bunlar çok iyi savaşçılardı. Mızraklarıyla düşmana 
büyük zarar verir, atlılar da zarar görenleri çevirip 
yok ederdi. Yüzlerce yıldır bu atlı Türkmen birlik-
leri yenilgi yüzü görmemişlerdi.”
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“Osmanlı Ordusu’nda ise yeniçeriler vardı. Savaş 
tecrübeleri yüksek, eğitimleri kusursuzdu. Sanki aynı 
makinede çalışan dişliler gibi birlikte hareket eder-
lerdi. Korku nedir bilmeyen kahraman askerlerdi.’’

“Uzun Hasan, yeniçerileri pek dikkate almı-
yordu. Ama dikkate alması gereken önemli bir güç 
vardı. Sahra topları…”

Fatih, İstanbul’un fethinde duvarları yıkmak 
için topları kullanmıştı. Bunlar çok büyük, ağır ve 
hantal toplardı. Bir yere yerleştirildi mi orada kalı-
yor, hep aynı yöne bakıyordu. Duvarlar yer değiş-
tirmediğine göre, topların da hep duvara bakma-
sında sakınca yoktu.

Zeki padişah Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra 
çıktığı seferlerde de top kullanmanın yararlı olaca-
ğını düşündü.

‘Acaba toplar meydan savaşlarında da kullanı-
labilir mi?’

Meydan savaşlarında askerler yer değiştirebilir, 
kaçabilir, kovalayabilirdi. Yani askerler kale duvar-
ları gibi hareketsiz değildi. Eğer toplar kullanılacaksa 
onlar da askerler gibi hareketli olmak zorundaydı.

Zihninde hareketli toplar yaptırma fikri gelişen 
Fatih, Tophane-i Âmire’ye ferman eyledi:

“Kale duvarı yıkmak için değil, meydan savaşla-
rında yaya ve atlı askerleri yıpratmak için daha ha-
fif ve sağa sola çevrilebilir toplar döküle!”

İşte Fatih’in, Akkoyunlu Devleti üzerine sefere 
çıkarken yanına aldığı ve dünya savaş tarihinin o 
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güne kadar gördüğü en modern silah olan bu top-
lara, Sahra Topları adı verildi. Yüzlerce yıl da bu ad 
kullanılarak günümüze geldi.

Dağlık alanda yapılan çarpışmalarda, vadilerden 
gelen atlı, yaya askerlerin yıpratılmasında sahra top-
larının etkisi büyük oldu. Akkoyunlu atlı askerleri-
nin mızrakları, yayaların kılıçları düşmanlarına de-
ğemeden, toplar tarafından etkisiz hâle getiriliyordu.

Uzun süren bu savaşta, topların yıprattığı bir-
likleri yeniçeriler ve sipahiler eziyordu. Sayıları sek-
senle yüz bin arası olduğu sanılan Osmanlı Ordusu, 
Otlukbeli Savaşı’nı kazandı. Akkoyunlulardan geniş 
topraklar, on binlerce esir, birçok ganimet alındı. En 
önemli sonuç, doğu sınırlarının güvenceye kavuştu-
rulması oldu. Otlukbeli Savaşı, 15. Yüzyıl’ın en bü-
yük savaşı olarak tarihe geçti.

Öğretmen üçünün de yüzüne baktı:

“Sanırım notlara bakmayı bitirdiniz. Ben kısaca 
şunları da söyleyeyim. Belki işinize yarar: 

Sultan II. Bayezid, bölgenin kültür, eğitim ve sağ-
lığıyla da ilgilendi. Beyoğlu’nda tersane ve topha-
neden dolayı, Müslüman olmayan halkın yanı sıra, 
Müslüman halkın da nüfusu artıyordu. Onların fay-
dalanması için şimdiki Galatasaray Lisesi olan Ga-
latasaray-ı Mekteb-i Enderun’u yaptırdı. Yanına bir 
hastane açtırdı. (1481) Galata Mevlevihanesi’nin 
açılmasını teşvik etti. (1491) 
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Sultan II. Bayezid, dış savaşlardan çok iç düzen-
lemelere önem verdi. Babası, doğuda olduğu ka-
dar, batıda da geniş toprakları sınırları içine kattı. 
Ege Denizi’ni Osmanlı denizi yaptı. Adriyatik Deni-
zi’nin doğu kıyılarını aldı, Karadeniz’i büyük ölçüde 
ele geçirdi. Bunun için yaklaşık otuz yıl boyunca za-
manının çoğunu at sırtında geçirdi.”

“Ege adalarının çoğu Venediklilerin elindeydi. 
Fatih Sultan Mehmet, bu yüzden Çanakkale girişini 
güvence altına almak için Midilli Adası’nı fethetti. 
Ama asıl büyük adalar olan Rodos, Kıbrıs, Girit ve 
Malta, Venediklilere bağlı şövalyelerin elindeydi. 
Adalardan çıkan korsanlar, Osmanlı ticaret gemile-
rine ve sahillerine büyük zarar veriyordu.”

“Bunun için çok gemiye, çok topa, çok askere ve 
cephaneye ihtiyaç vardı. Sultan Bayezid hemen kol-
ları sıvadı: Haliç Tersanesi’ni genişletti. Hem daha 
büyük hem de sayıca çok daha fazla olacak şekilde 
gemi yapımını hızlandırdı. Tophane’deki Tophane-i 
Âmire’yi genişletti. Daha gelişmiş topların yanı sıra 
tüfek de yaptırmaya, tüfekli birlikler oluşturmaya 
başladı.”

“Böylece Osmanlı’nın en büyük iki savaş araç 
ve malzeme üretim yeri; tophane ve tersane Beyoğ-
lu’nda yer aldı.” KASIMPAŞA -8- RESİM
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Sancak Beyi Kasım

“Gerisini ben anlatayım!” dedi, Ahmet. Karnı 
acıkmıştı. Elini karnının üzerinde gezdirdi. “Gerçi 
acıktım ama… Şuradan bana bir dürüm…”

“Üff Ahmet!” diye söylendi Zeynep.

Ahmet güldü:

“Demek dürümü ben anlattıktan sonra söyleye-
ceksiniz. Sizi çok sevdiğim için artık katlanacağız. 
Nerede kalmıştık? Ha, evet! Oğlu Selim, 1512 yılında 
padişahlığı babası Sultan II. Bayezid’den devralmış. 
Selim, padişah olmadan önce Trabzon’da yirmi do-
kuz yıl valilik yapmış. Vali iken İran’la aralarında ara 
sıra sınır ihlalleri oluyor, küçük çarpışmalar çıkıyor-
muş. Daha o yıllarda Selim, doğuya sefer yapmayı 
kafasına koymuş.”

“Çiçeği burnunda Yavuz Sultan Selim, hemen 
savaş hazırlıklarına başlamış. O, hazırlığa devam et-
sin... Biz gelelim Akkoyunlu Devleti’ne: Artık ortada 
Akkoyunlu adında bir devlet yokmuş. 1501 yılında 
Şeyh İsmail Safevî ayaklanmış. Etrafına topladığı 
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adamlarıyla Akkoyunlu Devleti’ni yıkmış ve Safevî 

Devleti’ni kurmuş. Kendisini İran’ın başkenti Teb-

riz’de şah ilan etmiş.”

“Biraz daha geriye gidelim: Yıl, 1402… Timur, 

doğudan büyük bir orduyla Anadolu’ya girmiş. Os-

manlı Sultanı I. Bayezid’le Ankara Savaşı’nı yapmış. 

Bayezid’i yenmiş.”

“Ülkesine dönerken Anadolu’dan otuz bin sağ-

lıklı, zeki, genç Türkmen’i yanına alıp giden Timur, 

onları Semerkant’ta azat etmiş. Değişik mesleklerde 

yetişmelerini sağlamış. Bu eğitimli ve yetenekli Türk-

menler İran’da, Azerbaycan’da öne çıkmışlar.”

“İşte bu Türkmenlerin torunlarına şeyhlik ya-

pan İsmail, artık şahmış. Ordusunda ve devletinin 

yönetiminde Türkmen torunları üst makamlarda 

görev almışlar.”

“Şah İsmail, sınırlarını Orta Anadolu’ya kadar 

genişletmek istiyormuş. Bu yüzden adamlarını Ana-

dolu içlerine gönderiyor, halka kendisine katılmaları 

için propaganda yaptırıyormuş. Safevî topraklarına 

göçenlere çiftlik, iş, para verileceğini söyletiyormuş. 

Anadolu’dan gelen gençleri ordusuna paralı asker 

olarak alıyormuş.”

“Yavuz Sultan Selim savaş hazırlıklarını tamam-

layınca, otağını Üsküdar sırtlarında kurdurmuş. Bu-

nun anlamı açıkmış: Doğuya sefere çıkılacak…”
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“Ordu Anadolu’yu boydan boya geçmiş. Orduda 
genç bir de subay varmış: Kasım… Yani bizim Gü-
zelce Kasım’ımız… Ordu Kuzeydoğu Anadolu’ya gel-
miş. Ancak Şah İsmail ortalarda görünmüyormuş. 
Osmanlı askerleri yorulmuş, moralleri bozulmuş. İç-
lerinde geri dönmek isteyenler varmış. Bunu padi-
şah Selim’e duyurmak için padişah çadırına doğru 
hışımla yürümüşler.”

“Bunun üzerine Selim: ‘Dönmek isteyen dön-
sün! Ben yalnız da giderim!’ anlamında bir konuşma 
yapmış. Ordu bu konuşmadan etkilenerek padişa-
hın ardına takılmış.”

“İki ordu Çaldıran’da karşı karşıya gelmiş. Şah 
İsmail’in Türkmen atlıları saldırıya geçtiklerinde 
merkezdeki Osmanlı birlikleri yanlara açılmış. Sahra 
topları ortaya çıkmış ve yaylım ateşine başlamış. Tü-
fekçiler nişan alarak tüfeklerini ateşlemişler.”

“Savaş Çaldıran Ovası’nda çok çetin bir şekilde 
sürüyormuş. İki taraf da birbirine saldırıyor, ancak 
toplar, tüfekler dengeyi Osmanlılar lehine çeviriyor-
muş. Şah İsmail savaşı kaybetmiş. Tahtı, tacı, hazi-
neleri, Osmanlılara yakın illeri, olduğu gibi Yavuz 
Sultan Selim’in eline geçmiş.”

Hezarfen araya girdi:

“Ahmetciğim, uykumu getirdin.”

“Ne yapayım Hezarfen, aç karına bu kadar oluyor.”
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“Seni aç aç yormayalım! Memlûklerle savaşı ben 
anlatayım!”

Zeynep dikkatle Hezarfen’e baktı:

“Sen, ne zaman hazırlandın Memlûklerle savaş 
konusuna?”

“Şöyle bir baktım. Bir de ne göreyim, Baybars 
diye bir Memlûk Sultanı çıkmaz mı karşıma! Bu 
Türk Sultan, Fransızları yenmiş, Haçlıları yenmiş, 
asıl önemlisi, yenilmez denilen Moğolları ilk ye-
nen komutan olmuş. Çok müthiş bir sultan… Da-
yanamadım inceledim. Anlatmamı uygun görmez-
sen, Ahmet anlatsın! Midesi guruldamadan anlatır 
umarım. Ben nasılsa konuyu biliyorum; Sururi Par-
kı’nda bir tur atar gelirim.”

“Aman sen anlat, dinliyorum.”

O sırada Ahmet “İki dakika izin!” diye seslene-
rek anaokuluna doğru koştu. Kaşla göz arası fırından 
yeni çıkmış mis kokulu kek dilimleri ile geri döndü. 
“Dinlerken iyi gider.”

Hezarfen “Öhö, öhhö!” diyerek anlatmaya başladı:

“Memlûk Devleti, Mısır’da hüküm sürüyormuş. 
Arabistan Yarımadası’nın batısı, Suriye ve Filistin de 
ona bağlıymış. Eskiden askerlik yapmaları için Türk-
ler ve Çerkezler Mısır Ordusu’na alınıyormuş. Yeteri 
kadar gönüllü ücretli asker bulunamazsa, bu kez de 
köle tüccarlarının kaçırıp esir ettiği çocuklar Bizans’a 
sokuluyor, İstanbul üzerinden Mısır’a satılıyormuş. 
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Kölemen denilen bu insanlar, bir anlamda Osmanlı 

yeniçerilerine benziyormuş.” KASIMPAŞA -9- RESİM

Kölemen askerlerinin yetenekli, cesur olanları, 

terfi ederek ordu komutanlıklarına kadar yüksel-

mişler. Daha sonra da devlet yönetimini ele geçir-

mişler. Bu yüzden yeni Mısır Devleti, Kölemen veya 

Memlûk Devleti olarak anılıyormuş. Kölemenlerin 

içinde devlet başkanı olup da başarılı işler yapan-

lar varmış.

Bunların başında Baybars geliyormuş.

Baybars, 1233 yılında Karadeniz’in kuzeydoğu-

sunda dünyaya gelmiş bir Kıpçak Türk’üymüş. Ta-

tarlar tarafından yakalanarak Bizanslı tüccarlara 

satılmış, Kahire’ye getirilmiş, orada hüküm süren 

Eyyubilerin Ordusu’na kölemen askeri olması için 

satılmış.

Yine aynı dönemde Cengiz Han’ın kurduğu Mo-

ğol İmparatorluğu, toprak genişliği açısından tarih-

teki en büyük imparatorluklardan biriymiş. Cengiz 

Han’dan sonra imparatorluk, oğulları arasında bö-

lüşülmüş. İran ve batısında kalan ülkeler, İlhanlılar 

adıyla tarihe geçmiş.

İlhanlılar, Harzemşahlar ve Anadolu Selçuklu 

Devleti’ni yenmiş, topraklarını yağmalamış. Sonra 

Irak’a, Suriye’ye girmişler. Bağdat’taki İslam Halife-

si’ni de öldürmüşler.
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Baybars yetenekli, cesur bir asker olduğunu ka-

nıtlamış, çevresinde sevilen, güvenilen bir insan ol-

muş. İlhanlılar, Suriye’den sonra Mısır’ı da yağma-

lamak istiyormuş.

Baybars, Mısır’a yürüyen İlhanlı askerlerini dur-

durmak için öncü birlikle Filistin’in Ayn Calud böl-

gesine gelmiş. Araziyi incelemiş. İlhanlı Ordusu’na 

burada tuzaklar kurulabileceğini düşünmüş. Savaş 

planları yapmış. Memlûk Sultanı Kutuz, ordusuyla 

Ayn Calud’a gelince Baybars’ın planına uygun dav-

ranmış. İlhanlı Ordusu savaş alanına girince Bay-

bars’ın tuzağına düşüp yenilmiş.

O güne kadar bütün Asya’yı dehşete boğan ve 

yenilmez denilen Moğollar ilk defa yenilmiş. Müslü-

man ülkeler büyük bir sevinç yaşamaya başlamışlar.

1260’ta yapılan bu savaşta Kutuz ile Baybars, 

İlhanlı Ordusu’nun yenilebileceğini kanıtlamışlar.

İlerleyen yıllarda İlhanlılar sürekli güç kaybe-

dip tarihten silinmişler. Ayn Calud, onlar için so-

nun başlangıcı olmuş.

Aynı yıl Baybars, Mısır Sultanı olmuş. Ülkeyi ge-

liştirmek için eli kolu sıvamış. Kendisi çok okuyan 

biriymiş. Eğitim ve sağlık kuruluşları açtırmış. Kü-

tüphaneler kurdurmuş. Ünlü âlimleri Kahire’ye top-

lamaya çalışmış. Bir zamanlar Mekke’de, Şam’da, 

Bağdat’ta yer almış olan halifelik, 1260’tan sonra 
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Kahire’de hizmet vermeye başlamış. 1517 yılında 
Sultan Selim, halifeliği İstanbul’a taşımış.

1277 yılında, vefat eden Baybars, Mısır’ı İlhanlı 
tehlikesinden kurtardıktan sonra Filistin, Suriye ve 
Kudüs’te bulunan Haçlılarla savaşarak Adana’ya ka-
dar gelmiş. İşte Mısır’da Türkmen, Çerkez askerleri-
nin yönettiği devletin özellikleri bunlarmış. Kahire, 
Fatımîlerden ve Eyyubilerden sonra Müslümanların 
tartışmasız merkezi olmuş. Halife 1260’dan sonra 
orada görev yapmış.

Yavuz Sultan Selim, ikinci büyük seferini işte bu 
ülkeye, Memlûklere yapacakmış.

Memlûk yöneticileri Osmanlıların gelişmesinden 
rahatsız oluyormuş. Bu yüzden el altından Safevî-
leri destekliyorlarmış. Osmanlıların baş düşmanla-
rından Venediklilerle anlaşma yapmışlar.

Yavuz Sultan Selim, hazırlattığı ordunun nereye  
saldıracağını kimseye söylemiyor, sır olarak saklıyor-
muş. Padişah otağı, Üsküdar sırtlarına kurulunca se-
ferin doğuya yapılacağı anlaşılmış.

Doğuya ama nereye?

Çoğunluk bu seferin de İran Safevîleri üzerine 
yapılacağını sanıyormuş.

Veziriazam da merakla Sultan’a sormuş:

“Padişahım, izninizle öğrenebilir miyim? Sefer 
nereyedir?”

Sultan Selim, veziriazamın kulağına eğilmiş:
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“Sen sır tutabilir misin, lala?” diye fısıldamış.

“Tutarım padişahım; hele de sizden aldığım bir 
sırsa çok iyi tutarım!” demiş.

Sultan Selim şu veciz cevabı vermiş:

“Öyleyse beni anlarsın: Ben de çok iyi sır tutarım.”

Ordu ilerlemiş. Marmara Bölgesi’ni, İç Ana-
dolu Bölgesi’ni geçmiş. Subaylar içinde Kasım da 
varmış ve o da herkes gibi nereye gittiklerini me-
rak ediyormuş.

Genç, gözü pek bir subaymış. Kendisini savaş 
alanlarında da göstermek istiyormuş. Enderun Mek-
tebi’nde aldığı eğitim sayesinde ordu içinde kısa za-
manda ilerleyebilirmiş.

Ordu, Anadolu’dan da katılanlarla büyüyerek 
ilerlemiş. Maraş önlerine gelmiş. Seferin nereye 
yapılacağı daha bilinmiyormuş. Doğu’ya, Diyarba-
kır’a doğru gidilirse, Safevîlere gidilecek demekmiş.

Öyle olmamış. Ordu yönünü güneye, Suriye’ye 
doğru çevirmiş. Artık anlaşılmış: Sefer, Memlûkler 
üzerineymiş.

Sultan Selim, Memlûk Sultanı Kansu Gavri’nin 
Şah İsmail ile Osmanlılara karşı anlaşma yaptığını, 
iki yıl önceki savaşta onlara destek verdiğini biliyor-
muş. Son olarak da Venediklilerle Osmanlılara karşı 
anlaşma yapmışlar.

Sultan Kansu Gavri, aslında Osmanlı Ordu-
su’nun kendi üzerine geldiğini sezmiş, tedbir almaya 
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başlamış. Yaşı sekseni bulmuş olan Sultan Gavri, 

sert, katı, savaş planlarından fazla anlamayan bir 

insanmış.

Mısır, yüzlerce yıldır işgale uğramamış, büyük 

savaşlara girmemiş bir ülkeymiş. Evet, iki yüz yıl bo-

yunca Avrupa’dan Haçlı orduları gelmiş. Ama onlar 

Mısır’a değil Suriye’ye, Lübnan, Filistin ve Anado-

lu’nun Doğu Akdeniz bölgesine gelmişler. Savaşlar 

Mısır’da değil, daha çok Suriye topraklarında ya-

pılmış.

Mısır’ın çevresinde onu tehdit edecek büyük 

devlet yokmuş. Ayrıca Mısır Ordusu’ndaki Türkler, 

Çerkezler savaşçılıkları ile bölgede ün salmışlar. He-

men herkes onları yenilmez olarak kabul ediyormuş.

İki ordu, 22 Ağustos 1516 tarihinde Mercidabık 

(Dabık Çayırı) denen yerde karşılaşmış. Bu yer, dün-

yanın en güzel şehirlerinden biri olarak bilinen Ha-

lep şehrinin kuzeyindeymiş.

Yüz ila yüz yirmi bin kişiden oluştuğu sanılan 

Osmanlı Ordusu, savaşa çok hazırlıklıymış. Disip-

lin en üst düzeydeymiş. Yavuz Selim, buna rağmen 

Türk ve Çerkez atlılarından çok çekiniyormuş. On-

ların geri çekilmediğini ve ölene dek savaştıklarını 

iyi biliyormuş. Bunu Safevî Ordusu’ndaki Türkmen 

atlılarında görmüş. Topların desteği olmasa Osmanlı 

birliklerini dağıtabilirlermiş.
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Bu yüzden en ince ayrıntılarına kadar tedbir-
lerini almış. İki ordu savaş düzenine girmiş. Mer-
kezde yer alan padişah, Çerkez atlılarının tüm güç-
leriyle buraya saldıracaklarından eminmiş. Bunu da 
yine Safevî atlılarında görmüş. Merkezin önüne top-
ları koydurmuş. Topların önünde yeniçeriler var-
mış. Yeniçerilerin önünde sırtları yüklenmiş deve-
ler yer alıyormuş. KASIMPAŞA -10- RESİM

“Neden develer?” diye sordu Zeynep.

Cevap, ağzı dolu Ahmet’ten geldi:

“Yorulmuştur zavallılar!”

“Çaldıran’da atlılar vadiden saldırıyormuş. Top-
lar ise vadinin bir ucuna kurulmuş. Atlılar yamaç-
lara çıkmamak için tabandan topluca geliyormuş. 
Toplar kalabalık ve sıkışık atlıları daha etkili şekilde 
vuruyormuş. Dabık Ovası ise düzlükmüş. Toplardan 
korunmak için atlılar dağınık gelirmiş. Develerin 
ortasında boş bir şerit bırakılmış. Atlılar oradan sı-
kışarak gelsin isteniyormuş. Veee... Topçuların ba-
şında Kasım Bey... Çok etkili olarak sahneye çıkmış.”

Öğretmen ayağa kalktı,

“Benim Turabibaba Kütüphanesi’nde dersim 
var” dedi. “Çalışın! Bu bölümü de yazalım! Kasım 
Paşa’nın Anadolu Beylerbeyi oluşuna kadar olan 
bölümü tamamlayalım!”

Öğretmen gidince üç arkadaş birbirlerine baktılar.

Zeynep:
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“Kasım Bey, savaşa girecek” dedi. “Tam oraya 
kadar okudum.”

“Ben de…” dedi, Hezarfen.

Ahmet ağzına bir bisküvi daha attı:

“Ne yapıyoruz? Savaşı okuyalım mı? Yoksa kendi 
yöntemimizle görüp seyredelim mi?”

Zeynep sağ işaret parmağını kaldırdı:

“Bence görüp seyredelim!”

“Hadi öyleyse… Ahmet, ağzındakileri yut!”

Gözlerini kapattılar. Zihinlerinde önce bulanık 
görüntüler belirdi. Giderek bu görüntüler netleşti, 
berraklaştı. Dabık Ovası’nda karşı karşıya gelen iki or-
dunun sesleri, beş yüz yılı aşarak ortalığı kaplamıştı.

Kasım Bey, soldaki yeniçerilere seslendi:

“Yiğitlerim, beklediğimiz an geldi. Gaza vak-
tidir. Şehitlik şerbeti içme, gazi olma, yiğitlik gös-
terme zamanıdır. Memlûk Devleti, Şah İsmail’e des-
tek vererek, Akdeniz’de Venediklilerle anlaşarak bizi 
üç yandan vurmak istedi. Oysa rahmetli Sultanımız 
Bayezid Han, Kansu Gavri’ye “kardeşimizdir” diye 
nice yardımlar yapmıştı! Gemi yapsın diye gemiler 
dolusu kereste göndermişti. O ise bizi hep arkadan 
vurmak sevdasında oldu. Onu bulmak için Suriye’ye 
girdik. İşte Dabık Ovası, işte Memlûk Ordusu! Gün 
hesap sorma günüdür. Gazamız mübarek olsun!”

“Çerilerim! Disiplin, ille de disiplin isterim. Sul-
tan Kansu Gavri, atlılarına çok güvenirmiş. Savaş 
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başlar başlamaz atlılar bizim üstümüze saldıracak, 
bizi bozacakmış! Üzerimize geldiklerinde görevi-
mizi eksiksiz yapalım! Savaşın gidişatını değiştire-
lim! Savaşın kaderi bizim ellerimizde! Toplarımıza 
çok iş düşüyor. Göreyim sizi aslanlarım! Gazamız 
mübarek olsun!”

Yeniçeriler hep bir ağızdan:

“Padişahım çok yaşa!” diye bağırdılar.

Bir süre sonra Memlûk atlıları saldırıya geçti. 
Ortalığı at kişnemeleri, naralar, kılıç ve silah ses-
leri kapladı.

Kasım kılıcını çekti, havaya kaldırarak:

“Has duur!” diye bağırdı.

Atlılar giderek yaklaştılar.

“Açıl!”

Yeniçeriler düzen içinde yanlara açıldı. Arkala-
rından toplar ortaya çıktı.

“Hazır! Ateş!”

Toplar hep birlikte ateş ettiler. Ön sıradaki atlı-
lardan çoğu yere devrildi.

“Kapan!”

Yeniçeriler, topların önüne sıra oldu. Top sesle-
rine rağmen develer geviş getiriyordu.

“Topçular, doldur!”

Atlılar daha hırsla saldırdılar. Yüklerin, çökmüş 
develerin arasından geçmeye çalışanlar oldu.
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Kasım:

“Açıl!” diye bağırınca yeniçeriler açıldılar.

“Topçular, ateş!”

Topların gürlemesiyle birçok atlı daha yere yu-
varlandı.

“Kapan!”

Yeniçeriler kapandı.

“Topçular, doldur! Yeniçeriler hücuma hazır ol!”

Bazı atlılar iyice yaklaşmışlardı.

“Hücum!”

Yeniçeriler bir anda önlerindeki yüklerin, çök-
müş develerin arasından geçmeye çalışan atlılara 
saldırdılar. Bazıları doğrudan atlara saldırdı. Yara-
lanan atlar, üzerlerindeki askerleri yere düşürdü-
ler. Bazıları mızrakları kalkanlarıyla engelleyerek 
savaşa tutuştu. Bu, yeniçerilerin atlılara karşı sa-
vaşma şekliydi.

Çok geçmedi, yeniçeriler atlı Memlûk askerle-
rini saf dışı bıraktılar.

Kasım’ın sesi yeniden duyuldu:

“Çerilerim, yerlerinize!”

Yeniçeriler yerlerine döndü, sıra oldular. Yeni-
çerilerin iki yanında azap askerleri vardı. Onların 
da görevi, yanlardan gelen saldırılara engel olmak, 
merkezde sıkışıklık olursa, yardıma koşmaktı.

“Açıl!”
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Yeniçeriler açıldı.

“Topçular, ateş!”

Haykırışlar, at kişnemeleri, top sesleri arasında 

savaş bir süre daha böylece devam etti.

Atlıların iyice yıpratıldığını anlayan Kasım ye-

niçerilere:

“Hücum! İlerleyin aslanlarım!” diye haykırdı.

Yeniçeriler saldırıya geçtiler.

“Allah Allah Allah! Allah Allah Allah! Allah Al-

lah Allah!” KASIMPAŞA -11- RESİM

Hezarfen, heyecandan nefesi daralınca gözle-

rini açıverdi. Yine arkadaşlarına ve kendi zamanına 

dönmüştü. Bağırdı:

“Çok heyecanlandım, arkadaşlar! Allah Allah 

sesleri ortalığı kaplayınca neredeyse ben de hü-

cuma kalkacaktım.”

Zeynep de gözlerini açmıştı:

“Kasım iyi iş becerdi!” dedi.

Ahmet “Diğer askerler de…” diyerek Zeynep’i 

onayladı. Sonra da “Ben biraz daha savaş alanında 

kalmak isterdim doğrusu...” diye ekledi. Hatta “Gü-

nümüze erkenden döndünüz, arkadaşlar!” diyerek 

sitem de etti.

Hezarfen, gözünü ilk açan olduğu için mahcup 

bir yüzle gülümsedi:

“Ne yapayım? Kendimi tutamadım.”
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“Şimdi savaşın sonunu okuyalım! Kasım bu sa-
vaştan sonra önemli bir makama yükseltilecek.”

“Evet, Ahmet doğru söylüyor!” dedi, Zeynep. 
“Kasım bu başarı üzerine sancak beyi yapılacak. 
Bugünkü valinin görevi gibi bir görev…”

Okumaya başladılar:

Atlı sayısı artınca Kasım yeniden bağırdı:

“Açıl!”

Yeniçeriler yana açıldı. Toplar yeniden gürledi.

Bu yüzden ilk çözülen Memlûk askerleri, mer-
keze saldıran atlı askerler oldu. Atlı birliklerin da-
ğıldığını gören diğer askerlerin moralleri bozuldu.

Savaş diğer cephelerde tüm şiddetiyle sürüyordu. 
Ancak atlı birliklerin dağıldığını gören ve topların 
sesinden olumsuz etkilenen Memlûk askerleri da-
ğılmaya başladı. Bu sırada düzenli tüfek atışları da 
çok can alıyordu.

Sultan Kansu Gavri, ordusunun dağılmasını en-
gellemek için ilerlemiş yaşına rağmen atının üzerinde 
sağa sola emirler yağdırıyor, geri çekilmiyordu. Bir-
den Osmanlı sipahileri çevresini sardılar. Atından 
yere düşürüp etkisiz hâle getirdiler.

Savaş bitmiş, Memlûk Ordusu yenilmişti.

Kasım, birliğiyle Halep’e gitti. Mısır hazinesini ko-
rumak ve listesini yapmakla görevlendirilen subay-
lardan biriydi. Kansu Gavri’nin ele geçirilen hazine-
sinde bir milyon duka altın (Venedik altını), inciler, 
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değerli taşlar vardı. Altın ipliklerle, sırmalarla işlen-

miş üç bin samur kürk, askerler ve atlar için ambar-

lar dolusu buğday, arpa ve yulaf vardı.

Yavuz Sultan Selim savaşta büyük yararlılık göste-

ren Sinan Paşa ile Yunus Paşa’yı huzuruna kabul etti:

“Paşalarım!” dedi, “Devlete hizmetiniz unutula-

maz. Başarılarınız dünya dönmeye devam ettikçe anı-

lacaktır. Allah sizden razı olsun! Yarın divan toplan-

sın! Tedbir nedir görüşülsün ve o tedbirler alınsın!”

Yavuz, devlet işlerinde çok titizdi. Kim olursa ol-

sun hata yapanı affetmezdi. Bu yüzden zaman za-

man öfkelenirdi.

Divan toplantısında yapılacaklar kararlaştırıl-

dıktan sonra Padişah Halep’e girdi. Halep, Asi ve Fı-

rat nehirlerince ovaları sulanan, tarım gelirleri yük-

sek, iki yüz bin nüfusu olduğu tahmin edilen zengin 

bir şehirdi. Şehir merkezinde çok sayıda yetişmiş 

esnaf ve sanatkâr vardı. İlerleyen yüzyıllarda Ha-

lep’le İstanbul karşılaştırılacak, Halep’e Küçük İs-

tanbul denecekti.

Osmanlı Ordusu Halep’ten Şam’a yöneldi. Şam da 

çok güzel ve zengin bir şehirdi. Savaşa gerek kalma-

dan bu tarihi şehir de Osmanlı topraklarına katıldı.

Yavuz, Şam’dan Kudüs’e geçti. Kudüs’te ibadet 

etti. Mescid-i Aksa’yı bakıma aldırdı.
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Savaş sonucu Osmanlı topraklarına katılan yer-
ler sancaklara bölündü. Her bir sancağın başına bir 
sancak beyi atandı.

Kasım, artık Suriye topraklarındaki Hama şeh-
rinin sancak beyiydi.

“Bu bölümü kim yazacak?” diye sordu Zeynep.

Cevap, Hezarfen’den geldi:

“Kimin yazacağı belli oldu: Çaldıran Savaşı’nı 
Ahmet, Dabık Savaşı’nı ise, üzülerek söylüyorum, 
ben yazacağım. Zeynep, sen ne yapacaksın?”

“Ben de boş duracak değilim herhâlde… Kasım 
Paşa’nın sancak beyi ve beylerbeyi oluşunu hazır-
layıp yazacağım.”

BEYLERBEYİ KASIM PAŞA

Ey büyük Türk Kumandanı Kasım Paşa 
Tarihimin şeref, şanı Kasım Paşa. 
   Kasım Paşa Marşı

Üçlü, Kasımpaşa Parkı’nda buluştu. Öğretmeni 
bekliyorlardı. Öğretmen biraz gecikerek geldi. Ge-
lir gelmez:

“Kusura bakmayın!” dedi. “Akademi Beyoğlu’n-
daki çalışma geç bitti. Kendimi size affettirmek isti-
yorum. Kalkın, Sosyal Tesislere gidiyoruz.”

Yüz metre kadar ileride, Haliç kıyısına inşa edilmiş 
Sosyal Tesislere geçtiler. Kıyıda bir masaya oturdular.
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“Öğretmenim, ben ancak bir porsiyon köfte yi-

yebilirim” dedi, Ahmet. “Hatırınız için üstüne de 

bir tatlı…”

Zeynep, bu cümleden rahatsız olduğunu belir-

tecek şekilde Ahmet’e baktı:

“Görgüsüzlük değil mi bu şimdi?” diye sesini 

yükseltti.

Ahmet, Zeynep’in sitemine aldırış etmedi, hatta 

muzipçe gülümsedi:

“Değil tabii… Yanında salata ve meyve suyu da 

olmalı ki, seni dinleyebileyim.”

Yemeklerini yediler.

Zeynep, çantasından notlarını ve küçük bilgi-

sayarını çıkardı:

“Başlayabilir miyim?”

Öğretmen, eliyle olur işareti yaparak:

“Söz senin...” dedi.

Zeynep, aldığı notları okumaya başladı:

“Hama Sancakbeyi Kasım’ı ağır görevler bekli-

yordu. Osmanlı Devleti’ne yeni katılmış bir ili yöne-

tecekti. Osmanlı’nın devlet düzenini burada kurmak, 

parayı, pazarı, ticareti düzene sokmak, güvenliği sağ-

lamak, mahkemeler açmak, camileri denetlemek hiç 

de kolay değildi. Hemen her devlet hizmetine yeni-

den başlanacaktı. Hata yapmamalı, halkın Osman-

lı’ya güvenini kazanmalıydı.
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Padişahın niyeti Filistin üzerinden Sina Çölü’nü 

geçip Süveyş’e ulaşmak, Mısır’a girmekti. Ancak yüz 

bini aşkın askerin ağırlıklarıyla birlikte Sina Çölü’nü 

geçmesi çok zordu. Bu çölden geçmeyi Moğollar 

göze alamamışlardı. Çöl yüzünden Mısır’a büyük 

bir saldırı yapılamıyordu. Mısır’ın batısında, güne-

yinde güçlü devletler olmadığından, Mısır toprak-

ları yüzlerce yıl başka orduların ayak basamadığı 

bir yer olarak kalmıştı.

Bu arada yaşamını yitiren Memlûk Sultanı Kansu 

Gavri’nin yerine, yeğeni Tomanbay sultan olarak se-

çilmişti. Mısır’da yöneticilik, Osmanlılardaki gibi ba-

badan oğula geçmiyordu. Sultanı, çevresindeki ileri 

gelenler seçiyordu.

Tomanbay, sultan olur olmaz Mısır’ın Sina Çö-

lü’ne bakan bir bölgesinde, Ridaniye denen yerde 

büyük bir savunma hattı oluşturmaya başladı. Bu 

hattın önüne ağır, sabit toplar sıraladı. Eğer Yavuz 

Sultan Selim Sina Çölü’nü aşmayı başarırsa, onu Ri-

daniye’de yok edecekti.

Memlûklerin Şam Valisi Canberdi Gazali, savaş-

tan sonra kaçmış, çevresine askerlerini, yakınlarını 

toplamaya çalışıyordu.

Yunus Paşa, Kasım’ı ayakta karşıladı:

“Kasım, ne haberler getirdin?”

“Paşam, Canberdi bizim bölgeden geçmiş. 

Şimdilik yanında dört bin kadar asker toplanmış. 
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Tomanbay’la temasa geçtiğini, destek aldığını sa-
nıyoruz. Şam’dan adam toplayıp…”

Yunus Paşa, Kasım’ın sözünü tamamlamasına 
fırsat vermedi: KASIMPAŞA -12- RESİM

“Akılsız başın cezasını ayaklar çeker, Kasım! Ona 
haber gönderdik. Asi olma, padişahımıza senin için 
aracı olalım dedik, dinlemedi. Askerini topla! İki 
yandan kıskaca alalım! Çevresine toplananlar ço-
ğalmadan basalım!”

Yunus Paşa, Canberdi Gazali’yi takibe başladı. 
Eski valinin çevresinde toplananların sayısı on bini 
geçmişti. Kasım’ın birlikleri ile birleşen Yunus Pa-
şa’nın birlikleri, Gazali’nin birliklerinin iki katı ka-
dardı. Dinlenmiş birliklerin moralleri de çok yüksekti.

21 Aralık 1516 tarihinde yapılan savaşta Can-
berdi Gazali yenildi. Askerlerinin çoğu saf dışı bı-
rakıldı. Kalan bin kadar askeriyle savaş alanından 
kaçan Canberdi’yi Kasım’ın atlıları kovalamış olsa-
lar da yetişemediler. Büyük sıkıntılar çeken eski vali, 
Sina Çölü’nü geçerek Ridaniye’deki Tomanbay bir-
liklerine katıldı.

Savaş yapılan yer, daha sonra Yunus Paşa’dan 
dolayı Hanyunus adını aldı.

*

Yavuz Sultan Selim, Sina Çölü’nü nasıl aşacak-
larını düşünüyordu. Sahilden gemiler destek vere-
cekti ama iş yine de çok zor görünüyordu. Ayrıca, 
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İstanbul’da kış çok soğuk geçmiş, Haliç donmuş, 
donanma gemileri Haliç’ten çıkamamıştı. Bu yüz-
den istediği kadar gemi desteği de yoktu. Gemilerin 
buzlar çözülünce gelmesini bekleyemezdi.

Hz. İsa’nın doğumundan üç yüz otuz yıl kadar 
önce Makedon Kralı İskender, Sina Çölü’nü geç-
mişti. Bu geçişte askerlerini kıyıdan yürüten İsken-
der, gemilerinden büyük destek almış, ağırlıkları ge-
milere taşıtmıştı.

Yavuz, çölü İskender gibi geçmeyi düşünmü-
yordu. İki haftayı geçecek yolculukta askerler silah-
ları, yiyecekleri ile ilerleyeceklerdi. Herhangi bir sal-
dırı karşısında ağırlıklar yanlarında olmalıydı.

Bu yolculukta en büyük sıkıntıyı su oluştura-
caktı. Çölde hayvanların, askerlerin su ihtiyacını 
karşılamalıydı.

Bunu nasıl yapacaktı?

Günlerce sordu, araştırdı, düşündü. Düşün-
düğü şuydu:

Çöllerde susuzluğa en dayanıklı hayvan deveydi. 
Ayrıca üç yüz kiloya kadar yük taşıyabiliyordu. De-
velere su yükletip su istasyonları kurdurabilir miydi?

Her konak yerinde bir su istasyonu… Bu, su so-
rununa çözüm olabilirdi. Saldırıya uğrasalar bile ar-
kadan gelen destek develer, orduya su ulaştırabilirdi.

Yavuz Sultan Selim kararını verdi:

Sorunu develerle çözecekti.
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İki bini aşkın deve satın alındı. Yüklenen suları 

belirlenen konak yerlerine develerle taşıdılar.

Ordu yola çıktı.

Bu arada bol yağmur da yağınca su, sorun ol-

maktan çıktı.

Osmanlı Ordusu, kıyılardan seyreden gemilere 

ihtiyaç duymadan on altı günde çölü geçti.

Tomanbay, Ridaniye’deki savunma hattında sağa 

sola emirler yağdırıyordu. Yavuz’un çöle girdiğini 

öğrenmişti. Düşmanının çölü geçmesi çok zordu. 

Geçse bile yorgun, yıpranmış olarak geçerdi. O za-

man da yenmek kolaylaşırdı. Ordusuna, ordusun-

daki Türkmen ve Çerkez atlılarına güveniyordu.

Dabık’ta yenilmişlerdi. Yenilmelerinde top ve 

tüfeklerin etkisi büyüktü. Ama şimdi kendisi de 

top sahibiydi. Kıbrıs’tan, Venedik’ten toplar getirt-

mişti. Topları eski, ağır ve hareketsiz toplardı. On-

ların ağızlarını Sina Çölü’ne, Yavuz’un ordusunun 

geleceği yöne çevirtmişti. Bekliyordu.

Yavuz’un ordusunu dağıtacağına, Osmanlı’nın bir 

daha Anadolu’dan aşağı inemeyeceğine inanıyordu.

Yavuz Sultan Selim ve paşaları savaş deneyim-

leri yüksek insanlardı. Plan yapmadan, savaşta uy-

gulayacakları taktikleri belirlemeden, düşmanın 

asker ve silah gücünü, arazinin durumunu hesap-

lamadan savaşa girmezlerdi. Savaş divanı toplanır, 
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her şey ortaya konulur, fikirler söylenir, savaş tak-

tikleri ince ince belirlenirdi.

Yavuz Sultan Selim, Sancak Beyi Kasım’ın getir-

diği bilgileri dikkatle inceledi. Paşalarına danıştı. Ne 

yapacağını düşündü.

‘Demek Tomanbay, sırtını Ridaniye tepelerine 

vermiş, toplarını yerleştirmiş, beni bekliyor. Bu du-

rumda ne yapmalıyım?’

Kafasında planını yaptı. Divana açıkladı. Toman-

bay’ın karşısına, saldırı yapan göstermelik birlikler 

çıkaracaktı. Kendisi gizlice tepelerin arkasına dola-

şacak, asıl saldırıyı arkadan ve yanlardan yapacaktı. 

Bu durumda Tomanbay’ın topları bir işe yaramazdı. 

Kendi topları ise işlerini tıkır tıkır yapardı. Ayrıca tü-

fekli birlikler, okçulardan çok üstündü. Atlı birliklerin 

saldırılarını durdurmakta oldukça işe yarıyorlardı.

Savaş, Yavuz’un divana açıkladığı plana göre 

yürüdü.

22 Ocak 1517’de savaş, Osmanlı birliklerinin sal-

dırısı üzerine başladı. Tomanbay, saldıran Osman-

lılar üzerine atlılarını saldı. Atlılar çok kısa sürede 

Osmanlı birliklerini bozdu. Kovalamaya başladı. Za-

fer çığlıkları atılmaya başlandı.

Ama çığlıklar uzun sürmedi. Asıl Osmanlı bir-

likleri, Memlûk Ordusu’na tepelerin üzerinden sal-

dırıya geçtiler.



90

Tomanbay tuzağa düştüğünü geç de olsa an-

ladı. Bu durumda ordusunu geri çevirmesi, saldı-

rıyı göğüslemesi gerekiyordu. Bu ise çok zordu. Üs-

telik topları devre dışı kalmıştı.

Tomanbay gençti, hırslıydı, cesurdu. Kendile-

rini arkadan ve yanlardan sarmaya kalkan birliklere 

karşı ordusunu geri çevirecek, onları püskürtecekti. 

Atlılarına güveniyordu. Saldırı emri verdi.

Atlı Çerkezler, Türkmenler hayran kalınacak bir 

cesaretle savaşıyordu. Korkusuz, gözü pek asker-

lerdi. Ancak top ve tüfek atışları karşısında çaresiz 

kalıyorlardı. Topların ateşinden kurtulup ilerleyen-

lere tüfekler aman vermiyordu. Yine de ilerleyenleri 

yeniçeriler karşılıyordu.

Atlı birliklerin askerleri, burun buruna çarpışa-

madan vurulup düşmeye başladılar.

Tomanbay çıldırmış gibiydi. En sadık atlılarıyla 

Osmanlı merkezine saldırıya geçti. Ordusunu yö-

netmeyi bıraktı. Merkezde olduğunu sandığı padi-

şaha ulaşacak, onu yok edecekti. Evet, Yavuz savaşı 

kazanabilirdi. Ama ona savaş kazanma tadını tat-

tırmayacaktı.

Atlıların çoğu top ve tüfek atışlarıyla kırıldıysa 

da Tomanbay padişahın otağına ulaşmayı başardı. 

Padişah sandığı Sinan Paşa’yı ve yanındaki asker-

leri şehit ettiler.
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Tomanbay, ordusunu kumandansız bırakmayı 
göze alarak giriştiği eylemini başarmıştı. Şimdi ye-
niçerilerin eline düşmeden adamlarının bulunduğu 
yere çekilmesi gerekiyordu:

“Öcümüz alındı aslanlarım, çekiliyoruz!” diye 
bağırdı. Çarpışarak çekildiler.

Yavuz, bütün dikkatiyle savaşı yönetiyordu. Top 
ve tüfeklerin etkisi, yeniçerilerin düzenli, disiplinli 
savaşmaları, diğer atlı ve yaya birliklerini görevle-
rini aksatmadan yapmaları sonucu Memlûk birlikleri 
çembere alındı. Çember içinde hareket etme yete-
nekleri azaldı. Arkasından bozgun başladı. Yardık-
ları çemberden bazı birlikler kaçmayı başardı. Ka-
çanlar içinde Tomanbay da vardı.

Yavuz hızla Kahire’nin ele geçirilmesini emretti. 
Böylece Kahire, Osmanlı yönetimine girdi.

Tomanbay, Osmanlıların yönetimine karşı ay-
larca savaştı. Kahire’de ayaklanma başlattı. Ama so-
nuç alamadı. Sonunda yakalanıp Yavuz Sultan Se-
lim’in huzuruna getirildi.

Yavuz onu bir sultan gibi karşıladı. Saygılı dav-
randı.

Savaşı değerlendirmeye başladılar:

“Biz yenilmedik” dedi, Tomanbay. “Bizim savaş-
çılarımız sizinkilerden çok üstün... Otağınızı bastık. 
Sahip olduğunuz top ve tüfeklere karşı duramadık. 
Böylece de yenildik.’’ KASIMPAŞA -13- RESİM
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Yavuz, yenilmiş lidere baktı:

“Biz savaş aletlerini geliştirdik” dedi. “Daha da 
geliştireceğiz. Bunu yaparak dinimizin emirlerini 
yerine getirdik. Dinimiz, imkânlardan yararlanın, 
buyurur. Biz bunun gereğini yaptık.”

Memlûk Devleti tarihten silinirken Yavuz, dört 
yılda Osmanlı topraklarını neredeyse ikiye katla-
mış, sınırlar büyük bir coğrafyaya yayılmıştı. Bura-
larda Osmanlı devlet düzeni kurulacak, yöneticiler 
atanacak, güvenlik, sağlık, eğitim ve ekonomi sis-
temleri kurulacaktı.

Kısa sürede Osmanlı, üç denizle daha tanışmıştı. 
Akdeniz’in Suriye, Mısır kıyıları, Kızıldeniz, Basra 
Körfezi Osmanlıların yönetimindeydi. En önemlisi, 
Hint Okyanusu’na açılmışlardı.

Mısır’da ele geçirilen hazineler, ganimet, bir do-
nanma eşliğinde gemilerle İstanbul’a gönderildi. 
Mekke Şerifi’nin oğlu Ebu Numeyy, Kahire’de Yavuz 
Sultan Selim’in huzuruna çıkarak Mekke’nin anah-
tarı ile “Emanet-i Mukaddese” (Mukaddes Emanet-
ler) denilen, Hazret-i Muhammed’e ve sahabelere 
ait olan bazı eşyaları padişaha teslim etti.

Yavuz, bu emanetleri de İstanbul’a gönderdi. 
Daha sonra başka yerlerden toplanan bazı eşyalarla 
emanetler zenginleştirildi.

Topkapı Sarayı’nın Has Odası’nın bir bölümü, 
“Hırka-i Saadet Dairesi” olarak düzenlendi. Düzen-
lemeden sonra Enderun Mektebi öğrencileri daire-
nin bakım ve temizliğini üstlendiler. Günümüzde de 
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büyük ilgi toplayan, ziyaretçi akınına uğrayan daire, 
Topkapı Sarayı’nın en önemli bölümü olma özelli-
ğini sürdürüyor.

Mukaddes emanetlerin en önemli parçalarını 
Hazret-i Muhammed’e (S.A.V) ait olanlar oluştu-
ruyor. Parçalar arasında yer alanlardan, hırkasını, 
Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin parçasını, sakalını, 
siyah renk sancağını, mührünü, nalın (tahta terlik) 
tekini, Mısır Hükümdarı Mukavkıs’a yazdırdığı mek-
tubunu, iki kılıcını, yayını, teyemmüm için kullan-
dığı taşı ve ayak izlerini gösteren altı adet kalıbı say-
mak mümkündür.

Mısır Seferi’nin önemli sonuçlarından birisi de 
halifelik ile ilgili olanıydı. Yavuz, Baybars’ın Kahi-
re’de yeniden kurduğu halifelik kurumunu İstan-
bul’a taşımaya karar verdi. Bunun için Halife’yi İs-
tanbul’a gönderdi. Halifeliği ondan devraldı. Böylece 
Yavuz’dan başlayarak Osmanlı padişahları aynı za-
manda halifelik unvanını ve makamını şahıslarında 
birleştirdiler.”

“Zeynep, teşekkürler!” dedi, öğretmen. “Ben çay 
içeceğim… Herkes ne içeceğini söylesin!”

Zeynep bir şey istemedi. Çalışmasının bölün-
mesine hafiften bozulmuştu. İki arkadaş portakal 
suyu istedi.

“Seni dinliyoruz, tatlım!”

“Mısır Seferi tamamlanır tamamlanmaz, Kasım 
Hama’da devlet düzenini başarıyla kurdu. Halkın re-
fah ve mutluluğu için çalışmalara hız verdi.
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Gençti, çalışkandı ve en iyi eğitimi almıştı. Çok 
geçmeden Trablusşam Sancak Beyliği’ne atandı. 
Orada da görevini başarıyla tamamladı.

Suriye ve Mısır seferlerinde gençliği, ataklığı, yö-
neticilik becerileri ile göz doldurmuş, devletin en 
üst yöneticileri içinde kendisini tanıyan, güvenen 
destekçiler bulmuştu.

Düzgün bir vücut yapısı, güzel ve güleç bir yüzü 
vardı; bu fiziksel özellikleri insanlarla hemen kaynaş-
masına yardım ediyordu. Bu nedenle Güzelce Kasım, 
Güzelce Paşa, Güzelce Kasım Paşa olarak nam saldı.

Artık o başarılı bir Osmanlı paşası, Güzelce Ka-
sım Paşa idi.

Padişahların, bebekliklerinde annelerinin yanı 
sıra sütannelerini de emdikleri bilinen bir gerçektir.

Söylentiye göre Güzelce Kasım Paşa ile Şehzade 
Süleyman yani Kanunî Sultan Süleyman süt karde-
şidir. Birlikte büyümüşlerdir. Kasım’ın hızlı yükse-
lişinde süt kardeşliğinin de rolü olduğu söylenir. 
Ancak bu söylentinin doğru olup olmadığını bizler 
değil, tarihçiler araştırmalı…

Bir başka söylenti de Şehzade Süleyman ile Ka-
sım’ın okul arkadaşı olduğudur. İki yıl Galatasaray 
Enderunu’nda okuduğu bilinen Şehzade’nin Top-
kapı Enderunu’nda da okumuş olması mümkündür.

Bunlar bir yana, görev yaptığı bölgede başarı-
larıyla göz dolduran Kasım Paşa, 1521 yılında Ha-
lep Beylerbeyi oldu. Aynı yıl Karaman Beylerbey-
liği görevine getirildi. Burada ona bağlı yedi sancak 
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beyliği vardı. Hemen ardından Anadolu Beylerbey-

liği görevini üstlendi. O, artık Anadolu Beylerbeyi 

Kasım Paşa’ydı.”

“Teşekkürler, Zeynep!” dedi, Hezarfen. “İyi ha-

zırlanmışsın.”

Öğretmen araya girdi:

“Rodos Seferi’ni Ahmet hazırlar, Hezarfen de 

ona yardımcı olur.’’

Hezarfen, Ahmet’e seslendi: 

“Ahmet, sen hazırlanırken ben de yardımcın 

olarak sana sürekli atıştıracağın bir şeyler taşırım.”

“Rica ederim Hezarfen! Galiba beni yiyecek 

öğütme makinesi gibi görmeye başladın. Arada bir 

iki lokma atıştırmak çok mu ayıp? Öğretmenim, ben 

bu mekânı çok sevdim. Yanlış anlamazsanız, hazır-

lığımı siz değerli öğretmenim ve arkadaşlarıma bu-

rada sunabilir miyim?”

Öğretmen güldü:

“Burası her an yakıt alabileceğin bir petrol is-

tasyonu, değil mi?”

“Ne yapayım öğretmenim, biliyorsunuz, aç arı 

oynamaz.”

Zeynep hemen atıldı;

“Yanlış söyledin. Ona aç ayı oynamaz, denir.”

Hezarfen hafiften gülümsedi.

‘Ah Zeynep! Ahmet’in tuzağına düşmesen ol-

maz sanki!’ diye düşündü.
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“Zeynep kardeş, eğer ikisi de aç ise, ne ayı oy-
nar ne de arı...

Öğretmen güldü, Ahmet’e hak verdi:

“İkisi de açken oynamayacağına göre Ahmet’in 
arı olmayı tercih etmesinde hiçbir sakınca yok.”

Zeynep de gerçeği kabul etti:

“Doğru, Ahmet’in arı gibi çalışkan olduğu bir 
gerçek…”

Hezarfen de boş durmadı:

“Kesinlikle… Çok bal yapan arının çok da ye-
mesi gerekir.”

 “Bundan sonrası Rodos Seferi…” dedi öğret-
men. “Belirtmek gerekir; Kasım Paşa tam yirmi iki 
yıl aralıksız Kanunî Sultan Süleyman’ın hizmetinde 
bulundu. Anadolu Beylerbeyi olan Kasım Paşa, Ka-
nunî’nin gözüne özellikle Rodos’ta girmiş ve son-
rasında çekirdek yönetici kadro içinde yer almıştır. 
Bu yüzden Rodos Seferi Kasım Paşa açısından çok 
önemlidir. Şimdilik bu kadar yeter. Herkes evine...’’ KASIMPAŞA -14- RESİM
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Kasım Paşa Rodos’ta

Dördü yine Sosyal Tesislerde bir araya geldiler. 
Ahmet gerçekten de çok iyi hazırlanmış, hazırlığını 
ayrıca yazıya dökmüştü. Yazdıklarını bir hatip gibi 
heyecanla okumaya başladı.

“1520 yılında Yavuz Sultan Selim’in vefat etmesi 
üzerine, oğlu Şehzade Süleyman yani Kanunî Sul-
tan Süleyman padişah oldu.

Mısır’ın fethi üzerinden ancak birkaç yıl geç-
miş, Mısır’la İstanbul arasındaki ticaretin boyutu 
iyice artmıştı. Ticari gemiler, başkentle Mısır ara-
sında gidip geliyordu.

Biliyorsunuz, Kıbrıs ve Rodos, Mısır-İstanbul 
yolu üzerinde bulunan iki büyük adadır. O yıllarda 
güçlü bir deniz devleti olan Venedik, bu iki adanın 
yönetimini kendine bağlı Hristiyan şövalyelerine ver-
mişti. Şövalyeler Osmanlı gemilerine el koymakta, 
yağma yapmaktaydı.

Genç padişah Süleyman, Anadolu ve Mısır’ın 
su yollarını güvence altına almayı düşünürken 
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Anadolu’da iç karışıklıklar çıktı. Anadolu Beylerbeyi 
Kasım Paşa, bu karışıklıkları etkili önlemler alarak 
kısa sürede bastırmayı başardı.

Kasım Paşa, 1521 yılını Anadolu’daki karışıklık-
ları önlemekle geçirirken, Genç Sultan Süleyman 
da Belgrad seferine çıktı. Parlak bir zafer kazandı.

1522 yılında Kanunî Sultan Süleyman’dan fer-
man geldi:

“Rodos Seferi’ne katılın!”

Kasım Paşa, beylerbeyliğinin askerlerini topar-
ladı. Asker ve hayvan yiyeceği, silah ve mühimmat 
ile yola çıktı. Kütahya’da padişahı karşıladı. İstan-
bul’dan gelen orduyla birlikte Marmaris’e geldiler. 
Oradan gemilerle Rodos’a geçtiler.

1500’lere gelene kadar dünyanın en geniş ticari 
hareketi, İpek Yolu üzerinden sağlanıyordu. Çin’den, 
Hindistan’dan başlayan bu yol, Avrupa içlerine ka-
dar uzanıyordu. Avrupa’dan, Osmanlılardan Çin’e, 
Hindistan’a, oralardan tekrar Osmanlılara, Avrupa’ya 
kervanlar geliyor, kervanlar gidiyordu.

Her kırk elli kilometrede bir kervansarayda ko-
naklayan kervanlar, geçtikleri yerlerde büyük bir 
ekonomik canlanmaya neden oluyordu. Kervansa-
ray gelirleri Osmanlılar için, özellikle de Anadolu 
insanları için büyük önem taşıyordu.

1500’lerin başlarındaki büyük buluşlar, gelişme-
ler, Batılı devletlerin okyanusları aşmasını sağladı. 
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Kara kervanlarıyla getirilip götürülen ticari mallar 

büyük okyanus gemileriyle taşınır oldu. Gemiler 

Çin’den ve Hindistan’dan Kızıldeniz’i geçiyor, Sü-

veyş’e geliyordu. Süveyş’te boşaltılan gemilerin mal-

ları, İskenderiye Limanı’na develerle karadan taşı-

nıyor, yeniden gemilere yüklenen mallar, Akdeniz 

ülkelerine dağıtılıyordu.

Yavuz Sultan Selim, İpek Yolu ticaretinin deniz-

lere kaymaya ve kara yolunun önemini kaybetmeye 

başladığını vefatından çok önce anlamıştı. Babası 

Sultan II. Bayezid, Kızıldeniz’i ve Mukaddes Top-

rakları koruması için Memlûk Sultanı’na gemi yap-

sın diye kereste, zift, çivi, halat, yelken bezi gönde-

riyor, bunlardan para da istemiyordu. Memlûkler, 

Bayezid’in gözünde din kardeşiydi ve asıl önemlisi 

Mukaddes Toprakları koruyorlardı.

Yavuz Sultan Selim Mısır’ı aldı ama daha Os-

manlı devlet düzeni Mısır’da kurulamadı. Ayrıca Ak-

deniz’deki büyük adaların hepsi Hristiyanların elin-

deydi. Bu adalarda barındırılan Hristiyan korsanlar 

Osmanlı ticaret gemilerine büyük zarar veriyorlardı.

İşte genç Süleyman’ın gündemine gelen soru-

lardan biri buydu:

Akdeniz’de güvenliği nasıl sağlamalıyım?

Bunun için Venedik, İspanyol ve Malta korsan-

larını kovalamak yetmezdi. Asıl önemlisi korsan-

ların barınabildiği, destek alabildikleri adaları ele 
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geçirmekti. Bu açıdan Rodos’un fethinin önemi bü-

yüktü. Büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet de aynı 

düşüncelerle Rodos’u kuşatmış ama fethedememişti.

Kanunî Sultan Süleyman gemiyle Rodos’a geçer-

ken saldırıya uğradı. Gemisi büyük tehlike atlattı. 

Bu olay, onu bir hayli kızdırdı. Dedesinden, baba-

sından kalma vezirlere, üst düzey yöneticilere olan 

güveni az da olsa sarsıldı.

Osmanlı Ordusu parça parça Rodos topraklarına 

ayak bastı. Savaş divanı toplandı. Görev bölümü ya-

pıldı. Kalenin yedi önemli burcu vardı. Güney yö-

nüne düşen Provans Burcu’nu kuşatmak, saldırmak, 

duvarlarını yıkmak görevini Kasım Paşa üstlendi.

Provans Burcu, kalenin en sağlam yapılı bölü-

müydü. Kalın ve yüksek duvarları topların atışlarına 

dayanıyor, tırmanmaya izin vermiyordu.

Anadolu’nun değişik yerlerinden gelmiş asker-

ler, akşam karanlığında Provans Burcu’nun karşı-

sındaki çadırlarına çekildiklerine, o günkü savaşta 

kaybettikleri arkadaşlarının eksikliğinden üzüntü 

duyuyor, moralleri bozuluyordu.

Burca yapılan çok şiddetli saldırılar, kaledeki 

askerler ve şövalyeler tarafından aynı şiddetle gö-

ğüsleniyordu.

Rodos, Hristiyan dünyasının Osmanlılara en 

yakın bölgesiydi. Hristiyanlar için bu sebeple çok 

önemliydi. Eskiden Kudüs’ü kurtarmayı bahane 
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eden Papa, Haçlı Orduları düzenleyebiliyor, Müs-
lümanlar üzerine saldırtabiliyordu. Ama o günler 
geçmişte kalmaya başlamıştı.

Almanya, İsviçre ve Fransa’da taraftar kazan-
maya başlamış olan Luther isimli papaz, Hristiyan-
ları Katolik Kilisesi’nden koparıyordu. İngiltere’nin üç 
krallığı Katolik Kilisesi ile yollarını ayırıyordu. Hris-
tiyanlık mezheplere bölünüyordu. Ayrıca Hollanda, 
İspanya, İngiltere ve Portekiz gibi ülkeler yeni keş-
fedilen Amerika’da düzenlerini kurmaya çalışıyor, 
Uzak Doğu ile okyanus ticaretini geliştiriyorlardı.

Kanunî Sultan Süleyman, daha şehzadeliğinde 
bu gelişmeleri çok iyi takip ediyor, Avrupa ülkeleri-
nin Papa aracılığıyla Haçlı Seferleri düzenlemesine 
engel olmak gerektiğini düşünüyordu.

Büyük dedesi Fatih’in fethedemediği Rodos’u 
ne pahasına olursa olsun fethetmeyi kafasına koy-
muştu. Fatih’in İstanbul kuşatmasında kullandığı 
yüz büyük bronz toptan on iki tanesi Rodos’a geti-
rilmiş, kale duvarlarını aralıksız dövüyordu.

Rodos’u savunan komutan, Philippe Willers 
Adam isminde bir Fransız’dı. Rodoslular, Osmanlı-
ların saldıracağından korktukları için onu yönetici 
olarak göreve çağırmışlardı. Adaya gelen Adam, he-
men kalenin güçlendirilmesi emrini verdi. Birkaç ay 
içinde kale aşılması çok güç bir yere dönüştü. Liman 
dalgakıranlarla kapatıldı. Dalgakıran burçlarına bü-
yük toplar yerleştirildi.
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Kanunî, adaya çıktıktan sonra, Philippe Adam’a 

bir mektup göndermiş:

“Gücümüze bak ve iyi düşün. Teslim olmazsa-

nız kale duvarlarını, otların seviyesine gelinceye ka-

dar yıkarım!” diye yazmıştı.

Kale komutanı bu mektuba sert bir hayır cevabı 

verince toplar gürlemeye başladı.

Kasım Paşa, bir yandan karşısındaki burca sal-

dırılar düzenlerken bir yandan da lağımcıların ça-

lışmalarını gözden geçiriyordu. Lağımcılar ayrı ayrı 

yerlerden tüneller kazıyordu. Bu tüneller, kale du-

varlarının altına geldiğinde oralara büyük miktar-

larda patlayıcılar yerleştirecekler, kale duvarlarını 

patlatıp yıkacaklardı.

Kuşatmanın otuzuncu günü, lağımcı askerler 

duvarların altına yerleştirdikleri patlayıcıları ateşle-

diler. Kulakları sağır eden bir ses duyuldu. Ada sar-

sıldı. Deniz dalgalandı.

Duvarlarda büyük bir gedik açılmıştı. O anda 

kilisede bir ayine katılmış olan Philippe Adam, ar-

dında altı bin şövalyesiyle gediği savunmaya koş-

turdu. Osmanlı askerleri gedikten girmeye hazırla-

nıyorlardı. Büyük bir çarpışma başladı. Şövalyeler 

gediği savunmayı başardılar ve ardından yıkılan yer-

leri onardılar.

Şövalyelerin başarısı gerek Kasım Paşa’nın, ge-

rekse tüm Osmanlı askerlerinin moralini bozdu.
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Padişah, divan üyelerinden yeterince memnun 

değildi. Onların çok konuştuklarını ama işlerinde ye-

terince başarılı ve hızlı olamadıklarını düşünüyordu. 

Onlara saygısızlık da etmek istemiyordu. Çoğu bir-

çok savaşta başarı göstermiş, barış dönemlerinde 

de başarılı devlet hizmetleri vermişti.

24 Eylül’de vezirlerini savaş divanına çağırdı. Bü-

yük dedesi Fatih Sultan Mehmet gibi Rodos’u alama-

maktan korkuyordu. Adadan eli boş dönmek, onun 

için büyük bir yıkım olurdu. Babası Yavuz Sultan Se-

lim, büyük savaşlara girmiş, bu savaşların hepsin-

den alnının akı ile çıkmıştı.

Rodos’u almalıydı. Almak zorundaydı. Ama kale 

çok güçlü, içindeki savunmacılar çok inatçı ve ce-

surdu. Teslim olmak akıllarından geçmiyordu.

Padişah, huzursuzluğunu tavırlarıyla belli etti. 

Konuşmalar yapıldı. Divanda gözler Piri Mehmet 

Paşa’nın üstündeydi. O, yıllardır başarıları ve ce-

saretiyle ün ve saygı kazanmış bir paşaydı. Özetle 

şunları söyledi:

“Şu ana kadar savaş planımız gereği kaleye sürekli 

bir iki yerden saldırıyoruz. Düşman bütün gücünü 

saldırdığımız yere yığıyor, sonuç almamızı engelli-

yor. Açılan gedikleri onarıyor. Biz sayıca çok üstü-

nüz. Öyleyse her yerden saldırıya geçelim. Düşma-

nın gücü bölünmüş olur.”
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Piri Paşa’nın teklifi kabul edildi. Savaş planları 

bu teklife göre düzenlendi.

Padişah, kaleye yakın bir tepeye gece vakti düz 

bir çatı yaptırdı. Hem askerini görebilecek hem de 

onların kendisini görmesini sağlayacaktı.

Rodos Kalesi, birbirinden bağımsız beş bölüm-

den oluşuyordu. Bölümlerin tümüne yedi kez sal-

dırı yapıldı. Barut dumanlarından göz gözü görmez 

oldu. Bu saldırılarda binlerce şehit ve binlerce ya-

ralı verilmesine rağmen sonuç alınamayınca, Sultan 

Süleyman çok kızdı. Komutanların çoğunun bece-

riksiz olduğunu düşünüyordu. Üst düzey komutan-

lar arasında değişiklikler yaptı. Askerler inatla sava-

şıyorlardı. KASIMPAŞA -15- RESİM

Osmanlı İmparatorluğu çok güçlüydü. Tarihinde 

gücünün doruklarındaydı. Her bölgeden yeni asker-

ler getiriliyordu. Marmaris’e on beş yirmi kilometre 

uzaklıktaki adaya, Osmanlı gemileri durmadan yi-

yecek ve cephane taşıyordu.

Dört aylık kuşatma ve saldırılar kaledekileri de 

yıpratmıştı. Sağ kalanlar yorgun ve bitkindi. Papa’nın 

göndereceğini sandıkları yardımdan her geçen gün 

umutları kesiliyordu. Sivil Rum halkı korku ve umut-

suzluk içindeydi.

Halka, Osmanlı yönetimine geçerlerse daha az 

vergi alınacağı, adaletle yönetilecekleri anlatılıyordu. 

Zaten, Ege’deki adalarda Osmanlı yönetiminde 
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yaşayan Rumların durumunu bilen halk, kalenin 

teslim edilmesini, adanın Osmanlı yönetimine geç-

mesini istemeye başlamıştı.

Osmanlı yönetimindeki Rumların inançlarına 

karışılmıyor, vergiler adil bir sistemle alınıyordu. 

Kendileri de Osmanlı yönetimi altına girmeyi dü-

şünüyorlardı.

Kale komutanı ve şövalyeleri ise Rum halkı gibi 

düşünmüyordu. Onlar, sonuna kadar savaşmaya şö-

valyelik yemini etmişlerdi.

Kale içinde olup bitenleri Rum casuslarından 

öğrenen Kanunî, kentin merkezine inmelerini sağ-

layacak büyük bir gedik açtırmaya karar verdi. En 

büyük kırk topu bir araya getirdi. Aynı noktaya ni-

şan aldırarak gülleler yağdırmaya başladı. Sonuçta 

kapatılamayacak kadar büyük bir gedik açıldı. Ka-

leyi savunanlar çok güç durumda kaldı.

Kasım Paşa birliklerini düzenlemiş, hücum em-

rini bekliyordu. Şövalyeler kısa sürede gediği kapa-

tamazlardı. Hücum emri verilir verilmez binlerce 

Osmanlı askeri içeri dolacaktı. Birçoğunun arka-

daşı şehit olmuştu. Askerler intikam ateşiyle yanıp 

tutuşuyordu.

Tüm gözler, padişahın tepedeki otağına dikilmişti. 

Kasım Paşa da beklemekten sıkılmış, ne olduğunu 

öğrenmek için otağa doğru yürümeye başlamıştı.
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Birden olduğu yerde durdu. Gözlerine inana-

madı. Otağa beyaz bayrak çekilmişti.

Bu ne demek oluyordu? Hızla birliklerinin ba-

şına döndü. Olası bir taşkınlık yapabilirlerdi. Beyaz 

bayrak ateşkes isteyenlerin ya da teslim olacakların 

çektiği bayraktı. Askerler hazır kale duvarı kocaman 

yıkılmışken ateşkesi kabul etmez, saldırabilirlerdi.

10 Aralık günüydü. Artık kış iyice varlığını belli 

ediyor, askerler soğuk havayı iyiden iyiye hissedi-

yorlardı.

Padişah, savaşı tam kazanacakken tek yanlı ola-

rak durdurmuş, yıkık duvarlardan içeri dalmaya ha-

zır on binlerce askerinin hevesini kursaklarında bı-

rakmıştı.

Askerlerin şaşkınlığı içinde kaleye iki Osmanlı 

elçisi girdi. Elçiler, komutan Adam’a Sultan Süley-

man’ın selamlarını ilettiler ve kalenin teslim edil-

mesini istediler.

Şövalyeler halkın desteğini kaybettiklerini bili-

yordu. Papa’dan destek geleceği umutları suya düş-

müştü. Birçok şövalye ölmüş, birçoğu yaralı olarak 

yerde yatıyordu.

Bu şartlarda teslim olmak en iyisidir, diyenler ço-

ğunluktaydı. Teslim şartları konuşulmaya başlandı.

Aralık ayı bitmeden Rodos Kalesi surlarında ilk 

ezan okundu.
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Kaleyi teslim eden komutan Adam, askerleriyle 
birlikte Osmanlı gemilerine binerek adadan ayrıl-
mak için hazırlık yapıyordu.

“Komutanım, padişahımız sizi huzuruna da-
vet ediyor.”

Yaşlı komutan, habercinin ardına takıldı. Hu-
zura çıkarıldı.

Yaşlı komutan, karşısındaki genç Sultan’a dik-
katle baktı. Sultan’ın gözlerinde düşmanlık yoktu. 
Aksine gülümseyen, muhatabını beğenmiş bir çift 
göz vardı.

“Atalarımız bize düşmanın mert ve cesur olanını 
takdir etmeyi öğrettiler. Bize de şu anda sizi takdir 
etmek görevi düşüyor. Yiğit bir komutansınız. Yapa-
bileceğiniz ne varsa eksiksiz yerine getirdiniz. Ada-
dan başınız dik olarak ayrılabilirsiniz.”

O gece, komutan ve şövalyeleri gemilere bin-
diler ve böylece adadan ayrıldılar. Malta’ya doğru 
yola çıktılar.

Kanunî Sultan Süleyman, yanında en güvendiği, 
kendine yakın gördüğü Pargalı İbrahim Paşa ve Ka-
sım Paşa ile yakılıp yıkılmış yerleri dolaşıyordu. Par-
galı İbrahim Paşa, Kanunî Sultan Süleyman’ın haso-
dabaşısıydı. İstanbul’a döndüklerinde İbrahim Paşa 
veziriazam olacaktı.

“Kaleyi yeniden ve daha sağlam yapmalıyız. 
Kenti de oturulur duruma getirmeli, halkın raha-
tını temin etmeliyiz.”
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“İsabet buyurdunuz, hünkârım!” dedi, İbrahim Paşa.

“Kasım Paşa, sen ne düşünüyorsun?”

Kasım Paşa, yeni fethedilen yerlerde neler ya-

pılacağını çok iyi biliyordu. Bunları Hama’da, Ha-

lep’te ve Mısır’da uygulamalar yaparak öğrenmişti.

“Sultanım, hemen halkın güvenliğini sağlamalı, 

çarşıları, pazarları ticarete açmalıyız. Adalet ve eği-

tim sistemi ile sağlık sistemini kurmalı, halkı rahat-

latacak vakıf düzenlemelerini tamamlamalıyız.”

“Sen bu işleri yürütmek için Rodos’ta kal, Ka-

sım Paşa! Devlet düzenimizi kurunca görevinin ba-

şına dönersin.”

“Emredersiniz Sultanım!”

Kasım Paşa, Rodos’ta bir aydan fazla kaldı. Os-

manlı Devleti’nin yüzlerce yıl sürecek devlet düze-

nini kurdu.”

Ahmet, derin bir soluk aldı. “Huuuhhhh!” diye-

rek soluğunu yavaş yavaş saldı, “Aslında bugün gel-

memem gerekirdi” dedi.

“Neden?” diye merakla sordu öğretmen.

Hezarfen dikkat kesildi. Yine bir Ahmet oyunu 

başlamak üzereydi. İçinden şunları geçirdi:

“Acaba engel mi olsam? Aman canım, öğretme-

nimiz de Ahmet’ten payını alıversin! Oğlum Hezar-

fen, sen tadını çıkar!’

“Doktor… Dün doktora gittim.”

Öğretmenle Zeynep aynı anda sordu:
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“Doktora mı gittin?”

“Evet yaa! Doktor dedi ki...”

“Ne dedi?”

Hezarfen kahkahayı patlattı.

“Gülmesene Hezarfen! Ben burada doktordan 
söz ediyorum. Sağlığım tehlikede... Dostluğunu gös-
ter ve bana destek ol! Doktor dedi ki, iyileşmek için 
bugün iki tabak köfte yemeliymişim!”

Öğretmen alaycı bir sesle sordu:

“Bak seeen! Bu doktor ne doktoruymuş acaba?”

“Branşını bilmiyorum ama harika bir göbeği var, 
öğretmenim!”

Hezarfen güldü:

“Sana verdiği tavsiyeden belli…” KASIMPAŞA -16- RESİM

Ahmet de gülmeye başlayınca, Zeynep çıkıştı:

“Sen neden gülüyorsun ki, arsız çocuk? İki obur, 
sen ve doktorun, dünyayı bile şişmanlatırsınız! Sana 
köfte-möfte yok!”

Ahmet şakayı tadında bıraktı:

“İkiden vazgeçtim, bir tabak köfte yeter. Zaten 
babam da bana dört porsiyonluk harçlık vererek 
bugünkü köfteleri benim ikram etmemi istedi. Ben 
babama asla karşı gelmem!”

Zeynep:

“Hah, bu güzel işte… Hamdi Amca’nın cömert-
liğini bilirim. Fazla verse, senin köfteciden çıkıp pi-
lavcıya gireceğini bilir.”
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Öğretmen de memnuniyetini ifade etti:

“Yavrularımızı cömert yetiştirmek biz büyükle-
rin görevi… Pekâlâ Ahmet! Biz de büyüğümüzü kır-
mayalım ve ikramını kabul edelim!”

Artık Hezarfen’in de bir şey söylemesi gerekiyordu:

“Ahmetçiğim! Sana ve Hamdi Amca’ya teşek-
kürler… Bir an önce yiyelim ve konumuzu işlemeye 
devam edelim! Yalnız söz vermelisin! Deposu de-
lik otomobil gibi ikide bir petrol istasyonu önünde 
durmayı teklif etmeyeceksin!”

Bu uyarı, Ahmet’e “görev bitene kadar bir daha 
bir şey tıkınmaya kalkmayacaksın” demekti.

“Merak etmeyin, aşımın da işimin de sınırlarını 
bilirim. Aş biter, iş biter. Şimdi gelelim Mısır’a… Ka-
sım Paşa Mısır’da… Gerçekten de tam Hezarfenlik 
bir konu...”

“Neden?”

“Çünkü beyimiz mısırı çok sever, patlamış de-
mez, haşlanmış demez, lüp lüp götürür.”

“Ahmetçiğim, önce senin köfteni yiyelim, peşin-
den hemen Kasım Paşa’nın Mısır macerasını anla-
tırım.”

“Hazırladın mı yoksa?” diye merakla sordu, Zey-
nep.

“Kaçar mı benden?”

Yemekten sonra Hezarfen’in okuduklarını din-
lemeye başladılar:
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Mısır Beylerbeyi Kasım Paşa

“Kasım Paşa Rodos’taki çalışmalarını tamam-

ladı. Yol hazırlıklarına başlayınca Mısır Beylerbeyi 

olarak görevlendirildiğini öğrendi.

Hazırlıklarını yaptı, yola çıktı. Görevi devraldı-

ğında, omuzlarına çok ağır bir yük bindirildiğini an-

lamıştı. Altı yıl önce fethedilen Mısır’da henüz Os-

manlı devlet düzeni kurulamamıştı.

Daha görevde bir ayını doldurmadan İkinci Ve-

zir Ahmet Paşa’nın Mısır Beylerbeyliği’ne atandı-

ğını duydu, çok şaşırdı. Kendisi derhal İstanbul’a 

çağrılıyordu.

Daha makamına ısınamamışken neden görev-

den alınmıştı?

İstanbul yolunda hep bunu düşündü:

Neden? Görevden alınması için sebep ne ola-

bilirdi?

Bir başarısızlığı mı görülmüştü?

Hayır!
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Sebep başkaydı ve görevden alınma sürecini İs-

tanbul’da öğrenecekti.

Padişah, divanı dağıtmayı, sadrazamı değiştir-

meyi, yaşlı vezirleri görevden almayı Rodos Sefe-

ri’nde iyice kafasına koymuştu.

Veziriazam Piri Mehmet Paşa, evet, devlete çok 

hizmetleri geçmişti; ama çok yaşlanmıştı. İkinci Ve-

zir Ahmet Paşa ise kendini beğenmişin biriydi. Fırsat 

buldukça padişaha Piri Paşa’yı çekiştiriyordu. Ona 

göre Piri Paşa yaşlıydı, unutuyordu, hızlı hareket 

edemiyordu, bir işi sonuna kadar takip edemiyordu.

Kendince veziriazamlık makamına oturma ha-

yalleri kuruyordu. Piri Paşa’yı çekiştirmesinin se-

bebi biraz da buydu.

Bir gün divanda Piri Paşa’yı açık açık eleştirdi. 

İkisi arasında tartışma çıktı.

Tartışma bardağı taşıran son damla oldu. O an 

padişah mührü geri almaya karar verdi. Paşayı da 

incitmek istemiyordu. Yaşlı çınarın hizmetleri say-

makla bitmezdi.

“Lala, çok sevdiğimiz biri vardır” dedi. “Ona çok 

değerli bir armağan vermek isteriz. Bize nasıl yar-

dımcı olabilirsin?”

Piri Paşa, padişahın mührü istediğini anladı. 

Hemen diz çöktü. Mührü iki eliyle başının üstünde 

tutarak:
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“Buyurunuz emanetinizi padişahım, umarım 

hakkıyla taşımışımdır!” dedi.

“Taşıdın, Lala... Devletimize hizmetlerinden 

hoşnuduz. Allah da senden hoşnut olsun! Nasıl bir 

görev istersin?”

“Her şeyin bir vakti, saati var padişahım! Benim 

görev sıram geldi de geçiyor. İzin verirseniz kalan 

ömrümü ibadetle ve devletimize, ümmetimize dua 

ile geçirmek isterim.”

Mührü alan padişah, Piri Paşa’ya övücü sözler 

söyledikten sonra ikinci vezire döndü. İkinci Vezir 

Ahmet Paşa, mührün kendisine verileceğine inanı-

yordu. Bunu doğal hakkı olarak görüyordu.

Fakat padişah mührü ona değil, Hasodabaşı İb-

rahim Paşa’ya verdi. Ahmet Paşa’ya da nasıl bir gö-

rev istediğini sordu.

Ahmet Paşa hem veziriazam olamamış hem de 

ikinci vezirlik koltuğunu kaybetmişti. Öfkeden du-

daklarının titremesi, sonucu değiştirmedi. Asker 

içinde, yöneticiler içinde taraftarı vardı, destekle-

yeni çıkardı. Ama padişaha karşı bir vezir ne yapa-

bilirdi ki?

Padişah kendisini bir kenara atmamış, nasıl bir 

görev istediğini sorarak hakşinaslık yapmıştı. Hızla 

kendini toparladı. Mısır Beylerbeyliği görevini istedi. 

Sultan Süleyman onu kırmadı. Çiçeği burnunda Mı-

sır Beylerbeyi Kasım Paşa’dan görevi aldı, ona verdi.
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Ahmet Paşa, göreve başladıktan sonra Mısır’ın 

ne kadar büyük ve zengin bir ülke olduğunu anla-

yınca çok iyi bir karar verdiğini düşündü. Ne iyi et-

mişti de Mısır’ı istemişti! Evet, veziriazamlık müh-

rünü Sultan Süleyman’dan alamamıştı. Ama akıllılık 

etmiş, Mısır Beylerbeyliği’ni almıştı.

Haince planlar yapmaya başladı. Para birikti-

recek, güçlü bir ordu kuracak, Kahire’deki Osmanlı 

yeniçerilerini etkisiz hâle getirecek, sultanlığını ilan 

edecekti.

Çünkü veziriazam olamamıştı, Sultan olacaktı!!

Sultan olma hayalleri kurmaya başlayan Ahmet 

Paşa, bir yıla yakın bir süre hazırlık yaptı. Yeniçeri-

leri etkisiz hâle getirdi. Eski Memlûk Beyleriyle an-

laşma yaptı. Asker topladı. Sultanlığını ilan etti. An-

cak hain planları ve hayalleri gerçek olmadı. Mısır 

Defterdarı Kanunî’ye sadık kalmıştı. Ahmet Paşa’yı 

sarayda kurduğu bir tuzağa düşürerek ortadan kal-

dırdı.

Mısır yeniden Osmanlılara bağlandı.

Kanunî Sultan Süleyman, yeni Mısır Beylerbeyi 

olarak, Rodos’ta güvenini kazanan Kasım Paşa’yı dü-

şündü. Üstelik Paşa’ya haksızlık etmişti. Daha Mısır 

Beylerbeyliği’nde bir ayı bile dolmadan görevden al-

mış, yerine Ahmet Paşa’yı göndermişti.

Paşa’yı yeniden Mısır Beylerbeyi yaparak gön-

lünü de almış olacaktı. Huzuruna çağırttığı Paşa’ya:
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“Kasım Paşa!” dedi, “Mısır Beylerbeyliğin çok 
kısa sürdü. Sanma ki bu sendeki bir kusurdan kay-
naklandı. Hayır! Vezirlerimiz arasında bir geçimsiz-
lik vardı. Divan-ı Hümayun’da geçimsizlik su yüzüne 
çıkınca onları dağıtmak icap etti. Ahmet Paşa’yı ba-
bamıza, dedemize hizmetlerinden dolayı üzmek is-
temedik. İsteği üzere senin görevini verdik. Ancak, 
devletine ihanet etti.”

“Hain, cezasını bulmuş diye duyduk, hünkârım!”

“Seni yeniden Mısır Beylerbeyimiz olarak gör-
meyi murat ederiz.” KASIMPAŞA -17- RESİM

“Ferman hünkârımızındır.”

“Orada Mehmet Bey var. İhanetin başından beri 
bize sadık kaldı. Onu da yine Mısır Defterdarı yapa-
lım isteriz. Kendisini hoşça tutasın!”

Kasım Paşa, 1524 yılında ikinci defa Mısır’a yö-
netici olarak gitti.

Bir yıla yakın zaman geçti.

Kasım Paşa üzgündü.

Mısır’da işleri istediği gibi düzene sokamıyordu. 
Defterdar Mehmet Bey, Kasım Paşa’nın beylerbeyi 
olmasını içine sindirememişti. Aralarında sorunlar 
çıkıyordu. Mehmet Bey, alt kademelerdeki yönetici-
leri, Mısır’ın köklü ailelerini tanıyor, onları istediği 
gibi yönlendiriyor, Kasım Paşa’yı yanıltıyordu. Bu 
köklü aileler kendi çıkarları için başkalarıyla çekişiyor, 
devlete zarar veriyor, kargaşaya neden oluyorlardı.
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Kasım Paşa bu kargaşaları önlemekte zorlanı-
yordu. Bazıları vergileri yüksek buluyor, bazıları 
daha yüksek makamlara gelmek istiyordu.

Mehmet Bey bir yandan kargaşa çıkmasına el al-
tından destek oluyor, bir yandan da İstanbul’a vergi 
toplanamadığından, ekonominin bozukluğundan, 
Kahire dışında güvenliğin kalmadığından, eşkıyala-
rın köyleri, kasabaları bastığından dem vuran mek-
tuplar gönderiyordu.

Kanunî Sultan Süleyman, kız kardeşi Hatice Sul-
tan ile Veziriazam İbrahim Paşa’yı çok gösterişli bir 
düğünle evlendirmişti.

Düğünün dördüncü ayı dolarken:

“İbrahim, git ve Mısır sorununu kökten çöz!” dedi.

Veziriazam İbrahim Paşa, iki yüz kadırgalık bir 
donanma ile yola çıktı. Padişah da ona Adalar’a ka-
dar eşlik etti.

Bunu yaparak eniştesine ne kadar değer verdi-
ğini göstermiş oldu.

İbrahim Paşa Mısır’dan kesin çözüm alarak dön-
mek istiyordu. Böylece Osmanlı’nın en büyük bey-
lerbeyliklerinden birinde sorun çözmüş olarak, dev-
let yönetiminde yetenekli olduğunu dost düşman 
herkese gösterecekti.

Önce işe Kasım Paşa ile Mehmet Bey’i dinle-
mekle başladı. Sırayla alt rütbeli memurları, subay-
ları dinledi. Mısır ileri gelenlerinin görüşlerini aldı. 
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Ardından Mısırlıların yüzlerce yıllık geçmiş yaşam-

larını, çalışma koşullarını, vergi düzenlerini dik-

katle inceledi.

Her şeyden önce Mehmet Bey, Kasım Paşa’ya 

karşı duygusal davranıyordu. Bu davranışın nede-

nini anlamakta gecikmedi. Kasım Paşa değil de baş-

kası beylerbeyi olsa ona da aynı şeyleri yapacaktı.

Kasım Paşa doğru bilgiler toplayamıyordu. Çünkü 

Mısır’ı tanımıyordu. Bilgi istediği görevliler ise doğru 

bilgi getirmiyordu. Köklü Mısır ailelerinin çoğunlu-

ğunu yanına çekmeyi becerememişti.

Eski Memlûklerden kalan yöneticiler ve subay-

lar fırsat buldukça ayaklanıyor, ayaklanmadıkları za-

manlarda da Osmanlıların Mısır halkını vergi yükü 

altında ezdiğini, onları kovup eski Memlûk Devle-

ti’ni kuracaklarını, vergileri yarıya indireceklerini 

söylüyorlardı.

Halkın çoğu bu söylenenlere inanıyordu.

Kasım Paşa’nın çalışkan, yetenekli, cesur bir yö-

netici olması, padişahın gözünde değerli biri olması 

bu görevi yürütmesi için yeterli değildi. Bu yüzden 

Mısır’ı iyi tanıyan, kimin ne yapabileceğini iyi bilen 

ve buna göre önlem alabilen birine ihtiyaç vardı. Ay-

rıca vergi düzensizlikleri giderilmeli, halk rahatlatıl-

malıydı. Her şeyden önce halka verginin nasıl adil 

toplandığı anlatılmalı, güven duygusu geliştirilmeli 
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ve dedikoduların önüne geçilerek Osmanlı’ya karşı 

yürütülen düşmanlığa son verilmeliydi.

Veziriazam İbrahim Paşa, bölgeyi iyi tanıyan 

Suriye Beylerbeyi Süleyman Paşa’yı Mısır’ın başına 

getirdi. Kasım Paşa’yı görevden aldı ama ona yeni 

ve daha büyük görevler vereceğini, kendisine hem 

padişahın hem de kendisinin güveninin tam oldu-

ğunu söylemeyi ihmal etmedi.

Mısır, Osmanlı topraklarına katılalı daha on yıl 

olmamıştı. Böylesi kargaşaların çıkması normaldi. 

İbrahim Paşa, yöneticilere adil, eşit ve dürüst dav-

ranmalarını öğütledi. Halkın alıştığı ve karşı çıkma-

dığı biçimde vergi düzenlemesi yaptırdı. Dönüş ha-

zırlıklarına başladı.”

Konusunu başarıyla bitiren Hezarfen ellerini iki 

yana açtı. Sanki hem alkışlanmış hem de önü çiçek-

lerle dolmuş gibi muzip bir ifadeyle konuştu:

“Teşekküre gerek yok, arkadaşlar! Bu kadar alkış 

da çok... Hem şu verdiğiniz çiçekler de neyin nesi?”

Öğretmen güldü:

“Hezarfen, şu komik tavrını çok iyi anlatan bir 

deyimimiz var; kim söyleyecek?”

Zeynep ile Ahmet birbirlerine baktılar. Bir süre 

düşündüler.

Hezarfen, yaptığı esprinin ne anlama geldiğini iyi 

biliyordu. Bu nedenle arkadaşlarına fırsat bırakmadı:



124

“Öğretmenim, bence arkadaşlarımı daha fazla 
yormayalım. Ben söyleyivereyim: ‘Kendi kendine 
gelin güvey olmak…’ Doğru muyum?”

“Evet, söylemek istediğim tam da buydu.”

PEGAİ’DEN KASIMPAŞA’YA

Çarşı ortasında akar deresi, 
Ahalisi giyer Cezayir fesi. 
Kasımpaşa derler efendim burası 
Sokmazlar çarşıya öyle herkesi. 
  (Galatalı Hüseyin Ağa)

Zeynep, elindeki kâğıttan başını kaldırdı:

“Nereye kadar okudunuz?”

“İbrahim Paşa, yanında Kasım Paşa ile İstan-
bul’a döner.”

“Ben de oraya kadar okudum. İbrahim Paşa İs-
tanbul’a döner dönmez yoğun devlet işlerine dalar. 
Ama Kasım Paşa’yı unutmaz.”

“Bunları biliyoruz.”

“Diyorum ki, Kanunî Sultan Süleyman’ın huzu-
runa kabul edilişlerini okumayalım da bizzat hayal 
ederek yaşayalım, ne dersiniz?”

“İyi düşündün. Kapatalım gözlerimizi!”

Topkapı Sarayı, yüzyıllar öncesindeki hâliyle 
karşılarında duruyordu. Üçlü, Güzelce Kasım Paşa 
Hamamı’nın yanında, Kasım Paşa Camisi’nin bah-
çesindeydiler. Hamama en yakın köşeye çekildiler. 
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Gözlerini kapatıp bir süre beklediler. Hep yaptıkları 
gibi, zamanın geriye doğru hızla aktığını hissettiler. KASIMPAŞA -18- RESİM

Sultan Süleyman sarayın geniş salonunda pen-
cereye doğru yürüdü. Tophane, Fındıklı, Kabataş, 
Beşiktaş sırtlarına baktı. Tekneleri, yelkenli gemileri 
gözledi. Bakışlarını Galata Kulesi’ne çevirdi. Yemye-
şil ağaçların, kırmızı kiremitli evlerin arasında yük-
selen Galata Kulesi’ne bakışlarını kilitledi. Bir süre 
düşüncelere daldı:

‘Galata Kulesi… Sen Osmanlı’ya benziyorsun. 
Çevrendeki evler de cihanın diğer devletlerine… Ev-
lerin arasında nasıl ihtişamla yükseliyorsan, devle-
tim de diğer devletler içinde öyle yükseliyor. Daha 
da yükselecek…’

Gülümseyerek sola doğru ilerledi. Azapkapı’ya, 
Azapkapı’dan başlayan Haliç Tersanesi’ne, tersane-
nin arkasındaki yemyeşil Pegai (şimdiki Kasımpaşa) 
sırtlarına baktı.

‘Tersane! Sana çok ihtiyacım var.’

Pargalı İbrahim Paşa saygılı bir şekilde salona 
girdi:

“Sultanım, Kasım Paşa huzuru şahanenize ka-
bulünü diler.”

Sultan Süleyman döndü, tahtına doğru yürüdü:

“Gelsin!”

Kasım Paşa’nın girmesiyle oturmaktan vazgeçti. 
Az önce baktığı pencereye doğru yürüdü:
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“İkiniz de böyle geliniz!” dedi.

Paşalarına Galata Kulesi’ni gösterdi:

“Osmanlı Galata Kulesi’ne benziyor. Evler de di-
ğer devletlere…”

“Çok isabetli benzetme, Sultanım!” dedi, İbra-
him Paşa. “Kule, evlerin arasında devletiniz gibi çok 
ihtişamlı duruyor. Dünyada sizin yüceliğinize ula-
şacak ne kral, ne sultan ne de imparator var. En bü-
yükleri bile ancak bir veziriniz ayarında olabilir. Os-
manlı, sayenizde çok büyük…”

“Daha da büyüyecek… Azim, gayret gerek…” Sul-
tan Süleyman ansızın Kasım Paşa’ya döndü: “Paşa, 
senden hoşnuduz. Rodos’ta iyi bir sınav verdin. Seni 
bir sınava daha sokmayı murat ederiz.”

Kasım Paşa hafifçe kıpırdadı:

“Ferman Sultanımızındır.”

“Senin için kaptan-ı deryalık makamını düşün-
dük. Zor bir görev… Din ve devletin için gösterdiğin 
gayrete bakarak bu görevin de hakkını vereceğine 
inanıyoruz. Neden zor bir görev? Çünkü denizleri-
mizde huzur, dirlik yoktur. Akdeniz bir yangın yeri-
dir. Kızıldeniz, Basra Körfezi altlarında Hindistan’a, 
Çin’e gidip gelen İspanyol, Portekiz gemileri kıyıla-
rımızı, ticaret gemilerimizi rahatsız etmektedir. Al-
lah’ın izniyle Rodos’u aldık. Rodos, Anadolu’nun 
bağrında bir fesat yuvasıydı. Onu almakla iş bit-
miş olmuyor. Kıbrıs var, Malta var, Sicilya… Bunlar 
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Hristiyanların elinde oldukça bize rahat, huzur yok. 

Cezayir taraflarında Barbaros Hayrettin Reis düş-

manla cenk eder.”

“Bilirim, Sultanım!” dedi, Kasım Paşa. “Mısır’da 

iken temasımız oldu.”

“Ona dikkat edesin ve destek veresin! İtalya, Si-

cilya ve İspanya’ya yaptığı seferler düşmana korku 

ve zarar verir. Denizlerdeki yangını söndürmek, düş-

mana galip gelmek için daha çok gemi, iyi eğitilmiş 

denizci, bol top, tüfek ve cephane gerekli...”

İbrahim Paşa:

“Evet Sultanım” dedi, “ama üstesinden geliriz.”

“İş, tersanelerimizde… Büyük dedemiz Mehmet 

Han, dedemiz Bayezid Han, babamız Selim Han, 

mekânları cennet olsun, tersaneyi büyütmek için 

hep gayret gösterdiler. Şimdi gayret sırası bizdedir. 

Farklı bölgelerdeki on iki parça tersanemiz, dedemiz 

ve babamız zamanında yavaş yavaş Haliç’te topla-

nır oldu. Biz dahi ne kadar usta, kalafatçı, yelkenci 

var; toplayacağız. Masrafı azaltmak, tek elde topla-

mak için Haliç ana merkez olacak. Diğer tersaneler 

bakım, ikmal işlerine destek olsunlar…”

Sultan, yerine oturdu:

“Kasım Paşa ne tedbir vardır, alasın!”

Kasım Paşa aynı saygılılıkla:
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“Ferman Sultanımızındır!” dedi, “İzninizle ge-

rekenleri yapayım Sultanım!” diyen İbrahim Paşa 

ile çıktı.

Hezarfen, Ahmet ve Zeynep, üçü de gözlerini 

açtılar.

“Şimdi ne olacak?” diye sordu, Zeynep.

Hezarfen:

“Şimdi, İbrahim Paşa veziriazam olarak törenle 

kaptan-ı deryalık görevini Kasım Paşa’ya devrede-

cek. Ben töreni inceledim” dedi.

Ahmet “Anlatır mısın?” diye sordu.

“Anlatırım ama bir şartla... Anlatacaklarımı sen 

yazacaksın. Bu sıralar yazma işlerini iyice Zeynep’e 

yükledin gibime geliyor.”

“Yazısı güzel de ondan… Öğretmenlerden hep 

övgü alan ben değilim ki!”

Zeynep hoşnutsuzluğunu belli edercesine yüzünü 

diğer tarafa çevirerek ‘Hıh!’ yaptı ve sonra devam etti:

“Ahmet bu… İşten kaytarma uğruna başkalarını 

pohpohlamakta üstüne yoktur.”

“Bak işte… Adın çıkmayadursun, ne yapsan al-

tında olumsuz bir şey ararlar.”

Hezarfen, Ahmet’in tarzını bu kez Ahmet’in ken-

disine uyguladı:

“Zeynep’e aldırma! Sen harika bir ikramcısın! 

Köfteyi senden daha iyi ısmarlayanını görmedim.”
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Zeynep, Hezarfen’in taktiğini çok beğendi:

“Evet, Ahmet Bey! Ben güzel yazımla konuyu yaz-

maya devam ettiğim sürece, sen de o güzel ikramcı-

lığınla bize köfte ikram etmeye devam edeceksin!”

Ahmet yapılan hamle karşısında bir süre sus pus 

kaldı. Sonra birden yüzü aydınlandı, dudakları mu-

zipçe gülümseyerek:

“Ama Zeynep’in ‘g’ ve ‘m’ harflerini ne kadar bi-

çimsiz yazdığını da söylemeden geçemeyeceğim. Bu 

her güzelliği berbat eden bir kusur…”

Hezarfen:

“Anlaşıldı. O harflerden dolayı bundan sonraki 

ödevleri o harfleri güzel yazan Ahmet yazacak. Ta-

bii, Ahmet’in köfte ikramcılığı da bundan böyle sa-

dece anılarımız arasında yer alacak.”

Uzlaşma sağlanmıştı. Hepsini bir gülme tuttu. 

Ahmet sözü şöyle bağladı:

“Bravo bize! Her birimizin ilginç yetenekleri var. 

Ama ortak yeteneğimiz, söz ustalığı… Bizde bu ye-

tenek varken hiçbir şeyin altında kalmayız.”

Birbirlerini çok sevdiklerini bir kez daha his-

settiler.

Bir taraftan da vakit ilerliyordu. Konunun biti-

rilmesi gerekiyordu.

Ahmet, Hezarfen’e sözünü hatırlattı:

“Hadi, sen anlatacaktın!”
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“Anlatıyorum: Aslında deminki tören her kap-

tan-ı derya için yapılırdı. Kasım Paşa, kendisini hu-

zura kabul etmesi için Veziriazam İbrahim Paşa’ya, 

Paşa Kapısı’na gitti. Huzura kabul edildi.

Kaptan-ı deryanın görev alanı çok genişti. Kara-

deniz’den, Akdeniz Cebelitarık Boğazı’na; Kızılde-

niz, Basra Körfezi’nden Hint Okyanusu’na yaklaşık 

yirmi milyon kilometrekarelik bir imparatorluğun 

sularını koruyacak; Gelibolu, Mezistre, İnebahtı, İz-

mir, Cezayir gibi birçok sahil kenti ve ülkesi ile ter-

saneleri yönetecekti.

Atama fermanı Kasım Paşa’nın kendisine teslim 

edildi. Böylece paşanın görevi resmen başlamış oldu.

Kasım Paşa, iskelede bekleyen makam teknesi 

ile Haliç Tersanesi’ne doğru yola çıktı. Yolda bütün 

hayatı hızla gözlerinin önünden akıp geçti. KASIMPAŞA -19- RESİM

Şimdi yüksek yetkilerle donatılmış bir makamın 

sahibiydi. Makamının bulunduğu semtin tüm so-

rumluluğu ona ait idi.

Tersaneyi düzene sokacak, çevresini örnek bir 

yerleşim alanı hâline getirecekti. Tersane çok önem-

liydi.

Tersanenin yakınlarına geldiler. Haliç’in dalgalı 

suları tekneyi yalıyor, suya inip çıkan küreklerin şa-

pırtılarını çıkardığı seslerle bastırıyor, adeta ben si-

zin küreklerinizden güçlüyüm uyarısı yapıyordu.
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Tersane çevresinde oturan halk, değişik meslek-

lerde çalışan erkekler ve onların ailelerinden olu-

şuyordu. Bunların önde gelenleri azap askerleri, 

yelkenciler, dümenciler, kalafatçılar, humbaracılar, 

vardiyan (işçi) ve topçulardı.

Bunları tersane yöneticileri izliyordu. Tersane 

üst yöneticileri şöyle sıralanıyordu: En başta Kap-

tan Paşa ya da Kaptan-ı Derya (şimdiki Deniz Kuv-

vetleri Komutanı), Tersane Emini, (Tersane-i Âmire 

Emini), Tersane Kethüdası (Tersane ve çevresinin gü-

venlik sorumlusu), Tersane Ağası (Teknik Sorumlu, 

Mimar, Mühendis… vs), Liman Reisi, Tersane Kâtibi, 

Tersane Defter Emini, Tersane Ruznamçesi (Tersane 

günlük yazarı), Kalyonlar Kâtibi…

Kasım Paşa, iskeleye adım attı. Kendisini tersane 

emini ile tersane kethüdası karşıladı. Paşa’yı tören 

için Büyük Köşk’e (komutanlık binasına) götürdüler.

Paşa, kahvesini içtikten sonra yöneticilerle ve 

kaptanlarla tanıştı. Bu arada tersane şeyhi de du-

alar etmiş, Paşa’ya başarılar dilemişti. Törenin so-

nunda toplar atıldı.

Top sesleriyle birlikte Paşa’nın görevi fiilen baş-

lamış oldu.

Pegai halkı değişik din ve etnik kökenlerden 

gelen insanlardan oluşuyordu. Müslüman kökenli 

insanlar fetihten hemen sonra azınlıktaydı. Fatih 

Sultan Mehmet’in tersaneye ve tophaneye ustalar, 
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işçiler getirtmesiyle her iki semtte nüfus yapısı de-

ğişmeye başlamıştı.

Bayezid Han, artan Müslüman nüfusun raha-

tını, eğitimini sağlamak için özel bir çaba harcadı. 

Tersane çevresinin imarıyla, tersanenin büyütülme-

siyle özel olarak ilgilendi.

1490-1500 yılları arasında İspanya Endülüs İs-

lam Devletleri’nin yıkılmasından sonra Müslüman-

larla birlikte Yahudiler de İspanya’dan kaçıyordu. Bu 

kaçışa daha sonra Oruç ve Hızır Reis kardeşler (Bar-

baros Kardeşler) başta olmak üzere birçok kişi yar-

dım ediyordu. Şimdi kaptan-ı derya olarak Kasım 

Paşa’ya da büyük iş düşüyordu: İspanya’dan Müs-

lümanları ve Yahudileri kaçırmak…

Bayezid Han döneminde İspanya’dan İstanbul’a 

gelen Yahudiler, tersane çevresine yerleştirildiler. 

Bu insanlar tersane işçiliği, Âhi örgütlerine bağlı 

tabaklık, nalbantlık, saraçlık, çinicilik, dokumacı-

lık gibi işlerden ziyade, daha çok Galata’da açtık-

ları işyerlerinde kuyumculuk, bankerlik gibi işlerle 

ilgileniyorlardı. Yerleşim yeri olarak da Pegai’den 

çok tersane karşısına düşen Balat, Fener gibi yer-

leri seçiyorlardı.

Kasım Paşa, görevi gereği Yahudilerin ileri ge-

lenlerini dinledi. Sorunlarının çözümü için tedbirler 

aldı. İspanya’dan getirilecekler hakkında bilgi edindi.
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Pegai nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Rum-

ların yerleşim sorunları ve çalışma düzenleri ile il-

gilendi.

Gürcüler, Ermeniler, Romanlar ve giderek çoğa-

lan Müslümanların ortak sorunları, taşan dereler ve 

yıkılan köprülerdi.

Bir toplantıda:

“Enderun Mektebi’nde okurken Okçular Tek-

kesi’ne gelmiştik. Ta o zamanlar, bu bölgenin ıslahı 

hakkında konuşmuştuk. Nasip bana imiş!” dedi, Ka-

sım Paşa.

Günümüzdeki Kızılay Meydanı, Kasım Paşa’nın 

yöneticilik yaptığı dönemden önce de sonra da ta-

bakhane (deri ve kösele işleme yeri) olarak kullanı-

lıyordu. Tabakların, işi gereği çok atığı çıkıyordu. Bu 

atıklar da, şimdi üstü kapanmış olan Tersane Deresi 

(Daha sonraki adı Kasımpaşa Deresi) yoluyla Ha-

liç’e dökülüyordu. Bu da büyük bir kirlenmeye yol 

açıyordu. Kasım Paşa zorunlu olarak bu soruna el 

attı. Ayrıca derenin getirdiği toprak da ayrı bir so-

rundu. Bu sorunu çözmek için de çanak, çömlek, 

seramik, çini yapanlara, derenin toprağını kullan-

maları ve dereyi temizlemeleri şartıyla özendirici 

destekler sağladı, vergi almadı. Dahası Kütahya’dan 

da çanak çömlekçi getirtti.

Pegai’nin gelirinin önemli bir bölümünü ortaya 

koyan tabak esnafının başka sorunları da vardı. O 
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dönemde Hasköy – Sütlüce arasında yoğun büyük-

baş hayvan kesimleri yapılıyordu. Daha sonra İs-

tanbul’un mezbahası olacak olan bu yer, Haliç’in 

kirlenmesinde önemli rol oynayacaktı. Surdibi, (Kaz-

lıçeşme tarafları), Eyüp tabakları ile Pegai tabakları 

arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerinin 

dağıtımı ile ilgili sorunlar yaşanıyordu.

Paşa, bu sorunlara da el attı.

Tersane içindeki çalışmalar yürütülürken, bir 

yandan da tersane çevresinin imar sorunlarına da 

hızla çözüm üretiliyordu.

Artan Müslüman nüfusa yeni yerleşim yerleri 

açılıyor, yollar ve çeşmeler düzenleniyordu. Bu ko-

nudaki çalışmalar Kasım Paşa’nın önemli ölçüde 

zamanını alıyordu.

Nüfus arttıkça Katolik, Ortodoks, Musevi, Müs-

lüman ibadethaneleri çoğalıyor, Pegai’nin her kö-

şesinde değişik ibadethaneler açılıyordu. Değişik 

inançlara sahip, kendi içlerinde özerk sayılabilecek 

bu insan topluluklarını adil bir yönetim altında, ba-

rış içinde yaşatabilmek yetenek isterdi. Bu yetenek 

Kasım Paşa’da yeterince vardı.

Araya Mohaç Zaferi ile sonuçlanacak Macaris-

tan seferi girmesine, paşanın tersane ve çevresi hiz-

metleri kesintiye uğramasına rağmen kafasında var 

olanı uygulamayı başardı:

Kasım Paşa Külliyesi…
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Mimar Sinan o yıllarda Koca Sinan olmamıştı; 
henüz Sinan Kalfa’ydı.

Kasım Paşa, yanına aldığı Sinan Kalfa ile beraber 
bugünkü Bahriye Caddesi içlerine doğru yürümeye 
başladı. Gerek Doymaz Deresi gerekse Tersane De-
resi oldukça ıslah edilmiş, üstlerindeki ahşap köp-
rüler çoğalmış, dere kıyıları dükkânlarla ve çeşitli 
tesislerle dolmaya başlamıştı.

“Paşa Hazretleri, daha önce de inceleme yapmış-
tım” dedi, Sinan Kalfa. “Dediğim yer, derenin şu kı-
yısı… Camiyi tabakhaneye yakın yapacağız. Hamam 
tabakhaneyle cami arasında olmalı. Medrese cami-
nin çevresinde... Sebil, imaret, şifa ocağı, dükkânlar 
yan yana… Bendeniz böyle düşünürüm.”

Sinan’ın gösterdiği yere geldiler. Burası geniş bir 
düzlüktü. Bölgenin kalbinin atacağı külliyenin ku-
rulmasına Kasım Paşa izin verdi.

İlk kazma vuruldu.

Sinan Kalfa’nın hummalı çalışmaları sonucu 
Kasım Paşa Külliyesi bitirildi. Halka hizmet sun-
maya başladı.

Külliye, kısa sürede Pegai’nin kalbi oldu. Önce 
Pegai isminin yanında Kasımpaşa adı da kullanıl-
maya başlandı. Uzun süre geçmeden semt, Kasım-
paşa adını aldı. Tersaneye de Kasımpaşa Tersanesi 
denir oldu.



138

Bu arada Paşa, camisi ve külliyesinin artan mal-
zemelerinden kızı Belkıs Hatun’un isteğiyle Sinan 
Kalfa’ya Çatmalı Mescit’i yaptırdı. Günümüzde Paşa 
Camisi gibi Belkıs Hatun adına yapılan Çatmalı Mes-
cit de hizmete devam ediyor.

Mescidin adını alan Çatma Mescit Mahalle-
si’nde, Belkıs Hatun’un yaptırdığı bir de Belkıs Ha-
tun Sıbyan (Çocuk) Mektebi vardı. Okul, günümüze 
kadar ulaşamadı.

Kasımpaşa Külliyesi’nden ise günümüze Kasım-
paşa Camisi (Camiikebir), Kasımpaşa Hamamı, Gü-
zelce (Kasım Paşa) İmam Hatip Ortaokulu kaldı.

Kasım Paşa, 1529 yılında “Üçüncü Vezirliğe” yük-
seldi. Aynı yıllarını Rumeli Beylerbeyi olarak geçiren 
Paşa, Sultan Süleyman’ın 1539’daki Irak Seferi’ne katıldı.

1540’tan sonraki yılları Gelibolu’da geçen Paşa, 
1543 yılında vefat etti. Türbesi, Gelibolu Camiike-
bir avlusundadır.

Öğretmenleri, çocuklar için Beyoğlu Belediye 
Başkanı’ndan bir görüşme talep etmişti. Çocuklar 
kendileri için görüşme düzenlendiğini öğrenince 
çok heyecanlandılar. Hezarfen, Zeynep ve Ahmet, 
Belediye Başkanlığına görüşmeye gittiklerinde, Be-
yoğlu Belediye Başkanı onları çok sıcak karşıladı. KASIMPAŞA -20- RESİM

Kısa bir tanışmanın ardından, Başkan kendi 
eliyle, yemiş ve çerez dolu büyükçe bir tabak getirdi:

“Hem yiyelim hem konuşalım!” dedi.



139



140

Ahmet’in yüzü birden aydınlandı. Zeynep azar-

lar gibi yan gözle arkadaşına baktı.

Başkan “Bu arada ne içeriz?” diye tekrar sordu. 

Çocuklar biraz da sıkılarak taleplerini söylediler. 

Başkan talepleri yanlarında bekleyen görevliye ile-

terek konuşmasına devam etti:

“Benden ne istediğinizi biliyorum: Kasım Paşa 

ile ilgili güzel bir çalışma yaptınız ve bu çalışma 

hakkında ne düşündüğümü öğrenmek istiyorsunuz. 

Ayrıca çalışmanızı nasıl değerlendirebiliriz? Bun-

ları konuşalım! İsteğiniz tam olarak bu, değil mi?”

Zeynep ile Hezarfen tatlı bir heyecanla birbir-

lerine bakıp neredeyse aynı anda cevap verdiler:

“Evet, Başkanım!”

O anda Ahmet, çerez tabağını süzmekle meş-

guldü. Arkadaşlarının “Evet!” sözünü duyunca bir-

den kendine geldi, başıyla arkadaşlarını tasdik etti.

Başkan, hepsini mutlu kılan anlamlı bir ko-

nuşma yaptı:

“Çocuklar, her şeyden önce sizlerle bir arada ol-

maktan büyük bir keyif aldığımı bilmenizi isterim. 

Sizlerle bir araya gelmek beni heyecanlandırıyor, 

mutlu ediyor. Sizlerin en ufak bir başarısı karşısında 

seviniyor, geleceğe daha umutlu bakabiliyorum. Or-

taya koyduğunuz çalışma Beyoğlu için çok kıymetli. 

Değerli bir kültür hizmeti.



141

Bizim şanlı tarihimiz her biri birbirinden başa-
rılı isimlerle dolu. Onların isimlerini her daim yaşat-
mak, hatırlamak ve tanıtmak bizler için çok önemli 
bir vazife. İsimlerini verdiğimiz semtlerimiz, sokak-
larımız, caddelerimiz var; fakat bu yetmez. Onları 
en doğru şekilde anlamalı, sesimizin ulaştığı her-
kese anlatmalıyız. Bununla da yetinmeyip onların 
bizlere emanet ettiği bu mirası, en az onlar kadar 
ileriye taşımalıyız. Bunun bir tek yolu var o da oku-
maktan, araştırmaktan, çalışmaktan; ama çok çalış-
maktan geçiyor.

Ben de Kasımpaşalıyım. Çocukluğum tıpkı siz-
ler gibi burada geçti. Her sokağında bir başka hatı-
ram, her köşesinde bir yaşanmışlığım var. Kendimi 
bunun için şanslı sayıyorum. Ben her yaptığım işi 
bu sorumlulukla yapıyorum. Hem bu medeniyetin 
bir varisi, hem de bu toprakların bir evladı olarak.

Bu bayrak yarışını sizlerin de en güzel şekilde 
sürdüreceğinizden eminim. Bizler için sizlere des-
tek olmaktan, sizlerin önünü açmaktan daha önemli 
bir görev yoktur. Bu vesile ile ben bu çalışmanızın 
bir kitap hâline gelmesinde sizlere yardımcı olmak 
istiyorum.

Sizler gibi her biri birbirinden akıllı kardeşleri-
nizin de bu kıymetli çalışmadan faydalanması ge-
rektiğine inanıyorum. Bu çalışmanın onlar için bir 
örnek olmasını ümit ediyorum. Hepiniz birer Hezar-
fen’siniz. Ve nice Hezarfen için örnek bir iş ortaya 
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çıkardınız. Mevla emeklerinizi bereketlendirsin, bu 
kıymetli çalışmanız nicelerine vesile olsun inşallah. 

Hezarfen, Zeynep ve Ahmet, Osmanlı için çok 
önemli bir yere sahip olan Kasım Paşa’nın hayatını 
araştırmak üzere kendilerine fırsat tanıyan öğret-
menlerine ve yapılacak olan bu çalışmayı değerli bir 
belge hâline getirip insanların faydalanmasına vesile 
olacak olan Beyoğlu Belediye Başkanı’na en içten ve 
samimi teşekkürlerini sunarak binadan ayrıldılar.

Osmanlı Devleti’ne çeşitli görevlerde hizmet 
eden Kasım Paşa, Beyoğlu’nda bulunan bir semte 
de ismini vermiştir. Kasımpaşa semtinde yaptırdığı 
külliyeden günümüze Kasımpaşa Camisi ve Kasım-
paşa Hamamı kalmıştır. Ayrıca, aynı semtte Güzelce 
Kasım Paşa’ya ithafen Güzelce İmam Hatip Ortao-
kulu bulunmaktadır.
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Sözlük

A
Adil: Haktan ve hukuktan ayrıl-

mayan, hakkı yerine getiren.

Ahali: Aynı yerde oturuyor ol-
maktan başka ortak niteliği 
olmayan insan topluluğu.

Ahşap: Ağaçtan, tahtadan ya-
pılmış olan.

Akçe: Eskiden kullanılmış me-
tal para.

Akıbet: Son, sonuç.

Akıncı: Düşman topraklarına 
akınlar düzenleyen savaşçı.

Alp: Yiğit, kahraman.

Amiral: General aşamasına eşit 
aşamadaki deniz subayı.

B
Banker: Para, altın, hisse senedi 

gibi taşınır ve değerli mal-
ların alım satımını meslek 
edinmiş kimse.

Bellek: Yaşananları, görülen-
leri, öğrenilenleri bilinçli bir 
şekilde zihinde tutma, kay-
detme işi, akıl, hafıza.

Beşibiryerde: Beş altın liradan 
oluşan altın.

Beylerbeyi: Sancak beylerinin 
başı.

Burç: Kale duvarlarının belli yer-
lerine daha yüksek ve yuvar-
lak olarak yapılan taş duvar.

C
Cephane: Tabanca, tüfek, top 

gibi ateşli silahlarla kullanı-
lan her türlü patlayıcı madde.

Ç
Çeri: Bakınız: Yeniçeri.

D
Derbi maç: Büyük takımlar ara-

sında yapılan maç.

Devlet-i Âli Osman: Yüce Os-
manlı Devleti.

Devşirme: 1-Toplama, 2-Yeniçeri 
askeri yetiştirmek için küçük 
yaşta evinden alınan çocuk.

E
Edebiyat: Bir olay, duygu, dü-

şünce ya da hayali, yazılı 
veya sözlü olarak, kurallı ve 
etkili biçimde anlatma sanatı.

Er meydanı: Osmanlılarda gü-
reş, ok yarışları yapılan mey-
danlara verilen ad.

Eşkıya: Şehir dışındaki yerlerde 
yol kesen, ev basan hırsızlar, 
soyguncular.
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F
Ferman: Padişahın emri, buyruğu.

Fes: Şapka olarak kullanılan, 
kırmızı kalın kumaştan ya-
pılmış, güneşliksiz, püsküllü 
baş giyeceği.

Fesat: Ara bozucu, ortalığı karış-
tırıcı, kötü düşünceli.

Fetih: Bir şehir veya ülkeyi sa-
vaşarak ele geçirmek.

G
Gaza: İslam dinini savunmak veya 

yaymak için yapılan savaş.

Gazi: Düşmanlarıyla savaşa gir-
miş, savaşta yaralanmış veya 
Müslümanlara komutanlık 
etmiş kimse.

Güzide: Seçilmiş, seçkin, seçme.

H
Haçlı Seferleri: 1050-1270 yılları 

arasında Papa’nın öncülü-
ğünde, Kudüs’ü kurtarmak 
amacıyla düzenlenen Ka-
tolik Haçlı ordularının Ana-
dolu ve Akdeniz üzerinden 
Suriye’ye yaptıkları seferler.

Hakşinas: Değer bilir.

Han: 1- Eskiden yolcuların ko-
nakladıkları yer. 2- Türklerde 
ve Moğollarda eskiden devlet 
başkanlarına verilen unvan.

Hasodabaşı: Osmanlı padişah-
larının en yakınında bulunan 

ve özel hizmetine de bakan 
erkek görevli.

Hayıflanmak: Acımak, üzülmek, 
yazıklanmak, yerinmek.

Humbaracı: Eskiden Osman-
lılarda patlayıcı maddeleri 
topla veya elle atan asker.

Hummalı çalışma: Ara verme-
den çok yoğun olarak çalışma.

Huzur: 1-Rahatlık, dirlik, başı 
dinç olma durumu. 2- Padi-
şahın devlet hizmetlerini yü-
rüttüğü salon veya yer.

Hüner : Ustalık, beceriklilik.

Hünkâr: Osmanlılarda padişah 
için kullanılan unvan.

I
Islah etmek: İyileştirmek, doğru 

yola getirmek.

İ
İbadethane: İbadet edilmek için 

yapılmış yer, tapınak.

İfa etmek: Yerine getirmek, yap-
mak.

İhya etmek: İsteğine kavuşma-
sını sağlamak, iyileştirmek.

İkmal: Bir şeyin eksiğini tamam-
lama, bitirme.

İmkân: Faydalanılan uygun du-
rum, olanak.

İmparator: Birden fazla milleti 
bünyesinde barındıran dev-
leti yöneten kimse.
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K
Kabza: Silah, kılıç gibi şeylerde 

tutmaya yarar yer, tutak, sap.

Kadırga: Eskiden Akdeniz’de 
kullanılmış hem kürek hem 
de yelkenle çalışan, kalyon-
dan küçük savaş gemisi.

Kadro: Bir kamu kuruluşunda 
işleri yürüten kimselerin gö-
rev, sorumluluk, yetkilerinin 
tamamı.

Kaftan: Çoğu ipekten yapılma 
süslü ve uzun üst giyeceği.

Kalafat: Gemi tahtaları arasını 
iplik veya bezle doldurup üs-
tüne zift dökerek su almasını 
engelleme işi.

Kavuk: Osmanlı döneminde gi-
yilmiş olan ve birçok türleri 
bulunan, pamuktan yapıl-
mış, üzerine sarık dolanan 
erkek başlığı.

Kerevet: Üzerine şilte serilerek 
oturulan veya üstünde yatı-
lan tahtadan seki.

Kervansaray: Eskiden kervan-
ların konaklaması için ya-
pılmış büyük han.

Kethüda: Eskiden zengin kim-
selerin veya devlet yönetici-
lerinin yakın hizmetini gören 
kimse, kâhya.

Kılıf: Bir şeyi korumak için ya-
pılmış yumuşak kap.

Kızak: Kar ya da buz üzerinde ka-
yarak yol alan tekerleksiz taşıt.

Korsan: Deniz hırsızı, deniz eş-
kıyası.

Külliye: Bir caminin çevresinde 
camiye bağlı olarak yapılmış 
hamam, okul, sağlık kuru-
luşu ve dükkânların tamamı.

L
Lağımcı: Düşman kalelerini yık-

mak için yer altından tünel 
kazan asker.

Lala: Eskiden çocuk şehzadele-
rin eğitimiyle ilgilenen hoca.

Leb: Dudak.

Lütuf: İyilik, yardım.

M
Makbule geçmek: Çok beğenil-

mek, işe yaramak.

Matbaa: Basımevi.

Mazhar olmak: İyi bir sonuca 
ulaşmak, erişmek.

Mekânı cennet olsun: Ölmüş 
olan sevdiği kimsenin cen-
nete gitmesini dilemek.

Mekteb-i Hümayun: Osmanlı-
larda Topkapı Sarayı’ndaki 
şehzadelerin ve çok yete-
nekli devşirme çocukların 
eğitildikleri okul.

Mevlevihane: Mevlevilerin ibadet 
ettikleri, zikir yaptıkları tekke.

Mezuniyet: Okulu bitirme.
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Mıknatıs: Demir ve başka bazı 
metalleri çekme özelliği olan 
demir oksit.

Moliere: Fransız komedi yazarı.

Moral: İnsanda bulunan ruh 
gücü, maneviyat.

Mukaddes: Kutsal.

Murassa tahtı: Çok değerli taş-
larla süslü taht.

Muvaffak: Başarılı.

Mübarek: Verimli, bereketli; 
kutlu, kutsal.

N
Nüsha: Birbirinin aynısı olan, 

benzer olan, kopya olan.

O
Okyanus: Kıtaları birbirinden 

ayıran büyük deniz, umman.

Ordugâh: Bir yerden bir yere gi-
den ordunun konakladığı yer.

Ö
Özerk: Kendi kendini yönetme 

yetkisi olan, muhtar, otonom.

P
Peder: Baba; papaz.

Proje: Tasarlanmış ve uygulan-
mayı bekleyen, tasarı; bir bi-
limsel çalışma tasarısı.

Pusula: Üzerinde kuzey-güney 
doğrultusunu gösteren bir 
iğne olan ve yön tespitinde 
kullanılan kadranlı alet.

R
Rahmetli: Ölmüş bir kimsenin 

adı yerine kullanılabilir.

Rapor: Bir araştırma sonucunu 
bildiren yazı.

Refah: Bolluk, rahatlık içinde 
yaşama, gönenç.

Rütbe: Derece, paye; subay, ast-
subay ve polislerin bulun-
dukları derece, mevki.

S
Sabit fikirli: Saplantılı, saplan-

tısı olan.

Sadak: İçine ok konulan torba 
veya kutu.

Sadrazam: Osmanlılarda baş-
bakana verilen ad.

Samur kürk: Sansar veya sin-
cap derisinden yapılan kürk.

Sancak: 1- Askeri birliklere ve-
rilen üstü yazılı, süslemeli 
bayrak. 2- Osmanlılarda ille 
ilçe arası yönetim yeri, mu-
tasarrıflık.

Sancak Beyi: Sancak yönetimin-
den sorumlu kimse.

Sedir: 1- Akdeniz bölgesinde 
yetişen, kerestesi değerli bir 
ağaç. 2- Kol koyacak yeri ve 
arkalığı olmayan, oturulur, 
yatılır yer, kerevet.

Sine: Göğüs, bağır; yürek.

Sitem: Bir kimseye, bir davra-
nışının ya da bir sözünün 
üzüntü, alınganlık, kırgınlık 
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gibi duygular uyandırdığını 
yumuşak bir biçimde be-
lirtme, söyleme.

Sipahi: Osmanlılarda atlı asker.

Söylenti: Kesin olarak doğru ol-
mayan, ağızdan ağza dolaşan 
haber; şayia, rivayet.

Sur: Kale duvarı.

Süt kardeş: Aynı kadından süt 
emmiş, kardeş olmayan ço-
cukların her biri

Ş
Şövalye: Ortaçağ Avrupa’sı nda 

özel yetişmiş atlı asker.

T
Tabakhane: Hayvan postunu kul-

lanılacak duruma getirme iş-
leminin yapıldığı yer.

Talim: Uygulamalı olarak yapı-
lan askerlik eğitimi.

Taşra: Bir ülkenin başkenti ya da 
anakentleri dışındaki yerle-
rin tümü.

Tecrübe: Deneyim, görgü.

Tekke: Aynı tarikattan olanların 
toplandıkları ibadet, eğitim 
yaptıkları yer, dergâh.

Tersane: Gemi yapılan yer, gemilik.

Tersane-i Âmire: Haliç Tersa-
nesi yönetim yeri. 

Teveccüh: Güler yüz, yakın ilgi 
gösterme, yakınlık duyma, 
hoşlanma, sevme.

Tophane-i Âmire: Beyoğlu’ndaki 
Osmanlılar zamanında top 
dökülen yerin yöneticiliği.

U
Unvan: Bir kimsenin işi, mes-

leği, toplumdaki yeri ile il-
gili kullanılan ad, san.

Usturlap: Gök cisimlerinin yük-
seltilerini ölçmekte kullanı-
lan alet.

Ü
Ümmet: Hazreti Muhammed’e 

inanan Müslümanların tümü.

V
Vakıf: Bir topluluk veya şahıs ta-

rafından bırakılan mal ya da 
paranın amacına uygun kul-
lanıldığı merkez.

Vezir: Osmanlılarda günümüz-
deki bakanlık görevini ya-
pan kimse.

Y
Yumuşak doku: İnsanlarda, hay-

vanlarda deri ile kemik ara-
sındaki kas ve yağdan olu-
şan tabaka. 

Yetkili: Herhangi bir işte yetkisi 
olan kimse

Yeniçeri: Osmanlılarda bir as-
ker sınıfı.

Z
Zift: Katrandan elde edilen si-

yah, katı madde.
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Dudak bükmek: Bir şeyi umur-
samadığını, beğenmediğini 
belli eden bir tavır almak.

Göz atmak: Üzerinde uzun boylu 
durmayıp şöyle bir bakıp 
geçmek.

Kaleme almak: Düşüncelerini, 
duygularını yazıya geçirmek, 
kâğıda dökmek.

Kulak kabartmak: Belli etme-
meye çabalayarak dinlemek.

Alçak gönüllü olmak: Başkala-
rını küçük görmeyen, büyük-
lenmeyen, mütevazi kimse.

Ayağa fırlamak: Hızla ayağa 
kalkmak.

Bir avuç kalmak: Sayıca az kal-
mak.

Birlikten kuvvet doğar: Birlik 
ve beraberlik içinde yapılan 
işlerden hep kazançla çıkıl-
dığını, başarılar yakalandı-
ğını anlatır.

Boy ölçüşmek: Yarışmak, değer 
yarışına girmek.


