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Ciddiyet ve Mizah,Ahmet Rasim'in BUtUn Eserleri dizisinin yedinci kitab1d1r. Ilk defa 1336 C1920)tarihinde Cidd U Mizah
ad1yla bas1lm15t1r.
Latin harfleriyle ilk kez yay1nlanan Ciddiyet ve Mizah bir
makaleler bUtUnUdUr. HergUn gazetede makaleler yazan Ahmet Rasim
Cidd U Mizah ad1n1 cok sevmis bir d6nem gazetedeki sUtununun da
ba5l1b1 olmustur.
Ciddiyet ve Mizah'ta elliyedi yaz1 var.Bu yaz1lar1n bUyUk
b61UmU Tasvir-i Efkar Gazetesinde yay1nlanm1st1r.Makalelerinin bUyUk
bir b61UmUnUn yay1nland1b1 tarihlerde Balkan Sava51n1n bUyUk ac1lar1
ya5and1b1ndan;Ahmet
Rasim yaz1lar1nda bu ac1 olay kar51s1nda direnmeyi,cal15may1 ve birlik dUsUncesini 6ne c1karm15t1r.
Ciddiyet ve Mizah 'taki yaz1lar d6nemin siyasal olaylar1, I
ttihat ve Terakki, milliyetcilik, toprak kay1plar1, parti mUcadeleleri, dil, edebiyat, mus1ki ve basin yaz1larda islenen konulard1r.
BUtUn bunlar1n yan1nda Istanbul'un sosyal hayat1ndan kesitleri, ayr1nt1lar1 bu kitapta Ahmet Rasim'in canl1 Uslubundan okuyol' LIZ
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Ciddiyet ve Mizah'1n makale konular1 d6nemi geredi siyasal
olaylar1, toprak kay1plar1n1 ve milliyetcilik duygular1n1 isledi~i
icin; geleneksel yiyecek ve iceceklere hie de~inilmemi5. Mekan
giyecek ve baz1 aksesuarlarlar makalelerde yer alm15t1r.

KtTABIN

tCtNDEKtLER

LAF O GOZAF
tCABINA BAKARIZ
BtR GENCTEN
ALDI~IM
DERS
NAStHAT
DEVRI
BtR HU VAR IMIS
HOCA
DEVAM
KtM BILIR
VATANCODA
BIR KOTOPHANE
LISANIMIZIN
ISLAHI
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TATVOS EFENDI ENKSERCIVAN
HOKOMET ILE BIZ
MODAFAA-t MILLIVE'DE MUAVENET-I
GIBt
NtNNI tLE SARKI
ESKI YENI POLITtKA
BtZ BIRER dLCO IMtStZ
ZAMAN StYASET
SEHREMANETINE DAtR
SUCUDA BtR TEMASA
GENCLtK,IHTIYARLIK
NEREDEV1Z
KAYIP ARANIYOR
FILOZOFUN SOPASI
LISANIMIZ
KABtNE VE MATBUAT
AVINE-I GAMMAZ
KIYAFET-t NISVAN
BIR SENDEN ON BENDEN
B!R TASAVVURUN DEVR-1
TEKAMOLO
!TT!HAT VE TERAKKt'YE
AKD-! SULH
BEKC! tLE BEN
VATAN YETIMI
BORC
NEVBET-t AYAN
YENt FIKRACILARA
EBOLHEVL
MUAMELE MOCAMELE
ADLIYE MI? DAVAM YOK
ALTIN AYNI H1KMET IMI6
ESKIYE RA~BET
BDLSEVIKt NAZARIVE
BU ADAM
VANGIN VAR! ... UNUTULMAMIS
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AYASOFYA
BUyUk Konstantin d6neminde 6nce ah5ap olarak yap1lan kilise
Istanbul'un en bGyGk yap1s1 oldubundan 6nce BGyGk Kilise diye an1lm15t1r.S0nradan ad1 ayasofya olarak debi5tirilmi5tir.
Bu ad Incil'de
Isa'n1n niteliklerinden biri olan Kutsal Bilgelik anlam1na geliyordu
Yap1 404'te Patrik Khrysostomos'un sGrgUne g6nderilmesi Uzerine
c1kan bUyUk halk ayaklanmas1nda y1k1ld1.Yerine
ikinci kez yine ah5ap
bir kilise
yap1ld1. Bu kilise de hipodromda ba5layan Nika ayaklanmas1nda yak1l1p y1k1ld1.Bunun Uzerine imparator Just1n1anos kilisenin imparatorludun g6rkemini yans1tacak yUcelikte ve ta5tan yap1lmas1n1 emretti.Plan1 d6nemin UnlU ustalar1 Anthemios ve tsidoros'a
cizdirildi.Ayasofya'n1n
bu son yap1m1nda bin usta ve onbin i5ci cal15t1.Cal15malar be5 y1l sUrdU. Ac1l15 t6reni 537'de yap1ld1.
Yeni yap1lan yap1 da bugUnkU Ayasofya'dan farkl1yd1.Bitiminden yirmiiki y1l sonraki bUyUk depremde be5yUzelliseki2
kubbenin
dobLI y6nU bUtUnUyle c6ktU ve 6nemli bir onar1mdan sonra 5G2'de bir
kez daha tekrarlana~ bir t6renle yeniden ac1ld1.Ayasofya bundan sonra da ce5itli nedenlerle bircok onar1m g6rdU.Yap1ya en bUyUk zarar
1stanbul'u yabmalayan Bat1 H1ristiyanlar11n1n Hacl1 ordular taraf1ndan verildi. Haclilar bUtUn kent gibi bu an1tsal yap1y1 da ya~malad1lar ve kilisedeki kutsal a5yalar1 s6kerek hayvanlar1na sUs yapt1lar.
Fatih Sultan Mehmet Istanbul'u fethedince (1453) ; 120G'dan
beri harap ve bak1ms1z kalan Ayasofya'da ilk Cuma Namaz1n1 k1ld1.
Kilise bUyUk onar1mlarla ve icinde yap1lan kUcUk de~i5ikliklerle
camiye d6nU5tUrUldU. Osmanl1 tmparatorlu~u sUresince de cok
iyi
bak1m g6rdU.
Cumhuriyet D6neminde AtatUrk'Un istebiyle
Ayasofya Bizans
sanat1n1 belirleyen bir mUze haline getirildi. (1935). Cami yap1ld1~1nda
kapat1lan mozaik ve duvar freskleri temizlenerek ortaya c1kar1ld1.Yak1n d6nemde de yeniden Fatih Sultan Mehmet d6neminde yap1lan mahzenin duvar kal1nt1lar1 ortaya c1kar1ld1.
Ayasofya'da Iznik cinileriyle sUslU otuzbin kitapl1k bir
kUtGphane vard1r.tznik cinileriyle sUslU bu ek yap1 Osmanl1lar d6neminde yap1lm15t1r. Ayr1ca TUrk mimarl1~1n1n en seckin 6rneklerinden birini olu5turan bir
5ad1rvan ile bir muvakk1thane ve s1byan
okulu eklenmi5tir.
Ayasofya dikd6rtgen biciminde kareye yak1n planl1d1r. Mihrapla birlikte boyu 80.9 m., eni 70 m.dir. D6rt bUyUk fil aya~1na
dayanan kubbenin cap1 33m.dir. Kubbenin yerden yUkseklidi 55.6 m.yi
bulur.
Yap1n1n bUtUn ad1rl1~1n1 107 sGtun ta51maktad1r. Bunlar1n
co~u ye5il somaki mermerden, bir b61UmU de vi5ne rengi M1s1r porfirindendir.Alttaki
sekiz somaki sUtun Efes Artemis Tap1nad1ndan
getirtilmi5tir. Geri kalan bUtUn mermerler Marmara Adalar1'ndand1r.
Ayasofya genel g6rUnGmU cizgilerindeki uyumu,orant1lar1yla
kendinden sonraki bUtUn kubbeli yap1lar1 etkilemie olan gercek bir
mimarl1k ba5 yap1t1d1r. Ayr1ca ic sUslemeleri , mozaik ve freskleri
ile insanl1k tarihinin en bUyUk yap1tlar1ndan biridir.
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P1YP1N:

Osmanl1 toplumunda yeYel gUcU 6nemli 6ltUde elleYinde toplayan
ki5i ve aileleYi beliYten bir teYimdir. 8a5lang1cta kent ve kasaba
halk1 tayaf1ndan secilen, y6re valisinden ald1klar1 * Ayanl1k Berati * il~ devlet i5leriyle ilgilenen ayanlaY onsekizinci yUzy1lda biY
cok devlet g5revini ve baz1 devlet i5lerinin yUrUtUlmesini GstlendileY; valilerle cat151p ayanl1k beratlar1n1 sadrazamdan almaya ba5layarak neredeyse ba~1ms1z birer gUc haline geldiler. ~zel Ucretli
askeYler olu5tuYarak ce5itli d6nemlerde birbirleriyle hatta halkla
devletle cat15maya girdileY.
Ba5l1calar1 aras1nda Rumeli'de Pazvando~lu Osman, Tepedelenli
Ali Pa5a, Alemdar Mustafa Pa5a, Anadolu'da Capano~ullaY1, Canikler
ve Karaosmano~ullar1n1n yer ald1klar1 ayanlar, 1807'de 1kinci Mahmut'a padi5ah1n 6zellikle kendilerine y6nelik yetkilerini k1s1tlayan * senedi ittifak * adl1 bir belge imzalatacak kadaY gUclendilerse de tkinci Mahmut'un 1slahat hareketleYi icinde ayanl1~1 kald1rmas1n1 6nleyemediler.
P1F.:AK I YE:
Tiftikten ya da yGnden d6vUlerek haz1rlanan, eskiden Mevlevi
sikkesi, potuY, yelek, cGbbe ve seccade yap1m1nda kullan1lan ince
kece kuma5. Co~unlukla tiftikten yap1lan ince kUlahlara ve bir cesit kGcGk zurnaya da arak1ye ad1 verilir.
ABf'..'.1r.
Elde dokunan yUnUn d6vUlmesi yoluyla elde edilen kaba ve dayan i k Lr bir kum,,ti;;;. Ci.:tbb(·:·2, h i r k e , pot ur , ,:,:ak5.1i··, k a l c i n VE~ tf?'l'l:i.k y ap i -:
m1nda kullan1J.1rd1. Eskiden deYvislerin giydi~i uzun, yakas1z UstJ.G~e de aba denirdi. Zaman1m1zda baz1 y6relerde cobanlar giymektedir.
B
BABI(il... t

Osmanl1 d6neminde tstanbul'da Sadrazaml1k, Dahiliye ve Hariciye
nezayetleri ile 6uray1 Devlet dairelerinin bulundudu yap1. Daha sonralal"1 mecaz olarak OsmanJ.1 y6netimi ve otoritesi yerine de kullan1lm15t1r. Sadrazamlar1n, konutlar1n1 Yesmi daire olal"ak kullanmalar1ndan 6tUrG bu dairelere kap1 denirdi. Bab1ali * yUksek kap1 *
anlam1na gelirdi. 1829'daki yang1ndan sonra 8ab1ali kagir olarak
yeniden yap1ld1. Daha 6nce tGmGyle sadrazamlar1n eml"inde olan Bab-1
Ali'deki memurluklar 1836'da yap1lan de~i5ikliklerle birer devlet
dairesine dcinU5tUrUJ.dU.
Bab1ali'deki memurlara Arap(a, Fars(a ve dider gerekli bilgileri 6~Yeten kimselere Bab1ali hocas1 deniYdi.1820'leYde Bab1ali'de baz1 memurlara Frans1zca 6~Yetmek amac1yla birde tercGme
odas1 kuruldu. AbdGlmecit ve k1smen AbdUlaziz devri, Bab1ali'nin
en cok nUfuz sahibi oldu~u ve yUrUtme organ1 olarak yetkinin saraydan Bab1ali'ye gecti~i dBnemdir.
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ve Bab1ali g6lgede kald1.1878'de bil" kez daha yanan ve onal"1lan 8ab1alinin 1911'deki yang1ndan sonra tUmUyle yanan orta b61UmG de yeniden yapt1r1ld1.S0nralar1
BUyUk Millet Meclisi HUkUmeti'nin tstanbLll temsilcili~i olarak kullan1lan Bab1ali bugUn 1stanbul Valili~i'
nin binas1 olmuetur ve cevl"esindeki semte de 8ab1ali denmektedil".
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BAB1L KULES1
Eskiden Babil'de yap1lm15 oldubu s5ylenen, TevYat'a g6Ye Nuh'un
torunlar1n1n g5kyUzUne (cennete) ula5mak icin yapt1klar1 kuledir.
Bunu g5ren Tanr1 Yehova 6yle k1zm15 ki onlar1 dillerini kar15t1r1p
birbirleriyle anlaeamaz hale getirerek cezaland1rm15. 8abil Kulesi
kimi tarih kaynaklar1nda Babil'deki Zigurat ile 6zde5le5tirilmi5tir.
90 metre y6Uksek1Gbindeki
bu tap1nak terasl1 bir piramidi and1r1yordu. Eski Yunan tarihcisi HeYodot heY biri 6tekinden kUcGk
olarak Ust Uste yap1lm15 sekiz kuleyi anlat1r. Asurlular ve
Perslerce y1kt1r1lan yap1, 1skender Babil'i ald1d1nda y1k1nt1 halindeydi. 1skender kuleyi yeniden yapt1rmak istediyse de erken 6IGmG bunu engelledi.
BAKKAL
Perakende olarak GnlGk ihtiyac maddeleYi satan ve mahalle aralar1nda kurulan kGcUk al15 veri5 dUkkan1. Eskiden cok 6nemli olan bu
al15 veYi5 yerleri gGnGmGzde sUpermarketlerin
ac1lmas1 ile bGyUk
kentlerde tamamen i5levini yitirmi5tir. Kasaba ve k6ylerde ise hala
bakkal dGkkanlar1na rastlanabilir.
BDHCA
!cine cama51r, elbise gibi 5eyler koyup koruma ve saklamaya yarayan kare bicimli kuma5.
TUrk geleneklerinde bohcan1n cok 6zel bir yeri vaYd1r. S6z ve
ni5an bohcalar1 gene k1zlar taraf1ndan sevdibinin ismi ielenerek
haz1r!an1r.
8AS6RTQSO
Kad1nlar1n saclar1n1 6rtmek Uzere ba5lar1na sard1klar1 tGlbent
veya ipekli gibi kuma5lardan 6rtil. Anadolu'da gene k1zlar ve kad1nlar ba56rtillerinin kenarlar1n1 cesitli renk iplikler ve oyalaYla
sUslerler.
Bu oyalar ayn1 zamanda kar51 tarafa mesaj niteli1indedir. Gene
k1zlar
sevdiklerini, k1zd1klar1n1, k1r1ld1klar1n1, UzUldilklerini, bu
oyalarla ifade edeYler.
BEKC1
Bir 5eyi veya bir yeYi bekleyip korumak i5iyle g5revli olan
ki5i. Osmanl1 d6neminde gece bekcileri Cases); sokak lambalar1n1 yakar, gece boyunca mahalle ve k6yleri korurlaYd1.
Bugiln 5ehirlerde gece bekcileri bulunmamaktad1r.
Gilneydo1u Anadolu B5lgesinde ve k5ylerde hala bekciler g6revlidirler.
BEYO~LU
1stanbul iline ba~l1 bir ilcedir. Yabanc1lar1n Pera ad1n1 verdikleri bu semt, Cumhuriyet d5neminden 5nce hemen hemen yaln1z az1nl1klar1n ve Avrupa'l1lar1n oturdubu bir yeYdi. Beyoblu, Bizansl1lar
d6neminde baj ve bahcelerle kapl1yd1. Bu yUzden de* Kar51yaka Bablar1* anlam1na gelen * Peran Bablar1 * olarak adland1r1l1rd1. Kanuni
Sultan Silleyman d6neminde saray ico~lanlar1n1n okumas1 icin bugilnkil
Galatasaray'da Sadrazam tbrahim Pasa taraf1ndan bir saray
yapt1r1ld1. Od6nemden ba5layarak bu semte Galatasaray ad1 verildi.
1873'te Beyoblu ile Galata aras1ndaki tUnel ac1ld1. TUrkiye'nin en
canl1 semtlBBinden olan Beyo~lu rstanbul'un eblence, al15veri5 ve ie
merkezidir.
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KU,Uk 6drencilerin Arap,a
lar1n1 koyduklar1 k1l1f.

6drenmek

i,in hocaya giderken

kitap-

CEP~:::EN

Kollar1 y1rtma,11 veya kolsuz, kenarlar1 s1rma i5lemeli folklorik bir giysi. Folklor cal15malar1nda Milli k1yafet olarak kullan1lm,::tkt ad 1 Y.
CE~<ET
Elbise tak1m1n1n yelek veya g6mlek UstUne giyilen uzun kollu
parcas1. Zaman1m1zda cok daha zengin model ve renklerde kullan1lmaktad 11'· ..
CEl?:tDE
G,,:\:,: f?t e

CAPIK
Kenarlar1 k1vY1l1p iki ucu dikilen ham deri parcas1ndan yap1lma
ayakkab1 .. GUnUmUzde hie yok denecek kadar az; k6y1Uler ve cobanlar
taraf1ndan kullan1lmaktad1r ..
CtZME
Koncu dizkapaklar1na kadar c1kan ,1kan biY nevi k15l1k ayakkab1

CUL
K1ldan yap1lm15 kaba dokuma
laY1n UzeYine 6YtU1Ur.

kuma5. Genellikle bUyUk ba5 hayvan-

D:tVANET tSLEl?:t

Diyanet :tsleri Ba5kanl1d1 TUrkiye'de din ieleYini yUrUten Uc
Mart 1924 tarihinde kurulmu5 8a5bakanl1~a badl1 devlet kurulu5udur.
G6revleri: 1slam dininin ibadet, ahlak ve toplulukla ilgili i5lerini
dUzenlemek, bu konuda toplumu ayd1nlatmak, ibadet yerlerini y6netmek
kendi te5kilat1 icinde bulunanlaY1 denetlemek, dini editim ve 6~retim programlar1n1 dUzenlemek, bu konuda gerekli kitaplar1 haz1Ylamak
yay1nlamak, y1l1n dini gUnleYini hesaplamak, ibadet zamanlar1n1
geYekli takvimlere g6re belirtmek, namaz ve oruc zamanlar1n1, iftar
saatlerini, fitre ve zekat miktarlar1n1 tslam dininin koydu~u zaman
ve 6lcillere g6re dUzenleyerek halka bildirmektir.
Diyanet :t5leri Merkez Te5kilat1; bir ba5kan, iki ikinci baekan
Din Suras1 ve Merkez Disiplin kurulundan olu5ur. Tasra Te5k5lat1nda
i!::;e i
i
mi.:tftCililkleri, il
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d iei p Lin
rul lerr ,
YE?
k6y :imaml1klar1, vaizlikler ve cami g0revlileri yer al1r.
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DtLEl<CE

BiY dilei bildirmek
y az 11,;1, i~st id s , a r z uh a L;

Uzere resmi dairelere sunulan

imzal1 istek

D?~PC12:,S?)F AKA

6ksUz, yetim, yoksul (ocuklar1n okumas1n1 sa~lamak amac1yla
1865 y1l1nda Istanbul'da kurulan ilk yat1l1 lisedir. Cemiyet Tedrisiyei Islamiye ad1yla a(1lm15t1r.
GUnUmUzde DarU55afaka Vakf1'na ba~l1 6zel okul niteli~inde
e~itim ve 6~retimine devam etmektedir.
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DAROLFONUN
Dsmanl1 Devlet'inde Universite kar51l1b1nda kullan1lan isim.
tlk defa 1846 y1l1nda b6yle bir okulun kurulmas1 kararla5t1r1ld1 ve
1862 y1l1nda bu okul Sultanahmet Meydan1nda simdi mevcut olmayan
binas1nda derslere ba5lad1. Adi ge(en okul 1871'de kapat1ld1.
1900 y1l1nda tekrar a(1ld1. Darululum, Darulilim, KUlliye, Camia gibi adlarla da an1ld1. 1933'e dek DarUlfUnun ad1yla an1lan okul
bu tarihten sonra kald1r1ld1.
DtRHEM
Eski bir ab1rl1k 61(UsUdUr. Vine eski bir arj1rl1k 6l(UsU olan
okkan1n d6rtyUzde birine, 31 desigrama e5ittir.
E
ESB AB

Daha (Ok kad1nlar1n giydibi kollu ve etekli giysi.
ENTARI
·r· opu<I ..·1 ara I<acar
I
kollu ve etekli giysi.
LIZ un ,
f--

FRANCALA
Has ve ince undan ve (ObLI dar ve uzun bicimde

yap1lan

ekmek.

FES
Eskiden memleketimizde sapka yerine kullan1lan k1rm1z1 ve kal1n
cuhadan yap1lm15 silindir seklinde bir ba5l1k.
F1YDNGA
Papyon. Kurdela ve buna benzer kumas par,alar1n1n kelebek 5eklinde bablanm15 hali.

FE RACE
Eskiden kad1nlar1n sokakta
giydikleri, mantoya benzer bol ve
yakas1n1n art k1sm1 cok defa eteklere kadar uzayan Ust giysisi.
GUnUmUzde sadece baz1 k6ylerde ve ya5l1 kad1nlar taraf1ndan kullan1lmaktad1r.
F1STAN
Entari. Baz1 uluslarda 5zellikle Arnavut ve Yunan'l1larda erkeklerin giydibi k1sa ve (Ok k1rmal1 eteklik
FALA KA
Eskiden, insanlar1 d6vmek bir ebitim yolu say1ld1b1 devirde
ayak tabanlar1na dayak atarken ayaklar1 uygun bir durumda s1k15t1r1p tutmak i(in kullan1lan iki ucuna ip babl1 bir sopadan ibaret
bulunan i5kence aleti.
G
GOFTE
Bestelenmis s6zlU mUz1k eserlerinin s~z b61GmG.
G0MLEK
VUcudun Ust k1sm1na tene giyilen
dize kadar uzayan pamuklu i(
cama51r1, ceket veya yelek alt1na giyilen d15 (ama51r1, beyaz 151k
sa~lamak i(in lamba alevine gecirilen amyanttan yap1lma k1l1f.
GALDS
Taban1n temiz kalmas1 i~in potinlerin veya ayakkab1lar1n UstUe giyilen naylon k1l1f. GUnUmUzde hijyen ortamlara girerken d15ar1
~an mikrop ta51nmamas1 amac1yla kullan1l1r.
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GhL.P,Tf;
Istanbul'un
Avrupa yakas1nda bugUnkil Karak6y, Tepeba51, Kuledibi ve Tophane'yi kapsayan ve bat1da Kas1mpa5a'ya kadar uzanan kei=s:i. m i cl :i. 'I"
Eskicabc::la da 6nemli bir yerle5me merkezi oldubu bilinen bu b61ge 1 . Constantinus d6neminde surlarla cevrilmi5tir. 2.Theodosios zaman1nda kentin 8.b6lgesini olueturan bu kesim Bizansl1lar'ca Peran
en Sykais diye biliniyordu. 1.tustinianos d6neminde 6nemli bay1nd1rl1k cal15malar1na sahne oldu ve Iustianapolis ad1n1 ald1. 1 .. Tiberios zaman1nda Halie giri5inin denetimi icin bugilnkil yolcu salonunun
yak1n1na bilyUk bir burc yapt1r1ld1 . Ticaret merkezi olarak geli5en
bu b6lge Bizans kaynaklar1nda ve Patrikhane fermanlar1nda hep Galata
olarak gecer, ancak bu ac::l1n kayna1na iliekin cok ceeitli varsay1mlar1n dorulu~u bu gilne kadar kan1tlanamam15t1r.
Cenova'l1lar Nymphaion andla5mas1yla kendilerine tan1nan ayr1cal1klardan yararla~arak buraya yerleemeye ba5lad1lar. Bizans devletinin son d6nemlerinde Galata tUmilyle bir Cenova kolonisi haline
gelmie; Peyre yada Pera ad1yla ortaca~ sonlar1nda 6nemli siyasal rol
oynam15, Istanbul ve Bo~azlar ticaretine egemen
olmu5tur .
1387'de
Galata'da Osmanl1 ticaretini kolayla5t1rmak amac1yla
Cenova'l1lar ile bir antlaemaya var1lm15t1r . Kimi kaynaklarda 1. Beyaz1t'1n 1391'de Istanbul'u ilk ku5atmas1 s1ras1nda burada alt1bin
kadar TUrk Asker'inin bulunduju belirtilir .. Istanbul'un Fatih Sultan
Mehmet taraf1ndan ku5at1lmas1 s1ras1nda Cenova'l1lar bir antlaemayla
tarafs1z kalmaya ve Galata'daki haklar1n1 sUrdUrmeye (al15t1lar .
K1sa bir silre sonra bu kesim kad1l1k olarak Osmanl1 y6netimine gectiyse de, yetkileri katolik kiliselerinin deneeetimiyle s1n1rl1 olan
Magnifica communita di Pera varl11n111 1682rye de~in koruyabilmi5u
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Osmanl1 d6neminde Gal~ta her y1l debi5en bir voyvodal1k halinde
y6netilmi5tir.Fetihten sonra 6zellikle 16 - 18 yy.'lar aras1nda
Tilrkle5tirme (abalar1na kar51l1k bu kesim kozmopolit bir yerle5me
olma 6zelli~ini gilnilmilze de~in silrdilrmU5tUr.Burada kurulan yabanc1
elciliklerin yan1 s1ra 6zellikle 19.yy'da Galata'ya yerle5en ce5itli
uluslardan olu5an cesitli uluslardan olu5an levantenler, bu kesimin
gelieiminde 6nemli rol oynam15lard1r. Galata gUnilmilzde de canl1 bir
ticaret merkezidir.
Galata'daki Osmanl1 6ncesi an1tlar1n en 6nemlisi Galata Kulesi
dir.TUrk d6neminin 6nemli yap1lar1 aras1nda Galatasaray1 Mektebi
Sultanisi (Galatasaray Lisesi), Galata Mevlevihanesi, Mimar Sinan'1n
yap1t1 olan Azapkap1 Camii, RUstempaea Han1, Yelkenci Han1, Gillnu5emetullah Sultan Camii, Kursunlumahzen Camii, Kemanke5 Camii, Saliha
Sultan Sebili ve Ce5mesi, Bereketzade ce5mesi, Sokollu Mehmet Pa5a
Cesmesi, Emetullah Sultan Cesmesi say1labilir .
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HAYDAR1
Genellikle din adamlar1n1n giydibi, ce5itli renklerde olabilen
(siyah, beyaz, gri gibi) dizalt1na kadar uzun esbab. GUnUmUzde k1l1k
k1yafet devriminden sonra bu giysiler giyilmemektedir.
HIRKA
Kalin kuma5tan veya yUnden yap1lan uzun kollu, 5nden dU~meli,
ceket. Zaman1m1zda cok model ve reknli ol~rak erkek, bayan, cocuk
her ya5tan insan h1rka kullanmaktad1r.

HAS IR
Dere ve g51 kenarlar1nda yeti5en saz bitkisinin kurutularak
5rUlmesiyle olu5turulan yer yayg1s1. GUnUmUzde yayg1n kullan1m1
kalmayan bu yayg1 baz1 mekanlarda nostaljik bir aksesuar olarak
kullan1lmaktad1r.
HAC
Hz.tsa'n1n carm1ha gerili5inin sembolU olan 5ekil. Bu 5ekil
Avrupa'l1 Hristiyanlarca kutsal say1lm15, o 5ekli Uzerlerinde bir
u~ur olarak ta51m15lard1r. MUslUmanlara (Osmanl1'lara) kar51 yap1lan
sava5larda Hacl1 ordular1 ad1yla Hristiyan ordular1 birle5mi5lerdir.
I - 1
ISLAHAT
3.Selim'in devletin bUtUn kurumlar1nda gercekle5tirmek
istediji reformlara 1slahat hareketleri denilmi5tir. Temelde askerlik,
y5netim, iktisat ved15 siyaset alanlar1nda gercekle5tirilen
1slahat
hareketleriyle, yeniceri oca~1n1n yan1s1ra Nizam1cedit ad1 verilen
ocak kurularak talimli asker yeti5tirilirken Tophane ve Baruthane
dUzene sokuldu. Donanma dUzenlenerek teknik e~itimi geli5tirmek icin
Humbarahane ve MUhendishanei Berrii Humayun kuruldu. Y5netimde, Anadolu ve Rumeli yirmisekiz ile b51UndU. Timar ve zeametlerin da~1t1m1
yeni kurallara babland1. D15 siyasette, H1ristiyan devletlerle e5itlik anlay151na dayanan antla5malar yap1ld1. Bu yeniliklerin ,o~u Kabakc1 Mustafa isyan1yla 3. Selim'in 5ldUrUlmesinden sonra yUrUrlUkten kald1r1lm15t1r.
1ST1BDAT DEVRI
Osmanl1 1mparatorlu1unun en kranl1k devri.
j

JILE
Kolsuz, uzun etekli genelde bir blUz veya g5mlek Uzerine giyilen kad1n giysisi.
JANDARMA
Polisin g0rev alan1 d151nda kalan k1rsal alanlarda asayi5i sa~lamakla g5revli olan askeri birlik. Genel Kurmay Ba5kanl1~1na ba~l1d1r. Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ba~l1 birlikler gibi Jandarma
birlikleri de tam bir askeri disiplin icersinde yurt savunmas1nda
gbrev yaparlar. Emniyet gU,lerine yard1rnc1 olurlar. As1l g0revleri
belediye s1n1rlar1 d151nda kalan alanlarda asayi5i sa~lamaktir.Ancak gerekti~inde yurt savunmas1nda da g5rev al1rlar.

J6N TORKLER
Osmanl1
Imparatorludu'nda
me5ruti
bir hukuk dUzeni
kurmak, yeni
bir anayasa
ilan ederek serbest
secimlere
gitmek ve b6ylece
kurulacak meclise
Ulkeeenin
gelecedini
teslim etmek dU5ilncesini savunanlara verilen
isimdir.
1895-1908 y1llar1
aras1nda
2.AbdUlhamit
y5netimine kar51 6zellikle
Avrupa'da
etkinliklerde bulunan
J6n TUrkler
g6rU5lerini
Osmanl1,
Me5veret,
t,tihat gibi gazetelerde
yaymaya
,al15m15lard1r.
8a5l1ca
dU5Unce
ve eylem adamlar1n1
Mizanc1
Murat, Ahmet R1za, Abdullah
Cevdet,
Smipa5azade Sezai, Yusuf Akcura,
Bahaettin Sakir ile Prens Sabahattin'in
olusturdudu
6rgUt ; 2. AbdUlhamit'
in kanuni esasiyi
Canayasay1)
yUrUrlUje
koymak zorunda
kalmas1yla
2.
me5rutiyet
ilan edilince
etkinli~ine son verdi.
J6n TUrkler
ad1 zamanla
genelle5ip
ceeitli
Ulkelerin
yurt d151nda etkinlik
g5steren
rejim kar51t1 guruplar1
icin de kullan1lm15t1r. (tspanya
J6n TUrkleri
ve benzerleri).

K
KADIK6Y ERMENt KILISESt
tstanbul'un Anadolu yakas1nda Kad1k6y semtinde bulunan tarihi
bir yap1.
KIRAATHANE
S6z1Uk anlam1 okuma yap1lan yer olan k1raathaneler 6nceleri
amac1na hizmet etmisse de zamanla erkeklerin bos zamanlar1n1 ge,irdikleri mekanlara d5nUsmUetUr.
KASATURA
SUngU gibitUfejin namlusu ucuna tak1lan b1cak .Askeri birliklerde editim arac1 olarak kullan1l1r. Ayr1ca eskiden g6dUs g6dUse
yap1lan savaslarda kullan1lm15t1r.
KAFTAN
Eskiden kullan1lan co~u ipekli beli dar bir cesit uzun ve hafif
giysi.
Genelde Dsmanl1 Padi5ahlar1 cok g6steri5li alt1n ve s1rma
i5lemeli
kaftanlar giymi5lerdir.
KASI DE
On onbe5 beyitten a5a~1 olmayan, bUtUn beyitlerin ikinci m1sralar1 en ba5taki ile kafiyeli bulunan
ve (oju bUyUkleri 5vmek icin yaz1lan naz1m tUrU.
KAVUK
Boyu az eni fazla olan bir ba5l1M1n etraf1na iki u, parmak
sar1k sararak meydana getirilmi5 ba5l1k.
KEMENCE
Yayla ,a11nan kemana benzer kU(Uk bir ,alg1d1r. Karadeniz 851gesi halk1n1n geleneksel ,alg1s1d1r.
KIRANTA BIYIK
Orta
ya5l1, sa,1na, b1y1b1na k1r dU5mU5 erkek.
K0S
Eskiden isaret vermek i,in kullan1lan bir cesit kocaman davul.
KOLAH
Eskiden giyilen, k1l1k k1yafet devrimiyle giyilmesi yasaklanan
ucu sivri veya yUksek ba5l1k.

L

LALE DEVR1
Osmanl1 tarihinde 1718'den 1730'a kadar devam eden 12 y1ll1k
d6nemi belirten tarih terimidir. 3.Ahmet'in saltanat y1llar1n1n
ikinci yar1s1n1 kapsayan ve sadrazam Nev5ehirli Damat Ibrahim Pa5a'
n1n y6netiminde gecen Lale Devri, Osmanl1 Devletinin dobu ve bat1da
uzun sUren sava5lardan sonra Pasarofca Andlasmas1yla bir bar1s sUrecine girmesiyle ba5lad1. Adi; devlet ileri gelenlerinin konaklar1nda lale so~an1 yeti5tirme dU5kUnlUklerinden kaynaklanan bu d6nemde,
Osmanl1 toplumunda ilk bat1l1la5ma ebilimleri ortaya c1karken Istanbul k65kler, konaklar, yal1larla sUslendi. Sadabad, Hayrabad gibi
UnlU k65kler yap1ld1. Cinicilibi gelistirmek amac1yla 1stanbul'da
Tekfur Saray1nda bir cini fabrikas1 kuruldu.
Paris'teki bas1mevlerini inceleyen Bait Mehmet Efendi ile Ibrahim MUteferrika'n1n giri5imleri sonucunda SeyhUlislam Abdullah Efendi'nin fetvas1 ve 3. Ahmet'in ferman1yla Ibrahim MUteferrika'n1n
evinde TUrkiye'de ilk bas1mevi kuruldu, bir kab1t fabrikas1 kuruldu.
Dobu ve dillerinden yap1tlar TUrkce'ye cevrilerek yeni okullar ac1lcJ 1.

Bu d6nemde devlet ileri gelenlerinin eblenceye dalarak 6lcUsUz
harcamalarda bulunmalar1n1n halkta uyandurd1j1 ho5nutsuzluk, Nadir
Sah y6netimindeki Iran ordusu kar51s1nda al1nan yenilgilerden sonra
8eyaz1t Hamam1 tellaklar1ndan Patrona Halil'in 6nderlik ettibi bir
ayaklanmaya d6nU5tU.
Nev5ehirli Damat tbrahim Pa5a'n1n 5ldUrU1Up 3. Ahmet'in tahttan indirilmesinin yan1s1ra yap1lan bUtUn yal1 ve k65kler yak1l1p
y1k1larak Lale Devrine son verildi.
LOKS LAM8ASI
Eskiden kullan1lan, fenerden daha bUyUk gaz ile cal15an bir
ayd1nlatma arac1.

M
MAHL AS
Ki5inin kendi arzusu ile kulland1~1 takma ad. Sairler, yazarlar ve halk ozanlar1 taraf1ndan s1k,a kullan1lm15t1r. Mahlas kullanmaya tahallUs,mahlas1n gecti~i beyite de mahlas beyit denir. Mahlas,
gUnUmilzde kullan1m1yla takma ad1n kar51l1~1 say1lamaz. CUnkU takma
ad gibi belirli ama,larla, zaman zaman kullan1lan bir ad de~ildir.
Tersine sanat,1n1n ilk ad1 unutulmu5 sanat,1lar mahlaslaY1yla an1lm15lard1r. Bunun nedeni sairlerin siire ba5lad1klar1nda mahlas edinmelerinin gelenekle5mi5 olmas1d1r. Ayn1 gelenek halk 5iirinde de g5rU1Ur.
MASRABA
Su dolu bUyUk kaptan su almaya yarayan veya bardak olarak kullan1lan kuluplu maden kap.
MAZBATA
Secilmi5 ki5ilerin g6reve baslayabilmeleri i,in kendilerine
verilen imzal1 resmi evrak

MESRUTIYET
Dsmanl1
Devleti'nde 23 Aral1k
18762da ba5lay1p
13 Subat 1878'de
yeni y6netim
dilzeninin gecerli
oldu~u dBnemi belirten
tarih terimidir. Jbn Tilrk'lerin Paris'te
yay1nlayarak
gizlice
Dsmanl1
Imparatorlu~u s1n1rlar1
icinde yayd1klar1
esitlik,
6zgilrlilk, adalet,
insan
haklar1
konular1n1
i5leyen ybnetimin
mutlakiyetten
me5rutiyete
dbnil5
tilrillmesi gerekti~ini
ileri silren bildirinin
tstanbul'daki
ayd1nlar,
subaylar
ve baz1 devlet adamlar1
taraf1ndan
benimsenmesinden
sonra
imparatorlu~un
c6kil5 silrecinin haz1rlanmas1ndan
sorumlu
tutulan
Abdillaziz'in tahttan
indirilerek
yerine 5. Murat'1n
gecirilmesi
de yeni padi5ah1n
ak1l ve ruh bozuklu~undan
6tilril i5e yaramay1nca
naz1rlar aralar1nda
tahtta yeni bir de~isiklik
yap1lmas1nda g6ril5 birlijine varm15lard1.
Sadrazam
Ril5til Pa5a ile Mithat Pa5a'n1n
2. AbdUlhamitile
annesinin
Ni5anta51'ndaki
kona~1nda
yap1lan
gbril5mede 2.Abdillhamit meerutiyetin
hemen ilan edilece~ine sbz verince
tahta c1kar1ld1.
31 AMustos
1876 ve 23 Aral1k
1876'da ana tasla~1
Mithat Pa5a
taraf1ndan
haz1rlanan,
bir Osmanl1
padi5ah1n1n
kendi uyruklar1na
kar51 yetkilerini
s1n1rlayan
ilk beige olan Kanuni esasiyi
(anayasa)
ilan ederek birinci
me5rutiyeti
ba5latm15
oldu.
Birinci
me5rutiyet
13 Subat 1878'de sona erdi. Mutlakiyet
ybnetimi yeniden
yilrilrlil~e girdi. 23 Temmuz
1908'de 2. me5rutiyet
ilan
edildi.
1. me5rutiyete son verdikten
sonra illkeyi kesin bir mutlakiyetle ybnetmeye
koyulan
2. Abdillhamit'e
kar51 J6n TUrk'leYin
illke
ici ne d151nda
yilYUttUkleri
haYeket
1902-1906
y1llaY1
aYas1nda
h1zla yay1ld1.
Dzellikle
askeYi ve sivil okullardaki
~~renciler
aras1nda me5rutiyet
ybnetimini
ilan etmeyi ve kanuni esasiyi
yeniden
yilrilrlilje koymay1
amac edinen devrimci
topluluklar
ortaya c1kt1.
Eylill 1907'de
lttihat ve TeYakki
Cemiyeti'nin
Selanik
ve Paris
gruplar1n1n birle5mesinden
ve illkenin ce5itli kesimlerinde kilcilk a-

yaklanmalay patlak veYmesinden sonra 4 Temmuz'da Enver Bey, Resneli
Niyazi,
Eyilp SabYi Bey gibi gen, subaylar1n birlikleriyle Makedonya'da daba c1kmalar1; 7 Temmuz'da6emsi Pa5a'n1n Manast1r'da vurulmas1
padi5aha Rumeli'nin ce5itli kesimlerinden gBnderilen telg1raflarda me5rutiyet ybnetimi kurulmazsa veliaht1n Rumeli'de padi5ah ilan
edilece~inin ve 200.000 ki5ilik bir ordunun lstanbul'a yUrilyU5e gececebinin bildirilmesi, Manast1r'da me5rutiyetin ikinci kez ilan
edilmesi ilzerine geli5meleYden kayg1ya kap1lan 2. Abdillhamit 23 Temmuz 1908'de lstanbul'da 2. me5yutiyeti ilan ederek se,imlerin yap1lmas1 buyrubunu verdi.
Birinci DUnya Sava51 yenilgisi ard1ndan Mondros Ateskes Antla5mas1n1n imzalanmas1 ve G. Mehmet taraf1ndan meclisin dab1t1lmas1yla
21 Aral1k 1918'de ikinci me5rutiyet fiilen sona erdi. 1 Ekim 1922'de
saltanat1n kald1r1lmas1yla hukuksal varl1~1 da bitmi5 oldu.

MORA
Yunanistan'1n gUney kesimindeki
bu dabl1k yar1madan1n diber bir
ad1 da Peloponnesos'tur.
K1taya Korint
k1stab1yla
babll olan yar1m ada da etkin nUfusun
bUyUk b61GmG hayvanc1l1k
ve tar1mla
gecinir.
Tarihsel
kal1nt1lar1n
ve iklimin deste~iyle turizmi
gUn gectikce 6nem kazanmakta
ve geli5mektedir.
M.6. 2. bin y1lda parlak Mykena
uygarl1b1n1n merkezi
olan yar1madan1n
tarihi,
klasik dtnemde
Isparta
ve Yunanistan
tar1hiyle ic ice gecmi5;
Bizans d6neminde tstanbul'u
alan Hacl1lar1n
Akhaia yada Mora prensli~ini
kurduklar1
Peloponnesos
Fatih Sultan Mehmet taraf1ndan
fethedildikten
sonra uzun sUre Mora
ad1yla an1lm15t1r.
MEVHANE
tcki sat1lan
ve icilen yer.
MEVLUT
Hz.Muhammed'i
6ben ve dobumunu anlatan
en UnlUsU SUleyman
Celebi taraf1ndan yaz1lan
ko5uk eserin ad1. Mevlut:
kutsal gecelerde
camilerde,
dobum 01Um gibi olaylar1n
ard1ndan
evlerde
mevlUthanlar
taraf1ndan halen okunmaktad1r.
MENDtL
8urun veter
silmeye
yarayan
kimi vakit de el yUz kurulanan
cepte ta51nan
d0rtk65e bez. GGnUmUzde bez mendillerin
yerini kab1t
mendiller
alm15t1r.
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Hamam gibi taban1 1slak olan yerlerde kullan1lan, UstU tasmal1
d6rt be5 parmak yUksekli~inde abactan yap1lan terlik. Daha alcak ve
alt1 az yUksekce ayakkab1ya benzeyenine takunya denir.
1\1 t J\.IN r
KUcUk cocuklar1 uyutmak icin s6ylenen anonim ezgi.
(l
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OSMANL.I CtMPARATORLU~U)
Osman Gazi ;araf1ndan kurulan ve alt1yUz y1l1 a5k1n egemenlik
s ur en dc=f!Vlf.0t:. (l::::'.'J·:3 ..... :l'J20).
:tmp,,:1r·,'.\torlui;~un kuy·uJ.ui~;u :: :1.3 .. yi. iz yr Ld a
Orta Asya'dan g6cen Kay1lar, oymak beyi Ertu~rul Gazi y6netiminde
Anadolu'nun ,eeitli y6releYinde dola5t1ktan sonra 1230 y1llaY1nda
Seluklular taraf1ndan S6bUt dolaylaY1na bir uc beyli~i olarak
yerle5tirildiler., 1281 y1J.1nda Ertu0rul Gazi 61Unce yer-ini odlu Osman Gazi ald1. 1285 y1l1nda
Selcuklu sultan1 2.Giyaseddin Mesut
Osman Gazi'ye beylik unvan1 verdi. Osman Bey babas1ndan devrald101
beylik topr-aklar1n1 Bizans'tan ele ge(irdibi topraklaYla genieletti.
Osman Bey'in 61UmUyle (1326) yer-ine gecen Oblu DYhan Bey babas1n1n oniki y1ldan beri ku5att1b1 8ursa'y1 da alarak ba5kent yapt1.
BiY uc beylibi olarak kuYulan Osmanl1; 6nce Osmanl1 devleti daha
sonra s1n1rlar1n1 geni5leterek Osmanl1 tmpaYatorlubu haline gelmi5t fr.

•

Osmanl1 tmparatorlubu kurulus a5amas1nd~n sonra yGkselme d6nemi
duraklama d6nemi,gerileme d6nemini ya5am15 ve nihayet 23 Nisan 1920'
de Ankara'da toplanan BGyGk Millet Meclisi * egemenlibin kay1ts1z
5arts1z milletin oldu~unu * ilan ederek TGYkiye CumhuYiyeti'nin te
mf!~l:i. at1lm11:;;t1·r".
Osmanl1 Padi5ahlaY1 s1Yas1yla: Osman Bey (1299 - 1326), Orhan
Bey (1326 - 1360), MuYat Bey (1360 - 1389), Bayezit (1389 -1402),
SGleyman Bey, Musa, Mehmet , tsa, Mustafa, 2. MuYat , 2. Mehmet,
2. Bayez1t , Selim, SGleyman, 2.Selim, 3. Murat , 3.Mehmet , Ahmet , Mustafa , Mustafa , 2. Osman , 4. MuYat , Ibrahim, 4. Mehmet,
2. SGleyman, 2. Ahmet , 2. Mustafa, 3. Ahmet , Mahmut , 3. Osman,
3. Mustafa, AbdGlham:i.t , 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmut , AbdGlmecit , AbdGlaziz , 5. Murat , 2. AbdGlhamit , 5. Mehmet , 6. Mehmet
P,bd i..il HH2C: :i. t.
Osmanl1 ImpaYatoYlubu'nda hanedan d151nda h:i.cbiY kimsenin babadan kalma soyluluk unyan1 olamazd1. 1. Sel:i.m'den (Yavuz) ba5layayak
sonuni:::usuna kadar 28 Osmanl1 padi5ah1
ayn1 zamanda halite Gnvan1n1
da ta51d1. 3 Mart 1924'te Osmanl1 hanedan1 TUrk:i.ye BGyGk Millet Mec1:i.s:i.'nin karar1yla yurtd151na sGrUldG.
31 M(~il?T CILP,Y I
tkini:::i Me5rutiyet'in ilan1ndan sonra doban gerici ayaklanma
(:t'.::) Ni!,';i::'1n l':!09). Cll~:1y rum i t,J.i··ihlE~ 31. Mi:'!l'·t 1327'd1:: QFJ<:;t:i.i;:i:i. ic i n bu
dC: 1 ·..1 ,::i i,,1n 1 ·..1 m :i. '.;;,-'G,. 1 r· ..
Osmanl1 tmparatorlubu'nda anayasan1n yeniden yGrGrlUbe konmas1
ve me5ruti bir y6netime gei:;ilmesi, 6zellikle Ingiltere'yi bGyGk 61(Gde rahats1z etti. tngiltere'nin Istanbul bGyGkel,isine g6nderdi ..
Clsmanl1 Devleti'ndeki bu yenilikti geli5melerin 1ngiliz s6mGrgeleri
olan Hindistan ve M1s1r'daki mesruti y6netim isteklerini, ani:::ak silaha ba5vurularak bast1r1labilecek boyutlara ula5t1rmas1 tehlikesinden s6z ediliyordu.
Ayaklanman:i.n 6nderlerinden Dervi5 Vahdeti de; aslen K1br1s'
l1yd1 ve onbe5 y1l 1ngiliz y6netiminde memur olarak cal15m15t1. 11
Aral:i.k 1908'de Volkan adl1 bir gazete c1karmaya ba5layan Vahdeti ,
ayr1ca tttihad1 Muhammedi ad1nda bir dernek kurarak me5rutiyet
dU5man1 ve tngiliz yanl1s1 eylemlerini h1zland1rd1. Mesrutiyet
yanl1s1 Osmanl1 ayd1nlar1 ve mektepli subaylar1 da hedef alan gerici
propaganda k1sa sGrede sonuc verdi. 12 13 Nisan gei:::esi Ta5k15la'da
ki avi:::1 taburlar1 ayakland1.Subaylar1 ba~layan ayaklanmac1lar 6nlerine dU5en sar1kl1larla *5eriat isteriz, padi5ah1m cok yasa* ba~1r15lar1 aras1nda Meclisi Mebusan'a do~ru yUrUyU5e gectiler. Adliye
ve Harbiye naz1rlar1 da i(lerinde olmak Gzere pek i:;ok me5rutiyet
yanl1s1 devlet adam1 subay ve ayd1n1 6ldUYdUler,. Meclisi Mebusan
dab1ld1. Olaylar:i. bast1rmak Uzere Selanik'ten yola (:tkan Hareket Clrdusu 24 Haziran 1':!09'da Istanbul'a geldi. Ayaklanma k1sa sUrede
bast1r1ld1 .. 2 .. AbdUlhamit tahttan indirildi ve olay1n eleba5lar1
yarg1lanarakDervi5 Vahdeti de ii:;lerinde olmak Uzere sui:;lu g6rUlen0:,

1
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PALTO

Kalin kuma5tan
uzun kollu
ve cepli Gst giysisi
PESREV
Sark mGzi6inde fasl1n giri5 taksiminden sonra ilk cal1nan d0rt
haneli ve d0rt teslimli
parca.
PESTEMAL
Genelde hamamda kullan1lan ve belden a5a01 sar1lan
uzun ve
geni5 dokuma 0rtG. Pe5temal
ku5anmak:
bir zanaatta usta c1kmak.
PO TUR
Arka taraf1nda k1rmalar1
olan, bacak b01UmU dar, bir ce5it pantolon.
POT:tN

t

Konclar1 ayak biledini
az gecen
ba111
:i. kl :i. ,":,y,::,k k,::tb r ,
PDSB I Y II<
GUr ve uzun b1y1kl1
babacan erkek.

dG6meli

veya

yandan

las-

I :~,,,

P:l:!3P,L..E
KUcGk kitap, bro5Gr.
l?UB(1
Halk dilinde uruba 5eklinde yerle5en ve giysi anlam1nda kullan1lan bu kelime art1k pek az kullan1lmaktad1r.
RP,Mr4ZAN
Kamer Cay) takviminin dokuzuncu ay1d1r.
MGbarek say1lan Uc
,:3Y I <:~ lr 1 n son LIil C LI,:;,.u \f(?. m ij !3 I ijm,:':'ln 1 Ell" l n k u t !3,::\ 1
ay 1 d 1 r • Mij '.::, l i.iman 1 <::t '( I::) u
ayda tan yeri a6armadan ak5am eza111na kadar hicbir5ey yemeyerek
sadece Allah r1zas1
icin ac kal1rlar.
Bu ay1n bitiminde dini bayramlar1
ilki olan Ramazan Bayram'1 kutlan1r.
Ramazan ayn1 zamanda
bir hay1r ay1d1r.
Bu ayda aclar doyurulur,
yoksullar giydirilir.
Fitre ve sadaka ad1 alt1nda muhtac kimselere maddi yard1mlar yap1l

1

r .

POBDi:ibP,MB'1:.;:
Frans1zca'dan dilimize yerle5mi5
sabahl161 anlam1nda kullan1l1r.

bir

kelimedir.

Kalin

erkek

~::)
SAN DUKA
Her tGrlU
linde kapakl1,

e5ya koyup saklamaya
kilitli
sand1k

yarayan

tahtadan

dikd0rtgen

5ek-

SEVYAH
Uzere

Gezgin
, uzak
giden kimse.

memleketlere

gezmek,

g0rmek,

ara5t1rma

SAHUR
Ramazan

gecelerinde

ortal1k

a6armadan

yenilen

yemek.

8:1:KKE
Eskiden

kullan1lan

madeni

genelde

de alt1n

para.

yapmak

SULTANAHMET
MEYDANI
tstanbul'da
Sultanahmet
cami, medrese,
arasta,
darU55ifa,
bimarhane,
imaret, sUbyan mekteb,
sebiller
dUkkanlar
ve tUrbelerden
olu5an Sultanahmet
KUlliyesinin
6nUndeki
meydan.
tzmir'in
Yunanl1'
lar taraf1ndan
i5galine
kar51 Istanbul'da
yakla51k
ikiyUzbin
kisinin kat1ld1~1
ilk miting Sultanahmet
meydan1nda
gerceklestirilmi5tir. H~lk1n tepkisi
Halide Edip, Mehmet Emin Yurdakul,
Hamdullah
Suphi Tanr16ver,
5Ukufe Nihal Ba5ar'1n
ate5li konu5malaruyla
bu meydanda dile getirilmistir.
Sultanahmet
Meydan1'nda
30 May1s 1919'da dUzenlenen
ikinci mitingde Halide Edip, R1za Nur, Mithat Kemal'den
olusan kurul Istanbul
halk1n1n
i5gali siddetle
k1nad1~1n1
belirten
bir muht1ray1
Ihtilaf
devletleri
temsilcilerine
verdiler.
SERHATLIK
Eskiden
s1n1r boylar1nda
gbrev yapan ve ba5ar1 gbsterenlere
verilen
hediyeler.
SELIMtVE
CAMII (SULTAN SELIM CAMtt SERIFI)
2.Selim
d6neminde
Mimar Sinan taraf1nda
(1569 - 1575) yap1lm15t1r. 2475 metrekarelik
bir alan Uzerinde
1575 metrekarelik
yer kaplar. Dev boyutlu
merkez kubbesi
6 metre genisli~inde
kemerlerle
birbirine ba~lanm15
dbrdU ba~1ms1z
sekiz payeye dayand1r1lm1st1r.
Avluonsekiz
kubbeyle
6rtUlU revaklarla
cevrelenmis
merkez
kubbenin
k65elerine yivli Ucer serefeli
70 - 89 metre yUksekli~inde
d6rt ince miare yerle5tirilmistir.
Duvarlar1
16. yUzy1l
Iznik cinilerinin
en gUzel 6rnekleriyle
kapl1d1r.
D15 avluda sUbyan mektebi
ve medrese
vard1r.
73 tonozla
6rtUlU yolun iki yan1nda
124 dUkkanl1
arasta
(car51) vard1r.
Cami bugUn de eski bzelli~i
ve gUzelli~ini
korumaktad1r.
Medrese
ise gUnUmUzde
n1lmaktad1r.

Edirne TUrk Islam Eserleri

MUzesi

olarak

kulla-

S!MENDIFER
Demiryolu katar1, tren
SALVAR
Hertaraf1 geni5, beliyle paca a~1zlar1 dar bir ce5it d15 donu.
Sehirlerde hie kullan1lmamakta ancak baz1 k6ylerde hala giyilmektedir.

S!LTE
OstUne yatmaya veya oturmaya yarayan, i(i pamuk veya yUnle doldurulmue d6rt k6seli veya uzunca k1l1ftan ibaret d65ek.

SATO
Krallar1n veya (Ok zengin
0
OVENDIRE
Cift 6kUzlerini dUrtmekte
k1lm15
uzun de~nek.

insanlar1n

oturduklar1

gbrkemli

yap1.

kullan1lan

ucuna sivri demir c1v1 (a-

y

YELD1RME
Eskiden kad1nlar1n k1rlarda gezinirken careaf yerine kulland1klar1 hafif UstlGk ki bae6rtUsG ile birlikte kullan1l1rd1.
YASMAK
Eskiden kad1nlar ferace denilen harmani ile 6rtUndGkleri devirde yaln1z g6zler ac1kta kalmak Uzere baelar1na 6rttGkleri beyaz ince
ortu.
YASTIK
Bae1 veya s1rt1 dayayacak ici pamuklu yUn veya baeka eeylerle
doldurulmue bir torbadan ibaret dayanga,.

I NDE:l<S

LPiF

(1

GOZP1F

KELtME
Me5rutiyet

Sf..!tYF"t'.4
i o , 1.~5
:1.0

Sf.'tTIR

:1.:::::

:I. 1

1.4
:1.4

6

:1.5

~?~5 9

15
:1.6
17

:•}()

:2:::,3
31

r CP1B I 1\1(.'t DAKt:iR I Z
M(end i 1
F"t7:!r::-:.

BIR GENCTEN

ALDI~IM

DERS

Sofya
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Rub a
Ramazan
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Sirkeci
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TUrk Dil Kurumu Lugat Kolu Cal15malar1.
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P1HMET
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1864 y1l1nda tstanbul'da do~an Ahmet Rasim, 6brenimini DarU55afaka'da tamamlam15 yazar ve gazetecidir. Pasta Telgraf Nezaretin'
de memur olarak cal15m15t1r. bnceleri gUnlUk gazetelere yaz1lar yazan Ahmet Rasim daha sonra basin cal15malar1yla ya5am1n1 sUrdUrmU5tUr. Muhabir olarak Suriye, Sofya ve Romanya'da bulunmuetur. Cumhuriyet'ten sonra :l:stanbul'da milletvekili secilerek bir d6nem parlementoya da girmi5tir. ( 1910 - 1932)
bnce :!:slam Tarihi Uzerine ara5t1rma yaz1lar1 ve kUcUk okul
kitaplar1 yay1nlayan Ahmet Rasim 2. Me5rutiyetten sonra
(1910-1912)
4 ciltlik
* Resimli ve Harital1 Tarih-i Dsmani *adl1 yap1t1 ile bUyUk Un kazanm15t1r.
tlk yaz1s1 Tercuman-1 Hakikat'ta yay1nlanan (1884) Ahmet Ras1m, BykU, roman, an1, f1kra, inceleme ve ara5t1rma alanlar1nda yUzU
a5k1n eser vermistir. Romanlar1 genellikle uzun birer BykUdUr. Ya5amdan al1nan konular romantik bir tutumla incelenmi5tir.
As1l ba5ar1s1n1 f1kra, s6yle5i, an1 tUrlerindeki eserlerinde
g6stermi5, an1 ve f1kralar1nda renkli, canl1 bir anlat1mla d6nemin
panoramas1n1 vermi5, toplumsal ya5ay151n cesitli y6nlerini yans1tarak HUseyin Rahmi GUrp1nar'1n roman ve BykUlerinde yapt1~1n1 bu tUr
yap1tlar1nda gerceklestirmi5tir.
Ayr1ca gUftelerinin co~unu kendisinin yazd1j1 k1rkikisi gUnUmUze kalan altm151 a5k1n 5ark1 bestelemi5t1r.
Basl1ca roman ve uzun BykUleri : Kitabe-i Gam Csegiliye yaz1lm15 mektuplar; Uc cilt, (1897 - 1899) , tlk Sevgi (1890) , Bir
Sefilenin Evrak-1 Metrukesi (1891) , Afife (1892) , TecrUbesiz A5k
(1894) , 6mr-i Edebi (an1lar1 ve baz1 cevirileri ile birlikte d6rt
cilt (1897 - 1899) , Olfet (1899).
An1, f1kra, makale, gezi yaz1lar1: Gecelerim (1899), Makalat
ve Musahabat (1907), Sehir Mektuplar1; 4 cilt (1910 - 1911), Tarih
ve Muharrir (1910), Iki Hat1rat o, Sahsiyet (1916), Romanya Mektuplar1 (1916), Cidd-U Mizah (1918), E5kal-i Zaman (1918), Fuhs-i Atik,
(1922), Muharrir, $air, Edip (1924), Muharrir Bu Ya (1926), Falaka
(1927)
Tarih:Resimli ve Harital1 Osmanl1 Tarihi (d6rt cilt, 1910 1912), Istibdattan Hakimiyet-i Milliyeye (iki cilt 1924).
Ciddiyet ve Mizah Ahmet Rasim BUtUn Eserleri dizisinin yedinc1 kitab1d1r. Bu kitap 1920'de Cidd U Mizah ad1yla bas1lm15t1r ve
*ciddi, mizahi makaleler, eskal-i zamana ait safahattan mUte5ekkildir* alt ba5l1j1n1 ta51yordu.
Latin harfleriyle ilk kez yay1nlanan Ciddiyet ve Mizah, Ahmet Rasim'in Eskal-i Zaman, Muharrir Bu Ya, GUlUp Ablad1klar1m kitaplar1 gibi bir makaleler bUtUnUdUr.

