
Esas kabul edilen bu çerçevenin yanı 
sıra gazel söylemede bazı farklı uygula
malar da yapılabilir. Mesela saz bazan 
sadece giriş yaparak, iki ve dördüncü 
mısra sonunda taksim edebilir. Ayrıca 
gazel eğer üç beyit halinde okunacaksa 
bu durumda beşinci mısra ikinci meyan 
durumunda olacağından bu mısraın ba
şında saz yeni bir meyan açabildiği gibi 
beş ve altıncı mısralar arasında da tak
sim edebilir. Yahut gazelhan ikinci mıs
radan sonra meyanları istediği şekilde 
düzenieyebilir veya mısraları ikişer defa 
okuyabilir. Diğer taraftan gazel sadece 
bir beyit halinde de okunabilir. Özellikle 
bir şarkının meyanında okunan gazel
lerde beyit icrası tercih edilir. Bu şekil
de okunan gazellerde sazlar icra esna
sında şarkının usulünde hafifçe tempo 
tutar. 

Gazel okuma işi üstün bir kabiliyet 
ister. Bu sebeple gazelhanlar ses sanat
karları içinde ayrı bir zümreyi teşkil eder. 
Bir gazelhanın özel kabiliyet ve güzel 
ses yanında teknik olarak çok iyi dere
cede makam bilgisi, geçki tekniği ve ede
bi bilgiyle prozodi, vezin, vurgu ve söz 
durakları gibi söz sanatiarına da vakıf 
olması gerekir. Geçmiş devirlerde bu va
sıflarıyla ün yapmış, çoğu hafız veya mü
ezzin olan gazelhanlardan bazıları şun
lardır: Hafız Şaşı Osman. Hafız Sami. Ha
fız Yaşar. Hafız Kemal. Hanende Nedim 
Bey, Hafız Burhan, Bahriyeli Şihab. Sul
tan ll. Mahmud'un da iyi bir gazelhan 
olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. 
Son dönemde ise Münir Nurettin Selçuk 
yeni gazel üslübu ile ayrıca dikkati çek
miştir. 

Gazel her ne kadar besteli bir form 
değilse de son devirlerde gazel bestele
yen birkaç bestekar çıkmıştır. Bunların 
başında, sadece Fuzülf'nin on yedi ga
zelini bu formda besteleyen Hüseyin 
Sadeddin Are! gelmektedir IÖztuna. ll. 
550-5511 Ancak bu besteli gazeller hiç
bir şekilde rağbet görmemiştir. Bunun
la birlikte bir iki şarkının meyanında çok 
tutulmuş ve sevilmiş kısa gazeller ha
len okunmaya devam edilmektedir. Bun
lar arasında en yaygın olanlarından biri, 
Hacı Arif Bey'in. "Bakmıyor çeşm-i siyah 
feryada" mısraı ile başlayan nihavend 
şarkısının meyanında okunan gazel, di
ğeri ise Münir Nurettin Selçuk'un yine 
aynı makamda kısaca "Kalamış" başlı

ğıyla bilinen şarkısının meyanında ken
disi tarafından icra edilen gazeldir. 

Türk söz mOsikisinin önde gelen bir 
formu olan ve geçmiş devirlerde yüksek 

müzikaliteye sahip gerçek sanatkarlar
ca okunan gazelin, zaman zaman birta
kım piyasa şarkıcılarının elinde seviye
siz bir şekilde icra edildiği de burada bil
hassa zikredilmelidir. 
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GAZİ 

( s.Jli:-) 

Din uğrunda savaşanlar için 
özellikle Türkler tarafından 

mücahid karşılığında 
kullanılan bir sıfat ve unvan. 

_j 

Gazi kelimesi (çoğulu guzat, guzza. gu
ziy), sözlükte "hücum etmek, savaşmak, 
yağmalamak; din uğrunda cihad etmek" 
manasma gelen gazanın (gazve) ism-i 
faili olup savaşta başarı kazanan ku
mandanlara. hatta hükümdarlara şeref 
unvanı olarak verilmiştir. Gazi kelimesi 
Kur'an-ı Kerim'de bir yerde çoğul ola
rak yer almakta !Al-i im ran 3/ 1561. baş
ka bir yerde de ima yoluyla şehidlikle 
birlikte zikredilerek övülmektedir (et
Tevbe 91 521 Ancak Kur'an'da bu anlam
da daha çok mücahid kelimesi geçmek
tedir. Hadislerde ise gazinin ve çağulu 
guzatın sıkça kullanıldığı görülmektedir. 
Bunların bir kısmında "el-gazi ff sebflil
lah"iBuharT. "Ta'bir", 12; Tirmizi. "Zekat", 
18. "Da 'avat", 51. bir kısmında yalnızca 
gazi şeklinde yer almaktadır IMüsned, ı. 

20, 53; Bu harf. "I}umus", 131 Hemen ta
mamında övülen gazilik mefhumunun 
Allah yolunda savaşan kimseler için kul
lanıldığı anlaşılmaktadır (kelimenin geç
tiği hadisler için bk. Wensinck. e/-Mu'cem, 

"gaz" md. i Hz. Peygamber'in şehitlik ve 
gaziliğin faziletleri hakkındaki sözleri 
gaziliğin değerini arttırmış ve "ölürsem 
şehid kalırsam gazi" dOsturunun ortaya 
çıkmasına vesile olmuştur. İslam fütu
hatında bu prensibin birinci derecede 
rolü vardır. 

İslam ülkesinin düşman hücumuna 
uğraması halinde yapılan cihadın farz-ı 
ayın, uzaktaki düşman üzerine yapılan 
gazanın ise farz-ı kifaye olduğu. önce
leri birincisinin "savunma", ikincisinin 
"sefer" manasını ifade ettiği. dolayısıyla 
gaza ve cihad kelimelerinin anlamları 

arasında farklılık bulunduğu, ancak za
manla bu farkın azaldığı ve özellikle Os
manlı döneminde bu iki kelimenin eş 

GAZi 

anlamlı olarak kullanıldığı anlaşılmak

tadır !Tekin. rr. XIX / ı 09. s. 13 vd .1 İsla
miyet'in yayılmasından sonra şehitlikle 
birlikte gazilik, neferden hükümdara ka
dar her savaşa katılanın almak istediği 
bir şeref unvanı olmuştur. 

Din uğrunda savaşan her müslüma
nın sıfatı olan gazi dar anlamda, iktisa
di zaruretler yüzünden ortaya çıkan bu
yük şehirlerdeki. hatta bazan ordudaki 
muayyen zümreler için de kullanılmış
tır. Asya'nın geniş bozkırlarında hayvan
cılıkla geçinen, çoğunluğunu henüz isla
miyet'i kabul etmemiş Türkler'in oluş
turduğu göçebeler. çok sert geçen kış 

mevsimlerinde hayvanları telef olunca 
şehir ve kasabalara inerler ve şehirliler
den yardım isterlerdi. Şehirlinin cimri 
davranması üzerine de ihtiyaçları olan 
şeyleri zor kullanarak alırlardı. Zamanla 
şehirlerde artan refah göçebeleri bura
lara çekmeye başlamış, saldırı ve yağ
malamaların sayısı da artmıştır. Emevf 
idaresi buna çare olarak göçebelere kar
şı gönüllü birlikler oluşturmuştur. İlk is
lam kaynaklarında bu gönüllüler gazi 
diye adlandırılır. Emevf idarecileri bun
ların barınması için şehirlerin dışında 

"ribat" adı verilen kaleler. müstahkem 
mevkiler inşa ettirmişlerdi. Gazilerin işi 

daha sonra şehirleri. kervanları koruma
nın yanı sıra gayri müslimleri (göçebele
ri) İslam'a davet etmek olmuştur. Ribat
lardaki şeyh ve dervişler de bu işi gönül
lü olarak üstlenmişlerdir. İşin ilginç yö
nü, hem gönüllü gazilerin çoğunun hem 
de göçebelerin Türk olmasıydı. Ancak 
bu durum fazla sürmedi. Abbasfler'in ilk 
yıllarından itibaren ribatlarda ve şehir
lerde gönüllü gaziler huzursuzluk kay
nağı olmaya, göçebe gayri müslimleri 
takip etmek yerine meskün yerleri ve 
kervanları yağmalamaya başladılar ibk. 
AYYARI Bu yüzden gazi kelimesi bir sü
re kötü bir anlam kazandı. Ancak daha 
sonraki yıllarda kelime tekrar eski ma
nasında kullanılmaya başlandı. Anado
lu gazilerinin manevi önderi olan Sey
yid Battal'ın adı Türk edebiyatında bu 
unvanla birleşmiş ve onun adı etrafın

da adeta bir edebi tür ortaya çıkmış

tır ibk BATTALNAMEI Battal Gazi Des
tanı Türk gaziliğinin ruhunu yansıtır. 

Anadolu gazilerinin cihada giderken bu
nun ve Ebü Müslim-i Horasanf'nin bay
raklarını taşımaları. bu İslam kahraman
larının hatıralarını yaşatmaktan kaynak
lanmıştır. 

Selçuklu hanedanına adını veren Sel
çuk b. Dukak, gayri müslim Oğuzlar'la 
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yaptığı cihad sebebiyle ei-Melikü'I-Gazi 
unvanını almıştır 1 Beyha kı . s. 1221. Gaz
neliler devrinde Hindistan'a yapılan se
ferlerde gaziler de önemli rol oynadılar. 
Sultan Mesud zamanında Salar-ı Gazi
yan Abdullah Kara Tegin gazilerin sevk 
ve idaresinden sorumluydu. 

Xl. yüzyılda Anadolu'ya yapılan Türk 
hücumlarına öncü olarak katılan gazi
ler, Alparslan 'ın Bizanslılar'a karşı ka
zandığı Malazgirt zaferinden sonra Ana
dolu'nun fethinde etkili rol oynayan Emir 
Danişmend , Emir Mengücük, ı. Süley
man Şah gazi unvanıyla birlikte anılır

lar. Dolayısıyla Anadolu 'nun feth ine ka- . 
tılan emirlerin hepsi gaza geleneğinin 

temsi lcisi olmuşlardır. Selçuklu Devleti '
nin Bizans ile sınırı olan bölgelerine yer
leştirilenlerin "uç Türkler'i" diye anılan 
gaziler topluluğu olduğu belirtilir. Bun
larda gazilik babadan oğula geçen ocak 
hükmünde bir statü idi. Ancak oğulun 
ewela kendini iyi bir cengaver olarak is
patlaması gerekirdi. Aşık Paşa , alp eren 
(gazi) olabilmek için güçlü bir yürek. ce
saret, paz ı kuweti. gayret. iyi bir at. özel 
bir elbise. yay. iyi bir kılıç ve süngü ile 
uygun bir a rkadaşa sahip olunması ge
reğinden söz eder ibk. Köprü lü, i lk Mu· 

Lasauu t{/ar. s. 244 1. 

Bazı kaynaklarda unvan olarak geçen 
"alp" kelimesi gazinin Türkçe karşılığı 

olarak kabul edilebilir. Türkler'in islami
yet'e girmesinden sonra bazan "alp ga
zi" biçiminde söylenen bu kelime. tasav
vuf cereyanlarının tesiriyle "alp eren " 
şeklinde de kullanılmıştır. Gazneliler Dev
leti 'nin kurucusu Alp Tegin , Selçuklu Dev
leti 'nin ikinci hükümdan Alp Arslan oldu
ğu gibi Osman Bey'in dedesi Gündüz'ün 
unvanı da Alp idi i l<a ranıa ııT Mehmed Pa
şa, s. 366 1. Osman Gazi'nin arkadaşları 
arasında hem Abdurrahman Gazi gibi 
"gazi", hem de Konur Alp gibi "alp" un
vanlı kumandanlar bulunuyordu. 

XIII. yüzyılda Moğol baskısı sonucun
da başlayan göç dalgaları ile Anadolu '
ya baz ı derviş zümreleri de geldi. Der
v i ş ler gazilere manevi destek ve heye
can veriyorla rdı. Bu hareket. XIV. yüzyıl 
başlarında Anadolu beyliklerinin teşek
külüne kadar sürdü. Anadolu beylikle
rinde gazilik geleneği devam etti. Fütüv
vetin seyfi kolunu temsil eden Anadolu 
gazileri şehirlerden ziyade uçlarda yer
leşmiş ve faaliyetlerini din uğrunda ci
had etmek şeklinde duyurmuşlardı. XIV. 
yüzyıl kaynaklarında ıbk . Emcccıı . Prof. Dr. 

Ha/(kt Dursun Ytld tz A rmaga 111. s. 1911 ve 
özellikle ilk Osmanlı tarihçilerinden Ah-
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medi ve Aşıkpaşazade'nin eserlerinde bu 
gazilerden ve gaza ruhundan geniş ola
rak bahsedilmektedir. Eflaki, Aydınoğlu 
Mehmed Bey'in Konya 'daki Mevlevi şey
hi Sultan Veled tarafından törenle "ga
ziler sultanı" yapıldığını yazmaktadır IMe

naktbü' l- 'a ri(in, ı . 4851. Mehmed Bey 'in 
halefi Umur Bey de gazi unvanıyla anı
lı r. Gazilik anlayışının etkili şekilde yer 
aldığı , izahının yapılı p manevi değeri üze
rinde durulduğu Osmanlı sahasında mev
cut en eski kaynak olan ve eserini ba 
zan "gazavatname". bazan da "gaziler 
tarihi " olarak adlandıran Ahmedi'ye gö
re gazi. Allah'ın yeryüzünde şirki kaldır
mak için kullandığı bir silah ve hizmet
kardır , Allah'ın kılıcıdır. müminlerin ha
misidir: Allah yolunda ölürse şehiddir ve 
Allah katında ebediliğe ulaşır ıDas tan 

ue Teua rih-i Mü/ük-i A l -i Osma n, s. 6-81. 
P. Wittek'e göre Batı Anadolu'daki uç 
beylikleri gazi teşkilatından doğmuştur. 
Hepsinin gayesini fethin teşkil ettiği bu 
beyliklerin başlangıçta en küçüğü olan 
Osmanlı Beyliği. coğrafi mevkii ve Bi
zans'a sınır komşusu olması dolayısıyla 
daimi cihad halindeydi. buna bağlı ola
rak da gaza ruhunu hep canlı tuttu. Bi
zans imparatorluğu aleyhine kısa süre
de büyüdü. güçlendi ve fetihlerini iyi or
ganize edebilen tek devlet haline geldi. 
XV. yüzyıl kroniklerinde, Osmanlılar ' ın 

Konya 'daki Selçuklu Sultanlığı'na halef 
olacağına dair menkıbeye geniş yer ve
rilmiştir. Bu menkıbeye göre son Selçuk
lu sultanı gaza alameti olarak Osman 
Gazi 'ye sancak ve atlar göndermiştiL Yi
ne tarihigeleneğe göre Osmanlı gazile
rinin başlıca özelliği başlarına giydikleri 
ak börktür. Nitekim Aşıkpaşazade Bur
sa fatihi Orhan Bey'i. "Gaza için ak börk 
geyüptür 1 Yüzü ak işi sağ Orhan Gazi 1 
Ne giyse yaraşur Orhan Gazi 1 Aşık Paşa 
zamanında idi gazi" mısralarıyla tavsif 
eder ı Tarih. s. 431. Bunun oğlu Murad Hü
davendigar da Neşri'ye göre Memlük Sul
tanı Seyfeddin Berkuk tarafından aynı 
şekilde "sultanü'l-guzat ve'l-mücahidin .. 
olarak anıım ı ştı ı Cihannüma. ı . 2 171. 

Osmanlı Devleti 'nin kuruluş yıllarında 
Anadolu'da gaziyan-ı Rüm 'dan başka 

abdalan-ı Rüm, baciyan-ı Rüm ve ahi
yan - ı Rüm gibi Kalenderiyye tarikatına 
mensup fütüwet teşkilatları da vardı 
ıAşıkpaşazade. s. 2051. Anadolu 'nun Türk
leşmesinde ve fethinin tamamlanmasın

da bu d inf- askeri alp eren kuruluşları
nın çok büyük rolü olmuştur. 

Osman ve Orhan Bey zamanlarında 
fethedilen yerler bu hükümdarlar tara-

fından gazilere dirlik olarak verilmiştir. 
Fütüwet geleneğinin devamından baş
ka bir şey olmayan bu uygulama zaman
la daha sistemli hale getirilmiş ve yüz
yıllarca devletin toprak ve askeri teşki
latının temelini teşkil etmiştir. Yıldırım 
Bayezid döneminde gaza geleneğinin 

daha da caniandınidığı söylenebilir. Onun 
uç bölgelerindeki gazi ailelerini ve bey
leri kontrol a ltın a almaya ve merkezi ida
reye bağlamaya çalışması bu anlayı şın 

terkedildiği anlamına gelmez. Osmanlı
lar, XV. yüzyıl ortalarında nisbeten Ana
dolu'da birliği sağlayarak sınırlarını Fı

rat'a dayandırmışlar, XVI. yüzyılın ilk çey
reğinde ise islam birliği idealini önemli 
ölçüde gerçekleştirmişlerdiL istanbul 'un 
fethinden sonra gaza ruhu bizzat Fatih 
Sultan Mehmed'de ı a.g.e .. s. 1601 ve Av
rupa kıtasındaki sınır boylarında mev
cut akıncı birliklerinde devam etm i ştir . 

öte yandan "i'la-yi kelimetullah" ideali
nin ve anlayışının da özellikle XVI. yüz
yı l ın ikinci yarısında kaynaklarda bolca 
işlendiği. hatta ferman ve hükümlerde 
de yer aldığı dikkati çekmektediL 

Osmanlılar'da bütün askerlere "guzat-ı 
islam" denilerek gazilik geleneği çeşitli 
şekillerde yüzyıllarca devam ettirilmiş

tir. Sipahiliğin babadan oğula geçmesi 
ve tirnar teşkilatını oluşturan birime " kı

lıç" denilmesi tesadüfi bir adiandırma 
değildir ıbk. TİMAR I . Gazilik geleneğinin 
devamı yeniçeri teşkilatında daha açık 

olarak görülür. Bektaşi tarikatıyla ma
nevi ilgisinden dolayı yeniçerilere "gazi
yan-ı Hacı Bektaş-ı Veli" denirdi. Yeni
çeri Ocağı adeta gazi adetlerinin sistem
leştirilmesidir. Başlangıçta savaş esiri 
hıristiyan çocuklarının eğitilerek devlet 
hizmetine alınmaları. başlarına ak börk 
giydirilmesi hep bu gelenekten kaynak
lanmıştır. Osmanlılar'da tahta çıkan pa
dişaha umumiyetle bir tasawuf büyüğü 
veya nakibüleşraf. bazan da şeyhülislam 
tarafından kılıç ku şatılması gazilik ge
leneğiyle açıklanabilir. Aynı şekilde za
fer kazanan kumandana törenle gazi çe
lengi takılması da doğrudan bununla il
gili bir uygulamadır. Osmanlı padişahları 

da bizzat katıldıkları seferlerde kazan
dıkları başarılar sebebiyle bazı müellifler
ce gazi unvanıyla anılmış l ardır. Nitekim 
Peçuylu ibrahim Kanüni Sultan Süley
man'ı bu unvanla anar ! Tarih. ı . 181. An
cak daha sonra bizzat sefere çıkmasalar 
da kazanılan zaferler dolayısıyla bu un
vanla anılanlar da vardır . Mesela 1732'de 
Tebriz'in alınması üzerine ı. Mahmud 'a. 
1769'da Rus ordula rının Hotin 'den püs-



kürtülmesi dolayısıyla lll. Mustafa'ya ga
zi unvanı verilmişti. ı. Abdülhamid ise 
Osmanlı-Avusturya- Rus savaşlarının ilk 
yıllarında elde edilen bazı askeri başarı
lardan dolayı 1788'de bir fetva ile gazi 
unvanını almış ve bu unvanın hutbeler
de okunması için her tarafa ferman gön
derilmişti (Emecen, TD, XXXlll 119821, s. 
252) Bu anlayış daha sonra da devam 
etmiş, ll. Abdülhamid Doksanüç Harbi'n
den dolayı Şeyhülislam Hayrullah Efen
di'nin fetvasıyla gazi unvanını almış, tuğ
rasına ve devrinde basılan paralara bu 
unvanını koydurmuş, hutbelerde okun
ması için ferman çıkartmıştı. Aynı sa
vaşta gösterdikleri kahramanlıklar do
layısıyla Plevne müdafii Osman Paşa ile 
Doğu Anadolu cephesi kumandanı Ah
med Muhtar Paşa'ya Sultan Abdülhamid 
tarafından gazi unvanı verilmiştir. Niha
yet Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra 
19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından Mustafa Ke
mal'e mareşal rütbesiyle birlikte gazi 
unvanı verilmesi de bu geleneğin bir de
vamıdır. Laikliğin ve soyadı kanununun 
kabulünden sonra bile gazi unvanının 

kullanımı devam etmiştir. Türkiye'de 
1927'den beri her yıl düzenlenen Gazi 
Koşusu bu unvanla yapılmaktadır. Eski 
adı Gazi Eğitim Enstitüsü olan yüksek 
okul 1982 yılında Gazi Üniversitesi'ne 
dönüştürülmüştür. İstikiili Savaşı'na ka
tılarak İstikiili madalyası alanlara "İ stik
lal Savaşı gazisi" denmektedir. Aynı şe
kilde Kore ve Kıbrıs savaşiarına katılan

lar da bu unvanla anılır. 

Osmanlılar'da gaza anlayışı ayrıca, Arap 
edebiyatındaki "megazi" kitapları gibi 
"gazaname" veya daha yaygın ifadesiy
le "gazavatname" adı altında bir edebi 
türün ortaya çıkması ile de kendini gös
terir. Gaza ruhu ve gazilik Türk kültü
ründe derin izler bırakmış, gazi sadece 
unvan olarak değil isim olarak da kulla
nılırken bunun müennesi olan "gaziye" 
de kadınlara ad olarak verilmiştir. Ha
lep Eyyübi hükümdarının kızının adı Ga
ziye Hatun'dur. Kırım Hanlığı 'nda gazi 
sıfatı aynı zamanda ad haline gelmiştir. 
Meşhur Kırım Hanı Gazi Giray dışında 
hanlık makamına geçen iki Gazi Giray 
Han daha vardır. Anadolu'da bugün ga
zi adına özellikle Alevi kesiminde sıkça 
rastlanır. Öte yandan şehir için de bu 
unvanın kullanıldığı dikkati çeker. An
tep halkının İstikiili Savaşı'nda göster
diği kahramanlık dolayısıyla bu şehrin 

adına gazi sıfatının eklendiği bilinmek
tedir. 
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li] ABDÜLKADiR ÖzcAN 
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GAZi AHMED MUHTAR PAŞA 

ıı. Mahmud 
devrinde 

bas ıl an a l tın 

·gazi sikke' 
(İstanbul 

Arkeoloji 

Müzesi , 

Teşhir, 

nr. 1953) 

GAZi 
( (,Çj~) 

Il. Mahmud zamanında basılan 
altın sikkelerden biri. 

_j 

Il. Mahmud 'un tahta çıkışının 21 . yı

lından (1244 1 1828) başlayarak sadece 
iki yıl darbedilmiş olup halk dilinde "hay
riye" ve "sandıklı'' olarak adlandırılmış
tır. Sikkenin ön yüzünde ortada tuğra, 
etrafında "sultan-ı selatın- i zaman", di
ğer yüzünde ortada "duribe fi Kastanti
niye 1223", çevresinde "Gazi Mahmud 
Han" yazısı vardır. Bundan dolayı bu sik
keye "gazi altını" denilmiştir. İstanbul, 
Bağdat ve Mısır'da basılan sikkenin çif
te, tek ve nısfiyeleri mevcuttur. "Edir
ne gazisi" ise Sultan Mahmud'un Edir
ne gezisi dolayısıyla İstanbul'da darbe
dilmiştir. 
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ı 
GAZi AHMED MUHTAR PAŞA 

ı 

(1839-1919) 

L 
Osmanlı Sadrazamı. 

_j 

1 Kasım 1839'da Bursa'da doğdu. Ba
bası Katırcıoğlu ailesinden Hacı Halil Ağa'
dır. 1856 yılında Bursa Askeri İdadisi'ni, 
1860'ta Harbiye Mektebi'ni birineilikle 
bitirerek teğmen oldu, bir yıl sonra da 
kurmay yüzbaşılığa yükseldi. İlk kıta hiz-
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