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mümkün olur. Aşk deryasına girenin, 
vahdet alemine ulaşanın gönlü sadece 
bir mescid değil Mescid-i Aksa'dır. Gö
nül manevi bir kıble, uçsuz bucaksız bir 
deryadır : "Gönül ki sahil-i derya-yı bi
nihayettir 1 Dil bahri huruş eyler onda 
nice dalgam var" (Erzurumlu İbrahim Hak
kı). Derya vahdetin, dalgalar kesretin ya
ni mahlükatın, fani olanın işaretidir. Be
den bir sedef, gönül de o sedefin içinde 
ilahi . feyizler denizinde teşekkül eden 
bir incidir: "Ey bahr-i halavet sen hoş 
terbiyyet eylersin 1 Misl-i sedef olmuş 
ten dürr ü güher olmuş dil" (Erzurumlu 
İbrahim Hakkı). 

Gönül Tür dağıdır. Hz. Musa'ya Cenab-ı 
Hakk'ın tecellisi orada vuku bulmuştur. 
Bilhassa aşık gönlünde de ilahi tecelli 
her an zuhur edebilir. Zaman zaman da 
kuş, bülbül, gonca, gül, gül bahçesi olan 
gönül arif kişiyi kesretten vahdet sırrı
na, halktan Hakk'a ulaştırarak halvette 
maşukuna kavuşturur. Gönül bir mey
hanedir. Orada aşk şarabıyla sarhoş olu
nur. Meyhaneci veya saki mürşidin ya
ni insan-ı kamilin, şarap ise ilahi aşkın 
remzidir. Gönül nazargah-ı ilahidir, bey
tullahtır, mukaddestir: "Dil nazargah-ı 
Huda'dır saf kıl kim dola nur" (Erzurum
lu İbrahim Hakkı). Yerlere, göklere sığ
mayan Allah mürnin kulunun gönlüne 
sığmıştır. "Gönülde eyle sefer ger Hu
da'yı istersen" (Erzurumlu İbrahim Hakkı) 
mısraında belirtildiği gibi varlık alemin
de iken yokluk alemine sefer etmek an
cak gönülde olur. Gönül bir irfan hazi
nesidir. Tasawuf gönüller ilmidir: "ilm-i 
kulüb oldu çünkü ilm-i tasawuf 1 Kal
bini saf eyle çekme bar-ı tekellüf" (Er
zurumlu İbrahim Hakkı). 

Tasawufta kalbin önemi büyüktür. 
Türk tasawuf edebiyatında kalp ve dil 
terimlerinin yanında Türkçe gönül keli
mesi de kullanılmış, bazı tasawufl kav
ramlar bu terimle ifade edilmiştir. Ge
nellikle gönül "tasawuf", gönül ehli de 
"süfiler" anlamına gelir. Gönül haline 
varmak rabıta ve murakabe halinde ol
mak demektir. Melamet ehli, Hakk'ı da
ima hatırda tutmaya ve onun türlü te
cellilerini temaşa halinde olmaya "gönül 
beklemek" derler. Gönül gözetmek ve 
gönül kırmamak tasawufun ahlaki yö
nünü ifade eder. Gönül ehlinin, dil ara
cılığı olmadan uzak mesafelerden birbi
rinin haline aşina olması ve manevi bir 
iletişim kurması, "Gönülden gönüle yol 
var" deyimiyle ifade edilir. "Dil dili var 
dilden dile" sözü de aynı fikri anlatır (ay
rıca bk. KALB). 

152 

BİBLİYOGRAFYA: 

Mehmed Çavuşoğlu, Necati Bey Dfvanı'nın 
Tahlili, istanbul 1971, s. 204·206; Nihad Sami 
Banarlı, Türkçenin Sırlan (İstanbul I 972). is· 
tanbul 1975, s. 78-82; Harun Tolasa. Ahmed 
Paşa'nın Şiir Dünyası, Ankara 1973, s. 321-
340; E. Kemal Eyüboğlu, Şiirde ve Halk Dilin
de Atasözleri ve Deyim/er, istanbul 1973-75, ı, 
105-108; ll, 193-204; Abdülbaki Gölpınarlı. Ta
savvu{tan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasöz
le ri, istanbul 1977, s. 134-138; Cemal Kurnaz. 
Hayali Bey Drvanı (Tahlili), Ankara 1987, s. 
327·346; a.mlf., Halk ve Divan Şiirinin Müş
terekleri Üzerine Denemeler, Ankara 1990, s. 
77-85; a.mlf., "Yüzük Oyunu Mazmı1nu", TKA, 
XXIV /2 (1986), s. 173-179; Büyük Türk Kla
sikleri, V, 457; iskender Pala, Ansiklopedik Dr
van Şiiri Sözlüğü, istanbul 1989, l, 359-362; 
Amil Çelebioğlu , "Erzuruınlu İbrahim Hakkı 
Divanı'nda Gönül", TK, XVI/185 (1978), s. 26-
38; Mustafa Kutlu, "Gönül", TDEA, lll, 359-
363. fAl 

ııııııı CEMAL KURNAZ 

L 

GÖNÜLLÜ 

Kendi isteğiyle orduya katılan 
ve sefere çıkan askerler için 

kullanılan bir tabir. _j 

Eski Türk ve İslam devletlerinde. çe
şitli adlar altında yardımcı askeri güç 
olarak kendi arzularıyla savaşa katılmak 
üzere orduya gelen grupların varlığı bi
linmektedir. Bunlara Osmanlılar zama
nında gönüllü veya bunun çağulu olarak 
gönüllüyan denmiş, bu gruplar için özel 
askeri teşkilat oluşturulmuştur. 

İslamiyet'in ortaya çıkışı ve yayılışı sı
rasında müşriklerle savaşanlar düzenli 
bir askeri birlikten ziyade kendi isteğiy
le gelenlerden oluşuyor, eli silah tutan 
mürninler cihad çağrısına koşuyorlardı. 
Bunlar maaş yerine zekat ve ganimet
ten pay alırlar, çok defa dış düşmanla
ra karşı savaşta, bazan da iç ayaklan
maları bastırmada kullanılırlardı. Ri bat"
larda toplanan ve murabıt adıyla anılan 
bu gönüllüterin çoğu savaştan sonra iş
lerinin başına dönerlerdi. Zamanla ribat
larda daimi muhafız bulundurma gere
ği duyulunca bu askerler yardımcı kuv
vet statüsüne dönüştürülerek buralar
da istihdam edildi. 

Kaynakların belirttiğine göre Selçuklu 
ordusunda düzenli askerlerden başka 
yardımcı kuwet olarak mutatawıan adı 
verilen gönüllü askerler mevcuttu. Taş
radaki şehir ve bölge kuwetlerini oluş
turan bu gönüllüler bir yandan cihad ya
parak sevap kazanırken diğer yandan 
da ganimet elde ederlerdi. 

Eyyübi ordusunda da yardımcı kuv
vetler arasında mahalli milis kuwetleri 
(ahtas) ve gönüllüler bulunuyordu. Bun-

ların Kudüs ve Askalan'ın fethinde bü
yök hizmetleri geçmiştir (Şeşen, s. 149-
150). Anadolu Selçukluları'nda haşer de
nilen ücretli askerler, daha sonraki Türk 
devletlerinde umumiyetle gönüllü adı al
tında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışından son
ra burada kurulan beylikler arasında yer 
alan Osmanlılar'ın ilk askeri güçlerinin 
önemli bir kısmını ve hatta tamamını 
gönüllü olarak gelen gruplar oluştur
maktaydı. Dolayısıyla devletin kurulu
şunda ve ilk fetihlerde emeği geçen ga
zilerin hemen hepsinin gönüllü olduğu 
söylenebilir. Devlet. önemli seferler are
fesinde dellallar vasıtasıyla tirnar ve ulü
fe vaad ederek gençlerin orduya katıl

masını isterdi. Yerli müslümanların ti
mar sahibi ve ücretli asker olmasının 
başlıca yolu bu uygulamaydı. Bazı gönül
lüler de kalelerde muhafızlık yapar, bu 
hizmetlerine karşılık ulufe alırlardı. Gö
nüllü ve ücretli askerlerden, kuruluş ve 
yükseliş devirlerinde saltanat için ayak
lanan Osmanlı şehzadeleriyle zaman za
man devlete başkaldıran asi elebaşıları 
da faydalanmıştır (Kantemiroğlu, _II, 27). 
XVII ve XVIII. yüzyıllarda askere olan ih
tiyaç artınca gönüllü alayları kurulmuş 
ve bu uygulama genişletilmiştir. 

Gönüllü tabiri klasik dönemde Osman
lılar'ın taşrada istihdam ettikleri ulufeli 
ve muvazzaf askerler için de kullanılmış, 
bunlar "yerli kulu gönüllüleri" adıyla anıl
mıştır. XVI. yüzyılda imparatorluğun Av
rupa' da Budin, Tımışvar; Asya'da Bağdat, 
Lahsa, Musul, Diyarbekir, Van, Erzurum. 
Kars, Şam, Halep, Kıbrıs; Afrika'da Mısır 
ve Habeş eyaletleri gibi merkeze uzak 
topraklarındaki kalelerinde dizdar maiye
tinde "gönüllüyan" adı altında "müstah
fız" ve "beşlü" teşkilatları tarzında dü
zenli askeri birlikler vardı. "Serhad kulu" 
veya "yerli kulu" da denilen bu zümreler 
sınır boylarındaki şehir ve kasabalardan, 
özellikle kuloğullarından, Anadolu yiğit
lerinden ve ihtida eden hıristiyanlardan 
toplanırdı. Bunların başlıca görevleri ba
rış zamanında kale muhafızlığı yapmak, 
savaş zamanında ise savaşa gitmekti. 

Mısır'ın zaptından sonra burada bıra
kılan Osmanlı gönüllü askerleri meyda
na gelen olayları bastırmaya kafi gel
meyince 1 520 yılında Hayır Bey, merkez
den aldığı izinle Mısır halkından ve özel
likle evladü'n-nas"tan gönüllü alarak 
Mısır ordusunu takviye etmişti. Ancak 
bu gönüllüler Hain Ahmed Paşa zama
nında dağıtılmıştı. XVI. yüzyılın ilk yarı
sına kadar Mısır gönüllüleri dergah-ı ali 



kullarından tayin edilirken daha sonra 
bey ve ağa oğulları ile tabileri, müteferri
ka ve çavuş oğulları da bu zümreye katıl
mıştır. 1 524 tarihli Mısır Kanunnamesi'n
de, barış zamanında gönüllülerin mal tah
sili ve memleket muhafazası için " kaşif" 

denilen Mısır beylerinin hizmetinde bu
lundukları belirtilerek bu görevlerini dü
zen içinde yapmaları, kimseye zulmetme
meleri, kaşiften yiyecek içecek ve hay
vanları için yem talebinde bulunup halka 
bu hususta sıkıntı vermemeleri gerektiği 
kaydedilmişti. Gönüllülerin çarşıda dük
kan açıp alışveriş yapmaları, sanatla meş
gul olmaları da yasaktı. Bu yasağa uy
mayıp ulüfesi kesilen gönüllülerin Rume
li'ye nakledilmeleri karara bağlanmıştı 

(Barkan, s. 355). Mısır'daki Çerakise tai
fesi de aynı statüdeydi (a.g.e., s. 358). 

Kale gönüllüleri de bu hizmetleri kar
şılığında ulüfe alırdı. Ücretleri bağlı ol
dukları eyalet maliyesinden verilirdi. Bu 
gönüllülerin amirine "gönüllü ağası" de
nirdi. Bunun altında kethüda, katip, 
alemdar, çavuş gibi gönüllü zabitleri var
dı . Bu gönüllüler Kapıkulu Ocağı gibi ce
maat ve bölük tarzında teşkilatlandırıl
mış olup sağ gönüllüler (gönüllüyan -ı ye
min) ve sol gönüllüler (gönüllüyan-ı yesar) 
diye iki kısma ayrılırdı. Büyük kalelerde 
süvari ve piyade olarak iki cemaat teşkil 
edilmişti. Her cemaate bir ağa kuman
da ediyordu ve bunlar onar veya otuzar 
kişilik bölüklere ayrılmıştı. Süvari bölük
lerinden birincisi ağa bölüğü, ikincisi ket
hüda (kahya) bölüğü adıyla anılırdı. Bi
rinci yaya bölüğü ise kethüda bölüğüy
dü. Her bölük "serbölük" de denilen bir 
bölükbaşının emri altında bulunurdu. Her 
biri at beslemekle yükümlü olup mızrak 
ve yay kullanırlardı. Gönüllüler zaman 
zaman ağaları tarafından silah kullan
ma hususunda imtihan edilirdi. 

1 S56 yılında Kahire gönüllülerinin yev
miyeleri 10-16 akçe arasındaydı. 1616'
da Mısır'daki gönüllü ağasının yevmiye
si SO, katibinin ve kethüdasınınki ise 20-
25 akçe civarındaydı. Bölükbaşılar 1 O- 20 
akçe arasında yevmiye alıyordu . 1718'
de Niş Kalesi'nde mevcut gönüllülerin 
yevmiyesi 14 akçeydi. Bazı imtiyazlı gö
nüllülere ulüfe yerine tirnar tevcih edi
lirdi. Yerli kulu gönüllüleri gedik statü
sündeydi. 1524 yılında Mısır'da 1100 ci
varında gönüllü bulunuyordu. Zamanla 
sayıları artan Mısır gönüllüleri eski mev
cuda inineeye kadar kimseye gedik tev
cih edilmemesi için Kanünf Sultan Sü
leyman'ın son zamanlarında ferman çı
karılmıştır (BA. MD, nr. 5, s. 431). Gönül
lülük, münhal vukuunda eyalet valisinin 

veya defterdarının arzıyla padişah tara
fından sınır boylarındaki yiğitlere , yol
daşlara, gönüllü veya yeniçeri oğulları
na tevcih edilirdi. Kalelerde gönüllüler
le ilişkili olarak ayrıca müteferrika ve 
kuloğulları cemaatleri de vardı. 

İyi hizmet veren gönüllüler taltif edi
lirken suç işleyenler önce ağalar tarafın
dan cezalandırılır, ıslah olmayanların 

beylerbeyi tarafından ulüfesi kesilir, su
çu büyük olanlar ise idam edilirdi. Bo
şalan gedikler bir süre kimseye tevcih 
edilmez, sayısı eliiyi bulunca yıl sonun
da merkeze bildirilir ve ertesi yıl için bu 
kadrolara tayin yapılması istenirdi. An
cak yıl sonunqan önce boşalan gedik 
sayısı elli veya elliden fazla olursa yıl so
nunu beklemeden tayin talebinde bulu
nulabilirdi (Barkan, s. 355) . XVII. yüzyılda 
gönüllü ağalarının sancak beyliğine ta
yin edildiği de olmuştur. Mısır divanın
da kırk gedikli çavuşluk hizmetindeki 
münhallere, beylerbeyi tarafından sade
ce gönüllü veya atlı tüfekçi taifelerinin 
bu işe layık olanlarından tayin yapılırdı. 

Bunların dışında XVII. yüzyılda merkez
de veziriazam, taşrada eyalet valileri ve 
sancak beylerinin maiyetinde ücretli yar
dımcı kuwetler arasında gönüllüyan deni
len zümre de vardı ve bunlara "kapılı gö
nüllüler" deniyordu (Kantemiroğlu, ll, 209-
210). Her elli neferi bir gönüllüyan ağası
nın emrinde olan (d'Ohsson, VII, 173) bu 
gönüllülerden veziriazamın maiyetindeki
ler merasim alayı erkanına mensuptu ve 
sarı , allı bayırak taşırlardı (Evliya Çelebi, 
IV, 154). Kapı halkından olan gönüllülerin 
kıyafetleri leventlerinkinden farklıydı . Çu
ha elbise, sivri külahlı siyah poşu ve kır
mızı makramalı levent kuşağı kullanırlar
dı. Bellerinde yatağan, omuzlarında tü
fek taşırlardı (Uiuçay, XVII. Asırda Saru
han, s. 64) Kapılı gönüllülere bağlı olduk
ları kişiler tarafından bahşiş ve ulüfe ve
rilirdi. 1182'de ( 1768-69) bu bahşişin kişi 

başına 40 kuruş olduğu anlaşılmaktadır 
(Cezar, s. 358). Gönüllülerin canfes denilen 
kumaştan yapılmış bayırakları için gönül
lü ağasına ayrıca para verilirdi (a.g.e. , s. 
364) Kapılı gönüllüler sefer hizmetinde 
kullanılmak üzere eyaletlerden değişik 
isimler altında toplanırdı. Daha önceleri 
ilga edilm\'!leri için teşebbüste bulunu
lan sekbanlar nihayet 1718 yılında kal
dırılmış, yerlerini deli, farisan, azeban, 
tüfekçi ve gönüllüyan adlı teşekküllerin 
alması yolunda bir ferman çıkarılmıştır. 
Fakat boşta kalan saruca ve sekbanlar 
kılık değiştirerek bu yeni teşekküllere 
de kaydolmuşlar ve her fırsatta hoşnut
suzluklarını ortaya koymuşlardır. Yeni 
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zümreler, bu arada gönüllüler sık sık 
itaatsizlik etmişler, eyaletlerde halktan 
"gelgeç akçesi" adı altında para topla
yarak yağma ve hırsızlık olayiarına ka
rışmışlardır (BA, Cevdet-Askeri. nr. 14003). 
Nihayet S Şaban 1206 (29 Mart 1792) ta
rihinde bunlar da resmen ilga edilmiş
tir (BA, MD, nr. 173, s. 39 vd .). 

Ayrıca taşradaki yeniçeriterin içinde 
maaşsız gönüllüler vardı. Bunlar şehir 

ve kasaba halkındandı. Yeniçeriliğin im
tiyaz ve şerefinden faydalanan, bazan 
yerli kulu gönüllüleriyle karıştırılan bu 
gönüllüler, bulundukları yörenin yeni
çeri serdarının defterine kayıtlıydılar. Bu 
kayıt muameleleri dolayısıyla serdara 
bir miktar caize verilirdi (BA, MD, nr. lll, 
s. 617). Bunlar kalelerde topçu, cebeci 
vb. kapıkulu askerleri arasında nöbet
Ieşe olarak hizmet görürlerdi. Gönüllü 
yeniçerileri ocaklı yeniçerilerden ayıran 
fark birincilerin sakallı olmasıydı. Bunla
rın zenginleri sekban, zağarcı ve süvari 
ortalarına intisap ederler ve mensubu ol
dukları ortanın nişanını koliarına ve bal
dıriarına dövdürürlerdi. Gerektiğinde tur
nacılar vasıtasıyla serdarları maiyetinde 
savaşa katılan gönüllü yeniçeriterin genç
leri orduda "tashih be-dergah" adıyla 
ulüfe defterine yazılır ve gerçek yeniçeri 
olurlardı (Lutfi, VIII, 358) . Gönüllü yeniçe
ri olmak için yeniçeri ağasının arzı ve 
padişahın iradesi şarttı . Buna uyulmadı
ğı zaman bozulma başlamış ve bu uygu
lama ocak nizarnının bozulmasından son
ra suistimaliere yol açmıştır. Kapıkulu 

süvarilerinin oğullarına gönüllü gediği ve
rilir (BA, MD, nr. 2, s. 46, 145). bu husus
ta sahtekarlık yaparak gedik tasarruf 
edenler cezalandırılırdı (BA. MD, nr. 2, s. 
93). Kapıkulu süvari oğullarından gönüllü · 
olarak sefere katılan ve hizmeti görü
lenler babalarının sağlığında bölüğe kay
dedilirlerdi (BA, MD, nr. 8, s. 167). 

Delibaşının maiyetindeki mülazıma gö
nüllü ağası denildiği gibi (Mustafa Nuri 
Paşa, III, 83) bazı deniz leventlerine de 
gönüllü, bunların reisierine gönüllü reisi , 
gemilerine gönüllü levent gemileri adı 
verilirdi (Katib Çelebi, s. 70) . 

Gönüllü asker kullanımı XIX. yüzyılda 
devam etmiştir. Kavalalı Mehmed Ali Pa
şa, Mısır'ı işgal eden Napolyon'a karşı sev
kedilen başı bozuk gönüllü askerlerinin 
kumandanıydı. Sultan Abdülmecid zama
nında 1843'te ordu teşkilatina alınan gö
nüllüler, 18S4 ve 1877 Osmanlı- Rus sa
vaşlarında istihdam edilmişlerse de ken
dilerinden beklenen hizmeti vermemiş
lerdir. Mahmud Şevket Paşa, Il. Abdül
hamid döneminin askeri teşkilatını anla-
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tırken gönüllü asker adaylarının bulaşıcı 
hastalık taşımamalarının. sağlıklı. güçlü 
kuwetli olup on sekiz yaşından küçük 
bulunmamalarının, hırsızlık gibi yüz kı
zartıcı suç işlememiş olmalarının gereği 
üzerinde durmaktadır (Osmanlı Teşkil.§.t 
ve Kıy.§.{et·i Askeriyyesi, III, 24-25). 

1908'de Kanün-ı Esasfnin tekrar yürür
lüğe girmesinden sonra genelllkle mec
buri askerlik sistemi benimsenmiş olmak
la birlikte, görülen lüzum üzerine gönüllü 
ve ücretli askerlerle de ordu takviye edil
miştir. Nitekim 1911-191 Z Osmanlı- İtal
yan savaşında yerli halktan ve gönüllü 
subaylardan da faydalanılmıştır. Hatta 
bu savaşın önemli ölçüde gönüllülerle 
yapıldığı söylenebilir. Balkan Savaşı'nın 
sonlarında Edirne yönünde gerçekleşti
rilen ileri harekata gönüllüler de katıl

mıştı. Eşref Sencer (Kuşçubaşı) kuman
dasındaki gönüllü müfrezesi Batı Trak
ya'ya girerek Bulgaristan'a karşı orada
ki Türkler'i organize etmiş ve merkezi 
Gümülcine olan Batı Trakya geçici hükü
metinin kurulmasına ön ayak olmuştu 
(31 Ağustos 1913). 

ı. Dünya Savaşı'nda gönüllü sistemi 
tekrar ortaya çıkmış, bir kısım halk ken
di isteğiyle savaşmak için silaha sarıl

mıştır. Bunların başında Konya Mevlevi
leri ile Kadiriler geliyordu. Ayrıca bir kı
sım Kafkas ve Rumeli Türkü de Irak ve 
Sina harekatına katılmıştı. öte yandan, 
doğuda bazı aşiretlerden oluşan birlik
lerin başında gönüllü alay kumandanı 
olarak Kafkas cephesinde savaşa katılan 
Bediüzzaman Said Nursi'nin mücadelesi 
daha ziyade Ruslar'a ve bunların tahri
kiyle yerli halka zarar veren Ermeniler'e 
karşı olmuştur (Documents sur les atro· 
cites, s. 22-23). Türk gönüllülerinden baş
ka bazı Arap ve bedevi gönüllüler de Mı
sır'a karşı girişilen Kanal Harekatı'na ka
tılmışsa da amaçları maddi ve siyasi ol
duğundan bunlardan bir fayda sağlana
mamıştır. Sayıca az olan Türk gönüllüleri 
de esaslı bir eğitime tabi tutulmadıkla
rından erimişler, böylece ı. Dünya Sava
şı'nın sonlarında gönüllü olarak savaşa 
katılan kalmamış ve bu sistem kendili
ğinden ortadan kalkmıştır. 

1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Os
manlı Devleti'nin dağılması ve Anadolu'
nun işgale uğraması sırasındaki istiklal 
mücadelesine halkın gönüllü katılımı ol
muş, bu sayede Antep ve Maraş gibi bir
çok şehir kurtarılmıştır. Fakat kesin so
nucun düzenli birlikler olmadan alına

mayacağı anlaşılınca Türk ordusu yeni
den düzenlenmiş, gönüllü kullanımı bir 
disiplin içinde sınırlandırılmıştır. 
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Gönüllü asker olarak savaşlara katıl
manın bugün de devam ettiği görülmek
tedir. Özellikle 1979 yılı sonlarında Sov
yetler Birliği'nin Afganistan'a müdaha
lesi üzerine başlayan iç savaşta Sovyet 
ve Afgan hükümet güçlerine karşı sa
vaşan mücahidlere birçok İslam ülkesin
den gönüllüler de katılmıştır. 1992 ba
harında eski Yugoslavya'da başlayan sa
vaşta çeşitli İslam ülkelerinden gönüllü
ler Bosna ordusunda yer alırken Rus ve 
Slav gönüllülerin de Sırbistan güçlerine 
yardım ettiği bilinmektedir. 
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GÖRDÜ S 
Yunanistan'ın Mora yarımadasında 

bugün Korinthos adını taşıyan 
bir kasaba. 

_j 

Mora yarımadasının en eski liman şe
hirlerinden biri olup Osmanlılar döne
minde, antik Korinth şehrinin mahalli 
söyleniş tarzı Gortho'dan bozma olarak 
Gördüs (Gördes) şeklinde anılmıştır. Grek
Roma antik çağlarında Doğu Akdeniz'in 
en büyük merkezleri arasında yer alan 
ve Osmanlı hakimiyeti sırasında önemi
ni koruyan şehir bu dönemde Mora san
cak beyliği ve kadılığının merkezi olmuş, 
birçok cami, medrese ve tekke ile İsla
mi bir hüviyet kazanmıştır. Zaman za
man meydana gelen depremlerle yıp

ranmış olan Gördüs, özellikle 1858 dep
reminden sonra eski mekanın S km. ku
zeydoğusunda Korinth körfezi kıyıların
da yeniden inşa edilmiş, eski yeri ise 
bugün köy (Palaio Korinthos) haline gel
miştir. 

Tarihi Gördüs şehrinin deniz seviye
sinden 330 m. yükseklikte, üzerinde Ak
rokorinth'in yer aldığı dağlık kısmının 

yanı sıra buraya yani kaleye kadar uza
nan bir ova kısmı da vardı. Şehir, Yunan 
ana karasıyla Mora yarımadasını birbi
rine bağlayan ve iki körfezin (Korinth ve 
Saronic) arasında bulunan dar korido
run batısındaki bir noktada yer alması, 
ayrıca topraklarının verimli olması dola
yısıyla çok eski çağlardan beri meskün 
bir yer olmuştur. Milattan önce 1100'
den daha eski dönemlerde bile burası 
bir yerleşim merkeziydi. Hatta Korinth 
adının da Grek öncesi döneme ait oldu
ğu düşünülmektedir. Antikçağ Grek dün
yasının en önemli şehirlerinden biri ha
line gelen ve milattan önce 146'da Ro
malılar tarafından tahrip edilen Korinth 
ancak yüz yıl sonra yeniden inşa edile
bildi. Milattan sonra lll. yüzyılda Gotlar 
ve IV. yüzyılın sonunda Vizigotlar'ın sal
dırılarına uğradı. SZ 1 'de meydana ge
len depremden etkilenen şehir, İmpara
tor I. lustinianos döneminde (527-565) 
ancak üçte bir nisbetinde yeniden inşa 
ettirilebildi. 580-SBS yıllarındaki Slav sal
dırıları esnasında eski şehrin aşağı kıs
mı harap oldu ve uzun süre bu şekilde 
kaldı. 789'dan sonra Bizans idaresi al
tında Mora "tema"sının merkezlerinden 
biri haline geldi; 1Z10'da Franklar tara
fından ele geçirilinceye kadar bir Bizans 
şehri olarak varlığını sürdürdü. Frank 
Achaea (Akhaia, Akhaya) prensliğinin bir 
parçası olan şehir, 1358' de Floransalı 


