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Hükümdarlık sarayına ait 
binek ve yük hayvanlannın 

barındmidığı yer. 
_j 

Kelimenin aslı halk Grekçe'sinde "ahır" 
anlamına gelen stablon ( stablion, stau
lon; Lat. stabulum) olup O assaniler zama
nında İslam literatürüne girmiş ve "sa
ray ahırı" karşılığında kullanılmıştır; Arap
ça'nın kurallarına göre ıstablat, asabil 
şekillerinde çoğullarının da türetildiği gö
rülür. 

Em eviler döneminde büyük sarayların 
yanına ahırlar da yapılmış. ancak bun
lardan hiçbiri günümüze ulaşmamıştır; 
varlıkları bazı elçi raporlarından öğre
nilebilmektedir. Abbasiler zamanında 
başta Bağdat olmak üzere bazı yerlerde 
atlar ve filler için taştan muhteşem ıs 

tabllar inşa edilmiştir. Abbasiler'de saray 
ahırının amiri olan mirahur halifenin ma
iyeti erkanından biriydi. Kahire'de de Fa
tımiler'in özellikle sarayların ve hanların 
yanına yüzlerce, hatta binlerce hayvanı 
alabilecek kapasitede büyük ahırlar yap
tırdıkları bilinmektedir. Buralarda "kay
yim. müdebbir, mütevelli, üstat, müşri
fü'l-ıstablat" unvaniarı altında birçok gö
revli bulunurdu. ıstabilar aynı zamanda 
posta ve haberleşme hizmetlerinin de gö
rüldüğü yerlerdi. Fatımiler zamanında 
Mısır'da çeşitli adlar altında yapılan ahır 
harcamaları için Divanü'l-ıstablat kurul
muştu. Eyyfıbilerve Memlükler dönemin
de de atların besienip bakildığı yere ıstabi 
den irdi. 

Mağrib Arapçası'nda ıstabi kelimesine 
pek rastlanmazken bunun Endülüs leh
çesinde mevcut olduğu görülür. Fas'tan 
Tunus'a kadar Kuzey Afrika'da at ve ka
tırların barındığı yere riva denirdi. Endü
lüs Emeliiieri zamanında İspanya'da çok 
sayıda ıstabi inşa edilmişti. Ahırların ge
nel idaresi "sahibü'l-hayl" unvanıyla anı
lan bir görevlinin uhdesindeydi. Arif yük 
hayvanlarından sorumluydu; bir diğer gö
revli ise develerle meşgul olurdu. 

İran'da kurulan İslam devletlerinin ıs
tabi teşkilatında Abbasi tesiri büyüktü. 
"Ahır beyi" anlamında kullanılan ahursa
lar unvanı Sasaniler'in ahavarasalar keli
mesinden geliyordu. ıstabilarda savaş at
larından başka cirit ve av amacıyla kulla
nılan hayvanlar da beslenirdi. Harizmşah
lar devrinde atlardan ve şahinlerden olu
şan av hayvanlarının bakımı "emir-i şikar" 

denilen görevlinin sorumluluğu altınday
dı. Karahanlı hükümdarlarından Şemsül

mülük Nasr b. İbrahim Tamgaç Han'ın 
Buhara yakınlarında bir sarayla bunun ya
nında saray atları ve diğer hayvanlar için 
guruk veya koruk denilen dört tarafı ka
palı bir avlu yaptırdığı bilinmektedir. Gaz
neliler zamanında saray ahırlarının amiri 
ahursalar veya emirahur unvanıyla tanı
nıyordu. Gazneliler askeri amaçlarlafilde 
kullanır ve bunları "filhane" adını verdik
leri yerlerde barındırırlardı. Gazne'deki 
filhane 1000 fil kapasiteliydi. Selçuklu 
sultanları Rey, İsfahan ve Merv gibi şehir
lerde ahırlar yaptırmışlardır. Saray ahır
larının amirine mirahur veya ahur beyi 
denirdi. Safeviler devrindeki ıstabi teşki
latında iki önemli ahır görevlisinden biri
nin unvanı mirahurbaşı-yı cilav, diğerinin
ki ise mirahOrbaşı-yı sahra idi. Bunlardan 
birincisi merkezdeki, ikincisi taşradaki sa
ray ahırlarından sorumluydu. 

Eyyübiler'de mirahur unvanlı bir görev
linin bulunduğu bilinmektedir. Bu devle
tin mirasçısı durumundaki Memlükler'de 
sultana ve yakınlarına ait ahırlar, Mem
lük hükümdarlarının ikametgahının yer 
aldığı Kal'atülcebel'de bulunurdu. Resmi 
adı ıstabi-ı Sultani olan saray ahırının na
zırı mirahur-ı kebir unvanın ı taşırdı. Bir 
süre Memlük sultaniarına halife tarafın-

Kanüni Sultan 
Süleyman'ın 

saltanatının 

son yı llarında 
ıstabl·ı Amire'den 

yapılacak 

çı kmalarla ilgili 
iki hüküm 

(Uzunçarşılı , 

lv. XXIV) 
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dan yapılan ahdi yenileme merasimi ls
tabi- ı Sultani'de icra edilmişti. 

Moğollar'da saray ahırlarının en büyük 
görevlisine "ahtacı" veya "aktacı" denirdi. 
Hint-İran literatüründe ıstabi terimine 
pek rastlanmasa da Hindistan'daki Türk 
devletlerinde saray ahırları mevcuttu. 
Paygah adı verilen bu ahırlar Gazneliler 
aracılığıyla İran tesiri altında teşkilatlan
mıştı. Dehli Sultanlığı zamanında payga
hın önemli bir devlet müessesesi olduğu 
anlaşılmaktadır. Burası mirahur, şahne
yi ah ur veya ah ur beyi tarafından idare 
edilirdi; bazan da bu hizmet sağ ve sol 
ah ur beyi denilen görevliler arasında pay
laşılırdı. Alaeddin Muhammed Şah Hala
ci'nin paygahında 70.000 at vardı. 1340 
yılına doğru Dehli Sultanı Muhammed b. 
Tuğluk, Moğol ileri gelenlerine ve başka 
hükümdarlara binlerce Arap atı dağıt
mıştı. Tabi beyler ve önemli yollara yakın 
yerlerdeki yüksek dereceli eyalet görevli
leri de sultana atlar gönderirlerdi. Mer
kezdeki divanlardan birinde paygaha ge
len atlar için ödenmek üzere para ayrılır, 
bazan da bu atlar yıllık vergiye mahsup 
edilirdi. XIV. yüzyıla doğru paygah mevki 
itibariyle beş kısma ayrılmıştı. Büyük ve 
ikinci paygahlar başşehir Delhi'ye yakla
şık 160 km. uzaklıkta idi; üçüncü paygah 
Delhi'deydi ve "paygah-ı mahall-i has" 
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ıstabi - ı 

Amire'ye ait 
ı. Mustafa'nın 

birfermanı 

(TSMA, 
nr. E 5210/2) 

adıyla anılırdı. 1200 atın barındığı dör
düncü paygah. "paygah-ı şikarhane-i has" 
denilen saray doğancılığı ve avcılığı teş
kilatma bağlanmıştı. "Paygah-ı bargirda
ran-ı bendegan-ı has" adıyla anılan beşin
cisi ise saray görevlilerine ve gulamları
na binek hayvanı sağlardı. Pencap'ın do
ğusundaki büyük paygahta gayri müs
limler devlet için askeri amaçlı at yetiştir
mekle yükümlüydüler. Dehli Sultanlığı'n
da filhane daha sonraki Hint- İslam dev
letlerinde olduğu gibi paygahın farklı bir 
bölümüydü ve "şahne-yi fil" denilen yük
sek dereceli bir görevlinin idaresindeydi. 

X:V ve x:ıtl. yüzyıllarda Hindistan'da Mal
va Sultanlığı. belki de at ticaretiyle varlı
ğını sürdüren tek Hint-İslam devletiydi. 
1422 yılına doğru Sultan HOşeng . savaş 

fiileriyle değişrnek üzere değerli bir at sü
rüsünü devamlı hazır tutardı. x:ıtl. yüzyıl 
sonlarından itibaren Ekber Şah'ın hüküm
darlık ahırının teşkilatı hakkında ayrıntılı 

bilgiler vardır. Saray ahırı "tavlle" (tavla) 
denilen bölümlere ayrılmıştı. Bunların 
tamamında 12.000 at vardı. At tacirleri 
emin-i kervansaray denilen bir görevli ta
rafından denetlenirdi. Ot ve saman tah
sisatı sıkı kurallara bağlanmıştı . ıstabi 

imalathanesinde ise at takımlarıyla ilgili 
çeşitli görevliler bulunurdu. x:ıtll. yüzyıl
da imalathane "ahta beyi" unvanıyla anı
lan yetkilinin idaresindeydi. Her tavllede 
bir daruga (müfettiş). bir müşrif (muhase
beci) ve bir dldevar (bekçi. gözetici) görev 
yapar. ayrıca koşum takımlarından so
rumlu ahtacı. atları eğiten çabüksüvar, 
beygirleri eğiten barglrsüvar, her on se
yisin başı olan mlrdehe ile baytar ve bir 
de nakib bulunurdu. İki atın bakımıyla bir 
seyis ilgilenirdi. Tavllenin öteki görevlilee 
ri cilavdarlar, nalbantlar. saraçlar, abkeş-
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ler, ferraşlar ve sipendsOzlar idi. Araları
na yabancı hayvanlar karışmasın diye ıs
tabldaki atların her biri işaretlenirdi. ih
mal yüzünden ölen, çalınan veya yarala
nan atın bakıcıları çeşitli cezalara çarptı
rılırdı. Şütürhaiıe (deve ahırı). filhane, gav
hane (öküz ahırı) ve esterhane de (katır 
ahırı) ıstabi teşkilatı içerisinde düzenlen
mişti. 

Osmanlı Devleti'nde padişaha ve saray 
mensupianna ait atların barındığı Has 
Ahur'un resmi adı ıstabi-ı Amire'dir. Os
manlılar, diğer bazı müesseseler gibi Has 
Ahur teşkilatını da Selçuklular'dan ve 
Memlükler'den almışlardır. Padişah sa
ray veya köşklerinin olduğu yerlerde mut
laka atlar için ahırlar da yer alırdı. İlk sara
yın bulunduğu Bursa'daki Has Ah ur hak
kında fazla bilgi yoktur: Edirne'deki ise 
varlığını İstanbul'un fethinden sonra da 
sürdürmüştür. 

İstanbul'da başta Topkapı Sarayı olmak 
üzere şehrin birçok yerinde has ahurlar 
vardı. Asıllstabi-ı Amire. Topkapı Sarayı'
nın ikinci kapısından girilince sol taraf
taydı: burada atlardan başka deve. katır 
gibi yük hayvanları da bulunurdu. Topka
pı Sarayı'nın inşa edildiği yıl olan 883'te 
(1478) ıstabi-ı Amire'de bir emin, bir ka
tip, bir kethüda, on üç saraç. yirmi altı 
seyis, beş nalbant. beş ar.abacı, üç saka, 
on altı katırcı. kethüda ile birlikte elli ka
dar deve bakicısı ve iki eşekçi olduğu an
laşılmaktadır (Ahmed Refik, Vlll/49 [ 19191. 
s. 20-23) . Bu teşkilat zamanla büyüyüp 
genişlemiştir. Saraydaki Has Ahur'un, pa
dişahın özel dairesini içine alan üçüncü 
avluya bir girişi vardır. Burada padişaha ve 
has kullarına ait 200 kadar seçkin at mev
cuttu: iki atın bakımı bir seyise verilmiş
ti. XX. yüzyıl başlarında Topkapı Sarayı' n

daki Has Ah ur binası Harem Ağaları Has
tahanesi. Bahçıvanlar Koğuşu ve Yakalı 
Baltacılar Ocağı olarak kullanılıyordu (Ab
durrahman Şeref, l/6 [19101. s. 339-340). 
Bu Has Ahur'dan başka Topkapı Sarayı'
nın sahil kısmında da bir ahır vardı. Ende
run ricaliyle harem ağalarının atları ise 
halen Ahırkapı adıyla anılan yerdeki ahır
da barınırdı: Vefa ve Kadırga semtlerin
de de saray atiarına mahsus ahırlar bulu
nuyordu. Vefa'daki ıstablın 1782yılına ka
dar mevcut olduğu, fakat bu yıl içinde çı
kan büyük yangında buradaki ahırların 
da yandığı anlaşılmaktadır (Derviş Mus
tafa , vr. 17a). Ayrıca İstanbul dışında Edir
ne ve Bursa'dan başka Selanik başta ol
mak üzere Rumeli ve Anadolu'nun bazı 
yerlerinde de saray atiarına ait ahırların 
varlığı bilinmektedir. XIX. yüzyılda Daima-

bahçe ve Yıldız saraylarının inşasından 
sonra ise ıstabi-ı Amire bu sarayların ci
varına taşınmıştır. 

ıstabi-ı Amire'nin en büyük amiri aynı 
zamanda Blrun ağalarından olan mlrahur 
idi. Fatih Sultan Mehmed devrine kadar 
tekolan mlrahur sayısı. bu padişah zama
nında mirahOr-ı ewel ve mirahOr-ısani 
olmak üzere ikiye çıkmıştır. Bu iki amirin 
yönetiminde Acemi Ocağı'ndan alınan 
birçok görevli çalışırdı. Bunlardan birinci 
kethüda mirahOr-ı ewelin emrindeydi ve 
ıstabi-ı Amire'ye ait her türlü işe bakar
dı. Hazinedar. değerli taşlarla süslenmiş 
eyer ve at takımlarının muhafaza edildi
ği raht-ı hümayun hazinesinin nazırıydı. 
Bu hazine ıstabi-ı Amire'nin üst odaların
da yer alırdı. Raht-ı hümayun hazinedan 
buradaki değerli eşyanın listesini tutar 
ve bunun bir suretini defterdarlığa verir
di. Raht hazinedarının bir başka önemli 
görevi de Başmuhasebe Kalemi'ne bağlı 
katibiyle birlikte raht hazinesinin hesap
larını tutmaktı (Ata Bey, ı. 308). Raht-ı hü
mayun hazinesinde padişahın eyer takım
larıyla meşgul olan ve gerektikçe bunları 
hazırlayıp ata vuranlara "rahtvan ağaları" 
veya "rahtvan-ı has" denirdi. Bunlardan 
başka her iki mlrahurun emrinde emin, 
rüznameci, rOzname halifesi ve voynuk 
katibi gibi görevliler vardı: ayrıca Has 
Ahur'a gelen arpa ve hassa çayırlardan 
biçilen otun mali kontrolünü yapan ka
tipler bulunurdu. Devletin para sıkıntısı 
çektiği zamanlarda bazan Has Ah ur' daki 
altın ve gümüş eşya Darphane-i Amire'
de sikke haline getirilirdi ( Defterdar Sarı 
Mehmed Paşa, s. 287). 

At oğlanları veya seyislerle serahurlar 
(salahur) ıstabi-ı Amire'nin haderne züm
resindendiler. Bunlardan mirahOr-ı ev-
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Beylerbeyi Sarayı ıstabi - ı Amiresi'nin içinden bir görünüş 

vele bağlı at oğlanları istanbul'daki has 
ahurlar ve haralarda çalışır, sefer zama
nında padişahın ve maiyetindekilerin at
Iarına. ağırlıklarını taşıyan beygirlere ba
karlardı. MlrahGr-ı saniye bağlı at oğlan
ları ise Vefa semtindeki ahırlarla Edirne. 
Yan bolu, Hayrabolu ve Zara gibi yerlerde 
bulunan ahır ve haralarda çalışırlardı . Ge
rek at oğlanları gerekse yanlarında gö
rev yapan şakirdleri dış hizmete timarlı 
sipahi olarak çıkarlardı. Yanlışlıkla sala
hur denilen serahurların başlıca görevi at 
terbiyeciliği ve binicilikti. Resmi günlerde 
bunlar yetiştirdikleri atlara binerek hü
ner gösterirlerdi: mevcutları 2000 kişiyi 
bulurdu. Serahurların amiri terfi ederse 
ikinci mlrahur olurdu. 

ıstabi-ı Amire'de ayrıca saraç. nalbant. 
katırcı ve deveci adları altında hizmet bö
lükleri vardı . Bunlardan, mevcudu zama
na göre altmış ile 300 kişi arasında deği
şen saraçlar eyer. koşum, yular imali vb. 
saraciye işleriyle uğraşırlardı. Birinci ml
rahurun emrinde çalışanlara birinci sa
raçlar veya hassa saraçları. ikinci mlra
hurun emrinde çalışanlara ise beygir sa
raçları veya ikinci saraçlar denirdi. Saraç
lar kendi aralarında onar. on birer kişiden 
oluşan bölüklere ayrılırlardı. Her bölükte 
ayrıca şakird denilen çıraklar bulunur. 
bunların arasında ölen saraçiarın oğulla
rı da yer alırdı. Her saraç bölüğünde ayrı
ca kethüda. odabaşı . kürsldar ve rahtvan 
ağaları vardı. Terfi eden saraçlar genellik
le timarlı sipahi olurdu. Hassa nalbantla
rın mevcudu 300 civarında idi. Birinci ml
rahurluğa bağlı nalbantlar yaptıkları işe 
göre nal ve mı h yapanlar. hayvan nalla
yanlar. hayvanların hastalıklarıyla ilgile
nen ve gerekenleri iğdiş edenler gibi sı
nıflara ayrılırlardı . Padişahın hususi at
Iarıyla ilgilenenlere ise esban-ı hassa nal
bantları denirdi. Ayrıca ikinci mlrahurlu
ğa bağlı nalbantlar da vardı. 

Harbende denilen katırcılar on bir bö
Iüğe ayrılmıştı: görevleri şakirdleriyle bir
likte saraya ait 2000 kadar katıra bak
ınaktı ve kendi aralarında yular, palan, 
kalan, koşum, kebe imal etme ve nal
bantlık gibi meşgul oldukları işe göre sı
nıflara ayrılmışlardı. MlrahGr-ı ewele bağ
lı olan harbendelerin amiri harbendeba
şıydı: ondan sonra birinci bölüğün bölük
başısı ile harbendeler kethüdası gelirdi. 
ıstabi-ı Amire'de harbende bölüklerinden 
başka her iki mlrahurluğa bağlı sarban 
(deveci) bölükleri de vardı. Deveciler ge
nellikle Anadolu'nun değişik yerlerinde
ki kışiaklarda bulunur ve Has Ahur'a ait 
1000 kadar devenin bakımıyla meşgul 
olurlardı. Erkek deve bakıcılarına sarban-ı 
ner, dişi deve bakıcılarına sarban-ı made 
denirdi. Has Ahur'da ayrıca iki de fil ba
kıcısı bulunurdu. ıstabi-ı Amire'de çalışan 
ehl-i hiref ise efsar- dGzan (yu lar dikiciler). 
yapukciyan (eyer örtüsü [yapuk. belleme] 
yapanlar). tilbafan (iplik yapan lar). palandG
zan (pa lan dikiciler). çıngırcıyan (zincirciler). 
mGytaban ( mutafçılar). keçeciler ve deb
bağlardan oluşuyordu. XVI. yüzyılda Has 
Ah ur personelinin mevcudu 3341 kişiydi. 

Zaman zaman iç hazineden çıkan pa
rayla ıstabi-ı Amire'nin ihtiyacı olan deve. 
katır gibi hayvanlar satın alınır ve bunla
ra özel bir damga vurulurdu. Hayvanların 
yem işleriyle arpa emini ilgilenirdi (Sela
nik!, s. 53,453, 734) ve bunun için kendi
sine her yıl önemli miktarda para verilir
di. XVII. yüzyıl ortalarında bu tahsisatın 
295 kese 16.379 akçe olduğu anlaşılmak
tadır (Hezarfen, vr. 42b-43•). 

Merkez ıstabi-ı Amire teşkilatından 
başka Anadolu ve Rumeli'de yine mlra
hGr-ı ewele bağlı çeşitli hizmetliler vardı. 
Bunlardan yundciyanın (yu nd oğlanları. ma
diyan- ı hassa) görevi devlete ait kısraklara 
bakmaktı. Taylar ağasının emrindeki tay
cılar ıstabi-ı Amire adına taylarla ilgilenir
Ierdi. Genellikle Anadolu'nun Sultanönü. 
Eskişehir ve Karacahisar dolaylarında bu
lunan taycılar bu hizmetlerine karşılık ver
giden muaf tutulurlardı. Korucular Is
tabl-ı Amire'ye ait koruları beklemek ve 
korumakla yükümlü bir sınıftı. Bekçi de 
denilen bu görevliler zamanı gelince bu
ralardaki otları biçerek satarlar, mlrahGr-ı 
ewel de her yıl atların bedelini Enderun 
Hazinesi'ne teslim ederdi. Bu mlrahurlu
ğa bağlı koru ve meraların sınırları ile da
var mevcudu her üç yılda bir tahrir olu
nur ve defterleri Defterhane'de saklanır
dı. Korucuların bir kısmı maaşlı çalıştırılır. 
bir kısmı da hizmetleri karşılığında bazı 
vergilerden muaf tutulurdu. Hassa ve 
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amme diye iki kısma ayrılan voynuklar ise 
bu mlrahurluğa bağlı hizmet neferleriy
di. Başlıca görevleri atlara bakmak. has
sa çayırlarını beklemek ve zamanı gelin
ce buralardaki otları biçmekti. 

ll. Mahmud zamanında ıstabi-ı Amire 
teşkilatı yeniden düzenlenmiş ( BA, HH, 
nr. 24052 ve melfQfları), bu arada gerek
siz görülen ikinci mlrahurluk 1835'te lağ
vedilmiştir ( Lutfl, IV, 164) . Ayrıca yine bu 
tarihte kapıcıbaşılık müessesesi rikab ve 
dergah-ı all kapıcıbaşılıkları diye ikiye ay
rılmış. bunlardan padişahın selamlık res
mine katılmak üzere ayrılan kırk rikab ka
pıcı başısı ıstabi-ı Amire'ye bağlanmıştır 
(a.g.e., V, 32 vd.) . 1837yılında mlrahur un
vanı kaldırılarak ( BA, HH, nr. 3 1 750) yeri
ne ıstabi-ı Amire Müdürlüğü kurulmuş 
(Lutfl, V, 100) ve ıstabi-ı Hümayun Mü
dürlüğü diye de anılan bu kurum varlığı
nı saltanatın sonuna kadar devam ettir
miştir. Gerek mlrahur gerek ıstabi-ı Ami
re müdürü unvaniarının bazan da yüksek 
rütbeli paye olarak verildiği görülür ( BA, 
HH, nr. 33572) ıstabi-ı Amire müdürlüğü 
daha sonra askeri kaymakamlığa denk 
tutulmuştur. 

Topkapı Sarayı'nın ıstablı İkinci Mey
dan'ın solunda 130 m. uzunluğunda, 12-
13 m. genişliğinde bir yapıdır. Aslı 1478 
yılında inşa edilmiştir. Fakat geçirdiği de
ğişikliklerle ana duvarlar dışında orüina
litesi kalmamıştır. Sadece Has Ahur'un 
raht hazinesi denilen. değerli eyerlerle at 
koşu m takımlarının muhafaza edildiği bö
lümünün Fatih döneminden kaldığı söy
lenebilir(Eidem-Akozan . s. 72-73). 

Daimabahçe Sarayı'nın ıstablına ait ha
rita Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde bu
lunmaktadır (nr. E 9466) . Buna göre avlu
nun solunda ahır nalbanthanesi, manej 
(at meydanı). ahır görevlilerinin daire ve 
koğuşları: sağ tarafta ise inşa edilecek 

Daimabahçe Sarayı ısta bi-ı Amiresi'nin ön cephesini gös
teren eski bir fotoğraf (Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve 

incelemeleri ll ( 1 969]. s. 58) 
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ahır, yanı başında arpa ambarı , mutfak 
ve imalathanenin varlığı dikkati çekmek
tedir (Ünsal, Türk Sanatı Tarihi Araştırma 
ve incelemeleri, I [ 1963], s. I 69). Behcet 
Ünsal'a göre ilk yapının 1853'te, ilaveleri
nin ise 1861-1875 yılları arasında yapıldığı • 
sanılmaktadır (a .g.e., II, 60). Daimabah
çe Sarayılstabi-l Amiresi, Dolmabahçe
Ayaspaşa arasının tanzimi sırasında ta
mamen yıkılmış, yerine günümüzdeki 
İnönü Stadyumu yapılmıştır. Buradaki 
ıstabi SOO hayvan alacak şekilde iki dev
rede inşa edilmiş bir bina idi. 

Beylerbeyi Sarayı'nın ıstablı da saray 
arazisinin güneyindeki düzlükte inşa edil
miştir. Havuzun Boğaziçi Köprüsü ayağı 
tarafında saray atlarının bakımı için yap
tırılmış, tavanında renkli armalarla hay
van tasvirleri bulunan ve türünün en zen
gin örneğini yansıtan Ahır Köşkü bulun
maktadır. 

Adını ll. Abdülhamid'in çok sevdiği atı 
Perhan'dan alan Yıldız Sarayı'nın ıstablı 
kuzeyinde dış bahçe sınırları içindedir. 
1903 yılında bugünkü şeklini almış olan 
yapının ortasında ve iki ucunda hayvan
ların bakımıyla meşgul görevliler için özel 
mekanlar vardır. 
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ISTilAHAT-ı EDEBİYYE 
(~~!..:.ıl>~!) 

Muallim Niki'nin 
(1850-1893) 

edebiyat terimlerini 
örnekleriyle açıklayan eseri. 

_j 

Belagatla ilgili olarak Tanzimat döne
mine kadar yazılmış kitaplar plan ve muh
teva bakımından, hatta çok defa örnek
leriyle klasik Arap belagat kitaplarını tak
lit etmiştir. Tan~imat'tan sonra edebiyat 
alanındaki değişiklik bu tür eserlerde de 
kendini göstermeye başlamış, Süleyman 
Paşa'nın Mebani'l-inşa adlı eseriyle (I-II, 
istanbul ı 288- ı 289) klasik belagat me
seleleri ve Batı kaynaklı retari k anlayışı 
uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Bun
dan sonra Ahmed Cevdet Paşa'nın, yine 
klasik Arap belagatı çerçevesinde kalmak
la beraber Osmanlı Türkçesi'ne uygulama 
açısından yeni bir çığır açan Belôgat-ı 
Osmôniyye'siyle (istanbull298) Recaiza
de Mahmud Ekrem'in hemen tamamıyla 
Batılı retari k anlayışını Türk edebiyatma 
uygulayan Ta'lim-i Edebiyyat'ı (istanbul 
ı 296). konunun eski ve yeni telakkisi şek
linde iki yönde gelişmesine yol açmıştır. 
Muallim Naci'nin Istılahat-ı Edebiyye'si 
bu iki anlayış arasında kalan bir edebiyat 
sözlüğü denemesidir. 

Alfabetik veya herhangi sistematik bir 
tasnifi olmayan Istılahat-ı Edebiyye, 
fihristine göre 184 madde başlığı ihtiva 
eder. Kitap metni içindeki ana başlıklar 
veya alt başlıklar dikkate alındığında bu 
sayı daha az veya daha çok olabilir. Mad
delerin hacmi arasında da bir tutarlılık 
yoktur. Birkaç satır içinde açıklanan kav
ramlar yanında ayrıntılı alt bölümleri ve 
bol örnekleriyle kafıye bahsine elli altı say
fa ayrılmıştır. Eserle ilgili değerlendirme
lerin çoğunda belirtilmiş olan bu dağınık
lık, onun Muallim Naci'nin verdiği ders 
notlarından derlenmiş olmasıyla açıkla

nabilir. Nitekim kitabın daha önce Mec-
mua-i Muallim'de yayımlanan bazı ko
nularının baş tarafında "Mekteb-i Sulta
ni derslerinden" kaydı bulunmaktadır. 

Ahmet Harndi Tanpınar'ın "eski belaga
tın bizde en iyi eseri" şeklindeki değerlen
dirmesine rağmen Istılahat-ı Edebiyye 
sadece eski belagat çerçevesinde yazıl
mış bir kitap değildir. Eserde klasik bela-


