
olarak çalışmaya başladı. Bu yıllarda Ma
nisa Hükümet Konağı ile Numune Has
tahanesi'ni, Salihli Abidesi'ni ve Isparta 
Özel idare Binası'nı yaptı. 1927'de Edir
ne Maarif Eminliği mimarlığına tayin edi
lince burada eski Türk mimarlık eserle
ri üzerinde çalışma fırsatı buldu. Sonra
ları, merkezi yine Edirne'de olan ve Ge
neral Kazım Dirik tarafından idare edi
len TrakYa Umumi Müfettişliği'nin mi
marlığına getirildi. Bu yıllarda çeşitli der
gilerde, bilhassa önce Mimar adıyla çı

kan Arkitekt'te ve bazı günlük gaze
telerde TrakYa ve Rumeli ·deki Türk mi
marlık eserlerine dair pek çok makale 
yayımladı. Bir taraftan da TrakYa'daki 
çeşitli Türk eserleriyle hatıralarının kur
tarılmasına çalıştı. 

Kemal Altan'ın altı yıl kadar istanbul 
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nde mi
mar olarak çalıştığı bilinmektedir. Ölü
mü üzerine yayımlanan yazılardan anla
şıldığına göre. 1947' de TrakYa Umumi 
Müfettişliği'nin lağvı üzerine Konya'da 
imar müdürlüğüne tayin edilmiş, fakat 
kısa bir süre sonra istanbul'da vefat et
miştir (26 Eylül 1948) Kabri Beşiktaş'ta 
Yahya Efendi Kabristanı'ndadır. 

Kitap halinde yayımianmış herhangi 
bir eseri olmamakla beraber 1935-1948 
yılları arasında basılmış pek çok maka
Iesi vardır. Bu makalelerin büyük bir kıs
mı Akşam gazetesinde çıkmış ve bun
ların bir bibliyografyası yapılmadığından 
gazete koleksiyonunda unutulmuştur. 

Kemal Altan bütün yazılarında, Türk mi
marlık eserlerine büyük bir sevgi ve he
yecanla bağlı bir araştırıcı olarak kendi
sini göstermektedir. 
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Yeniçeri Ocağı' nın 
süvari kısmını teşkil eden 

altı sınıfın adı. 
_j 

Hepsine birden "altı bölük halkı" da 
denilen bu kapıkulu süvarileri şu sınıf
Iara ayrılmıştır: Sipah, silahtar. ulufeci
yan-ı yemin (sağ ulüfeciler). ulüfeciyan-ı 

yesar (sol ulüfeciler). gureba-yı yemin (sağ 
garipler). gureba-yı yesar (sol garipler). En 
itibarlı olan ilk iki sınıf "yukarı bölükler". 
üçüncü ve dördüncüler "orta bölükler·. 
son iki bölük ise "aşağı bölükler" adla
rıyla .da anılırlardı. Son dört bölüğün 
hepsine birden "bölükat-ı erbaa" denir
di. Süvari bölüklerinin efradı, yaya ye
niçerilerin mükafata hak kazananları ile 
Edirne, Galata ve İbrahim Paşa sarayla
rındaki oğlanlardan temin edilir. ayrıca 
Enderun'daki iç oğlanlarından buraya 
nefer verilirdi. Enderun'dan ve saraylar
dan alınan neferler ise "çıkma" adı altın
da atlı bölüklere gönderilirdi. Bu çıkma
lar cülüs zamanlarında veya yedi yılda 
bir yapılırdı. Cülus zamanı çıkmalarına 
"büyük çıkma" veya "umum çıkması", di
ğer yeniçeri çıkmalarına ise "kapıya çık

ma" ya da "bedergah" denilirdi. Süvari 
ocağının silahtar bölüğü Kara Timurtaş 
Paşa'nın tavsiyesiyle I. Murad zamanın
da, sipah bölüğü ise Fatih Sultan Meh
med zamanında teşkil edilmiş, öteki dört 
bölük de muhtemelen XV. yüzyıl ortala
rında kurulmuştur. Bunlara "bölük hal
kı· denilmesinin sebebi, kendilerini ti
marlı sipahilerden (süvari) ayırmak için
dir. 

Silahtar bölüğü daha eski olmakla 
birlikte sipah bölüğü kapıkulu süvarile
rinin en itibarlı bölüğü idi. Bu bölük ta
şıdığı bayraktan dolayı "kırmızı bayrak" 
adıyla da anılırdı. Fatih zamanına kadar 
baş bölük olan silahtar bölüğüne ise 
"sarı bayrak" denilirdi. Sağ ulufecilere 
"yeşil bayrak". öteki bölüklere de "alaca 
bayrak" adı verilirdi. Ulüfeci bölükleri 
seferlerde ve törenlerde sipah ve silah
tarların açığında yer alır. daha açıkta ise 
sağ ve sol garipler dururdu. Savaş za
manında yukarı bölüklerin başlıca göre
vi padişahın otağını beklemek, orta bö
lüklerinki hazineye bakmaktı. Aşağı bö
lükler ise genellikle sancak muhafızlığı 
yaparlardı. Sipah ve silahtarların istan
bul' da kışiaları olmayıp genellikle bu 
şehre yakın yerlerde, öteki süvari bö
lükleri ise Anadolu ve Rumeli'nin çeşitli 
yerlerinde otururlardı. istanbul civarın
da oturanların görevi padişahın cumaya 
veya herhangi bir yere gidişinde ona re
fakat etmekti. Savaş zamanında veziria
zam ve devlet büyüklerini korumakla 
da görevli olan kapıkulu süvarileri ayrı
ca maliyenin çeşitli katipliklerini yapar, 
yaverlik ve emirherlik hizmetlerini yü
rütür, ayrıca padişah vakıflarının mü
tevelliliği ile mültezimlik işlerine de ba-
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karlardı. Eskiden beri evlenmelerine izin 
verilmiş olan kapıkulu süvarilerinin ve
Iedeş denilen oğulları da süvari bölükle
rine alınırdı. Yukarı ve orta bölük süva
rilerinin kendilerinden başka. her beş 
akçe için bir nefer olmak üzere. ücretli 
neferleri vardı. Böylece sefere çıktıkla
rında sayıları oldukça fazlalaşırdı. An
cak sık sık isyanlara yol açmaları üzeri
ne Köprülü Mehmed Paşa zamanında 
yanlarında nefer beslemeleri usulü kal
dırıldı. Her bölüğün müstakil ağa ve za
bitleri olup sipah ve silahtar ağaları dış 
hizmete sancak beyi olarak çıkarlardı. 
Ulüfeleri yaya yeniçerilerinkinden fazla 
olan süvarilerden taşrada olanların üç 
aylık maaşlarını zabitleri götürürdü. Ka
pıkulu süvarilerinin bozulması XVI. yüz
yıl sonlarında başlamış, kanuna aykırı 

olarak aralarına dışardan adam alınmış
tır. Daha sonraki yüzyıllarda sık sık is
yan hareketlerine karışan süvari bölük
leri, Yeniçeri Ocağı'nın ilgasından sonra 
ortadan kaldırılmıştır. 
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Afyonkarahisar 
demiryolu istasyonu yakınında 

Akarçay üzerinde 
Selçuklular devrine ait 

bir köprü. 
_j 

üzerindeki çok girift bir sülüs hattı 
ile yazılmış ve bu yüzden de pek doğru 
okunamayan Arapça kitabesine göre, 
önce Ebu Vefa İlyas b. Oğuz adında bir 
emir tarafından yaptırılıp vakfedilmiş, 

onun ölümünden sonra harap olmuş ve 
606 (1209-10) yılında aynı vakfın geli
riyle Emir Sipahsalar Ebu Hamid Hacı 

Mehmed b. İlyas tarafından tamir etti
rilmiştir. Roma devrine ait bir lahit par
çası üzerine işlenen ve hiçbir güzelliği 
olmayan bu kitabenin hattatı Mehmed 
olarak adını da kaydetmiştir. 22 Cema
ziyelahir 1072 ( 12 Şubat 1662) tarihli bir 
arşiv kaydından köprünün bakımının Ak
koyunlu cemaatine ait olduğu öğrenil
diğine göre kurucuların da aynı cemaat
ten olduğu düşünülebilir. 
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