
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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maktadır); Mazhar Altan. "Mimar Kemal Al
tan", Arkitekt, sy. 199·200, İstanbul 1948, s. 
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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-

ALTlGÖZ KÖPRÜSÜ 

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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Altıgöz Köprüsü - Afyonkarahisar 

itinasız bir işçilikle yapılmış olan 44 m. 
uzunluğundaki köprünün taşları arasın 

da Roma ve Bizans devrine ait devşir
me parçalar da görülmektedir. Yuvar
lak kemerli altı göz bugün toprağa gö
mülmüş durumdadır. Çok harap bir hal
de yok olmaya terkedilmiş olan Altıgöz 
Köprüsü her ne kadar sanat bakımın

dan gösterişli değilse de Anadolu'da Sel
çuklu devri köprülerinin ilk örneklerin
den biri olması dolayısıyla tarihi değere 
sahiptir. 

BIBLİYOGRAFYA: 
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Il. Mahmud döneminde 
tedaville çıkarılan 

gümüş para. 
_j 

1249 ( 1833) yılından itibaren tedavü
le çıkarılmış olan altılık, 12.55 gr. ağırlı
ğında ve 38 mm. çapında, itibari 6 ku
ruş yahut 240 para değerinde idi. Ön yü
zünde ·Adli" tuğra, arka yüzünde basım 
yeri ve tarihi bulunmakta. kenarlarında 
çiçekli su yer almaktadır. Bu sikkenin 
mağşuşiyeti beşlik• ıerden daha azdır. 
M. Beli n tarafından eski zolota • tarzın
da ve bunların sekiz katına eşit olduğu 
bildirilen altılığın kısımları üçlük {6.35 gr., 
33 mm ., 3 kuruş) ve altmışlıktan {2 .95 gr., 
28 mm ., 1.5 kuruş) ibarettir. 
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Altılıkların ağırlığı beşliklerden biraz 
aşağı, buna karşılık noktasız beşiikie

rin iki misline eşit olup ayarı 0.435'ten 
0.440'a kadar değişmektedir. Bu sikkeler 
Sultan Mahmud'un yirmi altıncı saltanat 
yılından itibaren otuz ikinci saltanat yı
lına kadar çıkarılmıştır. Piyasaya sürOlen 
miktarı ise yaklaşık 137.775.369 kuruş
tur. 
BIBLİYOGRAFYA: 
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ye, Kostantiniyye 1307, s. 416; M. Belin, Türki· 
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ALTIN 

İnsanlık tarihinde önemli rol oynamış 
değerli bir maden. 

_j 

Sarı, parlak renkte, kolayca işlenebi

lecek yumuşaklıkta bir madendir. Yer
yüzünde değerini büyük ölçüde düşü
recek şekilde bol miktarda mevcut de
ğildir. Su ve havadan etkilenip paslan
mayışı aranır madde olmasının bir baş
ka sebebidir. Para olarak kullanılışı ser
vet. itibar ve iktidarla özdeşleşmesini 
hazırlamıştır. Bu husus, Kur'an'da zik
redildiği ayetlerin mazmununda da var
dır. Eşya, külçe veya para olarak aynı 
değeri taşır. Altın iktisadi kalkınmada, 
medeniyetlerin yükselmesi veya yıkJima
sında bazı tarihçiler tarafından başlıca 
amil olarak açıklanmıştır. 

İslam Tarihinde Altın. İslamiyet'in do
ğuşu sırasında İran ile Bizans arasında 
ticaret yapan Kureyş; iran'ın gümüş dir
hemlerini ve Bizans'ın altın dinarlarını 

getiriyordu. Bunlardan İran yalnız gü
müş para basıyor ve sadece gümüşü pa
ra olarak biliyordu. Bizans'a ve Batı Av
rupa'ya ulaştırdığı transit malları karşı

lığında aldığı altını eşya yapımında kul
lanıyordu. Zengin gümüş yataklarına sa
hip olduğundan daha uzaktaki Doğu ül
kelerine gümüş dirhemlerini ihraç ede
rek ipek, baharat ve başka kıymetli şey

leri ithal ediyordu. Ayrıca muhtemelen 
Batı'dan aldığı altının bir kısmını da dı
şarıya satıyordu. Nitekim iran'da çok 
miktarda altın biriktiği, Kadisiye ·de ve 
iran'ın fethinin tamamlandığı diğer sa
vaşlarda büyük miktarda altın ele geçi
rildiği bilinmektedir. 

Bizans ise iran'ın aksine sadece altı
nı para olarak tanıyordu. Batı Roma ve 
onun enkazı üzerine kurulan Germen 
asıllı kraliıkiara ihraç ettiği mallar kar
şılığında, Batı Avrupa'nın vereceği baş

ka malı olmadığından altın alıyordu . He
lenistik dünyanın ve Kartaca'nın yağma
lanmasında elde edilen altınlar tükenin
eeye kadar bu ticaret devam etti. impa
ratorluğun ikinci yüzyılı başında, bugün
kü Romanya'nın yerinde bulunan Dak
ya'daki maden ocaklarından altın elde · 
edilmeye başlandı. Aynı yüzyılın son çey
reğine girerken Bizanslılar kervan tica
reti yapan Palmir prensliğini yağmala

yarak Yakındoğu ticaretini ele geçirdi
ler ve altın para darbını bir müddet da
ha sürdürdüler. 

Dört halife devrinde ve EmevTier'in ilk 
zamanlarında, İran ve Bizans'tan gani
met ve vergi olarak alınan altınlardan 

para basılmaya ve tedavüle çıkarılmaya 
başlandı. Fakat bu paralar henüz eski 
şekillerini ve ağırlıklarını koruyorlardı. 

Halife Abdülmelik 694 yılında islam di
nar ve dirhemlerini darbettirdi. Böylece 
bunlar, Bizans'ın "solidus aureus" veya 
"denarion chrouson" denilen ve islam al
tın parasının da adını aldığı bu paraya 
karşı istiklalini kazanmış oldu. İlkçağ ' 
dan beri Yakındoğu ve Ortadoğu'da bi
riken altınlar dinar için ham madde va
zifesini gördü ve tedavüle çıkarılan bu 
altınlar dünya ticaretini kamçılamaktan 
geri kalmadı. islam dünyasındaki ma
denlerin işletilmesi yanında bu dünyaya 
komşu uzak veya yakın ülkelerdeki al
tının da gelmesiyle medeniyetin her ala
nında süratle ilerleme mümkün olabildi. 
Bu sıralarda Dekken yarımadasından, Al-


