
APOLLONiOS, Tyana lı 

Yukarıdakilerin dışında. İbnü'n-NedTm'
in adını Kitabü Rı1fus ii tedbiri'l-men
zilli-Balı1niyı1s şeklinde zikrettiği eko
nomiye dair bir kitap başta olmak üze
re daha başka eserler de Apollonios' a 
nisbet edilmektedir. Ancak bunların ona 
aidiyeti çeşitli tartışmalara yol açacak 
derecede şüphelidir (geniş bilgi için bk. 
Sezgin, bibl.; Plessner, s. 995). 
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Çölde konar göçer olarak yaşayan 

L 
Araplar, bedeviler. 

_j 

Kur'an-ı Kerim'de on yerde (et-Tevbe 
9/ 90,97-99. 10 1, 120; el -Ahzab 33/ 20; ei
Feth 48/ 11, 16; ei-Hucurat 48/ 141 geçen 
bu kelimeye hadislerde de sıkça rastlan
maktadır. Arab kelimesi bir ırkın ismi 
olmakla beraber bu ırkın köy ve şehir
lerde yaşayaniarına arab, çölde (badiye) 
yaşayaniarına ise a'rab (bedevl) denir. 
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Arap dil alimi STbeveyhi, a'rab kelime
sinin tekili olmadığından nisbet halinin 
a'rabi şeklinde kullanıldığını söyler ki 
bu durumda o gruba mensup bir tek 
kişiyi de ifade eder. İbn ManzOr bu gö
rüşü naklettikten sonra fasih kullanışta 

a'rabın çoğulunun e'arTb olduğunu kay
deder. Yine İbn ManzOr'a göre, daha ön
ce çölde yaşamış olsalar bile, köy ve şe
hirlere yerleşm iş oldukları için muhacir 
ve ensardan olan sahabilere a·rab de
nilemez; gerçek a'rabiier de (bedevfler) 
zaman zaman ihtiyaçları Için şehre In
seler dahi çöllerdeki vahaları yurt edin
diklerinden ve çadırlarda yaşamaya alış
kın olduklarından a'rabT vasfından kur
tulamazlar (geniş bilgi için bk. BEDEVI). 

Mekke'nin fethinden önce. Medine'ye 
hicret etmenin farz olduğu ilk dönem
lerde muhacirler savaşa katılmasalar 

bile zekat. ganimet ve fey* den pay atı
yorlardı. Çölde yaşayan bedeviler ise an
cak savaşa katıldıkları zaman ganimete 
hak kazanırlardı. Ayrıca cihad ve umu
mi seferberlik halinde muhacirler sava
şa katılmakla mükelleftiler; bunlar ye
terli olduğu sürece bedeviierin savaşa 
katılma mecburiyeti yoktu . 

A'rab kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 
pek çok yerdeki kullanılışının zihinlerde 
bıraktığı imaj cahil, gö'rgüsüz. katı ve 
inatçı insan tipidir. Medeni ve içtimaT 
hayatın gereklerinden habersiz. usul ve 
nizarn tanımayan tutum ve davranış sa
hiplerini ifade eden bu kelime, genel ola
rak Allah ve Resulü'nün hoşnut kalma
dığ ı kişi ve toplurnlara alem olmuştur. 
İlgili ayetlerden antaşıtdığına göre. bede
viierin Hz. Peygamber ve İslam'a karşı 
tavırları hemen her zaman kendi men
faatlerini gözetme esasına dayalı olmuş
tur. Bunlar önceleri Arabistan yarımada
sındaki nüfuzu sebebiyle Kureyş'in ya
nında yer almıŞlar. daha sonra İslam'a 
temayOlleri ise genellikle menfaatleri 
doğrultusunda gerçekleşmiş ve görü
nüşte kalmıştır. Diğer taraftan bedevl
Ierin hayat tarzları gereği müslümanlar
la fazla temasta bulunmamaları ve Re
sOiullah ·ın sohbetinden uzak kalmaları 
da onların İslam'ı anlama ve yaşamaları 
hususunda aleyhlerine bir durum doğur
muştur. Bununla beraber Kur 'an-ı Ke
rTm'de. iman edip de hayırlı işlere yar
dımcı olan bedevilerden övgüyle bahse
dilmiştir ibk et-Tevbe 9/ 99). 

Fıkıh alimleri cehaletleri, sünnet ve 
adaba yabancılıkları sebebiyle namazda 
a'rabTye uymanın rnekruh olduğunu söy
lemişlerdir. 
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Başta Türkçe olmak üzere Arapça ve 
Farsça bazı kaynaklarda da geçen keli
menin menşei hakkında farklı görüşler 
ileri sürülmüştür. Türkçe'nin Azeri, Ka
çar, Çağatay lehçelerinde de aynı şekil
de kullanılan bu kelime, küçük telaffuz 
farklarıyla Balkan ve Slav dillerine de 
geçmiştir. Şekli ve kullanılış tarzı büyük 
değişikliklere uğramakta birlikte araba 
çok eski çağlardan beri çeşitli memle
ketlerde bilinmektedir. Bu arada Türk-

Saray için yapılacak üç arabanın malzemesiyle ilgili bir tel
his (BTTD, 111 / 16, '- 35) 



ler'in ve Moğollar'ın yaşadığı Orta Asya 
bozkırlarında da eskiden beri kullanıl

makta olup bölge halkının günlük haya
tında önemli rol oynamıştı r. Bu bölgede 
iki türlü arabanın bulunduğu bilinmek
tedir. Biri sürücünün arkaya oturup diz
ginle idare ettiği Harizm ve Kaşgar ara
bası , diğeri ise sürücünün at üzerine bi
nip kısa gem ile idare ettiği Türkistan 
ve Hokand arabasıdır. İbn Battüta Kı
rım'da halkın dört tekerlekli , at, öküz ve 
deve ile çekilen araba kullandığım bil
dirmektedir. İbn iyas arabanın Osmanlı 
Türkçesi 'nden Arapça'ya geçtiğini ve de
ve, at, öküz gibi hayvanlar tarafından 
çekilen tahtadan yapılmış tekerlekli bir 
vasıta olduğunu yazmakta, yine aynı mü
ellif Yavuz Sultan Selim'e karşı savaşan 
Memlüklü ordusunda darpzen taşıyan 

ve öküzleri e çekilen 1 00 kadar tahta 
arabanın bulunduğundan söz etmek
tedir. 

Osmanlılar'da çok eski tarihlerden iti
baren araba kullanıldığı bilinmektedir. 
Anadolu ve Rumeli'de yük taşımacılığın
da genellikle uzun mesafeler için deve, 
kısa mesafeler için araba tercih edilirdi. 
XVI. yüzyıl ortalarında Anadolu 'yu ge
zen Busbeck göçebeler in de araba kul
landıklarını , hatta araba içinde barın

dıklarını yazmaktadır. Balkan şehirle

rinde yaşayan Tatarlar da yaygın olarak 
kendi işlerinde araba kullanmışlard ır. 

Bazan da miri eşya ve erzak naklinde 
kiralık araba kullanılmıştır. Bu konuda 
çeşitli yerlerin kadılarına gönderilmiş 

hükümler bulunmaktadır. Menzil teşki
latında da zaman zaman arabadan fay
dalanıldığı görülmektedir. Ulaklar ge
nellikle beygir kullanınakla birlikte elle
rinde tuğralı ahkam taşıyaniara araba 
da verilirdi. XIX. yüzyılda posta teşki
latının kurulmasından sonra bu teşki
latta yer yer araba kullanılmaya baş

lanmıştır. 

Askeri alanda arabadan büyük ölçü
de faydalanılmış, büyük topların nakli 
için top arabacıları ocağı teşkil edilmiş
tir. Kapıkulu ocaklarının yaya zümresin
den olan bu ocağın hangi tarihte kurul
duğu kesin olarak bilinmemekle beraber 
Fatih'in istanbul kuşatmasında ve Ak
koyunlular üzerine yaptığı seferde ağır 
topları arabalarla taşıdığı bilinmektedir. 
Böylece top arabacılarının yaklaşık XV. 
yüzyıl sonlarında ocak halinde mevcut 
olduğu anlaşılmaktadır. Tophane'de bu
lunan imalathanede top arabaları top
ların ağırlıkianna ve şekline göre yapı
lırdı. Devlet ihtiyaç duyduğu arabaları 

yaptırmak için zaman zaman araba ima
linde ün kazanmış yerlerden gereği ka
dar araba ustası getirtirdi. Bu hususta 
en tanınmış yerlerden biri Vize kazası 

idi. Vize kadısına hitaben yazılan 972 
( 1564) ve 980 ( 1572) tarihli hükümler
de. Serken köyü zimml* lerinden mTrT top 
arabaları imalinde çalıştınlmak üzere 
otuz ustanın alet ve edavatıyla istan
bul'a gönderilmesi istenmektedir tBA. 
f\10. VI. hüküm 138. XXI. nr. 71. XVI. yüzyıl
da top arabaları için gerekli döşeme ağa
cı Pojega ve Sirem'den getirtildiği gibi 
top arabaları beygirleri için çuhaların al
tına konan kepenek de Yunanistan 'da 
Tırhala ve Fener ta raflarında yapılırdı. 

Top araba l arının güçlü ve dayanıklı at
ları genellikle Eflak ve Bağdan'dan te
darik edilir, bazan Tuna topraklarındaki 
sancak ve kazalarla Dobniçe ve Delior
man bölgelerinden de alınırdı. 

Seferler sırasında arabalar başta top 
nakli olmak üzere çok çeşitli işlerde kul
lanılmıştır. Mesela Sigetvar Seferi ·nde 
280 adet şahi darpzen topunun top 
arabaları ile nakledildiği bilinmektedir 
(SelanikT, s. 28 ) Rumeli 'ye yapılan sefer
lerde mühimmatın Tuna'dan şayka adı 
verilen gemilerle nakledilmesi esas ol
makla birlikte Tuna'ya kadar taşınması 
genellikle arabalarla yapılırdı. Sefer sı

rasında hasta ve yaralıların nakli, cena
zelerin taşınması da aynı şekilde ara
balarla sağlanırdı. Şehirde eşya nakli 
için de yine araba kullanılırdı. Mesela 
1593'te lll. Murad'ın emrine karşı ge
len zümrenin mallarının müsadere edil
mesi üzerine elbiseleri araba ile bit pa
zarına götürülüp cellatlar tarafından sa
tılmıştı (SelanikT, s. 304) . Osmanlılar ' da 

arabadan yük taşımacılığında yaygın 

olarak faydalanıldığı halde XVI. yuzyıl 
sonlarına kadar şehir içinde ancak za
ruri durumlarda kullanılmıştır. Nitekim 
Kanüni Sult an Süleyman yaşlılığ ı ve has
talığı sebebiyle son seferine araba ile 
gitmek zorunda kalmış, ancak şehir 

içinde arabaya binrnek adet almadığın-. 

dan beyaz bir at üzerinde Davud Paşa 
sahrasına kadar gidip orada arabaya 
binmişti. Padişahın sefer boyunca üstü 
kapalı arabasından inmediği , hatta ve
fatından sonra da ölmüş olduğunu as
kere duyurmamak için kendisine ben
zer bir şahsın araba içinden askere el 
salladığı bilinmektedir (Selaniki, s. 62 ). 
Askeri rütbe sahipleri ve muteber kim
seler asla arabaya binmezler, eğer ihti
yarlık veya hastalık sebebiyle binrnek 
zorunda kaliriarsa kendilerini halktan 
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saklamak için arabanın perdelerini ka
patırlardı. Seyahatlerde bile arabaya bi
nilmez, genellikle at tercih edilirdi. 

Saray hanımlarının XVI. yüzyıla gelin
ceye kadar istanbul içinde dolaştıkları 
pek görülmezdi. Ancak bu yüzyılın son
larında Valide Safiye Sultan·ın , oğlu lll. 
Mehmed'i karşılamak veya uğurlamak, 

zaman zaman da gezmek için istanbul 
içinde dolaştığı bilinmektedir. Valide Sul
tan'ın arabasını şehirde herkes tanırdı . 

Bu yüzden halk, talebe ve esnaftan çe
şitli zümreler arabanın önünü keserek 
kendisine arzuhal ve mahzar* sunar. şi
kayet ve dileklerini bildirirlerdi. Nitekim 
1599'da Anadolu kazaskerliğine bağlı 

mülazimler Safiye Sultan ' ın arabasının 

önüne çıkarak rüşvet ve yolsuzl ukların

dan şikayet ettikleri Damad Muhyiddin 
Efendi'nin kazaskerlikten aziini istemiş
ler ve neticede isteklerini elde etmişler
di. Ayrıca Valide Sultan · ın arabasının 

önüne çıkan fakiriere araba içinden avuç 
avuç akçeler saçtığı da kaydedilmekte
dir (SelanikT, s. 6 13-6 14. 65 1, 82 71 

Bununla birlikte XVII. yüzyılda bile 
saray hanımlarının belirli merasimlerde 
binmeleri dışında kadınların şehir içinde 
araba ile dolaştıklarını söylemek müm
kün değildir. 1612'de yapılan Ayşe Sul
tan ' ın düğününde gelin ve yakınları, re
fakatlerinde bir araba bulunmasına rağ
men ata binmişlerdir. Esasen istanbul'un 
cadde ve sokaklarının darlığı da çok sa
yıda arabanın dalaşmasına e lverişli de
ğildi. Muhtemelen bu yüzden XVII . yüz
yıl ortalarında Sultan İbrahim istanbul'
da halkın araba ile dolaşmasını yasak
lamıştı. Ancak XVII. yüzyıl sonlarına doğ

ru araba saray hanımları tarafından da
ha yaygın olarak kullanılmaya başlanmış
tır. Nitekim IV. Mehmed 'in 1675 Edirne 
şenliğinde Hatice Sultan altı atla çeki
len gümüş bir arabaya binmiş, ik i şer 

atl ı yirmi bir harem arabası onu t akip 
etmişti. Ayrıca IV. Mehmed hasekisi Ra
bia Gülnüş Sultan için oldukça süslü te
kerlekli gümüş kaplı bir araba yaptır
mıştı. IV. Mehmed'in Edirne şenliğinde 
çeşitli esnaf zümrelerinin kullandığı ara
balar Seyyid Vehbi'nin Surname'sinde
ki minyatürlerde görülmektedir ISuma· 
me, TSMK, lll. Ahmed, nr. 3594). 

Ulle Devri, istanbul'da çok süslü ara
baların yapılması ve yaygın halde kul
lanılması açısından bir dönüm noktası 
teşkil etmektedir. Sadaba d· da Fransız 

özentisi köşkler ve saraylar inşa etme
nin yanında yine Fransız asilzadelerini 
taklit ederek zarif binek arabaları yapı!-
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mış, bu arabaların ihtişamını konu alan 
şiirler yazılmıştır. Bu devirde lll. Ah
med'in oğullarının sünnet düğününde 
şehzadeleri sünnet mahalline götüren 
araba altı at ile çekilen bir saray koçu
su olup içerisi mükemmel şekilde döşe
li ve altın yaldızlı idi. Bu dönemde böy
lesine süslü ve ihtişamlı saltanat araba
larında kullanılan malzeme ve arabala
rın maliyeti hakkında arşiv vesikaların
dan bilgi edinmek mümkündür. Nitekim 
harem-i hümayun için üç yeni saltanat 
arabası yapılması ve kullanılacak malze
me ile ilgili 1136 ( 1723) tarihli hüküm
de ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Burada 
üç asma arabanın sandukaları, çuha ör
tüleri, mefruşatı, perdeleri, ipek kumaş, 
yastık ve minderleri, püskülleri ve tez
hipleri, çeşitli renklerdeki boyaları, san
duka içerisinin altın işlemesi, kadifele
ri, nakışları, koşum mühimmatı, saraç, 
nakkaş, zerger vb. ücretleri için 6135 
kuruş masraf yapıldığı görülmektedir. 
Buna göre atların dışında her bir ara
banın maliyeti 2045 kuruş tutmaktadır. 
O tarihlerde 1 kuruş 120 akçeye teka
bül ettiğine göre bir araba için 240.000 
akçe sarfedilmiş demektir. Daha önce 
1709'da lll. Ahmed için yaptırılan hin
tu tarzında bir araba için 3705 kuruş 
(440.000 akçe) sarfedilmiş, Fatma Sul
tan'ın gümüş arabasının sadece tamiri 
için ise 2566 kuruş (307.920 akçe) har
canmıştır (Bulut, s. 38) . 

XVIII. yüzyılın tanınmış müellifi ve göz
lemcisi d'Ohsson arabanın kullanılışı ve 
Osmanlı toplumunun bu konudaki te
lakkisi hakkında önemli bilgiler vermek
tedir. Ona göre XVIII. yüzyıl sonlarında 
bütün imparatorlukta arabaya kadınlı er
kekli binilen tek eyalet Eflak- Bağdan'
dır. Bunun sebebi, arabanın yaygın şe
kilde kullanıldığı Avusturya ve Polanya'
ya yakın olmalarıdır. Diğer bölgelerde . 

244 

K~nüni'n i n 

naaş ın ı 

taş i yan 

arabay1 

tasvir eden 
bir minyatür 

(Hünern <1 me, 

TSMK, Hazine, 

nr. 1524, vr. 276h) 

ise arabaya sadece kadınların bindiğini 
belirten d'Ohsson, Türkler'in ve özellik
le saray mensupları ve askeri erkanın 
arabaya istihfafla baktıklarını. onu bir 
rehavet sembolü saydıklarını, erkeğin 

bineceği tek vasıtanın at olduğuna inan
dıklarını kaydeder. Sarayda bulunan üç 
dört arabanın merasimlerde bile kulla
nılmadığını, lll. Mustafa'nın iki, I. Abdül
hamid'in bir kere arabaya bindiğini, bu
nun da İstanbul dışında olduğunu ya
zar. d'Ohsson'un belirttiğine göre ilmi
ye ricali arasında yalnız şeyhülislam ve 
kazasker araba ile dolaşabilirdi. Şeyhü
lislamın arabası yeşil, kazaskerin ara
bası kırmızı çuha ile kaplı idi. Koçu de
nilen bu arabalar yaylı olmayıp ülke için
de imal edilirdi. Süsü ve işçiliği çok sade 
olan bu arabalara binrnek için basamak 
olmadığından arabanın arkasına asılı 

olarak taşınan iki üç basamaklı merdi
ven kullanılırdı. Bu arabalara en çok iki 
at koşulurdu. 

Genellikle tahta çıkan yeni padişah 

cülüsundan birkaç gün sonra validesi
nin Eski Saray'dan Topkapı Sarayı'na 

naklini isterdi. Bilhassa valide sultan
lar ihtişam içinde araba ve tahtırevanla 
nakledilirlerdi. Nitekim lll. Selim'in vali
desi Mihrişah Sultan altı beygirli, perde
lerle süslü bir araba ile Eski Saray'dan 
Topkapı Sarayı'na taşınmıştı. Nakil sıra
sında sultanların beraberinde giden ara
balar da hayli fazla olurdu. Padişah kızı 
sultanlar gelin olduklarında Eski Saray 
veya Topkapı Sarayı'ndan Osmanlı ha
nedanına mahsus kırmızı atlas cibinlik 
içerisinde araba ile koca evine nakledi
lirlerdi. Saraya mensup hanımların ara
balarla Edirne ve Bursa gibi uzak yerle
re gitmeleri halinde yol boyunca emni
yetlerinin sağlanması için kadı, naib ve 
ilgililere emirler gönderilirdi (BA, MD, 
CLV, s. 276) 

İstanbul içinde devlet adamları ara
sında arabaya binrnek yalnız sadrazam
Iarla şeyhülislam ve kazasker gibi ilmi
ye ricaline mahsus olduğu için diğer 

devlet ricali ve gayri müslimlerden an
cak kendilerine izin verilenler ata biner
Ier, bunlar dışındaki görevliler ve halk 
işlerine yaya gidip gelirierdi (Cevdet, 
Tarih, X, 185- 186) ll. Mahmud dönemin
de ise kısmi bir serbestlik tanındığı için 
bazı memurlarla gayri müslimlerin süs
lü atlarla şehirde dolaştıkları ve mesire 
yerlerine gittikleri görülmeye başlandı. 
Avrupa'dan gelen ve 1825'e kadar sa
dece hükümdarlar tarafından kullanıla
bileceği belirtilen fayton arabalarını bu 

tarihten sonra saray ileri gelenlerinin ve 
devlet erkanının da kullanmasına mü
saade edildi. ll. Mahmud arabaya bin
meyi adet haline getiren ilk Osmanlı pa
dişahı oldu. Onun saltanatında 1826'da 
çıkarılan ihtisab* ağalığı nizamnamesi
nin arabacılarla ilgili bölümünde bu es
nafın uymakla yükümlü oldukları hü
kümler ve giyecekleri elbiselerin şekli 

belirlendi. Abdülmecid devrinde ise ara
ba ve özellikle Avrupa tipi arabalar İs
tanbul hayatında yaygınlaştı. Araba me
rakı adeta bir salgın halini aldı. Bilhas
sa saray kadınlarının pek süslü saray 
arabaları ile şehir içinde gezinti yapma
ları sıkça görülür oldu. Hatta devlet bu 
konuda bazı tedbirler almak zorunda 
kaldı. Padişahın emriyle Serasker Rıza 
Paşa, saray kadınlarının arabaya bin
melerine engel olmak için saray araba
larını zincirlerle birbirine bağlattı (Cev
det, J'Vla 'rOzti.t, s. 13) . Avrupa'da tahsil 
yapanların veya sefaretle Avrupa'da bu
lunanların gittikleri yerlerde gördükleri 
arabaları Osmanlı başşehrinde de gör
mek ve kullanmak istemeleri, yabancı 
arabayı İstanbul'da yaygın hale getirdi. 
Yabancı devlet adamlarının kullandıkla
rı elçilik arabalarının da bunda önemli 
rolü oldu. Tanzimat döneminin ikili sis
temi araba konusunda da kendini gös
teriyordu. Alafranga modasını benimse
yenlerle eskiye bağlı kalanların bindik
leri arabalar birbirinden farklı idi. 

Abdülmecid çeşitli vesilelerle Avrupa! 
arabalara biniyor, ancak cuma selamlı
ğına at üzerinde gidiyordu. 1844'te İm
tihanları takip etmek için Mekteb-i Tıb
biyye'ye gidişinde dört beyaz atla çeki
len arabayı bizzat kendisi kullanmıştı. 

1856 yılında İngiltere elçiliğinde verilen 
baloya da saltanat arabası ile gitmişti. 
Sultan Abdülaziz'de de Avrupa dönüşün
den sonra araba merakı başlamış, hat
ta Avrupa hükümdarları gibi saltanat 
arabaları serisi oluşturmak için faaliye
te girişmişti. Bunun için Fransa ve İngil
tere'den örnekler getirtildi, İtalya kra
lı da özel olarak yaptırdığı bir arabayı 
padişaha gönderdi. Bu dönemde araba 
kullanımı iyice yaygın hale geldiğinden 
devrin gazetelerinde araba satış ilanla
rı çıkmaya başladı. Recaizade Mahmud 
Ekrem Araba Sevdası adlı romanında 
toplumun belli bir kesiminde arabanın 
oynadığı rolü anlatmaktadır. Taşra şe
hirlerinde ise bazı istisnaları dışında he
nüz geleneksel Osmanlı arabası kullanıl
maktaydı. 



Il. Abdülhamid'e kadar Osmanlı padi
şahları cuma selamlığına at üzerinde 
giderken ilk defa bu padişah araba ile 
gitme usulünü getirdi. ll. Abdülhamid'in 
diş ağrısı sebebiyle yüzünün şişmiş ol
masından dolayı 3 Aralık 1876'da ara
ba ile Ayasofya Camii'ne cuma selamlı
ğına çıkmasıyla bu gelenek başladı. Ab
dülhamid cuma selamlığına dört atlı bir 
saltanat arabasıyla gider. fakat namaz
dan sonra Yıldız Sarayı ' na iki atlı bir 
araba ile dönerdi. Saltanat arabasında 
karşısına yüksek devlet ricalini oturttu
ğu da olurdu. Namazdan sonra bazan 
gezintiye çıkar, dönerken genellikle ara
bayı bizzat kendisi kullanırdı. Abdülha
mid'in saltanat arabasına 21 Temmuz 
1905 tarihinde Ermeniler tarafından 

bomba yerleştirilmesi de cuma selamlığı 
sırasında olmuştu . Olaydan sonra sultan 
iki atla çekilen bir başka arabayı so
ğukkanlılıkla bizzat kendisi kullanmış, 

halkı selamiayarak saraya dönmüştü. 

XX. yüzyıl başlarında istanbul'da kulla
nılan arabaları saray, konak ve kira ara
baları olmak üzere üç gruba ayırmak 
mümkündür. Saray arabalarının başın
da saltanat arabaları gelirdi. Çifte dört 
atla çekilen bu arabaların arabacısından 

XIX. yüzyıla ait bir saltanat arabası ile. altta kad ı n sultanla
ra mahsus XVIII. yüzyıla ait koçu a rabası (Topkap• Sa<ay• 

MOzesi, Has Ahur, nr. 36/ 1068 ve 1073) 

iç ve dışının dekoruna kadar her türlü 
malzemesi çok farklı idi. Konak araba
larının da çeşitli tipleri mevcuttu. Bazı 
konaklarda erkek ve kadınların bindik
Ieri farklı değer ve türlerde birkaç ara
ba bulunurdu. Kiralık arabalar ise lüks 
arabalar ve piyasa arabaları olmak üze
re iki tipti. Lüks arabalar piyasa arabası 
olarak çalışmaz, piyasa arabalarına bin
rnek istemeyeniere konak arabası gibi 
yüksek fiyatla kiraya verilirdi. Bunların 
eskiyenleri de piyasa arabası olarak kui
Ianılırdı. Arabaların belediye tarafından 
verilen bir plaka numarası ve belli du
rak yerleri vardı. 

Anadolu şehirlerinde otomobil ve be
lediye otobüslerinin yaygınlaştığı 1960'1ı 
yıllara kadar fayton adı verilen ve iki atla 
çekilen üstü körüklü binek arabası yay
gın Diarak kullanılmıştır. Turistik bölge
lerde hala kullanılan ve karşılıklı ikişer 

kişiden dört kişinin oturabildiği bu kira 
arabalarında arabaetiarın şehrin semt
leri için alacağı ücretler belediye tara
fından tesbit ediliyordu. Bugün Anado
lu şehir ve kasabalarında eski otomobil 
tekerleği takılmış yük arabaları hala kul
lanılmakta ise de giderek artan motor
lu taşıtlar karşısında onların da tarihe 
karışacağı muhakkaktır. 
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ARABA SEVDASI 

ARABA SEVDASI 

Rediiziide Ekrem' in 
Tanzimat'tan sonraki yıllarda 

İstanbul' da görülmeye başlanan 
alafrangalaşma merakını 

tenkit ettiği romanı. 
_j 

Türk edebiyatında romantik akımın en 
güçlü temsilcilerinden biri olan ve gerek 
Zemzeme'Ier gerekse Şernsa ve Muh
sin Bey adlı eserleriyle romantik ekole 
bağlı örnekler veren Recaizade Ekrem. 
Araba Sevdası 'nı 1885 yılında başlayan 
• Hayaliyyün-Hakfkiyyün • tartışmasından 
sonra iyice güçlenen realist akımın et
kisi altında kaleme almıştır. Romanda 
alafranga, hayalperest ve gösteriş me
raklısı bir Tanzimat genci olan Bihruz 
Bey'in hayat macerası çevresinde bu dö
nemde yetişen alafranga meraklısı kök
süz, müsrif tiplerle alay edilmektedir. 
Hatta roman bir yönüyle, kahramanı 

Bihruz vasıtasıyla romantik akımla alay 
eden bir karakter de göstermektedir. 

Bir paşanın oğlu olan Bihruz Bey, yir
mi yirmi beş yaşlarında, babasının ölü
mü ile büyük bir servete konar. Devrin 
modası gereği bir Fransızca hocası tu
tar, bir araba satın alır ve sorumsuz bir 
mirasyedi hayatı sürmeye başlar. Yegane 
zevki, şık giyinerek gösterişli arabasıyla 
mesire yerlerinde görünmektir. Çamlıca 
bahçesinin açıldığı gün, istanbul'da bir 
benzeri olmayan arabasıyla oraya gider. 
bahçede Perfveş adlı düşkün bir kadına 
aşık olur. Ancak kibar ve zengin çevre
den zannettiği kadını uzun süre göre
mez. Bu arada tek taraflı gelişen hayaif 
aşkı şiddetlenir, yemeden içmeden ke
silir, hatta annesini bile unutur. Yalan 
söylemekten zevk alan arkadaşı Keşff 

Bey ise bir gün kızın öldüğünü haber ve
rince hayalinde bu ölümü kendi aşkıyla 
birleştirir ve kızın kendi yüzünden öldü
ğüne inanır. Bu arada tükenmez zan
nettiği serveti tükenmiş, ·hatta çok sev
diği arabasını bile satmak zorunda kal 
mıştır. Nihayet bir gün Şehzadebaşı'nda 
Perfveş'e rastlar ve ondan bütün gerçe
ği öğrenir. 

Alafranga tiplerle alay etmek için ya
zılan romanda, şehrin zengin çevrele
rinde yaygınlaşmaya yüz tutan yeni ha
yat tarzı da biraz mübalağalı bir şekil
de tenkit edilmektedir. Bihruz'un çev
resindeki şahıslar gerçekçilik bakımın
dan onunla tezat teşkil etmekle bera
ber. bunlar arasında en dikkate değer 
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