
ÖMER ei-MUHTAR 

renişini her çareye başvurarak kırmaya 
kararlıydı. Muhammed Rıza es-SenüsY ve 
Şarif ei-GaryanY. İtalyanlar adına 6 Nisan 
1929'da ömer ei-Muhtar ile görüştüler ve 
direnişten vazgeçtiği takdirde Hicaz'a veya 
Mısır'a gidebileceğini, ayrıca kendisine pa
ra verileceğini söylediler. Bu teklifler redde
dildiği gibi valinin bu yolda şahsi girişim
leri bir sonuç vermedi. 

1 O Ocak 1930'da sömürge genel vali yar
dımcılığı ve Sirenayka valiliğine o güne ka
dar tayin edilenlerin en acımasızı olarak 
bilinen Rodalfa araziani getir ildi. Ömer ei
Muhtar kumandasındaki mücahidterin Ub
ya'dan ve dış dünyadan yardım almalarını 
önlemek için buranın Fizan, Kufra ve Mı

sır ile bağlarının koparılması kararlaştırıl
dı. Bu amaçla 1 S Ocak 1930 tarihinde Ce
belülahdar'daki direniş siperleri uçaklarla 
bombalanırken 24 Ocak günü Fizan'ın mer
kez şehri Merzük, 2S Şubat'ta ise buranın 
batısındaki Gat kasabası işgal edildi. 1928 
yılı başında İtalya'ya sürgüne gönderilen 
Muhammed Rıza serbest bırakılıp Binga
zi'ye dönünce ömer ei-Muhtar'a bir mek
tup yazarak İtalyanlar'a teslim olmasını is
tedi. Yine red cevabı alan İtalyanlar bu de
fa Rıza tarafından Cebelülahdar ahalisine 
hitaben yazılan bir mektubu uçaklarla yer
leşim yerlerine attılar. Bundan da bir so
nuç alamayınca bölgenin kırsal kesimlerin
de yaşayan bütün halkı kamplarda topla
maya başladılar. 23 Eylül 1930 tarihinde 
İtalyanlar'la yapılan Kerisse çarpışmasm
da ömer ei-Muhtar'ın yakın adamlarından 
Fudayl b. Ömer ile birlikte kırk adamı şe
hi d oldu. Trablusgarp direnişinin önem
li bölgelerinden olan Kufra'nın merkezi 
Tae köyü İtalyanlar'ın eline geçti ( 18 Ocak 
1931). 

Direnişe en büyük destek Mısır'dan gel
diği için Graziani, Akdeniz sahilindeki Sei
IQm yakınında deniz kıyısından güneydeki 
CağbQb'a kadar uzanan yaklaşık 270 kilo
metrelik bir mesafeyi 2 m. yüksekliğinde 
ve 3 m. genişliğinde dikenli tellerle kapat
tırdı. Böylece mücahidterin yardım temin 
ettikleri tek yön de kesilmiş oldu. Bölge
deki yerli ahali önce Aynülgazale kampına 
kapatıldı, dört ay sonra da 1934 yılına ka
dar kalacakları Akile, Makrün, SuiQk ve Be
rlka kamplarına daldurularak mücahidte
rin yerlilerle irtibatı kesildi. Verimli arazile
rin tamamı İtalya'dan buraya göç ettiri
len ailelere verildi. Kamplarda bulunanla
rın yarısı açlık ve hastalık yüzünden ölür
ken bazıları da mücahidlere bağlılıklarını 
devam ettirdikleıri bahanesiyle idam edildi. 
Sadece Berlka kampında 1930-1932 yılları 
arasında 30.000 kişi öldü. 
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ömer ei-Muhtar, yaşının ileriediği ge
rekçesiyle Mısır'a gidip yerleşmesi yolun
daki tavsiyelere karşılık mücadeleyi sür
dürmeye kararlı olduğunu bildiriyordu. Bu 
azminden ötürü kendisine "çöl aslanı" un
vanı verilmişti. Ancak 11 Eylül 1931 tarihin
de adamlarıyla birlikte sahabeden Seyyid 
Rafi'in kabrini ziyarete gittiklerinde İtal
yan çemberi içinde kaldılar. Ömer ei-Muh
tar burada İtalyanlar'a esir düştü, yapılan 
mahkemede "İtalyan tebaası bir isyankar" 
olarak yargılandı ve i dama mahkum edildi 
( 15 Eylül 1931) Ertesi gün de Sul ük kam
pında tutulan 20.000 civarındaki halkın 
önünde asılarak idam edildi. Afrika'daki 
Avrupa sömürgeciliğinin karşısında en 
önemli direniş hareketlerinden birini or
taya koyan ömer ei-Muhtar, Berka halkı
nın Senüsiyye içinde kendi rızalarını kaza
nanlara verdiği "seyyid" unvanı ile ve "şey
hü'ş-şüheda" olarak anıldı. Hayatı ve faali
yetleri pek çok araştırmaya konu oldu. 
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ÖMER PAŞA KÜLLİYESİ 

ı 

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 
L XVII. yüzyıl başlarına a it külliye. _j 

Elmalı ilçesinin ortasında yer alan cami, 
kapısı üstündeki kitabesine göre 1 O 19 
(1610) yılında Keteneizilde Ömer Paşa ta
rafından yaptırılmıştır. Manzum kitabe-

ömer Paşa Camii'nin çini pencere alın lıklarından biri 

nin Yahya adlı şairinin Şeyhülislam Zeke
riyyazade Yahya Efendi olması muhtemel
dir. Mehmed Süreyya Bey'in verdiği bilgi
ye göre ömer Paşa Manavgatlı olup kapı 
ağalığından çavuşbaşılığa yükselmiş, daha 
sonra beylerbeyi olmuştur. 1 012'de ( 1603-
1604) Diyarbekir valiliğine gönderilmiş , 

1032'de (1623) Trablusgarp beylerbeyili
ğinin ardından önce Batum-Trabzon, da
ha sonra Karaman ve Maraş beylerbeyili
ğine tayin edilmiş, i ran 'a ve Abaza Meh
med Paşa üzerine yapılan seferlere katıl
mıştır ( 1628-1629). 1040 Cemaziyelewe
linde (Aralık 1630) Musul'da Vezlriazam 
Hüsrev Paşa tarafından başarısızlıkları se
bebiyle idam edilen paşalar arasında adı 
geçen Ömer Paşa'nın Keteneizilde olması 
muhtemeldir. Külliyenin kitabe tarihini 
1 O 16 ( 1607) olarak kaydeden Evliya Çele
bi, 10SO Cemaziyelahirinde (Eylül-Ekim 
1640) çıktığı seyahatte Trabzon valisi olan 
Keteneizilde Ömer Paşa'nın ziyaretine git
tiğini söylerse de bu sırada Trabzon bey
lerbeyl onun oğlu Mehmed Paşa'dır. Se
yahatname'nin bazı yeni baskılarında gö
rülen bu bilgi aslında metindeki bir boş
luktan kaynaklanmış, yolculuğun başla

rında Ömer Paşa'ya gidişten bahsedilir
ken birdenbire Mehmed Paşa'ya geçil
mesi dikkati çekmemiştir. Nitekim Evliya 
Çelebi de Seyahatname'sinde Elmalı'
dan ve bu yapıdan bahsederken Trab
zon'da Keteneizilde Ömer Paşa'yı ziyareti
ni hiç anmamıştır. Evliya Çelebi baba-oğul 

bu iki paşayı Keteneizilde diye adlandır
mıştır. Halbuki AyvansarayY'nin kitabının 
eski baskısında Keteneizilde olarak yazı
lan bu aile adı Ahmet Nezih Galitekin ta
rafından yapılan baskıda Kitapçızade ola
rak kaydedilmiştir. J. von Hammer'ln Os
manlı tarihinin eki olan son cildindeki Ha
dikatü'l-cevami' özetinde de bu ad Kes
tanecizade olarak yazılmıştır. Hadika'
daki gibi Mehmed Raif de Mir'at-ı İstan-



bul'da Keteneizilde lakabını kullanırken 
Tahsin öz Ketanizade diye adlandırmıştır. 
Bütün bu karmaşanın dışında Mehmed 
Süreyya Bey'in Sicill-i Osmani'sinde ay
rıca bir Keteneizilde Ömer Paşa ve Meh
med Paşa mevcut olmakla beraber Kesta
necizade veya Kitapçızade diye bir kişi geç
memektedir. Sicill-i Osmani'de ömer Pa
şa'nın nerede bulunduğu belirtilmeyen 
bir mescidi olduğu kaydedilmektedir. Ay
vansarayl, Beyoğlu Cihangir'de bir Keten
ci Ömer Paşa Mescidi'nden söz etmekte, 
Tahsin Öz kagir duvarlı, ahşap çatılı bu 
mescidin Akarsu caddesinde olduğunu bil
dirmekteyse de IV. Mehmed dönemi vali
lerinden Ömer Paşa'nın yaptırdığı bu mes
cidin inşa tarihi 11 02'dir ( 1690-91) Bu da 
Elmalı'da hayratı olan Ketenci Ömer Pa
şa'nın yaşadığı tar ihle uyuşmamaktadır. 
Elmalı 'daki külliyesinin ise hiç anılmadığı 
dikkati çeker. Ancak Tahsin Öz'ün Keten
cizade Ömer Paşa olarak tesbit ettiği kü
çük caminin gerçekte başka birine ait ol
duğu iddia edildiği gibi o civarda Perviti
tich'in sigorta planında "harap cami" iba
resiyle bir cami daha işaretlenmiştir. 

Cami. Evliya Çelebi 1 082' de ( 16 7 ı ) hac
ca gitmek niyetiyle çıktığı Güney Anadolu 
seyahatinde uğradığı Elmalı kasabasını ol
dukça etraflı şekilde anlatırken camiyi Ke
tenci ömer Paşa Camii diye anar ve göz 
alıcı iç süslemesini kısaca tarif ettikten 
sonra mimarisinden bahsederken onu is
tanbul Eyüpsultan'daki Zal Mahmud Pa
şa Camii'ne benzetir. Keteneizilde Camii 
XX. yüzyıl başlarında bir süre bakımsız kal
dıktan sonra vakıflar idaresi tarafından 
1938 yılında ibadete açılmış. 1968'de yeni 
bir tamiri yapılmıştır. Üzeri tek kubbeyle 
örtülü kare planlı olan cami tamamen kes
me taştan inşa edilmiştir. Giriş cephesin
de üstü kubbelerle örtülü, ortadaki diğer
lerinden daha yüksek kubbeli olan klasik 
başlıklı mermer sütunların taşıdığı reva-

ömer Paşa 
Medresesi 

Elma lı 1 
Antalya 

ka sahip bir son cemaat yeri vardır. Taçka
pı yay biçiminde büyük sivri kemerli olup 
üstünde altı satır halindeki kitabe bulun
maktadır. Cephelerde altta iki sırada dör
der, üstte ikişer olmak üzere pencereler 
açılmıştır. Pencereleri içeriden ve dışarı

dan süsleyen alınlıkların üzerierinin her 
birinde değişik ayetler yazılı olan çiniler 
iznik çini fırınlarının son eserleri sayılır. 
Bunlardan bir tanesinin alt köşesinde "ke
tebehO el-fakir Resmi Mustafa İznik'i" im
zası görülmekte, yazıların hattatının bu 
sanatkar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
onun iznikli olması hem hat hem çini us
tası olması ihtimalini akla getirmektedir. 
Yazıların çinilerini süsleyen motiflerle be
raber oluşu da hattat ve çinicinin tek ki
şi olması ihtimalini kuwetlendirir gibidir. 
Diğer bir husus da her pencere için ayrı 
olarak hazırlanan bu çok sayıdaki pano
nun XVII. yüzyılın başlarında İznik'ten na
sıl bir yol takip edilerek Elmalı kasabası
na kadar bozulmadan taşınabilmiş oldu
ğudur. İznik çiniciliğinin bu örneklerinin o 
devirde Anadolu'nun uzak bir köşesine ge
tirilebilmiş olması Ömer Paşa'nın yaptır
dığı bu hayrata ne kadar büyük bir emek 

ömer Paşa 
camii
Elmalı 1 
Antalya 

ÖMER PASA KÜLLiYESi 

verdiğinin delilidir. Kubbe kasnağında da 
bir dizi pencere bulunan caminin harimi 
bol ışık almaktadır. Bina kare zemin planı 
üzerine dört kemere oturan kurşun kaplı 
bir kubbeyle örtülüdür. Kareden kubbeye 
geçiş köşe tromplarıyla sağlanmıştır. Du
varlar, üzerindeki kubbe baskısını karşıla
mak üzere üç cephede üç kare kesitH pa
yanda ile desteklenmiştir. Mermer bir 
mihraba ve minbere sahip olan caminin 
minberi fazla bezemeli olmamakla bera
ber merdiven korkuluğunda rozet kabart
maları ile süslenmiştir. Caminin içi ve ku b
besi zengin kalem işi nakışlarla kaplıdır. 

Evliya Çelebi'nin övdüğü minare ilk mima
ri biçimini günümüze kadar koruyabilmiş
tir. Minarenin kürsü kısmı beş köşeli olup 
her bir cephe birer kaş kemerli pano ha
linde bölünmüştür. Çokgen gövdeli mina
renin şerefe çıkması zengin biçimde işlen
miş mukarnaslara oturmaktadır. Şerefe 

korkuluğu mermerden oyma şebekelidir. 
Tepesinde kurşun kaplı ahşap bir külah 
bulunur. Güneybatı Anadolu'nun en büyük 
ve en gösterişli eseri olan Ömer Paşa Ca
mii, içinde bulunduğu kasaba meyilli bir 
arazi üzerinde kurulduğundan heybetli bir 
görünüşe sahipt ir. Şimdiye kadar pek faz
la tanınmadan kalmış olan bu eser Os
manlı devri Türk mimarisinin Anadolu'da 
yapılmış az sayıdaki önemli örneklerinden 
biridir. Caminin haziresinde birtakım me
zarlar varsa da bunlar arasında Ketenci
zade Ömer Paşa'ya ait herhangi bir mezar 
taşına rastlanmamıştır. 

Medrese. Caminin karşısında yer alan 
" U" biçiminde bir düzene sahip medrese 
de uzun süre harap durumda kalmış, an
cak yakın tarihlerde Vakıflar İdaresi tara
fından restore edilmiştir. Kubbeli hücre
lerin önünde üstleri birer kubbeyle örtül
müş sivri kemerli bir revak dolaşmakta
dır. Medresenin eşit büyüklükteki on üç 
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hücresinden birinin dershane olarak di
ğerlerinden daha büyük ve daha yüksek 
kubbeli inşası gerekirken bu gerçekleşme
miştir. Ayrıca caminin önünde yer alması 
bakımından Mimar Sinan yapısı bazı kül
liyelerde uygulandığı gibi cami avlusunun 
bir tarafını sınırlayan bir yapı geleneğinin 
temsilcisidir. Yapı bugün kütüphane ola
rak kullanılmaktadır. 

Hamam. Ketencizade Ömer Paşa Külli
yesi'nin bir hamarnı olduğuna dair kesin 
bir bilgi yoktur. Evliya Çelebi Elmalı kasa
basında beş hamamdan bahsetmektedir. 
Bunlardan Bey Hamarnı'nın bu külliyenin 
bir parçası olması muhtemeldir. Ancakya
yımianmış olan plan bilinen Osmanlı ha
mamları tipolojisine tam uymamaktadır. 
Sadece sıcaklık kısmı, köşelerinde halvet 
hücreleri olan dört eyvanlı tiptedir. 
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ÖMER b. RESlAN 

(bk. BULKİNi, Ömer b. Reslan). 

ÖMER RÜŞENi 

(bk. DEDE ÖMER RÜŞENİ). 

ÖMER SEYFEDDiN 
(1884- ı 920) 

Türk hikayecisi, 
dilci ve fikir adamı. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Babasının görev dolayısıyla bulunduğu 
Gönen'de doğdu. Dağıstan göçmeni bir 
aileden gelen babası Ömer Şevki Bey bin
başılığa kadar yükselen alaylı bir subaydı. 
Annesi Fatma Hanım, İsfendiyaroğulları'n
dan Ankaralı topçu kaymakamı Mehmed 
Bey'in kızıdır. Öğrenimine Gönen'deki ma
halle mektebinde başlayan Ömer Seyfed
din, babasının bulunduğu Ayancık'tan an-
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ömer 
Seyfeddin 

nesiyle beraber İstanbul'a gelerek dedesi
nin Kocamustafapaşa'daki konağına yer
leşti. Tahsiline Eyüp Askeri Baytar Hüşdi
yesi'nde ( 1893-1896) ve Edirne Askeri İda
dlsi'nde ( 1896-1900) devam etti. Mekteb-i 
Harbiyye'de iken 2 Ağustos 1903'te Make
donya'da baş gösteren isyan hareketlerin
den dolayı onun bulunduğu son sınıf o böl
gede görevlendirilmek üzere erken mezun 
edildi. Meslek hayatına Kuşadası Piyade 
Taburu'nda mülazım-ı sani olarak başladı. 
Ancak İzmir' e varmadan taburunun gön
derildiği Selanik'te ve Manastır'a bağlı Pir
lepe'de görev yaptı. Buradaki başarılar
dan dolayı iki liyakat madalyasıyla ödüllen
dirildi. İsyanın bastırılmasının ardından 
bağlı bulunduğu tabur 6 Eylül 1904'te Ku
şadası'na döndü. 1907 Temmuzu başların
da, İzmir'deki Aydın Vilayeti Jandarma Alay 
Mektebi'nin kuruluşunda İtalyan subayı 
Miralay Tomas'a yardım etmek üzere bu 
okulun kavaid-i dlniyye hocalığına tayin 
edildi. Bir ara Köprülü'de Askeri Hüşdiye 
Mektebi beden eğitimi öğretmenliği gö
revinde bulunduysa da (ı 909) iki yıl sürey
le Balkanlar'daki Velmefçe, Pirlepe, Ose
nova, Pirbeliçe, Serez, iştip, Babina, De
mirhisar, Cum'a-i Bala, Hazlık gibi sınır 
yerleşim yerlerinde çete takibiyle uğraştı. 
Serez mutasarrıflığı Menlik kazası Hazlık 

kasabası yakınlarında bulunan Yakorit kö
yünde bölük kumandanlığı yaptı. 

Ömer Seyfeddin'in İttihat ve Terakki ile 
münasebeti Selanik'e tayin edildiği 1909'
dan itibaren başlar. 31 MartVak'ası'nı bas
tırmak amacıyla istanbul'a gelen Hareket 
Ordusu'nda o da vardı. Ancak İstanbul'un 
siyasi-ideolojik havası ve asker-siyaset iliş
kisi askerlikten sağumasına sebep oldu. 
İttihat ve Terakki'nin maddi desteğiyle çı
kan Genç Kalemler dergisinde "yeni Jic 
san" hareketini başlattı (!VI, ı I Nisan 1911, 

s. 1-7). 1911'de, bütün zamanını kültür 
konularına ayırmak amacıyla Ziya Gökalp'in 
teşviki ve tazminatının İttihat ve Terakki 
tarafından ödenmesiyle ordudan ayrıldı. · 
Fakat Balkan Savaşı'nın patlak vermesi 

üzerine yeniden askere çağrıldı ve üsteğ
men rütbesiyle Garp Ordusu'nda 39. Alay'ın 
3. Tabur'una katıldı (14 Eylül 1912) Ko
manova'da Sırplar'a, Yanya'da Yunanlılar'a 
karşı savaştı. 20 Ocak 1913'te Kanlıtepe'
de Yunanlılar'a esir düştü. Atina yakınla
rındaki Nafliyon kasabasında on ay kadar 
süren esirlik hayatının ardından istanbul'a 
döndü (ı 7 Aralık ı 913) . Bu sıralarda an
nesi ölmüş, babası tekrar evlenerek istan
bul'dan ayrılmıştı. Kendisini çokyalnız his
seden Ömer Seyfeddin 23 Şubat 1914'te 
askerlikten ikinci defa istifa etti. Darülmu
allimln'de kıraat, Kabataş Sultanisi'nde 
edebiyat öğretmenliği görevlerini üstlen
di. Aynı yıl istanbul Darülfünunu'nda ku
rulan Tedkikat-ı Lisaniyye Encümeni üye
liğine seçildi. 191S'te Harbiye Nezareti'nin 
kültür ve sanat adamları için Çanakkale 
cephesine düzenlediği geziye katıldı. 1915 
yılı sonlarında Sesim Edhem Bey'in kızı 
Calibe Hanım'la evlendiyse de bu evlilik üç 
yıl sürdü. Siyasi ve hususi hayatındaki olum
suzluk, esasen bozulmuş olan sağlığını iyi
ce kötüleştirdi. Manastır yıllarında kuman
danı olan Cavid Paşa'nın Kalamış koyun
daki yalısını kiraladı. "Münferit Yalı" adını 
verdiği bu evde tek başına yaşadı. 23 Şu
bat 1920'de yatağa düştü, 4 Mart 1920'
de kaldırıldığı Haydarpaşa Tıp Fakültesi 
Hastahanesi'nde 6 Mart 1920 tarihinde öl
dü. Yapılan otopsi sonucunda hastalığının 
şeker olduğu anlaşıldı. Cenazesi Kadıköy
Kuşdili Mahmutbaba Mezarlığı'na defne
dildi. Suranın tramvay garajı haline geti
rilmesinden dolayı kemikleri 23 Ağustos 
1939'da Zincirlikuyu Asrl Mezarlığı'na ta
şındı. 

Çeşitli takma isimler ve rumuzlar kul
lanan (Tan sel, TK, sy. 260 1 1984], s. 772-

783), birçokyayın organında yazıları çıkan 

ömer Seyfeddin hikayeci olarak şöhret ka
zanmasına rağmen edebiyat alemine şi
irle girmiştir. Tesbit edilebilen ilk şiiri "La
ne-i Garam"dır (Pul, sy. 12 11 3 Temmuz 
1898), s. ı 70) . Edebiyat-ı Cedlde etkisinin 
görüldüğü ll. Meşrutiyet'ten önceki şiirle
ri aruzla olup genellikle soneşeklinde ve 
aşk konusunda yazılmıştır. Aynı dönem
de şiire girmeye başlayan sosyal konular 
1914'e kadar birkaç şiirinde daha devam 
eder. 1911'den sonra kelime kadrosunda 
önemli değişiklikler görülür. Şiirlerindeki 
asıl değiŞme ise 1914'te başlar. Daha ön
ce kısmen kullandığı heceyi benimsemiş. 
sonenin yanı sıra koşmaya da yer. vermiş
tir. 1914 yılına kadar yazdığ~ şiiiler . Tevfik 
Fikret'i hatıriatırken sonrakiler Zi,ya Gö

. kalp 'in yönlendiriciliğini yansıiir. Kurucula
~indan olduğu Şairler Derneği'nin (Haziran 


