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Osmanlýaskerîteþkilâtýnda
yeniçeriortalarýnaverilenad.

˜ ™

EskiTürkçe’de“keçedenyapılmakub-beliçadır”mânasınagelenotağkelime-sindengeldiğidüşünülenoda,Osmanlıaskerîterminolojisindeyeniçeriortasınıyadayeniçeriortasınınkaldığıkışlayıifa-deeder.YeniçeriOcağı’nınkuruluşundansonrayeniçeriler için ilkdüzenliodala-rınEdirne’deinşaedildiğitahminedilir.Edirne’ninfethininardındanEskiSaray’ınbulunduğutepeninkuzeybatıeteklerindesonradanYeniçeriMeydanıdiyeanılacakolanalanınyanınayapılanodalarbaşşeh-rinİstanbul’ataşınmasınınardındandakullanılmıştır.KanûnîSultanSüleymandevrindeMacaristan’aveOrtaAvrupa’yayapılanseferleriçinEskiSarayilebirlik-tetamiredilenodalar,budevirdensonrabüyükihtimallesadeceordununkışlarıEdirne’degeçirmesidurumundadönem-likolarakkullanıldığındanihmaledilmiş,XVII.yüzyılınikinciyarısındatamamenha-rabedurumunagelmiştir(EvliyaÇelebi,
III, 429, 456).İstanbul’unfethininhemenardındanFâtihSultanMehmed’in,sonradanŞeh-zadebaşıdiyeanılacakmahaldeveAksa-raysemtindeikiadetkışlakompleksiniyaptırmayabaşladığıbilinmektedir.Bun-lardanŞehzadebaşı’ndaolankışlalarınin-şasıdahaöncebitirildiğiiçinburayaEskiOdalar,Aksaray’dakikışlakompleksinedeYeniOdalardenmiştir.Kavânîn-iYeni-
çeriyân’dakışlalarınyapılacağıyerlerinseçimi,fetihsırasındaburalarınyeniçeri-lertarafındanganimetolarakelkonulanalanlarolmasınabağlanır.Bunagöre,İs-tanbul’unfethindeVezirMahmudPaşaileUnkapanıtarafındanşehregirenyeniçe-rilerbayraklarınıEskiOdalar’ınyapılacağıyeredikerkenyeniçeriağasıilebirlikteşehregirenyeniçerilerdebayraklarınıYeniOdalar’ınbulunduğuyeredikmişler-di.Odalarıninşasıtamamlanıncabunlarınyeniçeriortalarınadağıtımıbirkavgayasebebiyetvermemekiçin“seğirdim”usu-lüyleyapılmıştı.Herortadanbireryeniçeriseçilerekbunlarbiryarışmaileodalaradoğrukoşturulmuşveilkolarakvarılan

yeregörebirdağıtımyapılmıştır(Meb dei 
Kå nûn-ı Ye ni çe ri, s. 217).İlkzamanlarşehirdentecritedilmediğianlaşılanyeniçeriodalarındabaşgösterenuygunsuzluklarüzerinehemEskiOda-lar’ınhemYeniOdalar’ınetrafınaduvarçekildivegirişçıkışlarbelirlikapılardanyapılmayabaşlandı.Kapılarınkorunmasıiçinherkapınınyakınındakikışladaoturanortagörevlendirildi.Bundandolayıkapılarbelgelerdebuyeniçeriortalarınınadıylaanılır.YeniOdalar’ındışarıileolanbağ-lantısıyedianagirişkapısındansağlan-maktaydı.Bunlar56.CemaatKapısı(So-

laklarKapısı), 73.CemaatKapısı(Karaköy
Kapısı), 13.CemaatKapısı(ÂdetKapısı), 70.CemaatKapısı(MeydanKapısı), 2. AğaBölüğüKapısı,52.CemaatKapısıve57.CemaatKapısı’ydı.70.CemaatKapısıkışlalarınEtmeydanı’naaçılankapısıydı.Etmeydanı’nadışarıdangirişEtmeydanıKapısıdiyeadlandırılananakapıdanyapıl-maktaydı.EskiOdalar’daiseüçadetanagirişkapısıvardı,bunlar44Kapısı,61Ka-pısıveMeyyitKapısıdiyemeşhurdu.Çu-kurçeşmetarafınaaçılan44Kapısı’nı44. AğaBölüğü,ŞehzadeCamiitarafındaki
61Kapısı’nı61.Cemaat,Bukalı/BukağılıDedeTürbesitarafındakiMeyyitKapısı’nıise95.Cemaatbeklemekteydi.KanûnîSultanSüleymandönemindekışlalaryenidenkapsamlıbirinşaveta-mirsürecigeçirdi.Busebeplebazıyazar-larYeniOdalar’ınKanûnîdevrindeyaptı-rıldığıfikrinekapılmışlardır.YineKanûnîdöneminde Şehzade Camii’nin yapımısırasındaEskiOdalar’ınbulunduğukış-lalardanbazılarıcamiyeyeraçmakiçinYeniOdalar’anakledildi.YeniOdalar’ınönündeki Etmeydanı’nda ok ve tüfektâlimiiçininşaedilenTâlimhâne’ninso-rumluluğu54.AğaBölüğü’neverilinceas-lındaEskiOdalar’dabulunanbuortanınkışlasıdaTâlimhâne’ninyanınataşındı.Böyleceyalnız54.AğaBölüğü’nünoda-

sı,diğerortalarınodalarıilebirliktekışlakompleksiiçindedeğilEtmeydanı’nainşaedilmişti.BudüzenlemelerdensonraEskiOdalar’dayedisicemaat,ondokuzuağabölüğükışlasıyirmialtıadetkışlakaldı.YeniOdalar’dakikışlasayısıdoksanüçücemaat,kırkikisiağabölüğü,otuzdördüsekbanbölüğüvedördüsolaklarındüzenodalarıolmaküzere173’eçıktı(BA,Cev
det-As kerî, nr. 32376).YineEskiOdalar’dayeniçerikışlalarınabitişikacemioğlanlarıodaları,hamam,birfodulafırınıvebu nabitişiktulumbacılaraaitbirkışlavardı
(BA,CevdetAskerî,nr.34258).ÖzellikleXVIII.yüzyıldaveXIX.yüzyılınbaşlarındayeniçeriodalarınıntamiriveyenideninşasısebebiylehazırlanankeşifdefterlerindenyapılarıhakkındaönemlibilgilereulaşılmaktadır.Ancakgeneldeöncekiplanlarauygunbiçimdeinşaedilenyadayenilenenbuodalarıneskidevirde-kiodalarlanekadarbenzerlikgösterdiğibellideğildir.ReşatEkremKoçuilkdönemkışlalarınınkâgirolarakyapıldığını,ancak
915’te(1509)Bayeziddönemindegerçek-leşenve“küçükkıyamet”diyeadlandırılandepremdeyıkıldıktansonraahşaplainşaedilmeyebaşlandıklarınıiddiaetsede(Ye-
ni çe ri ler, s. 84)bununiçinbirkaynakgös-termemektedir.YineMatrakçıNasuh’unİstanbulminyatüründeFâtihCamii’ninalttarafındaresmedilentekkatlımedreseodasıtarzıbinalarkümesininYeniOdalarolduğuiddiaedilmiştir(Ün ver, s. 6).Keşifdefterlerindenanlaşıldığınagöresondö-nemdekiyeniçeriodalarıtaştemelüzerineahşapolarakiki,üçyadadörtkatlıinşaedilmekteydiveodalarınkapladığıalaniseyeniçeriortalarınınmevcudunagörebelir-lenmekteydi.Meselâsekbanbölüklerineaitodalarınkapladığıalancemaatveağabölüklerininodalarınınkapladığıalandandahaküçüktü.Yineyeniçeriortalarıarasın-damevcuduenfazlaortalardanbiriolan64.Cemaat’inkışlası,hemkapladığıalanaçısındanhemdemüstakilikikatlımut-fakbinasıdiğermüştemilâtlarıylaberaberkendiiçindebirbinalarkompleksiözelliği-nitaşıyordu(BA,D.BŞM.d,nr.8224).İkikatlıtipikbiryeniçeriodasındailkkattameydandadenenortasofa,mut-fak,kiler,aşçıustaodasıilekamarais miverilenkarakullukçuodalarıvenefe-
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ratkoğuşlarıyeralmaktaydı.İkincikattaortadabirdivanhâne,divanhâneninbiryanındazâbitanodası(odabaşıodası)vediğeryanındasergiodasıvardı(BA, KK.d., 

nr.6623;BA,CevdetAskerî,nr.5751;BA,
D.BŞM.BNE.d,nr.16103).Ancakbuodala-rınsayısıvedağılımıkışlalaragöredeğişimgöstermekteydi.Bazıkışlalardaortanınbütünzâbitleriiçinözelodavebölmelerbulunmaktaydı(vekilharçodası,mütevelli
odası,birincieskiodasıgibi).Yinebazıodalardacivelekodası,namazgâhsofa-sıgibibölümlermevcuttu(BA,D.BŞM.d.,
nr. 7801, 8224).Kışlalargenellikleturresaçakdenilensaçaklarlaçevrelenmişti.Herkışlanınkendineaitbiravlusu,bununortasındabahçesivardıvebuavluyabü-yükbiranakapıdangirilmekteydi.Zamaniçindemermersövevekemerliolarakgör-kemlibiçimdeinşaedilenanakapılarıniçkısmındanöbetçileriçin“nişîmenler”bulunmaktaydı.Avlumahallindegenel-likleanakapınınyanındaçamaşırhane,helâlar,kömürlükveodunlukvardı.Kış-lasınagöreavlununiçindekibahçedeha-vuz,çardak,asmalıkyadaşadırvangibiyapılardamevcuttu.YeniOdalarveEskiOdalar’dakisutesisatıkışladakiyaşamıkolaylaştıranbellibirkonforsağlamak-taydı.Kaynaklardan,FâtihSultanMeh-meddönemindekışlalarınsuihtiyacıiçinyapılanhavuzvesarnıçlarınKanûnîSultanSüleymandöneminegelindiğindeyetersizkalmayabaşladığı,busebeplekışlalarasuyollarıilesugetirtildiğianlaşılmaktadır.YineKanûnîdönemindekışlalarınlağımsistemlerininkâgirolarakyenilendiğibe-lirtilmektedir(Ak gün düz, IX, 374).FâtihCamii’ninüzerindeyeraldığıtepeninetek-leriyleBayrampaşaderesiningeçtiğivadi-deinşaedilenkışlalarınyağmurveeriyenkarsularınınyolaçacağısellerdenkoru-nabilmesiiçinbulağımlarbüyükönemtaşımaktaydı.HembusebeptenhemdeyakınındakiBayrampaşaderesiyüzündenzamanındabubölgeçokmakbulgörülenbiryerdeğildi(BA, HH, nr. 294/17489).YeniOdalar’ıniçindeyeniçerilerbakı-mındanönemlibirtoplanmanoktasıteşkiledenOrtaCami,Kanûnîdönemindekışla-lardayapılangenişçaplıtamiratveyeni-lenmesırasındaMakbul(Mak tul)İbrâhimPaşatarafındaninşaettirilmişti.Cami13. CemaatKışlası’nınyerinekışlalarınorta-sındaTekkeMeydanıdadenilenmeydan-dayapılmıştı(Meb de-i Kånûn-ı Ye ni çe ri, s. 

219).AncakdahaII.Bayeziddönemindekışlalariçindetezyinedilmişbirmescid-denbahsedildiğidüşünülürse(Hadîdî, s. 

371)OrtaCami’nintarihinindahaeskile-

regittiğisöylenebilir.OrtaCamidışındaYeniOdalar’ınönündekiEtmeydanı’ndabulunanveilkdefaFâtihSultanMehmedtarafındanseğirdimaşçılarıiçinyaptırıl-mışolanTekkeCamii(Et mey da nı Mes ci di) denilenbircamidahavardı.Yüzyıllarbo-yuncaİstanbul’dameydanagelenyangınvedepremfelâketleriyeniçeriodalarınıdaetkilemiş,hemYeniOdalarhemEskiOdalarönemlizarargörmüştür.Özelliklebüyükyangınlarsonrasıodalarkısmenyadatamamenyenideninşaedilmiştir.

1826’daYeniçeriOcağı’nınkaldırılışısı-rasındaII.Mahmud’asadıkordukuvvet-leritarafındantopateşivekundaklamaileyakılanYeniOdalarvesonradanyıktırılanEskiOdalar’ınenkazıkaldırıldıktanson-raarsalarıçeşitlivakıflaradevredilereküzerlerindeev,dükkânvebostanlarya-pılmasınaizinverilmiştir.YeniOdalar’ınbulunduğu yere, ocağın kaldırılışında“livâ-yisaâdet”inSultanAhmedCamii’negetirilmesininönemliroloynadığıinancıileAhmediyeismiverilmiş,buradakiarsa

1182 (1768) yılına ait bir takrirde Eski Odalar ve Yeni Odalar’daki kışlaların sayısını gösteren derkenar  (CAS, nr. 32376)
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SultanAhmedvakfınatahsisedilmiştir.EskiOdalar’ınbulunduğualanaiseFevziyeismiverilerekBâbıâli’ninyenideninşasıvegenişletilmesisırasındabazıvakıflardanalınanarsalarakarşılıkolarakHaremeyn-işerîfeynevkafınadevredilmiştir.Ayrıcayeniçeriler vekahvehanelerarasındakiyakınilişkidüşünülerekbuikimahaldekahvehaneaçılmasıyasaklanmıştır(BA, 

HH, nr. 294/17489).
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OðuzTürkleri’nin
menkýbevîtarihinikonualan

destanlarýnortakadý.
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Türkler’intarihi,devletçiliği,yönetimsistemi,dünyagörüşüveestetikzevklerihakkındadeğerlibirkaynakolupözelliklesosyal-siyasal,tarihî-mitolojik,dinî-felsefîgörüşleri,epikvebediîdüşünceleriyan-sıtanörnekleriçerenbireserdir.AslındaOğuznâmeismigenişanlamdaOğuzlar’ınkozmikmenşe,takvimvekökenmitleri,destanları,şiirparçaları,rivayetleri,ata-sözleri,soykökleriveortayaçıkmalarıylailgilisözlüveyazılımetinlertopluluğunuifadeeder.Bunlar,hemkonargöçerhemdeyarıyerleşikTürkkavimleriarasındamillîruhuyüceltmedebüyükroloynamış-tır.KöküefsanevîOğuzsoyuileilgiliolansözlüörneklerilkzamanlardaOğuzTürk-leri’ninyazılmamışkanunlarınımeyda-nagetirmekteydi.Bunutarihî-kronolojikOğuznâmeyazarlarıda(ReşîdüddinFaz
lullah,YazıcıoğluAli,EbûBekriTihrânî,

EbülgaziBahadırHan,SalırBaba,Hâfız
TenişBuhârî)kaydetmiştir.BuanlamdaOğuznâmeleruzunsürehalkınkahraman-lıktarihigibicanlışekildeyaşamış,ancakOğuzbirliğinindağılması,konargöçerlik-tenyerleşikhayatageçilmesisonucundaunutulmayayüztutmuştur.SayılarıotuzkadarolanOğuznâmeler,Türkcihandevletiülküsüvedünyayıyö-netmedüşüncesihakkındaozamankitarihîeserlerin,yazılıkaynaklarınverdiğimâlûmattandahaayrıntılıvedolgunbilgi-leriçermektedir.Oğuznâme’deTürkboy-larınınordudayerleşimyapısı,damgaları,şölendealdıklarıülüşler,divandakimevki-leriyeralmıştırvebunlarmilâttanöncekivesonrakitarihîkaynaklarıtamamlayıcıniteliktedir.OğuznâmesözlütariholuptarihîhâfızanınkodlarıveOğuzlar’ınşece-resihakkındailkeldenbilgivermektedir.YazılıOğuznâme’ninortayaçıkışıİslâmdünyasındaTürkler’inveözellikleOğuz-lar’ın (Gaz ne li ler, Sel çuk lu lar, Hârizm-

şahlar),aynızamandaKarluklar’ın(Ka ra-

hanlılar),Kıpçaklar’ın(MısırMemlükleri) hâkimmevkilereçıkmasıylaalâkalıdır.OğuzKağan’dan,evlâtlarındanbahse-denikiyazılıdestanla(Oğuz Ka ğan ve Ki
tâb-ı De dem Kor kud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğu-
zân)atasözleri(Hâzi hi’rrisâle min ke li mâ
ti Oğuz nâ me el-meşhûr bi-“Ata lar Sö zi”  ve 
EmsâliMe hem me de li ),anonimOğuzşiir-leriveOğuznâme’ninUzunköprüvaryantı,baştaDanaAtaveAndelîb’inmesnevileriolmaküzereaynızamandayirmidenfazlasalnâmegünümüzeulaşmıştır.Oğuznâ-meadıaltındatoplananörneklerbelirlitürlerde(destan,atasözleri,rivayet),şe-killerde(epik, ta ri hî, edebî)vedillerde
(Çin,Arap,Fars,Türk)mevcuttur.Bilhas-satarihî-kronolojiksalnâmelerinilkdefaÇindilindeyazıldığıbilinmektedir.MeşhurÇintarihçisiSımaTsyan’ınsalnâmesibunaörnekteşkiledebilir.TarihîOğuznâme’nindoğuvaryantıolanÇinyıllıkları,HunDevle-ti’ninidarî-inzibatîyapısıhakkındaverdiğibilgilerlebatıvaryantınıtamamlar.DahasonraArapça,FarsçayazılmışçoksayıdatariheserininönkısmındaOğuzlar’ıntari-hihakkındabilgiaktarmasıâdetagelenekhalinialmıştır.TürkçeyazılanOğuznâme-lergeçbirtarihteXV.yüzyıldaortayaçık-mışvebirOğuznâmecilikgeleneğimey-danagelmiştir.AncakOğuznâme’yiOğuz-lar’ıntarihiolarakyazmaişiherhaldedahaerkenbirzamandaV.yüzyıldabaşlamışveyaygınbiçiminiXV-XVI.yüzyıllardaal-mıştır.YazılıOğuznâmetarihîbilincinürü-nüolupTürkboylarınıntarihîgelişiminivehükümdarlarınşecereleriniyazmakiçin

oluşturulmuştur.YazılıOğuznâmemetin-lerigenelanlamdasözlügelenektentamkopamasadabirtarihyazmafaaliyetidir,enönemlisideburadakidüşüncedestanîolmasınınötesindetarihîbirözelliktaşır.İslâmiyet’tensonraOğuznâmeler,Türk-menliğingüçlendiğidönemlerdeyazılma-yabaşlanmıştırvebunlardaOğuz’unsa-vaşçılığıonundiniyayanbirveliolmasıylabirleştirilmiştir.Oğuznâme’ninhemepikhemtarihîvar-yantlarısözlükaynaklardanbeslendiğiiçinmotifyakınlığıveolayörgüsündekiben-zerlikçokgüçlüdür.Tarihî-kronolojikmüs-lümanOğuznâmeler’indenenmeşhurlarıolanReşîdüddinFazlullah’ınCâmi£u’t-
tevârîÅ’indeki“Târîh-iOğuzuTürkân”
(XIV.yüzyıl),YazıcıoğluAli’ninTârîh-iÂl-i
Selçûk(XV.yüzyıl),TebrizliMahmudoğluHasanBayatlı’nınCâm-ıCem-âyîn(XV. 

yüzyıl),EbûBekr-iTihrânî’ninKitâb-ıDi-
yar bek riy ye (XV.yüzyıl),Enverî’ninDüs-

tûrnâme(XV.yüzyıl),Mîrhând’ınRav²a-
tü’½-½afâ(XV.yüzyıl),Hândmîr’inƒulâ-
½atü’l-aÅbâr(XVI.yüzyıl),BayburtluOs-man’ınTevârîh-iCedîd-iMir’ât-ıCihân
(XVI. yüzyıl) ve Lokman b. Hüseyin’in
Oğuznâme’si(XVI.yüzyıl),HâfızTenişBuhârî’ninŞerefnâme-iŞâhî(XVI.yüz
yıl),SalırBabaGulalıoğlu’nunOğuznâme adıylameşhurolanTârîh-iSalırBaba
(XVI.yüzyıl),EbülgaziBahadırHan’ınŞe-
cere-iTerâkimeveŞecere-iTürk(XVII. 

yüzyıl),ŞakerimKudayberdiev’inTürk, 

Kırgız,KazakHemHanlarŞeceresi
(XIX.yüzyıl),MûnisveMuhammedRızâÂgehî’ninFirdevsü’l-ikbâladlıeserleri-nintipolojiktahlilindenfolkloriçinkalıpifadelerdenolay-kompozisyonyapısına,kahramanınbiyografiktarihine(Oğuz’un
doğması, ilk kahramanlığı, evlenmesi) kadarbütünolayörgüsündefolklorru-hunun(alptiplemesi,atmotifi,karanlık
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