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Ş e h r i n A d i : 

ugünkü Afyonkarahisar'ın bulunduğu mevkideki 
ilk yerleşim, Hitit İmparatoru 11. Murşil tarafından 
Arzava Seferi sırasında inşa edilen Hapanova Kalesi 
eteklerinde kurulan köydür. Bu köyün ilk adı yük-
sek tepe anlamına gelen Akron kelimesine izafetle 
Akronium'dur. Bizans döneminde kalesi sayesinde 
önem kazanan Akronium. Akreinos adıyla anılmaya 
başlanmıştır. 
Akreinos havalisinin Türkler tarafından fethiyle 
beraber buraya, ilk önce tehlikeli zamanlarda devlet 
hazinesinin kalede saklanmasından dolayı, Devlet 
Karahisarı anlamına gelen Karahisâr-ı Devle 
denilmiştir. XIII. yüzyıldan itibaren bu havali 
Karahisâr-ı Sâhib adıyla anılmıştır. Karahisar adı 
şehrin ortasında yükselen kayalığın rengi ve üstünde 
bulunan hisarla ilgili iken, Sâhib adı Anadolu 
Selçuklulan'nın son devirlerinde yaşayan ve Moğol 
istilası sırasında buraya sığınan Sâhib Ata Fahreddin 
Ali Bev'in ismiyle alakalıdır. Osmanlılar zamanında 
ise bu yöre Karahisar. Karahisâr-ı Devle ve 
Karahisâr-ı Sâhib gibi çeşitli isimlerle anılmış olsa 
da, bunlardan Karahisâr-ı Sâhib devletin sonuna 
kadar en çok kullanılan isim olmuştur. Civarda çok 
fazla afyon yetişmesinden dolayı diğer 
Karahisar'lardan ayırmak maksadıyla XVIII. yüzyıl 
başından itibaren şehir için zaman zaman 
Afvonkarahisar isminin de kullanıldığı görülmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu ile beraber 
Afyonkarahisar adını alan şehir, bilindiği üzere 
günümüzde Afyon şeklinde telaffuz edilmektedir. 

Ş e h r i n T a r i h i : 

fyonkarahisar'ın Türkler tarafından fethine 
kadar bölgeye hakim olan medeniyetler sırasıyla 
Hititler, Frigler. Lidyalılar, Fersler, Makedonyalılar, 
Selefkoslar, Bergamalılar, Romalılar ve Bizanslılar dır. 



Kilise • Ayazini 

Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da Türk fetih-
lerinin ilerlemesiyle Emir Sanduk, emrindeki Türk 
kuvvetleriyle 1077 yılında Dazkırı dışında Akdağ'a 
kadar olan havaliyi fethetmiş ve böylece 
Aiyonkarahisar yöresinde Türk iskanı başlamıştır. 
Burası, Türk-Bizans sınırına yakın olması sebebiyle 
sıkça Bizans tacizlerine maruz kalsa da, nihayet 
1176'daki Miryakefalon Zaferi'yle Aiyonkarahisar 
havalisinde kesin surette Türk hakimiyeti tesis 
olunmuştur. 
XIII. yüzyılın ikinci yansında, Selçuklu veziri 
Muîneddin Pervane'nin boşalan makamlara yaptığı 
tayinler sırasında Sandıklı, Kütahya, Akşehir ve 
Beyşehir yöresinin valiliği Vezir Sâlıib Ata'nın 
oğullarına verilmiştir. Bu suretle Afyonkarahisar, 
Sahib Ata Oğulları nın hakimiyetine girmiştir. Sahib 
Ata Oğullan Beyliği 134l'de son hükümdarı Ahmet 
Bey'in ölümüyle sona ermiş ve bu beyliğin arazisi 
kaynatası Germiyanoğlu Yakub Bey'in eline 
geçmiştir. Böylece Afyonkarahisar'da 
Germiyanoğullan hakimiyeti başlamıştır. 
XTV. yüzyıl sonlarına kadar Germiyanoğullarj 
hakimiyetinde kalan Afyonkarahisar. Yıldırım 
Bâyezid devrinde 1390 yılında Osmanlılar'a geçmiştir. 

Ankara Savaşı'nın ardından Germiyanoğullan tekrar eski 
topraklarına sahip olmuşlarsa da, son Germiyan hüküm-
darı Yakup Bey'in 1429'da ölümü üzerine vasiyeti gereği 
bu topraklar tekrar Osmanlı hakimiyetine alınmıştır. 
XV. yüzyıl ortalarına doğru Osmanlılar ın, Rumeli'de 
Haçlılarla uğraştığı bir sırada durumu fırsat bilen 
Karamanoğullan, Kütahya, Karahisâr-ı Sâhib, Hamid 
taraflarına kadar akınlarda bulunup, bu yerleri yakıp 
yıkmışlardır. Karamanoğullan ile Osmanlılar arasındaki bu 
gibi mücadelelerden oldukça etkilenen Afyonkarahisar 
havalisi, II. Mehmedîn Karamanoğulları'nı ortadan 
kaldırmasıyla kesin bir şekilde Osmanlı hakimiyetine 
girmiştir. 
XVII. yüzyılda başlayan Celali isyanlarından zaman 
zaman Afyonkarahisar bölgesi de etkilenmiştir. 
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1833'te bir süre II. Mahmud ile mücadele halinde 
olan Mısır Valisi İbrahim Paşa nın eline geçen şehir. 
Milli Mücadele yıllarında bir yıl kadar Yunan 
işgalinde kalmıştır. Ancak Afyonkarahisar. İstiklal 
Harbi nde Türk askeri harekatının en önemli 
cephesini teşkil etmiş ve bizzat Mustafa Kemal 
Paşa nın kumanda ettiği Türk kuvvetlerinin 
Yunanlıları Büyük Taarruz'da bozguna uğratmasıyla 
27 Ağustos 1922'de kurtarılmıştır. 

Boyal ı Külliyesi - Sincanlı 

Ulucami - Afyon 

İ d a r î G e l i ş i m i : 

elçuklular döneminde bir uç vilayeti olan 
Afyonkarahisar; Osmanlı idaresinde Karahisar ve 
Karahisâr-ı Sâhib isimleriyle Anadolu Beylerbeyliği 
sancaklan arasında yer almış ve XIX. yüzyılda yeni 
bir idari teşkilatlanmaya gidilinceye kadar Anadolu 
Eyâleti nin bir sancağı olma niteliğini sürdürmüştür. 
Karahisâr-ı Sâhib Sancağı II. Bayezid döneminde 
(1481-1512) yedi kazadan oluşmaktadır. Bu kazalar-
dan başka ayrıca Karahisar'a bağlı Şehr-ovası, Kırhi-
sar ve Sincanlı; Bolvadin'e bağlı Çay ve Sandıklı 
Kazası na bağlı Elçi nahiyeleri vardır. 1530'lara gelin-
diğinde daha önce kaza olan Çola ve Oynaş nahi-
yeye çevrilmiş; Çola Sandıklu, Oynaş ise Barçınlu 
Kazası na bağlanmıştır. Karahisar Kazası'na bağlı 
olan Sincanlu Nahiyesi de Ulu-Sincanlu ve Kiçi-
Sincanlu olarak iki nahiyeye bölünmüştür. Elçi 
Nahiyesi ise kaldırılarak buraya bağlı olan yerleşim 
birimleri doğrudan Sandıklu Kazası'na bağlanmıştır. 
Bu teşkilatlanma XVI. yüzyıl boyunca devam 
etmiştir. XVII. yüzyılda; Sincanlu müstakil kaza 
olmuş. Çay da yine kaza haline gelmiştir. Barçınlu 
Kazası ise, XVII. yüzyılın ilk yarısında Barçınlu ve 
Nevâhi-i Barçınlu isimlerinde iki kaza haline 
gelmiştir. 

à 



Ayrıca, yeni bir kaza olarak Karamık Kazası'nın 
teşkil edildiği görülmektedir. Çola ise, Çola-âbâd 
ismiyle kaza şekline dönüşmüştür. XVII. yüzyıl 
sonunda bu kazaların aynen devam ettiği görülmek-
tedir. Bununla beraber Evliya Çelebiye göre XVII. 
yüzyılda Karahisar-ı Sahib Sancağı'nın kazaları 
şöyledir: Merkez, Sandıklı, Sincanlı, Şulıud, Çola, 
iki Barçınlar, Karamık ve Çay. 
XVIII. yüzyılın ilk yansında Karahisâr-ı Sâhib 
Sancağı 'ndaki kazalar XVII. yüzyıldaki kazalar ile 
aynıdır. Nahiye taksimatı da XVI. yüzyıl sonundaki 
halini korumaktadır. 
Karahisâr-ı Sâhib Sancağı, 1839'da Hüdâvendigâr 
adıyla teşkil edilen eyaletin içinde sayılarak kay-
makamlık addedildi. 1839 düzenlemesinden sonra 
sancağa bağlı kazalar; Karahisâr-ı Sâhib. Sincanlu, 
Bolavadin, Çay, Nevâhi-i Barçın, Hân-Barçın 
(Barçınlu), Şulıud, Karamık, Sandıklu, Çöl-âbâd 
şeklindedir. Karahisar Kaymakamlığı, 1867'deki idari 
düzenlemeden sonra ise mutasarrıflık haline 
gelmiştir. 
XIX. yüzyılın sonlarında, daha önce mevcut olan 
Nevâhi-i Barçınlu, Karamık ve Çola-âbâd kazaları 
ortadan kalkarken, Çal Kazası isminde yeni bir kaza 
oluşmuş, Barçınlu Kazası'nın ismi ise Aziziye şekline 
dönüşmüştür. Yine bu dönemlerde. Çay Kazası 
Bolavadin'e bağlı bir nahiye haline gelmiş, 
Karahisâr-ı Sâhib Kazası na bağlı Şehr-âbâd 
Nahiyesi nin ismi Etrâf-ı şehr olarak değişmiş ve 
daha önce Kütahya Sancağı na bağlı olan Şeyhlü. 
Karahisâr-ı Sâhib Kazası na bağlı bir nahiye haline 
gelmiştir. Bunlardan başka, BolaVadin Kazası na 
bağlı İshaklı ve Aziziye Kazası'na bağlı Bayat 
nahiyeleri ihdas edilirken, yine daha önce Kütahya 
Sancağı'na bağlı bir kaza olan Geyikler. Sandıklu 
Kazası na bağlı bir nahiye olmuştur. Osmanlı döne-
minde Karahisar-ı Sahib Sancağı'nın idari gelişimine 
dair bilgilerden sancağın merkezinin her zaman için 
Afyonkarahisar olduğu anlaşılmaktadır. Yine 
Bolavadin, Şulıud, Sandıklu ve Barçınlu kazaları lier 

ı s 

dönemde mevcuttur. Ancak bunlardan Barçınlu zaman 
zaman bölünerek iki kaza haline gelmiş, bazen de isim 
değiştirmiştir. Diğer taraftan Çay, Çola ve Oynaş nahiye 
veya kaza olarak sürekli statü değiştirmiş, bazı kazalar 
da zaman içinde lağvedilmiştir. 
Osmanlı Devleti nin son dönemindeki bu idari 
yapılanma büyük ölçüde Cumhuriyet dönemindeki 
idari yapılanmaya da temel teşkil etmiş ve Karahisar-ı 
Sâhib, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan sonra 
oluşan yeni idari taksimatta Afyonkarahisar adıyla 
vilayet olmuştur (1924). Afyonkarahisar Vilayeti bu 
tarihte; Merkez, Emirdağ, Bolvadin, Dinar ve Sandıklı 
adıyla 5 kaza, 12 nahiye ve 482 köyden müteşekkildir. 
Daha sonra. 1946 da Şulıut, 1953'te Sincanlı, 1958 de 
Çay ve Sultandağı, 1959'da İhsaniye ve Dazkırı kazaları 
oluşturulmuştur. 1987 yılında Başmakçı, 1990'da 
Hocalar, Kızılören ve İscehisar, 1991de Çobanlar ve 
Evciler ilçe olarak teşkilatlanmıştır. 

Kızıiören Camii - Dazkırı 
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İ ehrin Fiziki Gelişimi ve Demografik Yapısı 

Ş e h r i n F i z i k i G e l i ş i m i : 

fyonkarahisar'ın, daha önce kale eteğinde küçük bir köy iken, bölgenin Türkler eline geçmesiyle beraber 
büyüyüp geliştiği görülmektedir. Nitekim Türkler tarafından yapılan cami, mescit, çeşme, han, hamam, 
kervansaray, imaret, zaviye, mektep, türbe vb. yapılar bunu ortaya koymaktadır. Selçuklu ve Osmanlı 
şehirlerinde mahalleler, genellikle cami, mescit, zaviye veya imaretin inşası ve bunların etrafında meskenlerin 
yapılmasıyla oluşurdu. Bu açıdan incelendiğinde Afyonkarahisarda Selçuklu döneminde inşa edilen en eski yapı 
olarak; Ulu Cami'nin yerinde bir mescidin varlığına dair bilgilere ulaşılmaktadır. Eğer bu rivayet doğru ise şehrin 
ilk mahallelerinin kalenin çıkış yolu çevresinde kurulduğunu söyleyebiliriz. Herhalde bu dönemde kale 
çevresinde yerleşmiş insanlann herhangi bir saldırı durumunda kaleyi sığmak olarak kullanma düşüncesi, ilk 
iskanın bu şekilde oluşmasını gerektirmiştir. Diğer taraftan. Afyonkarahisar'daki en eski kaynak suları incelen-
diğinde; Olucak. Taşpınar, Yağacak, İbik, Ballıpınar vb. çeşmelerin kalenin batı kesiminde ve Hıdırlık etek-
lerinde yeralması, şehrin ilk yerleşiminin Olucak, Çavuşlar, Bedrik, İbik ve Kara Kâtip mahalleleri civannda 

gerçekleştiğinin bir diğer göstergesidir. Bununla 
birlikte şehrin gelişmesi, Selçuklu Sultanı I. 
Alaaddin Keykubat'ın 1231-1233 yılları arasında 
kaleyi tamir ettirerek, yukarı kalede bir mescit, 
bir saray ve şehir kenarında bir medrese 
(Alaaddin Medresesi) yaptırmasının ardından 
başlamıştır. Mamafih Alaaddin Medresesi ile 
yüzyılın ikinci yarısında yapılan Ulu Cami'nin 
yerleri gözönüne alındığında, şehrin ilk 
merkezinin kalenin, çıkış yolu çevresi ile 
batısındaki Olucak Mahallesi arasında oluştuğu 
anlaşılmaktadır. Bu durum Afyonkarahisar'ın 
kalenin çıkış yolunun hemen etrafından 
başlayarak zamanla genişlediğine işaret etmekte-

dir. Oyle ki bu genişleme, XIV. yüzyıl eserleri olan Kabe Mescidi, Kubbeli Mescit, Tâc Ahmed Mescidi, Ak 
Mescit, Mevlevihane Camii ve, Arasta Mescidi nin konumlanna göre şehrin batıda Çavuşbaşı Mahallesi'ne, 
güneyde Hıdırlık Tepesi yamaçlarına ve kalenin doğu eteklerine doğru olmuştur. 

Afyonkarahisar 1428'de Osmanlı idaresine geçtikten sonra Karaman Beyliği sınırında bulunması ve stratejik 
özelliği dolayısıyla askeri harekatın başlıca merkezlerinden biri olmuş, yine Hersekzade Ahmet Paşanın 
Memluklcr üzerine yaptığı seferde de merkez üs olarak kullanılmıştır. Bu hadiseler ile özellikle İstanbul'un 
alınmasından sonra Afyonkarahisar şehrinde yapılan imar faaliyetleri, Fatih'in bu şehri geliştirmeye özel bir 
önem verdiği düşüncesini akla getirmektedir. Bu yüzyılda: Sinan Halife Mescidi, Güdük Minare Camii, Umur 
Bey Külliyesi, Gedik Ahmed Paşa Külliyesi. Başçeşme Camii ve Kasım Paşa Külliyesi yapılmıştır. Bu eserlerin 
bulundukları yerler gözönüne alındığında XV. yüzyılda şehrin; kalenin güneyinde Hıdırlık dağı eteklerinden 
İmaret Kiilliyesi'nin üst taraflarına, Otpazarı Camii civarından Belediye meydanına ve oradan kalenin 



doğu eteklerini içine alarak kuzey doğu cihetinde Mı.sri Camii civarına kadar yayıldığı anlaşılmaktadır. 
Şehrin bu dönemdeki yayılmasıyla beraber yeni mahallelerin ortaya çıktığı aşikardır. Ancak Afyonkarahisar'ın 
mahalleleri hakkında en eski ve teferruatlı bilgi sahibi olduğumuz dönem XVI. yüzyıldır XVI. yüzyıl tahrir 
defterlerine göre şehirde 34 mahalle vardır. Bunlar; Ak-mescid, Arab, Ardıç. Bahşi. Bedrik. Burmalu, Cauıi-i 
Kebir, Doğancı, Dolar (Kâhil), Efecik, Eksürde, Ermeniyân, Fakih Faşa, Hacı Abdiil, Hacı İsmail, ilacı Malımud. 
Hacı Yahya, İbik, İmaret-i Aiımed Paşa, Kara-katip, Karlağuç, Kasım Faşa. Kazgancı, Kemer (Yukan-bazar), 
Kethüda (Çavuş), Kuplu-mescid. Mahkeme. Sinan Halife, Sinan Paşa, Şehre-küstü, Tâc Ahmed, Taşpınar, 
Yahudiyân ve Zaviye mahalleleridir. Ermeni ve Yahudi mahallelerinde adı üzerinde gayr-i müslimler. geriye kalan 
32 mahallede ise Müslümanlar oturmaktadır. 
Bu mahallelerin bulundukları mevkilere bakıldığında Afyonkarahisar, kalenin batısında, Çavuşbaşı Mahallesi nden 
başlayarak güney ve güney doğuya doğru Karakatip, Taşpınar. Kubeli, Mevlana. Akmescit, Hacı Yahya ve Nakilci 
mahallelerine doğru bugünkü yerleşim sınırlarını içine alacak şekilde genişlemesini tamamlamıştır. Bundan başka 
şehir, kalenin doğusunda; İmaret çevresinden Otpazan, Umur Bey ve Hacı Mahmut mahallelerine, kuzeyinde; 
Burmalı ve Efecik mahallelerine, kuzey doğusunda ise; Hacı Mahmut. Karaman ve Hacı Alioğlu mahallelerine 
kadar genişlemiş ve oradan Sarıkız Tepesi eteklerinden Kasımpaşa (Şehreküstü) Mahallesi'ne kadar ilerlemiştir. 
XVI. yüzyılda 34 olan mahalle sayısı Evliya Çelebi nin verdiği bilgiye göre XVII. yüzyıl ortalarında 42 olmuş, bu 
sayı XVIII. yüzyılda da bu civarlarda kalmıştır. 
XIX. yüzyılda; Tanzimat'ı takiben çok sayıda gayr-i müslimin gelip yerleşmesi, ardından kaybedilen savaşlar 
neticesinde Rumeli ve Kafkasya daki Türklerin Anadolu'ya akını Afyonkarahisar'da yeni mahallelerin teşkiline yol 
açmış, mahalle sayısı büyük ölçüde artmıştır. Afyonkarahisar'ın XIX. yüzyıldaki mahalleleri şunlardır: Akmescid, 
Anastına, Arap Mescidi, Ardıç, Aziziye, Baldede, Bedrik, Burmalı, Canbaba, Câmi-i Kebir, Cami-i Yahya, Cansız, 
Çavuşbaşı, Çavuşlar, Çavuşoğlu, Dâi Recep, Doğancı, Efecik, Eğreti. Fakih Paşa, Gökçe, Gül, Gündoğmuş, Hacı 
Abdurrahman, Haci Arab. Ilaci David, Hacı Evtal, Hacı Alioğlu, Hacı Cafer. Hacı Eyüp, Hacı İsmail, ilacı Kâhil, 
Hacı Mahmut, Hacı Murad. Hacı Mustafa. Hacı Nasuh, Hacı Nuh. Hacı Nureddin, Hamidiye, Hisarönü, İbik, 
İğneci, Kahil, Kale, Karakaıip. Karaman, Karamanoğlu, Kayadibi, Kayalu. Kıptiyan, Kubbelü. Kadınana, Karşı, 
Kavaklı, Kırklarmakamı. Kumluk, Marulcu, Mecidiye, Medli. Molla Bahşi, Nakilci, Nasârâ, Nurcu, Seyyahlar, Sinan 
Halil'e, Sinan Paşa, Sorop Toros. Tâc Aiımed. Tahtacı, Taşpınar, Temüryalayan, Voyvoda, Yukarı Pazar ve Zaviye 
Sultan. Önceki yüzyıllarda Müslüman ve gayr-i müslimler ayrı mahallelerde yaşarken. Tanzimat'tan soma bu kesin 
ayrılık ortadan kalkmış, bazı mahallelerde müştereken yaşamaya başlamışlardır. Bu yüzyılda gayr-i müslimlerin 
yaşadığı mahalleler arasında Canbaba, Gül. Haci Arab. Haci David, Hacı Nureddin, Kadınana, Kıptiyan, Nasârâ ve 
Sorop Toros'u sayabiliriz. 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte şehirde yeni bir yapılaşmanın başladığı görülmektedir. İstanbul İstasyonu ile Silosu. 
Belediye, Kız Enstitüsü. Postahane, Kadınana ile Cumhuriyet İlkokulu. Çocuk Esirgeme Kurumu, yeni Hastane ve 
Hal binaları. Zafer Anıtı ve Numune fidanlığı yapılmış. Halkevi açılmış, şehrin her yerine su ve elektrik tesisatının 
dağıtımı yapılmıştır. Zafer Anıtıyla, Belediye ve çevresine yapılan çeşitli binalar için buradaki Umur Bey Paşa 
Camii ve civarındaki pek çok ev istimlak edilmiş, burada oturan halkın bir kısmı Kütahya ve Eskişehir'e göç 
etmiştir. Diğer taraftan XX. yüzyılın ikinci yarısında şehrin ova kısmında yeni mahalleler kurulmuş ve yerleşim, 
özellikle yüzyıl sonuna doğru. Konya Ovası na. Afyon-Ankaıa-İstanbul ve İzmir güzergahlarına doğru kaymıştır. Bu 
suretle mahalle sayısı günümüzde 73 e ulaşmıştır. 
XX. yüzyıl başlarında kale çevresinde yerleşime müsait alanlar tamamıyla dolmuş, bu nedenle şehrin içerisinde 
kalan mezarlıklar kaldırılarak yeni iskan alanları oluşturulmuştur. 
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fyonkaralıisar, XVI. yüzyıl Anadolu yollarından ikinci derecede önemli bir yol üzerinde bulunmaktaydı. 
Bu yol. İnönü'deki ana diyagonal yoldan ayrılıp. Gümüş üzerinden Kütahya ve Afyonkarahisar'a ulaşmakta. 
Bolvadin ve Akşehir arasından yeniden anayola bağlanmaktaydı. Bununla birlikte Afyonkarahisar; Ankara. 
Konya. Tokat, Niğde, Kütahya. Bergama, Tire, Antalya, Bursa ve Kayseri ile birlikte, Batı ve Orta 
Anadolu'nun tam anlamıyla gelişmiş ticaret merkezlerinden biriydi. Bu kentlerin en önemli ortak özelliği ise 
vakıflarca yaptırılmış büyük çarşıların olmasıydı. 
Çarşılar, Osmanlı şehirlerinde kentin merkezi bölgelerini oluşturmaktaydı. Belli ticaret kollarında faaliyet 
gösteren esnaf da belirli bir yerde toplu halde bulunmaktaydı. Aynı zamanda bu mekanlarda ticaretin 
yanısıra üretim de yapılmaktaydı. Şehrin ekonomik canlılığının göstergesi olan çarşılar, çeşidi dükkanlar, 
hanlar ve bedestenlerden ibarettir. 

A f y o n k a r a h i s a r ' d a Z a n a a t v e T i c a r e t Y e r l e r i : 
j 

ürklerin hakimiyetine geçtikten sonra büyümeye başlayan ve Alaaddin Keykubat (1220-1237) döneminde 
daha da gelişen şehrin ticari merkezi o zamanlar, kaleye çıkan yolun ağzında, muhtemelen Ulu Cami 
civarındaydı. Osmanlı döneminde gelişmesi devam eden şehrin. XV-XVI. yüzyıllarda yeni bedesten ve 
hanların inşasıyla ticaret merkezi kalenin doğu ve güneydoğusuna doğru kaymıştır. Bu durumda Yeni Cami. 
Yoncaaltı Camii ve Umur Bey Külliyesi (şimdiki belediye binası civarı) arasında kalan kısım şehrin yeni 
ticaret merkezi olmuş, bu konumunu da günümüze kadar devam ettirmiştir. İşte bu alanda ticari mekanların 
Osmanlı dönemindeki görüntüsü şöyledir: 



B e d e s t e n l e r : 

ehrin en önemli yapıları arasında yer alan bedestenler, ithal malların, özellikle kumaşların emniyetli 
şekilde depolanıp ticaretinin yapıldığı, yerleşik tacirlerin faaliyetlerini yürüttüğü, sınır ötesi ticaret için 
kervanların hazırlandığı yapılar olup çarşının merkezini teşkil etmektedir. 
Anadolu'da ticaret yollarının kesiştiği bir noktada bulunan Afyonkarahisar'da XV. yüzyılın ikinci yansında biri 
Anadolu Beylerbeyi Umur Bey'in yaptırdığı Kapalı Çarşı, diğeri Yeni Bedesten olmak üzere iki bedesten 
bulunmaktadır. Şehirdeki üçüncü bedesten ise 1550-1553 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılan 
Cağaloğlu Rüstem Paşa Bedesteni dir. Sonraki yüzyılda adına rastlanan bir başka bedesten ise Felelizâde 
Bedestenidir. Buna ilaveten Evliya Çelebi XVII. yüzyılın ikinci yarısında şehirde eskiden üç. şimdiki halde 
ise iki bedesten olduğunu söylemekte ve üçüncü bedestenin yerinde Kızlar Ağası Camii'nin olduğunu 
yazmaktadır. XIX. yüzyıl mahkeme kayıtlarından Büyük Bezazistan. Küçük Bezazistan ve Taş Bezazistan 
isimlerini tespit etmek mümkündür. 

Hanlar: 

O 
smanlı şehirlerinde çarşının ayrılmaz 

parçalarından biri de hanlardır. Bir kentteki 
han sayısı o kentin ekonomik etkinliğini 
l>elirlemede bir ipucudur. Şehrin merkezi 
bölgelerinde kurulmuş olan bu yapılar belirli 
mallann ya da tek bir malın ticaretine 
ayrılmıştır. 
Afyonkarahisar'da XVI. yüzyılda dördü faal 
dördü harap olmak üzere sekiz han vardır. 
Faal olan İncir Hanı. Arasta Hanı, Balıkçılar 
ilanı ve Kapan Hanıdır. Harap olanlar ise 

Umur Bey bin Timurtaş Hanı. Çavuşzâde Hanı, Mevlevihane ilanı ve Sığırcıbaşı Hanı dır. 
XVTI. yüzyılın ikinci yansında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi şehirde 19 tüccar hanı olduğunu belirtmekle 
beraber sadece Kapan. Abdullah Efendi. Hoca ÜVeys. Çiftelerli Osman Paşa, Çatalbaş Mustafa Paşa ve Acem 
Hanlarını zikreder. Bunlara ilaveten aynı yüzyılın sonlarında Dericiler Hanı. Şeyh Mustafa Hanı, Hüsrev Paşa 
Hanı. Aiımed Paşa Hanı. Balık Hanı. Hacı Nuhoğlu İlanı ile XVIII. yüzyıl başlarında Hacı Mehmed Hanı, 
Esad Efendi Hanı. Yeni Han gibi hanların mevcut olduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. 
XIX. yüzyıl ortalarında Afyonkarahisar'da mevcut olan han sayısı on ikidir. Acem Hanı (Zincirli Han), Balık 
Hanı, Dericiler Hanı. Hacı Mehmed Hanı, Kapan Hanı. Taş Han, Turunç Hanı, Yeni Han, Kettan Hanı. Köle 
Hanı bunlardan isimleri tespit edilenlerdir. 
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XIX. yüzyıl sonlarına doğru konaklama ve benzeri işler için kullanılan hanların da inşasıyla şehirdeki han 
sayısı yirmiyi bulmuştur. Ancak yine bu dönemde sık sık yangın ve diğer doğal afetlerden ötürü han sayısı 
yediye kadar düşmüştür. Buna rağmen şehirdeki ticaret hayatının XX. yüzyıl başlarında dahi oldukça canlı 
olduğu söylenebilir. 

Ç a r ş ı l a r ( S û k l a r ) v e P a z a r Y e r l e r i : 
T ) 

elli bir iş koluna ait esnafın yoğunlaştığı çarşı veya sûklar. çoğunlukla bir sokak boyunca ya da bir 
kavşakta yanyana inşa edilmiş dükkanlar bütünüdür. Günümüz sınırları dahilinde gelişimine XV. yüzyılda 
başlayan Afyonkarahisar Çarşısı nda XVI. yüzyılda mevcut çarşı ve pazar yerleri şunlardır: Bezzazlar, 
Demirciler. Fırıncılar, Giyâh. Keyl, Keçe, Meyve, Nemek, Sarrâclar ve Yukarı Pazar. Bunlardan başka timar 
tahrir defterlerinde At Pazarı (Bâzâr-ı Esb) ve Palamud Pazarı ndan bahsedilmektedir. Bu pazarlar Osmanlı 
şehirlerinde bulunan klasik pazar tiplerinin özelliklerini göstermektedir. Osmanlı şehirlerinde sokaklar ve 
pazaryerleri adlarını bazen kişi adlarından, genellikle de yörede yaygın olan zanaattan alırdı. Nitekim 
Bezzazlar. Demirciler. Fırıncılar, Keçe, Nemek (Tuz) ve Sarrâclar pazarları bu iş kollarında çalışan esnafın 
toplandığı sokaklar olmasından dolayı bu isimleri almışlardır. Giyâh (Ot), Keyl (Kile, Tahıl), Meyve, At ve 
Palamud pazarları da isimlerini buralarda satılan ürünlerden almıştır. Yukarı Pazar ise bulunduğu mevkiye 
göre isimlendirilmiştir. 
XVII ve XVIII. yüzyıllarda gelişmesini devam ettiren çarşının XIX. yüzyılda günümüzdeki haline ulaştığı 
anlaşılmaktadır. Zira XIX. yüzyıl ortalarında tespit edilen çarşı ve pazar yerlerinden bu durum 
anlaşılmaktadır. Bu dönemde tespit edilebilen başlıca sokaklar şunlardır: Attarlar, Büyük Demirciler, Dikiciler, 
Gümüşçüler, Haffaflar, Kalaycılar, Kaltakçılar, Keçeciler, Kuyumcular, Küçük Demirciler, Külahçılar, 
Muvtablar, Pabuççular, Postçular. Sağncılar. Semerciler, Yağcılar, Yemeniciler ve Yemişçiler Sokağı. İcra edilen 
mesleklerin ismiyle anılan bu sokaklar dışında belli başlı pazar yerleri de vardır. Bunlar ise Alaca Hamam 
civarı. Arasta içi, Bey Çeşme civan, Buğday Pazarı, Dokuzhane, Gazzazlar başı. Gön Pazan, Kadı Hamamı, 
Kapanönü, Karılar Pazan, Kireç Pazarı, Köprübaşı, 
Kör Çeşme civan, Mumhane, Ot Pazarı, Saraçhane, 
Tuz Pazan, Uzun Çarşı, Yeni Cami civarı, Yeni 
Hamam civarı, Yoncaaltı, Zülali Camii etrafı ile 
bedesten ve han yakınlarıdır. Debbağhaneler ise 
Mevlevi Camii'nin üst kısmında Akar Çay 
kenarında Tabakhaneler diye anılan mevkide 
idiler. Tüm bu sokak ve pazar yerlérinin 
merkezinin bugün de olduğu gibi Uzun Çarşı 
olduğu anlaşılmaktadır. Zira başta paranın 
kontrolünü ellerinde tutan kuyumculara ait çarşı 
olmak üzere sokak ve pazar yerlerinin büyük 
kısmı burayla kesişmekte ve buradaki dükkan 
fiyatlarının mahkeme defterlerinden anlaşıldığına 
göre çarşının diğer kesimlerine oranla daha 
değerli olduğu görülmektedir. 

Taşhan - Afyon 



Z a n a a t v e T i c a r e t E r b a b ı 

F. s n a f 1 a r : 

O smanlı şehir ve 
kasabalarında her esnaf grubu 
kendi mesleki teşekkülleri 
etrafında birleşmiştir. Lonca 
olarak adlandırılan bu mesleki 
teşekküllerde esnaflar müslim 
veya gayrimüslim olsun bir arada 
bulunmakta ve ortak kararlara 
göre hareket etmekteydiler. 
F.snaf teşkilatının XIX. yüzyıla 
kadar etkin bir şekilde yapısını 
koruduğu Afyonkarahisar'da XVI. 
yüzyılda 800'e yakın dükkan, bir 
boyahane, bir mum imalathanesi 
ve çok sayıda debbağlıanenin 
bulunduğu bilinmektedir. 
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Aynı dönemde Manisa şehrindeki dükkan 
sayısının beş yüz civarında olduğu tahmin 
edilirken, bu sayının Afyonkarahisar için sekiz 
yüz civarında tahmin edilmesi, buranın, 
şehzade sancağı ve gelişmiş bir ticaret merkezi 
olan Manisa'nın iki katı ticaret kapasitesine 
sahip olduğunu akla getirmektedir. Öte yandan 
aynı dönemde Karahisar'daki başhâne dükkan-
ları yıllık 1400 ile 16-40 akçe arasında kiraya 
verilirken ticari faaliyetlerin yoğun olduğu 
Manisa kazâsındaki başhâne dükkanlarının 360 
akçe civarında kiraya verilmesi. 
Afyonkarahisar'daki ticaret hayatının daha 
hareketli ve şehirde oturanların alım güçlerinin 
de daha fazla olduğunu düşündürmektedir. 

XVII , yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi'den (iğrendiğimiz kadarıyla şehirdeki dükkan sayısının arttığı 
görülmektedir. Ona göre şehirde 2048 dükkan. 100 civarında yağ imalathanesi ve çok sayıda debbağhane vardır. 
Yine XVIII. yüzyılda demirci, nalbant, ekmekçi, neccar, kalaycı, bakkal, debbağ, berber, kasap, saraç, kaltakçı, 
keçeci, sağncı, gazzâz. mutaf, semerci, terzi, kavukçu, boyacı, kömürcü, hallaç, bezzaz, haffaf, eskici, kahveci ve 
kuyumcu gibi meslek dallarının kendi isimleriyle anılan çarşı ve pazar yerlerinde faaliyet gösterdikleri görülmektedir. 
XIX. yüzyılda Tanzimat ile beraber Osmanlı ülkesinde yaşanan değişimler neticesinde iktisadi sahada bir takım 
bozulmalar ortaya çıkmıştır. Bu durum, geleneksel yapısını XIX. yüzyıl başlanna kadar devam ettiren Osmanlı 
esnafını da etkilemiştir. Üstelik Tanzimat sonrasında özellikle Batı Anadolu'da gayrimüslim nüfusun çoğalması, 
maddi imkanlarının artmasıyla birleşince pek çok zanaatta onları egemen hale getirmiştir. Yine bu dönemde 
Avrupa sanayi mallarının Osmarflı ülkesinde en ücra yerlere ulaşması, geleneksel el tezgahlan ile üretim yapan 
Osmanlı esnafını daha da zor duruma düşürmüş, mahalli özellikleri yaşatan esnaflar yavaş yavaş kaybolmaya 
başlamıştır. Bununla beraber 1844 yılında Afyonkarahisar'da çok çeşitli esnaf gruplarına rastlanmaktadır. Bu 
meslekler şunlardır: 

Arabacı, Arpacı, Attar, Bakkal, Berber, Boyacı, Camcı, Çubukçu, Debbağ, Demirci, Dikici, Duhancı, 
Dülbendçi, Enfiyeci, Eskici, Gazcı, Habbaz, Haffaf, Hamamcı, Helvacı, Kahveci, Kalaycı, Kasap, Kebapçı, 
Keçeci, Kundakçı, Kuyumcu, Kürkçü, Manav, Mumcu, Muytab, Mücellitçi, Nalbant, Nalçacı, Saatçi, Saraç, 
Tahmisçi, Terzi, Testici, Tiftikçi, Yağcı, Yüzükçü. 

Dükkanın Türü Adedi Dükkanın Türü Adedi 
Arabacı IS Kalaycı 4 
Arpacı IS Kasap S 
Attar İ İ H M I l Kebapçı S 
Bakkal 40 Keçeci 100 
Berber 35 Kundakçı 5 
Boyacı 15 Kuyumcu 2 
Camcı 1 Kürkçü 3 
Çubukçu 5 Manav 55 
Debbağ IS Mumcu 2 
Demirci 70 Muytab 15 
Dikiti 7 Mücellitçi H H H H H H H İ 
Duhancı (Tütüncü) 35 Nalbant 15 
Dülbendçi 30 Nalçan 14 
Enfiyeci 1 Saatçi 2 
Eskici 20 Saraç i r i l M É f ^ P M M 
Gazcı 2 Tahmisçi 1 
Habbaz (Ekmekçi) 4 Terzi WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Haffaf (Ayakkabıcı) 30 Testici 5 
Hamama H S S l S İ İ 6 Tiftikçi 12 
Helvacı 13 Yağcı 21 
Kahveci 4 Yüzükçü 2 

mmmmm H Ü I t o p l a m 8 2 1 
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Bu listeden Afyonkarahisar'da 1844 yılında 42 meslek 
dalında 821 adet dükkan olduğu anlaşılmaktadır. 
Esnafların mensup olduğu cemaatlara baktığımızda, 
önceki yüzyıllarda büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman 
olmakla birlikte 1839 sonrasında gayrimüslimlerin yük-
sek oranlarda gayrimenkul almaya yöneldikleri ve bazı 
mesleklerin tasarrufunu ele geçirdikleri görülmektedir. 

T ü c c a r l a r : 

smanlı döneminde Afyonkarahisar'da bedestenler 
ile çok sayıda hanın bulunması bölgelerarası ticaretin 
yaygın ve geniş çaplı olduğunu akla getirmektedir. 
Nitekim XYÏÏ-XVTII. yüzyıla ait mahkeme kayıtlarından 
şehirde yerli tüccarlar yanında özellikle İranlı tüccar-
lann Acem Hanı ile Yeni Han'da ticari faaliyetlerde 
bulundukları, afyon ve kumaş ticareti ile uğraştıkları 
anlaşılmaktadır. 
XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinin iktisadi yapısındaki 
değişmelerle birlikte Afyonkarahisar'da ticarete hakim 
olan unsurların değiştiği, Müslüman Türk halktan çok 
gayrimüslim Osmanlı tebaası olup Avrupa devletlerinin 
güdümünde ticaret yapanlar ile Avrupalı tacirlerin 
ticarette hakim hale geldiği görülmektedir. Bu arada 
İranlı tüccarlar da bölgeyle ticaretlerini devam ettirmek-
tedirler. 
Afyonkarahisar ve çevresinde gayrimüslim Osmanlı 
tebaası, Avrupalı veya İranlı olsun ticaretle uğraşanların 
en çok ilgi gösterdikleri ürünlerin başında kuşkusuz 
afyon gelmekteydi. Nitekim afyon, XIX. yüzyılın ilk 
yarısında Afyonkarahisar'da oldukça yüksek gelir 
getiren bir mahsûldü. Avrupalı tüccarlann Anadolu'dan 
afyon almaya yönelmeleri bu bitkinin ekimini arttırmış 
ve ticaretini de geliştirmeye başlamıştır. Burada üretilen 
afyon daha ziyade İzmir'e nakledilerek Avaıpalı tüccar-
lara satılmaktaydı. Bunların dışında Afyonkarahisar'da 
kumaş ve bez ticaretiyle yoğun şekilde uğraşılıyordu. 



Afyonkarahisar çevresinin Türkler eline geçmesiyle beraber eğitime büyük önem verilmiştir. Nitekim 
Alaaddin Keykubat'ın 1231-1233 yılları arasında kalenin dışarısında öncelikle bir medrese (Hisarardı Alaaddin 
Medresesi) yaptırması bıınu göstermektedir. Aynı zamanda, kalenin tamiratından sonra kalenin ve 
medresenin açılışına, I. Alaaddin Keykubat'ın bizzat katılmasıyla birlikte naipler, emirler ve bilginler 
içerisinde Mevlana Celalettin-i Rûmi'nin de bulunması, buraya verilen önemin yanında bir kültür merkezi 
oluşturma hedefine de işaret etmektedir. 

O s m a n l ı là r D ö n e m i n d e E ğ i t i m : 

fyonkarahisar da özellikle XV. yüzyılda eğitim, sanat ve kültür hayatında önemli gelişmeler olmuştur. Hu 
yüzyılda yapılan Gedik Ahmet Paşa, Umur Bey ve Kasım Paşa külliyeleri bu gelişmenin göstergeleridir. 
Bunlardan sadece Gedik Alı met Paşa Külliyesi'ndc medrese öğrencilerinden başka kırk kadar görevlinin 
hizmet verdiği, külliye imaretinde gelip geçen, ihtiyacı olan herkese yemek dağıtıldığı gözönüne alındığında 
bu külliyelerin kapasitesi hakkında bize yeterli bir fikir verecektir. 
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O . F smanlı eğitim yapısına tarikatler ve esnaf teşkilatlannın katkısı olmakla birlikte asıl unsuru okullar oluşturmaktadır. 
Osmanlı eğitim sistemini incelediğimizde okulların, bizzat devlet tarafından yaptınlmayıp padişahlar, sadrazamlar, 
vezirler gibi devletin üst kademesinde yer alan kişiler ile ulemâdan ve halktan maddi gücü iyi olan kişiler tarafından 
yaptırıldığı görülür. Genellikle okulu yaptıran kişi bu müessesenin ebediyyen faaliyet göstermesine yönelik olarak oku-
lun her türlü ihtiyacını karşılayabilecek gelir kaynakları tahsis ederlerdi. Okul yaptırıldıktan sonra okulun tamiratı gibi 
bina ile ilgili masraflar ile okulda çalışan görevlilerin maaşları, okuldaki öğrenciler dahil yemek ve barınma masrafları, 
velhasıl okul ile ilgili bütün masraflar için yeterli gelir kaynakları vakfedilirdi. Bu yolla eğitim ve öğretim için devlet 
hazinesinden para harcanmadan hizmetler sürdürülürdü. 
Osmanlılarda Tanzimat'ın ilanına kadar olan dememde bütün taşra vilayetlerinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da okul-
laşma olarak sıbyan mektepleri ile orta dereceli medreseler karşımıza çıkmaktadır. Tanzimat'tan sonra Avrupai tarzda 
modern okullar olarak ana mektebi, ibtidai, rüşti, idâdi ve darülıııuallimin okullannın açıldığı; bunun yanısıra eski usul 
mekteplerin de 1924 yılına kadar eğitim verdikleri görülmektedir. Türk okullarının yanısıra, gayr-i müslimlere ait 
(Ermeni vs.) ilk ve orta dereceli okullar da açılmıştır. Cumhuriyet in ilanından sonra 1924 yılında eski usul sıbyan mek-
tepleri ve medreseler kapatılmış, diğer okullarda modernleşme çalışması 
başlatılmıştır. 



Sıbyan Mektepleri: 

kul denince ilk olarak ilköğretimin yapıldığı sıbyan mektepleri akla gelmektedir. Afyonkarahisar'da XV. 
yüzyılda 3, XVI. yy.'da 2, XVII. yy.'da 9, XVIII ve XIX. yy.'Iarda 5'er, XX. yy. başlannda 10 olmak üzere 
toplam 34 sıbyan mektebi açılmıştır. Ancak bunlardan faaliyete devam etmeyenler konusunda yeterince 
bilgiye sahip değiliz. 
Karahisar-ı Sahib merkez kazada. 1898 yılında 13 sıbyan mektebi bulunmaktadır. 1900 yılı başlarında Afyon'a 
gelen Mehmet Ziya Efendi de 13 sıbyan mektebi olduğunu haber vermektedir. 

İbtidaî Mektepler: 

btidâi mektepler, Sıbyan mekteplerinin yanısıra Avrupâi tarzda eğitim vermek üzere açılan ilkokullardır. 
Afyonkarahisar'da İbtidai olarak, XIX. yüzyılda 8, XX. yüzyıl başlarında 12 mektebin açıldığı anlaşılmaktadır. 
Afyonkarahisar şehri ve köylerinde 1329-1330/1913-1914 öğretim yılında mevcut olan ibtidai mektep sayısı 
43'tür. Bunlardan 28'i hükümet ile maarife, 4'ü vakıflara. 9'u köy halkına ve 2'si kişilere aittir. İstatistiklerden 
bu yılda mevcut olan eğitim kurumlarının yaklaşık 1/3'ünün vakfa, köy halkına ve kişilere ait olduğu 
anlaşılmaktadır. 1913-1914 öğretim yılında 5 erkek, 1 kız özel mekteb-i ibtidai bulunmaktadır. Okullardaki 
öğretmen ve sınıf dağılımı ile sınıfların mevcudu kesin olarak bilinmemekle beraber, eldeki bilgilere göre 
yaklaşık 34 öğrenciye bir öğretmen düşmektedir. Karahisar-ı Sahib Livasında 1913-1914 öğretim yılında 
genel ibtidai mekteplerde toplam 3-917 öğrenci bulunmaktadır. Genelde kız öğrencilerin az sayıda oldukları 
dikkati çekmektedir. Öte yandan bu okullara hazırlık olmak üzere Afyonkarahisar'da 1917 yılında iki Ana 
Mektebi eğitim vermektedir. 

Medreseler: 

O smanlı eğitim sisteminde en önemli yeri işgal eden eğitim kurumları ise medreselerdir. 
Afyonkarahisar'da ilk medresenin daha Alaaddin Keykubat döneminde açıldığını yukarıda belirtmiştik. 
Osmanlı döneminde ise çok sayıda medresenin faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Nitekim 1528 tarihli bir 
kayda göre, Karahisâr-ı Sahib merkez kazada hepsi orta dereceli olmak üzere Ahmet Paşa Medresesi, Hisar 
Ardı, Alaaddin Fazlullah Paşa ve Ot Pazar medreseleri bulunmaktadır. Sonraki yüzyıllarda yeni medreseler 
açılmış ve bu okullar kapanıncaya kadar çeşitli dönemlerde Afyonkarahisar'da 43 medrese eğitim-öğretim 
faaliyetinde bulunmuştur. ' 
1914 yılında Islâh-ı Medâris Nizamnâmesi'nin yürürlüğe girmesinden sonra Karahisar-ı Sahib'deki pek çok 
medresede değişiklik olmamış; ancak burada Recep Efendi Medresesi yeni uygulamaya alınmış; burada 
1915-16 ders yılında beş senelik medrese-i tâliye olarak eğitime başlanmıştır. Bu uygulamada, Anadolu'da ilk 
açılan 14 medrese içerisinde yer alan bu medresede, diğer taşra medreselerinden ayrı bir ders programı 
uygulanmıştır. 1914 yılında Karahisar-ı Sahib merkezinde 21 medresede 317 öğrenci kayıtlıdır. 1915 yılında 
seferberlik sebebiyle, askerlik çağında olan medrese öğrencilerinin de askere çağrılması üzerine İsceli 
Medresesi nin bütün öğrencileri askere alınmıştır. Medreseler, 16 Mart 1924 tarihli kanun ile kapatılarak 
tarihe kanşmıştır. 



D i ğ e r O k u l l a r : v 
ukarıda bahsettiğimiz okullar dışında XIX. yüzyılın ikinci yarısında Ban tarzında Rüşdive, İdadi. Sultani ve Darü'l-Muallimin-i 

İbtidaiyye gibi okulların açıldığı görülmektedir. 
1906-1907'de Afyonkarahisar'da biri özel en az üç Rıişdiyenin varlığı bilinmektedir. Bunlar Karalıisâr-ı Sâhib Erkek Rüşdiyesi. 
Karahisâr-ı Sâhib Kız Rüşdiyesi ve Eser-i Terakki Mektebi (özeli dir. Rüşdiyelerin öğretmen ihtiyacını karşılamak için. 18 Mart 
1848'de Dârü'l-Mııallimin-i İbtidâiyye'ler açılmıştır. Afyonkarahisar'da bunlardan dört okul hizmet vermiştir . 
1869 Maarif-i Umûmiye Nizâmnâmesi ile bin haneli lier kasabada rüşdiyelerin üstünde, sultanilerin altında, eğitim süresi üç yıllık 
bir ona eğitim kurumu olarak idadi mekteplerinin açılması öngörülmüştür. Buna göre Karahisâr-ı Sâhib Erkek Rüştiyesi. 19 
Ağustos 13II/ H.I313/M.3I Ağustos 1895 tarihinde beş yıllık idadiye çevrilmiştir. Okulun bu tarihte açıldığı idadi müdürlüğü 
mühründen de anlaşılmaktadır. İdâdi, şimdiki Afyon Lisesi nin bulunduğu binaya ise 1916-17 yılında taşınmıştır. Okulun giriş 
kapısı üzerindeki Mekteb-i İdâdi-i Mülkî yazılı çinili levha zaman içerisinde kaybolmuştur. 
Diğer İdâdi 1918 yılında Namık Kemal İlköğretim Okulunun alt bahçesinde bulunan bir binada açılmıştır. Bu İdadinin ne zaman 
kapandığı tespit edilememiş olup sözkonu.su binaya 1947 yılında vilayetçe verilen bir kararla Namık Kemal Okulu taşınmıştır. 
Sultaniler; ortaöğretim kurumunun en yükseği olarak görülmekledir. 1869 Nizamnamesi nde, vilayet merkezlerinde sultanilerin 
açılması öngörülmüştür. Beş yıllık olan Afyonkarahisar İdadi si, 1921-1922 öğretim yılında 9 sınıflı Sultani ye, 1930 yılında da 
liseye dönüştürülmüştür. 

C u m h u r i y e t i n İ lk O n Y ı l ı n d a E ğ i t i m : 

)smanlı Devleti nde özellikle XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın başlarında eğitim ve öğretimde çok farklı okullar faaliyet göster-
meye başlamış ve eğitimdeki çokbaşlılığın da etkisiyle bir keşmekeşliğin içine düşülmüştür. Bununla birlikte ülkenin pek çok 
kesimi düşman işgali altında kalmış ve bu işgaller sırasında okulların birçoğu yakılmış, yıkılmış veya başka amaçlar için 
kullanılmıştır. Bunun yanısıra arkası kesilmeyen savaşlar neticesinde okuma-yazma bilen, eğitimli insan sayısı son derece 
azalmıştır. Yeni bir devletin kunılması ve yücelmesinin yolun da ancak eğilimli insanların yetiştirilmesinden geçtiği fikrinden 
hareketle. Cumhuriyet döneminde eğitime ve öğretime özel bir önem verilmiş, herkese okuma-yazma öğretmek en önemli hedef 
olmuştur. 
Milli Mücadele döneminde, Karahisar-ı Sâhib'de Dârü'l-muallimin ve İdadi mektepler ve sair ibtidai okul binaları İngilizler 
tarafından 1919'dan kısa bir süre önce işgal edilmiştir. Diğer taraftan Recep Efendi Medresesi de 1922 yılında Yunanlılar 
Afyon'dan giderken yakılmış bazı okullar da Türk ordusu tarafından bir süre hastahane olarak kullanılmıştır. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında okul binaları yeterli gelmediğinden, başka amaçlar için yapılmış pek çok bina eğitim-öğretim için kul-
lanılmıştır. 1923-1924 öğreıim yılında Afyonkarahisar'da mevcut 73 ilkokuldan ancak 3Tu okul olarak yapılan binalarda hizmet 
verirken, 39'u şahıslara ve vakıflara aij binalarda faaliyet göstermektedir. Bu binalardan sadece 36'sı eğitim ve öğretime müsait 
olup, 37'si sağlık şartlarına uygun değildir. Bu dönemde 73 ilkokulda 6.793; 1 orta mektepte 186. Darii'l-eytâm'da 9 7 öğrenci 
mevcuttur. Okullardaki toplam öğrenci sayısı ise 7.076'dır. Yapılan çalışmalar sonucunda Afyon'daki okul sayısı 19.32-1933 yılında 
132'ye ulaşmıştır. Bu okullarda 242 öğretmen görev yaparken. 10.079 öğrenci eğitim görür hale gelmiştir. 
Cumhuriyetin kunıluş yıllarında okulların mekan sıkıntılarının yanında öğretmenler de maddi sıkıntılar yaşamışlar, bazen maaş 
alamadıkları dahi olmuştur. Maddi sıkıntıları gidermek için 1923 yılında eğitime katkı payı olarak tedrisat vergisi çıkarılmıştır. 
Afyonkarahisar vilâyetinin 1928-1929 yılllanna ait bütçeleri incelendiğinde, devletin eğitim işlerine ne kadar çok önem v erdiği 
açık bir şekilde görülür. 1929 yılında toplam ödeneğin yansından fazlası eğitim harcamalarına ayrılmıştır. Aynı yılda maarif vergisi 
olarak, arazi vergisi gelirinden %19. müsakkafattan %15. kazançtan %28 ve sayım vergisine ait koyun, kıl keçi ve eşekten %2S. 
tiftik keçiden %21, deve, manda, inek, öküz, at. iğdiş, kısrak ve katırdan %32 hisse alınması I ı54 sayılı kanun gereğince vilâyetçe 



kararlaştırılmıştır. Ayrıca satılacak medrese ve mektep bina ve arsalarından beş bin lira gelir gelmesi beklenirken merkez ilk 
mekteplerin inşaat masrafı için on beş bin lira, ilk mektepler istimlâk bedeli için onbin lira, muallim mektepleri hissesine 51.852 
lira, sanat mekteplerine de 2260 lira ayrılması plânlanmıştır. 
Harf inkılâbından sonra Halk Fırkası nın. Türk Ocağı Afyon Şubesi nin ve Muallimler Birliği nin açmış oldukları eğitim kursları 
fevkalade rağbet görmüş, pek çok insan bu kurslara katılarak okuma-yazma öğrenmiştir. Türkiye'de halkevlerinin kurulmasıyla. 
Afyon Halkevi'nin de 1932 yılından itibaren özellikle halk eğilimi ile ilgili başarılı çalışmalar yaptığı görülmektedir. Afyon Halkevi, 
hemen hemen bütün köylerde açılan Halk Odaları aracılığıyla, özellikle okuma-yazma hususunda etkinliklerini uzun yıllar 
sürdürmüştür. Bu çalışmalar neticesinde 1933 yılında. Millet Mektepleri nde okuyan 2.9Ö4 erkek, 105 kadından. 1484 erkek ve 
10 kadın imtihanlarda başarı göstererek belgelerini almışlardır. 
Afyon Milli Eğitim Müdürlüğü 1929 yılında okulu olmayan köylerdeki öğrencilerin eğitimi için her kazada, yirmişer kişinin kala-
bileceği yurda sahip birer dershane açmıştır. Bu iş için Afyon'da da Dinarlızade Medresesi binası tahsis edilmiştir. 
İlk mekteplerden fazla mezun verilmeye başlanınca ona mekteplerde 1926 yılında pedagoji sınıfları da açılmıştır. 1930"da 
pedagoji sınıfları yerine Lise devresi açılarak, 1933 Haziranı nda ilk mezunlannı vermiştir. Çevre şehir ve kazalardan Lise ye 
okumaya gelen öğrencilerin barınmaları için ayrıca pansiyon açılmıştır. 
Kısaca ifade edecek olursak; Cumhuriyetin ilk on yılında, Osmanlı Devleti nin son döneminde eğitim ve öğretimin içine düştüğü 
girdaptan kurtarılması için adeta ikinci bir Milli Mücadele başlatılmış ve Atatürk'ün dirayetli ve köklü sistem değişiklikleriyle 
çağdaş yeni bir toplumun oluştumlması için temel taşları yerlerine oturtulmuştur. Bu dönemde Afyonkarahisar'da yapılanlar da. 
sözkonusu çalışmaların fiili olarak uygulanmasından ibarettir. 

D i ğ e r K ü l t ü r U n s u r l a r ı : 

. / ' V fyonkarahisar kültür, sanat ve eğitim hayatında emeği geçmiş binden fazla ilim ve sanat erbabı bulunmaktadır. Hattab 
Haydar bin Ebu'l-Kasım (öl.1317), Abdürrahim Karahisari (öl. 1483). Sultan Divanî (öl.1540?), Ahmet Şemsettin Karahisarî 
(öl.1556), Mustafa Ahteri (Öİ.1578). Gülaboğlu Mehmed Askerî (öl.1689). Salih Dehşeti (öl.1875), Çiloğlu Deli Bekir (Harabi) 
(öl.1878), Cevat Ahmet Paşa (Öİ.1900). Hasan Mazhar Paşa (öl. 1917), Ömer Fanık Atabek (öl. 1999) bunlardan bazdandır. 
Bunun yanısıra, yörenin kalem erbabı tarafından kaleme alınmış, Afyon Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesi ve Afyon Arkeoloji 
Müzesi nde birçok yazma eser bulunmaktadır. Genelde XV. ile XIX. yüzyıllar arasında kaleme alınmış olan bu eserler 
Afyonkarahisar'ın kültürel hayatının seviyesi hakkında fikir vermektedir. Osmanlı Devleti'nin son döneminde Afyonkarahisar'da 
iki kütüphane bulunmaktadır. Her iki kütüphanenin kitaplan Cumhuriyet in ilk yıllarında birleştirilerek hizmete sunulmuştur. 
Afyon'da bulunan iki kütüphanede 1894-1895 ders yılında toplam 772 kitap bulunmaktadır. Bunlardan 647'si yazma. 175'i matbu 
eserdir. Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, 1998 yılı istatistiklerine göre 1.327 adet yazma, 2.787 adet eski harfli basma eser 
olmak üzere toplam 52.965 adetlik bir koleksiyona sahiptir. 
Osmanlı kültür hayatında okulların yanısıra tarikatların ve esnaf teşkilatlannın da katkılan bulunmaktadır. Tarikatlar Osmanlı 
toplumunun manevi dünyasını yapılandırmasında ve sosyal ilişkilerinin oluşmasında etkili olmuştur. Afyonkarahisar'da özellikle 
Mevlevilik büyük revaç bulmuş. Konya'dan sonra Mevleviliğin ikinci merkezi olmuş, bazı yönleriyle Konya'nın önüne geçmiştir. 
Bu durum gözönüne alındığında Mevleviliğin halk arasında geniş kabul gördüğü ortaya çıkmaktadır. 
Osmanlılarda okulların haricinde eğitim veren bir diğer kurum da esnaf teşekkülleridir. Özellikle sanat ve zanaat erbabının 
eğitilmesinde ve yetiştirilmesinde loncalar ağırlıklı.bir yere sahipti. Çeşitli esnaf grupları kendi mesleklerinde hizmet verecek 
kişilerin usul ve nizamları çerçevesinde yetiştirilmesini sağlarlardı. Ustalar yanlarında bulunan çırak ve kalfalara meslek âdabı ve 
incelikleri ile toplum içerisinde takınacakları tavır dahil kişiyi lier yönüyle yetiştirmeye çalışırlardı. Belli aralıklarla çıraklık ve 
kalfalıkta olgunlaşan kişiler düzenlenen törenlerle bir üst seviyeye geçerlerdi. 
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