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Bir Sözlü Tarih Örneği: Ürdün Salt Türk Şehitliği

 

An Oral History Example: Jordan Salt Turkish Martyrs’ Cemetery 

Yrd. Doç. Dr. Hasan Işık 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara 

Öz: Bu çalışma Ürdün’de yer alan Salt Türk Şehitliği’nin tarihinini inceleyerek şehitliğin bölgede 

yaşayan Arap halkı tarafından kendi şehitliğiymiş gibi karşılandığını “Sözlü Tarih” yöntemi ile 

tespit etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ürdün, Salt, Şehitlik, Sözlü Tarih 

Abstract: This article examines the history of Salt Turkish Cemetary in Jordan and relying on oral 

history narratives it presents how the local Arab population embraced the cemetary as their own. 

Keywords: Jordan, Salt, Martyrdom, Oral History 

1.  Giriş 

Dini kökenli bir kavram olan “şehitlik”, kökenini aşan ve modern topluma kadar ulaşan 

etkileri nedeniyle de önemini devam ettiren bir kavramdır. Ölüm ve ölümsüzlük konularının 

dinin tekeli altında olduğu modernite öncesi çağlarda ortaya çıkan şehitlik kavramı aydınlanma 

ve moderniteyle birlikte “vatan için ölmek” kavramına doğru bir dönüşüm geçirmiş ve yeni 

toplumsal düzen için yepyeni anlamlar içererek varlığını devam ettirmiştir. Şehitlik kavramının 

kendisi dini kökleri nedeniyle, benzer ve farklı yönler olmakla birlikte pek çok dinde 

bulunmaktadır.
1
 İslam dininde önemli bir yeri bulunan şehitlik kavramı gerek Kuran-ı 

Kerim’de gerekse Hz Muhammed’in ifadelerinde yer almaktadır.  

Milletin kadim dönemlere kadar uzanan tarihselliği algısı da göz önüne alındığında, 

nesiller arası aktarımın temeli olarak karşımıza “milli hafıza” kavramı çıkar. Bu kendine has 

ayrı bir varlığı olan milletlerin yine kendine has hafızası olduğu kabul edilir.  Bu bağlamda 

şehitliklerin varlığı; aynı zamanda hem vatan kavramının içeriğini belirlemek, hem de ulusal 

tarihin coğrafi boyutunu ortaya koymak bakımından, dolayısıyla da vatandaşlık tanımını 

temellendirmek açısından çok önemlidir.
2
 

Bireyler açısından şehitlikler; birey ve aile tarihi, yaşanılan şehir ve coğrafya, yerel ve 

ulusal adetler, gelenekler, görenekler, sanat anlayışı ve merasimler hakkında çok önemli 

bilgiler içerir. Örneğin, Türkiye’de okutulan tarih derslerinde anlatılan konuyla ilgili bölgede 

şehitliğimiz bulunuyorsa, bu şehitliklerden hareketle bölgede yaşanan tarihi olaylar öğrencilere 

aktarılabilir. Bu şekilde işlenen bir tarih dersi ile, yakından uzağa ilkesi çerçevesinde, ilgili 

konunun öğrencilerde daha kalıcı olması sağlanabilir. Ayrıca konuyla ilgili görsel materyaller 

kullanılmasına da imkân sağlanmış olur. Toplumsal ve ulusal ölçekte ise ulusal tarih, vatan, 

                                                           
 Bu çalışmada, 12-15 Mayıs 2013 tarihinde Ürdün’de düzenlenen Türk Arap Müşterek Değerler ve Kültürel 

Etkileşim başlıklı sempozyumda sunulan bildiriden yararlanılmıştır. 
1 Şafak Aykaç, Şehitlik ve Türkiye’de Militarizmin Yeniden Üretimi: 1990-1999, (Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2011, s. 22-23.   
2 Mihraç Kulu, İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mezarlıkların ve Şehitliklerin Kullanılması, (Gazi Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2009, s. 4. 
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kültür, din, görenek, sanat ve ulusal kimlik kavramları bakımından bu şehitlikler yine çok 

önemlidirler.
3
 

Geçmişte yapılmış savaşlara ve o savaşta hayatını kaybeden askere ithafen yapılan 

mezarlık, anıt ve onların çevresinde kurulan müze vb. pek çok şekilde bulunan şehitlikler, 

doğrudan savaşı yaşamamış insanlar için savaşla kurulacak yegâne ilişki mekânlarıdır. Yaşı 

veya yaşadığı yer hasebiyle doğrudan hiçbir savaşla yüzleşmemiş insanlar, bu mekânlarda o 

deneyime olabildiğince yaklaşmayı bekler.
4
 Geçmiş ile bugünün yaşamlarının tarih yoluyla bir 

biçimde bağdaştırılmak istendiği de göz önüne alındığında bu mekânların önemi öne 

çıkmaktadır. İşte, bu bağdaştırma etkinliği bir nihai amaç değil, bir araç olarak kullanılması 

gereken bir etkinliktir.
5
 Dilthey’e göre, tarih bilgisine giden yol, geçmişi yeniden yaşamaktan, 

onu zihinde kurmaktan geçer ki bu etkinliği de Dilthey “iç deney” olarak adlandırmaktadır.
6
 

Michael Keren’e göre de, aslında bu mekânların temel konsepti savaş deneyiminden ziyade 

kahramanlık, fedakârlık, cesaret, yoldaşlık, sınıf farklılıklarının ortadan kalkması, daha büyük 

amaçlara bağlılık gibi savaşçı erdemleri üzerine kuruludur.
7
 Geçmişteki yaşanmış tarihi 

olayların günümüze kadar elini uzatabilmiş somut delilleri olarak kabul edebileceğimiz 

şehitliklere tarih derslerinde yer verilmesinin tarih öğretim ilkeleriyle de çelişmediği 

belirtilebilir.   

Bu açıdan Birinci Dünya Savaşı konuları tarih kitaplarımızda anlatılırken, tarih 

derslerinde Çanakkale Savaşları, Sarıkamış ve Yemen mücadelelerine ayrı bir yer verilir ve 

buralardaki şehitlerimiz özellikle anılır. Bunun yanında, birçok şehidin verildiği yerler sadece 

tarih ders kitapları ile sınırlı olanlar değildir. Bunların yanında Osmanlı Devleti’nin her karış 

toprağında, şehitlerin hatıraları o kadar çoktur ki, bazıları neredeyse unutulmak üzeredir. İşte 

bunlardan birisi de Ürdün’de yer alan Salt Türk Şehitliği’dir. Bu çerçevede, Osmanlı 

Devleti’nin mücadele ettiği, savaştığı sahalar tarih derslerinde dünyanın farklı ülkelerinde 

bulunan otuz beşe yakın şehitliğe değinilerek, bunlardan bahsedilerek de anlatılmasının önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

Çalışmada örnek olarak seçilen Salt Türk Şehitliği’ne tarih derslerinde değinilerek farklı 

konuların ders ortamına aktarılması sağlanabilir. Örneğin; Türk ve Arapların tarih sahnesinde 

beraber bulundukları, 400 yıl gibi bir süre beraberce mücadele ettiklerinden bahsedilebilir. Hiç 

şüphesiz, İslamiyet’teki şehitlik kavramı Türkler ve Araplar arasında ortak bir değer olarak da 

değerlendirilebilir. Örneğin Şam Beylerbeyliğinin çeşitli kazalarından, Osmanlı Devleti’nin 

yaptığı savaşlara pek çok asker katılmıştır. Mesela Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden 

silinmesi ile sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı’nda şehit olanların listesine baktığımızda; 

Halep’ten 857, Suriye’den 705, Kudüs’ten 351, Bağdat’tan 248, Nablus’tan 233, Beyrut’tan 

203, Kerkük’ten 133, Süleymaniye’den 119, Lazkiye’den 64, Musul’dan 92, Trablusşam’dan 

55, Hicaz’dan 35, Trablusgarp’tan 32,  Basra’dan 7, Tunus’tan 5, Yemen’den 18, Bingazi’den 

8, Rakka’dan 1 şehit vardır.
8
 Birçok Arap Osmanlı çatısı altında Çanakkale’de, Kafkaslarda ve 

Balkanlar’da savaşmıştır. Bugün Çanakkale Şehitliği’nde yatan ve mezar taşlarına Halepli, 

Şamlı, Kudüslü, Trabluslu, Bağdatlı, Gazzeli yazılan şehitler bunun kanıtıdır. Hatta Kurtuluş 

Savaşı’nın çeşitli cephelerinde bile Suriye bölgesinden şehitler vardır. Burada yer alan şehitler 

                                                           
3 agt, s.4.  
4 Aykaç, agt, s. 67. 
5 Hüseyin Köksal, “Tarih Öğretiminde Tarihsel Algının Üç Boyutu ve Düşünsel Dayanakları.” EKEV Akademi 

Dergisi, S.31, Bahar 2007, s.36. 
6 agm, s.36. 
7 Aykaç, agt, s. 67. 
8MSB (Milli Savunma Bakanlığı), “Şehitler Listesi,” (2013), http://www.msb.gov.tr/arsiv/ phpscr/Sehitler.php? 

(ET:11.03.2013). 

http://www.msb.gov.tr/arsiv/%20phpscr/Sehitler.php?
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birer örnek olarak derslerde, Türk milleti ile Arapların ortak düşmana karşı birlikte mücadele 

ettiklerinin bir delili, olarak kullanılabilir.
9
 

Tarih derslerinde günümüzde dünyanın değişik yerlerinde bulunan şehitliklerden 

yararlanılmasının duyuşsal bağlamda faydalı olacağı düşünülmektedir. Dünyanın otuz beş 

yerinde bulunan şehitliklerimizden biri olan Ürdün’deki Salt Türk Şehitliği bu çalışmada örnek 

olarak seçilmiştir. Bu çerçevede belirtilen Salt Türk Şehitliği’ne, Salt şehrinin Osmanlı 

döneminde yaşanan tarihi olaylarına yer verilmiştir. Bunun yanında şehitliklerin Türkiye ile 

şehitliğin bulunduğu ülke arasında önemli bir bağ oluşturduğu belirtilmeye çalışılmıştır.   

2. Osmanlı Dönemi Ürdün ve Salt 

Ürdün topraklarındaki Osmanlı hâkimiyeti 1516 Mercidabık savaşından sonra başlamıştır. 

Mercidabık ve Ridaniye savaşlarından sonra ele geçen Şam şehrinin eski efendilerinin kimi 

idarî imtiyazlarına dokunulmadığı gibi, Osmanlı hâkimiyetine geçen Memlûklu toprakları, 

Memlûklar dönemindeki idarî yapısını büyük ölçüde korumuştur. Bölge biri Şam diğeri de 

Mısır olmak üzere, iki beylerbeyliğine taksim edilmiştir. Şam Beylerbeyliği, diğer klasik 

eyaletlerde olduğu gibi, sancaklara, sancaklar da kaza, nahiye ve köy adı verilen alt idarî 

birimlere ayrılıyordu.
10

 

Bugünkü Ürdün toprakları, Osmanlı egemenliğine girdiği 1516 yılından 1918’lere kadar, 

Şam Vilayeti sınırları içinde kalmış ve kendi yerel idarecileri tarafından yönetilmiştir. Ürdün 

topraklarında, merkezi bir otorite Osmanlı Döneminde mevcut olmamıştır. Bölge, merkeze 

bağlı eyaletler ve eyaletlere bağlı sancaklar temelli bir idari sistemle yönetilmiştir. Ancak, 

Osmanlı Devleti özerk yönetim oluşturma ve bölge ülkeleri halklarına kendi kendilerini 

yönetme yönünde bazı haklar ve ayrıcalıklar tanımıştır. Osmanlı Döneminde, bölgeyi içine 

alan idari taksimat değişken bir özellik göstermiştir. Klasik dönemde tam bir merkeziyetçilik 

söz konusu değilse bile devlet otoritesini sarsacak bir idari zafiyete de imkân tanınmamıştır. 

Çöl ve vahalarda hâkim sosyal yapı kabile esasına dayanmaktadır. Osmanlı yönetimi 

nazarında Ürdün’ün önemi, hac farîzası için Hicaz’a giden Osmanlı ve diğer hacı kafileleri için 

güzergâh olması dolayısıyladır. Osmanlılar zamanındaki hac güzergâhının önemli bölümünü 

Ürdün oluşturmuştur.  Osmanlılar hacca gidenleri korumak ve hac yolunu güvenlik altına 

almak için hac güzergâhının önemli bir bölümünü teşkil eden Ürdün‘e çok önem vermiştir. Bu 

güzergâhın Ürdün bölümünde on adet kale yapısının yer alması bunun göstergesidir. Özellikle 

hacıları bedevilerin saldırısından korumuşlardır. Osmanlı yönetiminin başından beri bu 

bölgedeki en önemli uğraşı, bedevi kabilelerini denetim altında tutmak olmuştur. 

Osmanlı Devleti Ürdün bölgesinden Birinci Dünya Savaşı sonrası çekilmiştir. 1946 yılına 

kadar bir emirlik olarak idare edilen Ürdün’de 1946 yılında Ürdün Hâşimi Krallığı ilan 

edilmiştir. Bugün Ürdün’ün kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, doğu ve güneyinde Suudi 

Arabistan, batısında ise İsrail bulunmaktadır.  89. 556 km
2
 lik toprak alanına sahiptir. 2012 yılı 

itibariyle nüfusu 6.388.000 olarak tahmin edilmektedir.
11

  

Ürdün’deki şehirlerden öne çıkan yerleşim yerleri Aclûn, Akabe, Amman, Çeraş, İrbid, 

Kerak, Ma’an, Mâdabâ, Salt, Ummü’l-Kays, Zerkâ gibi birimler olmuştur ki bunların tamamı 

                                                           
9 Mustafa Öztürk, “Arap Ülkelerinde Osmanlı İdaresi.” History Studies, Ortadoğu Özel Sayısı, Ekim 2010, s.329. 
10 Abdülmecid Zeyd Eş-Şinâk, İlâ Tarîhi’l-Ürdün ve Hadâretihi, Et-Tab’atü’s-Sâniye Yayınları, Amman 2000, 

s.109;   Ayhan Ceylan,  “Ürdün’de Anayasal Gelişim”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C.VI, S.1-4, 2002, s.36;  Enver Çakar,  “XVI. Yüzyılda Şam Beylerbeyliğinin İdarî Taksimatı”, Fırat Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, S.1, 2003, s.351; Öztürk, agm, s.334; Selda Güner,  “On Sekizinci Yüzyıl Şam’ına 

Dair Bazı Gözlemler”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S.1, 2011, 136. 
11 Jordan Department of Statistics, “City Population” (2013), www.citypopulation.de/Jordan.html (ET:12.04.2013). 

http://www.citypopulation.de/index.html
http://www.citypopulation.de/Jordan.html
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Osmanlı döneminde birer kaza olmaktan ileriye gidememiştir. Osmanlı döneminin bu yerleşim 

birimlerinden olan, Ürdün’ün en eski şehirleri arasında yer alan Salt’ın tarihine yer verilecek 

olursa; 

Amman’ın 30 km. batısında yer alan ve Osmanlı Döneminde Şam vilayetine bağlı idari 

bir birim olan Salt şehrinin ismi “Saltus” ve “Salton” gibi farklı şekillerde ifade edilmektedir. 

Belka bölgesindeki Salt şehri, Şam-Kudüs arasında önemli bir kavşak noktası durumundadır.
 12

   

Roma döneminde şehrin adı “Gadara” olarak geçmektedir. Septimus Severus (192-211) 

döneminde Salt, Filistin bölgesinin önemli şehirleri arasındaki yerini almıştır. Selahaddin 

Eyyubi zamanında Salt, savunma amaçlı şehirler arasındadır. Çünkü Selahaddin Eyyubi’nin 

Kudüs’ü fethetme planları, Salt gibi kaleler sayesinde gerçekleştirilmiştir. 1260 senesinde 

Moğollar Salt şehrini ele geçirmişlerdir.
13

 

Şam Vilayeti’nin Osmanlı’ya katılan ilk vilayetlerden olması gibi Osmanlı’nın bölgeyi ele 

geçirmeye başlaması ile Salt’ın bağlı olduğu Aclun bölgesi de Osmanlı yönetimine giren ilk 

yer olmuştur.
14

 Yavuz Sultan Selim savaş esnasında Aclun‘da kalmıştır.
15

 Tarihin bir cilvesidir 

ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de 1918 yılında Osmanlı 

ordusu bölgeden çekilmeden önce 5 gün süreyle Aclun’da misafir olarak kalmıştır. 

Ürdün‘ün Osmanlı’ya geçmesinden sonra 1517‘de Aclun şehrini Osmanlılar Liva (ilçe) 

yapmışlardır. Bu dönemde Salt, Kerek, Amman gibi nahiyeler de Aclun’a bağlanmıştır.
16

 Salt 

idari anlamda kimi zaman sancak olarak karşımıza çıkmış kimi zamanda bu özelliğini 

kaybederek kaza durumuna gelmiştir. 1527 yılında ise Salt, Aclun ile beraber bir sancak 

olmuştur. 1565 yılında ise Şam Beylerbeyiliği’nin sancakları arasında Salt’ın geçmediği 

görülmektedir. Bu tarihten sonra uzunca bir dönem Salt Aclun’a bağlı bir kaza olarak yer 

almıştır. Salt kazasının 1868 senesinde ise Belka Livâsı’na, 1888’de Havran Livası’na, 

1894’den 1918’e kadar Kerak Livası’na (sancağına) dâhil olduğu görülmektedir. Burada 

verilen bilgi ile genellikle Salt’ın Osmanlı döneminde bir başkent, merkez olduğu şeklindeki 

halk arasında görülen bir yanlış kanının giderilmesi de amaçlanmıştır.  

Osmanlı Devleti’nin merkez yönetimindeki değişimlerin Ürdün ve Salt bölgesine de 

yansıdığı belirlenmiştir. Örneğin Tanzimat döneminden sonra devletin merkezileşme 

yaklaşımının bölgeye yansıdığı görülmüştür. 1850’lere kadar Salt bölgesine imar faaliyetleri 

açısından Osmanlı Devletinin ciddi bir yatırımda bulunmadığı, fakat bu dönemden sonra 

merkez tarafından devlet binalarının inşa edilmeye başlandığı, rüştiye benzeri okulların 

açılması gibi faaliyetlere girişildiği görülmektedir. 

Salt şehrinin Osmanlıların son dönemlerinde hızlı değişen bir şehir olduğu ortaya 

çıkmaktadır. 1880-1885 yılları arasında ticaretin Salt ve çevresinde geliştiği ve duruma bağlı 

olarak şehrin gelişmeye başladığı görülmektedir. Aynı yıllarda inşa edilen devlet binalarının 

varlığı dikkat çekmektedir. Hatta bahsedilen tarihlerde şehir merkezindeki ana caddelerin 

etrafında sıralanan dükkânların sayısının arttığı ve şehirdeki ticari hayatın bu eksen üzere 

geliştiği anlaşılmaktadır. Adı geçen tarihte ortaya çıkan ticaret merkezi çok fazla değişikliğe 

uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır. 

                                                           
12 Ahmet Çaycı, Ürdün’de Osmanlı Mimarisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 2010, s.113. 
13 age, s.114.  
14 Halil Sözlü,  Ürdün- Aclûn’daki Mimari Eserler. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van 2009, s.7.  
15 Râkân Muhammed Fâlih el – Avdât, El-Mesâcidü fî Muhâfazati İrbid Hilâle’l-Asari’l-Osmânî el-Müteahhir, 

(Yermük Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ürdün/İrbit 2005, s. 9. 
16 Çaycı, age, s. 53. 



 
 
 
    
                                                                                                                                                                       Hasan Işık 

 
Journal of History Studies 

JHS 

183  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 3 
April 
2014 

 

 

Özellikle 1908 yılında Osmanlı Devletinin ilan ettiği yeni yönetim şekli Meşrutiyet 

sonucunda seçimlerde birinci dönemde Ürdün’den altı aza çıkması ve bunlardan bir tanesinin 

de Salt’tan Yusuf Sukker olması ilgi çekici bulunmuştur. İkinci dönemde ise Muhammed 

Hüseyin Avamile ve Alaaddin Turan Salt’ı temsil etmiştir.  Bu gelişmelerden hareketle Salt’ın 

20. yüzyıl başlarında Doğu Ürdün’ün en büyük beldesi olduğu söylenebilir. 1905 yılında on 

bin, 1914 yılında yirmi bin nüfusunun olması da bunun bir göstergesidir.  

Fakat Osmanlının içinde bulunduğu idari sorunlardan ya da Dünyada meydana gelen yeni 

konjuktürel yapılanmadan etkilenerek istenilen şekilde yatırımlarda amaca ulaşılmadığı 

söylenebilir. Gelişmeler sonucunda patlak veren Birinci Dünya Savaşı ile de bölgede 

karışıklıklar baş göstermiş, özelliklede İngiltere’nin faaliyetleri ve mücadelesi ile Osmanlı 

Devleti bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede Salt ve çevresinde çetin 

mücadeleler olmuş ve Osmanlı askerlerinden şehitler verilmiştir.  

Salt’ın demografik yapısına bakacak olursak;  Salt ve çevresi dinleri açısından Müslüman 

ve Hıristiyanlar olarak iki kısma ayrılmıştır. Müslümanlar nüfusun çoğunluğunu 

oluşturmuştur. Seyyah Burckhardt’ın yazılarına göre:
17

 

 1812 yılında Salt’ta 3 bin kişi yaşıyordu ve bunların dağılımı şu şekilde idi: 

Müslümanlardan 400 aile, Doğu Kilisesine bağlı 80 Hıristiyan aile vardı. Burckhardt’ın 

raporuna göre her aile altı kişiden oluşmakta idi. Bu tarihten sonra devletin sultasını 

kaybetmesiyle ve emniyetin azalması ile nüfus gerilemeye başladı. Salnamelerin verilerine 

göre 1870-1872 yılları arasında nüfus 750 kişiye kadar geriledi. Dağılım ise şu şekildedir: 

Müslüman 500 kişi, 25 Latin, 50 Protestan ve gerisi Rum Ortodoks olmak üzere 250 

Hıristiyan vardı.  

Müslüman olan Arapların haricinde ayrıca bölgede Türkmenler, Çecenler, Kürtler ve 

Çerkezler de vardı. Bölgedeki Türkler, Anadolu’dan buralara göç ettirilen göçebe 

topluluklardı. Osmanlı Devleti 1866 yılında Türkmenlerden 211 kişiye 50 parça araziyi 

dağıtmış ve bunların adına tapuları çıkartılmıştır.  Ve on sene boyunca bu arazileri 

satamama şartı koyulmuştur. Arazilere sahip olmalarına rağmen gelen bu Türk 

topluluklarının elde ettikleri gelirden memnun olmadıkları bu nedenle de daha sonra 

Çeçenler ve Çerkezlerdeki durumun tersine yeni Türk ailelerin gelmediği görülmektedir. 

Hatta bu Türkmenlerin kazançlı olmaması bahanesiyle bulundukları arazileri terk ettikleri 

mahkeme kayıtlarından anlaşılmaktadır.
18

  

Eldeki veriler Salt şehrinin Osmanlılar zamanında tamamen işlevsel bir şehir olduğunu 

desteklemektedir. Kalede asker istihdamı, Salt şehrinin sürekli iskân edildiğini göstermektedir. 

Salt şehri, Ürdün’deki diğer Osmanlı şehirleri arasında başta sivil mimari olmak üzere birçok 

noktadan öne çıkmıştır. Diğer şehirlerde olmadığı kadar büyük ölçekli meskenleri şehrin 

siluetini etkilemiştir. Amman’dan gelerek Salt’a girildiğinde karşıda yer alan tepelerin 

eteklerinde sarı taşlardan yapılmış eski Osmanlı binaları görülür. Bu tarihi evlerin Türkiye’nin 

Mardin şehrindeki kesme taştan yapılan evlere çok benzediği söylenebilir. Salt’ta görülen bu 

evlerin hemen hepsinin düz çatılı, üzerlerinin teraslı, pencerelerinin yuvarlak kemerli olduğu 

görülmektedir. Osmanlı Döneminde şehirde yapılan mimari eserler şunlardır: Cami Sagir, 

Cami Kebir, Salt Medresesi, Saray, Ebu Câbir Evi, Doğan Evi, El Ma’şer Evi, Sugan Çarşısı.  

Ürdün şehirlerinde günümüze intikal eden yapıların büyük bir kısmı, Osmanlının 

Tanzimat sonrası dönemine aittir. Bu sebeple erken tarihli yapı örneği yok denecek kadar 

                                                           
17 Goerge Ferid Tarif Davud, Salt ve Civariha (1864-1921). Ürdün Kültür Bakanlığı Yayını, Amman 1994, s.228. 
18 age,  s.207-208. 



 

  

Bir Sözlü Tarih Örneği: Ürdün Salt Türk Şehitliği 

 
Journal of History Studies 

JHS 

184 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 3 
April 
2014 

 

 
 

azdır. Son dönemde inşa edilen camii ve medrese gibi yapılarda genel anlayışın ana hatlarıyla 

sergilendiği görülmektedir.
19

  

Ürdün’deki şehirleşme sürecinin getirdiği sonuç ile belgelerde ismi geçen eserlerin birer 

birer ortadan kalktığı görülmektedir. Buna bağlı olarak birçok eser kaynaklardaki bilgiler 

ışığında değerlendirilmektedir. Örneğin Saray isimli Osmanlı Dönemine ait bina bunlara bir 

örnektir. 

3. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Salt Bölgesindeki Mücadeleler 

1918 senesinde İngilizler tarafından Kudüs çevresini ele geçirme projesi doğrultusunda 

Salt ve çevresine saldıran İngiliz birlikleri ile Osmanlı ordusu arasında çarpışmalar 

yaşanmıştır. Hava kuvvetlerinin de desteği ile İngiliz birlikleri üstünlük sağlamışlar ve 

Osmanlılar bu savaşta oldukça fazla kayıp vermişlerdir.
20

 Özetle bölgede bulunan Cemal Paşa 

komutasındaki 6 bin kişilik ordu 1918’de Salt ve Amman’a yapılan iki askeri saldırı 

sonucunda yenilgiye uğramış ve Osmanlı ordusu bu bölgeden çekilmiştir.
21

 

24-26 Mart 1918 tarihinde cereyan eden Salt Muharebeleri Şeria Nehri (Ürdün Nehri) ile 

Salt Şehrini içine alan bölgede icra edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Irak 

Cephesi’nde Bağdat elimizden çıkmış ve düşman güçleri Musul’a kadar gelmiştir. Filistin ve 

Suriye Cephesi’nde ise Gazze Savaşları sonucunda ordumuz daha yukarılara çekilmiştir. 

Bunun sonucunda da bugünkü Ürdün topraklarında mücadeleler yapılmıştır. Bu sırada Salt’ta 

bulunan askerler, Filistin ve Ürdün arasında geçit durumunda bulunan Yuşa Vadisi (Hz. 

Şuayip Vadisi)’ni korumakla görevli idiler. İngilizler devamlı takviye edilen kuvvetleri ile 

ilerlemişler ve yönetim merkezi olan Salt defalarca el değiştirmiştir. Yapılan mücadelelerde 

Ölü Deniz tarafından saldırıya geçen ve sayıca çok fazla olan İngiliz güçleri buradaki Osmanlı 

askeri tarafından Salt’ta durdurulmuştur. İngilizler ayrıca ellerinde çok sayıda bulunan 

uçakları da bu savaş sırasında kullanmışlardır. Son bir İngiliz saldırısı ile Osmanlı askeri 

bugünkü şehitlerin yattığı mağara civarına çekilmek zorunda kalırlar. Bu mağarada ve mağara 

civarında çarpışan tüm askerlerimiz şehit düşer. Yuşa Vadisi olarak da anılan bu bölgede 24-

26 Mart 1918 tarihinde yaşanan bu mücadeleler en kanlı savaşların yaşandığı savaşlardan 

birisi olarak tarihe geçer. Osmanlı askeri, İngilizlere karşı, şehit olana kadar bu bölgeden geçit 

vermemişler ve burada şehit olmuşlardır.
22

 

Hatta bu kanlı çarpışmanın bir sonucu olarak bu bölgeye  “Cesetler Vadisi (Vadi 

Rimem)” denildiği rivayet edilmektedir. Anlatılanlardan edinilen bilgilere göre daha sonra bu 

mağara etrafında şehit olanlar da bu mağaraya topluca konulmuş ve mağaranın üzeri çevrede 

bulunan çalı çırpı, taş ve toprakla örtülmüştür. 

İngilizler 26 Mart 1918 günü Salt’a girmeyi başarmıştır. Bu kayba rağmen, Salt’taki  

Muharebeler ile Osmanlı kuvvetleri düşmanı oyalamış böylece düşman iki gün daha 

geciktirilerek Amman’da yer alan Osmanlı ordusuna yeni takviye kuvvetlerin gelmesi 

sağlanmıştır. İngilizler, Salt’ı ele geçirdikten sonra, ileri harekâta devam ederek Amman’ı ele 

                                                           
19 Çaycı, age, s. 288.  
20 age, s. 10-11 
21Muhammed Ali Essuheyrki, Tarih Salt ve Belka ve Devrhema Fi Bina El-Urdun El-Hadis. Ürdün Kültür 

Bakanlığı Yayını, Amman 1997, s.57. 
22 ATBE (Amman Türk Büyük Elçiliği), “Salt Türk Şehitliği”,  (2013), http://amman.be.mfa.gov.tr/ ShowInfoNotes 

.aspx?ID = 170191 (ET:15.04.2013). Konu ile ilgili olarak Amman Türk Büyük Elçiliği Askeri Ataşeliği’nden 

alınan dokümanlardan ve Salt Türk Şehitliği’nde yer alan Müzede yer alan bilgi notlarından da yararlanılmıştır.  

http://amman.be.mfa.gov.tr/%20ShowInfoNotes%20.aspx?ID%20=%20170191
http://amman.be.mfa.gov.tr/%20ShowInfoNotes%20.aspx?ID%20=%20170191
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geçirmek istemiş ancak Osmanlı Ordusunun beklediği takviye kuvvetlerinin gelmesi ile bunu 

başaramamışlardır.
23

 

4. Salt Türk Şehitliğinin Dünü ve Bugünü 

Salt Türk Şehitliği’nde her sene 18 Mart şehitler günü münasebeti ile bir dizi etkinlik 

yapılmakta ve tören düzenlenmektedir. Bu törene Ürdün ve Türkiye Devletlerinin yetkilileri 

katılmakta, böylece iki dost ülke arasında ortak bir etkileşim alanı oluşmaktadır. Bu önemli 

alanın bugüne geliş süreci ve bugünkü halini alması uzun bir süreçten sonra olmuştur. 

Salt şehir merkezinin 500 m. kuzeybatısında olan Salt Şehir Mezarlığının bir bölümünde 

ve Salt Kalesi ile Hamdi El-Enis Camii’nin yanında Türk Şehitliği bulunmaktadır. 

Şehitliğimizde Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz ve Türk birlikleri arasında cereyan eden Şeria 

Muharebelerinde Salt bölgesinde İngilizlere karşı savaşan ve şehit düşen 4. Ordunun 48. 

Tümeni’ne bağlı 143, 145 ve 191. Piyade Alaylarına mensup Türk subay, astsubay, erbaş ve 

erlerden yaklaşık 300 Türk askeri toplu halde yatmaktadır. Toplu mezarın 1973 yılında 

bulunmasını takiben şehitlik inşa edilmiş ve geçen sürenin içinde peyderpey yapılan 

çalışmalarla bugünkü haline gelmiştir.
24

 

Şehitlikte yatan şehitler ile ilgili olarak elde ettiğimiz bir anlatıya göre; Birinci Dünya 

Savaşı’nda Salt bölgesinde İngilizler ile çarpışırken bugünkü Salt şehitliği yakınlarında 

bulunan mağara yakınında Osmanlı askerleri şehit olur.  Mağara etrafında şehit olanlarda 

bugünkü şehitlik içinde bulunan mağaraya konulurlar. Aradan yıllar geçmesine rağmen mağara 

ve çevresi ile kimse ilgilenmez. Bunun yanında yaptığımız sözlü tarih çalışmasında 

görüştüğümüz Şahıs-F bu konuyla ilgili kendi çevresinde bulunan bir büyüğünden duyduğu 

olayla ilgili şu bilgileri aktarmıştır: “Osmanlı bu bölgeden çekildiğinde ben 13 yaşındaydım. 

İngiliz ve Türkler arasında Salt bölgesi ve şu anda Salt yakınında bulunan Amman Ehliye 

Üniversitesi arasındaki bölgede şiddetli çatışmalar oldu.  Eski Saraya binasında hastane 

vardı. Buraya çatışmalarda yaralanan Osmanlı askerleri getirilip tedavi ediliyordu. Şehit olan 

Osmanlı askerleri de bu mağaranın içine konuluyordu.” Sözlü tarih çalışması ile elde edilen 

bilgilere göre 1980’lerde burayı ziyaret eden bir kaç Türk tarafından tesadüfen etrafı otlar ve 

taşlar ile kaplanmış olan bu mağara bulunur. Şehit cenazeleri bir araya getirilerek kefenlenip, 

cenaze namazları kılınıp aynı yere gömülmüştür. Daha sonra şehitlerin defnedildiği alanın 

üzeri önce taş kaplama ile kaplanmış, sonra ise taş kaplama sökülüp hem mezar hem de 

mağara mermer kaplama yapılmıştır. Şehitlerin bulunduğu alanda ilk başlarda küçük bir anıt 

ve mağarada şehitlerin kalıntıları varmış. Anıt ve mağara arasında ise küçük bir patika yol 

bulunmaktaymış. Çevrede ise hiçbir ağaç bulunmadığı yapılan görüşmelerde elde edilen 

bilgilerdendir. Şu an yeşillikler içinde olan şehitlik alanına bu ağaçlar zaman içerisinde 

dikilmiştir. Hatta bugün bu ağaçlar arasında yıllar içerisinde şehitliği ziyarete gelen Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin ileri gelen yöneticilerinin hatıra olarak diktiği ağaçlar da 

bulunmaktadır. Bugün cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, genelkurmay başkanlarına ait hatıra 

ağaçları şehitlik çevresinde büyümeye devam etmektedir. Yapılan sözlü tarih çalışmasından 

elde edinilen bilgiler sonucunda büyükelçilik ve ataşelik başta olmak üzere şehitliğin 

yakınında oturanlar, Salt Valiliği ve Salt Belediye Başkanlığı gereken tüm desteği şehitlik için 

göstermiştir.  

                                                           
23 Konu ile ilgili olarak Amman Türk Büyük Elçiliği Askeri Ataşeliği’nden alınan dokümanlardan ve Salt Türk 

Şehitliği’nde yer alan Müzede yer alan bilgi notlarından da yararlanılmıştır. 
24 MSB, “Yurt Dışı Şehitliklerimiz,” (2013), http://www.msb.gov.tr/Birimler/personel/arsivmd/ 

html/Sehitlikler/Yurtdisi/yurtdisi.html (ET:01.04.2013).  

 

http://www.msb.gov.tr/Birimler/personel/arsivmd/%20html/Sehitlikler/Yurtdisi/yurtdisi.html
http://www.msb.gov.tr/Birimler/personel/arsivmd/%20html/Sehitlikler/Yurtdisi/yurtdisi.html
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Mağaranın önü düzenlenip beton dökülüp tören alanı hâline getirilmiştir. Şehitlik yanına 

şehitlikte sürekli bir görevlinin kalabilmesi için bir türbedar odası yapılmıştır. Şehitliğe şeref 

salonu ve müze ise sonradan eklenmiştir. 

Salt şehrinde yer alan birçok tepe vardır. Türk şehitliği de bu tepelerden bir tanesinin 

zirvesinde yer almaktadır. Şehitliğin kapısından içeriye girdiğinizde; şehitliğin yer aldığı 

bahçenin çevre düzenlemesinin çok güzel olduğu etrafın ağaçlar ve çiçekler ile donatıldığı 

görülmektedir. Şehitliğin içerisine ilk girildiğinde kesme taşlardan yapılmış bir kitabe görülür. 

Bu kitabenin en üstünde besmele ve ayeti kerime yer almaktadır. Bunların altında ise Türkçe 

ve Arapça olarak “Bu şehitlikte, 1. Dünya Savaşı esnasında 24-26 Mart 1918 tarihleri arasında 

Salt bölgesinde İngilizlere karşı savaşırken şehit düşen 4. Ordunun 48. Tümeni ile 143, 145 ve 

191. Piyade alaylarına mensup Türk subay, astsubay, erbaş ve erleri yatmaktadır. Ruhları Şad 

olsun.” ibaresi yer almaktadır. 

Kitabenin yanında ise kavisli bir şekilde yukarı doğru yükselen helezonik bir anıt yer 

almaktadır. Bu anıtın yanında ise küçük dört köşe bir bina yer almaktadır. Bu bina içerisinde 

Salt garnizonuna ait resimler ve birkaç belge bulunmaktadır. Cepheler ve durumları ile ilgili 

kayıtlar yer almaktadır. Bu binadan sonra yerin altına doğru uzanan ve bir mağaranın girişi 

olan merdiven ile karşılaşılmaktadır. Mağaranın üzerinde ise Türkçe ve Arapça olarak bir 

kitabede “Bu mezarda 24-26 Mart 1918 tarihleri arasında Salt bölgesinde İngilizler ile karşı 

karşıya savaşırken şehit düşen yaklaşık 300 Türk askeri yatmaktadır. Ruhları Şad olsun” 

ibaresi bulunmaktadır. Bu kitabenin yanına 2013 tarihinde Amman Askeri Ataşeliğimiz 

tarafından, sözleri Necmettin Halil Onan’a ait olan ve Çanakkale Boğazı’nda da yer alan 

anlamlı şu ifade bulunmaktadır: “Dur Yolcu..! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin 

battığı yerdir. Eğil de kulak ver..! Şu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir... İstiklâl 

uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet’in yattığı yerdir...” sözleri yer almaktadır. Bu 

merdivenlerden aşağıya inilip kapıdan mağaraya girildiğinde sembolik bir kabir ve üzerinde 

serili Türk bayrağı görülmektedir. Mağarada bulunan şehitlerin kemikleri Türk bayrağının 

bulunduğu bu sembolik kabir altında büyük bir mekâna toplanmıştır. Ayrıca mağara duvarında 

yer alan panoda açıklayıcı yazılar bulunmaktadır.  

Salt’taki Türk Şehitliği’ne dışarıdan gelen bir ziyaretçinin rehbersiz ulaşmasının çok zor 

olduğu görülmüştür. Yapılan sözlü tarih çalışmasında görüşülen kişilerin birçoğu konuyla ilgili 

olarak Salt şehri içerisinde işaret levhalarının bulunması gerektiğini belirtmişlerdir. Görüşme 

yapılan kişiler birine sormadan, rehbersiz olarak buraya ulaşımın çok zor olduğunu 

belirtmişlerdir. Şehitliğe giden yol üzerinde hiçbir işaret levhası bulunmamaktadır. 

Şehitliğin yakınında bulunan El-Enis Camisi Salt eşrafından birisi tarafından 

yaptırılmıştır. Bu camiye halk arasında Kale Camisi denilmektedir. Şehitliğin yakınındaki kale 

ise Osmanlılar tarafından sürekli düzenlenmiş ve halk arasında da ismine Salt Osmanlı Kalesi 

denilmiştir. Şehitliğin bugünkü duruma gelmesindeki sürece bakacak olursak; 

Salt Türk Şehitliği’nin inşasına yönelik ilk faaliyet, şehit düşen askerlerimizin naaşlarının 

Salt Kalesi yakınında bir mağara içinde gömülü olduklarının 1973 yılında öğrenilmesi 

üzerine başlamıştır. Gelişmeler sonucunda Şehitlikte ilk inşaat faaliyeti olarak anıtın 

tamamlanmasını müteakip şehitlik, 07 Temmuz 1989 tarihinde açılmıştır. 28 Ağustos 

1994’te şehitlik mağarasında bulunan şehit cenazelerinin kalıntılarının güzel bir mezara 

gömülmesi ve mağaranın şehitlik abidesi ile irtibatlandırılması gerçekleştirilmiştir. 02 

Ekim 1995’te ise; Salt Türk Şehitliği şeref salonu, bekçi odası, istinat duvarı tamamlanarak 

hizmete açılmıştır. 2008 tarihinde ise şehitlik Anıt Mağarası girişinin yağmur sularından 

korunması için Şehitlik Anıt Makamının üzeri kubbe ile kapatılmıştır. 2009 tarihinden 

itibaren ise şehitliğin yanındaki Osmanlı Kalesinin restorasyonuna, Kale burcunun yeniden 

inşa edilmesine ve kalenin şehitlikle birleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Aralık 
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2009 tarihinde ise şehitlik içerisindeki müze açılmıştır. 2010 yılında ise Askeri Ataşelik 

tarafından bölgedeki 172 şehit ve kayıp isminin yer aldığı listesi belirlenmiştir. Bunun 

üzerine şehit isimlerinin ve memleketlerinin isimlerinin yer aldığı bir rölyef anıt 2010 

yılında yapılmıştır. Bu anıtla birlikte şehitliğe büyük bir ana kapı ilave edilmiş, müze için 

resim ve elbiseler temin edilmiştir. Ayrıca şehitlik ve Osmanlı kalesinde yapılan 

değişikliklerle Salt Türk Şehitliği Türk turistlerin tur güzergâhlarına ilave edilmiştir.
25

 

5. Salt Türk Şehitliği Sözlü Tarih Çalışması 

Çalışmada, Ürdün Salt Türk Şehitliği hakkında Salt’ta ve şehitlik etrafında yaşayan kişiler 

ile tarih öğretiminin yöntemlerinden olan sözlü tarih yöntemi ile görüşme yapılmıştır. Sözlü 

tarih, belirli bir konu etrafında, o konuyla ilgili kişilerle yapılan ve kaydedilen uzun söyleşiler 

sonucu ortaya çıkan bilgileri belirli bir sistem içersinde değerlendirerek, incelemektedir. Sözlü 

tarihin özünü bir konu çerçevesinde belirlediğimiz kaynak kişilerle yapılan uzun söyleşiler 

oluşturmaktadır. Sözlü tarih, tarihin içine hayatı sokar, kapsamını genişletir. Kahramanlarını 

sadece devlet büyükleri arasından değil o ana kadar bilinmeyen insanlar arasından da seçer.
26

 

Thompson’a göre sözlü tarih, çeşitli toplumlardan ve kültürlerden insanları dinleyerek, 

hatıralarını, deneyimlerini kaydedip yorumlamaktır.
27

 Sözlü tarih tarihe bambaşka bir 

yerlerden yaklaşmayı sağlar. Bunun yanında kimsenin bilmediği ya da kimsenin aklına 

gelmeyen bir konu saptayıp, yepyeni bir dünya keşfetmesini mümkün kılar. Tarihin daha iyi 

anlaşılması için yeni imkânlar sunan sözlü tarih, her insanın hayat hikâyesinin tarihin bir 

parçası olduğu önermesinden hareket eder.
28

 

Sözlü tarih yöntemi yardımıyla yaşantıların yanında unutulanlar, uyum sağlayanların 

yanında direnenler, öne çıkanların yanında geride kalanlar ortaya konabilmekte, tarih, kişilerin 

belleğinde bıraktıkları yoluyla yeniden anlamlandırılabilmektedir. Bu çerçevede Salt Türk 

Şehitliği ile ilgili Salt’ta yaşayanların Türk şehitliği ile ilgili algısını ve varsa kitaplarda, 

belgelerde yer almayan bilgileri öğrenmek amacı ile bu çalışma yapılmıştır.  

Bir sözlü tarih etkinliğinde şu süreçler izlenir; 

1. Konunun seçilmesi 

2. Görüşme yapılacak kişilerin belirlenmesi 

3. Soruların hazırlanması 

4. Görüşmenin düzenlenmesi 

5. Görüşmeden elde edilen bilgilerin düzenlenmesi 

6. Bu yolla hazırlanan sözlü tarih bilgileri yayınlanarak herkese açık duruma 

getirilebilir.
29

 

Bu çerçevede Salt’ta yaşayan 6 kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Öncelikle görüşme 

için 20 soru hazırlanmıştır. İki uzman görüşü alınarak sorulara son şekli verilmiş ve soru sayısı 

14’e düşürülmüştür. Ürdün Yermuk Üniversitesi’nden araştırma için gerekli resmi izin yazısı 

                                                           
25 ATBE, “Salt Türk Şehitliği”. Konu ile ilgili olarak Amman Türk Büyük Elçiliği Askeri Ataşeliği’nden alınan 

dokümanlardan ve Salt Türk Şehitliği’nde yer alan Müzede yer alan bilgi notlarından da yararlanılmıştır. 
26Sosyal Bilgiler Dersi (4-5 sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları 

Müdürlüğü Basımevi, Ankara 2005, s.156. 
27Yusuf  Arslan, “Sözlü Tarihin Ortaöğretim Öğrencileri Üzerindeki Yansımaları  (Tunceli Merkez Örneği).” Türk 

Tarih Eğitimi Dergisi, C.2, S.1, 2013, s.2. 
28 İbrahim Sarı, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sözlü Tarih Etkinliklerinin Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi, 

(Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2007, s.43. 
29 Sosyal Bilgiler Dersi (4-5 sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, age, s.157. 
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alınmıştır. Gerekli kayıt cihazları hazırlanmış,  tercüman ile beraber Salt’ta belirlenen kişiler 

ile görüşülmüştür. Daha sonra bu görüşmelerde elde edilen kayıtların dökümü yapılmış ve 

düzenlenmesi yapılmıştır. Burada sözlü tarih çalışması için görüşülen kişilerin isimlerini 

vermek yerine her bir şahıs için alfabetik olarak harf ifadeleri (Şahıs-A, Şahıs-B...) 

kullanılmıştır. 

Görüşülen kişilerden Şahıs-A, 40, Şahıs-B 42, Şahıs-C 22, Şahıs-D 50, Şahıs-E 35, Şahıs-

F ise 75 yaşındadır. Sözlü tarih çalışmasında sorulan sorular ve sorulara verilen cevaplar şu 

şekildedir:  

1. Türk Şehitliği’nin neden Salt’ta bulunduğunu biliyor musunuz? 

A: Tabii ki, neden buranın tarihi bir mekân olduğunu biliyorum.  

B: Evet, burada neden bir şehitlik bulunduğunu biliyorum.  

C: Bu konuda net bir bilgim yok.  

D: Bu konu hakkında her hangi bir bilgim yoktu. 

E: Tarihi olarak Osmanlı Devleti’nin yaklaşık 400 sene burada hüküm sürdüğünü 

biliyoruz. Birinci Dünya Savaşında bu bölgede savaşlar oldu ve şehitler verildi.  İngilizler 

Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine son vermeye çalıştılar. Ve Osmanlı Devleti Kudüs ve 

Filistin’i korumaya çalıştı. 

F: 1985 yılında Salt’a geldiğimde ilk kez o zaman burada şehitlerin yattığı bir mağara 

olduğunu öğrendim. Bu yıllarda mağara, belediye tarafından mağara dışına yapılan harabe 

bir kapının yer aldığı ve içerisinde kafatasları ve iskeletlerin açıkta bulunduğu bir 

durumdaydı. Ki çoluk çocuk, gelen giden serbest bir şekilde, hiç bir engel olmadan şehitlerin 

bulunduğu mağaraya girip çıkabiliyordu.  O dönemde Türk elçiliği ve Ürdün hükümeti 

arasında şehitlik yapımı ve çevre düzenlemesi hakkında görüşmeler yapıldığını duyuyorduk. 

Yaklaşık 20 sene önce Türkiye’den 3 erkek ve bir bayandan oluşan bir gurup araştırma 

yapmak için sizin sorduğunuz sorulara benzer sorular sormak için geldiler.  Bu gelenleri Hacı 

Taini El-hıyari’nin yanına götürdüm. Bu kişi 100 yaşında idi ve burayla ilgili bilgileri vardı. 

Bu kişi onlara şunları anlattı: “Biz küçüktük ve Osmanlı’nın burada olduğu döneme şahit 

olduk. Osmanlı bu bölgeden çekildiği zamanlarda ben 13 yaşındaydım. İngiliz ve Türkler 

arasında Salt bölgesi ve şu anda Salt yakınında bulunan Amman Ehliye Üniversitesi 

arasındaki bölgede şiddetli çatışmalar oldu.  Eski Saraya binasında hastane vardı. Buraya 

çatışmalarda yaralanan Osmanlı askerleri getirilip tedavi ediliyordu. Şehit olan Osmanlı 

askerleri de bu mağaranın içine konuluyordu.  Ve mağara içine ne kadar şehit asker 

konulduğuna dair belirli bir sayı bilinmiyordu. Daha sonradan bu mağaradaki kemikler 

toplanarak mağara içinde hazırlanan tek bir mezara toplu olarak defnedildi.” 

2. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Salt ve çevresinde yaşananlar ile ilgili 

büyüklerinizden duyduklarınız var mı? Anlatır mısınız? 

A: Buralarda genel olarak Birinci Dünya Savaşı’nda Müslüman olan değişik ırklara 

mensup, farklı bölgelerden gelip savaşarak şehit olanlar olmuştur.  Özelliklerde bu ırklardan 

birisi de Türklerdi ki, onlar İslamiyetin liderliğini (bayraktarlığını) yapıyorlardı. Özellikle 

benim yaş gurubum bu olayları yaşayanları görme şansına sahiptik. Onlardan birçok şey 

duyduk, bizlere birçok şey anlattılar. Yaşadıkları olayları anlatırken bunu “kendi hayatlarının 

bir parçası” olarak anlatıyorlardı. Ve bize yaşananları anlatanların sayısı da etrafımızda çok 

fazla değildi. Hayatta kalanların sayısı azalmıştı ve bizim için bunlar kıymetli idi.  
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B: Hayır, sadece kitaplardan öğrendiğim bilgiler var.  Kitaplardan öğrendiklerim ise; 

1918’de Birinci Dünya Savaşı Osmanlı ile İngiltere arasında olmuştur şeklindedir. 

C: Benim duyduğum, büyüklerimin anlattığı bir şey yok. Mesela benim dedem bana bu 

konuyla ilgili hiç bir şey anlatmadı.  

D:  Bu konuda bir bilgim yok. 

E: Büyüklerden bir şey duymadım ama Osmanlı Devleti’nin buradan çekilirken bu 

askerlerini şehit bıraktığını biliyorum.  

F: Önceki soruda bu konuyu zaten anlatmıştım. 

3. Burada yatan kişilerin Müslüman olduklarını daha önceden biliyor muydunuz? 

A: Ben kişisel olarak biliyorum ve bunun yanında şehitliğin etrafında oturanların büyük 

bir çoğunluğu da burada yatanların Müslüman Türkler olduğunu bilir.  Ama Salt’ta yaşayan 

yeni nesil gençlerin birçoğu Salt’ta Müslüman Türklerin şehitlerinin yattığını ve burada bir 

şehitlik olduğunu bilmezler. Şayet şehitlik yakınında oturmuyorlarsa.   

B: Genel olarak Salt’ta yaşayanlar bırakın buradakilerin Müslüman olduğunu 

bilmelerini burada böyle bir şehitlik olduğunu dahi bilmezler ama şehitlik etrafında oturanlar 

ise burada yatanların Müslüman şehitler olduğunu bilirler. 

C: Evet biliyorum. 

D: Bu konuda bir bilgim yok.  

E: Onların Türk ve Müslüman olduklarını biliyorum. 

F: İlk başta buraya konulanların Müslüman Türk şehitleri olduğunu biliyorum. Ayrıca 

görmedim ama duyduğuma göre, Ürdün’de bulunup İsrail’le savaşmak için bulunan 

Fedailerin şehitlerinin de bu mağaraya koyulduğunu duydum.   

4. Salt Şehitliğinde yatan askerlerin Birinci Dünya Savaşı’nda Kudüs’ü koruyan 

askeri birliğin bir parçası olduğunu biliyor musunuz? Bu durumu öğrenmeniz, Salt 

Şehitliği hakkındaki düşüncelerinizi değiştirdi mi? Neden ve nasıl? 

A: Burada yatan şehit askerlerin genel olarak Osmanlı Devleti topraklarını koruyan 

askerler olduğunu biliyordum ama buradaki askerlerin Kudüsü koruyan askerler olduğunu 

bilmiyordum. Zaten o dönemde Osmanlı ordusunda şunlar Türk bunlar Arap gibi bir ayrım 

yoktu. Ama buradaki askerlerin Kudüsü koruduklarını şu an öğrendim. 

B: Benim bilgim şu şekilde idi; Burada ölenler İngiltere kuvvetlerine karşı bu bölge 

topraklarını savunuyorlardı. Ama özellikle Kudüsü savunduklarına dair bir bilgim yok.  

C: Bir bilgim yok, bilmiyorum.   

D: Bir bilgim yok. 

E: II. Abdülhamit Kudüsü ve Filistin’i Yahudilere vermek istemedi.  Benim bildiğimde 

burada yatan askerler Kudüsü ve Filistini vermemek için savaştılar ve şehit oldular.   

F: II. Abdülhamit zamanında da Yahudilerin buralarda toprak istemesine rağmen 

padişahın bunu kabul etmediğini biliyorum zaten. Tabiî ki Osmanlı Devleti İslam devleti ve 

hilafetti. Şüphesiz ki Osmanlı Devleti bütün İslam topraklarını kendini korumakla yükümlü 

görüyordu.  Kudüs de bu toprakların bir parçası olduğu için burayı koruyordu. Özellikle 

Kudüs’ü koruduğunu bilmesek de bu sonucu çıkarabiliriz.   
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5. Her yıl Mart ayında burada “Türk Şehitlerini Anma” programı yapıldığını biliyor 

musunuz? Bu programa hiç katıldınız mı? Katılma nedeninizi açıklar mısınız? 

A: Evet, biliyorum. Her sene bu programa katılıyorum. Ama Salt halkının geneli burada 

böyle bir program olduğunu bilmiyor. Bunda yapılan etkinliklerin halka duyurulmamasının 

büyük etkisi var. Mesela bana ilan broşürü verilse, bende onları arkadaşlarıma ve kendi 

çevreme de duyururum.  Katılmamda Türk arkadaşlarımın olması ve şehitlere verdiğim 

değerden dolayıdır. 

B: Biliyorum.  Ürdün’ün ileri gelenleri, müdürleri, şeyhleri de çağrılıyor. Buraya yakın 

oturduğum için. 

C: Program hakkında bilgim yok ama buraya gelen Türkleri görüyorum ama neden 

geldiklerini bilmiyorum, katılmadım. 

D: Her sene burada program olduğunu biliyorum. Şehitliğin çevresinde oturmamızdan ve 

komşu olmamızdan dolayı komşu hakkından dolayı katılıyoruz. 

E: Her sene burada program yapıldığını biliyoruz, Türkiye’den idareciler, Türk askerleri 

buraya gelip program yapıyorlar. Katılmadım. Programa gelip katılıyorlar, biz sadece 

uzaktan yukarıdaki tepeden bakıyoruz, bizi davet etmiyorlar. Çünkü bu resmi bir tören, 

bizimle sivil halk ile bir program yapmıyorlar. 

F: Her sene senelik olarak burada şehitleri anma programı yapılıyor. Ben Vakıflar 

Müdürlüğü’nde müdürken bana davet geliyordu ve fırsat buldukça katılıyordum.  

6. Şayet katıldıysanız ne tür etkinlikler yapılmaktadır?  

A: Geliyoruz, şehitleri ziyaret ediyoruz ve anıyoruz. Bunun dışında yapılan bir faaliyete 

tanık olmadım. 

B: Türk Kültür Merkezi son iki yıldır bazı okulları etkinliğe davet ederek bazı yarışmalar 

düzenliyor. Karikatür, Salt’taki tarihi eserlerin fotoğraflanması gibi yarışmalar yapılıyor. Bu 

yarışmalarda buranın tanınması için faydalı oluyor.  

C: Katılmadım. 

D:Vereceğim bir cevap yok.. 

E: Bayraklar ile etraf donatılıyor, marşlar söyleniyor,  resmi bir tören düzenliyorlar. 

F: Farklı konuşmalar, şiirler okunmakta idi. 

7. Şehitleri anma programına katılmak için birçok yerden buraya ziyaretçilerin 

gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

A: Çok güzel bir durum.  Türkler ile Araplar arasında iletişime geçtiğimizde bir alan 

sağlıyor.  

B: Beni mutlu ediyor. Ürdün de yaşayan Türkler olsun, Türk şirketleri olsun geçmişlerine 

ve bugünlerine önem vermiş oluyorlar. Arapça bir atasözü vardır “geçmişi olmayanın 

geleceği olmaz” misaline uygun bir davranış sergileniyor. 

C: Bir fikrim yok. 

D: Katılmaları onların şehitlerine saygı gösterdiklerini bize gösteriyor. 

E: Bir fikrim yok. 
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F: Bu Türklerin şehitlerini anması ve onlara saygı gösterdiklerinin bir delili olarak 

görüyorum.  Buraya anma törenlerine gelenler şehitlerini anıyorlar, yapılan kahramanlığı 

övüyorlar, geçmiş bilgilerini, tarihi tazeliyorlar.  

8. Birinci Dünya Savaşı’na farklı milletlerden insanlar katıldı. Bu çerçevede Salt’ta 

farklı milletten insanların yer aldığı savaşlar ve onlardan da ölenler oldu. Türkler dışında 

başka milletten ölen askerlerin gömüldüğü mezarlıkların olup olmadığını biliyor musunuz? 

A: Tam olarak kesin bir bilgim yok, benim bildiğim kadarı ile Türkler dışında her hangi 

bir milletin mezarlığı yok. 

B: Evet, Türk şehitliğinin içinde Türklerin dışında; Suriye, Lübnan, Ürdün’den insanlar 

da var. Bu bizim Osmanlı bayrağı altında birlikte mücadele ettiğimizi gösteriyor. 

C: Bilmiyorum... 

D: Hayır, sadece Türklerin olduğunu biliyorum. 

E: Yok, sadece Türkler var. 

F: Ben başka bir milletin şehitliği veya mezarlığının olduğunu bilmiyorum, ama 

kesinlikle bu harpte ölen diğer milletlerden de insanlar olmuş ve buralara defnedilmiş 

olabilir. Fakat bugün itibari ile bilinen bir mezar, şehitlik yok. Babalarımızdan duyduğum 

kadarı ile Osmanlı İngilizler ile savaşmak için Filistin ve Ürdün halkından kişileri askere 

alıyordu. Tabi ki bunlardan şehit olanlar da oldu. 

9. Türk şehitlerinin Müslüman Arap mezarlığının yanında (içinde) olması size ne 

ifade ediyor? 

A: Bizler için ortak bir değer olan şehitliğin bir göstergesi olarak bana ifade ediyor. Ve 

bu durumdan mutluluk duyuyorum. Tabiî ki bu mutluluk insanların şehit olmasından dolayı 

değil, aramızdaki bir bağ olduğunu göstermesinden dolayı olan bir mutluluktur. Ki bu bağ 

aramızdaki İslam bağıdır. Türkler ile aramızda olan bu bağın aslında diğer milletler ile 

olmadığını gösteren bir durumdur. 

B: Evet... Bizim yan yana yatmamız kardeşliğimizin bir göstergesidir.  

C: Zamanında Türk, Arap ayrımı yoktu, farklı farklı millet yoktu, biz hep beraber İslam 

bayrağı altında bir aradaydık. Haliyle Türk şehitlerinin Arap Mezarlığı içerisinde olması 

bana doğal geliyor. 

D: Bir sorun yok. Olmamasını gerektiren bir durum yok, çok normal. 

E: Hepimizin Müslüman olduğunun ve İslamiyet’in bizi birbirimize bağladığını 

göstermektedir. Bu durum tabii bir şey. Ki bu insanlar buraları korurken öldüler. 

F: Dinleri bir olduğu için bir problem yok.  

10. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesinde şehit olanların yattığı 

Türkiye’deki Çanakkale Şehitliği’ne gittiğinizde, Türk mezarlarının yanında bir Arap şehit 

mezarı gördüğünüzde neler hissederdiniz? 

A: Buradaki Türk şehitliğini gördüğümde duyduğum hazzı aynı şekilde Türkiye’de 

gördüğüm bir Arap şehit mezarında da yaşarım. Aynı değerlere, aynı kültüre, aynı dine aynı 

düşmana sahip olduğumuzun bir göstergesidir. 

B: Bu olay bize şeref verir. Dillerimizin farklı olmasına rağmen amacımızın, hedefimizin 

aynı olduğunu göstermesi beni mutlu eder. 
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C: Güzel bir şey. Gurur duyarız, kutsal bir uğurda kanlarını feda etmişler, zamanında 

Türkler ve Araplar arasında ortak bir amaç için beraberce mücadele ettiklerinin bir kanıtı 

olarak görürüm. 

D: İftihar ederim. 

E: Gerçekten var mı? Buradaki Türk şehitliği ile ilgili neler söylemişsem, belirtmişsem 

aynı şekilde Türkiye’de gördüğüm bir Arap şehit mezarı için de aynı şeyleri hissederim. Güzel 

bir his, aramızda din ve kardeşlik bağı var.  

F: Eyüp El Ensari de şu an Türkiye’de şehit olarak yatan bir Arap’tır. Mesela onu ziyaret 

ettiğimde, onu orada görmek çok hoşuma gider ve gurur duyarım. Sadece Türkiye’de değil 

dünyanın neresinde olursa olsun. Bir Arap şehit mezarı görmek oraya beni bağlar. Bizim 

kardeşliğimizin bir kanıtıdır.  

11. Salt’ta Türk şehitliği bulunması çocuklarınızın ve sizin Türkler hakkında olumlu 

düşünceler geliştirmenizde etkili oluyor mu? Bu durum size ne ifade ediyor? 

A: Tabiî ki evet. Bizim Türkler ile tarihte birçok mücadelede birlikte hareket ettiğimizin 

mesajını veriyor. Siyasi, dini, toplumsal, sosyolojik olarak Türkler ile bir yakınlığımız var. 

Osmanlı Devleti bizi birleştiren etki idi. Bu yönden çok mutlu ve huzurlu oluyoruz. 

B: Bize ve çocuklarımıza tarihi bir bakış açısı veriyor.  Ve bundan haz duyuyoruz. 

Burada Türklerin şehitliğinin olması bizim Türkler ile kardeşliğimizi gösteriyor. 

C: Kültürel açıdan iyi bir tesiri var, güzel bir durum. 

D: Bu konuda bir fikrim yok. 

E: Güzel bir intiba bırakıyor.  Türkler, Kudüs’ü korudular. Ve çevredeki çocuklar bize 

burası ne diyerek sorduklarında buradan hareketle onlara anlatıyoruz. Burada Türkler vardı, 

buraları korudular şeklinde çocuklara anlatmamıza vesile oluyor. Ve bu şekilde çocuklarımız 

da Türkler ile ilgili olumlu düşüncelere sahip oluyorlar ve güzel bir intiba bırakıyor. Buradaki 

yerli halk çevrede bulunan babasının dedesinin mezarını ziyaret ettiği zaman illaki burada 

yatan şehitlere de bir Fatiha okuyup dua ederler. Çünkü bu insanlar bu toprakları, 

Müslümanları ve Arapları korumak için şehit oldular, bu da güzel bir duygu. 

F: Osmanlı Devletinin son döneminde Arap halkına yapılan baskılardan oluşan 

sorunlardan dolayı Osmanlı Devletine karşı kötü bir bakış oluşmaya başlamıştı. Bunda 

Avrupa devletlerinin bize uyguladığı böl parçala zayıflasın sonra yönetmesi kolay olur siyaseti 

etkili oldu. Sonuç olarak ta bölge devletleri küçük devletlere dönüşmüştür.  Ve şu an halkların 

birbirleri ile kaynaşması ve tarihinde yaşadıkları birlikteliği hatırlamaları durumun olumlu 

yönde iyileşmesini sağladı. Salt Türk Şehitliği de bunu gösteren bir sembol olarak 

görmekteyim. Haliyle bugün Türkler ile Araplar arasında oluşan yakınlaşmayı gösteren bir 

mekân olarak bir bağ olarak görüyorum. Bu insanlar Allah yolunda savaştılar ve savaşta 

topraklarını savundular. Bunlara içten gelen bir sevgi besleriz. Onları kalbimizde 

yüceltiyoruz. 

12. Şayet şehitliği gezdiyseniz, Türk şehitliğinin bugün içinde bulunduğu durum 

hakkında ne düşünüyorsunuz? (Temizlik, ilgilenme, alaka vb.)  

A: Şehitliğin şimdiki durumu fark edilebilir bir mekân haline geldi. İç mekân olarak çok 

güzel fakat eksik olan yanı ise; Şehitliğin çevresinin düzensiz ve bakımsızlığı.   

B: Yol işaretleri çok eksik, gelenlerin kolay bir şekilde buraya ulaşabilmesi için yol 

levhaları gerekiyor. Rehbersiz olarak gelirler ise burayı bulmada zorlanırlar. Yollarda işaret 
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levhaları yok ama inşallah gelecekte olur.  Buraya gelen ziyaretçiler çevrenin temizliği, 

güzelliğinden vb. durumlarından dolayı duydukları memnuniyeti hep dile getiriyorlar. 

C: Levhalar olmalı 

D: Güzel bir durumda ancak, burayı bilmeyen bulmakta kesinlikle zorlanır, çünkü yol 

gösteren levhalar yok. Ayrıca Buradaki şehitlik yanındaki Salt kalesini gösteren levhalarda 

olmalı. 

E: Çevre, hizmetler çok güzel. Buraya Türkiye elçiliği tarafından çok itina ile bakılıyor. 

Dışarıdan Türklerin dışında buraya gelen ziyaretçiye de Türkiye hakkında olumlu düşünceler 

oluşturuyor.  (Ürdünlü birisi de) şehitliği ziyaret ettiğinde Türklerin ecdadına karşı ne kadar 

değer verdiğini, saygı duyduğunu düşünüyor. Ve Türkiye hakkında olumlu bir imaj oluşuyor.  

F: Her şey çok güzel.  Yalnız tek bir sorun var; dini açıdan zamanında kemiklerin 

hepsinin bir araya gömülmesi pek uygun değil. Ama tabiî ki bu da zaruretten dolayı yapıldığı 

için Allahın takdirine kalmış bir durum.  

13. Günümüzde Salt bölge idaresinin veya Ürdün hükümetinin şehitliğe yeteri kadar 

önem verdiğini düşünüyor musunuz? Şehitlik için daha başka nelerin yapılmasını 

önerirsiniz? (Örneğin, Şehitliğin, eğitim ve gezi programlarına dâhil edilmesi, müzeler, 

Ürdün’ü tanıtan broşürlerde vb kataloglarda yer alabilmesi gibi konularda önerileriniz 

nelerdir?) 

A: Belediye buraya her hangi bir mezarlık gibi bakıyor, özel bir ilgi gösterdiği 

söylenemez. Ayrıca şunu önerebilirim ki; belediyenin yanında sivil toplum kuruluşları da 

şehitlik ile ilgilenebilir ve bir dizi faaliyette bulunabilir. 

B: Müzede sadece tarihi resimler ve bir kaç askeri elbise vb. var, Ürdün hükümeti veya 

Salt belediyesinin konuyla ilgili bir kaç tarihi eser getirip müzeye kazandırmasını isterim. 

Böylece şehitlikteki müzenin cazibesi de arttırılmış olur.  

C: Biz küçükken buralarda koyun güdüyorduk, şimdi bu hale geldi. Durum iyi.  

D: Belediyenin ihtimam göstermesi gerekir. 

E: Elçilik gerekli özeni gösteriyor. 

F: Şehitliğin şu anki durumu çok güzel, bunun dışında yapılmasına ihtiyaç duyulan bir 

şey yok. Ama şehitlik dışında yanında bulunan mezarlığı genel olarak düşünürsek çevresindeki 

mezarlarda bir sorun var: Ki mezarlığın dış surları olmadığı için buraya dışarıdan kedi köpek 

gelip mezarları kazabiliyorlar. Ayrıca dışarıdan koyunlar gelerek mezarlığın üzerinde 

otlatılıyorlar. Şayet buraya mezarlığın etrafına bir duvar yapılıp ölü defnetme ve mezar 

ziyareti dışında giriş engellenirse daha uygun olur. Zaten mezarlıkta yeni defin işlemi 

yapılacak yer yok. Buna rağmen getirip eski mezarları açıp içinde bulunan iskeletleri ve 

kemikleri bir bölgeye toplayıp açılan mezara yeni defin yapılıyor. Bu da dinimiz açısından da 

uygun değil. Bu da şehitliğin bulunduğu çevre açısından uygun değil.  

14. Salt’ta Osmanlı Devleti tarafından yapılan hangi eserleri biliyorsunuz? Açıklar 

mısınız? 

A: Çok az Osmanlı eseri bulunmakta. Şehitliğin yer aldığı mekândaki kalenin Osmanlı 

eseri olduğunu biliyorum. Ayrıca 70’li yıllarda yıkılan üst katta karakolun olduğu, alt katları 

ise dükkânlar olarak kullanılan adına Saraya denilen bir yer biliyorum. Fakat şimdi o binanın 

yerine Vekâlet denilen bir bina yapılmıştır. 
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B: Bilmiyorum ama 1908 yılından sonraki bütün kalan binaların tarihi eser olduğunu 

düşünüyorum, şu anda bazı şahısların mülkü altında böyle bir kaç örnek var... 

C: Bilmiyorum 

D: Eser olduğunu zannetmiyorum. 

E: Tam olarak bilmiyorum ama Salt şehir merkezinde bir Saraya vardı 20-30 sene önce 

onu yıktılar. İçinde hapishane vardı, devlet daireleri vardı.  

F: Ben görmedim ama bir tane Saraya binası varmış. Şimdi onun üzerine ona benzeyen 

bir bina yapmaya çalıştılar ama aynısı mı değil mi bilmiyorum.  Bu Saraya binası içerisinde 

polis merkezi, devlet müdürlükleri, dairesi ve postane varmış.  

6. Sonuç ve Tartışma 

Vatan kavramına yönelik sembolik değerleri barındırdığı düşünülen şehitliklerimize tarih 

öğretiminde yer verilmesinin ve şehitliklerin bulunduğu ülkelerden hareketle tarih konularının 

ilişkilendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Türkiye’de okutulan tarih derslerinde 

anlatılan konuyla ilgili bölgede şehitliğimiz bulunuyorsa, bu şehitliklerden hareketle bölgede 

yaşananlar öğrencilere aktarılabilir. Bu şekilde Aykaç’ın da belirttiği gibi, kolektif hafızanın 

öğrenilmesi sağlanılacağı gibi, yeniden üretilmesine de katkıda bulunulabilir.
30

 Köksal’a göre 

de, öğrencilerin tarihsel bilgiyi algılayabilmeleri için onu yeniden kurgulamaları 

gerekmektedir.
31

  

Şehitlikler ile ilişkilendirilerek işlenecek bir dersin, tarih öğretiminin temel amaçlarından 

biri olarak sayabileceğimiz değerlerin öğretimine de katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Konu 

ile ilgili olarak Mihraç Kulu’nun yaptığı “İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mezarlıkların 

ve Şehitliklerin Kullanılması” başlıklı çalışmada da burada dile getirilen ifadeleri destekler 

sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.
32

 Kulu, şehitliklere derslerde yer verilmesinin öğrencilere; 

sorumluluk, vatanseverlik, dayanışma, özgürlük ve bağımsızlık, çalışkanlık, Türk büyüklerine 

saygı ve duyarlılık gibi değerlerin kazandırılmasında etkili olacağını belirtmiş ve yapılan 

uygulama sonucunda kazandırılmak istenen değerlerin bu şekilde sosyal bilgiler dersinde 

kullanılmasının uygun olduğu sonucuna ulaşmıştır.
33

 Konunun önemini vurgulama adına Kulu: 

“Sosyal bilgiler eğitiminde Batıda çoktan keşfedilmiş ve uygulanmış, biz de ise sosyal bilgiler 

eğitimi açısından üzerine yeterince düşülmemiş ve düşünülmemiş olan mezarlıklarımız, mezar 

taşlarımız, şehitliklerimiz ve devlet mezarlığı, geçmiş ile günümüz arasında bağ kurarak 

değerlerimizi yeni nesillere aktarmada kullanılacak birer açık hava müzeleridir.” ifadeleri 

anlamlı bulunmuştur.
34

 Şehitliklerimize tarih derslerinde yer verilmesinin değer öğretiminin 

yanında özellikle zamanı algılama, mekanı algılama, empati kuma, kavrama gibi temel 

becerilerin kazandırmasında faydalı olacağı söylenebilir. 

Konuyla ilgili olarak Kulu çalışmasında hazırladığı görüşme formunu şehitlik ve devlet 

mezarlığı gezisi öncesi ve sonrası öğrencilere uygulanmıştır.
35

 Yaptığı şehitlik ve devlet 

mezarlığı gezisi sonrası öğrencilere yönelttiği “Mezarlık senin için ne ifade ediyor, sana neler 

hissettiriyor?” sorusuna öğrencilerin verdiği ifadeler arasında “Geçmiş atalarımız orada, 

duygulandım”, “İnsanın geçmişini tanıdığı yerler” olduğu belirtmiş olması konunun 

                                                           
30 Aykaç, agt, s.75. 
31 Hüseyin Köksal, “Tarih Neydi, Niçin Yazılıyor ve Nasıl Eleştiriliyor? (Antikçağ’dan Bilimsel Tarihe Kadar)”, 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. C.29, Prof. Dr. Reşat Genç Özel Sayısı, Temmuz 2009,  s.1604. 
32 Kulu, agt. 
33 agt, s. iii. 
34 agt, s.1. 
35 agt, s.60. 
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faydalarına dair bir kanıt olarak belirtilebilir. Kulu,  yaptığı çalışmada elde ettiği bulgularla 

ilgili olarak şehitlik ve devlet mezarlığı gezisi öncesi ve sonrası öğrencilerin duygularının 

tamamen olumlu yönde değiştiğini belirtmiştir.
36

 Gezi öncesi öğrenciler vatan sevgisi, 

bağımsızlık gibi sadece iki değer üzerinde odaklanmışken, gezi sonrası öğrencilerin değer 

kazanımlarında artış olduğu gözlenmiş, diğer değerlerin yanında bağımsızlık, sorumluluk, 

çalışkanlık gibi diğer değerlerin de kazanıldığı belirlenmiştir. Çalışmaya katılan 19 öğrencinin 

şehitlikler ya da devlet mezarlığı ziyareti öncesinde söz konusu ziyaretin insana 

kazandıracakları kazanımlar; vatan sevgisi, milli duygular, vatan aşkı ve kişiden kişiye 

değişebileceği şeklindedir. Gezi sonrasında, şehitlikler ya da devlet mezarlığı ziyareti 

sonrasında söz konusu ziyaretin insana kazandıracakları kazanımlar; vatan sevgisi, milli 

duygular, bağımsızlık duygusu, vatan aşkı, geçmişi tanıma, bayrak sevgisi, devlet sevgisi, 

sorumluluk duygusu biçiminde boyutlandırılmıştır. Görüldüğü üzere gezi sonrasında 

öğrencilerin değer kazanımında bir artış gözlemlenmiştir.
37

 Kulu bu tespitlerinin yanı sıra; 

öğrencilerin sorgulama, zaman ve kronolojiyi algılama, çıkarımda bulunma, empati kurma 

kabiliyetlerinin pekiştiğini belirtmiş ve mezarlıklardan ve şehitliklerden yaralanılmasının 

öğrencilerin derse daha fazla ilgi duymalarını da etkilediğini belirtmiştir.
38

 

Batı ülkelerinde günümüzde mezarlıkların eğitim amaçlı olarak kullanılmaya başlandığı 

görülmektedir. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde mezarlık ve şehitliklerin derslerde 

kullanılmasına dair çeşitli çalışmalara, ders planlarına ve etkinliklere rastlanmıştır. Konu ile 

ilgili kitaplar, gezi çalışma kâğıtları, mezarlık ve şehitlik alan gezilerine dair öğretmenlerinin 

deneyimleri, onların bu gezilerde karşılaştıkları zorluklar ve elde ettikleri başarılarla, 

öğrencilerin mezarlık gezisi sonucu elde ettikleri bilgi, beceri ve değerlere ilişkin görüşlerle, 

mezarlık ve şehitliklerde işlenen derslerinin değerlendirmesine dair kaynaklar görülmektedir.
39

 

Batılılar özellikle İngilizler; günlük hayatta, mezar ve mezarlıkları çocukta bilimsel araştırma 

ve kaydetme becerilerinin gelişmesinde bir eğitim alanı olarak kullanmışlardır. İlkokullarda 

sosyal bilgiler dersi bağlamında uygulanan Maxim'in "Şehir Kabristanında Bir Tarih 

Araştırması'" adlı ders örneği bu eğitim anlayışı oldukça iyi yansıtmaktadır. Örneğin; Kenneth 

Lindley'in Graves and Graveyards adlı kitabı bu amaçlarla hazırlanmış bir öğretmen 

kılavuzudur.
40

 Avrupa'da kabristanı bile böyle bir dersin konusu yapabiliyorsa ülkemizde 

önemli bir yeri olan şehitliklerimizin tarih derslerinde yer verilmesi çok anlamlı bulunabilir. 

Ata’ya göre Batı Uygarlığı, 18. yy. Aydınlanma Çağı ve 19. yüzyılda ulusçuluk akımının da 

etkisiyle ulusun yaşayanlardan ve ölmüş olanlardan oluştuğu kabul etmiş ve bu anlayışını 

mezarlıklara da yansıtmıştır.
41

 Öyle ki, Batılılar; mezarlığı, bilimsel anlamda da ilkokul 

düzeyinde sosyal bilgiler bağlamında eğitimin konusu yapabilmişlerdir. Bu durumda 

ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde yer alan Türk şehitliklerine tarih derslerinde yer 

verilmesinin fayda getireceği söylenebilir. 

Şehitliklerde yatan kahraman şehitlerimizin isimlerinden hareketle bu kişiler hakkında 

derslerde öğrencilere proje ödevi, araştırma projesi gibi çalışmalar verilebilir. Bu şekilde 

yaptırılacak bir çalışmanın daha ilgi çekebileceği söylenebilir. Örneğin Milli Mücadele’de 

şehit olmuş bir kadın şehidimizin mezarından hareketle Milli Mücadele yılların kadın 

                                                           
36 agt, s.61. 
37 agt, s.63-64.  
38 agt, s.73.  
39 agt,s.47  
40Bahri Ata, “Tarihi Mezarlıklar, Eğitim ve Bolu Örneği.” Bolu Bilim, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, S.1, 

1998, s.28 
41 agm, s.31.  
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kahramanların hayatları üzerinde durulabilir. Birçok kadın kahramanımız ve şehit kadınlarımız 

hakkında geniş bilgilere ulaşılabilir. 

Çalışmamızda yer verdiğimiz Salt Türk Şehitliği üzerinden bölgede Birinci Dünya Savaşı 

yıllarında neler yaşandığı, Osmanlı Devleti’nin bu bölgeden nasıl geri çekildiği gibi farklı 

konulara yer verilebilir. Bunun yanında bugün şehitliklerimizin bulunduğu ülkeler ile de bir 

köprü kurulabileceği, bir bağ oluşturulabileceği düşünülmektedir. Özelliklede Arap Dünyası 

ile Türkiye arasında ortak bir kavram olan şehitlik kavramının bu bağlamda önemli bir yeri 

olduğunu varsayılabilir. Örneğin çalışmamıza konu olan Salt Türk Şehitliği Ürdün Devleti ile 

Türkiye Devleti arasında ortak bir alan sayılabilir.    

Sözlü tarih çalışmasında elde edilen görüşme sonuçlarına göre; daha önceden Salt’ta 

yaşayan halkın Türkler hakkında çok fazla bilgisi olmadığı tespit edilmiştir. Ancak şehitlik 

yapıldıktan sonra şehitliği ziyarete gelen ve gün geçtikçe sayıları artan Türk ziyaretçilerden 

dolayı Salt halkının Türkiye’ye, Türk halkına ve Türk bayrağına olan ilgisi ve sevgisi artmıştır. 

Buradan hareketle şehitliklerin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir yeri 

olduğu söylenebilir. Yapılan görüşmelerde yöre halkının Türk şehitliğine gelen ziyaretçilere 

karşı güler yüzlü ve misafirperver bir görüntü sergiledikleri sonucu elde edilmiştir. Yapılan 

görüşmelerde ayrıca Ürdün’e özellikle Türkiye’den gelen ziyaretçilerin şehitliği de ziyaret 

etmesi için gerek Türk ve Ürdün tur firmalarınca gerekse Ürdün Turizm Bakanlığınca bilgi 

verilmesi gerektiği ve şehitliğin tanıtımının yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Sözlü tarih çalışmasında yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir nokta ise görüşülen 

kişilerin şehitlikte yatan askerlerin İngilizler ile Kudüs için girişilen mücadelenin devamında 

Kudüs’ü korumak için burada şehit olan asker olduğunun bilinmemesi idi. Ayrıca sorulan 

sorulara yaşı daha genç olan katılımcının cevap verememesi de dikkat çekici bulunmuştur. 

Yapılan görüşmelerden son iki sene içinde Salt Türk Şehitliğinde yapılan 18 Mart şehitleri 

anma programında farklı etkinlikler yapıldığının öğrenilmesi idi. Salt’ta yaşayan öğrencilere 

yönelik yapılan resim ve fotoğraf yarışmalarının Salt Türk şehitliğinde sergilenmesi anlamlı 

bulunmuştur. Yapılan görüşmelerden Salt Türk Şehitliğinin yeterince tanıtılmadığı bu 

çerçevede gerek Türkiye gerekse Ürdün tur firmalarının, gerekse Ürdün devletinin tanıtıcı 

broşürler vb. hazırlamalarının gerekliliği dile getirilmiştir. Şehitlik içerisindeki müzenin daha 

işlevsel hale getirilmesi de görüşmeler sırasında belirtilmiştir. 

Yapılan görüşmelerden edinilen bilgilere göre; Salt Türk şehitliğinin bölge halkı ile 

Türkiye Cumhuriyeti ve Türkler arasında bir bağ kurumasına vesile olduğu söylenebilir. Şunu 

da belirtmek gerekir ki; bu çalışmada imkânlar ölçüsünde 6 kişi ile görüşme yapılabilmiştir. 

Salt’ta yaşayan ve şehitlik ile ilgili farklı bilgilere sahip olan kişilerin belirlenip onlar ile de bu 

çalışmanın yapılması ile daha farklı bilgilere de ulaşılabilir. 

Salt Türk Şehitliği gibi diğer Ortadoğu ülkelerinde yer alan şehitliklerde bu bölge ülkeleri 

ile Türkiye arasında bir bağlantı noktası oluşturulabileceği düşünülebilir. Örneğin, Türkiye 

Cumhuriyeti yetkililerinin bir ülkeyi ziyaret ettiklerinde orada bir Türk şehitliği varsa burayı 

ziyaret ettikleri görülmektedir. Buda iki ülke arasında olumlu ilişkiler oluşturmada önemli bir 

yer tutar. 
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