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groups and individuals, are within the scope of the journal. In addition, our journal is open to all 
projects and ideas concerning the conservation, preservation, presentation of all the features defined 
within the concept of culture, their repossession to the society as well as their appraisal as culture 
sector; while it has also undertaken the role to establish a forum in these fields.

Having set out with the name and content of the “TÜBA- Journal of Cultural Inventory” in 2003, the 
journal is not limited to inventory work only, and hence, all kinds of articles with scientific content 
on the fields mentioned above are accepted as well. While, it is a prerequisite that, the manuscripts 
submitted to the journal and accepted for the evaluation by the journal’s relevant boards, should not be 
under consideration or peer review somewhere else, or should not have been accepted for publication 
or in press or published elsewhere. Detailed information about the publication principles of the journal 
and the instructions for the authors are available at www.tuba.gov.tr.



TÜBA-KED 
Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi

Turkish Academy of Sciences Journal of Cultural Inventory

Kurucu (Founder)
Prof. Dr. Ufuk ESİN

Editörler (Editors)
Doç. Dr. Harun ÜRER

Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ
Doç. Dr. A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ

Yayın Kurulu (Editorial Board)

Prof. Dr. Füsun ALİOĞLU • Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN 
Prof. Dr. Gül Gürtekin DEMİR • Prof. Dr.  İclal DİNÇER • Prof. Dr. Cevat ERDER
Prof. Dr. Elvan ALTAN • Yrd. Doç. Dr. Akın ERSOY • Prof. Dr. İnci Kuyulu ERSOY

Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ • Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN • Prof. Dr. Heath LOWRY
Prof. Dr. Gülru NECİPOĞLU • Prof. Dr. Öcal OĞUZ • Prof. Dr. Christopher ROOSEVELT

Prof. Dr. Zeren TANINDI

Danışma Kurulu (Editorial Advisory Board)

Prof. Dr. Köksal  ALVER  •  Prof. Dr. Rüçhan ARIK  •  Prof. Dr. Oluş ARIK
Doç. Dr. Metin ARIKAN  •  Prof. Dr. Işık AYDEMİR • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AYDEMİR

Prof. Dr. Ayşe AYDIN • Prof. Dr. Serpil BAĞCI • Prof. Dr. Ömür BAKIRER 
Prof. Dr. Ali BAŞ • Doç. Dr. Sedat BAYRAKAL • Doç. Dr. A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ

Doç. Dr. Kenan BİLİCİ • Prof. Dr. Cana BİLSEL • Prof. Dr. Demet BİNAN
Prof. Dr. Can BİNAN • Doç. Dr. Hümeyra BİROL • Yrd. Doç. Dr. Rüstem BOZER
Yrd. Doç.Dr. Hülya BULUT • Prof. Dr. Nicholas CAHILL • Prof. Dr. Cengiz CAN

Yrd. Doç. Dr. Ersel ÇAĞLITÜTÜNCİGİL • Prof. Dr. Halit ÇAL 
Doç. Dr. Necmeddin DOĞAN • Prof. Dr. Ersin DOĞER

Doç. Dr. Lale DOĞER • Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU • Doç. Dr. Şevket DÖNMEZ
Prof. Dr. Remzi DURAN • Prof. Dr. Metin EKİCİ • Prof. Dr. Osman ERAVŞAR
Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ • Doç. Dr. Namık ERKAL • Doç. Dr. Osman EROL 
Prof. Dr. Mehmet ERSAN • Prof. Dr. Yaşar ERSOY • Prof. Dr. Bozkurt ERSOY

Dr. Fuat GÖKÇE • Porf. Dr. Turan GÖKÇE • Prof. Dr. Emel GÖKSU
Prof. Dr. Nuran Zeren GÜLERSOY • Doç. Dr. Deniz GÜNER

Prof. Dr. Gül IŞIN • Prof. Dr. Başak İPEKOĞLU • Prof. Dr. Musa KADIOĞLU
Prof. Dr. Cüneyt KANAT • Prof. Dr. Haşim KARPUZ • Doç. Dr. Gül Ünal KARSLIGİL



Dr. Machiel KİEL • Doç. Dr. Osman KONUK • Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU
Prof. Dr Ayşegül KÖROĞLU • Yrd. Doç. Dr. Sema KÜSKÜ
Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ • Doç. Dr. Hasan MERT

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM • Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI • Prof. Dr. Gönül ÖNEY
Prof. Dr. Hakkı ÖNKAL • Doç. Dr. Mustafa ÖZER • Dr. Nimet ÖZGÖNÜL

Yrd. Doç. Dr. Devrim ÖZKAN • Doç. Dr. Deniz ÖZKUT • Yrd. Doç. Dr. Şebnem PARLADIR
Yrd. Doç. Dr. Saim PARLADIR • Prof. Dr. Sacit PEKAK

Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay POLAT • Prof. Dr. Gürcan POLAT
Doç. Dr. Yasemin POLAT • Yrd. Doç. Dr Mert Nezih RİFAİOĞLU • Prof. Dr. Nadide SEÇKİN

Doç. Dr. Semra SÜTGİBİ • Prof. Dr. Cumhur TANRIÖVER • Doç. Dr. Macit TEKİNALP
Doç. Dr. Cahit TELCİ  • Prof. Dr. Tamer TOPAL • Doç. Dr. Elvan TOPALLI

Yrd. Doç. Dr. Faruk TUNCER  • Yrd. Doç. Dr. Nüket TUNCER
Doç. Dr. Sarp Selim TUNÇOKU • Prof. Dr. Ahmet TÜRER • Prof. Dr. Yelda Olcay UÇKAN

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL • Doç. Dr. Nil UZUN • Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL
Doç. Dr. Harun ÜRER • Prof. Dr. Zekiye YENEN

Prof. Dr. Filiz YENİŞEHİRLİOĞLU • Doç. Dr. Hasan YILDIRIM 
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM • Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ



İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Sunu / Presentation .................................................................................................................................... 6
Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER

1. Bi̇leci̇k Müzesi̇’ndeki̇ Bi̇zans Bronz Si̇kkeleri ̇........................................................................................ 11
Byzantine Bronze Coins in Bilecik Museum
Zeliha Demirel GÖKALP

2.Kültürel Mi̇ras Koruma Yaklaşımlarının Tari̇hsel Geli̇şimi ....................................................................... 29
Historical Development Process of Cultural Heritage Conservation Approaches
Leyla KADERLİ

3. Tarihe Tanıklık Eden Evlerden Bir Örnek: Salihli Müdire Hanım Evi ...................................................... 43
An Example of Buildings Witnessing History: Sali̇hli̇ Müdi̇re Hanım House
Harun ÜRER

 
4. Geçmişteki Su Kültürünün Sembolleri: İzmir - Çeşme’de Mevcut  
ve Kayıp Osmanlı Dönemi Çeşmeleri .......................................................................................................... 71
Representatives of Water Culture in the Past: Existing and 
Missing Ottoman Period Fountains of Çeşme - İzmir
Ahmet KARAÇÖL - Selim Sarp TUNÇOKU

5. Ordu / Perşembe’den İki Ahşap Çantı Cami̇ Örneği  ............................................................................ 99
Two Wooden Mosque Samples in Ordu/Perşembe
Ahmet Ali BAYHAN

6. 19.Yüzyıla Ai̇t El Yazma Bi̇r Dua Ki̇tabı Bağlamında Büyü - Di̇n İli̇şkisi .............................................. 109
Magic-Religion Relationship in the Context of a 19th Century Religious Manuscript 
H. Saim PARLADIR 

7. Kent Mekanında Mi̇kro Özgürlük Alanları ........................................................................................... 145
Micro Freedom Areas Within The Urban Space 
Tuğçe ŞAHİN

TÜBA-KED 12. Sayı Hakemleri ............................................................................................................... 158
Reviewers of the 12

th
 Issue of TÜBA-KED 

TÜBA-KED Genel Yazım Kuralları ........................................................................................................... 159
General Guidelines of TÜBA-KED for the Manuscript Preparation



6

SUNU
Üzerinde yaşadığımız topraklar kültürel zenginliği ve çeşitliliği de beraberinde getirmektedir. Kültür, tarihsel ve 
toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan maddi ve manevi değerler bütününü kapsamakta ve bunları yaratmada, 
sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçlar 
olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda kültürün, bir insan topluluğunun, bir halkın, bir ulusun yaşam biçimi, düşünüş 
ve değer birliğini meydana getiren düşünsel, sanatsal, felsefi, bilimsel ve teknik tüm üretim ve varlıklarını kapsadığına 
değinmek gerekir. İklimsel ve topografik özellikler, etkin dil, din ve benzeri nitelikler, yerleşme örüntüleri, toprak 
bölünmeleri, toprak sahipliği, tapu sistemleri, aile, akrabalık strüktürleri, yiyecek alışkanlıkları, yeme tarzı, dinsel 
ve sembolik sistemler, statü belirtme biçimleri ve simgeleri, sosyal kimlik, tavırlar ve sözsüz iletişim, biliş şemaları, 
mahremiyet, kişisel mekan, toplumsal ilişki, bireylerin davranış ve normları, ortaklıklar, üretim biçimleri, gelenekler 
kültürün bileşenlerini oluşturmaktadır. TÜBA-KED olarakhedefimiz; kültür kavramı altında değerlendirilen ve 
yukarıda da genel hatları ile ifade edilen bütün bileşenleri makale ve envanter formatında bilim dünyası ve toplumun 
ilgili kesimleri ile paylaşmaktır.

2001 yılında Prof. Dr. Ufuk Esin’in proje koordinatörlüğünde başlatılmış olan TÜBA- TÜKSEK (Türkiye Kültür 
Sektörü) projesi; Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılmış somut ve somut olmayan kültürel miras ile ilgili çalışmalarla 
başlamış ve 2003 yılından itibaren bilim alanına katıkıda bulunarak yayın hayatına başlayan TÜBA- KED Kültür 
Envanteri Dergisi ile bugüne gelmişir. TÜBA-KED’in 12. sayısında somut ve somut olmayan kültürel mirasımıza 
örnek oluşturacak 7 önemli makale yer almaktadır. 

Arkeolojik mirasa ve arkeolojik mirasın korunmasına yönelik Zeliha Demirel Gökalp’in “Bilecik Müzesi’ndeki Bizans 
Bronz Sikkeleri” başlıklı makalesinde Bilecik Müzesindeki Bizans sikkelerinin tarihlendirilmesi ve değerlendirilmesi 
Bizans sikke dolaşımının önemli verileri olarak ele alınmaktadır. Leyla Kaderli’nin “Başlangıcından bugüne 
Arkeolojik Alandaki Koruma Yaklaşımı” makalesinde arkeolojik alan koruma yöntemleri, Cumhuriyetten itibaren 
koruma bilincinin gelişmesi, genel koruma tarihinin gelişimi ve Türkiye’de müzeciliğin oluşumu sunulurken, farklı 
koruma biçimleri ve yöntemleri tartışmaya açılmaktadır.

Harun Ürer’in “Tarihe Tanıklık Eden Evlerden Bir Örnek: Salihli Müdire Evi” başlıklı makalesinde Salihli’nin 
istasyon bölgesinde bulunan, Kutuluş Savaşında da rol oynamış önemli bir mimari ve kültürel miras örneğini teşkil 
eden Müdire Hanım Evi ele alınmış ve tarihe tanıklık eden özellikle sivil mimarlık örneklerinin korunması konusuna 
dikkat çekilmiştir.

Ahmet Karaçöl ve Selim Sarp Tunçoku’nun “Geçmişteki Su Kültürünün Sembolleri: İzmir- Çeşme’de Mevcut ve 
Kayıp Osmanlı Dönemi Çeşmeleri” konulu çalışmada, İzmir’in Çeşme ilçesindeki mevcut ve halihazırda bugüne 
ulaşmamış olan Osmanlı çeşmelerinin koruma amaçlı belgelenmesi yapılmış ve bu konuda çeşitli öneriler sunulmuştur.
Ahmet Ali Bayhan’ın “Ordu/ Perşembe’den İki Ahşap Çantı Cami Örneği” başlıklı makalesinde, yörenin şartları ve 
ihtiyaçları ile ortaya çıkan kendine has karakteristik  özellikleriyle çantı camilerinin iki örneği olan Kutluca Mahallesi 
Camii ve Afırlı Mahallesi Camii ele alınmaktadır.

“19. Yüzyla Ait El Yazma Dua Kitabı Bağlamında Büyü- Din İlişkisi” konulu makale kültürel miras alanında ancak 
daha farklı bir ölçekte ele alınan ilginç bir çalışmadır. H. Saim Parladır tarafından kaleme alınan bu makalede dinin 
pratik boyutu ele alınırken, buna paralel olarak basılı kayakların geliştiği çağdaş dönemde dua kitaplarının varlığı 
ve19. yüzyılın başlarına tarihlenen, dualar ve tılsımlar içeren bir el yazması temelinde büyü-din ilişkilerini ve 
geleneksel dinselliğin büyüsel mantıkla ilişkisi tartışılmaktadır.

12. sayının en son makalesini Tuğçe Şahin’in “Kent Mekanlarında Mikro Özgürlük Alanları” konulu çalışma 
oluşturmaktadır. Çalışma, kent kültürünün günümüz kentinde biçimlenmesini tartışmaya açarken; ‘mikro özgürlük 
alanları’, bu kavrama denk düşen alternatif kullanımlar, kentlinin gündelik eylemleri sırasında kentte keşfettiği 
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mekanlarla birlikte, ürettiği mikro mekanlar ve bu alternatif mekanların kent hafızasına  nasıl yerleştiği üzerinde 
durulmaktadır.

Bir yıl gibi kısa bir sürede üçüncü sayısını okurlarıyla buluşturmayı başaran TÜBA-KED’in  yeniden hayata 
geçirilmesinde büyük katkısı olan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR’a , derginin hazırlık aşamasındaki 
koordinasyonunu yürüten TÜBA Başkanlık danışmanı Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN’a, sürecin tüm sekreteryasını yürüten 
Cansu AKTAŞ’a ve Asiye KOMUT’a, derginin dizgi ve tasarımını yürüten Fatih AKIN ÖZDEMİR’e ve bu sayıda 
bilimsel çalışmaları ile akademik üretim, paylaşım ve tarışma ortamını bizlere sunan değerli yazarlarımıza, yaptıkları 
titiz ve özenli değerlendirmeleri ile katkı koyan hakemlerimize, editörlük görevini beraber yürüttüğümüz çok değerli 
Doç. Dr. Harun ÜRER ve Doç. Dr. Güliz BİLGİN ALTINÖZ adına teşekkür eder saygılarımı sunarım

     
              Doç. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER 
                    Editör
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PRESENTATION
The region we live in brings a wealth of culture and diversity with it. Culture includes a sum of material and emo-
tional values created within the historical and social development process, which are expressed as tools showing 
the dominance of people on their natural and social environment to create these values and transfer them to the next 
generation. In this context, it is necessary to touch on the fact that culture includes the lifestyle and intellectual, ar-
tistic, philosophical, scientific, and technical production and entities that comprise a social community, a public and 
a nation. Climate and topographical features, active language, religion and other characteristics, settlement patterns, 
land divisions, land ownership, deed systems, family and relation structures, eating habits, eating styles, religious and 
symbolic systems, status identification styles and symbols, social identity, attitudes and nonverbal communication, 
cognition charts, privacy, personal space, social relations, behavior and norms of individuals, associations, produc-
tion styles and traditions are the components of culture. As TÜBA-KED our goal is to share all of the components that 
are considered to be part of the culture concept, and for which we have provided the general outline above, in article 
and inventory format with the science world and community.

The TÜBA-TÜKSEK (Turkish Culture Sector) project, which was started in 2001 under the coordination of Prof. 
Dr. Ufuk Esin, began with studies concerning the tangible and intangible cultural heritage done in different regions 
of Turkey and continued to the present with the TÜBA–KED Culture Inventory Journal, which began publication 
contributing to the field of science as of 2003. In the 12th edition of the TÜBA-KED journal there are 7 important 
articles that will set a precedent for our tangible and intangible cultural heritage. 

In Zeliha Demirel Gökalp’s article on archeological heritage and the preservation of archeological heritage titled 
“The Bronze Byzantine Coins in the Bilecik Museum” the dating and assessment of Byzantine coins in the Bilecik 
Museum are discussed as the most important data of Byzantine coin circulation. Leyla Kaderli’s article titled “The 
Preservation of Archeological Sites Approach from the Beginning to the Present” opens a debate on the subjects of 
archeological site preservation methods, the development of preservation awareness as of the republic’s establish-
ment, the development of general preservation history and the progress of museums in Turkey, as well as various 
types and methods of preservation.

In Harun Ürer’s article titled “An Example of a House that has Witnessed History:: The Müdire Hanım’s House in 
Salihli,” Müdire Hanım’s house located in Salihli’s station district, which played a role in the War of Independence 
and constitutes an important example of an architectural and cultural heritage is discussed and attention is draw to the 
need for preserving samples of civil architecture in particular that have been witnesses to history.

In “The Symbols of Past Water Culture: The Existing and Lost Ottoman Period Fountains of Izmir – Çeşme”, the 
work by Ahmet Karaçöl and Selim Sarp Tunçoku, the existing Ottoman fountains and those that did not make it to 
the present in Izmir’s Çeşme district are documented for preservation purposes and various recommendations are 
presented on this subject.

In Ahmet Ali Bayhan’s article titled “Two Examples of Çantı Mosques from Ordu/ Perşembe” two examples of 
mosques, the Kutluca Quarter Mosque and the Afırlı Quarter Mosque, built by Çantı technique with special features 
in response to the region’s conditions and needs are discussed.

The article on “Sorcery-Religion Association in the Context of a Handwritten Prayer Book in the 19th Century” is an 
interesting work in the field of cultural heritage that is discussed on a different scale. In this article that was written by 
H. Saim Parladır, while the practical dimensions of religion are discussed, the existence of prayer books in the con-
temporary period when printed sources were developed and sorcery-religion associations in a handwritten document 
including prayers and spells dated back to the 19th century and the relation between traditional religion and sorcery 
logic are discussed in parallel.
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The last article in the 12th edition belongs to Tuğçe Şahin entitled “Micro Freedom Areas in Urban Locations”. This 
work opens the concept of how urban culture is formed in our present cities to discussion; and ‘micro freedom areas’, 
alternative uses that correspond to this concept, the venues an urban resident discovers during their daily activities 
as well as the micro spaces they create and how these alternative venues are positioned in the memory of the city are 
emphasized.

On behalf of Assoc. Prof. Dr. Harun ÜRER and Assoc. Prof. Dr. Güliz BİLGİN with whom we fulfilled the duties of 
editorship, I wish to express my respect and gratitude to TÜBA Chairman Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, who con-
tributed greatly to TÜBA-KED’s success in providing readers with a third edition in such a short time as one year, 
TÜBA Chairman Advisor Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN who handled the coordination during the preparation stage of 
the journal, Cansu AKTAŞ and Asiye KOMUT, who handled all of the secretarial work in the process, Fatih AKIN 
ÖZDEMİR, who carried out all the layout and design work for the journal and of course our valued authors, who 
provided us with academic products, exchanges and a discussion setting with their scientific work in this edition and 
our judges who contributed with their meticulous and careful evaluations.

           Assoc. Prof. Dr. M. Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER
                    Editor  
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BİLECİK MÜZESİ’NDEKİ BİZANS BRONZ SİKKELERİ

BYZANTINE BRONZE COINS IN BILECIK MUSEUM

Zeliha DEMİREL GÖKALP*1

Özet
Bilecik Müzesi sikke koleksiyonunda 742 adet Antik ve İslami sikke bulunmaktadır. 2013 yılında Bilecik Müzesi’nde 
gerçekleştirilen çalışmada envantere kayıtlı 147 Bizans sikkesi tespit edilmiştir. Bu sikkelerin 81’i altın (define), 65’i 
bronz ve 1’i billiondur. Altın sikkeler I. Iustinianus (527-65), II. Iustinus (565-78), Mauricius (582-602) ve Focas 
(602-610) dönemlerine tarihlenmektedir. Bronz sikkeler ise İmparator Anastasius (491-518) ve I. Manuel Komnenos 
(1143-1180)  dönemlerine tarihlenmektedir. Bilecik Müzesi’ndeki Bizans sikkelerinin sayısı genel bir değerlenme 
için az sayıda olsa da, Anadolu genelinde Bizans sikke dolaşımını çalışan araştırmacılar için bir veri niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Bilecik, Bizans, Sikke, Bronz, Sirkülasyon 

Abstract
The Coin Collection of the Bilecik Museum contains 742 ancient and Islamic coins.  The subject of this article is 147 
Byzantine coins which were recorded through a study carried out in the Bilecik Museum in 2013. Of these 147 coins, 
81 coins are gold (a hoard), 65 coins are bronze and 1 coin is billion. Byzantine gold coins in the museum are from the 
reign of Justinian I (527-65), Justin II (565-78), Maurice (582-602) and Phocas (602-10). Bronze coins are dated to 
Anastasius I (491-518) and Manuel I Komnenos (1143-1180) periods. Although the number of Byzantine coins in the 
museum is less than sufficient for a general assessment, the data provided by this collection is important for scholars 
to understand the circulation of Byzantine coins in Anatolia.

Keywords: Bilecik, Byzantine, Coin, Bronze, Circulation

1 Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, e-posta: zdgokalp@anadolu.edu.tr  
11  Bilecik Müzesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 

1208E123 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.
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Giriş

Bu makalede 2013 yılında Bilecik Müzesi’nde1 
gerçekleştirilen çalışmada tespit edilen Bizans bronz 
sikkeleri konu olarak ele alınmıştır.  2013 yılı itibariyle 
müze koleksiyonunda envantere kayıtlı toplam 742 adet 
Antik ve İslami sikke bulunmaktadır. Müzedeki sikkelerin 
147’sini Bizans sikkeleri oluşturmaktadır. Koleksiyondaki 
Bizans sikkeleri İmparator Anastasius (491-518) ve 
I. Manuel Komnenos (1143-1180) dönemleri arasına 
tarihlenmektedir. Müzedeki Bizans sikkelerinin 81’i altın2 
(Çize. 1), 65’i bronz ve 1’i billiondur.

Bilecik Müzesi’ndeki Bizans sikkeleri Belekome 
(Bilecik merkez) ve çevresindeki yerleşimlerde ele 
geçmiş sikkelerden oluşmaktadır. Ancak çok sayıda kötü 
kondisyonda olduğu bilgisi verilen ve etütlük olarak 
ayrıldığı için envanter kaydı oluşturulmamış Bizans 
sikkeleri müze çalışmasında incelenememiştir. Söz 
konusu etütlük sikkelerin değerlendirme dışında kalması 
üzücüdür. Çünkü etütlük sikkeler arasında, Anadolu’da 
Bizans Dönemi sikke dolaşımını anlamaya yönelik katkı 
sağlayacak sikkelerin olduğu bilinmektedir.

Bilecik Müzesi’ndeki Bizans sikkelerinin sayısı genel 
bir değerlenme için az sayıda olsa da, Anadolu genelinde 
Bizans sikke dolaşımını çalışan araştırmacılar için bir 
veri niteliğindedir. Koleksiyondaki 65 bronz sikkenin 

1 2007 yılında Söğüt Müze Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 
Bilecik Müzesi 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Söğüt 
Müze Müdürlüğünden ayrılarak tekrar açılmıştır. Bilecik 
Müzesi Müdürülüğüne ve değerli personeline katkılarından 
dolayı teşekkür ederim.

2 81 sikkeden oluşan Bizans altın sikke definesi Bilecik, Söğüt İl-
çesi, Geçitli Köyü, Öğlenarası Vadisi’nde 1998 yılında Devlet 
Su İşlerinin harfiyatı sırasında ve Söğüt Müze Müdürlüğü’nün 
gerçekleştirdiği kazılarda ele geçmiştir. Kazı çalışmaları ve de-
fine hakkında ön rapor için bk. Özçatal, 2000, s.59-68; Özçatal, 
2001, s.119-32. Definenin detaylı yayını için bk. Gandilia & 
Demirel Gökalp, 2014, s. 193-203

(Çize. 2) %32’si Erken Bizans Dönemi’ne (21 adet), 
%3’ü Karanlık Döneme (2 adet) ve %65’i Orta Bizans 
Dönemi’ne (42 adet) tarihlenmektedir. Koleksiyonunda 
bulunan Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen 20 sikkenin 
11’i 40 nummidir. Bu sikkelerin 4’ü Konstantinopolis, 2’si 
Nikomedia, 1’i Kyzikos, 2’si Antiokheia darphanelidir. 
2 sikkenin ise darphanesi okunamamaktadır. Müzede 7 
adet 20 nummi bulunmaktadır. 3’ü Konstantinopolis, 1’i 
Nikomedia, 1’i Kyzikos darphaneli iken 2’sinin darphanesi 
belli değildir. Koleksiyondaki 2 adet 5 nummiden biri 

Konstantinopolis darphanelidir, diğerinin ise darphanesi 
bellirsizdir. Dolayısıyla koleksiyondaki sikkelerin %47’sinin 
Konstantinopolis darphanesi basımlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Başkentteki darphane, kuruluşundan beri imparatorluğun 
bütün doğusuna sikke sağlayan ve bu bölgede en fazla 
üretimde bulunan darphane olma özelliği taşıdığı için  
yüksek temsil edilme oranı normaldir. Daha sonra %16 
ile Nikomedia darphanesi gelir. Bilecik Müzesi Bizans 
sikkeleri arasında, Konstantinopolis’den sonra Nikomedia 
darphanesinin yoğun olmasının sebebi, Nikomedia’nın 
Bilecik’e yakın mesafede yer alması olarak açıklanabilir.

Değerlendirme
Müze koleksiyonundaki Bizans sikkelerinden, hangi 
imparatora ait olduğu tespit edilemeyen Erken Bizans 
Dönemi 2 bronz  ve Orta Bizans Dönemi sonlarına tarihlenen 
bir adet billion sikke çıkarılarak tarihlenebilir bronz 
sikkeler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Öncelikle 
imparatorlara göre Bizans sikkelerinin istatistiği alınmıştır. 
Çizelge 3’de görüldüğü üzere 491-578 yılları arasına 
tarihlenen sikkelerdeki istikrar, özellikle I. Iustinianus 
ile birlikte ivme kazanan Erken Bizans Dönemi sosyo-
ekonomik canlılığı ve sikke dolaşımındaki hareketliliği 
göstermektedir. Bu ivme II. Tiberius Dönemi’ne (578-82)  
ait bir adet sikkeden dolayı bir düşüşe neden olmaktadır. 

 
 
İmparator Tarih Solidus 23-sil. 

solidus 
Semissis Tremissis Toplam 

I. Iustinianus 542-65 3 0 0 0 3 3.7% 
II. Iustinus 565-67 1 0 0 0 1 1.23% 
Mauricius 583-602 24 0 4 5 33 40.75% 

Focas 602-3 
603-4 
602-7 
603-7 
604-7 
607-9 

607-10 

0 
2 
0 
0 

13 
11 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
6 
0 
0 
0 
4 

2 
0 
0 
5 
0 
0 
0 

2 
3 
6 
5 

13 
11 
4 

 
 
 

54.32% 

Toplam 54 1 14 12 81 100% 
 

Çizelge 1. Bilecik Müzesi’ndeki Bizans Altın Sikke Definesi’nin İmparatorlara, Birimlere ve Tarihlere Göre 
Dağılımı (Gandila ve Demirel Gökalp 2014:196, Fig.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelge 1 - Bilecik Müzesi’ndeki Bizans Altın Sikke Definesi’nin imparatorlara, birimlere ve tarihlere göre dağılımı 
(Gandila ve Demirel Gökalp 2014:196, Fig.1) / Distribution of Byzantine gold hoard in Bilecik Museum according to 
Emperors, Denominations and dates.
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Hemen ardından Mauricius (582-602) ve Focas (602-
610) dönemlerindeki sikke sayısındaki artış dikkati 
çekmektedir. Söğüt İlçesi, Geçitli Köyü, Öğlenarası 
Vadisi’nde bulunan altın sikkelerden oluşan definenin de 
%54.32’si Focas, %40.75’i Mauricius sikkelerine aittir 
(Çize. 1). 7. yüzyılın ilk yarısı özellikle doğu illerinde 
genel bir güvensizliğin, kaosun ve düzensizliğin hakim 
olduğu yıllar olarak kabul edilmektedir3. 7. yüzyılın 
başındaki Müslüman Arapların fetihleri4 ve 726 yılında 
başlayan ve 842 yılına dek süren İkonaklazma hareketini 
de içine alan Bizans Karanlık Dönemi’nde tüm Anadolu 
genelinde görülen sikke buluntularındaki azalma 
Bilecik Müzesi’nde de benzerdir5. İkonaklazma sonrası 

3 Bu dönem 608 yılında Kuzey Afrika’da Heraclius’un isyanı ile 
patlak vermiş ve Konstantinopolis’e ulaşmıştır. Bizans İmpara-
torluğunda vergilerin altın olarak toplanmasının yanında (Laiou 
2002:1149) yöneticilere ve askerlere ödemeler de altın olarak 
yapılırdı (Herrin 2010: 210-13). Dolayısıyla 7. ve 12. yüzyıllar 
arasında Konstantinopolis’den başlayan ve Thebasion (Söğüt) 
üzerinden geçip Sebasteia (Sivas)-Kaisareia (Kayseri) hattına 
ilerleyen askeri sefer güzergahı (Eskikurt 2014: 52) üzerinde 
bulunan Söğüt’te 6. yüzyılın sonu 7. yüzyıl başlarına tarihlenen 
define ve de bronz sikke buluntuları şaşırtıcı değildir.

4 Bilecik İli ve çevresi 7.ve 9. yüzyıllar arasında Emevi ve Ab-
basilerin İstanbul’u kuşatma seferleri sırasında 661-750 yılları 
arasında iki kez Emevilerin ve 750-861 yılları arasında bir kez 
Abbasi ordularının güzergahı üzerinde yer almıştır. Sözü edilen 
yıllarda Bizans ve Müslüman Araplar arasındaki ilişkiler için 
bk. Avcı, 2013, s.54-77. 

5 7. yüzyıl sonundan itibaren 9. yüzyıl sonlarına kadar süren 
bu dönemde, Bizans İmparatorluğu, Anadolu’da devam eden 
Arap akınları ve ikonaklazma akımı sonucu iktisadi ve siyasal 
açıdan çok yıpranmıştır. Anadolu genelinde 8 Müze (Bolva-

Orta Bizans Dönemi’nde, imparatorluğun yeniden 
restorasyonundaki olumlu ekonomik etkiler Makedonya 
Hanedanlığı (867-1056) ile beraber dolaşımda artan 
sikke sayısında kendini göstermektedir. Bilecik 
Müzesi’ndeki bu artış VII. Konstantinos (913-959) 
ile görülmektedir. 1071 yılında Bizans’ın Selçuklular 
tarafından yenilmesiyle birlikte hızlanan fetih 
hareketlerinde, Anadolu’nun diğer şehirleri gibi Bilecik 

din, Amasra, Sinop, Fethiye, Isparta, Yalvaç, Amasya, Erzu-
rum Müzeleri), 1 özel koleksiyon (Yapı Kredi Koleksiyonu) ve 
20 Kazı Alanı  (Saraçhane, Antakya, Tarsus, Aizonai, Patara, 
Dereağzı, Arykanda, Sagalassos, Troia, Bergama, Sardis, Ephe-
sus, Perge, Side, Amorium, Kyme, Erythrai (Ildırı), Klazome-
nai, Kelenderis ve Elaiussa Sebaste) Bizans sikke buluntularının 
tarihsel dönemlerine göre istatistiksel olarak karşılaştırıldığı 
doktora çalışmasının sonuçları ve benzer araştırmalarda, söz 
konusu buluntu yerlerinde sadece Saraçhane ve Amorium kazı 
buluntuları dışında benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Tüm ver-
iler Karanlık Dönem süresince Bizans ekonomisinin çöküşü 
ve yetersizliğine, bunun ile birlikte Sarçhane (Hendy 1986: 
313-342) ve Amorium (Lightfoot 2002; Katsari, Lighfoot, ve 
Özme 2012) buluntuları 7-9. yüzyıllarda gündelik yaşamda ve 
ticari ilişkilerde madeni paranın kullanım miktarındaki artışı 
göstermektedir. Ancak Sarçhane ve Amorium’daki Karanlık 
Dönemdeki “hareketlilik” Anadolu genelindeki diğer bölgel-
erde görülmemektedir. Bu hareketlilik Sarçhane için şaşırtıcı 
olmayabilir, çünkü Saraçhane başkent Konstantinopolis’ded-
ir. Ancak söz konusu hareketlilik Amorium için özel bir du-
rum olmalıdır. Bununla birlikte Afyon Müzesi koleksiyonu ve 
bölgede gerçekleştirilen kurtarma kazıları ya da yüzey araştır-
maları buluntuları yayınlanır ise, genel bir istatistik çıkarmak 
doğru olacaktır. Detaylı bilgi için bk. Demirel Gökalp 2007; 
Demirel Gökalp 2011: 191-200; Demirel Gökalp 2015: 849-
856; 

 
 
 
 
 
 

 
Darphane Konstantinopolis Nikomedia Kyzikus Antiokheia Belirsiz Toplam 
Birimler 40 20 5 40 20 40 20 40 40 20 5  

Anastasius (491-518) 1 1 2         4 
I. Iustinianus (527-65)  1   1 1    1  4 
II. Iustinus (565-78) 3        1   4 
II. Tiberius (578-82)        1    1 
Mauricius (582-602)  1      1    2 

Phocas (602-10)    2   1     3 
Heraklius (610-41)         1   1 

Erken Bizans          1 1 2 
IV. Leon (775-80) 1           1 

Theophilos (825-42) 1           1 
I. Basileus (867-86) 1           1 
VI. Leon (886-912) 3           3 

VII. Konstantinos (913-59) 12           12 
II. Nikephorus (963-69) 1           1 

Anonim A2 (976(?)-1030/35) 12           11 
Anonim B (1030/35-42(?) 4           4 
Anonim C (1042(?)-50) 5           5 

Anonim D (1050-60) 1           1 
Anonim G (1065-70) 1           1 
Anonim I (1075-80) 1           1 

VII. Mikhael (1071-78) 1           1 
I.Manuel (billion)(1143-80) 1           1 

Toplam 49 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 66 
 

Çizelge 2. Bilecik Müzesi’ndeki Bizans Sikkelerinin İmparatorlara, Darphanelere ve Birimlere Göre Dağılımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelge 2 - Bilecik Müzesi’ndeki Bizans sikkelerinin imparatorlara, darphanelere ve birimlere göre dağılımı / 
Distribution of Byzantine coins in Bilecik Museum according to emperors, mints and denominations
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de 1097 yılına dek Selçuklu egemenliğine girmiştir. Müze 
koleksiyonunda 1071-1097 yılları arasına tarihlenen tek 
sikke VII. Mikhael’e (1071-78) aittir. Bilecik’te 1097 
yılından 1299 yılına değin (kentin Osman Bey tarafından 
alınmasına kadar) Bizans hakimiyeti söz konusudur6. 
Ancak müzede envantere kayıtlı sikke verileri bunu 
desteklememektedir7. Müzedeki en geç tarihli Bizans 
sikkesi I. Manuel Komnenos (1143-80) Dönemine 
tarihlenmektedir. 

Bilecik Antik Bithynia bölgesinde bulunmaktadır. 
Bithynia Konstantinopolis’in doğusunda kalan ve 
Bizans döneminde başlangıçta Kalkedon (Kadıköy), 
Nikaia (İznik), Nikomedia (İzmit), Prusa (Bursa) 
illerini kapsarken daha sonra bunlara ilaveten Belekoma 
(Bilecik), Sangarius (Sakarya), Konsopa (Düzce), 
Cloudiopolis (Bolu), Sandrake (Zonguldak) ve Parthenia 
(Bartın) yerleşimlerini de içine alan bölgenin adıdır (Daş 
2013: 134). Bilecik Müzesi’nde tespit edilen Bizans 
sikkelerinin az sayıda olması nedeniyle, Bilecik Müzesi 
örneklerini kentin içinde bulunduğu Bithynia Bölgesi 

6 Osmanlıların Bithynia’ya gelişleri kaynaklara göre, Eskişehir 
Sultanönü bölgesine gelen Osman’ın babası Ertuğrul Gaziye, 
Selçuklu sultanının, yaptığı yardımların karşılığı olarak Söğüt 
ve Domaniç’in yurtluk olarak verilmesi ile gerçekleşmiştir. 
Bu dönemde Bithynia bölgesi üzerinde Bizans’ın merkezi 
imparatorluk yönetimininin sarsıldığı bilinmektedir. Her biri 
bağımsız hareket eden, Türk kaynaklarında Tekfur olarak ad-
landırılan Bizanslı feodaller otorite sahibidir. Osman Bey ba-
basının ölümünden sonra, bu tekfurlardan kimileriyle iyi ilişkil-
er geliştirirken kimilerine karşı da gaza yapmaya başlamıştır. 
1290’lı yıllarda Osman Gazi’nin yürüttüğü gaza faaliyetleri 
başarılı sonuçlar vermiş ve 1299 yılında Bilecik, Yarhisar, 
Yenişehir, İnegöl Osman Gazi tarafından fethedilmiştir. Bk. 
Daş 2013: 135.

7 Ancak müze koleksiyonundaki etütlük Bizans sikkelerinin 
incelenmesi bu durumu değiştirebilir. Özellikle Orta Bizans 
Dönemi sonlarında yoğun olarak kullanılmaya başlayan Bizans 
konkav sikkelerinin kötü kondisyonlarından dolayı envanterlik 
olarak kaydı tutulmamıştır.

buluntuları ile karşılaştırmak yerinde olacaktır. Ancak 
Bithynia Bölgesi’ndeki kentlerden sadece Bolu Müzesi 
(Kılıç 2012: 503-10) ve Bartın’a bağlı Amasra Müzesi 
(Ireland ve Ateşoğlu 1996: 132-137) Bizans sikkeleri 
yayınlıdır8. Bilecik ve karşılaştırılacak olan Bolu ve 
Amasra Müzeleri sikke buluntularına “periyot başına 
düşen sikke / periyot uzunluğu x 1000 / bulunan toplam” 
formülü uygulanmıştır9. Söz konusu üç müzedeki 
sikkelere uygulanan bu formülde periyotlar için 13 
dönem belirlenmiştir10 (Çize. 4). Uygulanan formül 

8 Bursa Arkeoloji Müzesi’nde sadece teşhirde bulunan bir grup 
Bizans sikkesi yayınlanmıştır. Bk. Okçu, Dumlupınar ve Artar 
2004.

9 Bu formül ile her 1000 sikkede senelik sikke kaybı görülmekte-
dir. Söz konusu formül ile binlerce örnek ile ifade edilen sikke 
buluntusu olan yerler ile, çok daha az sayıda sikke verisi olan 
yerler doğru bir orantı içinde karşılaştırılabilir. Eğer bu hes-
aplamada sadece sikke sayıları düz olarak alınsaydı, buluntusu 
daha fazla adetten oluşan yerler ciddi hatalara neden olabilirdi. 
Çünkü çok sikke buluntusu olan yerler, benzer şekilde gelişen 
dağılım eğrilerinin algılanmasını güçleştirebilir. Formül ilk kez 
1960 yılından D.M. Metcalf tarafından kullanılmıştır. Metcalf, 
Hırvatistan ve Sırbistan’da bulunan bronz Bizans sikkelerinin 
dolaşımını tartıştığı makalesinde, hem sikkelerin bulunduğu 
bölgedeki diğer yerleşimlerde ele geçen sikkeleri ve Anadolu 
buluntularını da (Aphrodisias, Ephesos, Pergamon, Priene, 
Konstantinopolis) karşılaştırdığı makalesinde, söz konu-
su formül sonucu ulaşılan verileri grafiklere dönüştürmüş 
ve grafikleri yorumlamıştır. Daha sonra Roma ya da Bizans 
sikke dolaşımını çalışan bir çok araştırmacı tarafından yıllık 
sikke kaybı aynı formül ve grafikler ile değerlendirilmiştir. 
Formülün uygulandığı yayınlar için bk. Metcalf 1960: 429-
44; Athanassopoulou-Pennas 1990; Morisson 1992; Morisson 
2002; Tek 2003.

10 Bu veriler için tarihlenebilir sikkeler esas alınmıştır. Yani 
“Erken Bizans” diye adlandırılmış, imparatorları belli olma-
yan sikkeler veri kapsamında değerlendirilmemiştir. Sikke-
lerin basıldıkları tarihler esas alınarak yapılan bu periyotlarda, 
dar ya da daha geniş aralıklara indirgenebilen gruplar olsa da, 
bölümlemelerde alınan kıstas, söz konusu periyot bulgularının 
tamamının sayısal olarak sunulabilmesidir. Periyotlar ve tarih-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çizelge 3. Bilecik Müzesi’ndeki Bizans Bronz Sikkelerinin İmparatorlara Göre Dağılımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelge 3 - Bilecik Müzesi’ndeki Bizans bronz sikkelerinin imparatorlara göre dağılımı / Distribution of Byzantine 
bronze coins in Bilecik Museum according to emperors
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sonrası ortaya çıkan grafikteki sonuç (Çize. 5), genel 
anlamda bilinen tarihsel süreçle uyumludur.

Bilecik, Bolu ve Amasra Müzelerinde Bulunan Bizans 
Bronz Sikkelerin büyük çoğunluğu kentlerin tarihçesi 
ile de paralellik göstererek Erken Bizans (491–641) ve 
Orta Bizans (842–1204) dönemlerine tarihlenmektedir. 
Doğal olarak Karanlık Dönem (641–842) ve Geç 
Bizans (1261–1453) dönemi çok az sayıda temsil 
edilmektedir. Karanlık dönemde kentlerin fakirleştiği, 

sel aralıkları şöyledir: Periyot 1: 491-527; Periyot 2: 527-565; 
Periyot 3: 565-582; Periyot 4: 582-610; Periyot 5: 610-641; 
Periyot 6: 641-717; Periyot 7: 717-802; Periyot 8: 802-867; 
Periyot 9: 867-970; Periyot 10: 970-1030) Periyot 11: 1030-
1050; Periyot 12: 1050-1081; Periyot 13:1081-1453.

özellikle de Arap akınlarından dolayı birçok kent terk 
edilmek zorunda kaldığı için ticaretin neredeyse durduğu 
bilinmektedir. Çizelge 5’deki grafikte 641–717, 717–802 
ve 802–867 yıllarını içeren 6, 7 ve 8. periyotlara dikkat 
edilirse, gerçekten de kentlerin tarihsel süreçte bilinen 
fakirleşmesi ve boşaltılmasına bağlı olarak, bu dönem 
için sikke buluntuları da önemli miktarda azalmaktadır11. 
9. yüzyıl sonu ile 10. yüzyıl arasındaki nüfus artışı, kamu 
etkinliklerinin yeniden başlaması, 867–970 yıllarını 
içeren 9. periyotta sikke buluntularındaki artış ile fark 
edilebilir. Orta Bizans dönemi içinde değerlendirilen 

11  Anadolu’da bir çok müze ve kazı buluntularının karşılaştırıldığı 
ve benzer sonuçlara ulaşılan çalışmalar için bk. Demirel Gökalp 
2007; Demirel Gökalp 2011: 191-200; Demirel Gökalp 2014.
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Çizelge 5 - Bilecik, Bolu ve Amasra Müzeleri’nde Bulunan Bizans bronz sikkelerin periyotlara göre 
dağılımı / The distribution of Byzantine bronze coins according to period in Bilecik, Bolu and Amasra 
Museums.
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Bizans anonim follis12 buluntuları, 10, 11 ve 12. 
periyotlar arasında temsil edilmektedir. Grafikte de 
(Çize. 5) görüldüğü üzere, sikke sayısının artışı Orta 
Bizans dönemindeki canlanmayı açıkça göstermektedir. 
12. periyot sonrasında sikke bulgularındaki düşüş ise, 
Bizans’ın bölgedeki toprak kaybını desteklemektedir. 
Dolayısıyla karşılaştırma yapılan yerlerin birbirinden 
farklı ve uzak olmalarına karşın, grafikte de görüldüğü 
üzere, Bizans imparatorluğunun genelinde büyük ölçüde 
benzer ve uyumlu noktaları göze çarpmaktadır.

Müze buluntularına uygulanan “periyot başına düşen 
sikke / periyot uzunluğu x 1000 / bulunan toplam” 
formülü ile hem imparatorluk kentlerinin bir çoğunun 
ortak bir tablosunun olduğu, hem de değişik kentlerin 
yerel farklılıkları olduğu gözlemlenebilir. Örneğin 
Çizelge 5’deki grafikte Bilecik Müzesi’nde 913 yılı ve 
sonrasındaki sikke sayısındaki artış Bolu ve Amasra’ya 
göre daha belirgindir. Bolu ve Amasra müzelerindeki Orta 
Bizans Dönemi sikkelerindeki artış ise 970 yılı tarihli ve 
sonrasındaki sikkelerde görülmektedir. Üç müzenin Orta 
Bizans Dönemi sikkelerindeki artış ise 1030’lu yıllarda 
kesişmektedir. Grafik’de, 970-105013 yılları arasına 
tarihlenen Bolu Müzesi örneklerini gösteren eğirinin 
ivmesi diğer iki müzeye göre oldukça yüksektir. Bu 
durum Bolu Müzesi’ndeki söz konusu yıllara ait sikke 
buluntusunun fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
Ya da müze envanterine kaydedilmemiş bir anonim follis 
definesini işaret ediyor da olabilir. Dolayısıyla buluntu 
yerleri bazında oluşan farklılıklar, bu yerleşimlerin 
benzer süreçleri farklı yaşadığını da net bir şekilde 
göstermektedir; burada ana belirleyici tabi ki yerel tarihi 
olaylar olmalıdır.

12  Anonim follisler hakkında detaylı bilgi için bk. Bellinger 1928; 
Bellinger ve Grierson 1973; Worth 1908; Thompson 1954; De-
mirel Gökalp 2009: 217-250

13 Bizans İmparatorluğunda 970-1050 yılları arasında Anonim 
A1-A2, B-C ve D grupları basılmıştır.
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Katalog14

ANASTASİUS (491 - 518)
Konstantinopolis
Follis
Öy.  : DNANASTA-SIVSPPAVC
Büst sağa dönük, diademli, zırhlı ve paludemantumlu
Ay.  : M, yukarıda haç, sağ ve sol boşlukta yıldız, aşağıda Of. harfi. Kesimde: CON

M.S. 498-518
1*  AE 23 mm., 10.41 gr., ky.6. Of.: A; Ref.: DOC 1, s.15, no.20a1; Env.no.: S79 (Levha1.1)

III. Dönem (Büyük)
20 Nummi
Öy.  : DNANASTA-SIVSPPAVC
Büst sağa, diademli, zırhlı ve paludemantumlu.
Ay.  : K, solda haç, sağda Of. harfi.

M.S. 498-518
2  AE 26/27 mm., 5.81 gr., ky.6. Of.: B; Ref.: DOC 1, s.23, no.24b.1; Env.no.: S387

5 Nummi
Öy. : Büst sağa, diademli, zırhlı ve paludementumlu.
Ay. : Є sağda Of. harfi.

M.S. 498-518
3 AE 12 mm., 1.87 gr., ky.6. Of.: A; DOC 1, s.24, no.26a.1; Env.no.: S551
4 AE 11/18 mm., 2.33 gr., ky.6. Of.; B; Ref.: DOC 1, s.25, no.26b.1; Env.no.: S489

I. IUSTİNUS (518 - 527)
Konstantinopolis
Follis
Öy. : DNIVSTI-NVSPPAVC
Büst sağa, diademli, zırhlı ve paludamentumlu.
Ay. : M, yukarıda,, solda yıldız, sağ boşlukta haç, aşağıda CON

M.S.518-27
5* AE 29 mm., 17.71 gr., ky.6. Of.:?; Env.no.: S484 (Levha 1.5)

I. IUSTİNİANUS (527 - 565)
Konstantinopolis
20 Nummi
Öy. : DNIVISTINI-ANVSPPAVC
Büst cepheden, tüy sorguçlu miğfer giymiş, zırhlı, sol omuzundaki kalkanda süvari betimi var. Sağ elde haçlı globus 
tutuyor, sağ boşlukta haç.
Ay. : K, solda A/N/N/O, yukarıda haç, sağda yıl rakamı., aşağıda Of. harfi
M.S. 538/9
6* AE 29/30 mm., 11. 66 gr., ky.6. Of.: A: tarih: XII; Ref.: DOC 1, s.95, no.62a; Env.no.: S645 (Levha 1.6)

14 Katalogda yer alan teknik kısaltmalar: Ay.: Arka Yüz; AE: Bakır; Env.no.: Müze Envanter Numarası; ky.: Kalıp yönü; Öy.: Ön Yüz; 
Ref.: Bibliografya; Var.: Varyasyon; *: Orijinal ölçüsünde Fotoğrafı verilen sikke. Katalogda önce sikkenin ön ve arka yüz tasvirl-
eri, ardından sikkenin tarihi ve katalog numarası yer almaktadır. Daha sonra sikke metali, çapları, ağırlıkları ve sikkenin kalıp yönü 
verilmiştir. Müzede bulunan sikkeler Dumburtan Oaks Koleksiyonu’nda yer alan sınıflandırma göz önünde bulundurularak düzenlen-
miştir. Bk. DOC 1: Bellinger ve Grierson 1966; DOC 2/1: Bellinger ve Grierson 1968; DOC 3/1 ve DOC 3/2: Bellinger ve Grierson 
1973; DOC 4/1: Bellinger ve Grierson 1999.
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Hatalı
Öy. : Aynı
Ay. : K, solda A/N/N/O (ters), yukarıda Of.harfi, sağda yıl rakamı, aşağıda haç

M.S. 562/63
7 AE 25mm., 8.21 gr., ky.12. Of.: D; tarih: ς /X/XX; Env.no.: S111

Nikomedia
Follis (Tarihli)
Öy. : DNIVSTINI-ANVSPPAVC
Büst cepheden, tüy sorguçlu miğfer giymiş, zırhlı ve kalkanlı, kalkan üzerinde süvari betimi, sağ elinde haçlı globus tutuyor. 
Sağ boşlukta haç.
Ay. : K, solda A/N/NO, yukarıda haç, sağda tarih, aşağıda: NI

M.S. 555/56
8* AE  26 mm., 8.20 gr., ky.6. tarih: XX / VIIII; Ref.: DOC 1, s.121, no.152; Env.no.: S150 (Levha 1.8)

Kyzikos
20 Nummi
Öy. : DNIVISTINI-ANVSPPAVC
Büst cepheden, tüy sorguçlu miğfer giymiş, zırhlı, sol omuzundaki kalkanda süvari betimi var. Sağ elde haçlı globus 
tutuyor, sağ boşlukta haç.
Ay. : K, solda A/N/N/O, yukarıda haç, sağda yıl rakamı. Kesimde: V Z

M.S. 546/7
9* AE 26 mm., 10.68 gr., ky.6. tarih: XX; Ref.: DOC 1, s.131, no.188; Env.no.: S644 (Levha 1.9)

   
II. IUSTİNUS (565 –578)
Konstantinopolis
Follis
Öy. : DNIVSTI-NVSPPAVC
II. Iustinus ve Sophia tahta oturuyorlar, cepheden.  II. Iustinus sağ elinde haçlı globus, Sophia sağ elinde haçlı asa tutuyor. 
Her ikisinin de başında nimbus var.  
Ay. :  M, solda A/N/N/O, yukarıda kristogram (ya da haç), sağda yıl rakamı, aşağıda Of. harfi. Kesimde: CON

M.S. 571/2
10* AE 30 mm., 13.24 gr., ky.12. Of.: Δ ; tarih: ςI; Ref.: DOC 1, s.209, no.32d; Env.no.: S695 (Levha 1.10)

M.S. 573/4
11 AE 29/32 mm., 14.84 gr., ky.12. Of.: Є ; tarih: ςI / II; Ref.: DOC 1, s.211, no.36e.2; Env.no.: S643

M.S. 574/5
12 AE 30 mm., 15.57 gr., ky.6. Of.: Є ; tarih: X; Ref.: DOC 1, s.212, no.38e.1; Env.no.:  S642

II. TİBERİUS (578- 582)
Antiokheia
Follis
Öy. : DNTIbCONS-TANTPPAVC
Büst cepheden, konsül giysili,pendilialı haçlı tacı var. Sağ elinde mappa, sol elinde kartallı asa tutuyor.
Ay. : m, solda A/N/N/O, yukarıda haç, sağda tarih, kesimde: Kesimde: τHЄЧP

M.S. 579
13* AE 32 mm., 15.10 gr., ky.6. tarih: Ч; Ref.: DOC 1, s.282, no.40; Env.no.: S76 (Levha 1.13)
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MAURİCİUS TİBERİUS (582- 602)
Konstantinopolis
20 Nummi
Öy. : OMmAV(  )RICPPAVC
Büst cepheden, zırhlı ve paludemantumlu, miğferli. Sağ elinde haçlı glabus tutuyor.
Ay. : K, solda A/N/N/O, yukarıda haç, sağda yıl rakamı, aşağıda Of. harfi

M.S. 586/7
14 AE 18/21 mm., 4.61 gr., ky.12; tarih: Ч; Of.:?; Env.no.: S646

Antiokheia
Follis
Öy. : ONmAЧΓІ CNPAЧτ
Büst cepheden, konsul kıyafetli, yonca biçimli süslü taçlı. Sağ elinde mappa, sol elinde kartallı asa tutuyor.
Ay. : M, solda A/N/N/O, yukarıda haç, sağda yıl rakamı, aşağıda Of. Harfi. Kesimde: τHЄЧP

M.S. 592/3
15* AE 28 mm., 11.90 gr., ky.6. Of.: Γ; tarih: X / I; Ref.: DOC 1, s.341, no.163b.3; Env.no.: S641 (Levha 1.15)

FOCAS (602- 610)
Nikomedia
Follis
Tip 2
Öy. : ∂mFOCA-PЄRAVV
Büst cepheden, konsül giysili, pendilialı ve haçlı taç giyiyor, sağ elinde mappa, sol elinde ucu kartallı asa tutuyor.
Ay. : XXXX, yukarıda ANNO, sağda yıl rakamı, kesimde NIKOB

M.S. 606/7
16 AE 29 mm., 12.16 gr., ky.6. Of.: B; tarih: Ч; Ref.: DOC 2/1, s.178, no.58b.1; Env.no.: S373
17* AE 31/33 mm., 10.35 gr., ky.6. Of.: B; tarih: Ч; Ref.: DOC 2/1, s.178, no.58b.1; Env.no.: S101 (Levha 1.17)

Kyzikos
20 Nummi
Tip 2 (b) tarihsiz seri
Öy. : ∂NFOCA-PЄRPAVI
Büst cepheden, konsul kıyafetli,  taç giyiyor. Sağ elinde mappa, sol elinde haç tutuyor, sol boşlukta haç var.
Ay. : XX, yukarıda yıldız, Kesimde: KYZ, sonra Of. harfi

M.S. 606(?)-610
18 AE 23 mm., 4.99 gr., ky.6. Of.: B; Ref.: DOC 2/1, s.185, no.79b.4; Env.no.: S228

HERACLİUS (610- 641)
Nikomedia
20 Nummi
Öy. : İmparator büstü cepheden, miğferli, zırhlı, sol omuzundaki kalkanda süvari betimi var. Sağ elindeki glabus 
üzerinde bitkisel bezeme bulunuyor.
Ay. : K, solda A/N/N/O, yukarıda haç, sağda yıl rakamı, aşağıda Of.harfi

M.S.611-612
19* AE 21 mm., 5.95 gr., ky.6. Of.: B; tarih: II; Ref.: DOC 2/1, s.317, no.156b; Env.no.: S696 (Levha 1.19)
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Darphane?
Follis
Tip 2
Öy. : yazıt okunamıyor
Solda Heraclius ve sağda Heraclonas her ikisi de ayakta. Khlamys ve taç giyimliler. Sağ ellerinde haçlı globus tutuyorlar 
ve başları arasında haç var.
Ay. : M, solda A/N/NO, yukarıda haç, solda yıl rakamı, aşağıda Of. harfi. Kesimde: ?

20 AE 26/27 mm., 9.58 gr., ky.6. Of.: A; tarih: ?; Env.no.: S184

IV. LEON (775- 780)
Konstantinopolis
Follis
Öy. : Yazıt yok. Solda IV. Leon’un sakallı, sağda VI. Konstantinos’un sakalsız cepheden büstü. Her ikiside khlamys ve 
haçlı taç giyimli. 
Ay. : Yazıt yok. Yukarıda solda III. Leon’un, sağda V. Konstantinos’un cepheden büstü. Her ikiside sakallı, loros ve 
haçlı taç giyimli. Solda B, sağda A. Aşağıda M, solda X, sağda N, kesimde A

M.S. 776-778
21* AE 21 mm., 4.41 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/1, s.332, no.4.9; Env.no.: S690 (Levha 2.21)

THEOPHILOS (829- 842)
Konstantinopolis
Follis 
Tip 3
Öy. : ӨЄΟFIL-ЬΑSIL, İmparator yarım figür olarak cepheden tasvir edilmiş. İçi nokta bezeli loros ve    bezeli tufa 
giyimli, sağ elinde labarum, sol elinde haçlı globus tutuyor. 
Ay. : +ӨЄΟ / FILЄAVV / OVStЄSn / nICAS

M.S. 830/1-842
22 AE 28 mm., 5.34 gr., ky.6; Env.no.: S226

I. BASILEIOS  (867- 886)
Konstantinopolis
Follis 
Tip 1 (Basileios ve Constantinos’un büstü)
Öy. : bASIL COnStA
İki büst cepheden, Basileios solda sakallı, Constantinos sağda, sakalsız. İkiside chlays giyimli ve haçlı taçları var. Aralarında 
sağ elleriyle labarum tutuyorlar.
Ay. : +bASIL / SCOnStAn /tInOSЄnΘO /bASILЄISR / OmAIOn

M.S. 868-870
23 AE 29 mm., 8.06 gr., ky. 6; Env.no.: S374

VI. LEON (886- 912)
Konstantinopolis
Follis
Tip 3
Öy. : +LЄonbAS ILЄVSROm’
VI. Leon’un büstü, cepheden, taçlı, kısa sakallı, khlamys giyimli, sol elinde akakia tutuyor.
Ay. : LЄOn / ЄhΘЄObA / SILЄVSR / OmЄOn

M.S. 886-912
24* AE 27 mm., 9.36 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.519, no.8.5; Env.no.: S109 (Levha 2.24)
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25 AE 26 mm., 8.82 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.519, no.8.6; Env. No.: S246
26 AE 26 mm., 7.50 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.519, no.8.16; Env.no.: S504
27 AE 26 mm., 7.49 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.519, no.8.16; Env.no.: S155

VII. KONSTANTİNOS (913- 959)
Konstantinopolis
Follis
Tip 1 (VII Konstantinos ve Zoe)
Öy. : + СОnЅτΑnτ’CЄZOHb’
Solda VII Konstantinos, sağda Zoe ayakta cepheden, Konstantinos sakallı loros giyimli, Zoe khlamys ve pendilialı taç 
giyiyor. Aralarında patrik haçı tutuyorlar.
Ay. : Beş satır: + СОnЅ / τΑnτІnO / CЄZOHbA’ / ЅІLISRO / mЄOn

M.S. 914/919
28* AE 21/23 mm., 2.95 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.559, no.22.19; Env.no.: S86 (Levha 2.28)

Tip 4 (a) (I. Romanos yalnız)
Öy. : RwmAn’bASILЄVSRwm
Romanos’un cepheden büstü. Sakallı ve tablionlu khlamys giyimli. Haçlı tacı var. Sağ elinde labarum tutuyor. Labarumun 
tepesi yonca biçimli süslü. Sol elinde haçlı globus var.
Ay. :  Dört satır; +RwmA / n’ЄnQЄωbA / SILEVSRω/mAIωn

M.S. 931/944
29 AE 25 mm., 6.70 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.562, no.25a.5; Env.no.: S85
30 AE 23/24 mm., 6.55 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.562, no.25a.7; Env.no.: S208
31 AE 25 mm., 6.41 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.562, no.25a.7; Env.no.: S483
32 AE 24 mm., 6.26 gr., ky.6; Env.no.: S154
33 AE 27 mm., 5.38 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.562, no.25a.10; Env.no.: S90
34* AE 24 mm., 4.83 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.562, no.25a.16; Env.no.: S713 (Levha 2.34)

Tip 4 (b) (Aynı fakat yazı bAS ILЄVS)
35 AE 27 mm., 7.26 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.563, no.25b.8; Env.no.: S108 
36 AE 25/27 mm., 6.38 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.564, no.25b.12; Env.no.: S185

Tip 5 (VII. Konstantinos yalnız)
Öy. : +CONST’bA-SIL’Rom
VII. Konstantinos büstü cepheden, sakallı, loros ve haçlı taç giyimli, sağ elinde akakia, sol elinde haçlı globus tutuyor.
Ay. : Dört satır: +COnsT’ / ЄhΘЄObA / SILЄVSR / OmЄOn

M.S. 945-950
37 AE 25 mm., 7.61 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.566, no.26.8; Env.no.: S200
38 AE 26 mm., 6.70 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.566, no.26.12; Env.no.: S473
39* AE 24 mm., 6.67 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.566, no.26.12; Env.no.: S730 (Levha 2.39)

II. NIKEPHOROS (963- 969)
Konstantinopolis
Follis
Tip 1
Öy. : nICIFRb ASILEVRw
Büst cepheden, resmi elbise giyimli. Haçlı, pendilialı taç giyiyor. Sağ elinde haçlı asa, sol elinde yoncalı globus tutuyor.
Ay. : + nICHF / ЄnΘЄωbA /  SILЄVSRω / mAIωn

M.S. 963/969
40 AE 21 mm., 4.55 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.587, no.7.14; Env.no.: S245
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ANONİM FOLLİS’LER
(M.S.  970–1092)
A2 Grubu
Öy. : + ЄmmA-NOVHL
İsa’nın cepheden büstü. Sakallı, haç nimbuslu, haçın her bir kolunda varyasyonlara göre değişik bezemeler yer almaktadır. 
İsa tunik ve himation giyimli. Sağ eli ile pelerinin kenarından tutuyor, sol elinde kitap var. Kitap kapağında, varyasyonlara 
göre değişiklik gösteren bezemeler yer alır.
Ay. : Dört satır: IһЅЧЅ/ХRISτЧS/ bASILЄЧ’/bASILЄ

M.S.  976 (?)- 1030–35
41 AE 29 mm., 9.55 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.652, no.A2.3.12; Env.no.: S152 (Var.3)
42 AE 27 mm., 10.84 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.652, no.A2.4; Env.no.: S153 (Var.4)
43* AE 33/35 mm., 21.33 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.655, no.A2.14.1; Env.no.: S700 (Var.14) (Levha 2.43)
44 AE 32/36 mm., 15.63 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.656, no.A2.16.1; Env.no.: S71 (Var.16)
45 AE 32/34 mm., 17.67 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.662, no.A2.26.3; Env.no.: S179 (Var.26)
46* AE 25/27 mm., 10.19 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.663, no.A2.32.6; Env.no.: S693 (Var.32) (Levha 2.46)
47 AE 26/27 mm., 8.04 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.667, no.A2.40a.5; Env.no.: S481 (Var.40a)
48 AE 25/31 mm., 12.59 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.672, no.A2.47.5; Env.no.: S654 (Var.47)
49* AE 31/32 mm., 16.57 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.674, no.A2.50.2; Env.no.: S691 (Var.50) (Levha 2.49)

Varyasyonu Okunamayan
50 AE 26/29 mm., 8.23 gr., ky.6; Env.no.: S729
51 AE 27 mm., 7.50 gr., ky.6; Env.no.: S104
52 AE 24 mm., 7.29 gr., ky.6; Env.no.: S462

B Grubu
Öy.  + ЄmmΑ-NOVHL, İsa’nın büstü cepheden, haç nimbuslu, haçın her bir kolunda  “�”, haçın sağ ve sol kollarının 
yukarısındaki boşlukta birer nokta var. İsa tunik ve himation giyimli. Sol eli ile incili tutuyor. Kitap kapağında nokta 
bezeme var. Sağ ve sol boşluklarda IC ve XC. 
Ay.  İki basamaklı kaide üzerinde haç var. Haçın kollarının ucunda birer nokta bulunuyor. Haçın kolları arasında; IS-
XS / bAS-ILЄ / bAS-ILЄ

M.S. 1030–35/1042(?)
53 AE 29 mm., 11.74 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.677, no.B.24; Env.no.: S75
54* AE 27/29 mm., 11.12 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.678, no.B.29; Env.no.: S728 (Levha 2.54)
55 AE 27 mm., 10.60 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.678, no.B.37; Env.no.: S482
56 AE 25/29 mm., 8.66 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.679, no.B.56; Env.no.: S653

C Grubu
Öy. : + ЄmmΑ-NOVHL, İsa Antiphonetes’in dizlerine kadar betimlenmiş figürü, cepheden sakallı, haç nimbuslu, 
haçın her bir kolunda tek nokta bezeme var. İsa tunik ve himation giyimli. Sağ elini takdis pozisyonunda yukarı kaldırmış, 
sol eli ile incil tutuyor. Kapağın üzerinde bordür içinde nokta bezeme var. Sağ ve sol boşlukta IC ve XC.
Ay. : Mücevher taşları ile süslü bir haç var. Haçın kolları ucunda birer nokta, kolları arasında ise IC-XC /  NI-KA

M.S. 1042(?)/1050
57 AE 30/31 mm., 11.29 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.682, no.C.7; Env.no.: S74
58 AE 29/30 mm., 8.72 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.683, no.C.28; Env.no.: S102
59 AE 21/23 mm., 8.43 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.683, no.C.30; Env.no.: S694
60* AE 29/30 mm., 8.22 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.683, no.C.33; Env.no.: S655 (Levha 2.60)
61 AE 25/29 mm., 5.79 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.684, no.C.44; Env.no.: S507
D Grubu
Öy. : Yazı yok, İsa kare arkalıklı tahta oturuyor, cepheden, sakallı. Haç nimbuslu, haçın her bir kolunda birer nokta 
bezeme var. Tunik ve himationlu, sağ eli takdis pozisyonunda göğsünde, sol eli dizindeki kitapta. Kitabın üzerinde nokta 
bezeme var. Sağ ve sol boşluklarda IC ve XC.
Ay. : Üç sıra: ISXS / bASILЄ / bASIL, yazının üzerinde ve altında bezeme.

M.S. 1050/1060
62* AE 31/33 mm., 8.17 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.686, no.D.21; Env.no.: S477 (Levha 3.62)
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G Grubu
Öy. : Yazı yok, İsa’nın büstü cepheden, sakallı, haç nimbuslu, tunik ve himation giyimli, sağ elini takdis pozisyonunda 
yukarı kaldırmış pelerinin kenarından tutuyor. Sol elinde tomar var. Sağ ve sol boşluklarda IC ve XC. Noktalı bordür ile 
çevrili.
Ay. : Yazı yok, Meryem’in büstü, cepheden. Orans duruşunda nimbuslu. Tunik ve maphorion giyimli. Sağ ve sol 
boşluklarda MP ve ΘV. Noktalı bordür ile çevrili.

M.S. 1065/1070
63 AE 24/26mm., 5.81 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.693, no.G.24; Env.no.: S388

I Grubu
Öy. : Yazı yok. İsa’nın büstü cepheden, uzun sakallı, haç nimbuslu, haçın her bir kolunda bir nokta bezeme var. Tunik 
ve himation giyimli. Sağ elini takdis pozisyonunda göğsünde pelerinin kenarından tutuyor. Sol elinde üzeri bezemeli kitap 
var. Sağ ve sol boşluklarda IC ve XC.
Ay. : Yazı yok. Latin haçı var. Haçın her bir ucunda iki ufak nokta arasında bir büyük nokta var. Ortada küçük haç, 
aşağıda haçın alt kolunun iki yanında birer nokta ve bitkisel bezeme yer alır. Yukarıda sağ ve sol boşluklarda birer hilal 
bulunur.

M.S. 1075/1080
64 AE 22 mm., 5.68 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.697, no.I.17; Env.no.: S365

VII. MIKHAEL (Ekim 1071-31 Mart 1078
Konstantinopolis
Follis (a)
Öy. : Yazı yok. İsa’nın büstü cepheden, sakallı, başının arkasında haç nimbus var. Tunik ve himationlu. Sağ  eli 
yukarıda takdis pozisyonunda. Sol elinde kitap tutuyor. Haç nimbusun sağ ve sol kollarında IC ve XC okunuyor. İsa’nın 
sağ ve sol omuzunun yukarısında yıldız var. 
Ay. : +MIX AHL RACIOD
Yazıt okunmuyor. İmparatorun büstü cepheden. Sakallı, yakalı loros giyimli ve başında pendilialı taç var. İmparator sağ 
elinde labarum, sol elinde haçlı globus tutuyor.

M.S. 1071/78
65* AE 28 mm., 7.7 gr., ky.6; Ref.: DOC 3/2, s.818, no.14a.1; Env.no.: S199 (Levha 3.65)

I. MANUEL (1143 - 1180)
Konstantinopolis
Var.A (a)
Öy : İsa cepheden, arkalıksız tahta oturuyor. Sakallı, nimbuslu, tunik ve kolobion giyimli. Sol elinde İncil tutuyor. 
Ay. : Yazıt okunmuyor. İmparator ayakta cepheden, sakallı, yakalı ve mücevherli loros giyimli. İmparator solda 
Meryem tarafından taçlandırılıyor. Meryem tunik ve maphorion giyimli.

M.S.1167-83(?)
66* Bill. 4.38 gr., 29 mm., ky.6; Ref.: DOC 4/1, s.313, no.13a.3; Env.no.: S149 (Levha 3.66)
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KÜLTÜREL MİRAS KORUMA YAKLAŞIMLARININ 
TARİHSEL GELİŞİMİ

HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF CULTURAL
HERITAGE CONSERVATION APPROACHES

Dr. Leyla KADERLİ*1

 

 

Özet
Makale, kültürel miras koruma yaklaşımlarının tarihsel gelişimini, bu konuda daha önce yapılmış ve yayınlanmış 
çalışmalardan faydalanarak derlemekte ve özetlemektedir.  

Bu bağlamda makalede, hem uluslararası koruma alanındaki gelişmeler sunulmakta; hem de bunun Osmanlı Dönemi’nden 
bu yana Türkiye’deki yansımaları aktarılmaktadır. Genel olarak kültürel miras koruma alanındaki gelişmelerin yanı 
sıra, makalede özel olarak arkeolojik alanların korunmasında değişen yaklaşımlara hem dünyadan hem de Türkiye’den 
örneklerle değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: koruma tarihi, kültürel miras, arkeolojik alanlarda koruma 

Summary
The article is a retrospective review of the historical development process of the attitudes towards the conservation of 
cultural heritage through the existing literature on the subject. Consequently, in the article, both the developments in 
conservation in the international platform and their reflections in Turkey since Ottoman Period onwards are presented. 
Besides the developments in conservation of cultural heritage in general, a special emphasis is given to the changing 
attitudes in conservation of archaeological heritage through examples from Turkey and the world.

Keywords: conservation history, cultural heritage, conservation in archaeological sites

*1 Y. Mimar-Arkeolog, Restorasyon Uzmanı e-posta: drleylakaderli@gmail.com
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Gi̇ri̇ş

Kültürel miras koruma kavramının nasıl ortaya çıktığını, 
tarihsel gelişiminde nelerin etken olduğunu, hangi 
aşamalardan geçtiğini ve bugün kuramda ve pratikte ne 
tür yaklaşımlar olduğunu bilmek, koruma olgusunun 
gelecekteki gelişimine katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, gerek tarihsel gerek hukuksal boyutta genel 
koruma tarihinin gelişimi incelenmiş; bununla bağlantılı 
olarak Türkiye’de müzeciliğin oluşumu, Cumhuriyet’ten 
itibaren koruma bilincinin gelişmesi ve bu tarihsel 
gelişim sürecinde arkeolojik alanlardaki değişen koruma 
yaklaşımları mevcut kaynaklardan faydalanılarak ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’de özellikle arkeolojik alanların koruma ve 
sunumları müzecilikle özdeş olarak gelişmiştir.Arkeolojik 
miras dünya kültür mirasının önemli bir parçasıdır. 
Arkeolojik açıdan çok zengin olan, ve bunu tanıtmayı bir 
potansiyel olarak gören Türkiye için de arkeolojik mirasın 
korunması özel bir önem taşımaktadır. 

Kültürel Miras ve Koruma Kavramının Tarihsel 
Gelişimi:
Koruma bilincinin ilk oluşumunda yapının veya 
nesnenin işlevsel olarak kullanılmaya devam süresini 
uzatma isteği etkili olmuştur. Ayrıca, İlkçağlardan bu 
yana, toplumda etkisi ve gücü olan insanların, farklı 
bakış açılarıyla, kendi çevrelerinden başlayarak, daha 
çok dinsel öneme sahip yapıtları koruma altına almaya 
çalıştıkları da görülmektedir. Antik Dönem’de Romalılar 
sistemli bir şekilde ve koruma amacı ile eski yapıları 
başka yerlere taşımışlardır (Erder 1971: 24)1. Romalıların 
sanat eserleriyle, hazine olmaları dışında bir anlam ve 
değer vererek ilgilenmeleri ise ancak gelişme devrine 
rastlamaktadır  (Erder 1971: 33)2. Bunu takip eden 3. yüzyılı 
izleyen ekonomik buhran, yapım faaliyetlerini azaltmış, 

1 M.Ö. 440-436 da inşa edilmiş olan Ares Tapınağı’nın Augus-
tus döneminde agoraya taşınması bu duruma iyi bir örnektir. 
Augustus, idaresi altına aldığı yerlerdeki inançları destekle-
meyi, hâkimiyeti için yararlı gördüğünden, 400 yıllık söz konu-
su Ares Tapınağı’nı taşımış ve korumuştur. Bundan başka iki 
tapınak daha sökülerek agorada hazırlanmış olan temeller üze-
rine yeniden inşa edilmiştir (Erder 1971: 24).  

2 Ele geçirdikleri yerleşmelere tam bir şekilde sahip çıktıkların-
da, bu şehirlerin güzelleştirilmeleri ile de ilgilenmişler, eski 
yapıların sağlam kalmasına çalışmışlardır. Hadrian  (M.S. 
117-138), zamanını tüm imparatorluğu gezerek geçiriyor, 
gezerken de önemli ve bakımsız yapıları onartıyordu. M.S. 
2.yüzyılda yaşamış olan gezgin Pausanias eski fakat hala kul-
lanılan yapılardan bahsediyor. Bunlardan Olimpia’daki Hera 
tapınağının ağaç olan sütun ve payelerinin zamanla çürüyen 
parçalarını değiştirilip, yerine taştan olanlarının konulduğunu 
anlatılıyor (Erder 1971: 33).

Gi̇ri̇ş

fakirleşen halk yeni inşaatlar yapmak yerine 
eskilerini yenileştirmeye ve onarıma yönelmiştir. M.S. 
312’de tahta geçen Constantinus devrinde ise, eski yapıları 
söküp malzeme olarak kullanmak olağan hale gelmiştir. Bu 
dönemde ekonomik ve politik iktidarsızlık sanat eserleri 
ve anıtlara verilen değeri de etkilemiş ve azaltmıştır. 

Ancak Roma’nın çökme sürecine girmesi ve ilk 
Hıristiyanlık Dönemi ile birlikte Helen ve Roma 
kültürlerine ait eser ve anıtların koruma süreci kesintiye 
uğramış, bu kavramlar ancak Rönesans’la birlikte yeniden 
gündeme gelmiştir. 

M.S. 313’de Constantinus’un Milano Kararı ile 
Hıristiyanlığı resmen kabulünden sonra tapınakların 
kapatılmasını öngören kanunlar çıkartılmıştır. Kapatılan 
tapınaklardaki heykellerin sadece sanat eseri olarak 
kamuya ait yapılarda teşhir edilmesi öngörülmüştür (Bahn 
1996: 7)3.

Roma’nın Katolik mezhebinin merkezi haline gelmesi, 
Pagan dönemine ait kalıntıların yoğun tahribine neden 
olmuştur. Ayrıca bu dönemdeki ekonomik sorunlar 
sebebiyle yapı malzemesi olarak ya da harçta kullanılacak 
kireç için, antik yapıların mermerlerinden yararlanılması 
tahribat sürecini hızlandırmıştır.

Bu süreçte bazı yöneticilerin antik kalıntıların tahribini 
engelleyecek yerel düzenlemelere yöneldiği de 
görülmüştür (Türkoğlu 2002: 15)4. Ancak yine de bu 
düzenlemeler yetersiz kalmış ve bu dönemde Hıristiyanlık 
öncesi dinlere ait tapınakların çoğu yıkılmıştır. Bazılarının 
yapı taşları ile yeni yapılar inşa edilmiş; bazılarının ise 
işlevleri değiştirilerek kiliseye dönüştürülmüşlerdir. 
Tüm Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu’nda benzer 
uygulamalar yapılmış; hatta bazı örneklerde yapı taşları 

3 M.S.380’de İmparator Theodosius I, Hıristiyanlığı resmi din 
olarak kabul ettikten sonra Constantinopolis yeni inancın 
merkezi olarak kabul edilmiş, yeni kilisenin yöneticileri antik 
heykelleri biriktirmeye başlamıştır. Bir Bizans’lı kronikçi M.S. 
475’de bir yangınla yıkılan, İstanbul’daki Lausus sarayında, 
klasik dünyanın başlıca heykellerinin bir sergisinin olduğunu 
kaydetmiş, bunların içinde Knidoslu Afrodit, Athena ve Zeus 
heykellerinin var olduğunu yazmıştır (Bahn 1996: 7). 

4 Örneğin, Theodorik (M.S. 455–526) şehirleri güzelleştirmeye 
ve anıtların korunmasına çaba harcamıştır. Eskiden kalan 
eserlere ve yapılara önem vermiştir. 500 yıllarında kurulan 
Heykelleri Koruma Kurumu’nun (Curator Statuarum) görevi, 
terk edilmiş yapıların yağma edilmesini önlemek ve mermer 
eserlerin yakılmaması için mermer ocaklarını kontrol etmek. 
Mayarianus M.S. 457’de Batı Roma İmparatoru olduğunda 
bu konuda sert tedbirler almıştır. Buna göre eski anıtların 
yıkılmasına neden olacak faaliyetlerin kabul edilmesi ancak 
senatonun kararı ile olacaktır. Bu tür olaylara izin verenler 25 
kilogram altın ceza verecektir  (Türkoğlu 2002:15).
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ile birlikte temellerin de kullanıldığı saptanmıştır. Bu 
yüzden yeni yapılar çoğunlukla sökülen yapıdan çok 
uzağa inşa edilememişlerdir. Bizans Dönemi’nde de 
artarak devam eden bu tutumu savaşlar doğal afetler ve 
göçler daha da çok tetiklediği için koruma düşüncesi 
giderek zayıflamıştır.

Ancak genel bir aydınlanmayı ifade eden Rönesans’da 
Helen ile Roma kültürlerine ve onların estetik 
güzelliklerine olan hayranlığın sonucu koruma bilinci 
tekrar ortaya çıkmaya başlamıştır. 16. yüzyıl ortalarında, 
Mimar Leon Battista Alberti, eski anıtların yıkıldığı 
ve eski sanat eserlerinin tahrip edildiği bu dönemde, 
kendinden önce yapılanları kurtarmaya ve korumaya 
çalışmıştır (Erder 1971: 33)5.

Aydınlanma Çağı olarak da adlandırılan 18. yy. ise, 
teknolojinin, aletlerin ve yaşam biçim ve mekanlarının 
tarihsel gelişimi üzerinde düşünülmeye başlanmasıyla 
paralel olarak insanın ve yarattığı kültürün gelişimini 
inceleyen ‘arkeoloji’nin bir bilim dalı olarak ortaya 
çıktığı dönemdir6.

Merak, heves, antikacılık gibi farklı tutkulardan 
kaynaklanan bu eğilim her ne kadar birçok antik 
yerleşmenin talan edilmesine yol açmışsa da başta klasik 
arkeoloji olmak üzere Ege ve Önasya Arkeolojisi’nin 
gelişimine öncülük etmiştir. Artan hayranlıkla birlikte, 
yönetici ve toplumun önde gelenlerinin yakın ilgisi 
Pompei, Herculaneum, Anadolu’da Troia (Foto. 1), 
Ephesos (Foto. 2), Pergamon gibi antik kentlerde kazı 
çalışmalarının başlamasına; buradan çıkarılan eserlerin 
Avrupa’ya taşınarak orada sergilenmelerine yol açmıştır.

Bu dönemde Almanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya 
İmparatorlukları birçok gezgine ve araştırmacıya 
destek vermiştir. Bu süreçte ortaya çıkan en önemli 
isimlerin başında klasik arkeolojinin kurucusu olarak 
kabul edilen Johann Joachim Wînckelmann’ı anmak 
gerekir (Türkoğlu 2002: 21)7. Bununla birlikte maddi 

5 Papa II. Pius (1458–1464), 1462’de sanat eserlerinin Papa’nın 
izni olmadan tahribini yasaklamıştır. Vitrivius, “Mimarlık Hak-
kında On Kitap” adlı eserinde, ideal kenti tanımlarken “Eğer 
yerleşmede bir Roma yıkıntısı bulunuyorsa korunmalıdır.” 
kuralını koymuş (Vitrivius 1993:22) ve bu anlayış döneminin 
“kültürel koruma” düşüncesine yön vermiştir (Erder 1971:33).

6 Aristokratlar 18. yüzyıl sonuna kadar ülkelerinde yaptıkları 
kazıları hızlı bir şekilde gerçekleştirmişler ve birçok verinin de 
yok olmasına yol açmışlardır. Bu nedenle pek çok kültür varlığı 
zarar görmüştür. Ancak kazı ve araştırma anlayışı zamanla 
değişmiş, ilerleyen yıllarda daha sistematik kazılar yapılmaya 
başlanmıştır Helen ve Roma sanat eserlerine yönelik “antikacı-
koleksiyoncu” eğilimleri de hız kazanmıştır. Bu konuda 
özellikle Avrupa eğitim sisteminin temelinin klasik kültüre 
dayanmış olması önemli bir etken olmuş, bu dönemde klasik 
kültürlere duyulan ilginin derecesi giderek artırmıştır.

7 1763’de Roma ve çevresindeki tüm eski yapıtların yöneticisi 

desteğin etkisiyle yine Fransa’da Eugène Emmanuel 
Viollet-le-Duc (1814–1879) önderliğinde bir disiplin 
oluşmuştur. Viollet-le-Duc restorasyonda özüne dönme 
esasına bağlı tutumu ve çalışmaları ile Avrupa’yı en 
fazla etkileyen kişilerden biri olmuştur (Ashurst 2007:4; 
Kuban 2000: 27; Erder 2007: 111). Uyguladığı “stilistik 
rekompozisyon” (üslup birliğine varma) yöntemi 
zamanla eleştiriler almaya başlamış, üslup birliğine 
karşı John Ruskin (1819–1900) önderliğinde “romantik 
akım” ortaya çıkmıştır (Ahunbay 1996: 14;  Kuban 2000: 
28). Bu akıma göre restorasyon adına binada değişiklik 
yapılmamalıdır. İngiltere’de William Morris bu akımı 
desteklemiştir. Onun önderliğinde SPAB (Society for the 
Protection of Ancient Buildings) kurulmuştur (Ahunbay 
1996: 9).  Restorasyon konusundaki görüşler zamanla 
gelişmiş, 1800’lerin sonunda ‘tarihi restorasyon’ ve 
‘çağdaş restorasyon’ akımları doğmuştur. 1870’lerle 
beraber devletler kazıları desteklemeye başlamış, 
müzeleri önemli eserlerle doldurmak uluslararası bir 
yarışa dönüşmüştür. 1808-1858 yılları arasında Osmanlı 
Devleti’nde İngiltere temsilcisi olarak da görev alan 
Lord Stratford Canning’in mektuplarında, bu uluslararası 

olmuş, daha önce kralın özel mülkiyeti olan, kimsenin görme-
sine izin verilmeyen Herculaneum ve Pompei’yi ziyaret etmiş 
ve Herculaneum buluntularını “Açık Mektuplar” eseri ile tanıt-
mıştır (Türkoğlu 2002: 21).

Fotoğraf 1 - Troia (Kaderli 2013) / Troy (Kaderli 2013)

Fotoğraf 2 - Ephesos (Kaderli 2009) / Ephesus (Kaderli 2009)
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prestij yarışının boyutlarının büyüklüğü anlaşılmaktadır8.
Bu süreçte Yunanistan ve Anadolu’da yabancılar tarafından 
yapılan kazılar artık sistematik bir şekil almış ve sonuçları 
yayınlanmıştır. Bu şekilde 19. yüzyıl sonunda bilim insanları 
arasında ilk defa tipoloji önemli bir yöntem haline gelmiş, 
tüm buluntular biçimsel özelliklerine göre sınıflandırılarak 
tarihlenmeye başlanılmıştır. Seramik ve yontu gibi küçük 
eserlerin yanında mimari parçalardaki profil ve süslemeler 
incelenerek ve tarihsel gelişim içerisinde sınıflanarak yerleri 
belirlenebilmiş böylece birçok yapının tipoloji ile yaklaşık 
tarihlemeleri ve kronolojik sıralamaları yapılabilmiştir. 
Bununla birlikte diğer bilim dallarının yardımı ile birçok 
malzeme analiz edilebilmiştir. Ahşap, seramik ve harç 
gibi malzemelerin de geleneksel gelişimleri, yöresel ve 
bölgesel farklılıkları ortaya çıkarılmaya başlanılmıştır. 
Gelişen teknoloji ve araştırmalar birçok bilim dalının daha 
arkeolojiye destek sağlamasına yol açmıştır.

Kültürel Mirasın Korunmasında Uluslararası 
Kriterlerin Oluşumu
Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının neden olduğu yıkım, 
Avrupa ülkelerinde kültürel mirası koruma konusunda yeni 
tedbirler alma ihtiyacını doğurmuş, çıkarılan yeni yasalarla 
koruma konusunda devletler yeni görevler üstlenmişlerdir. 
Bu dönemde anıtların tek başlarına değil; doğal ve yapılı 
çevreleriyle birlikte ve yapı grupları olarak korunmaları 
gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bu ortamda 
1931’de Atina’da “Tarihi Anıtların Korunması ile İlgili 
Mimari ve Teknisyenlerin I. Uluslararası Konferansı’’ 
toplantısı yapılmış, aynı yıl İtalya’da Eski Eserler ve Güzel 
Sanatlar Yüksek Kurulu, restorasyonda uygulanacak 
ilkelerin açıklandığı Carta Del Restauro kabul edilmiştir 
(Ahunbay 1996: 18; Binan 1999: 12; Erder 2007: 231).

1933’de toplanan “Çağdaş Mimarlık’’ Kongresinde Atina 
Anlaşması kabul edilmiştir. Bu anlaşmaya göre yapılar 
kullanılarak korunabilir; ancak bu kullanım onlara zarar 

8 1844  yılında İngiliz Elçisi Stradford Canning’in özel isteği 
üzerine Bodrum’a Charles Alison gelir. Alison’un görevi 
Bodrum kalesinde bulunan bütün değerli kabartmaların, sanat 
eserlerinin bir envanterini çıkartıp Canning’e bildirilmiştir. 
1846’da Alison’un raporunu okuyan, İngiliz elçisi Lord 
Stradford Canning,  Padişah Abdulmecid’den Kale’deki 
eserleri İngiltere’ye götürmek için izin ister. Abdülmecid 
bir ferman çıkararak eserlerin taşınmasına izin verir. 
Kabartmalar bir İngiliz savaş gemisine yüklenip İngiltere’nin 
yolunu tutarlar. Bu 13 kabartma British Museum’da özel bir 
salona koyulur. Takip eden yıllarda Canning Mausoleum’un 
bulunması için yapılacak araştırma çalışmasının sponsoru olur. 
Canning, Bodrum Mousolleion mermerlerinin İngiltere’ye ne 
zorluklarla ulaştırıldığını, eserlerin İngiltere’de nasıl büyük 
bir heyecanla karşılanacağı anlatmaktadır. Fransız Botta’nın 
Ninova’daki başarılı kazıları karşısında Canning de Layard’ı 
desteklemiş, onun desteği ile Nemrud’daki kazılarda Layard, 
British Museum’a muhteşem eserler kazandırmıştır. (Türkoğlu 
2002: 21). 

vermemelidir. “Yapı grupları korunmalı, arkeolojik alanlarda 
bulunabilen her özgün parçanın yerine konulabilmesi için 
gerekli önlemler alınmalıdır’’ (Ahunbay, 1996:1; Binan 
1999: 13) . 

Bu konuda Birleşmiş Milletler, UNESCO ve Avrupa 
Konseyi gibi dünya ölçeğindeki kuruluşlar ile sosyal, 
kültürel ve siyasi alanda uluslararası işbirliği sağlanmaya 
çalışılmıştır. Kültürel mirasın yalnızca bulunduğu ülkenin 
değil, tüm insanlığın ortak mirası olduğu şeklindeki görüş 
kabul görmüş, koruma alanında uluslararası düzeyde 
yaptırımlar da gündeme gelmiştir. 

UNESCO (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization), eğitim, bilim ve kültür alanında 
çalışmalar yaparak evrensel barışın korunması amacıyla 
1946’da kurulmuş ve kültürel miras koruma alanında 
uluslararası pek çok kuruma önderlik etmiştir. Konseye 
Türkiye’nin de içinde olduğu 67 ülke üye olmuştur. 
1959 yılında bu kez UNESCO önderliğinde ICCROM 
(International Center for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property) kurulmuştur (Binan 1999: 
17), (www.unesco.org.tr; www.unesco.org ). 

Venedik’te gerçekleşen 1964 yılındaki “II. Uluslararası 
Tarihi Anıtlar Mimarlar ve Teknisyenleri Kongresi”nde 
farklı meslek gruplarının, idarecilerin ve uygulamacıların 
tarihi yapılara gelişigüzel ve farklı şekillerde müdahale 
etmeleri eleştirilmiştir. Bunların bir yönetmeliğe göre 
düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu Kongrede 
kabul edilmiş diğer önemli bir ilke de “bütün dönemlerin 
izlerine saygı’’ kuralıdır. “Yeni eklerin günümüzün 
damgasını taşıması ve eskisinden ayırt edilebilmesi’’ ilkesi, 
anıtların dönemlerinin doğru okunabilirliğinin önemini 
vurgulamaktadır. 16 maddeden oluşan Venedik Tüzüğü’nde 
anıt kavramı tek yapıdan; belli bir uygarlığın ve/veya önemli 
bir gelişme ile tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya 
da kırsal yerleşmeleri de kapsayacak şekilde genişlemiştir. 
Yalnızca büyük sanat eserlerinin değil zaman içerisinde 
kültürel anlam kazanmış daha basit eserlerin de bu koruma 
anlayışının içinde yer alması gerekliliği görüşülmüştür. 
Venedik Tüzüğü’nün getirdiği önemli yeniliklerden biri de 
“tarihi anıt” kavramının yeniden tanımlanarak, tek yapıdan, 
tarihi dokusu ile bütünleşen kentsel ya da kırsal yerleşme 
tanımına geçilmesi olmuştur9. (Ahunbay 1996:19; Erder 
2007:240).

Daha sonra 1965’de Varşova’da ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) kurulmuş, mimari mirasın 
korunmasıyla ilgili kuram, uygulama yöntemi ve bilimsel 
tekniklerin geliştirilmesi alanında çalışmalara başlamıştır. 
Diğer yandan UNESCO’nun düzenlediği uluslararası 
toplantılarda, koruma ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. 
1954’de Lahey’deki toplantıda “Silahlı Bir Çatışma 
Halinde Kültür Varlıklarını Korunmasına Dair Sözleşme” 
kabul edilmiş, burada “eski eser-antika” kavramının yerini 
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“kültür varlığı” kavramı almıştır (Madran- Özgönül 2005: 
81).  

Aynı dönemde 20. yüzyıl mimarlığına kadar geniş bir 
yelpazede, evrensel değer taşıyan anıtları ve sitleri kapsayan 
Dünya Mirası Listesi oluşturulmaya başlanmıştır. Buna 
göre ölçütlere uyan anıt, yapı ve sitler, tescil edilerek Dünya 
Mirası Fonu’ndan yararlandırılmıştır (Ahunbay 1996: 134).

1970’lerin başında ise Avrupa Konseyi daha çok Avrupa 
Mimari Mirası’nın korunması konusunda kararlar almış, 
1975 yılı Avrupa Mimari Miras yılı olarak ilan edilmiştir. 
Yıl boyunca yürütülen çalışmalar ve toplantılar sonucunda 
açıklanan Amsterdam Bildirgesi ile korumada planlamanın 
rolü, kültür envanteri, koruma gibi temel ilkeleri 
belirlenmiştir. 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra tarihi çevrenin restorasyonu 
sırasında edinilen tecrübeler ve yeni tanımlanan sorunlar, 
yalnızca genel ilkeler doğrultusunda değil, somut mimari 
sorunlara yönelik olarak uluslararası yeni kararların 
üretilmesini zorunlu duruma getirmiştir. Burada kültürel 
mirasın korunması ve restorasyonu hakkında uluslararası 
bir çerçeve oluşturulmuştur. Özellikle arkeolojik alanlardaki 
restorasyon uygulamalarında yalnız anastylosis, yani mevcut 
fakat birbirinden ayrışmış parçaların bir araya getirilmesine 
izin verilmiştir. Bu birleştirmelerin de ayırt edici özellikte 
olması istenmiştir. Buna uluslararası platformda önemli bir 
örnek Atina’daki Parthenon Tapınağı (Foto. 3), Türkiye’de 
ise Ephesos Celsius Kütüphanesi (Foto. 4), Sagalasoss 
Antoninler Çeşmesi ve Side Apollon Tapınağı (Foto. 5) 
önemli birer örnek olarak gösterebilinir.Korumaya çağdaş 
boyutlar kazandıran Venedik Tüzüğü halen gündemde 
ve yürürlüktedir. Bununla beraber Avustralya ICOMOS 
Komitesi 1981’de konu ile ilgili olarak Burra Kartası’nı; 
İslam ülkeleri de 1982’de Pakistan’daki konferansta İslam 
Kartası’nı kabul etmiş ve kendi ülkeleri ile ilgili sorunlara 
çözüm getirmeye çalışmışlardır (Türkoğlu 2002: 48).

1960’lara kadar anıtlarda uygulanacak restorasyon 
teknikleri tartışılıp, ilkeler belirlenmeye çalışılırken, sonraki 
yıllarda, arkeolojik mirasın bir bütün olarak nasıl korunacağı 
üzerinde düşünülmeye başlanmıştır.

Fotoğraf 3 - Atina Parthenon (Kaderli 2012) / Parthenon, Athens 
(Kaderli 2012)

Fotoğraf 4 - Ephesos Celsius Kütüphanesi (Kaderli 2013) / Celsius   
Library in Ephesus (Kaderli 2013)

Fotoğraf 5 - Ephesos Celsius Kütüphanesi (Kaderli 2013) / Celsius   
Library in Ephesus (Kaderli 2013)

Fotoğraf 6 - Side Apollon Tapınağı (Side Belediyesi Arşivi 2006) / 
Temple of Apollon, Side ( Side archiv of munucipal  2006)
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1967 yılında, Quito’da toplanan Organization of 
American States, Quito Normlan olarak bilinen “Artistik 
ve Tarihsel Değer olan Anıtların ve Sitlerin Korunması 
ve Yararlanılması Raporu”nu yayınlamıştır. Daha sonra 
arkeolojik mirasın yönetimi ve işletilmesi ilk olarak 
1970’lerin başında ABD’de “kültürel kaynak yönetimi 
(cultural resource management)” kavramı olarak 
tanımlanmıştır.

Avrupa’da, arkeolojik mirasın yönetimini düzenlemek için 
yeni ilkelere ancak 1990’lardan itibaren gerek duyulmuş 
ve bu konu gündeme taşınmıştır. ICOMOS’a bağlı olan 
ICAHM (International Committe on Archaelogical Heritage 
Management), 1990 yılında Arkeolojik Mirasın Yönetimi 
Konusunda bir Uluslararası Bildiri (International Charter 
for Archaeological Heritage Management) hazırlamıştır 
(Madran-Özgönül 2005:83; www.icomos.org.tr; www.
icamos.org.)9. 

1993 yılında kurulan Avrupa Arkeologlar Birliği EAA 
(European Association of Archaeologists), Avrupa 
genelinde kültürel mirasın ortaya çıkarılması, korunması, 
topluma kazandırılması gibi sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 1994 
de ilk genel kurul toplantısından sonra, Avrupa konseyi 
tarafından danışman sivil toplum kuruluşu olarak 
kendini kabul ettirmiştir. EAA Avrupa ülkelerindeki çok 
sayıda arkeologun ve sanat-mimarlık tarihi, mimarlık 
gibi farklı meslek alanlarından uzmanların katılımı ile 
oluşturulmuştur. EAA’nın 1994 yılından bu yana her yıl 
farklı bir Avrupa kentinde düzenlediği yıllık kongreler, 
yeni bilimsel verilerin tanıtılması kadar yeni yaklaşım ve 
kuramların geliştirildiği, bunun yanı sıra kültür mirasının 
korunması konusundaki sorunlara çözüm aranan bir 
platform olarak bilim dünyasında saygın bir yere sahiptir. 
2014 yılında İstanbul’da düzenlenen 20. Kongre beklenenin 
çok üstünde katılım ile gerçekleştirilmiştir. Kongrenin 
ana konusu ‘’Birleştiren Denizler, Sınırlar Aşan Kültür 
İlişkileri’’ olarak belirlenmiştir. Avrupa Arkeologlar 
Birliğinin amaçları, Avrupa’da arkeoloji ve kültürel mirasın 
korunması ve topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların 
teşvik edilmesidir. Ayrıca desteklenerek küresel ölçekte 
bilgilenme ve bilgi paylaşımlarının sağlanması ile bilginin 
üretilmesi, yorumlanması ve yönetimi ile ilgili sorunların 
çözümüne katkıda bulunulmasıdır. Diğer amaçları arkeoloji 

9 Arkeolojik Miras Yönetimi ile ilgili ikinci önemli uluslararası 
belge, Avrupa Konseyi’nin 1992 Malta toplantısında kabul 
edilen Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesi’dir. 
Sözleşmenin başlangıcında, mirasa zarar veren etkenler 
arasında bilimsel olmayan kazılar da sayılmış ve 3. maddesinde 
kazılarda arkeolojik mirasa zarar verecek tekniklerden 
kaçınılması, arkeolojik mirasın parçalarının kazı sonunda yeterli 
koruma ve değerlendirme yapılmadan bırakılmaması gerektiği 
belirtilmiştir. ICOMOS 1996 Sofya toplantısında kabul edilen 
Sualtı Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Bildirisi, 
sualtı kültür mirasının da yeni bir anlayışla değerlendirilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır (Madran-Özgönül 2005:  83).

ve kültürel miras alanlarında bilimsel standartların 
geliştirilerek yükseltilmesi ve çalışma etiğinin esaslarının 
saptanması ile Avrupa’da ‘profesyonel arkeoloji’’nin 
geliştirilerek kurumsallaştırılmasıdır. Bu alanda aynı 
amaçlar doğrultusunda çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliğinin sağlanması belirlenen diğer bir hedeftir.  (www.
eaa2014istanbul.org).

2005 yılında gerçekleştirilen UNESCO toplantısında 
‘’Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair 
Sözleşme Uygulamasına ilişkin Kriterler’’ listelenmiş 
ve Dünya Miras Alanları için yönetim planlamaları 
oluşturmaları şart koşulmuştur (Ringbeck 2014:2). 
UNESCO’nun resmi ve standart yönetim planı yoktur. 
İçerikler, yöntem ve uygulamalar bir mirasın kendi 
özelliklerine göre belirlenmektedir. 2008 yılında Alman 
UNESCO Komisyonu bu konuda bir adım atarak  
Dünya Miras Alanları Yönetim Planları Uygulama 
Broşürü’’  ile bir yönetim planının olası unsurlarını 
belirlemiş ve açıklamıştır  (Ringbeck 2014:5). Kültürel 
miras alanlarında bir yönetim planı olmaksızın koruma 
önlemleri alınması bu alandaki sürdürülebilirliği 
tehlikeye atmaktadır. 

Türkiye‘de Koruma Anlayışının Gelişimi
Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıla kadar bilinçli olarak 
bir kültürel miras koruma anlayışı görülmemektedir; ancak 
İmparatorluk topraklarında bulunan eski uygarlıklardan 
kalmış tarihi eserlerin bir kısmı günümüz koruma anlayışı 
ile değil de “dolaylı” ve farklı etkilere bağlı olarak 
korunmuştur10.

Bu yıllarda Batı’nın etkisi ile korumanın diğer bir boyutu 
olarak ilk müzecilik girişimleri başlamış ve Anadolu’da pek 
çok batılı gezgin ile arkeolog araştırma ve gezi yapmıştır. 
Kültürel mirası koruma anlayışı ile müzecilik birbirine 
paralel olarak ve kaynaşarak gelişmiştir. 1827’ de Doğu 
Anadolu’da eski yazıtları araştıran Alman kökenli Schulz, 
1834’ de Boğazköy’ü bulan Fransız Charles Texier, 1835’de 
Alacahöyük’e dikkatleri çeken W. Hamilton, 1870’den 
itibaren Troia’da kazılar yapan Alman Schliemann bunlardan 
birkaçıdır. Bu dönemde ilk ruhsatlı kazı izni 1864’de 
Ayasuluğ’da (Ephesos) İngiliz mühendis John Turtle 
Wood’a verilmiştir. İzmir-Aydın demiryolu imtiyazının 

10 Dolaylı koruma yollarından biri, eski yapılardaki işe yarar 
rnimari parçaların sökülüp, yeni bir binada kullanılması olan ve 
Bizans döneminden beri uygulanan devşirme usulüdür. Bu, ana 
yapının tahribine yol açmışsa da bazı mimari parçaların (sütun, 
kabartma vs.) günümüze ulaşabilmesini sağlamıştır. Avrupa’nın 
çeşitli şehirlerinde bulunmuş ve bulunduğu yerlerdeki kültür 
ve sanat eserleriyle ilgilenmiş olan Tophane-i Amire Müşiri 
Ahmet Fethi Paşa, 1845’de göreve başladığında cebhaneye- 
Aya İrini’ye ilgi göstermiş, bu dönemde buraya ülkenin çeşitli 
bölgelerinden gelen tarihi eserler de konulmuştur. Ahmet Fethi 
Paşa Aya İrini’yi bir müze olarak düzenlemiş, müze 1846’da 
“Müze-i Hümayun” adıyla ziyarete açılmıştır.
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alınmasından sonra güzergâhtaki eski yerleşimler kazılmış 
ve çıkan eserler gemilerle Londra’ya taşınmıştır11. Pergamon 
Zeus Sunağı (Foto.7), Milet Agora Kapısı Anıtı (Foto. 8) 
Türkiye’den giden diğer önemli eserlerdir. Söz konusu 
eserler Berlin’de sergilenmektedirler. Arkeolojik eserlerin 
korunması olgusu ise daha sonra gelişmiştir.

1872’de Ahmet Vefik Paşa’nın Maarif Nezareti’ne 
atanmasından hemen sonra Müze-i Hümayun Müdürlüğü 
yeniden kurulmuş, müdürlük görevine, Avusturya 
Lisesi’nde görevli  Dr. Phillip Anton Dethier (1803–1881) 
getirilmiştir. Bu ortamda Dethier, daha önce hazırlanıp 
yürürlüğe girmeyen AAN’nı (Asar–ı Atika Nizamnamesi) 
geliştirip değiştirerek yeni bir AAN hazırlamıştır. 1881 
yılında ise Dethier’in ölümü üzerine padişahın özel emri 
ile Osman Hamdi Bey müze müdürü görevine getirilmiştir 
ve Müze-i Hümayun müdürü olarak ilk işi eski eserlerin 
yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan bir tüzük hazırlamak 
olmuştur. 

1874’de kabul edilen 36 maddelik nizamname tarihi 
kültürel mirasın korunması ve kazıların bir düzene 
sokulması bakımından oldukça önemlidir (Türkoğlu 
2002: 65)12. Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında 

11 Bu olaya tepki gösteren İzmir ve Aydın valilerinin girişimi 
ile 1869’da hazırlanan nizamname 7 maddeden oluşuyordu. 
Bu nizamname, imparatorluk topraklarında yapılacak kazıları 
düzenleyip eski eserlerin yurt dışına çıkışına engel olmaya 
yönelik ilk resmi çaba olma açısından büyük bir önem taşısa da 
uygulamaya konmamıştır.

12 Müze-i Hümayun’un ilk Osmanlı kökenli müdürü olan Osman 
Hamdi Bey (l842–1910), 1881 yılında bu göreve getirilmiştir. 
Göreve geldikten sonra ülkenin ve yetkililerin eski eserlere 
dikkatini çekmeye çalışmış yeni bir nizamname hazırlıklarına 
başlamıştır. 1884 de 37 maddelik nizamname ile ilk kez devlet, 
eski eserlerin sahibi, sorumlusu ve yetkilisi haline gelmiştir. 
Osman Hamdi Bey İstanbul’daki müzeyi zenginleştirmek için 
1883–1895 yılları arasında Nemrut Dağı, Myrina-Kyma ve La-
gina’da kazılar yapmıştır (Türkoğlu 2002: 60).

ilk Türk bilimsel kazı çalışmalarını başlatmış, kazılar 
neticesinde çıkan eserleri sergileyebilmek içinde İstanbul 
Arkeoloji Müzesi binasını inşa ettirmiştir. Takip eden 
yıllarda 1889’da 43 maddeden oluşan Müze-i Hümayun 
Nizamnamesi kabul edilmiştir. 1906’da ise eskisinde bazı 
değişiklikler yapılarak yeni bir nizamname yürürlüğe 
konmuştur. Hazırlanan nizamnamelerle eski eserler 
örgütü kurulmuş, devletin bu konudaki görevleri ve 
sorumlulukları belirlenmiştir.  Daha sonra 1917 yılında, 
1912’de kabul edilen ve 1936’ya kadar yürürlükte kalan 
Muhafaza-ı Asar-ı Atika Encümen Dairesi kurulmuştur. 
İstanbul’daki taşınmaz eski eserlerin tespiti yapılmaya 
çalışılmış, Fotoğrafları çekilmiş ve bir çeşit listeye kayıt 
usulü uygulanmak istenmiştir. Encümen, cumhuriyetin 
ilanından sonra da görevine devam etmiş, günümüzdeki 
koruma kurullarının öncülüğünü yapmıştır. 

TBMM’nin açılışının hemen ardından kurulmuş olan milli 
hükümetin 9 Mayıs 1920 günkü toplantısında okunan 
hükümet programında, “milli eski eserlerimizi bir an 
önce derleyerek korumanın amaçlandığı” belirtilmiştir. 
Yeni kurulan hükümette Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
olarak “Türk Asar-ı Attika Müdürlüğü” kurulmuştur.

Daha sonra bu kurum cumhuriyetin ilanı ile “Hars 
Müdürlüğü” adını alarak daha sonraki Kültür 
Bakanlığı’nın çekirdeğini oluşturmuştur. Milli Eğitim 
Bakanı İsmail Safa, 5.11.1922 tarihli “Müzeler ve Asar-ı 

Fotoğraf 8 - Milet Agora Kapısı, Pergamon  Museum, Berlin 
(Kaderli 2011) / Gate of Miletus Agora, Pergamon Museum, 
Berlin (Kaderli 2011)

Fotoğraf 7 - Zeus Sunağı, Pergamon Museum, Berlin (Kaderli 
2011) / Zeus Altar, Pergamon Museum, Berlin (Kaderli 2011)
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Attika Hakkında Talimat” başlıklı genelgeyi illere 
göndermiştir. Bu genelge ile ilk defa müze müdürleri 
ve memurlarının görevleri açıklanmış, arkeoloji ve 
etnografya ile ilgili eserlerin derlenmesi, envanteri ve 
koruma işlemleri hakkında teknik bilgiler verilmiştir. 

Temmuz 1923’de Ankara’da toplanan Heyet-i İlmiye’de 
ise, Ankara’da bir milli müze kurulması, buna bağlı 
olarak Türk Etnografya Müzesi’nin açılması ve AAN’nin 
gözden geçirilmesi konularında fikir birliğine varmıştır. 
1924’de Topkapı Sarayı Müzesi, 1930’da Etnografya 
Müzesi açılmıştır. Kurulan yeni devlet, geçmişini 
Osmanlı İmparatorluğu’na değil, Türk kökenlerine 
dayandırmak istemiştir. Bu amaçla Atatürk’ün talimatı ile 
1931’de Türk Tarihi Tetik Cemiyeti kurulmuş, 1935’de 
de Türk Tarih Kurumu adını almıştır  (Kozan 1977:20; 
Ahunbay 1996: 136; Kültür Bakanlığı 1938).

1940’larda yapılan kuramsal çalışmalarla eski 
eserlere ilişkin sorunlar belirlenmiş, çözüm yolları 
aranmıştır. Ancak kamuoyu desteği ve maddi kaynak 
sağlanamadığı için uygulama olanakları sınırlı 
kalmıştır. Bu dönemde koruma anıt ölçeğinde kalmış 
olsa da, imar planlarıyla korumanın gerekliliği 
anlaşılmıştır (Gülersoy1981:35). Bundan sonraki 
gelişim Türkiye’nin 1949’da Avrupa Konseyi’ne 
katılması ve 1954’de Avrupa Kültür Antlaşması’nı 
kabul etmesiyle devam etmiştir. 

İlk defa 1951’de yürürlüğe giren 5805 sayılı 
“Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun” ile Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kurulmuştur13. 
1952’de, kurulun görevlerini ve çalışma şeklini 
açıklayan “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Talimatnamesi’’ çıkartılmıştır. Kuruluşundan 
sonra alınan önemli kararlar arasında: kültürel mirası 
yaşatmak için bir işlev verilmesi (1953), kültürel 
mirasın çökme tehlikesi olsa da yıkılmayıp onarılması 
(1956), kurul tarafından korunmaları gerekli 
görülmeyen yapıların yıkılmadan önce rölövelerinin 
kurula gönderilmesi olarak sıralanmıştır.

1950’lerden sonraki hızlı kentleşme ve buna paralel 
hızlanan imar faaliyetleri pek çok kültürel mirasın yok 
olmasına neden olmuş, kurul bunların korunmaları 
gerekmediği yönünde aldığı kararlarla tahribata da 
yol açmıştır (Eyice 1981:10–11). 1956 yılında ise 

13 Kurulun görevleri arasında yurt içinde korunması gereken 
mimari ve tarihsel özelliklere sahip anıtların ve diğer taşınmaz 
eski eserlerin korunma, restorasyon, bakım, onarım işlerinde 
uyulacak ilkeleri ve programları saptamak, saptadığı ilke ve 
programların uygulanmasını izlemek ve denetlemek, anıtlar ve 
taşınmaz eski eserlerle ilgili olarak kendisine sunulacak özel 
araştırmalara kurul üyeleri tarafından bilimsel görüş bildirmek 
sayılabilir (Madran, Özgönül 2005:120)

1947’de UNESCO önderliğinde kurulmuş olan ICOM 
(Uluslararası Müzeler Konseyi) tüzüğüne göre ICOM 
Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur. 

Bunu takip eden 1961 Anayasanın 50. Maddesinde, 
“Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla 
destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır. Varlıklar ve 
değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek 
sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak 
yardım ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir” 
ibaresi yer almıştır.

1964 de oluşturulan Venedik Tüzüğü, ancak 
1967’de Türkiye tarafından kabul edilmiştir. 
1965’de Varşova’da kurulan ICOMOS (Uluslararası 
Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye Milli Komitesi 
1967’de kurulmuştur. Bu komite, alınan uluslararası 
kararlar doğrultusunda, koruma alanında etkinlikler 
yapmaktadır. 1969’da Türkiye ICCROM (Kültür 
Varlıklarının Konservasyonu ve Restorasyonu 
Konusundaki Uluslararası Araştırma Merkezi) üyesi 
olmuştur. Kabul edilen uluslararası ilkelerle ortaya 
çıkan yeni anlayışlara cevap veremez hale gelen eski 
yasal yapı, 1973’de kabul edilen 55 maddelik 1710 
sayılı Eski Eserler Kanunu ile tekrar düzenlenmiştir. 
1975 Avrupa Mimari Miras yılı kampanyası sonucunda 
açıklanan Amsterdam Bildirgesi koruma ilkelerini 
Türkiye de benimsemiştir.

Kültür varlığı ve değeri kavramı 1982 Anayasası’nda 
da kullanılmıştır. Burada da 1951 Anayasası’nın 50. 
maddesi Madde 63 olarak tekrar edilmiştir.

1973 Eski Eserler Kanunu’nda olduğu gibi, o güne 
kadar yalnızca eski eserlerden bahsedilirken 1980’lerle 
beraber ülkemizde “kültür ve tabiat varlıkları” 
olarak anılır olmuştur. Kültürel değerler ile tabiat 
değerlerinin ayrılmaz bir bütün olduğu ve gelecek için 
ikisinin beraber korunması gerekliliği anlaşılmıştır. 
Bu ortam içinde 1983’de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. 2863 
sayılı kanunla, 1951’de kurulmuş olan Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kaldırılmış ve 
yerine Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek 
Kurulu ve Bölge Koruma Kurulları getirilmiştir. 
1984’de bu kurulların görev ve yetkilerini belirleyen 
yönetmelik kabul edilmiştir.

UNESCO’nun 1972 Paris’te toplanan 17. Genel 
Konferansı kapsamında, bütün insanlığın ortak mirası 
olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve 
doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu 
evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli 
sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin 
yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla 
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“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 
Sözleşme” kabul edilmiştir. 14.04.1982 tarih ve 2658 
sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan bu sözleşme, 
23.05.1982 tarihinde onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 
17959 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

1992’de Avrupa Konseyi çerçevesinde Malta’da 
imzalanan “Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin 
Avrupa Sözleşmesi”, Türkiye’de 1999 yılında Resmi 
Gazete’de yayınlanarak kabul edilmiştir. Bu sözleşme ile 
insana ait bütün kalıntılar arkeolojik miras olarak kabul 
edilmiştir ve korunmasına dair ilkeler belirlenmiştir.
Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili işlemler,  1983 tarih 
ve 2863 sayılı yasa doğrultusunda, 1989 tarihinde 
kurulmuş olan Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, daha sonra 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Günümüzde arkeolojik alanlar, koruma ve yapılaşma 
kriterlerini belirlemek üzere I., II. ve III. Derece Sit 
alanları olarak üçe ayrılmıştır. 

Güncel Koruma Anlayışı
ICOMOS Türkiye 2013’de sunduğu Mimari Mirasın 
Koruma Bildirgesinde: “Kültürel miras, insanoğlunun, 
toplumların ve toplumu oluşturan kültür gruplarının 
varlığının, kimliğinin ve sürekliliğinin simgesi ve 
kanıtıdır. Somut ve somut olmayan kültürel miras, 
tarihsel belgesel, estetik-sanatsal, simgesel, sosyal, 
ekonomik, dini ve manevi ve hatta politik değerler 
içerir. Yenilenemez bir kaynak olan kültürel mirasın, 
toplumumuz için önemli değer olan “emanet” 
kavramıyla özdeşleştirilerek içerdiği tüm değerleriyle 
birlikte gelecek nesillere aktarılması toplumsal bir 
sorumluluktur’’tanımlamasını yapmaktadır.

Son yıllarda giderek artan kültür turizmi arkeolojik 
varlıkların turistlerden zarar görmesine yol açmaya 
başlamıştır. Bazı dünyaca ünlü yerleşmeler turizmden 
korunmak için anıtları koruma altına almıştır. Örneğin 
Lascaux Mağarası’ndaki duvar resimleri ziyaretçilerin 
neden olduğu bakterilerden zarar görmeye başlayınca 
1963’de ziyarete kapatılmıştır. Stonehenge şu an ziyarete 
açıktır ve yakınında müze açılmıştır. Lascaux’daki 
gibi replikaların yapılması ve ziyaretçilere açılması 
kullanılan çözüm yollarından biri olarak görülmüştür. 
Ancak, günümüzde kültürel mirasın yaşama ‘aktif’ 
olarak katılımı, korumanın esası olarak görülmektedir ve 
bu olgu da bir ikilem oluşturmaktadır. 

Çoğu açık alanlarda çatı korumasız olan eserler hava ve 
kötü iklim koşullarının tahribatına da açıktır. Kalıntıların 
korunması sanatsal değerleri ile müzede sergilenmesi, 
duvar resimlerinin, yer döşeme mozaiklerinin, duvar 
örgü örneklerinin olduğu gibi korunması her zaman 

tercih edilmektedir. Ancak bu koşullarda bile ışık, nem 
gibi gerekli iklimlendirmeler problem olmaktadır. 
Yine de koruma için birçok eser yakındaki müzeye 
nakledilmektedir. 

Bir çok uygulamada artık kültürel mirasın yapı 
kalıntılarının bulunduğu alanları açık hava müzesine 
dönüştürerek yerinde koruma ve restorasyon işlemlerini 
yapmak daha ağırlık kazanmaktadır. Sanatsal değer 
taşıyan ve/veya ender, ve/veya simgesel, ve/veya sosyal, 
ve/veya ekonomik, ve/veya dini ve/veya manevi ve/
veya hatta politik değerler olan kültür varlığını yerinde 
koruma, çatı örtüleri, koruma yapıları ile koruma altına 
alınmaktadır. Buna örnek olarak, Knossos Sarayının 
bir kısmı, Pompei yapılarının bir kısmı, Türkiye’de 
Troia’nın bazı yapı kalıntıları (Foto. 9), Çatalhöyük, 
Milet Piskoposluk Sarayı, Ephesos Terasevler (Foto. 
10), Pergamon kazı alanı (Foto. 11), Side Roma Hamamı 
(Foto. 12) gösterilebilinir.

Diğer yandan özgün eserin müzeye taşınması, özgün 
bağlamında ise replikasının sergilenmesine yönelik 
tartışmalı uygulamalar da bulunmaktadır. Günümüzde 
örneğin Atina Akropolisi gibi yoğun ziyaretçisi olan 
alanlarda anıtsal yapıyı, yapının bir bölümünü, sanat 
eserini tümüyle yeni yapılan Akropolis Müzesi’ne 
taşıma ve koruma altına alma, kopyalarını alana-yapıya 
yerleştirme yoluna gidilmiştir. Ülkemizde bu düşünceye 
örnek ise Sagalassos’daki Hereon Anıtmezar’dır. Anıtın 
kabartmalarının yerine kopyaları konularak orijinalleri 
müzede koruma altına alınmıştır.

Çağımızda gelişen diğer bir koruma ve yeniden 
yapılandırma örnekleri ise “deneysel arkeoloji” ile 
gerçekleştirilmektedir. Deneysel arkeoloji (experimental 
archaelogy) işlevi teknolojisi ya da süreci tam olarak 
anlaşılmayan arkeolojik bulguların tanımlanması 
için kullanılan bir yöntemdir. Yöntem geçmiş 
dönemlerdeki bir buluntu ya da nesnenin modelinin 
yapılarak işlevlendirilmesidir (Bahn, Renfrew 2013: 
88). Bu şekilde, yapı veya yapı izlerinden yola çıkarak 
biçimlendirme ve oluşturma süreci, deneysel olarak 
saptanmaya çalışılmaktadır. Bu süreç deneysel olarak 
belgelenmekte ve arkeolojik malzemenin yorumunda 
tekrar kullanılmaktadır. İlk başlarda daha çok Paleotik 
Çağ aletleri üzerine başlamış olan uygulama daha 
sonra gelişerek yapı ayağa kaldırma boyutuna kadar 
ulaşmıştır. Mehmet Özdağan’nın Trakya’da yaptığı 
çalışmalar sırasında Aşağıpınar mevkiinde yaptığı ahşap 
ve çalılıklardan oluşan barınma kulübesi, amerikalı kazı 
ekibi tarafından Hitit’in başkenti Hatuşaş’daki kerpiçten 
yapılan Kale, Aşıklıhöyükte tekrar yapılan ilkel barınak-
evler bunlara iyi birer örnek teşkil etmektedir (Duru 
2014; www.asiklihoyuk.org,). Günümüzde bu yöntem 
en yaygın olarak küçük buluntularda, çakmaktaşı ve 
kemikten aletlerde, ilkel yöntemlerle maden ergitme gibi 
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farklı alanlarda kullanılmaktadır (Özdoğan 2014:150). 
Özellikle arkeolojik alanların var olan veya artık var 
olmayan kültürel mirasın boyutsal, hacimsel ölçeğini 
algılamak için, gelişen teknolojiyi kullanarak sanal 
gerçeklik ve arttırılmış gerçeklikten yararlanarak alan 
sunumu ve anlatımı yapılabilmektedir. Böylelikle 
bilimsel veriler ışığında üç boyutlu olarak yeniden 
canlandırılan yapılar ve mekanlar bilimsel gerçekliğini 
yeniden sorgulayabilir duruma gelmektedir. 

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 
arkeolojik  mirasa ilişkin verilerin,mümkün olduğunca 
tahribatsız teknikler kullanarak, bilimsel çalışma 
sonucunda elde edilmesi gerektiğini vurgular. Bu 
noktada, bilişim teknolojileri arkeolojik mirasın 
korunmasının farklı aşamalarında önemli katkılar 
sağlayan çok sayıda araç ve yöntem sunar. 3 Boyutlu 
Sanal Gerçeklik, Arttırılmış Gerçeklik (augmented 
reality), Hareket Yakalama, Uzaktan Algılama, Lazer 
Tarama, GPS bağlantılı Coğrafi Bilgi Sistemleri 
arkeolojik miras ile ilgili olarak kullanılan uygulamaların 
başında gelir. Bilişim teknolojilerinin kullanımı; koruma 
alanında, eserlerin belgelenmesi, rekonstrüksiyonu, 
görselleştirilmesi ve analiz edilmesi gibi konularda 
ülkelere tanıtım alanında olduğu kadar ekonomik 
olarak da çok yüksek kazanım ve istihdam artışı sağlar. 
Aynı zamanda arkeologlara, arkeolojinin geleneksel 
yorumlama yaklaşımı ile sadece masa üstü bilgiler 
ile değerlendirilmesi ve yorumlanması ile yetinmeyip 
(Hodder 2003), eserleri yorumlama yeteneği de  
kazandırmaktadır. Arkeolojik eserlerin sanal gerçeklik 
alanında 3 boyutlu sanal gerçeklik ile görüntülenmesinde 
VRML (Vitrual Reality Modeling Language) yazılım dili 
bilgisayarda grafik oluşturarak arkeolojik nesnelerin 
internet tabanlı ortamda yayınlanmasını sağlamaktadır. 
Bu yöntem arkeolojik nesnelerin sanal ortamda 3 boyutlu 
görüntülenmesini sağladığı gibi megalatik anıtların, 
çanak-çömleklerin müzelerdeki eserlerin simülasyonu ve 
modellemesi ile sit alanlarındaki yıkıntı bina ve eserlerin 
rekonstrüksiyonunun yapılmasında da kullanılmaktadır. 
Arttırılmış Gerçeklik (AG) bilgisayarlarda hazırlanmış 
içeriklerin gerçek objeler ile birleşerek gösterilmesidir. 
AG arkeolojide örneğin sit alanındaki binanın eksik 
bölümlerinin bilgisayarda içerik olarak oluşturulup, 
gerçek binanın kalıntılarının ses de dahil olmak 
üzere görüntünün bütünleşik olarak izlenebilmesidir 
(Karaarslan 2014). 

Koruma yaklaşımının uzun bir yoldan geçerek, bireysel 
çabalardan toplumun ortak düşüncesine ve sonunda 
ulusal ve uluslararası kriterler ile çerçevelenerek 
günümüzdeki halini almıştır. Bu yolda farklı bakış açıları 
tartışılmış farklı uygulamalara gidilmiştir. Uluslararası 
düzeyde arkeolojik alanlara yönelik yaklaşım ve ilkelerin 
ilk kez tanımlanması UNESCO tarafından 1956’da kabul 
edilen “Recommendation on International Principles 

Fotoğraf 10 - Terasevler, Ephesos (Sabine Ladstaetter, Foto:10,191) 
/ Terrace Houses, Ephesus (Sabine Ladstaetter, Foto:10,191)

Fotoğraf 11 - Pergamon Kazı Alanı (Martin Bachmann, Foto: 9, 167) / 
Pergamon Excavation Site (Martin Bachmann, Foto: 9, 167)

Fotoğraf 12 - Roma Hamamı, Side (Kaderli 2006) / Roman Bath, 
Side (Kaderli 2006)

Fotoğraf 9 - Megaron Ön Holü, Troia  (Kaderli 2014) / Anteroom 
of Megaron, Troia (Kaderli 2014)
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Applicable to Archaeological Excavation” belgesiyle 
olmuştur. Bundan sonra farklı yıllarda üzere birçok 
uluslararası belgede arkeolojik mirasa ve korunmasına 
yönelik müdahale tavır ve ilkeleri yer almıştır. ICOMOS 
tarafından hazırlanan “Arkeolojik Mirasın Korunması ve 
Yönetimi Tüzüğü” de bu çerçevede ‘yönetim’ vurgusunu 
da kazanarak gelişen kapsamın ve yaklaşımların önemli 
bir göstergesidir.

Önceleri arkeolojik alanlarda - yapıda koruma 
düşüncesi tek yapı boyutunda sergilemek amacıyla 
gerektiğinden uzak yerlere taşınarak yapılmaya 
çalışılmıştır. Daha sonraki adımda anıtlara sahip 
çıkılarak yerinde koruma önem kazanmış ancak 
korumada restorasyon uygulamaları yeni malzemelerle 
sağlamlaştırmadan bütünlemeye ve tamamlamalara 
geçmiştir. Bu da anıtların asıl yapılarından, mimari ve 
strüktürlerinden uzaklaşmalarına neden olmuştur. Bu 
tutum içerisinde toplumun ilgisini çekemeyen anıtların 
bakım ve korunmasının olanaksız olduğu görülmüş, bu 
nedenle kültürel mirasın olabildiğince fazla ziyaretçiyi 
çekebilmesi ilke olarak kabul edilmiştir. Burada önemli 
olan, ilgi yaratmak için, tarihi kimliğin bozulmaması ve 
kalıntının tehlike altına girmemesidir. Ancak kültürel 
mirasın korunmasında ve onarılmasındaki amaç onları 
bir sanat eseri olduğu kadar bir tarihi belge olarak 
korumaktır. Gösterilen yoğun ilgi arkeolojik alanların 
ve içindeki anıtların yavaş da olsa zarar görmesine ve 
yıpranmalarının hızlanmasına neden olmuştur, olmaya 
devam etmektedir. 

Değerlendirme
Günümüzde uluslararası platformlarda tarihsel çevre 
koruması tek anıt korumasından başlayarak çağdaş 
işlevlerle bütünleşerek korumayı amaçlayan bir 
anlayışa ulaşmıştır. Türkiye, kültür mirasının korunması 
konusunda uluslararası belgelere imza atarak, Avrupa 
ülkelerine benzer hukuksal düzenlemeler yapmış, yetkili 
ve sorumlu örgütleri oluşturarak devlet tarafından 
yapılması gerekenler konusunda epey yol almıştır. 
Bu belgelerden öne çıkan 1954’de Avrupa Kültür 
Antlaşması, 1967’de ancak kabul edilen Venedik Tüzüğü, 
1975 yılında kabul edilen Amsterdam Bildirgesi, 1999 
yılında kabul edilen Malta’daki Arkeolojik Mirasın 
Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi’’dir.

Türkiye, önümüzdeki süreç içerisinde geçmişteki 
yönelimlerin olumsuz yanlarını göz önüne alarak kültür 
politikalarına ve kültürel mirası korumaya ilişkin yeni 
kararlar üretmek zorundadır. Öncelikle toplumsal gelişim 
sürecinde kültürün ekonomik ve politik tercihlerle tam 
bütünleşmesini sağlayacak, 1990’larda her düzeyde 
dışlanmış planlama kavramını içerecek, makro düzeyde, 
uzun ve orta verimli hedeflere sahip entegre bir 
ulusal kültür politikasına gereksinim duyulmaktadır. 

Oluşturulacak sanayi ve kentleşme politikalarıyla uyumlu 
ve koşut programların ve eylemlerin de yer aldığı makro 
yaklaşım içerisinde kültürel mirasın korunmasında ve 
gelecek kuşaklara aktarılmasında evrensel değerler 
olan demokrasi ve insan hakları gibi değerlere katkıda 
bulunacak stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Küreselleşmenin getirdiği kültür erozyonuna karşı somut 
kültürel mirasın en önemli kimlik koruma araçlarından 
biri olduğu kabul edilmeli, UNESCO, Avrupa Birliği gibi 
örgütlerin tavsiyeleri incelenmeli ve dikkate alınmalıdır.
Türkiye’de mimari ve kentsel kültür mirasının korunması 
amacıyla kamu müdahalesini düzenleyen, yönlendiren 
önemli yasal mevzuat oluşturulmaya çalışılmıştır. Ülke 
genelinde alınan önlemler ve çıkarılan yönetmelikler ile 
ülke bütününde, bölge, kent ölçeğinde yetki dağılımını 
sağlayıcı tedbirler alınması aşamasına gelmiştir. 
Türkiye’de çıkarılan temel yasalar ile son yıllarda artık 
Avrupa’da uygulanan çağdaş koruma düzeyine ulaşmaya 
başladığı ve yakından takip ettiği görülmektedir. 

Ulusal kültür politikaları, çevre politikaları içerisinde 
kültürel mirasın yeri ve yönetimi ile sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilir gelişme, kültürel mirasın kentsel yaşamla 
bütünleşmesi ve korumasında halk katılımının arttırılması 
bunun ekonomik ve toplumsal yansımaları incelenerek 
teşvik edilmelidir.

Bu yazının ağırlık noktası olan arkeolojik alanların 
korunması ve gelecek nesillere aktarılması salt arkeoloji 
ve koruma çalışmaları ile değil aynı zamanda koruma 
ve planlama süreçlerinin birlikte işlemesi gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Bir toplumsal sorumluluk olan 
arkeolojik mirasın korunması uluslararası kriterlere 
uygun, farklı disiplinlerle birlikte çalışması ile 
geliştirilen, ortak koruma politikaları ile denetlenebilen, 
tek bir koruma uygulaması ile değil süreklilik gösteren 
politikalarla sürdürebilirliğinin sağlanması ile 
mümkündür. Ören yerlerinin uzun vadeli ve gerçekçi 
korunmaları ancak çeşitli disiplinlerin bir arada çalışması 
ve görevlendirilmesi çok yönlülüklerin ele alınması 
sonucu başarılabilinir. Bu bağlamda arkeolojik mirasın 
doğal kentsel ve sosyal çevresi ve bu çevrenin koruma 
tasarılarının kuramsal çerçevelerine dâhil edilmesi 
ön planda tutulmalıdır.  Bir arkeolojik alanın kendine 
özgü koşulları uluslararası standart ve antlaşmalar göz 
önünde bulundurarak ele alınmalı ve bu sunulan koruma 
tasarılarının ve konservasyon projelerinin temelini 
oluşturmalıdır. Arkeolojide bilişim teknolojilerin 
kullanılması gibi yenilikçi ve aktif katılımı öngören 
kuramsal-yorumlamalı arkeoloji (Post-Processual 
Archeology) gibi yeni çalışmalar ve görüşler uygulama 
alanı bularak geliştirilmelidir.
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TARİHE TANIKLIK EDEN EVLERDEN BİR ÖRNEK:
SALİHLİ MÜDİRE HANIM EVİ

AN EXAMPLE OF BUILDINGS WITNESSING HISTORY: 
SALİHLİ MÜDİRE HANIM HOUSE

Harun Ürer*1

Özet
Salihli’nin istasyon bölgesinde bulunan Müdire Hanım Evi 20. yy. başında inşa edilmiş geleneksel Türk konut mi-
marisinin yöresel uygulamalarından biridir. Doğu cephede yer alan ve inşa tarihine ait kitabeye göre 1901 yılında inşa 
edilen yapı, hem Kurtuluş Savaşına tanıklık etmiş hem de Salihli tarihinde iz bırakan olaylara sahne olmuştur. Yapı, 
Kurtuluş Savaşının ilk yıllarında Çerkes Ethem tarafından karargah olarak kullanılmış, sahibinin İngiliz pasaportuna 
sahip olması nedeniyle de Yunan işgali sırasında ayakta kalmayı başarmıştır. 5 Eylül 1922’de geri çekilen Yunan ask-
erinin yakma girişiminden de kurtulmayı başaran Müdire Hanım evi Salihli Belediyesi tarafından kamulaştırılarak 
restore edilmiş ve bundan sonraki dönemde tarihe tanıklık etmiş bir yapı olarak özellikle genç nüfusun bilgilendiril-
mesi amacıyla kent arşivi ve müze olarak işlevlendirilmiştir.
 
Anahtar Kelimeler: Salihli, Kurtuluş Savaşı, Çerkes Ethem, Müdire Hanım, Restorasyon.

Abstract
Müdire Hanım House as an example of traditional Turkish domestic architecture was built in the early 20th century, 
located on the Salihli train station area. Built in 1901, according to the inscription on the east facade, the building wit-
nessed the Turkish War of Independence and also some prominent historical events related to the history of the town. 
The house was used as headquarters by Çerkes Ethem sometime during the war and survived the Greek occupation 
for the sake of its owner’s British nationality. Müdire Hanım House which survived the arson attempt of retreating 
Greek army in September 5, 1922, later expropriated and restored by Salihli Municipality as a monument, town ar-
chive and museum especially to inform younger generations.

Keywords: Salihli, Turkish War of Independence, Çerkes Ethem, Müdire Hanım, Restoration

*1 Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü, İZMİR 
1  e-posta: harun.urer1@gmail.com
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Toplumların tarihi  resmi organlar ya da tarihçiler 
tarafından kayıt altına alınırken, sosyal hayatın gereği 
olarak ortaya çıkan ve mimari gelenekler doğrultusunda 
gerçekleşen yapılı çevre de adeta tarihi birer vesika olarak 
işlev görmekte, “Kültür” ve “Medeniyet” kavramlarının 
somut tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle 
koruma konusunda batılı ve gelişmiş toplumlara kıyasla 
kat etmemiz gereken daha çok yol olduğunu kabul ederek 
şu tespit yapılabilir: Üzerinde yaşadığımız bu topraklar 
Türk kültür ve medeniyetinin dünya üzerinde var olan en 
önemli uygulama alanı ve aynı zamanda dünya tarihine 
mal olmuş en önemli medeniyetlerin ev sahibidir.

1919-1922 yılları arasında Anadolu’da yaşanan Kurtuluş 
Savaşı, bir diğer deyişle “var olma mücadelesi” zaferle 
sonuçlanırken, bu mücadele döneminde yaşanan olaylar 
kadar söz konusu olaylara sahne olan ve tanıklık eden 
bazı mimari yapılar halen dönemin tanıkları olarak 
varlıklarının sürdürmekte ya da ayakta kalma mücadelesi 
vermektedir. Özellikle şehir ve kasaba ölçeğindeki 
yerleşim birimlerinde bulunan bazı sivil yapılar ya 
bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış 
ya da kurtuluş yolunda önemli olaylara sahne olmuştur. 
Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir örnek de 
çalışmamıza konu olan Müdire Hanım Evi’dir.  Makale 
kapsamında etraflıca ele alınan yapı aynı zamanda 
1920 ile 1922 yılları arasında yaşanan Salihli’nin işgal 
sürecindeki ilginç hikâyesi ile tarihi bir vesika olarak 
öne çıkmaktadır. 

Yapının Tarihi ve Salihli İçin Önemi
Müdire Hanım Evi, 19. yüzyılın son çeyreğinde 
demiryolu hattı ile birlikte gelişmeye başlayan Salihli’nin 
istasyon bölgesinde yer almaktadır. Halen hizmet 
veren istasyon binasının güneyindeki yapı geleneksel 
uygulamalar doğrultusunda inşa edilmiştir (Foto. 1). 
Yapının tarihine ışık tutan en önemli veri, doğu cephenin 
üst seviyesinde yer alan bazı rakam ve harflerdir. 
Sıva ile oluşturulmuş iki kesme taş kartuşunun içine 
yerleştirilmiş bu verilerden ilkinde; üstte 1901 tarihi ve 
alt sırada Ϻ (mu) ya da Π (pi), 9, ◊ (eşkenar dörtgen) ve 
1 rakamı bulunmaktadır (Foto. 2, Şek. 1). İkinci kartuşta 
da I (iota) ve A (alpha) harfleri bulunmaktadır (Foto. 3, 
Şek. 2). Anadolu’nun dini ve sivil mimarlık geleneğine 
bakıldığında yapıların üzerinde yer alan tarihlerin 
genellikle inşaatın bitirildiği yıla ait olduğu, başlangıcı 
da ifade etme ihtiyacı duyulduğunda iki tarihe birden 
yer verildiği görülmektedir. Bu bilgiden hareketle ilk 
kartuşta yer alan 1901 ibaresinden muhtemelen inşaatın 
bu tarihte tamamlandığı anlaşılmaktadır. Alt satırda yer 
alan Ϻ ya da Π harfi ile 9, ◊ ve 1 rakamının ne anlama 
geldiği tam olarak anlaşılamamıştır. Ϻ’nin Yunanca’da 
Mart ve Mayıs (Μάρτιος, Μάιος) aylarını simgeleme 
olasılığı bulunsa da 9, ◊ ve 1’in ne anlama geldiği 
konusunda geçerli bir tahminde bulunmak güçtür. İkinci 

Fotoğraf 1 - Müdire Hanım Evi, güney cephe, genel görünüş / 
Müdire Hanım House, southern facade, general view 2010.

Fotoğraf 2 - Müdire Hanım Evi, doğu cephe, I. yazı kartuşu / 
Müdire Hanım House, eastern facade, 1st inscription.

Fotoğraf 3 - Müdire Hanım Evi, doğu cephe II. yazı kartuşu / 
Müdire Hanım House, eastern facade, 2nd inscription.

Şekil 1 - Müdire Hanım Evi, doğu cephe I. yazı kartuşu çizimi 
/ Müdire Hanım House, eastern facade, 1st inscription, drawing.

Şekil 2 - Müdire Hanım Evi, doğu cephe II. yazı kartuşu çizimi 
/ Müdire Hanım House, eastern facade, 2nd inscription, drawing.
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kartuşta yer alan I ve A harflerinin ise inşaatı yapan usta 
ya da ustaların adını simgelemesi güçlü bir olasılıktır.
Yukarıda ifade edilen tarih kaydına göre; Kurtuluş 
Savaşına tanıklık etmiş Müdire Hanım Evi’nin Kıbrıslı 
Ahmet Sadık Bey tarafından 1901 tarihinde yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır. Metin Türker’in (85 yaşında, Ahmet 
Sadık Bey’in torunu) verdiği bilgiler, hem yapı hem 
de dönem ile ilgili tarihi belge niteliğindedir. Alınan 
bilgilere göre; avluya açılan kuzey cephedeki camekân 
çıkmanın üçgen alınlığında yer alan yazı (kitabe) bugüne 
ulaşamamıştır. Söz konusu kitabenin içeriği konusunda 
da kesin bir bilgi elde edilememiştir. Türker, Müdire 
Hanım Evi’nin plan şemasının bizzat dedesi Ahmet Sadık 
Bey tarafından belirlendiğini, inşaatı ise Rum ustaların 
yaptığını ifade etmektedir. Yapının plan şemasına 
bakıldığında, uygulamanın, bölgenin konut örneklerinin 
plan şemalarının yanı sıra geleneksel Türk Evi Plan 
düzenlemeleri ile de örtüştüğü görülmektedir. Doğu 
cephede bulunan I ve A harfleri de büyük bir olasılıkla 
inşaatı Rum ustaların yaptığı bilgisini doğrulamaktadır.

Türker’in verdiği önemli bir bilgi de inşaatta kullanılan 
bazı malzemenin Yunanistan ve Fransa’dan getirildiği 
bilgisidir. Batı Anadolu Bölgesinde 19. yüzyıldan 
itibaren yaygınlaşmaya başlayan ve genel olarak 
“Levanten Mimarisi” ya da “Levanten Tipi” olarak 
tanımlanan mimari geleneğin sadece bir grup yapıda 
değil, malzeme olarak kiremitten konsola, karosiman 
döşemeden demir desteğe kadar bölgenin tüm mimarlık 
faaliyetlerinde kendini gösterdiği anlaşılmaktadır1. Bu 
önemli bilgiler, mimari geleneklerin keskin hatlarla 
bir ayrışmayı ifade etmediğini, aksine bir etkileşimin 
yaşandığını göstermektedir. Diğer taraftan, kimi zaman 
yalnızca ön cephe düzenlemesine göre ya da kullanılan 
bazı ithal malzemelerden hareketle “Levanten Evi” ya 
da “Rum Evi” şeklinde tanımlanan yapılarla ilgili daha 
dikkatli olunması gerektiğini gösteren Müdire Hanım 
Evi, aynı zamanda Yunan harfleri görülen bütün yapıların 
Rum Evi olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de iyi 
bir örnek oluşturmaktadır.

Yapı adını Müdire Hanım olarak bilinen M. Türker’in 
annesi Zehra Türker’den almaktadır. Salihli halkının 
belleğinde yardımseverliği ile iz bırakan Zehra 
Türker’in, işgal yıllarının ardından bugünkü yapıyı adeta 
bir biçki-dikiş atölyesine çevirdiği, birçok kişiyi meslek 
sahibi yaptığı ve bu nedenle de sevilen bir kişi olduğu 
bilinmektedir.

1900’lerin başlarında Salihli yerleşiminin merkezi 
konumunda bulunan ve aynı zamanda Müdire Hanım 
Evi’nin de yer aldığı istasyon bölgesi daha çok ithalat-
ihracat yapan zengin Rumların oturduğu bir bölge 

1 Feyyaz Erpi, “İzmir’de Levanten Mimarisi”, Mimarlık, S.1, 
Ocak 1975, s. 15-18.

olarak öne çıkar. Müdire Hanım Evi’nin kapsamlı bir 
müdahaleye maruz kalmadan bugüne ulaştığı, 1920-22 
yılları arasında yaşanan işgal döneminde gerçekleşen 
yağma ve tahribattan da etkilenmediği bilinmektedir. 
M. Türker’in dedesi Ahmet Sadık Bey’in Kıbrıs tebaalı 
olması ve dolayısı ile İngiliz pasaportunun bulunması 
yapının zarar görmeden bugüne ulaşmasında en 
önemli etkendir. Ahmet Sadık Bey, kapıya gelen işgal 
askerlerine İngiliz pasaportunu göstermiş bunun üzerine 
işgal komutanının emri ile evin kapısına İngiliz bayrağı 
asılmış ve işgal boyunca evin önünde nöbet tutularak 
zarar görmesi engellenmiştir.

Müdire Hanım Evi’nin bir diğer önemli özelliği de 
Kurtuluş Savaşı Döneminde Çerkes Ethem tarafından 
hem karargâh hem de ikamet amacıyla kullanılmış 
olmasıdır. Kurtuluş Savaşı Mücadelesinde önce hizmetleri 
sonra da muhalefeti ile öne çıkan Çerkes Ethem’in 
Batı Cephesinde önemli hizmetlerde bulunduğu, hatta 
Yozgat’taki Çapanoğlu İsyanını bastırdığı, bunun 
ardından Ankara Hükümetini yönlendirme ve tehdide 
varan girişimlerde bulunduğu bilinmektedir2. M. 
Türker; Yunan askerlerini Sart Cephesinde tek başına 
durdurmayı başaran Çerkes Ethem’in söylenenlere 
göre 30-35 bin kişilik efradı (askeri gücü) olduğunu, 
adeta kendi hâkimiyetini ilan eden Çerkes Ethem’in sağ 
kolu olarak bilinen Kuşçu Eşref ile birlikte asi olarak 
ilan ettikleri isyancıları Salihli’de Kule adı verilen bir 
yapıda cezalandırdıklarını, buraya gidenin bir daha geri 
dönmediğini ifade etmektedir.

Ankara Hükümeti ile yolları ayrılan Çerkes Ethem, Batı 
Cephesinde Yunanlılarla birlikte hareket etmiş, I. İnönü 
Savaşının ardından Yunanlıların kontrolü altındaki 
bölgeye geçmiş, bir süre Salihli’de Eşref Bey’in 
çiftliğinde kalmış ve İzmir’in kurtuluşundan önce de 
Yunanistan’a götürülmüştür. Daha sonra Suriye’ye 
oradan da Amman’a geçen Çerkes Ethem, 1938’de 
affedilmesine rağmen ülkeye dönmemiş, 1949’da 
Amman’da ölmüştür3.

Çocukluğunda, yaşlılardan duydukları doğrultusunda 
işgal dönemine ilişkin hatıralarını aktaran M. Türker, 
dönemle ilgili şu bilgileri vermektediir: 

“….Yunanlılar o dönemde halka çok işkence yapmış. 
Yunan askerleri istasyon meydanına topladıkları halkın 
bebeklerini ellerinden almış ve havaya atarak altlarına 
süngü tutmuşlar. Evin hemen ilerisinde, istasyonda, 
lokomotiflerin İzmir’e dönüş yaptığı yerde büyük bir 
hangar varmış. Burada lokomotifler depolanırmış. İşgal 

2 Nuran Kılavuz, “Kahramanlıktan Vatan Hainliğine, Çerkes Et-
hem, Kuvve-i Seyyare’nin Teşkili ve Tasfiyesi”, Fırat Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.21, S.1, s.274.

3 Bilgi için Bk: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi , Çer-
kes Ethem maddesi, c. 8,  s. 275-276, Ankara-1993.
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döneminde Yunan askerleri kaçarken halkı bu hangara 
doldurmuşlar. Kapıyı kapatıp önüne odun yığmışlar ve 
ateşe vermişler. Ancak Türk Süvarileri yetişip yanmak 
üzere olan halkı kurtarmış. Hatta bizim ev de yakılmak 
istenmiş. Masanın üzerine halıyı koyup tutuşturmuşlar. 
Ancak halı alev almamış ve için için yanmış. Ortası 
delik o halının uzun süre evimizde bulunduğunu 
hatırlıyorum….”

Fotoğraf 4 - Müdire Hanım Evi ve ticari yapı / Müdire Hanım 
House and commercial building 2010.

Fotoğraf 5 - Ticari yapı / Commercial building 2010.

Şekil 3 - Müdire Hanım Evi Vaziyet Planı, 1/200. / Müdire Hanım 
House, plot plan before restoration.

Şekil 5 - Müdire Hanım Evi, bitişik parsellerle birlikte güney cephe çizimi, uygulama öncesi.

Şekil 4 -  Müdire Hanım Evi, zemin kat planı. / Müdire Hanım 
House, ground floor plan.
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Yapı Hakkında Genel Bilgi

Müdire Hanım Evi, bölgenin geleneksel konutlarından 
bugüne ulaşan ender örneklerden biridir (Foto. 4). Aynı 
parsel üzerinde yer alan tek katlı diğer yapı ise ticari 
amaçlı inşa edilmiştir (Foto. 5). Her ikisi de korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan 20. yüzyılın 
başına ait yapılar, istasyon ile birlikte gelişen bölgenin 
bugüne ulaşan tarihi bekçilerindendir.

Zemin kat ve üzerinde asıl yaşam alanını oluşturan 
birinci kattan meydana gelen iki katlı bir düzenlemeye 
sahip Müdire Hanım Evi, aslında hem bölgenin, hem 
de Anadolu’nun geleneksel konut anlayışını yansıtan 
bir mimari kurguya sahiptir. Tescilli iki ana yapının 
yer aldığı yaklaşık 600 m²’lik kapalı avlu şeklinde 
düzenlenmiş parsel içinde betonarme ve biriket malzeme 
ile inşa edilmiş niteliksiz ilave birimler yer almaktadır 
(Şek. 3). Her iki katında da yaklaşık olarak aynı plan 
şeması tekrarlanan yapının zemin katı depolama ve 
servis mekânlarına ayrılmıştır (Şek. 4). İnşa edildiği 
tarihten itibaren zemin kat ve iç avluda çeşitli ilavelerin 

(Foto. 6) gerçekleştirildiği yapıda, genel olarak orijinal 
plan şemasının korunduğu görülmektedir.

Müdire Hanım Evi parselin güneybatı köşesinde yer 
almaktadır (Şek. 5). Yan parsele açılan batı cephede 
daha sonra inşa edilmesi muhtemel yapı dikkate 
alınarak herhangi bir açıklığa yer verilmemiştir. Nitekim 
cephenin çatı seviyesinde yer alan örtü izlerinden ve 
duvar yüzeyindeki sıva kalıntılarından, bitişik olarak 
inşa edilmiş ancak bugüne ulaşamamış bir başka yapının 
varlığı anlaşılmaktadır. Bitişik parseldeki yapının bugün 
mevcut olmayışı batı cephenin ilk inşa dönemindeki 
durumunu izlememize imkân tanımaktadır. Buna göre; 
oldukça zarif çizgisel hatlarla gerçekleştirilmiş taş taklidi 
sıva uygulamasının yer aldığı batı cephe, dönemin estetik 
anlayışını ifade etmesi açısından da son derece önemlidir 
(Foto. 7-8). Günümüzde gerçekleştirilen yapılaşma 
uygulamalarına bakıldığında, kat adedi ne olursa olsun 
kör cephe konumundaki yüzeyler çoğunlukla ham olarak 
bırakılmakta, bu durum bitişik parselde gerçekleşecek 
uygulama tamamlanıncaya kadar kent ve yerleşim estetiği 
adına önemli bir görsel kirliliğe neden olmaktadır.

Fotoğraf 6 - Avluya inşa edilmiş iki katlı betonarme yapı / Iron 
concrete building with two floors built on the courtyard.

Fotoğraf 7 - Batı cephe / Western facade.

/ Müdire Hanım House, southern facade with neighboring plots before restoration, drawing.
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İç avluya açılan kuzey cephe sonradan inşa edilmiş 
niteliksiz eklentilerle büyük oranda kapatılmıştır. Zemin 
katın ortasında yer alan avlu girişinin üzerini örten bugün 
itibariyle balkon görünümlü çıkma, iki adet devşirme 
sütun parçası4 ile desteklenmiştir. Uzun kenarı basık 
kemerli iki yanı ise düz lentolu düzenlemeye sahip 
ahşap tavanlı çıkma, ikinci kat seviyesinde orijinal 
niteliğini koruyamamıştır (Foto. 9). Avlunun doğu 
kanadı boyunca inşa edilmiş tek katlı müştemilat ile 
yine avlunun batı kanadında yer alan ve aynı zamanda 
ana yapıya bitişik durumda olan iki katlı betonarme 
ilave, avlu düzeni ve özellikle kuzey cephenin algısını 
bozan müdahalelerdir. Yapının aynı zamanda en dikkat 
çeken cephesi olan ve iç avluya açılan kuzey cephenin 
zemin katında üç adet giriş bulunmaktadır. Cephenin batı 
ucunda yer alan girişten hem zemin kata hem de yapının 

4 Yapının son sahibi Metin Türker’den (85 yaşında) alınan bilgi-
lere göre; söz konusu sütun parçaları Salihli’nin 5 km. batısında 
yer alan Lidya uygarlığının başkenti Sart’tan getirildiği anlaşıl-
maktadır. 

ikinci katına ulaşılmaktadır. Doğudaki giriş ise yapının 
zemin katında yer alan ve avluya açılan bağımsız bir 
odaya aittir. Cephenin ortasında bulunan giriş ise avluya 
açılan ana giriş niteliğinde olup hem zemin kata hem 
de dolaylı olarak ikinci kata ulaşımı sağlamaktadır. Bu 
girişin doğusunda ise zemin katın orta sofasına açılan bir 
pencere yer almaktadır (Foto. 10).

Aynı cephenin ikinci kat seviyesinde ise doğudan batıya 
doğru sırasıyla; iki pencere, balkona açılan 5 kırmalı 
katlanır kapı, bir pencere ve yine bir kapı bulunmaktadır. 
Cephenin ortasında yer alan balkon açıklığının 
doğusunda yer alan pencere açıklıkları ile batısında 
yer alan bir pencere ve bir kapı açıklığının söveleri üst 
üste bindirilmiş yarım ve tam kesme taş izlenimi veren 
bir uygulaya sahiptir (Foto. 11-12). Cephenin ikinci kat 
seviyesinin batısında yer alan kapının ilk bakışta cephenin 
bu bölümdeki betonarme ilaveden hareketle her iki yapı 
arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla sonradan kapıya 
dönüştürülmüş bir pencere olabileceği akla gelmektedir. 
Ancak, hem pencerelerde görülen söve uygulamasının bu 
açıklıkta da yer alarak alt seviyeye kadar devam etmesi, 

Fotoğraf 9 - Kuzey cephe / Northern facade.

Fotoğraf 10 - Kuzey cephe, zemin kat girişi / Northern facade, 
ground floor entrance.

Fotoğraf 11 - Kuzey cephe, doğu pencereler / Northern facade, 
eastern windows.

Fotoğraf 8 - Batı cepheden ayrıntı / Western facade, detail.
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hem de betonarme eklentinin yerinde orijinal yapının 
bir parçası olan bir açık hayat uygulamasının bulunduğu 
bilgisi5 söz konusu kapı açıklığının orijinal bir uygulama 
olduğunu göstermektedir (Foto. 13).

Cephenin ortasında yer alan ve bugün açık bir balkon 
şeklinde düzenlenmiş olan bölümün katlanır kapı ile 
arkasında uzanan sofaya açıldığı, bu özelliği ile de 
bir cumba görünümüne sahip kapalı camekân çıkma 
olduğu öğrenilmiştir6. Ayrıca, 1930’lu yıllarda çekilmiş 
bir fotoğraftan mekânın bu yönde bir düzenlemeye 
sahip olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır (Foto. 
14). Mekânın kapalı bir çıkma olduğunu gösteren bir 
başka veri de saçak seviyesinde yer alan kesilmiş tavan 
kaplamalarından geriye kalan parçalardır (Foto. 15).

Yer yer yıpranmaların meydana geldiği sıvalı durumdaki 
kuzey cephenin her iki katının da, boya katmanlarının 
altında algılanabilen izlerden taş taklidi sıvalı olduğu 

5 Yapının son sahibi Metin Türker’den (85 yaşında) alınan şifahi 
bilgilere göre.

6 Yapının son sahibi Metin Türker’den (85 yaşında) alınan şifahi 
bilgilere göre.

Fotoğraf 12 - Kuzey cephe, batı pencere / Northern facade, 
western window.

Fotoğraf 13 - Kuzey cephe, kapı açıklığının sövesi / Northern 
facade, door frame.

Fotoğraf 14 - Metin Türker’in camekân çıkmada çekilmiş sünnet 
fotoğrafı / Metin Türker’s circumcision ceremony photo, taken in 
front of the glass window section 1930s.

Fotoğraf 15 - Kapalı çıkmanın bugüne ulaşan tavan kaplamaların-
dan bir bölüm / A remaining section of ceiling covering.
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anlaşılmaktadır. Zemin katta daha büyük ebatlı çizilen 
kesme taş boyutlarının cephenin ikinci katında küçüldüğü 
görülmektedir (Foto. 16,17).

İç avluya açılan doğu cephede sonradan yapılmış tek 
eklenti zemin kat seviyesindeki ahşap sundurmadır. Zemin 
ve üst kat seviyesindeki açıklıkları arasında herhangi bir 
uyum bulunmayan doğu cephenin, güneyinde kare planlı 
odaya açılan dar bir kapı, kuzeyinde ise girişi kuzey 
cephede yer alan yine bağımsız bir birime açılan pencere 
yer almaktadır (Foto. 18). Kuzey cephede olduğu gibi taş 
taklidi sıva ile hareketlendirildiği görülen doğu cephede, 
yer yer oldukça yoğun sıva yıpranmaları mevcuttur 
(Foto. 19).

Doğu cephenin ikinci katında, simetrik bir düzenleme ile 
yerleştirilmiş iki adet pencere yer almaktadır. Söz konusu 
pencereler gerek söve işçiliği ve gerekse boyutları 
itibariyle kuzey cephede yer alan pencerelerle aynı 

özelliklere sahiptir. Zemin kata göre daha küçük ebatlı 
olan taş taklidi sıva uygulamasına sahip doğu cephenin 
kuzey ve güney köşelerinde, pencere sövelerinde görülen 
kesme taş dizisi uygulamasına sahip söve düzenlemeleri 
ile son bulmaktadır. Saçak geçişi, hem kuzey hem de 
doğu cephede, düz bir silme, tek sıra kirpi saçak ve 
onun da üzerinde yine tek sıra tuğla dizisinden meydana 
gelmektedir (Foto. 20,21).

Fotoğraf 18 - Doğu cephe / Eastern facade.

Fotoğraf 19 - Doğu cephenin ikinci katı / Second floor level, 
eastern facade.

Fotoğraf 16 - Kuzey cephenin zemin katında bulunan taş taklidi 
sıvadan detay / Detail, stone imitation stucco from ground floor 
level, northern facade.

Fotoğraf 17 - Kuzey cephenin ikinci katında bulunan taş taklidi 
sıvadan detay / Detail, stone imitation stucco from second floor 
level, northern facade.
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Doğu cephenin güneyinde, aynı zamanda hem parseli 
hem de yapıyı sınırlayan yaklaşık 2.5 m. yüksekliğe 
sahip bahçe duvarı yer almaktadır. Duvar üzerinde yer 
alan iki kanatlı avlu girişi, giriş açıklığını korunaklı bir 
hale getiren kırma çatılı sundurma ve dere taşı döşeli 
avlu bölgesel olduğu kadar Anadolu’nun birçok yerleşim 
merkezinde görülen geleneksel bir uygulamadır (Foto. 
22).

Müdire Hanım Evi’nin güney cephesi parsel sınırına 
oturtulmuştur. Ana girişin de yer aldığı bu cephe yaklaşık 
50-60 cm. yükselen kaldırım kotu nedeniyle yüksek 
bodrumlu tek katlı bir cephe görünümüne sahiptir. 
Cephenin ortasında yer alan tek yönlü betonarme 

merdivenin orijinal olmadığı, ayrıca merdiven 
sahanlığının altına da yapının zemin katına açılan bir 
giriş açıldığı anlaşılmaktadır. Cephenin zemin kat 
seviyesinde, merdivenin sağında ve solunda kareye yakın 
bir düzenlemeye sahip demir kepenkli ikişer pencere yer 
alır. Ayrıca merdivenin batısında muhtemelen sonradan 
açılmış dikey dikdörtgen bir ışıklık mevcuttur (Foto. 23).

Düz silmelerle hareketlendirilen güney cephenin 
saçak düzenlemesi diğer cephelerle aynıdır.  Sonradan 
inşa edilmiş tek yönlü merdivenin ulaştığı ikinci kat 
seviyesindeki ana giriş, geniş söveli ve basık kemerli 
düzenlemesi ile öne çıkmaktadır (Foto. 24).

Fotoğraf 20 - Kuzey cepheden detay / Detail, northern facade.

Fotoğraf 21 - Doğu cepheden detay / Detail, eastern facade.

Fotoğraf 22 - Avlu girişi / Courtyard entrance.

Fotoğraf 23 - Güney cephe, genel görünüş / Southern facade, 
general view.
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Girişin iki yanında yer alan basık kemerli pencereler düz 
silmeleriyle dikkat çekmektedir. Boyutları itibariyle doğu 
ve kuzey cephede bulunan pencerelerle aynı özelliklere 
sahip bu açıklıkların orijinal olarak bugüne ulaştığı anlaşılan 
kepenkleri işlevsel bir düzenlemeye sahiptir. Kepenklerden 
her kanadın alt yarısı kısmi olarak açılabilir tasarlanmış, 
bu sayede kepengin tamamını açmadan dışarıyı kontrol 
edebilme fırsatı yakalanmıştır (Foto. 23). Doğu ve kuzey 
cephede yer alan kepenklerin sonradan değiştirilerek masif 
kapaklar halinde inşa edildiği, her iki cephede yer alan 
pencerelerin de güney cephedeki bugüne ulaşmış kepenk 
düzenine sahip olduğu öğrenilmiştir7.

Kuzey ve doğu cephelerde görülen kademeli silme ve 
pencere sövesi uygulamalarının aksine güney cephede yer 
alan pencereler düz söveleri ve cephe silmeleri ile dikkat 
çekmektedir. Güney cephenin bu sade görünümünden 
hareketle çeşitli tahminlerde bulunulabilir. Buna göre; 
cephe ya ilk inşa döneminin ardından tadilat geçirmiş 
ve bugünkü görünümünü almış ya da doğrudan sokağa 
açıldığı için fazla önemsenmemiş olabilir. Ancak sağır 
halde olan, muhtemelen de daha sonra yapılacak bir bina 
ile kapatılması neredeyse kesin olan batı cephenin bile taş 
taklidi sıva ile hareketlendirildiği düşünüldüğünde (Foto. 8) 
ana girişin yer aldığı güney cephenin sade bir düzenlemeye 
sahip olması düşük bir olasılıktır. Bu durumda geçmişte 
gerçekleşen bir tadilatla cephenin bugünkü görünümüne 

7 Yapının son sahibi Metin Türker’den (85 yaşında) alınan şifahi 
bilgilere göre.

kavuştuğu düşünülmektedir. Ayrıca ilk inşa aşamasında 
tuğla malzeme ile yapılan şaşırtmalı söve uygulamasının 
sonraki bir tadilatta düz söveye dönüştürülmesinin işçilik 
açısından geçerli bir nedeni bulunmamaktadır. Ancak, sıva 
yenilemesi aşamasında kolaycı bir anlayışla taş taklidi sıva 
uygulamasından vazgeçilmiş olabileceği akla gelmektedir. 
Cephenin bugünkü durumu ile ilgili yapılan söz konusu 
yorum ve tahminlerin yerinde olduğu, güney cephenin de 
daha önce diğer cepheler gibi taş taklidi sıva uygulamasına 
sahip olduğu ve 1950’lerde yapılan bir tadilat sırasında 
yeniden sıvandığı öğrenilmiştir8. Buna göre; güney cephenin 
taş taklidi sıvalı olmayışı zaman içinde gerçekleşmiş bir 
değişikliğin sonucudur. Kapı-pencere açıklıkları ile köşe ve 
kat ayrımında yer alan düz silmelerin diğer cephelerden farklı 
olması ise olası bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. 
Nitekim Anadolu’nun diğer bölgelerindeki konut mimarisine 
bakıldığında, avlu içinde konumlandırılmış yapıların yol 
cepheleri ile avlu cephelerinin bir miktar farklılık arz ettiği, 
avluya açılan cephelerin sokak cephelerine göre daha özenli 
bir işçiliğe sahip olduğu görülmektedir9.

İç Mekânlar
Yapının ana girişi güney cephede yer almaktadır. Tek yönlü 
bir merdivenle ulaşılan iki kanatlı ahşap kapıdan ulaşılan 
yaşam katı, Geleneksel Türk Konut Mimarisinde “orta 
sofalı” ya da “karnıyarık plan tipi” olarak adlandırılan 
şemaya uygun olarak inşa edilmiştir (Şek. 6). Söz konusu 
plan şemasında iki temel prensip bulunmaktadır. Bunlardan 
ilki; bir ulaşım mekânı olan sofa, diğeri ise sofanın etrafında 
sıralanan yaşam birimlerini oluşturan odalardır. Sofa ile 
odaların ilişkisi dikkate alındığında; iç sofalı, orta sofalı, 

8 Yapının son sahibi Metin Türker’den (85 yaşında) alınan şifahi 
bilgilere göre.

9 Özellikle iç avlu düzenlemesinin vazgeçilmez olduğu Şanlıur-
fa, Gaziantep ve Mardin bölgelerinde görülen konut ve avlu 
düzenlemelerinde iç avluya açılan cephenin sokak cephelerine 
göre daha özenli olduğu görülmektedir.

Şekil 6 - Müdire Hanım Evi, ikinci kat planı. / Müdire Hanım 
Hause, second floor plan.

Fotoğraf 24 - Güney cephe, ana giriş / Southern facade main ent-
rance.
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dış sofalı gibi sınıflandırmalara sahip bu plan şemasında 
en sık rastlanan uygulama, örneğimizde de olduğu gibi orta 
sofalı plan şemasıdır. Ortada yer alan kuzey-güney yönünde 
uzanan sofa doğu ve batısında yer alan odalara ulaşım 
sağlayan dağılım mekânı niteliğindedir (Foto. 25). Güney 
ucu ana giriş olan sofanın kuzeyinde bugün açık bir balkona 
dönüştürülmüş orijinalde kapalı çıkmaya ulaşımı sağlayan 
katlanabilen paravan bir kapı bulunmaktadır. Yukarıda 
da ifade edildiği gibi, bugün itibariyle açık balkon şekline 
dönüştürülmüş alanın orijinal plan şemasında camekânlı bir 
mekân olarak düzenlendiği ve iç sofanın bir parçası olduğu 
anlaşılmaktadır (Foto. 26).

Taban ve tavan kaplamaları ile orijinal olarak bugüne 
ulaşmış sofanın tavan uygulaması bölgesel bir tercih olarak 
değerlendirebileceğimiz bindirme tekniği adı verilen 
yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Bu teknik, yaklaşık 20-
25 cm. genişliğe sahip tahtaların geniş aralıklarla tavana 
monte edilmesi, boşlukların da yine aynı malzeme ile daha 
önce yerleştirilen kaplama tahtalarının üzerine gelecek 
şekilde yine aynı ebatlardaki malzemelerle kapatılması 
esasına dayanmaktadır (Foto. 27-28). Genel olarak sade 
bir görünüm arz eden yapının en özenli mekânının sofa 
olduğu söylenebilir. Tavan geçişlerinde oluşturulmuş iç 
bükey kavisler ve bu kavislerin altında yer alan dekoratif 
alçı kuşak, mekânın farklı bir şekilde vurgulandığını 

göstermektedir. Tavan eteğini dolanan alçı kuşağın üzerinde; 
geometrik geçmeli düğüm oluşturan çift yönlü simetrik lale 
motifleri yer almaktadır. Yer yer deformasyona uğramış lale 
motiflerinin genel olarak iyi korunmuştur (Foto. 29).

Sofanın doğusunda, birer kapı ile sofaya açılan eş 
büyüklükte iki oda bulunmaktadır (Foto. 30). Bu iki 
mekândan güneyde yer alan odanın güney cephesinde 
iki, doğu cephesinde ise bir adet olmak üzere toplam 
üç penceresi bulunmaktadır. İki kanatlı doğramaya 
çevrilmiş pencerelerden güney cephede bulunanların 

Fotoğraf 25 - Müdire Hanım Evi, orta sofa ve giriş / Müdire Hanım 
House, middle hall and entrance.

Fotoğraf 26 - Müdire Hanım Evi, orta sofa ve akordeon kapı / Mü-
dire Hanım House, middle hall and accordion door.

Fotoğraf 27 - Müdire Hanım Evi, taban döşemesi / Müdire Hanım 
House, floor covering.

Fotoğraf 28 - Müdire Hanım Evi, tavan kaplaması / Müdire Hanım 
House, ceiling covering.

Fotoğraf 29 - Müdire Hanım Evi, tavan geçişindeki lâle motifleri / 
Müdire Hanım House, tulip motifs on the upper sides of the walls.
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kepenkleri orijinal olarak bugüne ulaşmıştır.  Sofa ile 
aynı uygulamaya sahip tavan kaplaması ve lale motifli 
tavan geçişi, bu odanın da özellikle vurgulandığını 
göstermektedir. Diğer odalarda görülmeyen süsleme 
detayından hareketle bu mekânın geleneksel Türk 
konutlarında “baş oda” olarak tanımlanan mekânlardan 
olduğu söylenebilir (Foto. 31).           

Sofanın doğusunda yer alan diğer oda ise tavan 
kaplaması diğer mekânlarla aynı olmakla birlikte daha 
sade düzenlenmiştir. Başoda ile aynı büyüklükte inşa 
edilen birim yatak odası olarak düzenlenmiştir. Güney 
duvarında ahşap yüklüğün yer aldığı mekânın (Foto. 
32) doğu duvarında bir, kuzey duvarında ise iki adet 
pencere bulunmaktadır. Sofa ve başodada görülen lale 
motifi bu odada uygulanmamış, tavan geçişi iç bükey 
kıvrımlı bir kuşak ile hareketlendirilmiştir (Foto. 33).  

Sofanın batı aksındaki uygulama doğu aksından 
bir miktar farklıdır. Üç birime ayrılmış batı aksın 
güneydeki oda, diğer odalarla yaklaşık aynı 
büyüklüktedir. Tavan geçişinin ahşap bir pervaz 

ile sağlandığı odada tavan kaplaması yine diğer 
mekânlarda olduğu gibi bindirme tekniklidir (Foto. 
34). Güney duvarında yer alan iki adet dikdörtgen 
pencere diğer mekânlardaki uygulamalarla aynı 
özelliklere sahiptir. Batı kanadın ortasında yer alan 
ve sandık odası olarak adlandırılan birim küçük bir 
mekân olup dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. 
Mekânın kuzey duvarının üst seviyesinde bulunan 
pencere açıklığı havalandırma amaçlı olup kuzeyinde 
yer alan merdiven boşluğuna açılmaktadır (Foto. 35).

Batı aksın kuzey ucunda yer alan üçüncü birim bir 
ulaşım mekânı niteliğindedir. Yapının zemin katına 

Fotoğraf 32 - Müdire Hanım Evi, yatak odasındaki ahşap dolaplar / 
Müdire Hanım House, wooden wardrobes in the bedroom.

Fotoğraf 33 - Müdire Hanım Evi, yatak odasındaki tavan geçişi / 
Müdire Hanım House, the upper sides of the bedroom walls.

Fotoğraf 31 - Müdire Hanım Evi, başoda / Müdire Hanım House, 
main room. 

Fotoğraf 30 - Müdire Hanım Evi, sofanın doğusunda bulunan odaların 
girişleri / Müdire Hanım House, entrances of the rooms east to the hall.
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inen ahşap merdivenle, kuzey cephede yer alan 
betonarme eklentiye ulaşımı sağlayan kapının yer 
aldığı bu birim ayrıca kuzey duvarında yer alan 
pencere ile ışıklandırılmıştır (Foto. 36-37). Hem 

sandık odasının hem de bu ulaşım biriminin tavan 
kaplaması orijinal durumunu koruyamamıştır. 

Yapının zemin katına bugün itibariyle üç farklı 
girişten ulaşılabilmektedir. Bu girişlerden biri daha 
önce de zikredildiği gibi yapının güney cephesinde, 
ikinci kata ulaşımı sağlayan merdiven sahanlığının 
altındadır (Foto. 38). Diğer kapı girişi ise kuzey 
cephede yer alan balkon düzenlemesinin altında 
yer alır (Foto. 39). Üçüncü giriş ise kuzey cephenin 

batısında bulunakta ve kuzey cephedeki ilave yapının 
zemin katına açılmaktadır (Foto. 40).     

Fotoğraf 34 - Müdire Hanım Evi, İkinci katın güney-batı köşesinde 
bulunan oda / Müdire Hanım House, second floor, the room on the 
south-western corner.

Fotoğraf 35 - Müdire Hanım Evi, ikinci kat sandık odası / Müdire 
Hanım House, second floor, chest room.

Fotoğraf 36 -  Müdire Hanım Evi, zemin kata inen merdivenli me-
kandaki kapı ve pencere / Müdire Hanım House, door and window 
on the staircase giving access to ground floor.

Fotoğraf 37 - Müdire Hanım Evi, zemin kata inen merdiven / 
Müdire Hanım House, stairs to the ground floor.
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İnşa edildiği tarihten buyana çeşitli müdahalelere 
maruz kaldığı anlaşılan yapının zemin katında da 
kısmen üst kat ile aynı plan şemasının uygulandığı 
görülmektedir. İkinci katta yer alan orta sofanın konum 
ve boyut itibariyle bir tekrarı olan zemin kattaki birim 
aynı şekilde sofa olarak değerlendirilebilecek bir işlev 
yürütmektedir. Yapının zemin katında döşeme olarak 
ıslak hacim öngörülmüştür. Bu doğrultuda zemin kat 
sofası köşeleri birbirine geçmeli karelerden meydana 
gelen geometrik motifle bezeli karolarla (karosiman) 

Fotoğraf 40 - Müdire Hanım Evi kuzey cephenin batısında yer alan 
kapı / Müdire Hanım House, the door on the western side of the 
northern facade.

Fotoğraf 41 - Müdire Hanım Evi, zemin kat karosiman döşemeden 
ayrıntı / Müdire Hanım House, ground floor, detail from cement tile.

Şekil 7 - Müdire Hanım Evi, zemin kat karo döşeme çizimi. / 
Müdire Hanım House, ground floor, drawing detail from cement 
tile.

Fotoğraf 38 - Müdire Hanım Evi, güney cepheden zemin kata 
açılan kapı / Müdire Hanım House, the door to the ground floor 
on the southern facade.

Fotoğraf 39 -  Müdire Hanım Evi, kuzey cepheden zemin kata açı-
lan kapı / Müdire Hanım House, the door to the ground floor on 
the northern facade.
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kaplıdır (Foto. 41, Şekil 7). Söz konusu kaplama, 
meandır motifli karolarla oluşturulmuş bir bordür ile 
çerçevelenmiş durumdadır (Foto. 42, Şekil 8). 

Sofanın doğusunda, ikinci katta olduğu gibi iki 
oda bulunmaktadır. Ancak bu mekânlar sofa ile 
ilişkilendirilmemiştir. Aralarında yer alan sonradan 
açılmış bir kapı ile (Foto. 43) bağlantılı hale getirilmiş 
bu odalar avluya açılan bağımsız girişlere sahiptir. 
Büyük ebatlı tuğla malzeme ile kaplanmış zemin 
döşemesi ile de (Foto. 44) diğer mekânlardan ayrılan 
bu iki birim, dışarı açılan bağımsız girişlerinden de 
ifade anlaşılacağı gibi depo ve müştemilat amacıyla 
düzenlenmiş hacimlerdir.

Zemin kat orta sofasının batısında, oturma odası 
adı verilen mekân yer almaktadır. İki kanatlı bir 
kapı ile orta sofaya açılan bu mekânın (Foto. 45) 
zemini dört yapraklı desen düzenlemesinden oluşan 
bitkisel motiflere sahip karolarla kaplıdır (Foto. 46, 
Şek. 9). Orijinal mutfak tezgâhı ve ahşap dolapları 
ile bugüne ulaşabilmiş mekân, avludaki ocaklarda 
pişirilen yemeklerin servisinin yapıldığı mutfak 
işlevini de sağlayan bir düzenlemeye sahiptir. Zemini 
doğusundaki sofaya göre bir basamak seviyesinde 

daha yüksek düzenlenmiş10 bu birim, güney duvarında 
yer alan iki adet pencere ile sokağa açılmaktadır. 
Mekânın kuzeyinde; muhtemelen bulaşık yıkamak 
amacıyla kullanılan zemin seviyesinde düzenlenmiş 
ıslak hacime açılan bir kapı, mutfak ünitesi ve ikinci 
kata ulaşımı sağlayan merdiven boşluğuna açılan bir 
ara kapı bulunmaktadır (Foto. 47). İkinci kata ulaşan 
merdivenin yer aldığı ara koridora açılan haremlik-
selamlık olarak adlandırılan geleneğin bir yansıması 
10 Mekânın tabanında yapılan araştırma sırasında zeminin yüksel-

tildiğine dair hiçbir veriye rastlanmamıştır.

Fotoğraf 42 - Müdire Hanım 
Evi, zemin kat karosiman 
döşemelerinden ayrıntı / Ground 
floor, detail from cement tile on 
the ground floor.

Şekil 8 - Karosiman bordür 
çizimi / Cement tile border 
drawing.

Fotoğraf 43 - Müdire Hanım Evi, zemin katın doğu kanadındaki 
odaları birbirine bağlayan kapı / Müdire Hanım House, door 
connecting rooms on the eastern side of the ground floor.

Fotoğraf 44 - Müdire Hanım Evi,  zemin kat tuğla döşemesi / 
Müdire Hanım House, ground floor brick covering.
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niteliğindeki iki yönlü servis dolabı, Anadolu Türk 
konutlarında, yemek servisi sırasında mahremiyeti 
sağlamak için geliştirilen uygulamanın ilginç bir 
yansımasıdır (Fotoğraf 48).

Parselin kuzey-doğusunda yer alan tek katlı dükkân, 
iki birim halinde düzenlenmiştir. Vitrin düzenlemesi 
açısından değerlendirildiğinde doğuda yer alan 

birimin orijinal bir uygulama olduğu, diğer birimin 
vitrin düzenlemesinin ise daha sonraki bir dönemde 
demir doğramaya dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır 
(Foto. 49). Kuzey cepheleri sokağa açık tasarlanan 
bu mekânlar; sıvalı cepheleri ve saçak geçişlerinde 
dışa doğru kademeler halinde genişleyen yuvarlak 
kesitli silme kuşağı ile dikkat çekmektedir (Foto. 50). 
Yuvarlak hatlı inşa edilen kuzeydoğu köşesi ile de estetik 
bir görüntü arz eden dükkân, bölgenin ticari açıdan 
geçmişteki önemini vurgulamaktadır.

Yapı parseli üzerinde, yukarıda ayrıntılı bir şekilde 
tanımlanan taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli iki 
yapı dışında bazı niteliksiz ekler de bulunmaktadır. 

Fotoğraf 46 - Müdire Hanım Evi, oturma odası karosimanından 
detay / Müdire Hanım House, living room, detail from cement tile.

Şekil 9 - Karosiman döşeme çizimi. / Drawing detail from cement 
tile.

Fotoğraf 47 - Müdire Hanım Evi, oturma odası / Müdire Hanım 
House, living room.

Fotoğraf 45 - Müdire Hanım Evi, oturma odası ile sofa arasındaki 
iki kanatlı kapı / Müdire Hanım House, two wings door connecting 
living room to the hall.
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Bunlardan biri, yukarıda da ifade edildiği gibi iki katlı 
betonarme yapı diğeri de parselin doğu duvarı boyunca 
uzanan tek katlı birimdir (Foto. 51-52) (Şek. 3).

Yaklaşık 110 Yıllık Süreçte Gerçekleşen Değişiklikler
1901 yılında inşaatı tamamlanan yapı 2010 yılının ilk 
aylarına kadar kesintisiz olarak kullanılmıştır. Bu süreçte 
çeşitli tadilat ve ilavelerin yapıldığı ancak yapının plan 
şemasını ve genel algısını değiştirecek oranda kapsamlı 
bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir.

Sayın Metin Türker’in verdiği bilgilere göre Müdire 
Hanım Evinde yapılan ve plan şemasını etkilemeyen 
değişiklikler şu şekilde sıralanabilir: 

1- Yapının üst katında iki oturma odası, bir yatak odası 
ve bir de sandık odası bulunmaktadır. Bu katın doğu 
kanadında yer alan ve içinde dolap bulunan odanın M. 

Fotoğraf 48 - Müdire Hanım Evi, iki kapaklı mutfak 
dolabı / Müdire Hanım House, two wings kitchen 
wardrobe.

Fotoğraf 49 - Müdire Hanım Evinin kuzeyinde bulunan tek katlı 
dükkân / Single-storey shop to the north of Müdire Hanım House. 

Fotoğraf 50 - Müdire Hanım Evinin kuzeyinde bulunan tek katlı 
dükkânın saçak geçişinden detay / Detail from the drip molding 
section of the single-storey shop to the north of Müdire Hanım House. 

Fotoğraf 51 - Müdire Hanım Evi, avluda yer alan eklentiler / 
Müdire Hanım House, additional buildings on the courtyard.
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Türker’in dedesi Ahmet Sadık Bey’in yatak odası 
olduğu öğrenilmiştir. Dolap üzerinde yer alan kapaklı 
açıklıktan çatı arasına ulaşılmaktadır (Foto. 53). 
Odanın doğusunda bulunan pencerenin aslında daha 
önce kapı olduğu, sonradan pencereye dönüştürüldüğü 
belirtilmektedir. Verilen bilginin doğru olduğu, 
pencerenin alt bölümünde zemine kadar inen bitişme 
izinden anlaşılabilmektedir (Foto. 54). Odaya ulaşan 
söz konusu merdivenin, doğu cephede halen mevcut 
olan basamak şeklindeki taştan başladığı ve dedenin 
odasına çıktığı öğrenilmiştir (Foto. 55). 

Bahse konu olan açıklık, hem doğu cephenin ikinci 
kat seviyesinde yer alan diğer pencere hem de kuzey 
ve güney cephelerde yer alan pencerelerle uyum 
içinde ve aynı ölçülerdedir. Dolayısıyla özellikle 
bir kapı açıklığının pencereye dönüştürülmesinden 
ziyade pencere olarak tasarlanan açıklığın bir dönem 

kapı olarak kullanılmış olduğunu söylemek daha 
doğrudur. 

2- Tüm baca ve baca delikleri yapıya sonradan ilave 
edilmiştir.

3- İlk yapıda bütün pencere detaylarının, üst katın 
kuzey-batı köşesinde yer alan geçiş mekânında yer 

Fotoğraf 53 - Yatak odasında bulunan ve çatı arasına ulaşımı 
sağlayan kapak / Wicket on the bedroom wall giving access to the 
roof space.

Fotoğraf 54 - Yatak odasının doğu duvarındaki pencereye 
dönüştürülen kapı / Door transformed into a window on the 
bedroom -eastern- wall.

Fotoğraf 55 - Yatak odasına ulaşan merdivenin ilk basamağı 
olduğu ifade edilen blok taş / The first step (a massive stone) of the 
stairs giving access to the bedroom.

Fotoğraf 52 - Müdire Hanım Evi avluda yer alan eklentiler / 
Müdire Hanım House, additional buildings on the courtyard.
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alan penceredeki gibi giyotin pencere olduğu (Foto. 
56), kepenklerin ise, güney cephede halen mevcut 
olan panjurlu düzenlemeye sahip kepenklerden olduğu 
öğrenilmiştir (Foto. 57).

4- Yapının sandık odası ve geçiş mekânının tavanı hariç 
diğer birimlerin tavan ve taban tahtalarının orijinal 
uygulama olduğu öğrenilmiştir. 

5- Sofanın kuzeyinde bulunan bugün açık balkona 
dönüştürülmüş camekânın doğramaları ile bu kattaki tüm 
kapı doğramalarının orijinal olduğu öğrenilmiştir. 

6- Kuzey cephedeki camekân çıkmanın uzun kenarının 
üç bölümlü bir düzenlemeye sahip olduğu, pencerelere 
benzer düzende doğramaları bulunduğu öğrenilmiştir.

7- Yapının kuzey cephesine bitişik inşa edilmiş iki katlı 
betonarme ilavenin ilk yapıda üstü örtülü teras olduğu, 
zeminin ise sac kaplı olduğu o dönemde bu uygulamaya 
“lamarina” adı verildiği, terasın altının yemek pişirmek 
amacıyla açık mutfak şeklinde kullanıldığı öğrenilmiştir.

8- Yapının bahçesinde, doğu duvarı boyunca uzanan 
müştemilatın ilk yapıda olmadığı, müştemilatın pencer-
esinde kullanılan demir parmaklığın, ana yapının güney 
cephesinin alt kat seviyesinde yer alan pencerelerden bir-
ine ait olduğu öğrenilmiştir. Söz konusu parmaklık, basık 
kemerli düzenlemesi ile gerçekten de yapıdaki pencere 
düzenlemesine uygundur. Bu veriden hareketle, yapının 
güney cephesinin zemin kat seviyesindeki pencere 
düzenin de ilk yapıda basık kemerli olduğu anlaşılmak-
tadır (Foto. 58, Şekil 10).  Dolayısıyla ana yapıda alt 
katın güneye bakan pencerelerinde değişiklik yapıldığı, 
bu açıklıkların bir miktar büyütüldüğü tespit edilmiştir. 
9- İstasyon cephesinde bulunan ve bugüne ulaşan tek 
katlı ticari yapının 1940’larda inşa edildiği, söz konusu 
yapının batısında aynı özelliklere sahip benzer bir yapı 
daha olduğu öğrenilmiş, ancak söz konusu birim bugüne 
ulaşamamıştır.

10- İlk yapıda alaturka kiremit ile örtülü ana yapının 
çatısı, eğimi bir miktar yükseltilerek Marsilya tipi 
kiremite dönüştürülmüştür. Çatının yükseltildiği ayrıca 
batı cephenin çatı detayından da anlaşılabilmektedir. 
1940’larda yapılan bu kapsamlı tadilatta güney cephenin 
de elden geçirildiği, sıvasının yenilendiği, ilk dönemde 
bu cephede de taş taklidi sıva bulunduğu öğrenilmiştir 
(Foto. 59).

Fotoğraf 56 - İkinci katta yer alan geçiş mekânına açılan pencere 
/ Müdire Hanım House, the window, opening to the stair space.

Fotoğraf 57 - Güney cephede bulunan kepenk / Shutter on the 
southern facade.

Fotoğraf 58 - Güney cephenin zemin katında kullanıldığı ifade 
edilen demir korkuluk / Iron fence belonging to the ground level of 
the southern facade.
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11- Zemin kattaki, üst katın orta sofası altında yer 
alan ve aynı ölçülerde olan bölümün ardiye olduğu, 
güneydeki girişin sonradan açıldığı, zemininin pişmiş 
tuğla plakalarla kaplı olduğu, kuzeydeki girişinin orijinal 
olduğu ancak bu girişin yanındaki pencerenin yaklaşık 
15x40 cm. ölçülerinde mazgal pencere olduğu, aynı 
pencerelerin iki adet olmak üzere mekânın güneyinde de 
yer aldığı öğrenilmiştir. Bugün, yalnızca üst kattan zemin 
kata inişi sağlayan merdivenin altında yöresel ifade ile 
“karpuzluk” olarak adlandırılan bölümde 40x50x5 
cm. ve 50x50x5 cm. ölçülerinde olduğu belirlenen 
orijinal tuğla kaplama örneği bulunmaktadır (Foto. 
60).  Mekânın bugünkü tavan kaplamasının ilk yapıdan 

olmadığı, tahta döşeme aralarından üst katın ışığının 
görülebildiği öğrenilmiştir. Zemin kat orta sofasının 
zeminini kaplayan karosimanların 1950’li yıllarda M. 
Türker tarafından deseni çizilerek Salihlide yaptırıldığı 
öğrenilmiştir. Ayrıca yine 1950’lerdeki onarımda bu 
birimin sıvandığı, sıvanın üzerine rulo ile desenlendirme 
yapıldığı öğrenilmiştir (Foto. 61). 

12- Zemin katın batı kanadında yer alan mekânın 
ilk yapıda oturma odası olarak kullanıldığı, zeminin 
tahta döşeme olduğu, üst kattaki geçiş mekanı olarak 
tanımladığımız bölümdeki merdiven vasıtasıyla buraya 
ulaşıldığı, merdivenin altında banyo ve karpuzluk 
olduğu, banyonun oturma odasına açılan bir kapısının 
olduğu, karpuzluğun kapısının ayrı olduğu ve dışarı 
açıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu mekânlar bugün de 
tespit edilebilmektedir.

13- İlk yapıda kuzey cephenin batısında yer alan kapıdan, 
terasın altındaki açık mutfağa ulaşıldığı, yemek pişirilen 
ocak açıklıklarında yemeklerin sıcak kalmasını sağlayan 

Fotoğraf 61 - Rulo ile yapılan bitkisel desenden detay / Detail 
herbal figure made with roller.

Şekil 10 - Güney cephenin zemin katında kullanıldığı bilinen demir 
doğrama. / İron railing on the southern facade of the ground floor.

Fotoğraf 59 - Batı cephe, çatı detayı / Detail from roof, western facade.

Fotoğraf 60 - Karpuzluğun zeminindeki tuğla kaplama / Brick 
covering on the ground of the cellar for watermelons.
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maltız adı verilen köz ocağı olarak tanımlanabilecek 
düzenlemelerin olduğu öğrenilmiştir. Söz konusu 
unsurlar bugün de mevcuttur (Foto. 62-63). 

14- Sart harabelerinden getirildiği öğrenilen sütunların 
taşıdığı camekânın alt kurgusu, deformasyonlar dışında 
büyük oranda orijinal halini muhafaza etmektedir. 

15- Ana yapı ve 1940’lı yıllarda yapılan ticari dükkanlar 
dışındaki tüm unsurlar sonradan inşa edilmiştir.

16- Zemin katın doğu kanadında yer alan iki odanın, 
bağımsız iki birim olduğu, bu mekanların zemin katın 
diğer birimleriyle bağlantılı olmadığı, bu birimlere açılan 
kapıların orijinal olduğu, iki oda arasındaki kapının ise 
sonradan açıldığı öğrenilmiştir. 

Müdire Hanım Evi, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında 
Batı Anadolu’da uygulanmış Türk konut mimarisinin 
plan şeması ve mekân düzenlemesini yansıtan 
Salihli’nin tescilli birkaç yapısından biridir. 2009 yılında 
Salihli Belediyesi tarafından kamulaştırılarak müze 

ve kent arşivi işlevi ile kullanılması planlanan yapının 
restorasyonu orijinal plan şeması ve inşa tekniğine uygun 
olarak gerçekleştirilmiştir.

Restorasyon Çalışmaları

Batı Cephe
Restorasyon öncesi yapılan teknik çalışma ve analizler 
sonucunda yapının tüm dış cephelerinde bulunan 
sıvaların işlevselliğini yitirdiği ve yer yer büyük oranda 
kayıplara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Dış cephe sıva 
onarımları alınan sıva ve harç örneklerinin içeriğine 
uygun olarak hazırlanan malzeme ile gerçekleştirilmiştir. 

Batı cephede, onarım öncesinde de tespit edilen taş 
taklidi dekoratif sıva uygulaması aynı ebat ve görünümde 
olacak şekilde yenilenmiştir (Foto. 64). 

Güney Cephe
Yapının aynı zamanda ana giriş cephesi olan güney 
cephe, 20. yüzyıl ortalarında gerçekleştirilen onarımda 
kapsamlı bir müdahale görmüş, ilk yapıda var olduğu 
öğrenilen taş taklidi sıva kaldırılmış ve cepheye düz 
sıva uygulanmıştır. Yukarıda da bahsedildiği gibi 
ikinci kat seviyesinde yer alan pencereler diğer cephe 
pencerelerinden farklı olarak düz sövelidir. Bunun 
orijinal bir uygulama mı, yoksa sözü geçen onarımda 
mevcut hale dönüştürüldüğü konusunda net bir bilgi 
elde edilememiştir. Ancak avlu ve sokak cephelerinin 
farklı şekilde vurgulandığı diğer örneklerden hareketle, 
mevcut uygulamanın bilinçli bir tercih olma olasılığının 
güçlü olduğu söylenebilir. Ayrıca cephenin en önemli 
unsurlarından biri olan kat arası ve köşelerde yer alan 
düz silmeler, pencere söveleri ile bugün itibariyle bir 
bütünlük oluşturmaktadır. Sonuç olarak;  elde edilen 
bilgilere göre güney cephenin ilk yapıda taş taklidi sıvalı 
olduğu öğrenilmiş, pencere söveleri ve silmelerin ise ilk 
yapıdan gelen uygulamalar olduğu kanaatine varılmış ve 
uygulama bu yönde gerçekleştirilmiştir. 

Güney cephede gerçekleştirilen bir diğer uygulama 
da merdiven ile ilgilidir. Betonarme malzeme ile inşa 
edilmiş tek yönlü merdivenin yapıda gerçekleştirilen en 
kapsamlı değişiklik olduğu söylenebilir. Uygulamanın 
ilk haline ilişkin alınan şifahi bilgiler ışığında merdiven 
uygulaması iki yönlü gerçekleştirilmiş, merdiven 
basamaklarında aslına uygun bir malzeme olarak doğal 
taş kullanılmıştır. Cephenin zemin kat seviyesinde yer 
alan pencerelerin orijinal ebatlarının değiştirildiği tespit 
edilmiştir. İlk pencere açıklıklarına ait olduğu öğrenilen 
demir doğramadan hareketle söz konusu açıklıklar orijinal 
görünüm ve ebatlarına dönüştürülmüştür (Foto. 64).

Fotoğraf 62 - Betonarme eklentinin içinde kalmış ocak / Oven 
situated under the cement addition.

Fotoğraf 63 - Maltız ocağı / Brazier.
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Fotoğraf 64 - Güney ve batı cephe, uygulama sonucu / Southern and western facades, after restoration.

Fotoğraf 65 - Doğu ve kuzey cephe ile teras bölümünden genel görünüş / General view from rooftop deck, east and west facade.
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Doğu Cephe
İnşa tarihinin bulunduğu doğu cephenin, büyük oranda orijinal 
haliyle bugüne ulaştığı görülmektedir. Cephenin tamamının 
taş taklidi sıvalı olduğu zemin katın taş taklidi sıvalarının 
zaman içinde yapılan badanalarla neredeyse algılanmayacak 
hale geldiği görülmektedir. Ayrıca bu bölümdeki taş taklidi 
sıvadaki taş ölçülerinin üst kata göre ebat olarak daha iri 
tutulduğu anlaşılmaktadır. Yer yer etkili sıva deformasyonları 
görülen cephede inşa tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı 
bölüm kısmi olarak güçlendirmesi yapılarak korunmuştur 
(Foto. 65). 

Kuzey Cephe
Yapının en dikkat çeken cephesi camekân çıkmanın yer aldığı 
kuzey cephedir. Ancak en fazla müdahale gören ve niteliksiz 
ilavelerle perdelenen bu cephe gerek yapıdan gelen izler 
ve gerekse alınan bilgiler doğrultusunda aslına uygun bir 
şekilde restore edilmiştir. Bu kapsamda cephenin batısındaki 
betonarme eklenti tamamen temizlenmiş, yerine iki katlı açık 
teras inşa edilmiştir. 

Kuzey cephenin en önemli unsuru kuşkusuz camekân 
çıkmadır. Elde edilen bilgiler ve yapıdan okunan izlerden yola 
çıkılarak söz konusu mekânın tekrar ayağa kaldırılmasına 
karar verilmiş, bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde 
geleneksel Türk evlerinde sıkça karşılaşılan cumbanın işlevini 
gören bu mekânın onarımı gerçekleştirilmiştir (Foto. 65).

Yapının asıl yaşama birimlerini barındıran üst kat, mekân 
dağılımı itibariyle herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Orta 
sofada ve güney-doğudaki odada, duvarların üst seviyesinde, 
iç bükey kavisli tavan geçişinin altında yer alan alçı malze-
meli yatay lale motifleri, süsleme açısından tek uygulama-
lardır (Şek. 11). Kısmi yıpranmalara maruz kalan süsleme 
kuşağı sağlam olarak bugüne ulaşan bölümler örnek alınar-
ak kısmi tamamlamalarla onarılmıştır. Bu katta tüm kapı 
kanat ve söve detayları orijinaldir. Beyaz renkli yağlıboya ile 
boyalı kapı kanatları ve söveler dönem özelliği olarak aynı 
şekilde korunmuştur. Oldukça yıprandığı görülen tüm tavan 
kaplamalarının onarımı aynı malzeme ve uygulama tekniği 
ile gerçekleştirilmiştir. Yapıdaki tüm ahşap pencere doğrama-
larının oldukça yıprandığı ve zaman içinde farklı tip ve ebat-
ta yenilendiği tespit edilmiş, tüm pencere doğramaları geçiş 
mekânındaki orijinal örnekten hareketle giyotin pencere şek-
linde dönüştürülmüş, kepenkler ise güney cephedeki orijinal 
uygulama dikkate alınarak yeniden imal edilmiştir (Foto. 66, 
67).

Fotoğraf 66 - İkinci kat orta sofa / Second floor, main hall.

Şekil 11 - Alçı malzeme ile oluşturulmuş lale motifi. / Tulip motif made of stucco material.

Fotoğraf 67 - İkinci kat, yatak odası / Second floor, bedroom.
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Müdire Hanım Evinde öne çıkan geleneksel uygulama-
lardan biri de alt kata ulaşımı sağlayan ancak son dönem 
kullanım amacı doğrultusunda kapatılan iç merdivendir. 
Geleneksel Türk evlerinde güvenlik amacıyla, kapı şek-
linde kapanan kapağı bulunan kat arası merdivenleri ile 
aynı özelliğe sahip olan bu önemli unsur tekrar ilk işlev-
ine kavuşturulmuştur (Foto. 68). 

Zemin kat yapının en fazla müdahale gören bölümüdür. 
Ardiye olarak tanımladığımız üst kattaki orta sofanın 
altında yer alan ve ilk yapıda bağımsız olduğu ifade 
edilen mekân, bugün batı kanadındaki ilk yapıda oturma 
odası olduğu söylenen bölüm ile sonradan açılan bir 
kapı vasıtasıyla ilişkilendirilmiştir. Bir dönem eki olarak 

kabul edilen bu uygulama aynen korunmuş, karosiman 
kaplı tüm alanlar bakım ve onarımları yapılarak restore 
edilmiştir (Foto. 69, 70). 

Avluda, niteliksiz durumdaki ilaveler kaldırılmış (Foto. 
71), parselin kuzey-doğu köşesinde yer alan oldukça 
harap durumdaki tek katlı dükkân mevcut izleri dikkate 
alınarak onarılmıştır. Bu mekanın batısında da benzer 
bir işleve sahip ancak bugüne ulaşamamış olan yapı 
gerek istasyon yönündeki cephe bütünlüğü ve gerekse 
ikiz olarak inşa edilen bir uygulamanın yeniden ayağa 
kaldırılması düşüncesi doğrultusunda ilgili koruma 
kurulu kararı doğrultusunda tekrar inşa edilmiştir (Foto. 
72, Şek. 12).

Fotoğraf 68 - Zemin kat ile ikinci kat arasında bulunan merdiven / Stairs between first and second floor.

Fotoğraf 69 - Zemin katta yer alan oturma odası (mutfak işlevli 
mekân) / Living room (functioning as kitchen) on the ground floor.

Fotoğraf 70 - Zemin katta yer alan orta sofa / Main hall situated 
on the ground floor.
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Fotoğraf 71 - Avludan genel görünüş.

Fotoğraf 72 - Parselin kuzeyinde yer alan dükkanlar.
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Sonuç

Salihli’nin mimarlık tarihi açısından değerlendi-
rildiğinde, işgal yıllarının yıkımına şans eseri karşı koyar-
ak günümüze ulaşmış ender örneklerden biri olan Müdire 
Hanım Evi, mimari unsurları ve sanat değeri açısından 
20. yüzyıl başına ait yöresel uygulamalardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yapı, kamulaştırma amacı doğrul-
tusunda, özellikle genç kuşakların belleklerinde geçmişe 
dair değerlerin yaşatılması adına doğu yönündeki bitişik 
parselde yer alan, bir dönem Tekstil Sendikası Binası 
olarak hizmet veren ve bu nedenle halkın belleğinde Tek-
sif Binası olarak kalan iki katlı geleneksel bir Türk evi 
olarak inşa edilmiş yapı ile ilişkilendirilerek müze ve kent 
arşivi işlevi doğrultusunda restore edilmiştir (Şek. 13). 
Ayrı dönemlerde proje çalışmaları gerçekleştirilen her 
iki yapı bu amaç doğrultusunda ilgili koruma kurulunun 
onayı doğrultusunda gerçekleştirilen ortak avlu düzenle-
mesi ile irtibatlandırılmıştır. Salihli Belediyesinin imkan-
ları ile gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları da ayrıca 
bu yönü ile de dikkate ve takdire değer bir faaliyettir. An-
adolu’da ve özellikle de Batı Anadolu’da yaşanmış bel-
ki de en zor yılların tanığı olan yapının, gerçekleştirilen 
restorasyon ile söz konusu tanıklığını daha uzun yıllar 
sürmesi, bu yönü ile de ziyaretçilerini bilinçlendirmesi 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada ele alınan Müdire Hanım Evi, çalışmamızın 
başında da ifade edildiği gibi tarihe tanıklık etmiş yüzlerce 
yapıdan sadece biridir. Ne yazık ki benzer geçmişe 
sahip birçok örnek ya ortadan kaldırılmış, ya kaderine 
terk edilmiş ya da bu yönleri ile öne çıkamamışlardır. 
Çalışmanın öncelikli amacı, bağımsızlık mücadelemizin 
en önemli halkası olan Kurtuluş Savaşında etkin olarak 
kullanılmış bir yapının tanıtımı, restorasyon süreci, 
uygulanan yöntem ve işlevi ile ilgili paylaşımdır. Ancak, 
öne çıkan bir diğer husus da yerel imkânlarla benzer 
çalışmaların yapılabileceğini, yapılması gerektiğini ve 
tarihi tanıklığı ve simge değeri ile bu önemli yapıların 
toplumun yararına kullanılabileceğini göstermektir. 

Şekil 12 - Müdire Hanım Evi, restorasyon sonrası vaziyet planı, 
1/200. / Müdire Hanım House, plot plan after restoration.

Şekil 13 - Müdire Hanım evi ile Teksif Binası’nın restorasyon 
sonrası genel vaziyet planı, 1/200. / Plot plans of Müdire Hanım 
House and Teksif Building, after restoration.
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ÖZET
Çalışma İzmir’in Çeşme ilçesindeki mevcut ve halihazırda kayıp Osmanlı çeşmelerinin koruma amaçlı belgelenmesini 
ve aynı amaçlı önerileri kapsamaktadır. Bu amaçla, kayıp ya da mevcut her bir çeşme için ulaşılabilen yazılı ve 
görsel kaynaklar yanında Çeşme Belediyesi, Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu arşivlerinden de yararlanılmıştır. Bu bilgiler ışığında Çeşme ve yakın beldelerin 
detaylı olarak taranarak bugüne kadar bilinmeyen çeşmelerin tespiti, değişmiş ya da değişmemiş mevcut çeşmelerin 
ve kalıntıları bulunabilen çeşmelerin gerekli ayrıntıda ölçümleri, yapım sistemleri ve malzeme kullanımı ile zaman 
içinde aldıkları ekler, kısmi kayıplar ya da hasar gibi değişimlerin saptandığı yeterli sayı ve nitelikte ölçekli çizimleri 
ile fotoğraflarının üretimi çalışmanın belgeleme aşamasını oluşturmuştur. Bir kısmı taşınarak yeniden inşa edilmiş 
olanlar dahil mevcut ve kayıp çeşmelerin koruma açısından önemleri göz önüne alınarak yapılan sınıflaması ile 38 
adet mevcut, sadece kalıntıları bulunabilen 4, ve de tümüyle kayıp 11 çeşmenin ilavesi ile geçmişte Çeşme İlçesi’nde 
53 adet Osmanlı çeşmesinin varlığından söz etmek mümkün olmuştur. Bu çalışma ile edinilen bilgiler göz önüne 
alınarak tescilli olmayanların tescili ile ilçe genelinde çeşmelerin bugünkü sorunlarını kapsayan bütüncül koruma 
önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İzmir  Çeşme, Çeşmeleri, Osmanlı Çeşmeleri, Koruma, Restorasyon
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Abstract 
The study involved the documentation and conservation guidelines for the existing and missing Çeşme fountains 
from Ottoman Period. In addition to illustrative, written and verbal information sources, the documents contain-
ing old photographs, brief description and conservation status of the fountains obtained from the archives of İzmir 
Number 1 Regional Board for Conservation of Cultural and Natural Assets and the archives of İzmir Regional Board 
for Directory of Pious Endowments were also evaluated. In the light of this information, a thorough search was car-
ried out for the detection of missing and unknown fountains, detailed measurements, determination of construction 
techniques and material use, alterations that the fountains have undergone, photographs and their verbal description 
formed the documentation phase of the study. Including those dismantled, shifted and reconstructed on other places, 
it was possible to mention 53 fountains, which contains 38 existing, 4 remained with some relics and 11 completely 
missing ones from Ottoman Period in the center and neighborhoods of Çeşme. In the light of information obtained 
from the study, registration of those not listed yet and an overall conservation guideline which considers their prob-
lems and conditions of Çeşme Town at present have been proposed. 

Keywords: Fountains of İzmir Çeşme, Ottoman Fountains, Conservation, Restoration
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Giriş

Doğu ve Batı arasında bir köprü olan Anadolu sayısız 
uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’da, daha 
önceki uygarlıklara ait su temini ve dağıtım sistemlerinin 
kullanılması yanında Türklerin gelişinden itibaren çok 
sayıda kanal, tünel, su kemeri, çöktürme ve dinlendirme 
havuzları, suyun bulunduğu derin bir vadi kenarından 
diğer tarafa su iletimini sağlayan sifon sistemleri, 
şebekedeki su basıncının kontrolünü sağlayan su kuleleri, 
merkezi su dağıtım yapıları (maksemler), susuzluk 
tehlikesine karşı sarnıçlar ve halkın kullanımına açık 
sayısız meydan ya da sokak çeşmesi yapılmıştır (Aytöre 
1959, Öziş 1984, Çeçen 1988). Yerel yönetimler, vakıf ya 
da bağışlarla yapılan çeşmeler yanında 1566 yılında su 
yollarının bakımı ve işletiminden sorumlu bir nâzırlığın, 
günümüzdeki deyişi ile bir bakanlığın kurulmuş olması 
Osmanlı Dönemi’nde suya ve halka sunulmasına verilen 
önemi göstermektedir (Martal, 1988). Farsça karşılığı 
(çeşm) ‘göz’ olan ve çok geniş kapsamlı mühendislik 
sistemlerinin birer sonuç ürünü konumundaki çeşmeler 
su kültürünün gelişmişliği yanında otoritenin gücü ve 
banilerinin cömertliğinin de ifadesi olmuştur.   

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen çeşmeler 
suyun halk kullanımına sunulması amacı yanında, anıtsal 
ölçeklilerden en mütevazi olanlarına kadar sokakların, 
meydanların, cami ve avlularının, kalelerin, hamamların, 
sarayların, kent içi hanların ve kervansarayların 
vazgeçilmez mimari ve sanatsal unsurları olmuştur. 
Osmanlı’nın başkenti olması nedeni ile özellikle İstanbul 
dini önemi olan günlerde su yanında şerbetin de servis 
edildiği sebiller, sokaklardan-meydanlara çeşmeler, 
cami avlularında şadırvanlar ve havuzları süsleyen 
selsebiller ile donatılmıştır. Kent çeşmelerine ilave 
olarak kırsalda sıkça rastlanan ‘çoban çeşmeleri,’ kent 
dışı yol kenarlarında görülen ‘yol çeşmeleri’ ve bunların 
bir kısmında su ihtiyacının karşılanması yanında namaz 
kılınmasına da imkân veren ‘namazgâhlı çeşmeler’ 
diğer çeşme türleridir. Su ihtiyacını karşıladıkları kadar 
toplumsal bellekte yer etmiş kent simgeleri durumundaki 
çeşmeler sayısız gravür, tablo, şiir, şarkı ve halk 
türkülerine de konu olmuştur.

Su temini ve dağıtım sistemlerinin mühendislik 
yönlerine yoğunlaşan araştırmalar (Öziş 1984, Çeçen 
1988) yanında yukarıda sözü edilen Selçuklu ve 
Osmanlı dönemi çeşmeleri sanat ve mimarlık tarihçileri 
tarafından da ele alınmıştır. Bu çalışmalarda çeşmeler; 
yerleşme içindeki konumları, bitişik oldukları yapılarla 
ya da bu yapı bileşenleri ile olan ilişki biçimleri, mimari 
ve sanatsal özellikleri ve şebekeden alınan suyun bir 
haznede biriktirildikten sonra, ya da, haznesiz olarak 
doğrudan sunuluş biçimine göre incelenmiştir. Bu kriter 
çeşitliliğine göre de Osmanlı çeşmeleri için farklı tanım 

Giriş

ve sınıflamalar önerilmiştir (Arseven 1950, Aytöre 1959, 
Eyice 1977, Ödekan 1992, Önge 1997, Pilehvarian vd. 
2000). 

Çeşme İlçesi için ise, kent ölçeğinde ya da tekil ölçekte 
diğer tarihi yapılara yoğunlaşan çalışmalar dışında, 
Çeşme’nin çeşmelerini konu alan akademik çalışmalar 
da vardır. Bunlar, Çeşme’nin mevcut tarihi dokusu 
içinde değerlendirildiği çalışma (Kayın 1988) ve aynı 
çeşmelerin sanatsal özelliklerini konu alan diğer bir 
çalışmadır (Geyik 2007). Bu çalışmalarda da daha önceki 
sınıflamalar benimsenmiştir. Benzer sınıflamalarla İzmir 
ve İstanbul dışında başka kentlerde bulunan sokak 
çeşmelerinin ele alındığı incleme (Yurttaş ve Özkan 
2002) ve akademik çalışmalar da vardır (Yeşilbaş 2007, 
Uçar 2009).   

Amaç ve Yöntem
İlçede bulunan diğer anıtsal yapılara kıyasla tarihi 
çeşmeler yerel yönetimlerce yeterli ilgiyi görmemiştir. 
Tescillenen çok sayıda anıtsal yapıya karşın ait oldukları 
dönemdeki yapılı çevrenin mimari ve teknolojik 
özelliklerini yansıtan meydan ve sokak çeşmelerinin 
önemli bir kısmı yeni parselasyon, yol geçirme ya da 
genişletme çalışmaları sırasında hasar görmüş, yıkılmış 
ya da herhangi bir belgeleme yapılmadan sökülerek 
başka yerlerde yeniden yapılmıştır. Terk edildikleri için 
de günümüzde yok olmak üzeredirler. Bu nedenle eldeki 
çalışmanın amacı; erişilebilen mevcut çeşmeler yanında 
kayıp ya halk belleğinde kalan çeşmelerin saptanması, 
kapsamlı biçimde sorunları ile birlikte belgelenmesi, ilçe 
ölçeğinde bütüncül bir anlayışla korunmaları özelinde 
farklı bir sınıflamanın yapılması, korumaya yönelik 
müdahale kararlarının üretilmesi ve tescilli olmayanların 
tescillerini önermektedir.   

Yazılı kaynaklar yanında Kültür Bakanlığı İzmir 1 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge 
Müdürlüğü arşivlerindeki araştırmalarla halihazırda 
tescilli olan çeşmeler tespit edilmiştir. Tescilli 
olanlar yanında, tescilli olmayanlar Çeşme ve yakın 
çevresinde yapılan yoğun bir tarama ile bulunmuş ve 
belgelenmişlerdir. Bunlar dışında, ait oldukları tescilli 
konut bahçelerindeki özel çeşmeler ile doğma-büyüme 
Çeşme’nin yerlisi ve Çeşme’de kamu görevlerinde 
bulunmuş kişilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak bugün 
yok olan, sadece banilerinin lâkapları ile anılan çeşmeler 
ve yerleri tam olarak belirlenemese de bir zamanlar 
var olan çeşmeler olarak adını bu çeşmelerden aldığı 
düşünülen Çeşme İlçesi’nin geçmişteki su kültürünün 
zenginliğini yansıtması açısından çalışmada yer 
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verilmesi düşünülmüştür. Arşiv araştırmaları ve kişisel 
görüşmeler yanında kapsamlı bir tarama ile bulunabilen 
çeşmelerin tamamının yeterli sayıda fotoğrafla da 
deseklenen mimari ölçümleri yapılmış ve sözel bilgilerle 
kataloglanmıştır. Alanda alınan ölçümler ArchiCAD-16 
yazılımı kullanılarak bilgisayar ortamında çizimlere 
dökülmüştür. 

Çeşmeler ve diğer su yapıları ile ilgi açısından Çeşme 
İlçesi’nin coğrafi ve tarihi özelliklerine de kısaca 
değinilen çalışmada mevcut ve kayıp olan çeşmeler 
dahil Çeşme ve yakın çevresinde var olduğu saptanan 
toplam 53 çeşme koruma kavramı açısından “özgünlük 
derecesi” ve “özgün yeri” gibi iki önemli parametre 
esas alınarak yapılan bir gruplama ile yapım tarihlerinin 
belirtildiği kitabeli çeşmelerden edinilen bilgi dışında 
bunların yapım tarihlerinden söz edilen yazılı ya 
da sözel kaynaklar ve arşiv kayıtları belirtilerek 
sınıflandırılmıştır. Tarihleri kesin olarak saptanamayan, 
ancak malzeme kullanımı ve sundukları mimari 
özellikleri ile Osmanlı Çeşmesi özelliklerini gösterdiği 
düşünülen mevcut çeşmelerin tarihleri soru işareti (?) 
ile belirtilmiştir. 

Alan çalışması sırasında çeşmeler dışında tespit edilmiş 
diğer  su yapılarından; biri Çeşme Mezarlığı’ndaki 
‘tabutluk’ diğeri de günümüz amfitiyatrosunun arkasında 
bulunan ve çeşme olarak tescilli ‘iki adet maksem’ ve 
‘Mehmet Ağa Camii Şadırvanı da incelenmiş, ancak 
işlev, kapasite ve donanım açısından sokak, meydan 
ya da konut çeşmelerden farklı olmaları nedeni ile 

çeşme sınıflandırmasına ve değerlendirmelere dahil 
edilmemiştir. 

Alındığı kaynak ve tarihi verilenler dışında tüm görsel 
malzeme yazarlara aittir. 

Çeşme İlçesi’nin Özellikleri

Coğrafi Özellikler
Çeşme, Karaburun ve Urla yarımadalarının kesişme 
noktasında, kuzeyde Bababurun Yarımadası’ndan sonra 
Anadolu’nun en batıdaki ikinci uç noktasıdır. Batıda 
Sakız Adası, kuzeyde Karaburun ve doğuda Urla  komşu 
ilçelerdir. İzmir merkezine seksen kilometre uzaklıkta 
iken Sakız Adası’na sadece sekiz deniz mili mesafede 
olan Çeşme doksan kilometreyi bulan bir sahil şeridine 
sahiptir. Günümüzde Çeşme Belediyesi sınırları içinde 
25 mahalle yer almaktadır (Şek. 1).

Coğrafi konumu, topoğrafik ve jeomorfolojik yapısı 
Ege sahillerinde hakim ılıman iklimin Çeşme’de de 
görülmesinde üç önemli özelliktir. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 
1950-2014 yılları arasındaki İzmir meteorolojik 
verileri, ortalama 13oC ile Ocak ve Şubat aylarında 
en serin, 33oC ile Temmuz ve Ağustos aylarında da en 
sıcak günlerin yaşandığını, en fazla yağışın düştüğü 
ayın Aralık, en kıt olduğu ayın da Ağustos olduğunu 
göstermektedir. İzmir için geçerli olduğu gibi Çeşme’de 
de kar yağışı yok denecek kadar azdır (D.M.İ. 2015).  

Şekil 1 - Çeşme mahalleleri ve bunlara komşu Urla mahalleleri (İzmir 2D Rehber 2015) / Neighborhoods of Çeşme and those of Urla 
neighboring to Çeşme
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Su Kaynakları

Çeşme yeraltı su kaynakları bakımından diğer Ege kıyı 
yerleşimleri ile benzer özellikleri gösterir. Ancak, 1988 
yılında yeraltı su seviyesi 2-11 metre arasında iken 1991 
yılındaki kuraklıktan sonra bu seviyenin 60 metreye 
kadar düşmesi zirai üreticileri açtıkları yeni kuyularla 
bu seviyenin de altına inmek durumunda bırakmıştır. Bu 
ciddi su sıkıntısı üzerine harekete geçilmiş, 1998-1999 
yıllarında İzmir Valiliği öncülüğünde başlanan ve İzmir 
Valisi Kutlu AKTAŞ adı ile anılan bir baraj 2001 yılında 
tamamlanmıştır. Bu baraj Çeşme ve Alaçatı çevresine 
yılda ortalama 2.7 hm3 su sağlayabilmektedir (D.S.İ. 
2015). 

Yörede bir başka su kaynağı da 2007 yılında Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası tarafından da 
desteklenen bir yeraltı barajıdır. Su ile ilgili altyapı, 
bakım, dağıtım ve tahakkuk hizmetleri 2014 yılına kadar 
ALÇESU (Alaçatı-Çeşme Su İşletmeleri San. Tic. A.Ş.) 
tarafından ÇALBİR (Çevre Koruma ve Altyapı Tesisleri 
İşletmeleri Birliği) desteği ile verilmiş, günümüzde 
ise İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi)’ne 
devredilmiştir.  

Bugünün su kaynaklarından ayrı olarak, yeni yol ve imar 
çalışmaları sırasında ortaya çıktığı ifade edilen pişmiş 
toprak künklerden anlaşıldığı üzere yörede uzun yıllar 
su ihtiyacının karşılandığı tarihi Hacı Memiş Suyu 1990 
yılından bu yana kurumuş durumdadır. Biri Şifne’de 
diğeri Ilıca kıyısında deniz yatağından çıkan ve yaklaşık 
sıcaklıkları 40-50 oC arasında değişen, halen aktif, iki sı-
cak su kaynağı daha vardır. Şifne’den sağlanan ve otel-
lerce de kullanılan sıcak su termal turizm açısından son 
yıllarda önem kazanmıştır.    
  

Tarihçe
Ovacık-Azmak yöresinin 1 km doğusunda Aya Yorgi-
Dalyan ve Bağlararası-Kalemburnu sahil şeridinde yapılan 
arkeolojik kazılardaki bulgular bölge yerleşim tarihinin 
M.Ö. 6000 yıllarına kadar gidebildiğini göstermektedir 
(Gezgin 2009, Şahoğlu 2004, Bayburtluoğlu 1982, 
Akurgal 1979). Bizans Dönemi’nde Efes’in bir köyü, 
bugünün Ildır yerleşimi olan Erythrai’nin Cyssus ya da 
Casystes İskelesi olarak anılmakta iken Türklerin gelişi 
ile adı Erythra, Erythre, Rhytra ve Lythri olarak değişen 
Erythrai ile birlikte anılmıştır. 16. yüzyılda Erythrai 
adı önce “İlderen” sonra da “Ildır” olarak değişmiştir 
(Bayburtluoğlu 1982, Gezgin 2009). İlk olarak, 1080-81 
yıllarında Türk komutan Çaka Bey, Bizans ve Türkler 
arasında iki kez el değiştirip tekrar Bizans kontrolü 
altında kaldıktan sonra 1371 yılında İzmir ve Sakız 
Adası ile birlikte Aydınoğlu Umur Bey tarafından Türk 

topraklarına katılan bölge Sultan Bayezid Dönemi’nde 
tümüyle Osmanlı denetimindedir. Bölge 15 Mayıs 1919 
tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, 16 Eylül 
1922 tarihinde Türk ordusu tarafından geri alınmıştır. 
Çeşme Osmanlı Dönemi’nde İzmir Eyaleti’ne bağlı Sığla 
Sancağı iken, 1924 yılında çıkarılan Teşkilât-ı Esasiye 
Kanunu ile İzmir İli’nin ilçelerinden biri olmuştur. 
İlçe idari sınırları içinde 2012 yılına kadar köy ya da 
belde statüsünde olan yerleşmeler 12/11/2012 tarihinde 
yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile Çeşme Belediyesi’ne 
bağlı mahalleler statüsüne geçmiştir.

İlçede en önde gelen tarihi yapı Ceneviz Dönemi’ne 
tarihlenen Çeşme Kalesi’dir. Ancak, Osmanlı 
Dönemi’nde kale ile ilgili askeri amaçlı teknik eklentiler 
yanında cami, sarnıç, kuyu ve çeşme gibi ekler de almıştır. 
Kaleden sonra diğer önemli yapılar; 14. yüzyılda yapılan 
Çeşmeköy Camii, 1508 tarihli Bayezid Camii, 1528 
tarihli Kanuni Kervansarayı, gene bir 16. yüzyıl yapısı 
olan Bandırmalı Osman Ağa Camii, 1797 tarihli Memiş 
Ağa ve 1832 tarihli Mustafa Ağa camileridir. Çeşme bu 
dönemlerde önemli bir ticaret limanı olmuştur (Baykara 
1997). Jean Baptiste Salliet tarafından çizien 1782 
tarihli gravürde kale yanında konut yapıları ve anıtsal 
yapılardan bazıları izlenebilmektedir (Foto. 1). 

Tarihi anıtsal yapılar yanında sahip olduğu ticari 
potansiyel çok sayıda ticaret-konut ve konak gibi sivil 
mimari örneklerini de beraberinde getirmiştir (Karatosun 
2003). Aynı bağlamda, geçmişte donanma için olduğu 
kadar denizcilere de su sağlayan rıhtım boyunca 
çok sayıdaki çeşmeden söz edilmesi ilçenin adını bu 
çeşmelerden aldığını düşündürmüştür (Hacıbeis 1965). 
Ancak, son yıllarda artan popülaritesi nedeni ile ilçede 

Fotoğraf 1 - 1782 tarihli gravürde Çeşme Kalesi ile çevresindeki 
yapılardan genel ve detay görünüm / General and detailed views 
of the buildings around Çeşme Castle depicted in a gravure dated 
to 1782 (Eyice 1993)
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yeni konut yapıları hızla artmakta, tescilli olanlar dışında 
bazı çeşmelerin dahil olduğu başka eski yapıların da 
yok olması ile Çeşme’nin özgün kimliğini hızla yitirdiği 
görülmektedir.  

Yöre jeolojisine has olmak üzere 1. derece deprem 
kuşağında yer alan Çeşme ve çevresi tarihte şiddetli 
depremler görmüştür. Bunlardan M.Ö. 496, M.S.; 190, 
Mart 1389, Kasım 1856, Ocak 1866, Nisan 1881, Ekim 
1883, ve Haziran 1949 depremleri ilçe geçmişinde 
kaydedilen büyük depremlerdir. Ancak, merkezi Sakız 
Adası olmak üzere ‘Karaburun-Sakız Depremi’ olarak 
anılan, çok sayıda can kaybı ve yıkıma yol açan 7.2 M 
şiddetindeki 1949 yılı depremi bölgede yakın tarihten 
hatırlanan en şiddetli depremdir (Gezgin 2009, KOERİ 
2015). 

Çeşme İlçesi’nde Yer Alan Tarihi Yapıların 
Korunmasına Yönelik Çabalar
Genel olarak turizm odaklı olmakla birlikte doğal 
ve arkeolojik alanlar ile ilçedeki tarihi yapıların 
korunmasına yönelik çalışmalar 1975 yılında başlamıştır. 
Anıtlar Yüksek Kurulu olarak da bilinen Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu’nun 17.1.1975 tarihli kararı 
ile aralarında beş çeşme ve bir maksemin de olduğu 12 
tarihi anıtsal yapı koruma altına alınmıştır. Bunu takiben; 
1976, 1985 1992, 2003, 2009 ve 2010 yıllarında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bazı 
revizyon ve eklerle alınan kararlarda biri tabutluk diğeri 
de çeşme olarak tescilli 2 maksem ve 22 çeşmenin de 
ilavesi ile ilçede koruma altına alınan tescilli tarihi yapı 
sayısı 180’e çıkmıştır.

Günümüz itibarı ile çalışma kapsamında belgelenen 
mevcut çeşmelerin; 20 adedi Çeşme Belediyesi, 6 adedi 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 adedi Hazine, 
3 adedi Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 adedi köy tüzel 
kişiliği ve 8 adedi şahıs mülkiyetindedir. Başlangıçta 
sunulduğu üzere, mevcut çeşmelerin 24 adedi bağımsız 
olarak, ya da ait oldukları özel mülkiyet yapıları ile 
birlikte tescil edilmiş korunması gerekli kültür varlığı 
iken günümüzde varolan 13 adet çeşmenin tescili 
bulunmamaktadır. 

Çeşme’de Yer Alan Osmanlı Dönemi Çeşmeleri
Aşağıda detaylandırılacağı üzere Karaköy ve Kızılkaya 
mevkii gibi gidilemeyen bir kaç yerleşme dışında Ildır’dan 
Alaçatı’ya, Çiftlik’ten Reisdere’ye kadar bilinenler 
dışında bilinmeyen bazı çeşmeler de kayıt altına alınıp 
belgelenerek aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.     

Sınıflandırma

Çeşme ve yakın çevresinde saptanabilen çeşmeler, 
koruma kavramı açısından değişmişlik ekseninde “özgün 
yeri” ve “özgünlük derecesi” gibi iki önemli parametre 
ile değerlendirilmiş ve 8 grupta sınıflandırılmıştır. 
Kesin yapım tarihinin bilinmediğini ifade eden soru (?) 
işaretinin yanında yer alan soyadları ve tarihler bilginin 
alındığı yazılı ya da sözlü kaynak ve tarihini ifade 
etmektedir. 

Sayıca fazla olmaları nedeni ile mevcut çeşmelerden 1. 
Grupta yer alan “özgün yerinde ve özgün niteliklerini 
önemli ölçüde koruyabilmiş çeşmeler,” 2. Grupta yer 
alan “özgün yerinde ancak özgün niteliklerini yitirmiş 
çeşmeler,” 3. Grupta yer alan “taşınmış, ancak özgün 
nitelikleri ile yeniden yapılan çeşmeler,” ve 4. Grupta 
yer alan “taşınmış olup özgün niteliklerini yitiren 
çeşmeler”den ait oldukları grup içindeki sayıları oranında 
seçilen toplam 20 çeşme; ölçekli plan, kesit, görünüş ve 
fotoğrafları ile birlikte sunulmuştur (LEVHA 1-11).

5 ve 6. Gruplarda yer alan çeşmelerin ölçekli plan, kesit 
ve görünüşlerinin olmayışı nedeni ile sadece bulunabilen 
fotoğraflarına yer verilmiştir (LEVHA 11, Foto. 1, 2).  

1. Özgün yerinde ve özgün niteliklerini önemli ölçüde 
koruyabilmiş çeşmeler (21 adet):
Kale Çeşmesi (1508), Kale Sokak (Şekerci) Çeşmesi 
(1718?-1703?)21, Murabutzade Çeşmesi (1776), 
İlyaszade (Maraş) Çeşmesi (1780), Memiş Ağa Evi 
Çeşmesi (1798), Kabadayı Çeşmesi (1839), Hamaloğlu 
Çeşmesi (1851), Sadık Paşa Çeşmesi (1880), Tenekeci 
Çeşmesi (?), Çiftlik Çeşmesi (?), İkiçeşmelik Çeşmesi 
(?), İmam Çeşmesi (?), Helleki Çeşmesi (?), Reisdere 
Çeşmesi (?), Köste Caddesi Çeşmesi (?), Çiftlik Çatal 
Çeşmesi (?), 242 Ada 7 Parsel Evi (?) ve 249 Ada 1 
Parsel Evi’nde bulunan çeşme (?), Kale Sur Duvarı 
Çeşmesi (?), Tekke Çeşmesi (?), Mehmet Ağa Camii 
Çeşmesi (1832) (LEVHA 1-8).

2. Özgün yerinde ancak özgün niteliklerini yitirmiş 
çeşmeler (9 adet):
Tosun Paşa Çeşmesi (1872), Kethüda Çeşmesi (1738), 
Memiş Ağa Çeşmesi (1837) (LEVHA 9, Şekil 1), Şerif 
Ağa Çeşmesi (1888), Osman Ağa Konağı Çeşmesi 
(1861), Köste Caddesi Çıkışı Çeşmesi (?) (LEVHA 9, 
Şekil 2), Kilise Kapısı Çeşmesi (?), Şeyh Ziya Çeşmesi 
(?), Ayos Haralombos Kilisesi Çeşmesi (?).

3. Taşınmış, ancak özgün nitelikleri ile yeniden yapılan 
çeşmeler (3 adet):
Saliha Çeşmesi (1800), Kaymakam (Kaymakam Sadık) 

21 Kitabede belirtilen tarih Emel Kayın (1988) tarafından H.1153 ve 
Gül Geyik (2007) tarafından H. 1115 olarak farklı okunmuştur.
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Çeşmesi (1886) (LEVHA 10, Şekil 1), Ilıca Yolu 
Çeşmesi (?).
4. Taşınmış olup özgün niteliklerini yitiren çeşmeler 
(5 adet):
Kandıralı Ziya (1865), Çatal Çeşme (?) (LEVHA 10, 
Şekil 2), Buz Fabrikası Çeşmesi (?), İskele Çeşmesi 
(?), Reşid Ağa Çeşmesi (?). 

5. Yazılı ve/veya sözel kaynaklardan yerleri ve 
kalıntıları tespit edilen çeşmeler (4 adet):
Çeşmeköy Çeşmesi (? – Saatli 2009), Şerif Ağa 
Çeşmesi’nin güneyinde yer alan çeşme (?), Çiftlik-
Manastır Çeşmesi (? – Kaya 2009) ve Çeşme 
Kalesi’nin güneyinde yer alan çeşme (?), (LEVHA 
11, Foto. 1).    

6. Yazılı kaynak ve arşivlerden bulunan 
fotoğraflarından var oldukları ve özgün yerleri tespit 
edilen çeşmeler (2 adet):
Cumhuriyet Meydanı Çeşmesi (? – Çeşme Belediyesi 
Arşivi), Balıkhane ve Kurtludağ sokakları kesişiminde 
yer alan Balıkhane Çeşmesi (? – Kayın 1988) (LEVHA 
11, Foto. 2a, b).

7. Kayıp, ancak, yerleri, banileri bilinen çeşmeler (5 
adet):
16.Yüzyılda Çeşmeköy’lü Bekir tarafından sahilde 
yaptırılan çeşme (?) (Gezgin 2009), Karaköy’de yer 
alan çeşme (?) (Lokmacı 2009), Deniz kenarındaki 
mezarlıkta yer alan Şaban Paşa Çeşmesi (? – 
Kabasakal 2010), Memiş Ağa Cami kuzeyindeki evin 
duvarında yer aldığı söylenen çeşme (? – Kayın 1988), 
deniz kenarındaki Hasan Yiğit Çeşmesi (İbrahim 
Yörükoğlu Çeşmesi ve Erganili Hasan Usta Çeşmesi 
olarak da anılmaktadır; 1932 – Vural 2009, Gür 2009, 
Kabasakal 2010). 

8. Sadece tahmini mevkii, ad ya da lakapları ile anılan 
ancak araştırılamayan çeşmeler (4 adet):
Ovacık mevkiinde yer alan Akarca Çeşmesi (? – 
Kabasakal 2010), Ovacık mevkiinde yer alan Doktor 
Çeşmesi (?– Kabasakal 2010, Gür 2009) ve Ovacık-
Alaçatı yolu Kızılkaya mevkiinde Kızılkaya Çeşmesi 
(? – Vural 2009-2011). 

Yukarıdaki bilgiler ilk çalışmanın tamamlandığı 
2011 yılına aittir. Başlangıçta da belirtildiği gibi, 
Mayıs 2015’de çeşmelerin bugünkü durumlarını 
güncelleme amacı ile yapılan gözlemlerde, çalışmanın 
tamamlandığı 2011’de var olan 1. Gruptaki Tenekeci 
ve, 4. Grupta yer alan Reşid Ağa çeşmelerinin 
ilçedeki yeni yapılaşmalar sırasında daha önce 
tescil edilmedikleri için yok edilerek yerlerine aynı 
parsellerde inşa edilen yeni konut yapılarına ait yeni 
bahçe duvarlarının yapıldığı görülmüştür  (Foto. 2, 3, 
4, 5).

Fotoğraf 4 -2011 yılında var olan Reşid Ağa Çeşmesi / Reşid Ağa 
Fountain existed in 2011

Fotoğraf 2 - 2011 yılında var olan Tenekeci Çeşmesi / Tenekeci 
Fountain existed in 2011

Fotoğraf 5 - 2011 yılında var olan Reşid Ağa Çeşmesi’nin yıkılarak 
yerine yapılan yeni düzenleme / The new arrangement in place of 
Reşid Ağa Fountain which was existed in 2011   

Fotoğraf 3 - 2011 yılında var olan Tenekeci Çeşmesi’nin yıkılıp 
yerine inşa edilen yeni duvar / The new wall constructed in place 
of Tenekeci Fountain which was existed in 2011
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Gene yukarıda 1. Grupta yer alan, Kale Sokak, 
Murabutzade, Çiftlik ve Köste Caddesi çeşmeleri ile 2. 
Grupta yer alan Kethüda Çesmesi’nin Koruma Kurulu 
tarafından onaylı projeler doğrultusunda onarıldığı 
(Foto. 6, 7, 8, 9, 10) görülmüştür. 

Ancak, bu çeşmeler ilk alan çalışması kapsamında 
detaylı olarak belgelenmiş olmaları ve 2011 yılı itibarı 
ile  bu günün onarım öncesi özgün durumlarını ve o 
yıllardaki sorunlarını yansıttıkları için eldeki makalede 
diğer çeşmelerle birlikte yer almışlardır. 

Yapım Sistemleri ve Malzeme Kullanımı 
İlçede yer alan çeşmelerin çoğunluğu haznelidir. Her ne 
kadar toplanan suyun kil, kum ya da mil gibi rüsubattan 
çökeltme ile arıtılması ve özellikle yaz aylarındaki 
yağış kıtlığı nedeniyle hissedilen susuzluğa karşı tedbir 
amacı ile yapılmış iseler de haznelerin şebeke hatlarında 
oluşabilecek düzensiz debi ya da basınç kontrolünü 
sağlamak yanında toplanan suyu bir miktar soğuttuğu  
da bilinmektedir. Besleme hattından taş yönlendirme 
dirsekleri ile (Foto. 11) yatayda alınan su çeşme beden 
duvarlarına düşey olarak gömülmüş pişmiş toprak künkler 
içinde şebeke basıncı ile yükselerek bakım penceresinin 
hemen altındaki bir delikten hazne içine akmaktadır. 
Çeşme İlçesi özelinde olmasa da, örneğin İzmir Agorası 
kazılarında bulunan bir Osmanlı çeşmesinde görülen 

Fotoğraf 6 - Kale Sokak Çeşmesi / Castle Street Fountain

Fotoğraf 7 - Murabutzade Çeşmesi / Murabutzade Fountain

Fotoğraf 8 - Çiftlik Çeşmesi / Çiftlik Fountain

Fotoğraf 9 - Kethüda Çeşmesi / Kethüda Fountain

Fotoğraf 10 - Köste Caddesi Çeşmesi / Köste Street Fountain
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hayli zengin bir şebeke sistemi bu taş dirsekler yanında 
düşey ve yatayda pişmiş toprak dirsek elemanlarının da 
kullanıldığını göstermektedir (Foto. 12).

İncelenen görkemli çeşmelerden biri olan Hamaloğlu 
hazneli çeşmesinin beden duvarlarında görülen birden 
fazla düşey künk ve aynı çeşme haznesindeki bölme 
bu çeşmenin aynı zamanda yakın çevre için bir dağıtım 
ünitesi, bir anlamda “maksem” işlevini de üstlenmiş 
olabileceğini düşündürmüştür (Foto. 13). Çeşmelerin 
yapım tarihlerinden sonra 19. yüzyılda pişmiş toprak 

künklerin yerini kurşun/demir, yakın zamanda da PVC 
borular almıştır (Foto. 14, 15).

Fotoğraf 11 - Kale Sokak Çeşmesi taş dirsek elemanı / Stone elbow 
element of Castle Street Fountain

Fotoğraf  12 - İzmir-Agora’da bulunan Osmanlı Çeşmesi’ne ait 
yatay (sol) ve düşey (sağ) pişmiş toprak künk dirsek elemanları / 
Horizontal (left) and vertical (right) baked clay-elbow elements of 
an Ottoman Fountain unearthed in Agora-İzmir 

Fotoğraf 13 - Hamaloğlu Çeşmesi’nde üç sıralı düşey pişmiş 
toprak künkler (sol)  ve bölmeli su haznesi (sağ) / Multiple rows of 
horizontal baked-clay pipes (left) and articulated water chamber 
(right) of Hamaloğlu Fountain 

Fotoğraf 14 - Murabutzade çeşmesi özgün pişmiş toprak künk çıkışları 
ve sonradan döşenen demir boru hattı / Original baked-clay outlet 
pipes and later-installed water supply lead pipe in Murabutzade 
Fountain

Fotoğraf 15 - Sadık Paşa Çeşmesi haznesi özgün pişmiş toprak 
künkleri ve sonradan döşenen demir ve PVC borular / Iron and PVC 
pipes in the chamber of Sadık Paşa Fountain
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Toplanan suyun hazne taban seviyesinden yaklaşık 20-25 
cm yükseklikteki kısmı lülelere verilmeyip safsızlıkların 
çökelmesi için pay olarak bırakılmaktadır. Hazne bakım 
penceresi alt kotuna kadar olan kısmı sonradan sikalı 
şap ile değiştirilenler dışında özgün çeşme hazneleri 
geçirimsizlik özelliği olan horasan sıva ile yalıtılmıştır. 
Haznenin horasan sıva seviyesi üzerinde kalan kısmı ise 
oluşacak buharlaşmanın dışarı atılmasına engel olmamak 
amacı ile sıvanmamaktadır. Dağıtım şebekesindeki basınç 
artışı ile haznede oluşabilecek su fazlası tahliye delikleri 
ile dışarı atılmaktadır. Haznesiz çeşmelerde ise besleme 
sisteminden alınan su doğrudan lülelere verilmektedir. 
Bu da yerleşmiş, sürekliliği olan sağlıklı bir su iletim ve 
dağıtım şebekesinin olduğunu göstermektedir.  

İlçedeki çeşmelerde genellikle kaba yonu moloz taş, köşe 
birleşmeleri ve diğer kısımlara kıyasla daha özenli olan 
ön yüzlerinde yer alan kemer ile sütünce gibi elemanlarda 
kesme taş kullanılmıştır. Taş malzemeye kıyasla daha az 
oranda kullanıldığı gözlenen tuğla; 249 Ada 1 Parsel 
Evi çeşmesi, Reisdere Çeşmesi, onarımı için yapılan 
raspa sonrasında farkedilen Çiftlik Çeşmesi kemer ve 
sütünceleri, ve gene Reisdere Çeşmesi haznesinin aynalı 
manastır tonozunda izlenebilmiştir (Fotoğraf 16, 17).

Taş ya da tuğla, ilçede bulunan çeşmelerin beden 
duvarı örgülerinde kireç harcı kullanılmıştır. Sadece 
beyaz görünüşe dayalı bu çıkarımın, hidrolik (puzola-
nik) karakterli horasan harç ya da sıvasındaki pişmiş 

kil malzemenin verdiği pem-
be-kırmızı renk dışında başka 
puzolanik katkılar ile de, an-
cak, gene beyaz renkli olma 
ihtimaline karşı laboratuvar 
analizleri ile teyid edilmesi 
gerekir. 

Özellikle hazneli çeşme-
lerde su basıncının (hidrolik 
basıncın), yanal etkileri ne-
deni ile yapıda oluşacak açıl-
maları önlemek amacı ile be-
den duvarları içinde – yatayda 
dört yönde yerleştirilen demir 
gergi çubuklarının – dört 
yüzde de düşey demir eleman-
larla kilitlendiği “kılıçlama” 
olarak adlandırılan eleman-
lar yığma malzemeden sonra 
önemli “strüktürel-emniyet 
elemanları” durumundadır. 
Hazneli çeşmelerden Çiftlik 
ve Kabadayı çeşmelerinde 
sadece çeşme üst seviyesinde 
düzenlenen kılıçlama sistem-
inin Hamaloğlu Çeşmesinde 
alt seviyede de olması (Foto. 
18, 19), yukarıda bölmeli haz-
nesinden ve üç sıralı düşey 
pişmiş toprak künklerinden de 
söz edildiği üzere bu çeşmenin 
ilçede bulunan hazneli grup-
ta “içinde tuttuğu ve dağıt-
tığı su miktarı” açısından 
önemli bir yerinin olduğunu, 
bir anlamda ‘maksem’ olar-
ak yapılmış olabileceğini 
düşündürmüştür. 

Fotoğraf 16 - Reisdere (sol) ve Çiftlik (sağ) çeşmelerinin sütünce ve kemerlerinde tuğla kullanımı 
/ Brick usage in the engaged columns and arches of Reisdere (left) and Çiftlik (right) fountains

Fotoğraf 17 - Reisdere Çeşmesi hazne tonozu (sol) ve 249 Ada 1 Parsel Evi Çeşmesi sütünce ve 
kemerinde (sağ) tuğla kullanımı / Brick usage in the chamber vault of Reisdere (left) and engaged 
column and arch of  249 Land 1 Lot House fountains (right)  
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Başta mermer olmak üzere, çiçek ya da meyve mo-
tiflerinden oluşan taş süslemelere nişler, lüle taşı, 
ayna taşı, silme, korniş ve madalyonlarda rastlanır. 
Özgün kitabelerde Osmanlıca kullanılırken Ildır’da 
Sadık Paşa Çeşmesi’nin 1880 tarihli Rumca yazılmış 
kitabesi saptanabilen tek istisnadır. Çeşmelerin moloz 
örgülerden oluşan kısımları çoğunlukla badanalıdır.   

Sorunlar
Özgün yerlerinde halihazırda mevcut olan çeşmelerin 
alan çalışmasında ve diğer araştırmalardan elde edilen 
bulgularla saptanan sorunları; “değişmişlikler”, “strük-

türel sorunlar” ve “malzeme sorunları” olmak üzere 3 
ana başlıkta incelenmiştir. Bu gruplamada “değişmiş-
likler” konusu genel durumun algılanma kolaylığı 
açısından bir çizelgede toplanmıştır (LEVHA 12, Çiz. 
1). Strüktürel ve malzeme sorunları aşağıda görüleceği 
üzere metin olarak verilmiştir. 

“Özgünlük” açısından kökten “değişime uğratılmış” 
olmalarına rağmen “özgün yerlerinde sökülüp 
yeniden yapılmış çeşmeler” ve “özgün yerlerinden 
sökülüp farklı yerlerde yeniden yapılan çeşmeler” 
günümüzdeki sorunlarının belgelenmesi açısından 
diğer çeşmelerle birlikte değerlendirilerek aynı 
çizelgeye dahil edilmiştir.  

Geriye çok az bir kısmı bulunan kalıntılarına 
erişilebilen çeşmeler ile sadece fotoğraflarından 
ve  kişisel görüşmelerle bir zamanlar var oldukları 
anlaşılan çeşmeler sadece LEVHA 11’de verilmiş 
çizelgeye dahil edilmemiştir. 

Değişmişlikler
Aşağıda ve LEVHA 12, Çiz. 1’de görüleceği gibi 
değişmişlik başlığına dahil edilen sorunlar ana başlığı 
gösteren büyük harfler ve çeşitlilik sayısına göre bunları 
takip eden rakam ve küçük harflerle ifade edilmiştir.
 

Çeşmelerin Yakın Çevresinde Olan 
Değişmişlikler (A) 
İmar çalışmaları kapsamındaki yol ıslah çalışmaları 
sırasında çoğunlukla yükselme şeklinde olan yol 
kotlarındaki değişmeler, artan enerji ihtiyacı nedeni ile 
önlerine ya da bir köşelerine beton elektrik direklerinin 
dikilmesi ve aynı imar hareketleri sırasında konut ya da 
konut bahçe duvarlarının bitiştirilmesi çeşmelerin yakın 
çevresinde gözlenen en önemli değişmişliklerdir. 

Yol Seviyelerindeki Değişmeler (A1)
Kale, Kale Sur Duvarı, Kale Sokak, Kethüda, Mehmet 
Ağa Camii, Hamaloğlu, Tosun Paşa, Kaymakam, Çiftlik, 
Çiftlik Çatal, Ilıca Yolu, Reisdere, Şeyh Ziya, Tenekeci, 
249 Ada 1 Parsel Evi ve Memiş Ağa Evi çeşmeleri ve  
Kalenin güneyindeki çeşme. 

Önlerine Beton Elektrik Direklerinin Dikilmesi (A2) 

Kethüda ve Memiş Ağa çeşmeleri.

Konut ya da Duvar gibi Yeni Elemanların Bitiştirilmesi 
(A3) 

Murabutzade, Köste Caddesi ve Şeyh Ziya çeşmeleri.

Fotoğraf 18 - Hamaloğlu Çeşmesi’nde derz boşalmalarının taş 
örgülerde oluşturduğu deformasyon ve kayıplar (üst) - mevcut (alt) 
demir gergi elemanları / Deformation in the stone bonds caused 
by mortar discharges in the joints and missing (top) - existing 
(bottom) iron stretching elements in Hamaloğlu Fountain

Fotoğraf 19 - Hamaloğlu Çeşmesi’nde demir gergi elemanları 
köşe birleşim detayı / Corner-connection detail of iron stretching 
elements in Hamaloğlu Fountain
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Çeşme Elemanlarındaki Değişmişlikler (B)  

Yakın çevrelerinde olan değişimler yanında çeşmelerin sahip 
oldukları elemanları da zaman içinde değişime uğramışlardır. 
Bunlar, özgün su besleme hat ve boruları, kitabeleri, alemleri, 
yalakları, testilikleri, silme ve kornişleri, lüleleri, demir gergi 
çubukları, sütünceleri, kemer taşları ve bunlar arasındaki 
derzlerindeki harç kayıpları şeklinde olabildiği gibi; özgün 
su besleme borularının metal-plastik olan yenileri ile 
değiştirilmesi ya da özgün olan kitabe yerine başka kitabenin 
konulması şeklinde alternatif elemanlar ile değiştirmeler; 
kitabe, alem, uyarı levhaları, sokak isim ve numara plakları 
ile seramik, taş kaplama, şap kaplama, çimento harcı ile 
kabarık derzleme, çimento sıva, plastik boya veya badana 
gibi yeni malzeme eklentileri; ve su toplama hazneleri, hazne 
bakım pencereleri, su fazlası tahliye delikleri gibi iptal edilen 
özgün elemanlar şeklinde de olabilmektedir.

Kayıplar (B1)
Özgün su besleme hat ve boruları (B1a): Kandıralı, Çiftlik, 
Helleki ve İmam ve Reisdere çeşmeleri dışındaki çeşmelerin 
tamamı. 

Kitabe (B1b): Reisdere, Memiş Ağa Evi, İskele, Helleki, 
İkiçeşmelik ve İmam çeşmeleri. 

Alem (B1c): Reisdere, İlyaszade,  Kabadayı ve Hamaloğlu 
çeşmeleri.

Yalak–tamamı (B1d1): Mehmet Ağa Camii, Şeyh Ziya ve 
Kale Sur Duvarı çeşmeleri.

Yalak–kısmi (B1d2): Kale, Kale Sokak, Kethüda, 
Murabutzade, Memiş Ağa Evi, 249 Ada 1 Parsel Evi, 
Kabadayı, Hamaloğlu, Kaymakam, Reisdere, Tenekeci, 
Çiftlik, Çiftlik Çatal, Ilıca Yolu, Buz Fabrikası, Helleki, 
İkiçeşmelik, Reşid Ağa ve Köste Caddesi çeşmeleri. 

Testilik (B1e): Kale Sokak, Kethüda, Memiş Ağa Evi, 
Mehmet Ağa Camii, Osman  Ağa Evi, Şerif Ağa, Buz 
Fabrikası, Çiftlik, Çiftlik Çatal, Reşid Ağa, Kilise Kapısı, 
Köste Caddesi, ve Şeyh Ziya çeşmeleri. 

Silme ve korniş (B1f): Kethüda, Murabutzade, Memiş Ağa 
Evi, Saliha, Memiş Ağa, Kabadayı, Osman Ağa Evi, Şerif 
Ağa, Çiftlik Çatal, İskele, Şeyh Ziya ve Reşid Ağa çeşmeleri.

Lüle (B1g): Şerif Ağa Çeşmesi, bu çeşmenin güneyindeki 
çeşme ve İkiçeşmelik çeşmeleri dışında tüm çeşmelerin 
özgün lüleleri kayıptır. 

Demir gergi çubukları (B1h): Hamaloğlu Çeşmesi

Sütünce (B1i): Kale Sokak, Mehmet Ağa Camii, Memiş Ağa, 
Hamaloğlu, Kandıralı Ziya, Şerif Ağa, Reşid Ağa ve Şerif 

Ağa Çeşmesi güneyindeki Çeşmeler. 
 
Kemer taşı (B1j): Mehmet Ağa Camii, Kabadayı, Hamaloğlu, 
Osman Ağa Evi ve Reşid Ağa çeşmeleri.

Taş ya da tuğla derzlerdeki boşalmalar (B1k): Kabadayı, 
Hamaloğlu ve Çiftlik Çatal çeşmeleri.

Alternatif Elemanlar ile Değiştirmeler (B2)

Özgün su besleme borularının metal-plastik olan yenileri ile 
değiştirilmesi (B2a): Kale, Kale Sur Duvarı, Kale Sokak, 
Kethüda, Murabutzade, İlyaszade, Memiş Ağa Evi, Kandıralı 
Ziya, Tosun Paşa, Sadık Paşa, Kaymakam, Tenekeci, 242 
Ada 7 Parsel Evi, 249 Ada 1 Parsel Evi, Ayos Haralombos 
Kilisesi, Kilise Kapısı, Çatal, Çiftlik, Helleki, İmam, Köste 
Caddesi ve Tekke çeşmeleri.

Özgün olan kitabe yerine başka kitabenin konulması (B2b): 
Tenekeci ve  Kale Sokak çeşmeleri

Eklentiler (B3)
Kitabe (B3a): Kale ve Kale Sokak Çeşmeleri.

Alem (B3b): Kaymakam Çeşmesi

Uyarı levhaları (B3c): Kale Sokak, Kethüda, Murabutzade, 
İlyaszade, Memiş Ağa Evi, Saliha ve Kandıralı Ziya 
çeşmeleri.

Sokak isim ve numara plakları (B3d): Kale Sokak, Kabadayı, 
Memiş Ağa Evi ve Çiftlik çeşmeleri.

Yeni malzemeler (B3e): 

Seramik (B3e1): Çiftlik Çeşmesi

Taş kaplama (B3e2): Kale Sur Duvarı Çeşmesi

Şap kaplama (B3e3): Kale Sokak, Murabutzade, İlyaszade, 
Saliha, Mehmet Ağa Camii, Memiş Ağa, Tosun Paşa, Sadık 
Paşa, Kaymakam, Çatal, Çiftlik, Köste, Reisdere ve Şeyh 
Ziya çeşmeleri.

Çimento harcı ile kabarık derzleme (B3e4): Kale, Kale Sur 
Duvarı, Kale Sokak ve Şerif Ağa çeşmeleri. 

Çimento sıva (B3e5): Mehmet Ağa Camii, Kale Sokak, 242 
Ada 7 Parsel Evi, Tekke, Şeyh Ziya, Kandıralı Ziya, Köste 
Caddesi, Murabutzade, İkiçeşmelik, Memiş Ağa Evi ve 
İmam çeşmeleri.

Plastik boya veya badana (B3e6): Kale Sokak, Murabutzade, 
Memiş Ağa Evi, Mehmet Ağa Camii, Kandıralı Ziya, Tosun 
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Paşa, Sadık Paşa, Tenekeci, İmam, Ayos Haralombos Kilisesi, 
Çiftlik, Köste Caddesi, Helleki ve Tekke çeşmeleri. 

İptal Edilen Özgün Elemanlar (B4)
Su toplama hazneleri (B4a): Çiftlik ve Reisdere çeşmeleri 
dışında kalan çeşmelerin su toplama hazneleri kullanım 
dışıdır. 

Hazne bakım pencereleri (B4b): Kale Sokak, Murabutzade, 
Memiş Ağa Evi, Saliha, Mehmet Ağa Camii ve İmam 
çeşmeleri.

Su fazlası tahliye delikleri (B4c): Kale, Saliha, Kethüda, 
İlyaszade, Mehmet Ağa Camii, Memiş Ağa, Memiş Ağa 
Evi, Kandıralı Ziya, Tosun Paşa, 
Kaymakam, Şerif Ağa, Çatal, 
Çiftlik, Helleki, İmam ve Köste 
Caddesi çeşmeleri.

Şekil 2’de görüldüğü gibi bu 
değişmişlikler yüzde olarak ifade 
edildiğinde, en sık gözlenen 
sorunlar içinde lüle kayıpları (B1g), 
su toplama haznelerinin işlev dışı 
kalması (B4a) ve özgün su besleme 
hatlarının yok olması (B1a) dır. 
Bunu şebekeden su beslemesini 
sağlayan özgün boru hatlarının 
kayıpları (B2a) izlemektedir. 

Strüktürel Sorunlar
Doğal koşulların yol açtığı 
malzeme hasarı yanında 
çeşmelerde saptanan en önde 

gelen hasar biçimleri bazı çeşmelerde var olan sütunce 
ve kemer taşlarındaki kayıpların yol açtığı kemerlerde 
oluşan deformasyon ve yıkılmalardır (Mehmet Ağa 
Camii, Hamaloğlu, Osman Ağa Evi, Kandıralı Ziya ve 
Reşid Ağa çeşmeleri).  

Yukarıda bahsedildiği üzere hazneli çeşmelerde 
(Hamaloğlu, Kabadayı, Çiftlik çeşmeleri) kullanılan 
demir gergi sistemine ait “kılıç” elemanlarının çalınmaları 
sonucunda yapı taşlarında oluşan hareketlenme ve bunu 
takiben derz boşalmalarının yol açtığı deformasyon 
(Foto. 18, 19) ile aynı elemanlarda paslanmanın yol 
açtığı çatlak ve korozyon ilçenin hazneli çeşmelerindeki 
demir elemanlarda gözlenen sorunlardır (Foto. 20).

Fotoğraf 20 – Çiftlik Çeşmesi demir gergi elemanlrarında paslanmanın yol açtığı çatlak (sol) ve 
korozyon (sağ) / Crack (left) and corrosion (right) in the iron stretching elements caused by rusting

Şekil 2 - Çeşmelerde gözlenen sorunların bütün içindeki dağılımları (Bkz. LEVHA 12, Çizelge 1) / Overall distribution of the 
problems observed on the fountains



84

Ahmet KARAÇÖL - Selim Sarp TUNÇOKU

Malzeme Sorunları

Yukarıda da belirtildiği üzere ilçede yer alan çeşmelerin 
tamamına yakın kısmı meydan, sokak ve kırsalda 
yer alanlar gibi halk kullanımına sunulan kamusal 
alanlardaki çeşmelerdir. Bu nedenle de konut ya da 
konut bahçelerinde yer alanlar için gösterilen özen 
bu çeşmeler için gösterilmemiştir. Kemer, sütunce 
gibi yapı taşlarının ve demir gergi elemanlarının 
sökülmesinin yol açtığı tahribat yanında çimento esaslı 
harçlarla yapılan derz onarımları, çimento esaslı sıva 
ve şap uygulamalarının tuz kristallenmeleri ile yol 
açtığı malzeme kayıpları, araba vs. araçların yol açtığı 
kırılmalar ve kazıma gibi fiziksel zararlar yanında kalıcı 
sprey boyalarla yapılan uygunsuz yazı ve resimler insan 
merkezli diğer tahribatlardır.

İçinde yer aldığı iklim tipinin sonucu yılın tamamına 
yakın bölümünde hakim olan yüksek nemin oluşturduğu 
makro ölçekli bitki oluşumları ile yosunlanma ve 
küflenmeler cephe ve tonoz / kubbe gibi üst örtülerde 
sıklıkla gözlenen sorunlardır. Son yıllarda İzmir 
genelinde olduğu gibi kış aylarında özellikle geceleri 
artan nem güdümlü yoğuşmaların ve gene kış aylarında 
artan hava kirliliğinin asitik etkisinin sonucu taş 
yüzeylerdeki kararma ve patina oluşumları diğer 
malzeme bozulmalarıdır.          
  
Kısa sürede doğru malzemelerle yapılabilecek küçük 
müdahalelerin uzun zamana bırakılması ya da bunların 
zararlı malzemelerle yapılması veya kimi zaman da hiç 
yapılmaması nedeni ile oluşan özgün malzeme kayıpları 
en sık rastlanan sorunlardır.

Koruma Önerileri

İlçe Ölçeğinde Öneriler
1. Yapılan yeni parselasyonlarda mevut parsel içinde ya 
da sınırında var olan çeşmelerden belediye ve koruma 
kurulunun “mutlaka” haberdar edilmesi, onay alındıktan 
sonra tescil ya da yıkımına karar verilmesi gerekir. 2011 
yılında mevcut iken tescil edilmemiş Reşid Ağa ve 
Tenekeci çeşmelerinin yok edilmeleri tipik örneklerdir. 
2. Tarihi çeşmelerin halk yaşamına katılabileceği yeni 
bir trafik ve yaya dolaşım ağının düzenlenmesi,
3. İlçenin önemli noktalarında aktif olarak kullanılan 
mevcut kameralı güvenlik sistemine tarihi çeşmelerin 
olduğu yerlerin de eklenmesi, 
4. Mevcut elektrik şebekesinin elemanları olan beton 
direkleri yerine şebeke hatlarının, daha önce İnkılap 
(Çarşı) Caddesinde uygulandığı gibi yeraltı galerileri 
ile çözümlenmesinin çeşmeler için olduğu kadar 
Çeşme genel görünümüne de olumlu katkı yapacağının 
gündeme getirilmesi, 

5. Yapılı çevredeki değişmeler, özellikle yol çalışmaları 
sırasında günümüz yol kotlarının altında kalan çeşmeler 
ve yakın çevrelerinde yeni düzenlemelerin yapılarak 
en azından yalak alt kotları kotundan itibaren genel 
görünümlerinin netleştirilmesi, ve bu seviyelerde drenaj 
sorunlarının çözümlenmesi,      
6. Yerel yönetim tarafından yapılan ilçeyi tanıtıcı film, 
video, kitap, broşür gibi bilgilendirme ve iletişim 
araçları içinde çeşmelerin de yer alması için gereken 
çabanın gösterilmesi,
7. Mütevazi ölçeklerine rağmen ilçe ölçeğinde sıradan 
“sokak mobilyası olmaktan öte” Çeşme İlçesi’nin 
“geçmişteki su kültürünün sembolleri” olmaları 
konusunda kamu oyunun bilinçlendirilmesi önerilir. 

Her Çeşme İçin Yapılacak Tekil Müdaheleler
Her çeşmenin, onarılacak daha büyük tarihi bir yapı 
için yapılması gerekenlerden farklı olmamak üzere 
kendine has sorunlarının olacağı düşünülerek gereken 
ayrıntıda irdelenmesi ön koşulu ile korunmaları 
amaçlı müdahaleler; su besleme sistemlerine, başka 
yerlere taşınanlardaki hataların düzeltilmesi, yapısal 
sorunlarına yönelik müdahaleler ve tescilli olmayan 
çeşmelerin tescil önerileriden oluşmaktadır. 

Su Besleme Sistemlerine Yönelik Kararlar 
1. Özgün yerlerinde mevcut su sistemine bağlı çeşmelerin 
çoğunluğu aktif durumdadır. Ancak, sistem bağlantıları 
mevcut olup aktif olmayan; Kale, Kale Caddesi, 
Murabutzade, İlyaszade, Memiş Ağa Evi, Memiş Ağa 
Çeşmesi, Tosun Paşa, Sadık Paşa, Kaymakam, 249 Ada 
1 Parsel konutu,  Helleki, Köste Caddesi ve Şeyh Ziya 
çeşmelerinin şebeke bağlantılarında gerekli onarımların 
yapılarak çalışır hale getirilmesi,
2. Özgün yerlerinde, ancak şebeke bağlantısı 
bulunmayan; Kale Sur Duvarı Çeşmesi, Mehmet Ağa 
Cami, Kabadayı, Hamaloğlu, Osman Ağa Evi, Şerif 
Ağa, 242 Ada 17 Parsel Konutu, Kilise, Çiftlik Çatal, 
İkiçeşmelik ve İmam çeşmelerinin şebekeye bağlanması 
ve çalışır hale getirilmesi,
3. Özgün yerlerinden taşınıp farklı yerlerde yeniden 
inşa edilen ve şebeke bağlantıları yapılmış, ancak 
işler durumda olmayan hazneli çeşmelerden Saliha, 
Kaymakam, Çatal ve Kandıralı Ziya hazneli biçimde 
çalışır hale getirilmesi,
4. Özgün yerinden taşınıp yeniden inşa edilen İskele 
çeşmesinin mevcut şebekeye bağlanması ve çalışır hale 
getirilmesi, 
5. Özgün besleme hatları tahrip olmuş çeşmelerin bu 
hatlarının dikkatli kazılarla ortaya çıkarılması, özgün 
hallerine dönüştürülmese de belgelenmesi gerekir. 
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Yapısal Durumlarına Yönelik Kararlar

1. Özgün yerlerinde, ancak özgün yön ve cephe 
düzenlerini yitirmiş olan Kethüda ve Memiş Ağa 
çeşmelerinin özgün düzenlerine kavuşturulması, mevcut 
şebekeye bağlanması ve çalışır hale getirilmesi, 
2. Var olan tüm çeşmeler için geçerli olmak üzere; kısmi 
kayıp ve tahribata uğramış çeşmelerin   kayıp kısımlarının 
restorasyon ilkelerine uygun olarak tamamlanması, 
çimento esaslı ya da başka zararlı malzeme ile yapılan 
uygulamaların kaldırılması ve yerlerine özgün 
malzemelerin özgün tekniklerle uygulanması,
3. Var olan tüm çeşmeler için geçerli olmak üzere; 
yaptıranların adları, ilk yapımları ve var ise geçmişteki 
onarım tarihleri ile son yapılan müdahaleler hakkında 
detaylı bilgilerin yer alacağı, dış koşullardan 
etkilenmeyecek ışıklı bilgilendirme panolarının çeşme 
yakınına uygun yerlere monte edilmesi,
4. Bundan sonra yapılacak yeni onarımların, yeni çıkan 
detayların ve müdahale türlerinin belgelenerek kayıt 
altına alınması gerekir. 
  

Tescil Edilmesi Önerilen Çeşmeler
1. Halihazırda tescilli olmayan Ilıca Yolu, İkiçeşmelik, 
İmam, Köste Caddesi Çıkışı, Reisdere, Şeyh Ziya, Sadık 
Paşa, Şerif Ağa, Kilise Kapısı, Ayos Haralombos Kilisesi, 
Helleki ve Buz Fabrikası çeşmelerinin ivedilikle tescil 
edilmeleri gerekir.  
2. Biri Çeşme mezarlığında tabutluk olarak kullanılan, 
diğeri de anfitiyatro arkasında olmak üzere çeşme 
olarak tescilli, ancak, çeşme olmaktan ziyade maksem 
izlenimi veren bu iki yapının detaylı olarak çalışılması 
gerekmektedir. Bunları besleyen boru hatlarının tahrip 
olması nedeniyle yeniden işler hale getirilmesi, aynı 
işlevle mevcut şebekeye dahil edilmesi teknik olarak 
mümkün olsa da gerçekçi olmayabilir. Ancak, bunların 
geçmişte Çeşme’nin özgün su dağıtım sisteminin 
odak elemanları olma ihtimali nedeni ile aynı koruma 
kapsamında değerlendirilip diğer çeşmelerle birlikte 
korunması, bilgi bulunması halinde tescil statülerinin 
değiştirilmeleri ve teşhir edilmeleri önerilir. 
3. Kayıp olup yaklaşık yerleri ve sadece bani ad ve 
lakapları ile anılan ancak, araştırılamayan Bekir, Doktor, 
Akarca ve Kızılca çeşmelerinin, olasılıkla daha fazlasının 
da detaylı tarama, araştırma ve eski tapu kayıtlarının 
incelenmesi ile ortaya çıkartılarak bilgi dökümlerinin 
yapılması gerekir.     
  

Sonuç
• Uzak su kaynaklardan taşınıp yerleşimlere hayat sunan 
çeşmeler yoğun mühendislik çabalarının yaşayan sonuç 
ürünleridir. Hızla artan yeni yapılaşmalar düşünüldüğünde 
ve bu çalışma ile ortaya konduğu üzere, mevcut, yeni 

bulunmuş, bilinmeyen ve mülkiyet durumları belirsiz 
olan çeşmelerin mülkiyet sorunlarının çözümlenerek 
tescil edilmesi, koruma altına alınması, bakım ya da 
onarımlarının restorasyon ilkeleri doğrultusunda zaman 
kaybedilmeden yapılması önerilir.  

• Tespit edilebilen 53 çeşme sayısının detaylı ve daha geniş 
kapsamlı arama ve araştırmalarla artabileceği, böylelikle 
küçük bir yerleşim olmasına karşın Çeşme İlçesi’nin 
sadece askeri önemle sınırlı kalmayıp, çok sayıda başka 
tarihi yapıların varlığı dikkate alındığında, canlı bir 
ticaret ve yaşam bölgesi de olduğu anlaşılmaktadır. 

Sınırlı sürede, ancak, olabildiğince detaylı olmak 
üzere koruma açısından “değişmişlik” kriterinin öne 
çıkarılarak yapıldığı bu belgeleme çalışması ve aynı 
kapsamda getirilen önerilerin çeşmelerin korunması için 
olduğu kadar sanat ve mimarlık tarihi araştırmalarına ve 
Çeşme’nin yaşamına da katkı sunacağı ümit edilmektedir. 
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Levha 1 - Kale (1508) ve Kale Sokak - Şekerci (1718) Çeşmeleri / Castle and Castle Street fountains
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Levha 2 - Murabutzade (1776) ve İlyaszade (1780) çeşmeleri / Murabutzade and İlyaszade fountains
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Levha 3 - Memiş Ağa Evi (1798) ve Kabadayı (1839) Çeşmeleri / Memiş Ağa House and Kabadayı fountains
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Levha 4 - Hamaloğlu (1851) ve Sadık Paşa (1880) çeşmeleri /  Hamaoğlu and Sadık Paşa fountains
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Levha 5 - Tenekeci - Mehmet Günen (?) ve Çiftlik (?) çeşmeleri /  Tenekeci and Çiftlik fountains
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Levha 6 - İkiçeşmelik (?) ve İmam (?) çeşmeleri / İkiçeşmelik and İmam fountains
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Levha 7 - Helleki ve Reisdere Çeşmeleri / Helleki and Reisdere fountains
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Levha 8 - Köste Caddesi (?) ve ev-bahçe çeşmeleri / Köste Street and house-garden fountains
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Levha 9 - Memiş Ağa (1837) ve Köste Caddesi Çıkışı (?) çeşmeleri / Memiş Ağa and the fountains at the end of Köste Street
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Levha 10 - Kaymakam (Kaymakam Sadık) Çeşmesi (1886) ve Çatal Çeşme (?) / Kaymakam Sadık and Çatal fountains
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Levha 11 - Yazılı ve sözel kaynaklardan yerleri ve kalıntıları tespit edilen çeşmeler / Places and remains of fountains found through 
written and oral sources (Foto. 1) / Arşiv ve yazılı kaynaklardan bulunan fotoğraflarından var oldukları ve özgün yerleri tespit 
edilen çeşmeler / Fountains, existence and original locations of which were found by their photographs obtained from archival and 
literary sources (Foto. 2).



98

Ahmet KARAÇÖL - Selim Sarp TUNÇOKU

Levha 12 - Çizelge 1 - Mevcut çeşmelerin sınıflandırılması ve geçirdikleri değişmişlikler / Classification of existing fountains 
and alterations they have undergone
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ORDU / PERŞEMBE’DEN İKİ AHŞAP ÇANTI CAMİ ÖRNEĞİ

TWO WOODEN MOSQUE SAMPLES IN ORDU/PERŞEMBE

Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN*1

Özet
Mimaride kullanımı insanlık tarihi kadar eski olan ahşabın, çok önemli ve vazgeçilmez bir malzeme olduğu bilinmektedir.  
Anadolu’da Karadeniz Bölgesi ve özellikle Ordu/Perşembe’nin içerisinde bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi’nde ah-
şap, mimaride ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Bölgenin kırsal kesimlerinde hala rastlayabileceğimiz serenderler ve ko-
nutlar bunların en güzel örneklerini vermektedir. Bu bağlamda ahşap çantı camiler de üzerinde durulması gereken kültür 
varlığı niteliğindeki yapılar olarak dikkati çekmektedir. Tamamen yörenin şartları ve ihtiyaçları ile ortaya çıkan ahşap 
çantı camiler aslında eski bir geleneğin de devamı niteliğindedir. 

Bu çalışmada, çok farklı yönleriyle ehemmiyet kazanmış bir yöre olan Perşembe’de, kendine has karakteristik 
özellikleriyle geleneksel ahşap çantı camilerin iki örneği olan Kutluca Mahallesi Camii ve Afırlı Mahallesi Camii ele 
alınmaktadır. Amacımız, sayıları her gün biraz daha azalan, yok olma durumundaki bu iki yapıyı belgelendirmek ve 
bilinen örneklere yenilerini kazandırmaktır. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan bu yapılar öncelikle mimari 
özellikleri açısından tanıtılmış ve akabinde yakın çevre örneklerinden hareketle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 
yerleri değerlendirilmek suretiyle Anadolu Türk mimarisindeki önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Ordu/Perşembe, Ahşap Çantı Camiler, Türk mimarisi   

Abstract
It is a well-known fact that wood, of which the usage in architecture is as old as the humanity, plays a crucial role and 
is an indispensable material. Wood has been widely used in Black Sea Region in Anatolia, especially Eastern Black Sea 
Region at Ordu/ Perşembe in architecture. Buildings and serender (chamber standing on four legs) which can be seen 
even today in the country of the region constitute the best examples of this type. Within this context, wooden nail-free 
mosques are the cultural values in the region that should be focused on. The wooden nail-free mosques, which have 
emerged in accordance with the conditions and needs of the region, are, in a sense, the continuity of a former tradition.

In the present study, two samples of these wooden nail-free mosques, Kutluca Street Mosque and Afirli Street Mosque, 
which contain their own characteristics in Perşembe which is an area having its own peculiarities from different per-
spectives are handled. Our objective in this study is to certify these two buildings which decrease in number day by day 
and which are nearly extinct and save the new ones to those samples. These mosques which have not been published 
before have been introduced by means of their architectural features and considering the similar samples nearby settings 
their places in Central and Eastern Black Sea Region have been evaluated and their importance in Anatolian Turkish 
architecture has been stressed.

Keywords: Black Sea Region, Ordu/Perşembe, Wooden Mosques, Turkish Architecture
 

*1 Ordu Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Sanat Tar. Böl. Öğr. Ü., Cumhuriyet Yerleşkesi, Altınordu/Ordu, e-mail: bayhanahmetali@hotmail.com
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Giriş

1071 Malazgirt Savaşı’nı müteakip Selçuklular 
tarafından sınır boylarına yerleştirilmiş Oğuzların bir 
kolu durumundaki Çepniler tarafından Türkleştirilmiş 
olan Ordu yöresinde, Hacıemiroğulları Beyliği’nin 
hüküm sürdüğü dönemde, XIV. yüzyılda denize uzanan 
muhtelif vadilerde Türkmen yerleşimlerinin ortaya 
çıktığı kaynaklarda ifade edilmektedir (Çebi 1973: 
29, Turan 1984: 512, Yediyıldız 1985: 41, Yediyıldız 
2000: 35-41, Uzunçarşılı 1988: 153, Yücel 1991: 1-8, 
Merçil 1991: 139, Sümer 1992: 13, Bilgin 1997: 88-
94, Öz 1999: 18, Demir 2001: 29-36, Demir 2002: 
824-829, Demir 2005: 62-65, Danişmendname (Haz.: 
Necati Demir), 1999: 18-20). Bunlardan birisi de, Vona 
yarımadası üzerindeki küçük vadiler üzerine kurulmuş 
olan Niyabet-ı Satılmış (Perşembe)’dır. 1455’te 
‘Nahiye-i Satılmış-ı Bayram’, 1485’te ‘Vilayet-i Satılmış 
ve Bayramlu’, 1547 ve 1613’te ‘Nahiye-i Satılmış’, 
1871 ve 1928’de ‘Perşembe Nahiyesi’, 1930–1945 
arasında ‘Vona’ ve nihayet 25 Haziran 1945’ten itibaren 
‘Perşembe İlçesi Merkez Bucağı’ adıyla anıla gelen 
ve adını iskele mevkiinde kurulan pazarın toplanma 
gününden alan Perşembe, Samsun-Trabzon karayolu 
üzerinde, karayel fırtınalarına kapalı doğal bir limana 
sahiptir. Karadeniz’de ticaret yapmak için seyrüsefer 
yapan gemiciler, Perşembe limanını bir uğrak ve barınak 
yeri haline getirmişlerdir. Ilıman Karadeniz ikliminin 
hüküm sürdüğü ilçede, ağırlıklı fındık tarımı yapılan, 
yer yer de mısır, meyve ve sebze yetiştirilen arazi 
yapısı, engebelidir ve sahile dik yükselen tepelerin ya 
da yükseltilerin yamaçlarından denize doğru derelerin 
uzandığı yerlerde koylar oluşmuştur (http://www.
persembe.gov.tr/cogrfi.html). Böylesine zengin bir tarih 
ve muhteşem bir doğal manzaraya sahip olan Perşembe 
ilçesinde, Yason Burnu’ndaki Rum Kilisesi, Efirli Camii 
ve Mezarlığı, Soğukpınar Camii ve Mezarlığı, Anaç 
Camii, Doğanlı Hasan Efendi Türbesi gibi önemli tarihi 
eserlerin mevcudiyeti dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmada; günümüzde ‘Sakin Şehir’ kimliğiyle turizm 
bakımdan daha da önemli hale gelen Perşembe’nin tarihi 
ve kültürel dokusuna yeni bir değer olarak, Osmanlı geç 
döneminden yörenin ahşap çantı camileri geleneğinin 
güzel örnekleri durumundaki Kutluca Mahallesi Camii 
ile Afırlı Mahallesi Camii’ni derinlemesine inceleyip 
değerlendirmeye çalışacağız.

Kutluca Mahallesi Camii
Perşembe İlçesine bağlı Kutluca Mahallesi’nde yer alan 
caminin ne zaman ve kim tarafından inşa ettirildiği 
bilinmemektedir. Ancak mimari özellikleri ve mahalle 
sakinlerinin yaşlılarının verdiği bilgilere göre, yapının 
XIX. yüzyıldan kalmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Giriş

Kutluca Mahallesi Camii’nin doğu duvarı boyunca 
uzanan ve iki katlı olarak düzenlenmiş olan revak, 
0,10 x 0,10 m. kesitinde altı ahşap direklidir (Foto. 1). 
Revak, kuzeyden başlayarak sırasıyla 1,45 m., 3,00 m., 
2,04 m., 1,84 m. ve 2,00 m. genişliğindeki açıklıklarla 
beş gözlü olup, kuzey ve güney kenarları da 1,04 m.lik 
açıklıklarla dışarıya açılmıştır (Foto. 2). Caminin iki 
giriş kapısı mevcuttur. Bunlardan birisi doğu cephedeki 
revakın kuzey ucundan olup, 0,76 m. genişliğinde ve 
düz lentoludur. Kuzey cephenin ortasında yer alan ikinci 
kapı da 0,95 m. genişliğinde, iki ahşap kanatlı ve düz 
lentoludur (Foto. 3). Batı kenar daha sade bir düzenleme 
ortaya koymaktadır (Foto. 4).

Kapılardan girildiğinde caminin kuzey kenarı boyunca 
uzanan, derinliği doğu kenarında 1,66 m., batı kenarında 
1,89 m., uzunluğu da 8,14 m. olan bir giriş mekanına 
ulaşılmaktadır. 0,10 x 0,10 m. ölçülerinde beş ahşap direk 
arasında, doğudan başlayarak 0,90 m., 0,82 m., 0,88 

Fotoğraf 1 - Kutluca Mahallesi Camii’nin doğu cephesi / The East 
Façade of Kutluca Quarter Mosque

Fotoğraf 2 - Kutluca Mahallesi Camii’nin güney cephesi / The 
South Façade of Kutluca Quarter Mosque
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m., 0,98 m., 1,07 m. ve 1,12 m.lik açıklıklarla harime 
bağlanan giriş mekanının batı ucunda, mahfile götüren 
bir ahşap merdiven yer almaktadır.

Harimin kuzey kenarında 0,15 x 0,15 m. boyutlarında 
dört ahşap direkli bir dizi aynı zamanda mahfili 
desteklemektedir (Foto. 5-6). Doğu uçtan başlayarak 
direkler arasındaki açıklıklar, sırasıyla 1,01 m., 2,50 
m., 1,20 m., 2,16 m. ve 1,05 m. genişliğindedir. Harim; 

Fotoğraf 3 - Kutluca Mahallesi Camii’nin Kuzey Cephesi / The 
North Façade of Kutluca Quarter Mosque

Fotoğraf 4 - Kutluca Mahallesi Camii’nin Batı Cephesi / The West 
Façade of Kutluca Quarter Mosque

Fotoğraf 5 - Kutluca Mahallesi Camii’nin iç mekânı / The Interior 
Place of Kutluca Quarter Mosque

Fotoğraf 6 - Kutluca Mahallesi Camii’nin mahfili / The Circle of 
Kutluca Quarter Mosque

Şekil 1 - Kutluca Mahallesi Camii’nin planı / The Plan of Kutluca 
Quarter Mosque
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kuzey kenarı 8,26 m., doğu kenarı 9,10 m., batı kenarı 
9,18 m. ve güney kenarı 8,33 m. uzunluğunda olan 
kareye yakın dikdörtgen bir plana sahiptir. İç mekân; 
doğu duvardaki 0,65 m. ve 0,60 m., batı duvardaki 0,65 
m. ve kıble duvarında, mihrabın iki yanındaki 0,65 m. 
ve 0,60 m. genişliğindeki beş dikdörtgen şekilli pencere 
ile aydınlatılmıştır (Şek. 1). Mihrap tamamen sökülmüş 
durumdadır. Ancak, 0,67 m. genişliğinde ve 2,17 m. 
uzunluğundaki sekiz basamaklı ahşap minberi özgün 
nitelikleriyle günümüze  gelebilmiştir  (Foto. 7). Caminin 
içindeki taban, tavan gibi ahşap unsurlar hemen hemen 
tamamen sökülmüş vaziyettedir. 

Yapının dış duvarları özgündür ve cepheleri yatay olarak 
iki bölümlüdür. Meşe kerestesinden kesilmiş 0,21-0,30 
m. arasında değişen enliliklerde tahtaların köşelerde 
çantı tekniğinde, kurt boğazı biçiminde çivisiz olarak 
birbirine geçirilmesiyle oluşturulmuş olan duvarlar, aynı 
zamanda dört yöne eğimli ahşap çatıyı desteklemektedir 
(Foto. 8). Ancak çatı kaplamaları büyük oranda sökülmüş 
durumdadır. 

Günümüzde metruk vaziyetteki cami, genel yapısı 
itibariyle sadece doğu cephesinde yer alan tek revakı 
ve diğer mimari nitelikleriyle yöredeki geleneksel 

çantı camilerin önemli örneklerinden birisi olarak 
değerlendirilmektedir.

Afırlı Mahallesi Camii
Perşembe İlçesinin Afırlı Mahallesi’nde yer alan ve 
mahallenin adıyla anılan caminin ne zaman ve kim 
tarafından inşa edildiği bilinmemektedir. Mahalle 
sakinlerinin yaşlılarının verdiği bilgilere dayanılarak 
hazırlanan caminin ibadete açılış beratındaki kayıtta 
1204 H. / 1789-90 M. tarihi bulunan yapının, XVIII-
XIX. yüzyıllardan kalmış olması ihtimal dâhilindedir.

Caminin doğu ve batı kenarları (Foto. 9-10) boyunca 
uzanan revaklardan doğudaki, aynı zamanda giriş revakı 
olarak düzenlenmiştir. Sağdan sola 2,57 m., 1,41 m., 2,75 
m. ve 2,80 m. genişliklerinde dört gözlü revak, 0,10 x 
0,10 m. ebatlarında ahşap direklere sahiptir. Revakın 
güneyi 2,22 m. olarak açık bırakılmışken, kuzey tarafı 
ayakkabılık olarak düzenlenmiştir. Revakın kuzeydoğu 
köşesindeki gözün doğusuna, 1,12 m. mesafede iki ahşap 

Fotoğraf 7 - Kutluca Mahallesi Camii minberi / The Pulpit of 
Kutluca Quarter Mosque

Fotoğraf 8 - Kutluca Mahallesi Camii’nin ahşap duvar yapısı ve üst 
örtüsü / The Wooden Wall and Cover of Kutluca Quarter Mosque

Fotoğraf 9 - Afırlı Mahallesi Camii’nin doğu cephesi / The East 
Façade of Afirli Quarter Mosque
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direkle bir giriş bölümü eklenmiştir. Kuzey ve güney 
yanları yalın bir kuruluş sergilemektedir (Foto. 11-12).

Yapının 0,95 m. genişliğinde düz lentolu giriş 
kapısından 1,75 x 1,55 m. ölçülerindeki giriş mekânına 
ulaşılmaktadır. Mekânın güney tarafında on iki basamaklı 
bir merdiven ile mahfil katına çıkılabilmektedir. Buradan 
0,87 m. genişliğindeki bir açıklıktan geçerek 5,44 x 3,08 
m. ebatlarındaki son cemaat mahalline ulaşılmaktadır 
(Foto. 13). Kuzey duvarın ortasında 0,93 m. genişliğinde 
dikdörtgen şekilli bir pencere açılmıştır.

Son cemaat yerinin güney duvarının ortasındaki 0,80 m. 
genişliğinde, düz lentolu bir kapı ile harime girilmektedir. 
Harim, doğu kenarı 7,80 m., güney kenarı 6,55 m., batı 
kenarı 7,83 m. ve kuzey kenarı 7,43 m. uzunluğunda 
olmak üzere hemen hemen kare planlıdır. Mekânın orta 
kısmında 0,33 x 0,33 m. ölçülerinde kare kesitli bir ahşap 
direk yer almakta ve bu direk mahfili desteklemektedir 

(Şek. 2, Foto. 14-15). Harim, mahfil, son cemaat yeri ve 
giriş mekânı dâhil olmak üzere iç duvarların tamamı ahşap 
tavan lambri kaplamaya sahip olduğundan yapının özgün 
dokusu gözlenememektedir. Ayrıca harim duvarlarında, 
mihrabın iki yanında birer tane olmak üzere kıble duvarında 
0,75 m. genişliğinde iki, doğu duvarın orta kısmında 
0,88 m. genişliğinde ve batı duvarın orta kısmında ise 
0,91 m. genişliğinde birer pencere açılarak orijinal duvar 
yapısı da büyük oranda değiştirilmiştir. Bununla birlikte 
caminin dış mimarisine bakıldığında özgün yapı daha 
iyi görülebilmektedir. Çünkü dış duvarlarda herhangi bir 
müdahale söz konusu değildir.

Dışta kıble duvarı ile kuzeydeki giriş bölümü hariç doğu 
ve batı duvarlar, 0,08 m. kalınlığında meşe kerestesinden 
kesilmiş 0,19-0,30 m. arasında değişen tahtalardan 
yapılmıştır. Köşelerde bu tahtalar çantı tekniğinde, kurt 
boğazı biçiminde çivisiz olarak birbirine tutturulmuş 
vaziyettedir (Foto. 16). Bu duvarlarda yenilerine nispeten 
oldukça küçük boyutlarda tutulmuş açıklıklar dikkat 
çekmektedir. Bunlar orijinal pencereler olmalıdır (Foto. 17).

Fotoğraf 10 - Afırlı Mahallesi Camii’nin batı cephesi / The West 
Façade of Afirli Quarter Mosque

Fotoğraf 11 - Afırlı Mahallesi Camii’nin güney cephesi / The South 
Façade of Afirli Quarter Mosque

Fotoğraf 12 - Afırlı Mahallesi Camii’nin kuzey cephesi / The 
North Façade of Afirli Quarter Mosque

Fotoğraf 13 - Afırlı Mahallesi Camii’nin giriş mekânı / The 
Enterance Space of Afirli Quarter Mosque
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Yapının dört yöne eğimli çatısı, yakın tarihlerde saç örtü 
ile kapatılmış durumdadır. Ayrıca içte duvarları lambri ile 
kaplanmış ve daha geniş pencereler açılmış vaziyettedir.
Cami, genel yapısı itibariyle doğu ve batı yönlerinde 
olmak üzere iki yönlü revaklı olması itibariyle, 
yöredeki tarihi ahşap çantı camilerden birisi olarak 
değerlendirilmektedir.

Fotoğraf 14 - Afırlı Mahallesi Camii’nin iç mekânı / The Interior 
Place of Afirli Quarter Mosque

Şekil 2 - Afırlı Mahallesi Camii’nin planı / The Plan of Afirli 
Quarter Mosque

Fotoğraf 15 - Afırlı Mahallesi Camii’nin iç mekânı / The Interior 
Place of Afirli Quarter Mosque

Fotoğraf 16 - Afırlı Mahallesi Camii’nde kurt boğazı geçmeli 
duvar yapısı / The Wall With Tenon (wolf throat)on Afirli Quarter 
Mosque

Fotoğraf 17 - Afırlı Mahallesi Camii duvarlarındaki orijinal
pencere  / The Original Window on The Walls of Afirli Quarter Mosque
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Değerlendirme ve Sonuç

Ahşabın mimaride kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir. 
Bugünkü anlamda ahşabın mimaride kullanımının 
tarımsal üretim düzeniyle birlikte ve daha çok ev 
mimarisinde başladığı bilinmektedir. Avrupa’da Ortaçağ 
boyunca ahşap iskeletli, kâgir dolgulu yapılar çoğunlukla 
tercih edilmiştir (Hasol 1997: 33-34). Türk ve İslam 
cami mimarisinde ahşap malzemenin erken devirlerden 
beri kullanıldığını görüyoruz. İslam Sanatının en 
eski mabetlerinden biri olan Medine’deki Mescid-i 
Nebevi’nin ilk inşasında “zulla” olarak adlandırılan 
kapalı kısım, çift sıralı hurma ağacının gövdeleri üzerine 
oturan hurma dal ve yapraklarının toprakla kaplanması 
ile elde edilmişti (Çam 1997: 165-166). Yazılı kaynaklara 
göre Gazneliler devrinde, Sultan Mahmut’un Gazne’de 
yaptırdığı muhteşem Arusü’l-Felek Camii, Hindistan 
ormanlarından getirilen ağaç direkler üzerine çatı ile 
örtülüydü (Aslanapa 1984: 43). Ayrıca Semerkant ve 
Taşkent müzelerindeki zengin işlemeli ağaç başlıklar, 
Taşkent ve Pencikent müzelerindeki Oburdan ve Kurut 
Camilerinden kalma birer ağaç sütun ile Hive Mescid-i 
Cuması’ndan kalan 24 ağaç sütun, X.-XII. yüzyıllarda 
Karahanlı ustaların maharetini güzel bir biçimde 
ortaya koyan ahşap camilerinden gelen izler olarak 
değerlendirilir (Aslanapa 1984: 130-131). 

Bu örneklerden anlaşıldığı kadarıyla Orta Asya Türk 
mimarisinde sıkça rastlanılan ahşap kullanımının daha 
sonra Anadolu mimarlığında da geleneksel olarak 
devam ettiği görülür. Türkiye’de Akdeniz ve Karadeniz 
bölgelerindeki ormanlıklar, bu yörelerde ahşabın ana 
yapı gereci olarak kullanılmasını sağlamıştır. Anadolu 
Türk mimarlığında, camilerin örtü sistemi büyük 
çoğunlukla tuğla tonoz ve kubbe ile oluşturulmuşsa da, 
Afyon Ulu Camii (1272), Sivrihisar Ulu Camii (1275), 
Ankara Arslanhane Camii (1289–1290) ve Beyşehir 
Eşrefoğlu Camii (1297) gibi kimi önemli yapılarda ahşap 
kirişlemeli düz tavan kullanılmıştır (Aslanapa 1984: 131-
134).

Coğrafi şartlar gereği Anadolu’nun kuzey kesimlerinde 
ahşap, yüzyıllardır başlıca yapı gereci olmuştur. Bu 
bölgedeki bazı yapılarda temel, iskelet, döşeme, çatı, 
örtü, iskelet dolgusu ve hatta hamam, helâ gibi suyla 
doğrudan ilişkili yerler bile ahşap malzemeden yapıla 
gelmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi, Karadeniz Ereğlisi 
yakınından Ağva’ya, güneyde de Adapazarı’na kadar 
alandaki köylerde mevcut veya varlığı belgelerle sabit 
ya da yıkılıp yerine kâgir yapılmış, 24 kadar cami 
ve bir türbe tespit etmiştir. Ayverdi’ye göre, ahşap 
camilerin bulunduğu bu bölge, Akçakoca ve Konur Alp 
tarafından fethedilen bölgenin sınırlarını çizmektedir. 
Akçakoca’nın kendi türbe ve camisini kütüklerle 
yaptırmış olmasını anlamlı bulan Ayverdi, belirttiği 

bölgede ahşabın tercih edilmesini buraları fethedenlerin 
meşreplerine, Orta Asya’dan gelen Türklerin Doğu 
Türkistan’da bu tarzda binalara alışmış olup bir “sevk-i 
tabi’i ve içtima’ı” ile burada da benzerlerini görmek 
istemelerine bağlamakta ve S. Hedin’inTaklamakan 
Çölü’nde böyle kocaman kütüklerden yapılmış 6–7 
asırlık bina kalıntılarına rastladığına dikkat çekmektedir 
(Ayverdi 1989: 120-122). Dolayısıyla,  Orta ve Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nde ahşabın mimaride bu kadar 
yaygın biçimde kullanılmasının bu yörede milattan 
önceki devirlerde gerçekleşen Türk yerleşmeleriyle 
alakalı olduğu düşünülmektedir. Ksenophon’un verdiği 
bilgilerden Mossynoikler’in ağaçların yatay olarak üst 
üste yığılması suretiyle inşa edilen evlerde oturdukları 
anlaşılmaktadır. Bunun da Güney Sibirya ve Uygur 
Türklerinin mimarisine dayandığı ileri sürülmektedir 
(Demir 2005: 173-174).

Ordu’da ahşaptan çantı tekniğinde inşa edilmiş camiler  
de önemli bir yapı grubunu oluşturmaktadır (Örnekler 
için bkz.: Bayhan 2005: 1-22, Bayhan 2006: 33-48, 
Bayhan 2009: 59-90, Bayhan Spring 2009: 55-84). 
Perşembe ilçesine bağlı Kutluca Mahallesi ile Afırlı 
Mahallesi’ndeki iki cami de bu tip eserlerin yeni örnekleri 
olarak çantı camiler grubuna dâhil edilmiş olmaktadır.
Yöredeki benzer camiler genellikle mezarlık alanları 
içerisinde konumlandırılmışken, Fatsa Aşağıyavaş Köyü 
Camii gibi Kutluca Mahallesi Camii ile Afırlı Mahallesi 
Camii de mezarlık yerine mahalleyle ilintilendirilmiş bir 
konuma sahip yapılarıyla farklılık arz ederler. 

Plan açısından ele aldığımızda, dikdörtgen biçimindeki 
harim ve doğudaki revak dâhil olmak üzere 9.46/9.53-
9.10/9.18 m. uzunluklarındaki duvarları ile kare şekilli 
bir plana sahip olan Kutluca Camii ile 10.88/10.91-
11.00/11.85 uzunluklarındaki kenarları ile hemen hemen 
kare biçiminde bir plan şeması sergileyen Afırlı Camii’nin, 
Ordu’ya bağlı muhtelif yerlerdeki Laleli (Eski) Camii,  
Yeni Cuma Camii, Çayır Camii, Kargalı Camii, Eski 
Asak Camii, Şenyurt Köyü Camii, Kabadirek Camii ile 
benzerlik içerisinde olduklarını söylemek mümkündür. 
Ancak Laleli (Eski),  Şenyurt ile Kabadirek Camileri 
üç yönlü, Yeni Cuma, Kargalı ve Eski Asak Camileri 
ise kuzeydoğu ya da kuzeybatı yönlerden iki taraflı 
revaka sahipken, Kutluca Camii’nde sadece doğu yönde 
olmak üzere tek yönlü, Afırlı Camii’nde ise doğu ve batı 
kenarlarda olmak üzere iki yönlü revak uygulamasına yer 
verildiği görülmektedir. Ayrıca hem Kutluca Camii, hem 
de Afırlı Camii’nin kuzey tarafındaki giriş mekânları 
(son cemaat mahalli) dolayısıyla Aşağıyavaş Köyü 
Camii ve Soğukpınar Köyü Hatipli Mahallesi Camii ile 
daha yakın bir benzerlik sergilediklerini ifade edebiliriz. 
Kutluca Camii, iç mekândaki üç yönlü kadınlar mahfili 
bakımından yukarıda adı zikredilen yakın çevre 
örnekleriyle benzerliğe sahiptir (Bayhan Spring2009: 55-
84). Afırlı Camii, sadece kuzey kenar boyunca üst kata 
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yerleştirilmiş kadınlar mahfili sebebiyle bu örneklerden 
farklıdır. 

Tipolojik açıdan ahşap destekli camiler sınıfında, 
duvarları da ahşaptan yapılan “çantı camiler” arasında 
değerlendirilen bu düzenin benzer örneklerine, Ordu 
dışında yöreye en yakın yerleşimler olan Samsun, 
Trabzon, Rize, Artvin ve ilçeleri ile Batı Karadeniz 
Bölgesi’nde Düzce, İzmit, Adapazarı ve çevrelerinde 
rastlanmaktadır. Doğu tarafında yer alan tek yönlü 
revaka sahip yapısıyla Samsun’un Terme ilçesine bağlı 
Yeni Cami Mahallesi Camii (XV.-XVIII. yüzyıl), sadece 
kuzey kenarlarındaki tek yönlü revak düzenleriyle Kavak 
Çakallı Beldesi Camii (1879), Salıpazarı Gökçeli Camii 
(XIX. yüzyıl) ve Terme Aşağı Söğütlü Camii (XIX. 
yüzyıl), Kutluca Camii’nin yöredeki en yakın benzer 
örnekleridir (Bayraktar 2005: 54-57, 134-136, 158-163). 
Trabzon’dan Dernekpazarı Güneykondu Mahallesi Camii 
(1819) de batı tarafına yerleştirilen tek yönlü revakı ile 
farklı bir örnek durumundadır (Yavuz 2009: 91-97). 
Afırlı Camii’ndeki gibi doğu ve batı yönde olmak üzere 
iki yönlü revak uygulamasının yörede benzer örneğine 
rastlamadık. Ancak ‘L’ şekilli olmak üzere Samsun’dan 
Çarşamba Kuşhane Köyü (XV.-XVIII. yüzyıllar) ve 
Terme Dağdıralı Köyü (XV.-XVIII. yüzyıllar) Camileri 
bu tipin farklı örnekleri olarak değerlendirilebilir 
(Bayraktar 2005: 52-57). Buna karşılık Kutluca ve Afırlı 
camileri, Doğu Karadeniz  Bölgesi’ndeki pek çok ahşap 
cami yapısı ile sadece ahşap yığma tekniği bakımından 
benzeşirler (Karşılaştırma  için bkz.: Can 2004: 15-68, 
Bayraktar 2005: 23-163, Karpuz 1992: 50-52, 56, 59-64, 
Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, I, Ankara, 
1999: 766-767, Aytekin 1999: 160-169).

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin “çantı camiler” şeklinde 
nitelendirdiği Batı Karadeniz Bölgesi’nden Düzce-
Akçakoca Aftun Dere Köyü’nde Orhan Camii, İzmit-
Kandıra Büyük Kaynarca Köyü Camii, Adapazarı-
Sapanca-Büyük Tersiye Köyü Orhan Gazi Camii, 
Kandıra-Emir Ali Köyü Orhan Gazi Camii, Akçakoca-
Geriş (Cuma Yanı) Köyü Sultan Orhan Camii, 
Kandıra-Küçük Kaynarca Köyü Şeyh Muslihiddin 
Camii, Orhan Gazi devrinden benzer tipte yapılar 
olarak dikkat çekmektedir (Ayverdi 1989: 120-122). 
Bu yapıların da beden duvarlarının tamamen ahşaptan 
yapılması bakımından Kutluca Camii ve Afırlı Camii 
ile benzeştikleri görülmektedir. Öte yandan Samsun 
ve Ordu yöresinde yakın dönemlerde de aynı tip cami 
geleneğinin hala yaşatılmaya çalışıldığına şahit oluyoruz 
(Bayhan Spring2009: 74, Nefes 2009: Muhtelif Sayfalar, 
Kurt 2008: 10-19). Bununla birlikte ahşap direk sayıları 
değişmekle birlikte, Çarşamba Ordu Köyü Camii (1420 
civarı), Kavak Bekdemir Köyü Camii (1595),  Terme 
Pazar Camii (1840) ve Çarşamba Porsuk Köyü Camii 
(1859–60), ahşap direklere oturan ‘U’ şeklindeki kadınlar 
mahfili içeren harim düzenleri ile Kutluca Camii’ne 

benzer örnekler olarak dikkat çekerler (Can 2004: 34-41, 
Bayraktar 2005: 38-42, 61-67, 121-122, 126-131).

Sonuçta, Orta Asya’dan bir kültürel miras olarak 
Anadolu’ya taşıdığımız ve “Çantı Camiler” şeklinde 
adlandırılan bir gruba dâhil yeni örneklerin belgelenmesi 
açısından, Ordu’nun Perşembe İlçesi’ndeki Kutluca 
Mahallesi Camii ile Afırlı Mahallesi Camii, gelecek 
kuşaklara aktarılması gereken kayda değer öneme sahip 
kültür varlığı niteliğindeki yapılardır.  

Kaynakça
ASLANAPA, O., 1984. 
Türk Sanatı. İstanbul.

AYTEKİN, O., 1999. 
Ortaçağ’dan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki 
Mimari Eserler, Ankara.

AYVERDİ, E. H., 1989.
 Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, I, İstanbul.

BAYHAN, A. A., 2005. 
“Ordu/İkizce’den Bir Ahşap Cami: Laleli (Eski) Camii”, 
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. Sayı: 14, Erzurum: 
1–22.

BAYHAN, A. A., 2006. 
“Ordu’da Yeni Tespit Edilen Ahşap Camiler”, Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Dergisi. Sayı: 16, Erzurum: 33–48.

BAYHAN, A. A., 2009. 
“Ordu’nun İkizce ve Çaybaşı İlçelerindeki Ahşap 
Camiler” X. Ortaçağ - Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve 
Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (3–6 Mayıs 
2006, Ankara) Bildirileri (Prof.Dr. H. Örcün Barışta’ya 
Armağan). Ankara: 59 – 90.

BAYHAN, A. A., 2009. 
“Ordu’dan Bazı Tarihi Ahşap (Çantı) Camiler”, The 
Journal Of International Social Research / Uluslararası 
Sosyal Araştırmalar Dergisi. VOLUME: 2, ISSUE: 7, 
SPRING: 55-84.

BAYRAKTAR, M. S., 2005. 
Samsun ve İlçelerinde Türk Mimari Eserleri (Basılmamış 
Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Erzurum.

BİLGİN, M., 1997. 
“Giresun Bölgesinde Türkmen Beylikleri ve İskan 
Hareketleri”, Giresun Tarihi Sempozyumu Bildirileri. 
İstanbul: 88-94. 



107

ORDU / PERŞEMBE’DEN İKİ AHŞAP ÇANTI CAMİ ÖRNEĞİ

CAN, Y., 2004. 
Samsun Yöresinde Bulunan Ahşap Camiler. İstanbul. 

ÇAM, N., 1997. 
İslamda Sanat Sanatta İslam. Ankara.

ÇEBİ, S., 1973. 
Ordu Tarihi ve 50. Yılda Ordu Şehri. Ordu. 
Danişmendname (Haz.: Necati Demir). Niksar, 1999.

DEMİR, N., 2001. 
Ordu İli ve Yöresi Ağızları, Ankara. 

DEMİR, N., 2002. 
“Hacıemiroğulları Beyliği”, Türkler. C. 6, Ankara: 824-
829. 

DEMİR, N., 2005. 
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Tarihi Alt Yapısı 
(Tarih – Etnik Yapı – Dil – Kültür). Ankara. 

HASOL, D.,  1997. 
“Ahşap” Maddesi, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. Cilt: 
1, İstanbul: 33–34. http://www.persembe.gov.tr/cogrfi.
html

KARPUZ, H., 1992. 
Rize. Ankara.

KURT, S., 2008. 
Ordu’nun Akkuş Yöresinde Bulunan Ahşap Camiler. 
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü Basılmamış Lisans Tezi. Erzurum.

MERÇİL, E., 1991. 
“Anadolu Beylikleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi. III, İstanbul: 139. 

NEFES, E., 2009. 
Samsun Yöresindeki Son Dönem Ahşap Camiler, 
Samsun. 

ÖZ, M., 1999. 
XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı. Ankara. 

SÜMER, F., 1992. 
Çepniler. İstanbul. 

SÜMERKAN, M. R. – Okman, İ., 1999. 
Kültür Varlıklarıyla Trabzon (İlçeler ve Köyler). Cilt: 1, 
Trabzon.

TURAN, O., 1984. 
Selçuklular Zamanında Türkiye. İstanbul. Türkiye”de 
Vakıf Abideler ve Eski Eserler, I, Ankara, 1983.

UZUNÇARŞILI, İ. H., 1988. 
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu 
Devletleri. Ankara. 

YAVUZ, M., 1993. 
Çaykara - Dernek Pazarı ve Köylerinde Osmanlı Dönemi 
Camileri. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans 
Tezi, Erzurum. 

YAVUZ, M., 2009. 
Çaykara ve Dernekpazarı’nda Geleneksel Köy Camileri. 
Ankara.

YEDİYILDIZ, B., 1985. 
Ordu Kazası Sosyal Tarihi. Ankara. 

YEDİYILDIZ, B., 2000. 
Ordu Tarihinden İzler. Ankara. 

Yücel, Y., 1991. 
Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar. Ankara. 

ZEREN, D., 1994. 
Of ve Köylerindeki Osmanlı Dönemi Ahşap Camileri.  
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Tezi, 
Erzurum.





109

TÜBA-KED 12/2014

19.YÜZYILA AİT EL YAZMA BİR DUA KİTABI BAĞLAMINDA 
BÜYÜ-DİN İLİŞKİSİ*1

MAGIC-RELIGION RELATIONSHIP IN THE CONTEXT OF A 19TH 
CENTURY RELIGIOUS MANUSCRIPT

H. Saim PARLADIR**2

Özet
Dini davranışın pratik ve transandantal boyutları çeşitli biçimlerde sosyal bilimsel araştırmaların konusunu oluştur-
muştur. Bu boyutlar sosyal bilimlerde kutsal-dindışı bağlamında bu karşıtlığa denk düşen farklı kavramsallaştırma-
lar ile anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kavramsallaştırmaların en yaygını, pratik olan boyutu büyüsel 
olanla bir tutmak ve bu minvalde din ile büyüyü birbirinden tamamen ayırmak biçiminde tezahür eder. Söz konusu 
ayrım özellikle geleneksel yaşam biçiminin ağır bastığı toplumlar için daha sık dile getirilir. Her ne kadar derin bir 
dönüşüm sürecinde olsa da, içinde bulunduğumuz coğrafya ve kültür için de benzer ayrımlar ve karşıtlaştırmalar 
yapmak mümkündür. Dinin pratik boyutu Türk kültüründe, tüm değişimlere rağmen, halen zengin bir nitelik arz 
etmektedir. Basım yayımın geliştiği çağdaş dönemde halk katında yaygın çeşitli dua kitaplarının varlığı da bu zengin 
niteliğin bir göstergesi olarak ele alınabilir. Bu tür eserlerin temel niteliği, halk dinselliğinin temel karakteristiği olan 
büyüsel mantığı ihtiva ediyor olmasıdır. Söz konusu edilen bu tür kaynakların eski örneklerini bulmak mümkündür. 
Ancak bu örnekler genellikle seçkin, kentli, okur-yazar kitleler için üretilmiştir. Halka hitap eden ve fakat modern 
öncesi döneme ait eserler bulmak ise daha zordur. Bu kapsamda bu çalışma, 19. yüzyılın başlarına tarihlenen, dualar 
ve tılsımlar içeren bir el yazması temelinde büyü-din ilişkilerini ve geleneksel dinselliğin büyüsel mantıkla ilişkisini 
tartışmaktadır. Çalışmanın temel argümanı ise büyü-din ilişkilerinin basit dikotomilerle ifade edilemeyecek kadar 
girift ve karmaşık olduğu yönündedir.

Anahtar kelimeler: Din, büyü, el yazması, dua, tılsım

Abstract
The practical and transcendental aspects of religion have caught much attention in the works of social sciences. 
These aspects tried to be understood and explained in the context of the dichotomies such as sacred-profane. The 
most widespread of these comprehensions is the equation of practical to the magical hence differentiating it from the 
religious completely. This differentiation is likely to be seen much more applicable to the traditional societies. This 
comprehension is also applied to the culture of Turkey in spite of the transformation process which Turkey has been 

*1 Bu çalışmanın temelini oluşturan el yazmasının okunmasında büyük payı olan Prof. Dr. Selahattin PARLADIR’a ve söz konusu 
edilen yazmanın fiziksel niteliklerini belirlemedeki katkısından dolayı Yard.Doç.Dr. Şebnem PARLADIR’a teşekkürü bir borç 
bilirim.

**2 Halil Saim PARLADIR, Yard. Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi, e-posta: parladir@gmail.com.
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in. The practical aspect of religion in the Turkish culture poses a rich and plentiful characteristic despite the changes. 
The ever growing number of several religious books in the market regarding magical aspects displays this richness in 
the modern era. It is easy to find the renowned older examples of this genre of books in the libraries (as manuscripts) 
and in the market (as printed exact copies). However these examples are in line with the urban, literate, elite culture 
and it is much harder to find examples monitoring the situation in the ordinary people lived in the past. In this regard 
this paper aims to scrutinize the relationship between magic and religion and the relationship between traditional re-
ligiosity and magical logic in special reference to a manuscript consisting of some religious invocations and magical 
talismans. The main argument of the paper is that the relationship between religion and magic is not a simple one to 
be described as a dichotomy despite this its very complicated and sophisticated.

Keywords: Religion, magic, manuscript, invocation, talisman
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Giriş

Çocuk sahibi olabilmek için bir türbeye, yatıra giderek 
minyatür beşik kurmak, birisi tarafından sevilmek, 
nasibin açılması, bereket, zenginlik, hayırlı bir eş, ev, 
araba vb. için çeşitli tılsımlar hazırlatmak, kaybolan 
değerli bir nesne için cinlerden yardım almak vb. gibi 
günümüzde hem dinsel metinler ve bilgi açısından hem 
de bilimsel bilgi açısından son derece garip inanç ve 
uygulamalar genellikle safsata, batıl inanç vb. sıfatlarla 
nitelenir. Dünyanın birçok kültüründe görüldüğü gibi 
kültürümüzde de böylesi inançlara sıklıkla rastlanır. 
Bunlara yönelik genel kabul, yukarıda anılan sıfatlarla 
uyum içinde bunların İslam öncesi animist, şamanist, 
totemist ya da İslam dışı kaynaklardan kalıntılar oldukları 
biçimindedir. Bu tür inanışlar genellikle okuma-yazma 
bilmeyen ya da avama ait olduğu düşünülen kitle dini 
veya halk dinselliği ile ilişkilendirilir ve özellikle sosyal 
bilimsel literatürde köylü dini, kadın dinselliği, küçük 
gelenek vb. kavramlarla ifade edilir. Ancak uygulama 
ve inanışların İslam’la ilişkisi hakkında sosyal bilimsel 
manada tutarlı açıklamalar olmadığı gibi, bunların 
halk kültüründeki kaynaklarına dair ciddi çalışmalar 
da maalesef yoktur. Buradaki çalışmanın esas odağını 
böylesi bir kaynak olarak değerlendirilebilecek olan ve 
19. yüzyıla tarihlenen, yazarı belli olmayan ancak yazı 
ve cilt üslubundan yüksek kültüre ait olmadığı kolaylıkla 
ifade edilebilecek olan bir dua kitabı oluşturmaktadır. 
Söz konusu edilen el yazması, İslam antropolojisi 
kaynaklarında ve ilgili diğer kaynaklarda İslam’a ve Türk 
İslam’ına ilişkin tespitlerde sıklıkla rastlanacak olan elit-
avam ayrımına ışık tutması ve elit-avam dini arasındaki 
ilişkiye dair bir örnek olması bakımından önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda söz konusu kaynak, burada 
ilgili literatürdeki tartışmalarla birlikte incelenecektir.

Din ile büyü arasındaki ilişkinin sosyal bilimler 
bağlamında çokça ele alındığını ve araştırmacıları uzunca 
süredir meşgul etmekte olduğunu söylemek mümkündür. 
Tarihsel kişiliklerin risaletine, vahye, çeşitli tarihsel 
metinlere, bu metinler etrafında teşekkül eden ahlak 
ve (çoğunlukla) hukuk kurallarına dayalı, karizması 
kendi kişiliğinden değil de temsil ettiği konumdan 
kaynaklanan kişilerin sevk ve idare ettiği yapı olarak 
tanımlanabilecek olan din ile bu sayılanlardan hiçbirisine 
sahip olmayan, karizmatik kişilerce hayata geçirilen ve 
din perspektifinden bakıldığında süfli dünyevi taleplerle 
ilgili olduğu düşünülen büyü arasında burada da anıldığı 
üzere çeşitli başkaca farklılıklar da ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu bağlamda sosyal bilimsel manada din 
ve büyü ilişkisine dair çeşitli yaklaşımlar belirmiştir. 
Bu yaklaşımların temellerini klasik sosyoloji (ve aynı 
zamanda sosyal antropoloji) metinlerinde Batı dışı 
toplumlar ve özellikle de ilkel topluluklardaki bu iki 
başat olgunun mahiyetini anlayabilmek, onu açıklamak 

Giriş

ve geleceğini öngörmek için ileri sürülen çeşitli görüşlerde 
bulmak mümkündür. Söz konusu metinlerin temel ilgisini 
gerek karşılaştırmalı gerekse de monografik çalışmalarda 
büyü, bilim ve din kavramları oluşturmaktadır. Zira 
ilkel, geleneksel ya da modern toplumların dünyaya 
ve varlıklara dair bilgi dağarcığını oluşturan, bilmenin 
niteliğini belirleyen temel kaynaklar bunlardır.

Büyü, Bilim ve Din
Her üç bilgi türünün de temelinde insanın belirsizliğe karşı 
kendini güvenceye alma, bir düzende yaşadığını görme 
ihtiyacı yatar. Başka bir ifadeyle bu üç olgu, insanların bu 
dünyada yaşamı anlamlı ve öngörülebilir hale getirebilmek 
ve dolayısıyla kaygıdan azade ya da en azından kaygının 
minimize edildiği tutarlı bir yaşam kurabilmek için 
tarih boyunca geliştirdikleri bilgi tarzlarıdır. Bu üç 
kavramın tanımları, ilgi ve etkinlik alanları, modaliteleri 
ve aralarındaki ilişkiler sosyal bilimler ve felsefenin 
temel tartışma alanlarından olagelmiştir. Özellikle sosyal 
bilimlerde sosyal antropoloji ve sosyoloji, modern 
dönemin başlarından itibaren bu üç bilgi biçiminin 
ilişkilerini ve sınırlarını konu edinmeye, buradan yola 
çıkarak her birinin ömrü ve geleceği hakkında çeşitli 
öngörülerde bulunmaya çalışmıştır. Bu kapsamda sosyal 
bilimlerde derin bir iz bırakan ilk önemli açıklama 
James George Frazer’dan gelmiştir. Bu tutum büyüsel 
olanı dinsel olandan ayırıp bilimsel olana yaklaştırmıştır. 
Yani başka bir deyişle ikisi arasındaki ortak nitelik olan 
nedensellik ilkesi büyü ile bilimi aynı özden bilgi türleri 
yapar. Stark (2001) bazı sosyal bilimcilerin Frazer gibi 
büyüyü ilkel ya da yanlış bilim olarak tasnif ettiklerini ifade 
eder. Frazer, bilimin de büyünün de aynı nedenlerin aynı 
sonuçları doğuracağı “doğada bir düzen ve tekbiçimlilik” 
varsaydığını ve ikisinin de önceden belirlenebilecek 
ve hesaplanabilecek biçimde işleyen sabit yasaların 
varlığına inandıklarını ifade eder. Ancak büyü ile bilimi 
radikal biçimde birbirinden ayıran temel ölçüt, büyünün 
nedenselliğin temeline ilişkin toptan yanılsamasıdır. Ona 
göre nedensellik prensipleri mantıklı/rasyonel biçimde 
uygulanırsa bilime, mantık dışı olurlarsa, bilimin piç kız 
kardeşi olarak adlandırdığı büyüye götürürler. Bu tutum, 
Frazer’ın tüm büyüsel etkinliğin kısır ve yanlış olduğunu 
düşünmesine yol açar, o ne zaman verimli ve faydalı hale 
gelirse o zaman büyü olmaktan çıkar ve bilim haline gelir 
(Stark, 2001: 103). Buradan yola çıkarak Frazer’ın erken 
modern dönemin naif bilimciliğine savrulduğunu ifade 
etmek mümkündür. Bu perspektiften bakılınca büyü, bilim 
yaygınlaştıkça ya da egemen olunca ortadan kalkacaktır. 
Bunun yanında din ise herhangi bir nedensellik ilkesine 
dayanmadığı için bambaşka bir niteliktedir. Bu yaklaşım, 
büyüyü bilimin ilkel bir safhası olarak ele alır ve büyüyü 
özellikle dinden ayıran bir mahiyet arz eder.
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Bu tutuma dâhil edilebilecek ve bir o kadar da etkili 
olan bir diğer yaklaşım da sosyolojinin kurucu ismi 
olan Emile Durkheim’da görülür. Durkheim, büyüyü 
pratik olanla yani bu dünyayla ilgili olmak bakımından, 
temel ayrımı olan, kutsal-dindışı dikotomisinde kutsal 
olmayan alana yerleştirir (Beattie 1966: 62). Ona göre 
büyü; bu dünyayı hedeflediği için öte dünyayla ilişki 
kurmakla maruf dinden tamamen ayrı, profan bir etkinlik 
alanı olarak görülmelidir. Yine ona göre din; toplumsal, 
kolektif olanı, büyü ise bireysel olanı çağrıştırır. 
Büyünün dinle hiçbir ortak noktası yoktur. Bu bağlamda 
ele alınabilecek bir diğer isim de B. Malinowski’dir. 
Malinowski de büyü ve dini birbirinden kesin biçimde 
ayırır ve diğerlerinde de yankılandığı gibi dini uzun 
erimli talep ve niyetlerle büyüyü ise kısa erimli, acil ve 
somut taleplerle ilişkilendirir (Malinowski, 1948).

Bu cümleden olarak Titiev, büyü ile din arasında sosyal 
bilimsel manada dört temel farklılık ortaya konduğunu 
ifade eder. İlk olarak büyü, doğaüstünü devreye girmeye 
zorlar. Eğer yanılırsa bunun nedenine ilişkin olarak 
prosedür hataları, yazılan metindeki bir eksiklik veya 
yanlışlık ya da daha güçlü bir karşı büyü öne sürülür. Din 
ise, Frazer destekçilerinin ifadesiyle, sonucunu garanti 
etmez. Onun amacı Tanrı’ya ya da tanrılara yakarmadır 
ve uygulayıcıları hiçbir zaman zorlamaya başvuramaz. 
İkincisi, Durkheim ve takipçilerine göre büyünün bir 
kilisesi yoktur. Onun takipçileri ve uygulayıcıları bir 
cemaate karşılık gelmez. Üçüncüsü, büyüsel ifade 
ve formüller bazen uygulayan için bile bir anlam 
taşımayan niteliktedir. Dinsel olanlar ise topluluğun 
geleneksel dili bağlamında anlamlıdır. Dördüncüsü, 
büyünün uygulayıcıları (ilkel toplumlardakiler bile) 
toplumsal olarak tanınmış rahiplerden ayrı düşerler. 
Dinsel, toplumsal ve yasaklanmış ritüelleri genellikle 
bu konularda belli bir dönem eğitim almış olan rahipler 
gerçekleştirir, büyü ile ise genellikle şamanlar ilgilenir 
(Titiev 1960: 292). Ancak, burada örneklendirilen çeşitli 
inanç ve uygulama biçimlerinin dinle ya da dini bilgiyle 
ilişkileri kaçınılmaz bir durum yaratmaktadır. Büyü ya 
da büyüsel olan, her ne kadar bu dünyayla ilişkili olsa da, 
doğaüstü bir niteliğe sahip olmak bakımından bilim gibi 
tamamen dindışı bir alanda da ele alınamaz. Daha doğru 
bir ifadeyle, büyü/bilim - din karşıtlığı büyüyü ya da 
büyüsel olduğu düşünülen inanç ve etkinlikleri anlamayı 
güçleştirmekte ve onu, bilimsel düşüncenin erken ve 
iptidai bir safhası olarak ele almaya zorlamaktadır. 
Hâlbuki büyü ile din ilişkileri dikotomik biçimde ifade 
edilemeyecek kadar karmaşık ve sofistikedir. Tarihsel 
bir kuruluş olarak din ve dini kurumlarla ilişki içinde 
ele alındığında büyü, bir anomali olarak görülmektedir 
ancak, dini sadece öte dünyayla ilişki ve iletişim biçimi 
olarak ele almaya dayalı olan bu tutum, dini belirli 
kültürel şartlanmalarla tanımlamak ve bu tanımı evrensel 
manada geçerli saymak anlamını taşımaktadır.

Büyü (veya bilim) ve dini dikotomik bağlamda ele alan 
bu temel tutumlardaki ortak nokta, hiçbirinin bilimi, dini 
ve büyüsel olanı açıkça tanımlamamış olmasıdır. Stark 
(2001), bu kavramları yeniden ele aldığı çalışmasında 
sosyal bilimlerdeki ilgili tanım ve kabulleri sorgulamış 
ve her bir inanç ve etkinlik alanının benzerlik ve 
farklarını ortaya koymuştur. Bu bağlamda din, kişilik 
kazanmış Tanrı ya da tanrıların söz konusu olduğu inanç 
ve uygulamaları kapsar. Din, doğaüstü iddialar üzerine 
temellenmiş varoluşa dair açıklamalara dayalıdır ve 
doğaüstünün doğası ve nihai anlama dair bilgiler içerir. 
Tanrı ya da tanrılar bilinçli varlıklar olduğu için (iletişim-
alış veriş anlamında) değişim için uygun muhataplardır. 
Tanrılı dini doktrinlerdeki açıklamalar “Tanrı ne 
ister” ve “kişiler onun esirgemesini kazanmak için ne 
yapmalıdır”dan oluşur (Stark, 2001: 111). Büyü ise 
herhangi bir Tanrı, tanrılar ya da varoluşa ilişkin genel 
açıklamalara referans olmaksızın doğaüstü güçlerin 
ödül kazanmak ya da kayıpları azaltmak için manipüle 
edilmesine yönelik her türlü girişime gönderme yapar 
(Stark, 2001: 111). Bu bağlamda kökensel olarak büyü, 
bazı benzerlikleri olmasına rağmen bilimden tamamen 
farklı bir bilgi ve etkinlik türüdür ve bu, onun dinden 
kaynaklandığı anlamına da gelmez.

Bu konuda varlığından bahsedilebilecek bir diğer 
yaklaşım da, büyü ile dini aynılaştırma (Hsu, 1952; 
Goody, 1961) eğilimidir. Bu yaklaşıma göre söz konusu 
edilmesi gereken büyü-dinsel (magico-religious) bir 
alandır. Onlara göre bu iki olgu arasında bir karşıtlaşma 
değil, bir geçişme söz konusudur (Davis, 1948: 
537). Teorik planda Stark’ın da tespit ettiği türden 
farklılıklara rağmen büyü ve dinsel olduğu ifade edilen 
inanç ve uygulamalar, pratik hayatta o kadar girift hale 
gelmiştir ki, bunları birbirinden ayırmak pek mümkün 
görünmemektedir (Ames, 2009: 76). 

Büyünün din ile ilişkilerindeki bu karmaşık durum, 
dinin çeşitli farklı ifadeleri söz konusu edildiğinde daha 
kapsamlı bir hale dönüşür. Zira dinin transandantal ve 
ahlaki nitelikleri ile karşılaştırıldığında büyünün dünyevi 
kazançlara odaklı yapısının birçok halk inancına veya 
dinin popüler biçimlerine vurduğu damga anlaşılır hale 
gelir. Günümüzde transandantal ve ahlaki anlamda 
evrensel dünya dinleri göz önünde tutulduğunda 
neredeyse tümünün popüler görünümlerinde büyünün 
önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Zira okuma-yazma 
oranının yüksek olduğu kent nüfusuna oranla dinin esas 
kaynaklarına uzak kalan, dini yerel bağlamdaki gelenekler 
ışığında yaşayan ve genellikle köylü nüfusun yoğunlukta 
olduğu kitleler için dinin pragmatik boyutu daha çok 
öne çıkar ve büyü de pragmatik nitelikleri bağlamında 
(büyük karşısında küçük gelenek, resmi-elit dini 
karşısında halk dini vb. kavramlarla ifade edilen) bu tür 
dinsellik biçimlerinde başat bir rol oynar (Arslan, 2004: 
329-330). Bu bağlamda teorik olarak çeşitli farklılıkları 
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olduğunu kabul etmek ve dolayısıyla aynılaştırmaksızın 
büyü ve dini aynı gövdeden farklı yerlere uzanan iki dala 
benzetmek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, aktüel 
yaşamda bu ikisi arasındaki ilişkinin her zaman bir 
rekabet ya da karşıtlaşma şeklinde görülmeyebileceği, 
hatta bazı bağlamlarda ikisi arasındaki gerilimi kutsal-
dindışı biçiminde ifade eden yaklaşımlara ve şekilsel 
gerilimli ilişkiye rağmen, örgütlü dinsel yapıların ve bu 
yapılara bağlı olarak çalışanların büyüsel uygulamacılarla 
zımni bir işbirliğinin olduğunu söylemek mümkündür 
(Mandelbaum, 1966).

Sosyal antropolojik literatürde özellikle Güneydoğu Asya 
Budizm’inin yerel görünümleri ile Budizm’in soyut-aşkın 
nitelikleri arasındaki uyumsuzluk bağlamında tartışılan 
bu konu, dinin aşkın nitelikleri, tarihsel kaynakları ile 
yerel, pratik ifadeleri arasındaki ilişkiye dair bir problemi 
konu alan bu çalışma açısından da önem arz etmektedir. 
Farklı dinler arasında karşılaştırmalar yapmak, her 
ne kadar sorunlu ve tartışmalı bir konu olsa da, özcü 
indirgemeciliğe takılmaksızın farklı araştırma alanları 
için sınırlı düzeyde bilgi sağlayabilmektedir. Güneydoğu 
Asya Budizm’i hakkındaki tartışma özellikle evrensel 
bir dinin transandantal, soyut niteliklerine mugayir yerel 
uygulamaları açıklamak ve ikisi arasındaki ilişkileri 
tespit etmek bakımından örnek alınabilir. Bizlere yabancı 
olmayan biçimde, çeşitli Batılı sosyal bilimciler ve 
Budist din adamları, Güneydoğu Asya’da Seylan (Sri 
Lanka), Tayland ve Burma (Myanmar) gibi nüfusunun 
büyük çoğunluğu Budist olan ülkelerde köylü halkın 
inanç biçimini, kitabi Budizm’den farklı olduğu, pratik 
dünyevi kazançla ilişkili olduğu ve farklı bir panteona 
(ve dolayısıyla farklı doğaüstü varlıklara) sahip olduğu 
için Budizm’in soylu mirasına layık bulmadıkları köylü 
dinselliği olarak sınıflandırmışlardır. Bu perspektif, 
evrimci sosyal bilim yaklaşımından mülhem din-büyü 
dikotomisine ve dinsel yaşam ve bilginin birbirine yabancı 
katmanlar halinde bir arada var olduğu varsayımına 
dayanmaktadır. Buna göre Budizm’in söz konusu edilen 
yerel ifadelerinde Buda, Brahmanizm ve animizm birbiri 
üzerine kapanmış dini inanç biçimleri şeklinde aynı anda 
var olmaktadır (Obeyesekere, 1963: 141). Bu tutumun 
temelinde yatan düşünce de kalıntı (survival) kavrayışıdır. 
Bu tür inanış ve uygulamalar anlaşılmadıklarında veya 
kısa sürede açıklanmaya çalışıldıklarında animizm ve 
kalıntı kavramları kurtarıcı rol oynamaktadır. Elit ya 
da resmi dinin içinde ele alınan kişi ya da figürlerin 
dahi gündelik hayatlarında bu kavramla ifade edilen 
soyutlukta ve tutarlılıkta hareket etmedikleri dolayısıyla 
bu tür dikotomilerin aslında gerçekte var olmayıp birer 
soyutlama oldukları ifade edilebilir. Bu tür ayrımlar 
temelde Weber’in statü grubu kavramıyla ifade 
edilebilecek sosyo-ekonomik farklılıkların beslediği bir 
tür farklılaşmaya tekabül eder ve bu da iki bilgi türü 
arasındaki farklılıkların söz konusu bilginin doğasından 
kaynaklanmayan farklılıklar olduğunu gösterir. Başka bir 

ifadeyle, dikotomiler biçiminde sunulan farklılık, çeşitli 
farklı konumların-grupların perspektiflerinden yansıyan 
bir dikotomidir. Söz konusu edilen bu durum, din-büyü 
dikotomisi ile ilişkilendirildiğinde de benzer bir manzara 
ortaya çıkmaktadır. Mandelbaum’a göre dinsel olgunun 
aslında iki ayrı işlevi söz konusudur. Her birinin ayrı 
inananı, ritleri ve uygulayıcıları vardır. Bunlardan biri, 
dinin transandantal işlevine diğeri ise daha pragmatik 
işlevine karşılık gelir. Bunlar birbirine alternatif ya 
da rakip değil, birbirini tamamlayıcıdır (1966: 1174). 
Büyü ve din arasındaki, başka bir ifadeyle dini yaşamın 
pratik ve transandantal yanları arasındaki tartışmanın 
teorik-antropolojik boyutu kadar aktüel görünümü de 
önem arz etmektedir. Büyü-din benzerlik veya farklılığı 
bağlamındaki tartışmanın Batı merkezli bir tartışma 
olduğu, dolayısıyla Batı dışı toplumlardaki olguyu tam 
olarak kavramaya müsait olmadığını vurgulayan çeşitli 
itirazlar olmakla birlikte, benzer bir ilişkiselliğin İslam 
açısından da söz konusu edilebileceğini ifade etmek 
mümkündür. Bu bağlamda, bir sonraki bölüm İslam’da 
büyü kavramını ya da büyüsellik kavrayışını analiz 
etmeyi hedeflemektedir.

İslam’da Büyü
İslamiyet her ne kadar kentli bir ortamda ortaya çıkmış 
olsa da özellikle Arap yarımadası dışında köylü toplumsal 
niteliklerinin yaygın olduğu bir bağlamda gelişmiştir. Bu 
anlamda İslam’da da Budizm’in yaşadığına benzer bir 
gelişme söz konusu olmuştur. Genel ifadelerle, İslam’ın 
kentli elitlerce ve merkezi yönetimce oluşturulan 
ve sürdürülen yüksek tahsil ve güçlü Arapça bilgisi 
gerektiren teolojik yapısı, doğal olarak kırsal alanlarda 
kitlesel-büyüsel yanın ağırlıkta olduğu bir dinsellikle 
aynı anda var olagelmiştir. İslam tarihi boyunca çeşitli 
zamanlarda çeşitli kentsoylu dini ihya girişimlerinin 
bu tür inanç ve uygulamaları hedef alan tutumlarını 
gözlemlemek mümkün olmakla birlikte, dinin bu iki 
görünümü arasındaki denge ve ilişki kesintisiz biçimde 
devam etmiştir. Bu durum, bazı araştırmacıların 
İslam’ın tarihsel-metinsel (resmi-elit) görünümü ile 
halk dini arasında bir süreksizlik, bir kopuş görmelerine 
neden olmuş, hatta bazıları İslam’ın “özü”ne tamamen 
mugayir bu inanç ve uygulamaların, tamamen başka bir 
din biçiminde ele alınabileceğini de ifade etmişlerdir. 
Özellikle “Türk İslamı” ya da “Türk Dini” kavramının 
bazı çevreler tarafından İslam’dan tamamıyla farklı 
şamanist, animist ve Hıristiyani niteliklerle yüklü, İslam 
olmayan bir din biçiminde tanımlanarak kullanılmasının 
altında da bu yanlış değerlendirme ve dikotomi yatar 
(Aktay, 2000). Hâlbuki dünyanın her yerinde dinin pratik 
ve transandantal boyutları arasında bir farklılaşma vardır 
ve özellikle köylü toplumunun başat olduğu yerlerde 
pratik yön, büyüsel bir mahiyet de arz eder. Bu, iki uç 
arasında bir kopuş olduğu anlamına gelmez. Türklerin 
İslamlaşmaları ve erken Osmanlı devletinin yapısında 
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da kent ve köy arasında bu türden bir farklılaşma 
olmasına ve İslam hukukunun belirleyiciliğine rağmen, 
köy merkezli inanç ve uygulamaların varlığı bir anomali 
olarak algılanmamıştır. Bu iki farklı perspektif arasında 
daima aracı, dolayımlayıcı bir unsur bulunur. Türklerin 
İslam yorumunda da böyle bir ara unsur vardır. Bu iki 
tür dinsellik arasında dolayım imkânı, dolayısıyla bir 
simbiosis yaratan halk katındaki çeşitli örgütlenme 
biçimleriyle tasavvufi tarikatlar olmuştur.

Özellikle İran ve Horasan kökenli tasavvufta coşkun 
duygusallığın geniş bir yere sahip olduğunu ifade etmek 
mümkündür. Bu duygusallığın yanında tasavvufi öğreti 
ve örgütlenme biçimi halkın gündelik yaşamına daha 
uygun bir karizma öğretisine dayalıdır. Birçok dinsel 
öğretinin, karizmatik figürlerin varlığı ve kutsal olanla 
sıradan insanlar arasında bir dolayım imkânı yaratmasına 
dayalı olduğu düşünüldüğünde tasavvufun İslam’ın 
yayılmasındaki rolü daha net anlaşılabilir. İslam’ın 
sınırlarının büyük bir ivme ile büyümeye başladığı 
hicri ilk üç yüzyılda tasavvuf, İslam’ın egemen olduğu 
topraklardaki yerel kozmolojik ve mitolojik ögeleri 
İslami bir perspektifle bağdaştırma imkânı yaratmıştır. 
Bu dönem, aynı zamanda İslam’ın teolojik ve hukuksal 
temellerinin de sistemleştirildiği dönemdir. Söz konusu 
bu bağdaştırma faaliyetinin sonucunda tasavvuf içinde 
kendine yer bulan İslami naslarla çelişen bir takım 
öğretilerin ve uygulamaların yaygınlaşmaya başlaması 
yeni şekillenen İslami ortodoksinin tepkisini çekmiştir. 
Bu dönemde tasavvufa yönelik bir kovuşturma 
yaşanmıştır. Ünlü mutasavvıf Hallac’ın idam edilmesi bu 
dönemin en önemli olaylarındandır. Söz konusu edilen 
dönemde, özellikle Gazali’nin çabasında olduğu gibi, 
tasavvufi öğretilerle ortodoks İslami naslar arasında 
bir uzlaştırma faaliyeti görülür (Arberry, 2000: xiv). 
Bu uzlaştırma faaliyeti sonucunda tasavvuf merkeze 
yaklaşmış olur. Bu yakınlaşma tasavvufi karakterdeki 
çeşitli tarikat örgütlenmelerinin kovuşturmaya 
uğramaksızın hayatiyetlerini ve İslam’la yeni tanışan 
topraklardaki faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkân 
sağlamıştır. Tekke, zaviye, hankâh, aşevi gibi sosyal 
tesisler kurup yaşatan tarikatlar, duygu merkezli 
ve hoşgörülü yaklaşımları ile gayrimüslim tebaaya 
da hitap eden bir nitelik kazanmışlardır. Bu nitelik, 
İslam’ın yayılmasında -birçok eserde ele alındığı gibi- 
çok önemli bir rol oynamıştır. Orta Asya, Kafkaslar, 
Anadolu ve Balkanlarda gayrimüslim toplulukların 
İslamlaşmasında, özellikle uç boylarında yer alan tekke 
ve zaviyeleri şenlendiren dervişlerin çok büyük bir rolü 
vardır. Bunun gibi İslam’ın Hint alt kıtasında ve Sahra 
altı Afrika’sındaki gelişiminin altında da tasavvufun aynı 
bağdaştırma niteliği ve tasavvufi örgütlenmeler olarak 
tarikatlar ve bu tarikatların dervişleri çok önemli bir 
rol oynamışlardır. Tasavvuf, birçok tasavvufi tarikat ve 
öğreti ile İslam coğrafyasının tamamında eğitim, güzel 
sanatlar, edebiyat, müzik, tıp vb. kamusal ve sanatsal 

ihtiyaçları karşılayan temel kurumları oluşturmuştur. Bu 
gibi etkilerle genellikle akraba grupları, köy ve mahalle 
bağları veya lonca gibi karmaşık dayanışma türleriyle 
birleşen inanç, kurum ve organizasyon biçimleriyle 
tasavvufi ethos, popüler yaşamın tüm dokusuna 
sızmıştır (Gaffney, 1992: 43). Ara formlar olarak ele 
alınabilecek olan tarikatlar, her ne kadar tekke İslamı 
olarak anılabilecek ezoterik ve seçkinci bir mahiyeti 
haiz olsa da, İslami bir kozmoloji ve angeloloji literatürü 
geliştirerek hem kentsel hem de kırsal alanlarda ortak 
bir dinsel (ama aynı zamanda da büyüsel) bir duyuş 
yaratmayı başarmıştır. Tasavvufi tarikatlar İslami nasları 
çeşitli hikâye, rivayet, keramet, menkıbe vb. karizmatik 
öğelerle tevil ederek halk için daha somut bir mahiyete 
dönüştürmüşlerdir. Bu sayede tasavvufi ethos, büyük-
küçük gelenek arasındaki bağın önemli bir taşıyıcısı 
haline gelmiş ve Türk-İslam kavrayışına damgasını 
vurmuştur. Tasavvuf, velayet ve baraka (bereket) 
kavramları bağlamında, karizma merkezli bir örgütlenme 
ile şeyh, murabıt, seyyid gibi figürler ve tekke, zaviye, 
türbe, hankah, yatır vb. mekanlar aracılığı ile çocuk, 
eş, zenginlik, şifa gibi pratik ve dünyevi taleplerin 
daha yoğun biçimde gündemde olduğu bir tür dinsel 
söyleme kaynaklık eder hale gelmiştir. Halk tasavvufu, 
İslam’a yabancı bazı kavram, düşünce ve unsurları almış 
olmakla beraber, yabancı bir olgu olarak adlandırılamaz 
zira, Kur’an, hadis, sahabenin hatıratı ve zamanın 
geleneksel inançlarından oluşan İslami kaynaklarda yer 
alan kozmoloji ve angelolojiyi çeşitli başka inanış ve 
kaynaklarla birleştirmiştir. Bu sayede yabancı unsurlar 
İslamileştirilmiş ve halkın gündelik yaşamında önemli 
bir role sahip olmuştur. Transandantal olduğu kadar 
pratik ve acil ihtiyaçlara yönelik cevaplar da sunan halk 
tasavvufu, sosyal bilimsel manada büyüsel nitelikler de 
ihtiva etmektedir.

Modernist laik ve radikal dinsel eğilimlerin tasavvufa 
yönelik eleştirilerinin altında genellikle tasavvufun 
burada söz konusu edilen “büyüsel” yanı yatmaktadır. 
Ancak sosyal bilimsel manada büyüsel olan ile İslami 
manada büyüsel olan arasındaki ilişki ya da farklılıklara 
değinilmesi de gereklilik arz etmektedir. Zira, İslam 
öğretisinde büyü kavramının karşılığı “sihr”dir ve bu, 
büyünün sosyal bilimsel anlamının sadece bir kısmına 
karşılık gelir. Muhtemel terminoloji hatalarına mahal 
vermemek için iki kullanım arasındaki sınırların ve 
ilişkinin netleştirilmesi uygun olacaktır.

Sosyal bilimsel manada büyü ya da büyüsellik, İslam’ın 
büyü olarak adlandırdığı inanış ve fiillerle tam olarak 
örtüşmez. Daha doğru bir ifadeyle, İslam’da sosyal bilimsel 
manada büyü kavramına karşılık gelen birkaç kavram 
vardır. Bu kavramlardan sözlük anlamı bakımından büyü 
kavramına karşılık gelen “sihr” yanında “dua”, “vefk”, 
“havas” vb. başka kavramlar da kavramın sosyal bilimsel 
anlamında büyü ile ilişkilidir. Ancak dinen yasaklanan 
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“sihr” kavramının sözlük anlamı büyü ile çakıştığı için 
İslam’da büyü (yani sihr) yasaklanmıştır ifadesi eksik 
kalmakta ve yanıltıcı hale gelmektedir. İslam’da “sihr” 
men edilmiştir ancak, sosyal bilimsel anlamda büyüye 
karşılık gelen diğer kavramlarla ilişkili davranış, öğreti 
ve bilgiler yasaklanmamış, aksine zaman zaman teşvik 
bile edilmiştir. Bunun en önemli delillerinden biri, her ne 
kadar modern dönemde bilimsel veya rasyonel düşünüşün 
etkisiyle dinin bu yönü hakkında yeni bir takım tevil 
yöntemleri önerilmişse de, cinler, iblis, şeytanlar ve 
diğer ruhani varlıklarla ilgili kozmolojik kavrayışlardır. 
İslam’da bu tür varlıkların katkısı ve etkisi ile herhangi 
bir yönde değişiklik meydana getirmek anlamında sihr 
men edilmiştir ancak, gerek Kur’an gerek Hadis ve 
gerekse de ilişkili literatürde bunlar varlıklarından şüphe 
duyulmaması gereken varlıklardır.

Bununla birlikte İslam’da “sihr” kavramına karşılık 
gelen farklı anlamlar vardır. Bunların ilki, kişiye 
gözden gelen ve ruhu üzerinde etkide bulunan ve 
olmadığı halde varmış gibi olduğuna inandıran 
şeylerdir. (al-ukhdha, efsun, rukya, niranc). İkincisi, 
büyü gibi insanlar üzerinde etki yapan ama aslında 
büyüsel olmayan şeyler için kullanılır (ma’khadh). 
Sonuç olarak sihr, özsel olarak şeylerin ve eylemlerin 
gerçekliğini tahrif etmeye dayanır. Bu anlamda sihr, 
yanlış olan (ufk), hilekarlık (khida) ve astroloji (ilm 
al nucum) ile eş anlamlıdır. Üçüncü ve son olarak sihr, 
şeytan aracılığı ile veya onun yardımıyla (istinzal) 
yapılan fiillere karşılık gelecek biçimde kara büyü 
olarak bilinir... (Fahd, 1997: 567). Hacı Halife’ye göre 
ise sihr, bu anlamları aşan çeşitlilikte birçok eylem 
ve durumu kapsar. Bunlar, doğal bilimler, kehanet 
(kihane), doğal büyü (niranc), organik maddelerin 
özellikleri (havas), esma-ül hüsna, sayılar (cefr, huruf), 
bazı dua (istinzal), sempatetik büyü (rukya), şeytani 
ruhçuluk, ruh çağırma, efsun, bedeni olan canlıların 
ruhlarını çağırma, gezegen ruhlarını çağırma (davet 
el kavakib el-sayyara), tılsımlar (muska, tılsım, iksir), 
anında gözden yitme (khafa), hile ve sahtekarlık (el-
hiyal assasaniyya), sahtekarlıkları açığa çıkarmak 
(kaşf al-dakk), efsun söylemek (taalluk al-kalb) ve 
tıbbi bitkilerin özelliklerine müracaat etmekten (al-
istiana bi-khavass al-adviya) ibarettir. (Fahd, 1997: 
568).

İslam’a ya da daha doğru bir ifadeyle Kur’an’a göre 
sihr, aslında kökenden şeytanidir. Bakara Suresi 
102. ayette sihrin Harut ve Marut isimli iki düşmüş 
melek tarafından insanlara öğretilen bir bilgi olduğu 
vurgulanır. Burada insanların kadın ve erkeği 
ayırmayı ondan öğrendikleri ancak, Tanrının izni 
olmadan kimseye zarar verilemeyeceği de vurgulanır. 
Bu surede ayrıca bu sanatı tercih edenlerin ruhlarını 
satmış olacakları da ifade edilir.

Sihr, Kuranda 23 kez geçer ama hukuken yargılanmaz. 
Hadiste ise 29 kez geçer ve sahir’in (sihr yapan) 
cezalandırılması hatta kafasının kılıçla kesilmesi 
cezasından bahsedilir (el-Tirmizi, Hudud, 27). Ölüm 
cezası gerektiren yedi büyük günah arasında «Allah›a 
şirk koşmak ve sihir» vardır (Müslim, İman, 144; el-
Buhari, Vaisiyye, 23, Tibb, 48, Hudud, 44). (Fahd, 
1997: 569).

Kur’an’ın sihre bakışını belirleyen angeloloji ve 
demonolojisidir. Melekler, insanları Tanrıya ulaştırmak 
görevini yüklenmiş olanlar ve Adem‘e boyun 
eğmeyi reddeden İblisi takip eden isyankar melekler 
biçiminde ikiye ayrılır. Bunlar insanlara rakiptir ve 
onları Allah’tan uzaklaştırmaya çalışırlar. Bunu da 
baştan çıkarma (sihr) yoluyla yaparlar. Bu baştan 
çıkarmanın prosedürleri büyüsel pratikleri oluşturur. 
Sihr’in terminolojik nitelikleri dışında, İslam hukuku 
açısından ise durum biraz farklıdır. Fukahaya göre 
ancak doğal ya da beyaz büyü olarak adlandırılan 
sihr etkinliğine cevaz verilir. Bunlar havas, niranc, 
simya gibi, çeşitli elementleri, maddeleri kullanarak 
yaratılan değişiklikleri kapsar. Bunlar, aynı zamanda 
dinle doğrudan ilgili olmayan, psişik fenomenlerdir. 
Muska ve efsunlar buna örnek teşkil eder (Fahd, 1997: 
569).

İslam’ın sihr kavramına karşılık gelen büyücülük 
aslında iyi ya da kötü bir amaç gözeterek doğanın 
güçlerini kontrol etme denemesidir. Bu anlamda, Tanrı 
vergisi olarak bazılarının gösterdikleri mucizeler 
hariç, yasaklanmıştır. Ancak buna rağmen İslam 
toplumlarında sıklıkla gözlenir. (Kruk, 2005: 47).

Günümüzde özellikle paranormal inançlardaki 
yaygınlaşmaya paralel olarak sihr gibi geleneksel 
inançlarda da bir canlanma söz konusudur. Cinler, 
ruhlar, şeytanlar ve melekler gibi varlıkların yeniden 
popüler olmaya başladığı günümüzde geleneksel 
İslami inançlar da tekrar hatırlanmakta ve yeniden 
rağbet görmektedir. İslam dünyasında yayımlanan 
büyü, sihr, okültle ilgili yayınların büyük bölümünün 
büyü ve sihir hakkında din adamlarının yazdıklarından 
oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu eserlerde zararlı 
büyüsel uygulamalardan çok dua nev’inden bilgiler 
yer almaktadır. Bu kapsamda, Kur’an’daki surelerin 
çeşitli şifalı nitelikleri, tuz, bazen gül esansı, yağlar 
vb. gibi çeşitli maddelerin etkileri ve büyüleri etkisiz 
kılmasına dair bilgilerin hâkim olduğu görülür (Kruk, 
2005: 50-51).

İslam toplumlarında gündelik yaşamda büyü, öylesine 
yaygın ve yüzyılların bakiyesi olarak dinsel unsurlar ve 
uygulamalarla öylesine iç içe geçmiştir, bu yaygınlık 
izin verilenle yasaklanan arasındaki sınırı öylesine 
belirsizleştirmiştir ki, yapan da müşteri de ortodoksinin 
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sınırları dışında olduğunu düşünmez. (Kruk, 2005: 
48). İslami anlamda büyü (sihr), dinin reddettiği, 
men ettiği bir tutum ve davranış olmakla birlikte, 
modern bilimsel yaklaşımla ilişkilendirildiğinde 
insan yaşamında öngörülemeyen hususlarda Tanrının 
inayeti ile değişiklik meydana getirmeyi sağlayan 
davranış, ibadet ve uygulamalar büyüselliği besleyen 
unsurlar olarak anılabilir. Bu anlamda dua, havas gibi 
kavramlar her zaman sihr kavramına dâhil edilmese 
de, büyü kavramıyla ilişkilendirilebilir. Kelime anlamı 
ile dua, psişik etkileri göz önünde tutulmadığında 
yaratması umulan etkiler bağlamında büyüsel 
bir niteliğe sahiptir. Örneğin İbni Sina’nın duayı 
kozmogonik bazı niteliklerle, dua ile ifade edilenlerin 
bazı göksel mekanizmaları harekete geçirerek bazı 
şeylerin değişmesini sağladığı şeklinde açıklamaya 
çalışmasında ya da Mutezilenin dua anlamında talep 
ya da yakarışın geçerliğini reddetmesinde görüldüğü 
gibi (Onlara göre bu kutsal aşkınlığa aykırıdır. Kendi 
yapıp ettiklerinin yaratıcısı olan kişi için Tanrıya 
yakarmak gereksizdir. Allah’ın talebi ise sadece 
kendisinin yüceltilmesi içindir) dua, Tanrıya yakarma, 
ondan talepte bulunma dışında büyüsel bir mantığa 
kapı aralamaktadır. (Gardet, 1991: 618). Havas adını 
taşıyan çeşitli kaynaklara bakıldığında da görülecek 
olan, çeşitli elementlerin, bitkisel ve hayvansal 
maddelerin, çoğunlukla bilimsel mantık dışı ilişkiler 
içinde bir araya getirildiğinde sağlık, mutluluk, 
esenlik gibi sonuçlar yaratacağına dair derin inançtır. 
Günümüz popüler medyasında çeşitli taş, cevher 
veya elementin insan vücudu üzerinde yaratacağı 
umulan olumlu tesir, çeşitli mucizevi olduğu iddia 
edilen bitkiler ya da bitkisel karışımlar, vb. gibi 
uygulamalara sıklıkla rastlamak mümkündür. Bununla 
ilişkili olarak yine geçmişte olduğu kadar günümüzde 
de epeyce yaygın olan şifa kaynağı duaların derlendiği 
eserler dikkat çekicidir (Dualar, Büyüler ve Çözümleri 
“Define ve Korunma”, Tam Sırlı Dualar, Tam Sırlı ve 
Şifalı Dualar, Büyük Zırhlı ve Sırlı Dualar, Faziletli 
ve Şifalı Dualar, Cin, Şeytan ve Nazardan Korunma, 
Dualar, Tılsımlar, Büyüler ve Çözümleri, Kitab-ı Sihr-i 
Batıl, İlm-i Cifir vb.). Dua kitaplarının bu anlamda 
sadece psişik etkileri bağlamında kullanılmadığı, daha 
doğru bir ifadeyle dua kitaplarının maddi esenlik için 
de birer kaynak olarak kullanıldığı ve dua ile maddi 
tesir göstermesi umulan bazı uygulamaları aynı 
bağlamda ele almanın mümkün olduğu ifade edilebilir. 
Bu da göstermektedir ki, İslam toplumlarında 
özellikle halk inançlarında ve şifacılığında kadim 
nitelikler olarak ele alınabilecek olan bazı uygulama 
ve inançların geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. 
Çeşitli dinsel ifade biçimleri, efsunlar, muskalar 
yoluyla çeşitli hastalıkların tedavi edilebileceğine 
yönelik güçlü inanç, seküler ve hatta tıbbı profesyonel 
meslek olarak icra edenler tarafından bile zaman 
zaman paylaşılmaktadır ve önerilebilmektedir. Nazar 

kavramı da bu bağlamda toplumun neredeyse her 
kesiminde yaygın ve paylaşılan bir inanca karşılık 
gelmektedir ve bu konuda çeşitli popüler dini eserde 
birçok dua biçiminden ve bunların çeşitli iyileştirici 
ya da koruyucu etkisinden bahsedilmektedir.

İslam tarihinde bu türden inanç ve uygulamalara dair 
ilk yazılı kayda MS. 900 yılında Cabir İbn Hayyan’ın 
çocuk doğumunu kolaylaştırmak için hazırladığı 
üç sıralı vefkte rastlanır (Şekil 1) (Cammann, 
1969: 189). Vefkler ortaçağlar boyunca çeşitli 
biçimlerde kullanılmışlardır. Onlardaki matematiksel 
mükemmellik, mistik çağrışımlarla bir arada, bir tür 
büyüsel kaynak olarak kullanılmalarını sağlamıştır. 
Çeşitli okült kaynakta birçok vefk örneğine rastlamak 
mümkündür. (Şekil 2, 3, 4).

İslam dünyasında Arap harflerinin sayısal karşılıkları 
ile ilgili epey zengin bir literatür vardır. Ebced olarak 
da bilinen bu nitelik, harfler ve bunların sayısal 
karşılıklarının evrendeki gizli hakikatlere işaret ettiği 

Şekil 1 - Cabir İbn Hayyan’ın üç sıralı vefki / Cabir Ibn Hayyan’s 
magic square of three.

Şekil 2 - İhvan-ı Safa’nın Resail’inden 3, 4 ve 5’li vefk örnekleri 
(Cammann, 1969: 191) / Islamic magic squares of three, four, and 
five. From the Rasa’il of the Ikhwan as-Safa. (Cammann, 1969: 191)

Şekil 3 - İhvan-ı Safa’nın Resail’inden 6 ve 7’li vefk örnekleri 
(Cammann, 1969: 192) / Islamic magic squares of six and seven. 
From the Rasa’il of the Ikhwan as-Safa. (Cammann, 1969: 192)
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inancına dayanır ve tamamen büyüsel bir mahiyet arz 
eder. Çeşitli hastalıklardan korunmak, tedavi olmak 
ya da talih için tesirli olduğuna inanılan isimlerin 
sayısal karşılıklarının ve bunlardan oluşan tılsımların 
kıyafetlere, çeşitli muskalara, kap kacağa ya da 
kâğıtlara yazılarak kullanıldığı görülmektedir. (Şekil 
5, 6, 7, 8).

Bu tür inanış ve uygulamaları günümüze kadar gelen 
çeşitli büyü uygulamalarında ve geçmişten tevarüs 
eden çeşitli eserlerde ve ürünlerde görmek mümkündür. 
Örneğin Osmanlı sultan ve şehzadelerine ait tılsımlı 
gömlekler, vefkler ve bunlarla yapılan tılsımların 
geçmişte ne kadar önemli addedildiklerini gözler 
önüne sermektedir (Şekil 9, 10). Söz konusu inanç 
ve uygulamalar, yıldızname, falname (Gür, 2012), 
Kur’an falı (Şanlı, 2003), melheme (Alkan, 2012) 
gibi eser türlerinde, müneccimlik gibi mesleklerde, 
tılsımlı mühür, gömlek, muska vb. maddi kültür 
ürünlerinde kendini gösteren bir inanç sistemi niteliği 
arz etmektedir.

Şekil 4 - Şemsü’l-Maarif’ten”dal” harfleriyle çevrelenmiş bir 4’lü 
vefk örneği. (El-Bûni, 1979: 19) / An Islamic magic square of four 
encircled with Arabic “dal” letters from Shamsu’l-Maarif. (Al-
Buni, 1979: 19)

Şekil 5 - Kenzü’l-Havas’tan “el-kuddus” kelimesinin ebcede göre 
hazırlanmış vefki ( El Hüseynî-Varlı, 1990: 57) / A magic square 
from Kenzu’l-Havass formed according to abjad. (Al-Huseyni-
Varlı, 1990: 57)

Şekil 6 - Tel Abu Sarifa’da bulunmuş, ortasında büyücü resmedilmiş 
olan tılsımlı bir kap. (Morony’den aktaran Al-Khamis, 1990: 113) 
/ Bowl from Tell Abu Sarifa with a figure of a sorcerer in the center. 
(Quoted from Morony by Al-Khamis, 1990: 113)

Şekil 7 - Bağdat ‘ın tılsımlı kapısı -Ay ve Güneş tutulmalarından 
sorumlu tutulan iki ejderin dillerini bağlayan kişi- (1221) 
(Sarre’dan aktaran Al-Khamis, 1990: 113) / The Talisman Gate 
in Baghdad. A sorcerer grabbing the tongues of two dragons 
symbolizing solar and lunar eclipses (1221). (Quoted from Sarre 
by Al-Khamis, 1990: 113)

Şekil 8 - Allah’ın isimlerini ve Peygamberin sıfatlarını içeren kolye 
ucu – muska (Blair, 2001: 87) / A talisman pendant consisting of 
the beautiful names of Allah and the Prophet Muhammad (Blair, 
2001: 87)
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Bu inanç sisteminin temelini de İslam kozmolojisi olarak 
adlandırmak mümkündür. Bu kozmolojik sistemin 
temelini oluşturan da birbirine dönüşebilen, birbiri ile yer 
değiştirebilen çeşitli farklı nitelik ve olgulardır. Örneğin 
Arap harfleri ve bunların numerik karşılıkları olan sayısal 
değerler, aynı zamanda göksel cisimlerin hareketleriyle 
ilgili kabul edilirdi. Daha doğru bir ifadeyle, Kur’an’ın 
yazıldığı dilin harfleri kitleler için kutsiyet taşıdığı kadar 
ezoterik ve okült kaynaklarda mucizevi güçleri harekete 
geçiren kozmik düzenin unsurları olarak da ele alınırlar. 
Evrendeki nizamın bir göstergesi olarak harfler, bunların 

numerik karşılıkları ve göksel varlıkların (özellikle ayın 
seyahat ettiği burçlar, duraklar) hareketleri aynı hakikatin 
görünümleri olarak düşünülürdü. Bu bağlamda, en 
önemli referans eser olarak kabul edilen El-Bûni’nin 
Şemsü’l-Maarif’inde söz konusu ilişkiler detaylı bir 
biçimde işlenmiş ve harflerin numerik karşılıkları, sırları, 
hangi melekleri nasıl işaret ettiği, hangi ay duraklarına 
karşılık geldikleri, ne tür vefkler, tılsımlar hazırlamaya 
yaradıklarına etraflıca değinilmiştir. Bu anlamda harfler 
sadece seslerin simgeleri olarak ele alınmazlar ve 
çeşitli sırları açık eden birer kaynak niteliğindedirler. 
Harflerin sırları, aynı zamanda evrendeki dört temel 
unsurla (anasır-ı erbaa) ve bu unsurların karşılık geldiği 
fizyolojik-bedensel niteliklerle de sıkı bir ilişki içindedir. 
Bu anlamda harflerde, sayılarda, göksel âlemde, 
elementlerde, ruh ve bedende aynı anda birbirine bağlı, 
birbirine tahvil edilebilir olan, bilimsel olmayan ancak 
dinsel de olduğu söylenemeyecek olan ve kaynaklarına 
erişimi bakımından ezoterik, dolayısıyla sıradan halka 
kapalı bir bilgi düzeyinden, sistemden bahsetmek 
mümkündür. Ortaçağlar boyunca bu bilgi sistematiği 
gerek İslam felsefesi gerek tıp, gerekse de çeşitli bitkilerin 
veya elementlerin şifa etkilerinin konu edildiği havas, 
simya gibi çeşitli etkinliklerde işlenmiş ve kullanılmıştır. 
(Ruska, 1986; Sesiano, 2002).

Günümüzde büyüsel bir mantığın sonucu olarak görülen 
bu bilgiler, yarı bilimsel bir nitelik de taşımaktadır. 
Zira her ne kadar ruhani varlıklar ve aslında birbiri ile 
ilgisiz süreçleri bir ilişkisellik içinde birbirine bağlasa 
da astronomi, kimya ve tıbbın o dönem için en geçerli 
biçimini teşkil etmektedir. Bu etkinlikleri bilimden 
ayıran ise burada anılan süreçler ve bilgi kümeleri 
arasında tesis edilen ilişkinin yanlışlanabilir ve revize 
edilebilir olmamasıdır. Burada anılan ilişkiyi tesis eden, 
daha doğrusu böylesi bir ilişkinin temeli, doğaüstü 
niteliklerdir.

Havas başlığıyla ifade edilen ve çeşitli element ve 
organik maddelerde gizli şifa sırlarını ifade eden bilgi 
türü, günümüzde de ilgi çekmektedir. Bu tür yayınlar bir 
yandan kutsal olanla, diğer yandan da pratik sorunlarla 
ilişki kurmakta ve tedavi için hala kullanılmaktadır. 
Bilinemez olanla bu türden ilişki biçimlerinin temelde 
ortak bir yapıya dayandığını ifade etmek mümkündür. 
Her ne kadar havas, fal, büyü vb. kavramlar arasında 
çeşitli farklılıklar bulunsa da, kutsal olanla maddi bir 
dolayım imkânı yaratmak bakımından tüm bu kavramlar 
ortak bir doğaüstü düşünüşünde temellenirler. Bu 
yüzden de birbirine tahvil edilebilir nitelik taşırlar. 
Bu nokta-i nazardan gök cisimleri, harfler, bitkiler, 
vücut sıvıları, renkler, elementler, organik maddeler 
gibi birbirinden nitelik yönünden çok farklı ve hatta 
aralarında herhangi bir rasyonel ilişki tesisi mümkün 
görülmeyen olguların birbirleriyle ilişkili hale gelmesi 
gayet normal addedilmektedir. İslam tarihi boyunca 

Şekil 9 - Cem Sultan’a ait çeşitli vefkler içeren tılsımlı gömlek. 
(Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul, 13/1404) (Roxburgh, 2005: 
257) / Djem Sultan’s talisman shirt (Topkapı Palace Museum, 
İstanbul, 13/1404) (Roxburgh, 2005: 257)

Şekil 10 - Cem Sultan’a ait tılsımlı gömlekten ayrıntı -vefk-. 
(Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul, 13/1404) (Roxburgh, 2005: 
257) / Detail from Djem Sultan’s talisman shirt (Topkapı Palace 
Museum, İstanbul, 13/1404) (Roxburgh, 2005: 257)
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bu meyanda ele alınabilecek çeşitli eser türleri ortaya 
çıkmıştır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, çeşitli bitki 
ve elementlerin mucizevi-iyileştirici etkisini konu alan 
havas kitapları, falnameler bu cümleden örnek verilebilir. 
Bu türlü karmaşık ilişkileri anlaşılabilir kılmaya yönelik 
çeşitli eserler arasında günümüzde yaygın bir ilgiye 
konu oluşturan bir örnek Kuzey Afrikalı El-Bûni’nin söz 
konusu bilgileri bir meslek olarak icra edenlerin önemli 
başvuru kaynaklarından biri olan Şemsü’l-Maarif adlı 
eseridir. Bu eser, eski ve kadim mitolojik kaynakları, 
büyü ve okült inanç ve uygulamalarını bünyesinde 
mezceder. Hicri VII. yüzyılda yazıldığı düşünülen eser, 
dört ana ve kırk alt bölümden oluşur ve günümüze ulaşan 
dört nüshasından biri Manisa il halk kütüphanesinde, 
diğerleri ise Paris, Leiden ve Berlin’dedir. Söz konusu 
eser, yedi okült ilmi (harfler ilmi; sayılar ilmi; cefr ve 
vefkler ilmi; zayirçe ilmi; anasır-ı erbaa ilmi; yıldızlar, 
felekler ve menziller ilmi; isimler, rukyeler, tılsımat ve 
dualar ilmi; simya ilmi) ihtiva eder (Ceyhan, 2010: 532). 
Eser, sayıların, harflerin, şekillerin, Kur’an ayetlerinin, 
Allah’ın isimlerinin büyüsel kullanımını (muska ve 
efsun yazmak) içerir. Tıpkı diğer büyüsel etkinliklerde 
olduğu gibi bu uygulamalar, akıl ya da duyular 
yoluyla elde edilemeyecek olan “doğaüstü” güçlerin 
etkisini kullanarak arzu ve istekleri gerçekleştirmeye, 
zorluklardan korunmaya hizmet eder. El-Bûni, eserin 
sonunda, harflerin gizeminin (el huruf) akıl-mantıkla 
ispat edilemeyeceğini ancak, Tanrısal hikmetten neşet 
eden içgörü ile elde edilebileceğini ifade eder (Dietrich, 
2004: 156).

Bu anlamda kitap, İslam topraklarında İslam öncesi 
dönemin hermetik ve okült kaynakları ve bilgilerini 
içerir. Kitabın yazarı olan el-Bûni, döneminde 
okült ilimlerle ilgili olarak birçok farklı kaynaktan 
yararlanmıştır. İslam Ansiklopedisi’nde bu kaynaklar 
Devsem İbn Sâse, Pisagor, Eflâtun, Menelaus, Câbir b. 
Hayyân, Ebû Bekir er-Râzî, Âres, Hipokrat, Hermes, 
Câlînûs, Arsûs, Rolika, Luka, Miskin, İbnü’l-Muhtâr, 
Maria, Hâlid b. Yezîd biçiminde sıralanır. Eser aslında 
bir tür kolaj niteliği arz eder. Örneğin Ruska, Şemsü’l-
Maarif’teki kimya ile ilgili bilgilerin Ebu Bekir Razi’nin 
Kitabü’l Esrar’ından aktarılmış olduğunu ifade eder. 
Söz konusu eserin, yazarının Cezayirli oluşu hasebiyle 
İspanya Yahudi Kabalacılığından da etkilendiği öne 
sürülmekle birlikte, muskacılık konusunda Keldani 
kültüründen, hizmet melekleri, cin ve ifrit isimleri 
zikretmesi hasebiyle İbrani ve Süryani kültürlerinden 
etkilendiği; İsmaililer vasıtasıyla yayılan cefr ilminin de 
bir devamı olarak nitelenebileceğinden bahsedilebilir. 
Sonuçta genel olarak Şemsü’l-Maarif, hermetik literatür 
içerisinde ve kadim okültist geleneğin İslami dönemde 
de bir devamı olarak ele alınabilir (Ruska, 2010: 532). 
Bu nitelikleriyle büyü ile ilişkilendirilen kitap, Kur’ani 
unsurlara dayandığı cihetle; ve Allah’ın isimlerini 
açıklamayı amaçladığı için tasavvufi mahiyette bir esma-i 

hüsna şerhi; harfler, isimler, ayetler, dualar, tılsımlar ve 
vefklerle âlemde tasarrufta bulunmak için bazı riyazet 
ve halvet uygulamalarını içerdiği için de tasavvufi adap 
kitabı olarak ele alınabilir (Ceyhan, 2010: 532). Ancak 
el-Bûni’nin eseri, yazım nitelikleri ve dilinin Arapça 
olması bakımından elit bir nitelik arz eder ve bu tür inanç 
ve uygulamaların halk katındaki görünümü ve yaygınlığı 
ile ilgili herhangi bir fikir vermez.

Elyazma Bir Dua Kitabı
İslam ortaçağında yazılı eserlerin sınırlı sayıda ve seçkin 
zümreler için üretildiği bilgisinden hareketle, söz konusu 
eserden bu tür inanış ve uygulamaların döneminde 
ve daha sonraki dönemlerde kitlede ne kadar yaygın 
olduğuna dair bir çıkarım yapmak mümkün değildir. 
İslam dünyasında, örneğin yıldız falı ve müneccimlik 
gibi beyaz büyü ya da daha doğru bir ifadeyle İslam’ın 
onay verdiği türden büyüsel inanç ve uygulamaların 
yönetici sınıflar arasındaki yaygınlığına ilişkin önemli 
derecede kaynak söz konusuyken (falname, yıldız falı, 
melheme ve Kur’an falları gibi), halkta ne kadar yaygın 
olduğuna dair bilgi kısıtlıdır. Hatta bu konudaki bilgiler ya 
retrospektif olarak günümüz koşullarından ya da sosyal 
antropolojik genellemelerden kaynaklanan spekülatif bir 
mahiyet arz eder. Büyüsel bilginin yapısı gereği ezoterik 
ve dolayısıyla seçkin olduğunu ifade etmek ve dinsel 
olanla büyüsel olanı dikotomik bir bağlamda birbirinden 
tamamen ayrı iki olgu olarak ele almak, bu meyanda 
büyüsel nitelik arz eden bu tür inanış ve uygulamaların 
halk katındaki görünümlerini bir anomali olarak görmek, 
onu konu dışına itmek anlamına gelir. Hâlbuki bu iki 
olgunun birbirini tamamlayan nitelikte olduğu kabul 
edildiğinde, çeşitli gruplar aracılığı ile dinsel bir dünya 
görüşünün egemen olduğu bağlamlarda da bu tür inanış 
ve uygulamaların bir arada var olabileceği ve buradan 
hareketle de yüksek sınıflar dışındaki halk kitlelerinin 
bu tür inanç ve uygulamalarına yönelik kaynaklar 
bulunabileceğini ifade etmek mümkündür. Bu türden 
inanç ve uygulamaların köylülüğün hâkim karakter 
olduğu kitleler nezdindeki görünüm ve ifadelerine 
ilişkin yazılı kaynaklar bulmak, nesilden nesle aktarılan 
sözlü kültür egemen olduğu için zordur. Bu kapsamda 
yazarı ve sahibi hakkında herhangi tarihsel bir kayıt 
bulunmayan, dolayısıyla seçkin zümre için üretilmediği 
ifade edilebilecek bir yazma eser örnek alınabilir.

Burada söz konusu edilebilecek türden örnek bir eser, 
din ya da söz konusu etkinliklerle herhangi profesyonel 
bir bağı olmayan bir kişinin şahsi koleksiyonunda 
bulunmaktadır. Bahsi geçen ve İslami terminolojide dua 
kitabı olarak ele alınabilecek olan cep kitabı niteliğindeki 
eser, herhangi bir sanatsal değer taşımamaktadır. Söz 
konusu yazmanın yapısal niteliklerine bakıldığında 
7x9.5cm ölçüsünde kahverengi deriden miklepli cilt 
içinde bir el yazması olduğu görülmektedir. Cildin dış 
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kapakları dilimli salbekli şemseli, köşebentli ve zencirek 
bordürlüdür (Foto. 1-2). Köşebentler beş yapraklı rozet 
çiçekler ile bezenmiş, cildin iç kapakları ise kırmızı, 
sarı, yeşil, mavi, gri renkte taraklı ebrulu kâğıtlarla 
kaplanmıştır. 137 yaprak olan eserin yazı alanı 5.3x8.3 
cm’dir. Metin krem rengi filigranlı kâğıtlar üzerine bir 
kısmı kırmızı cetveller içinde siyah nesih hatla Türkçe ve 
Arapça olarak yazılmıştır. Her sayfada satır sayısı 6 ila 
7 arasında değişim gösteren eserde hat karakteri yer yer 
farklılaşır. Metinde “bab” gibi başlıklar, bazı açıklayıcı 
bilgiler, bazı dualardan bölümler, bazı tılsımlar ve 
duraklar kırmızı mürekkeple yazılarak vurgulanmıştır. 
Yaprakların büyük bir kısmında sararmalara ve onarım 
izlerine rastlanmaktadır. 

Yazma üç farklı el tarafından kaleme alınmış gibi 
görünmektedir. Nitekim vr.1a’dan 41b’ye kadar olan ve 
aynı kişinin elinden çıktığı anlaşılan birinci bölümün 

sonuna – kitabı yazma işinin 1234 (Miladi 1818-1819) 
senesinde tamam olduğu notu düşülmüştür. Vr.42a ve 44a 
arasında yer alan boş sayfalardan sonra -ki varak 43a’da 
sayfanın köşesinde bir ucu yırtıldığı için okunamayan bir 
mühür yer alır- vr.44b’den 132b’ye kadar devam eden 
ikinci bölüm yer alır ve bu bölümde de bir başka el söz 
konusudur. Vr.132b’ye düşülen kayda göre bu bölüm 
Hasan b. Hüseyin tarafından sene 221’de (Hicri 1221, 
Miladi 1806-1807) yazılmıştır. Vr.133a ve 137a arasında 
devam eden dokuz sayfalık son bölüm ise yine bir başka 
hattat tarafından kaleme alınmıştır. Eserin geçirmiş 
olduğu çeşitli onarımlardan yola çıkarak bir dua kitabı 
olarak uzunca bir süre boyunca kullanılmış olduğunu ifade 
etmek mümkündür. Eserde kullanılan Türkçe ifadelerde 
dönemin seçkin eserlerinde rastlanan Arapça ve Farsça 
sözcük ve tamlamaların bulunmaması, yüksek sanatlı 
eserlerdekinin tersine yazım kurallarına uygun olmayan 
Türkçe ifadeler, yazmanın halkın gündelik yaşamında 
hâkim olan dile daha yakın olduğunu düşündürmektedir. 
Hatta eserdeki Türkçenin günümüzde de kullanılan halk 
ağzına yakınlığı bu düşünceyi destekleyen bir nitelik 
oluşturmaktadır. Eser içeriğinin (ki daha sonra etraflıca 
ele alınacaktır) tarımsal verimlilik ile ilintili uygulamalar 
bakımından zengin olması köylülükle ilişkili olduğunu 
düşündürmektedir.

Burada, halk inançları ve uygulamalarına açılan bir 
tarihsel kayıt olarak söz konusu yazmanın bir bölümünü 
oluşturan ve büyüsel bilgi ile ilişkilendirilebilecek ifadeler 
ve tılsımlar üzerine odaklanılacaktır. Bu kapsamda, hem 
yazma eseri tanıtmak hem de çözümleyebilmek için 
içerik, birkaç kriter temelinde tasnif edilecektir. Tasnifte 
kullanılacak kriterlerin ilkini sadece Kur’an’dan ayetler 
ve Arapça dualar (1), diğerini Kur’an ayetleri ve Arapça 
duaları maddi ya da manevi çeşitli taleplerle ilişkili 
olarak belirli bir yönde manipüle eden ifadeler (2), 
sonuncusunu da dua veya ayetlerden ziyade çeşitli harf ve 
rakamlarla hazırlanmış ve anlamları açık olmayan tılsımlar 
oluşturmaktadır (3). Burada özellikle vurgulanacak olan 
ikinci ve üçüncü kriterde tasnif edilen ifade, dua ve tılsımlar 
olacaktır. İkinci kriter bağlamında yer alan ve yazmanın 
önemli bir bölümünü oluşturan kesim de kendi içinde 
üç ayrı kriter bağlamında tasnif edilmiştir. Genişlikleri 
temelinde sıralamak gerekirse bunların ilkini tıbbi talepler 
(2a), ikincisini tarımcı uygulamalar (2b) ve sonuncusunu 
da çeşitli farklı türden taleplerin bir arada ele alındığı genel 
(2c) başlığı altında toplamak mümkündür. Burada anılan 
bölümlendirmelerin sayfa sayısı bağlamındaki yüzdesel 
dağılımlarına bakıldığında ilk grubun en büyük paya sahip 
olduğunu dolayısıyla bu bağlamda eserin bir dua kitabı 
olduğu ifadesinin teyit edildiğini görmek mümkündür. 

137 yaprak, 273 sayfadan oluşan yazmanın 96 sayfası ilk 
grup kapsamında ele alınabilecek çeşitli Kur’an sure ve 
ayetlerinden oluşmaktadır. İkinci grupta ele alınan dua 
ve ifadeler eserin toplam 179 sayfasını işgal etmektedir. 

Fotoğraf 1 - Cilt 1 / Colophon 1

Fotoğraf 2 - Cilt 2 / Colophon 2
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Ancak daha önce de vurgulandığı gibi, bu kesimde 
çeşitli dua ve özellikle yoğunluklu olarak Kur’an sure 
ve ayetlerinin çeşitli amaç ve taleplerle ilişkili biçimde 
yer aldığı gözlenmektedir. Bu grupta ele alınan öğeler 
nitelikleri bakımından kendi içinde grupladığında da 
tıpla ilgili ifade ve duaların bu grubun %53’ünü, tarımla 
ilgili olanların %16’sını, genel amaçlarla ilişkili duaların 
yaklaşık %27’sini oluşturduğu görülmektedir (Bunların 
dışında yaklaşık %4’üne tekabül eden ve toplam 5 sayfa 
olduğu görülen bir kısım ifadeler de tam anlamıyla 
okunamamıştır). Buradan da anlaşıldığı gibi yazmanın 
bu bölümünde en büyük kesimi tıbbi ihtiyaçlarla ilişkili 
dua ve ifadeler oluşturmaktadır. Sırasıyla bu grupta yer 
alan duaları ve ifadeleri çeşitli tipik örnekleriyle sunmak, 
çalışmanın amacını gerçekleştirebilmek için önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda ilk grupta ele alınan içerikler, 
Kur’an’dan doğrudan herhangi bir bağlam gözetilmeksizin 
aktarılan sure ve ayetlerden müteşekkildir. Buna göre, 
yazmada yer alan sureler varak numaraları ile birlikte 
aşağıda gösterilmiştir:
Besmele ve Fatiha Suresi (varak no:1a/ayet no:1), Fatiha 
Suresi (vr.2b/a.1-7), Bakara Suresi (3a-3b/a.1-5), Yâsin 
Suresi (vr.3b-15a/a.1-83), İhlas Suresi (vr.15a/1-4), Âyete’l-
kürsî, Bakara (vr.25b-26b/a.255), Nebe’ Suresi (vr.26b-
29b/a.1-40), İnşirah Suresi (vr.29b-30a/a.1-8), Tekâsür 
Suresi (vr.30a-30b/a.1-8), İhlas Suresi(vr.30b/a.1-4), 
Felak Suresi (vr.31a/a.1-5), Nâs Suresi (vr.31a-31b/1-6), 
Yasin Suresi (vr.44b-58a/a.1-83), Nebe’ Suresi (vr.58a-
61a/a.1-40), Mülk Suresi (vr. 61a-66a/a.1-30), Hâkka Suresi 
(vr.67a-70b/a.1-52), Nasr Suresi (vr.70b-71a/a.1-3), Tebbet 
Suresi (vr.71a-71b/a.1-5), İhlas Suresi (vr.71b/a.1-4), Nâs 
Suresi (vr.72a/a.1-6), Felâk Suresi (vr.72a-72b/a.1-5), 
Bakara Suresi (Âyete’l-kürsî) (vr.72b-73b/a.255), Bakara 
Suresi (âmene’r-rasûlü) (vr.73b-74b/a.285-286).

İkinci grupta yer alan ifadelerde dikkat çeken temel nitelik 
ise, İslami nasların temelini teşkil eden çeşitli Kur’an 
surelerinin pratik amaçlarla ilişkilendirilmesidir. Başka bir 
ifadeyle, çeşitli yazarlarca genellikle yüksek ya da resmi 
din, büyük gelenek vb. kavramlarla ifade edilen dinsellik 
türünün temeli olarak ele alınan veya kitabi dinin unsurları 
olan Kur’an sure ve ayetlerinin pratik amaçlarla ilişki 
içinde ele alınmalarıdır. Kur’an sureleri ve çeşitli duaların 
bu bölümdeki çeşitli amaçlarla ilişkisi ise değişiklik 
göstermektedir. Bazı bölümlerde murat edilen amacın hâsıl 
olmasını sağlamak için çeşitli Arapça dualar (yakarışlar) 
ve yine çeşitli güçlükleri aşabilmek için o güçlüklerle ilgili 
sureler yer almaktadır. Yazmanın 21a-23b no’lu varakları 
arasındaki ifadeler ve sureler bu duruma ilişkin tipik bir 
örnek niteliğindedir (Foto. 3-4):
(vr.21a) “Bab, kelâmullah içinde yedi âyet vardır. Her kim 
dua buyurur (?) katî hasta olsa üzerine yedi kez okuyalar, 
üfüreler şifa bula inşaallahu Taâlâ. Ve her kim (vr.21b) yel 
zahmetine uğrasa üç gün yedişer kere okuya üfüre. (altı 
çizili).

Fotoğraf 3 - Vr. 21a / Folio 21r

Fotoğraf 4 - Vr. 21b / Folio 21v
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Bismillahirrahmânirrahîm, Kâtilûhüm yüazzibhumu’l-
lâhi bi-eydîküm ve yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve 
yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. (Tevbe 9/ 14).

Onlarla savaşın; Allah sizin elinizle onları cezalandırsın, 
alçaltsın ve onlara karşı size yardım etsin, inanan kavmin 
göğüslerine şifa versin. (Tevbe 9/ 14).

İkincisi:
(Vr.22a   Foto. 5) Yâ eyyühe’nnâsü kad câetküm 
mev’ızatün min Rabbiküm ve şifâün li-ma fi’s-sudûr ve 
hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn. (Yunus 10/ 57).
Ey inananlar, Rabbinizden size bir öğüt ve 
göğüslerdekilere bir şifa, inananlara hidâyet ve rahmet 
gelmiştir. (Yunus 10/ 57) .

Üçüncüsü: 
Ve evhâ Rabbüke ila’n-nahli eni’t-tehızî mine’i-cibâli 
büyûten ve büyûten mine’ş_şeceri ve min mâ ya’rışûn. 
(Nahl 16/ 68).
Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: Dağlardan, ağaçlardan 
ve insanların yaptığı çardaklardan yuvalar edin. (Nahl 
16/ 68).

Dördüncüsü: (vr.22b   Foto. 6).
Sümme külî min külli’s-semerâti fe’slükî sübüle Rabbike 
zülülâ, yehrucu min bütûnihâ şarâbün muhtelifün 
elvânühû fîhi şifâun li’n-nâsi, inne fî zêlike le-âyeten li-
kavmin yetefekkerûn. (Nahl 16/ 69).
Sonra bütün meyvelerden ye; boyun eğerek Rabbinin 
yollarına gir. Onların karınlarından insanlar için şifa olan 
değişik renklerde bal çıkar. Bunda düşünen bir kavim 
için âyetler vardır. (Nahl 16/ 69).

Beşincisi: 
Ve nünezzilü mine (vr.22b   Foto. 6).
‘l Kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün li’l-mü’minîn (İsrâ 
17/ 82) (vr.23a   Foto. 7).
Biz Kur’an’ı şifa ve rahmet olarak indiriyoruz. (İsrâ 17/ 82).

Altıncısı:
Fe-izâ merıdtü fe-hüve yeşfîni (Şuarâ 26/ 80).
Hasta olduğumda beni iyileştiren O’dur. (Şuarâ 26/ 80).

Yedincisi:
…Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâ’. Ve’l-lezîne 
fî âzânihim vakrun ve hüve aleyhim amâ.
Ülâike yünâdûne min mekânin baîd. (Fussılet 41/ 44). 
(vr.23b   Foto. 8).
…De ki: “O, inananlar için bir yol gösterici ve şifadır.” 
İnanmayanların kulaklarında ağırlık vardır ve o 
(Kur’an) onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden 
sesleniliyormuş gibi. (Fussılet 41/ 44).

Sağlıkla ilgili bir başka örnek de vr. 36b’de yer alan 
ifadede ve ilgili ayette bulunabilir.

Fotoğraf 5 - Vr. 22a / Folio 22r

Fotoğraf 6 - Vr. 22b / Folio 22v
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Hêzâ duâ,’ hasta üzerine bunu okuya, eğer sual edersen 
(?) hastayı gördükte bunu okuya:
Eûzü bi’llâh, Bismillahirrahmânirrahîm, es’elü’l-
lâhe’l-azîm Rabbe’l-arşi’l-azîm en-yeşfîke annî ?
Allah’a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah’ın 
adıyla. Ulu arşın Rabbi yüce Allah’tan bana şifa 
vermesini istiyorum (?).

Vr.33b-34a arasında yer alan nazarla ilgili dua da bu 
kapsamda değerlendirilebilir (  Foto. 9-10):
Hêzâ duâ’, bu dua nazar için, eğer hayvan ise ‘âfi 
hêze’l-hayvan’ diye: (altı çizili).

Allahümme ze’s-sultani’l-azîm ve’l-menni’l-kadîm 
ve’l-vechi’l-kerîm ve’l-kelimâti’t-tâmmâti ve’d-
deavâti’l-müstecâbâti âfi hêze’r-racüli min enfüsi’l-
cinni ve a’yüni’l-ins.

Ey Allah’ım, büyük güç ve kadim ihsan sahibi, 
cömert zat, bütün kelimelerin ve kabul edilmiş 
duaların (sultanı), bu adamı cin nefislerinden ve insan 
gözlerinden koru.

Bu örneklerde de görüldüğü gibi şifa bulmak ve 
nazardan korunmak gibi amaçlarla “Kur’an’ın şifa 
niteliği”, “hastalıklardan Allah’a sığınmak” ve “cin 
ve insanların nazarından korunmak” gibi söz konusu 
amaçla doğrudan ilgili olan Kur’an sure ve ayetlerinin 

Fotoğraf 7 - Vr. 23a / Folio 23r

Fotoğraf 8 - Vr. 23b / Folio 23v Fotoğraf 9 - Vr. 33b / Folio 33v
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veya duaların okunması anlamına gelmektedir. Bu 
anlamda amaç ile Kur’an ayetleri veya dualar arasında 
bir anlamlılık ilişkisi kurmak mümkündür. Böylesi bir 
ilişkinin kurulması dinsel mantık açısından rasyoneldir. 
Dolayısıyla buradaki bu ifadelerin daha çok dua 
niteliği gösterdiklerini ifade etmek mümkündür. 
Yazmada yine Kur’an’dan ayetler ve çeşitli dualar 
kullanılarak hazırlanan ancak amaçla kullanılan ayet 
ve dualar arasında anlam bakımından müspet bir ilişki 
kurulamayan biçimler de vardır. Bunlarda ise amaçla 
diğerleri arasında anlam bakımından bir yakınlık tesis 
edilememektedir.

Örneğin Vr. 16a ve 16b’de yer alan ifade ve ayetler 
arasında bu türden bir ilişki (ya da ilişkisizlik) söz 
konusudur (Foto. 11-12):

(Vr.16a) Bâb, canavar ağzın bağlamak için üç kere 
okuya: (altı çizili).
ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinne’llâhe ramâ: 
Ok attığında sen atmadın, fakat Allah attı (Enfâl 8/ 17).

(Vr.16b) Bâb, süt kaymak ziyade olması için bunu 
yazıp yedireler:
İnne Rabbî le-ğafûru’r-rahîm
Rabbim rahîm ve affedendir (Hûd 11/ 41).

Fotoğraf 10 - Vr. 34a / Folio 34r

Fotoğraf 11 - Vr. 16a / Folio 16r

Fotoğraf 12 - Vr. 16b / Folio 16v
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Vr.88b’den başlayan ve vr.89b’de son bulan bir diğer 
örnek, süt verimini arttırmak için yapılması gerekenleri 
ifade etmektedir (Foto. 13, 14, 15):

“…İnne’l-lâhe lâ-yuslihu amele’l-müfsidîn.(Yunus 10/81).
“Allah bozguncuların işini yoluna koymaz”
… el-vücûh “ve aneti’l-vücûhü li’l-hayyu’l-kayyûm (Tâ-
hâ 20/111).
“Yüzler diri ve kayyûm (Olan Allah’ın) huzurunda boyun 
eğeceklerdir”
“Kul câe’l-hakku ve zeheka’l-bâtılu, inne’l-bâtıle kâne 
zehûkan” (İsrâ 17/81).
“De ki: Hak geldi, bâtıl yok oldu, çünkü bâtıl yok olmaya 
mahkumdur.”
Bunu üç (vr.89a) kağıda yazalar, birini inekleri sağdığı 
kaba su koya, ineklerin memelerini yıkaya, kalan suyu 
ineklerin sırtına döke, kâğıdın birini inek başına koya 
ve bir kâğıdı su koyup ça…? ve yoğurt çaldıkları kapları 
(vr89b) yıkaya ve ol bulaşık suyu evin dört köşesine serpe, 
tecrübe olunmuştur. (altı çizili).

Son grupta ele alınabilecek olan ve sosyal ilişkilerle ilgili 
dualara bir örnek olarak vr.24a-24b’de yer alan ve anne-
baba rızasını kazanmak için okunacak ayeti işaret eden 
ifade verilebilir (Foto. 16-17): 

Bâb, her kim bu duayı okuya anaya ataya bağışlaya 
ol kişide ata ve ana hakkı kalmaya. Dua budur: (altı 
çizili)

Fotoğraf 13 - Vr. 88b / Folio 88v

Fotoğraf 14 - Vr. 89a / Folio 89r

Fotoğraf 15 - Vr. 89b / Folio 89v
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Bismillahirrahmânirrahîm, fe-li’l-lâhi’l-hamdü 
Rabbi’s-semâvâti ve Rabbi’l-ardı Rabbi’l-âlemîn. Ve 
lehu’l-kibriyâü fi’s-semâvâti ve’l-ardı, (vr.24b) ve 
hüve’l-azîzi’l-hakîm. (Câsiye 45/ 36,37).

Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, göklerin Rabbi, 
yerin Rabbi, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O’nundur, O 
güçlüdür, hikmet sahibidir. (Câsiye 45/ 36,37).

Vr.40a’da yer alan ve gece uykusunda meydana gelen 
korkuyu yenmek için ne yapılması gerektiğine değinen 
ifade de bu alt gruba örnek teşkil eder (Foto. 18):
Bâb, bir kişi gece ile korksa bunu yazıp getire şifa (altı 
çizili).

Bismillahirrahmânirrahîm, “kul men yekleüküm 
bi’l-leyli ve’n-nehâri mine’r-rahmân, bel hüm an zikri 
Rabbihim mu’ridûn.” (Enbiyâ 21/ 42) Ve-lâ havle velâ 
kuvvete illâ bi’l-lâhi’l-aliyyi’l-azîm
Bism. “De ki: Rahmân’ın (azabından) gece ve gündüz 
sizi kim koruyabilir? Doğrusu onlar Rablerinin 
uyarısını görmezlikten geliyorlar.” (Enbiyâ 21/ 42). 
Güç ve kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’a aittir.

Buraya kadar ele alınan örneklerde yer alan ifadelerle 
ayetler arasında anlam bağlamında herhangi bir ilişki 
söz konusu değildir. Burada kurulan ilişki keyfidir. 
Ancak daha önce de vurgulandığı gibi dinsel düşünce 

Fotoğraf 16 - Vr. 24a / Folio 24r

Fotoğraf 17 - Vr. 24b / Folio 24v Fotoğraf 18 - Vr. 40a / Folio 40r
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açısından bu keyfilik bir anomali oluşturmaz zira 
sonuçta kullanılan ayetler hangi bağlama ait olurlarsa 
olsunlar kutsiyet taşımak bakımından dua gibi 
kullanılabilirler. 

Aşağıda örnekleri sıralanan biçimde ise söz konusu 
olan sadece kelime düzeyinde yüzeysel benzerliklerdir. 
Daha başka bir ifadeyle amaçlanan ile kullanılan ayet 
arasındaki ilişki keyfi değildir ancak anlam bakımından 
mantıklı da değildir zira söz konusu ayetlerdeki ilgili 
sözcükler aslında ilgisiz bir bağlama göndermektedir. 

Bu bağlamda vr.92b’de yer alan ve tarımsal verimlilikle 
ilgili ifade ve onunla ilişkilendirilen ayet arasındaki ilişki 
buna örnek teşkil edebilir (Foto. 19):
Bâb, kurt ekini kesse yaza asa, koya: (altı çizili)
Bismillahirrahmânirrahîm, “ve izâ tevellâ seâ fi’l-ardı 
li-yüfside fîhâ ve yühlike’l-harse ve’n-nesle, ve’l-lâhü 
lâ-yuhıbbü’l-fesâd” (Bakara 2/205)

“Yanından ayrılınca yeryüzünde fesat çıkarmak, ekin 
ve nesli yok etmek için uğraşır. Allah fesadı sevmez.” 
(Bakara 2/205)

Vr 19a ile 19b’de görülen bir ifadede bacak ağrısının 
tedavisine yönelik olarak Kıyamet Suresinin 29. ve 30. 
ayetlerinin bir kâğıda yazılması ve ilgili yere sarılması 
salık verilmektedir (Foto. 20-21):

Fotoğraf 20 - Vr. 19a / Folio 19r

Fotoğraf 19 - Vr. 92b / Folio 92v Fotoğraf 21 - Vr. 19b / Folio 19v
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Bâb, bir kimsenin budunda yahut dizinde ağrısı olsa 
bu ayeti yazıp zahmet olan yere bağlaya. (altı çizili).
Bismillahirrahmânirrahîm, (ve’l-teffeti’)s-sâku bi’s-
sâkı. İlâ Rabbike yevmeizini’l-mesâk (Kıyâme 75/ 29, 
30).

Bacaklar birbirine dolaştığında, o gün varılacak yer 
Rabbinin huzurudur. (Kıyâme 75/ 29, 30).

Bir diğer örnekte de (vr. 24b-25a) sıtmayı tedaviye 
yönelik olarak İnsan Suresi (76) 13. ayetin kullanıldığı 
gözlenmektedir (Foto. 22):
Bâb, yetmiş yedi türlü ısıtma (sıtma) için yaza, içe:
Bismillahirrahmânirrahîm,… “lâ yeravne fîhâ şemsen 
velâ zemherîrâ. Dâniyeten aleyhim zılâlühâ ve züllilet 
kutûfuhâ tezlîlâ” (İnsan 76/ 13, 14). Lâ havle velâ 
kuvvete illâ bi’l-lâhi’l-aliyyi’l-azîm.
(…orada ne sıcak, ne soğuk görecekler. Ağaçların 
gölgeleri üzerlerine düşecek, meyveleri koparılmaya 
hazır halde olacak.) (Güç ve kuvvet sadece yüce ve 
büyük Allah’a aittir.)

Bu örneklerde, tarımsal verim sağlama, bacak ağrısı ya 
da sıtmanın tedavisi vb. gibi pratik yarar ile kullanılan 
ayetler arasında anlam bakımından bir ilişki tesis etmek 
mümkündür. Ancak bu benzerlik zahiri, yüzeysel ve 
aslında bağlam açısından ilgisizdir. Burada söz konusu 
edilen ayetler yakarma yani dua niteliği göstermezler. 
Bu ayetler daha çok söz konusu edilen dertle çok dolaylı 
biçimde ilgili hatta ancak sorunlu olduğu düşünülen 

unsurların ya da durumların adlarını ihtiva ettikleri kadar 
ilgilidirler. İlişkisizlik, ya da keyfi ilişkili olma durumu 
dinsel mantık açısından doğru iken, burada gözlenen 
biçimde bir ilişki dinsel mantık açısından doğru değildir 
çünkü o ilgisiz olanları ilişkilendirmektedir. Daha 
doğru bir ifadeyle ikisi arasındaki ilişki dinsel bilgiye 
has sembolizm ya da muğlaklık yerine mekanik (neden 
sonuç ilişkisindeki gibi) bir nitelik arz etmektedir. 
Büyüsel mantığın temel ilkesi olan zorlama düşüncesinin 
burada geçerli olduğunu ifade etmek de mümkündür. 
Bu tür kullanımlarda jest, söz, sözcük, yazı, işaret vb. 
gibi çeşitli unsurların büyüsel mantıkça ilişkilendirilen 
içerikleri tetikleyeceği, başvurulan spiritüel varlık ya 
da varlıkları böyle bir sonuca zorlayacakları varsayılır. 
Büyüsel mantığın asli karakterinin aşırı nedensellik ve 
normalde ilişkilendirilemeyecek unsurlarla olguların 
birbiri ile ilişkili hale getirilmesi (Cassirer, 2005: 66, 73; 
Girard, 2005: 74) olduğundan burada her ne kadar Kur’an 
ayetleri kullanılmış olsa ve Tanrı dışında herhangi bir 
doğaüstü varlıktan bahsedilmese de işleyiş mekanizması 
bakımından burada büyüsel mantığın ağır bastığını ifade 
etmek mümkündür.

Söz konusu ifadelerin insanlar üzerindeki etkisi için 
geçerli olan açıklama biçimi sözün iyileştirici gücüyle 
ilişkili bir tedavi düşüncesi olduğu şeklindedir. Kutsal 
metinlerin bu tür etkiler için kullanıldığı bilinmektedir. 
Birçok sözlü kültürde çeşitli rahatsızlıkları sağaltmak 
için bazı sözel ifadelerin kullanıldığı ve bunların 

Fotoğraf 22 - Vr. 24b – 25a / Folios 24v – 25r
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şaşırtıcı biçimde bir dereceye kadar (ağrı reseptörlerinin 
psikosomatik düzeyde duyarsızlaşmaya başlamaları 
şeklinde de açıklanabilir) etkili oldukları kaydedilmiştir 
(Lévi-Strauss, 1993: 70-86). Burada ise söz konusu 
ifadelerin başka bir dilde olmasının anlama sorununu 
gündeme getireceği düşünülmekle beraber, kutsal 
ifadelerin bu tesiri gösterebilmesi için anlaşılmaları 
gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kutsal olduğu 
düşünülen sözler, metinler bazen sırf bu kolektif kabul 
sayesinde bu tesiri gösterebilirler (Éliade, 1994: 86). 
Buradaki bilgi ise bu metinleri hazırlayanların ya da bu 
metinlerin kopyalandıkları esas kaynakları hazırlayanların 
Kur’an’daki çeşitli ifadeleri zahiri manada ele alarak 
çeşitli rahatsızlıklarla ilişkili biçimde düşünmeleridir. 
Bu ilişkinin batıni olma durumu genellikle okült nitelikli 
seçkin kaynaklarda gözlenirken, buradaki gibi zahiri 
yani açık benzerlik-yüzeysel benzerlik içeren ayetlerin 
kullanılması kaynakların sıradan insanların kullanımına 
hasredildiğini düşündürmektedir.

Söz konusu el yazmasının burada ele alınacak son 
bölümü, okült nitelikli vefk ve tılsımlara benzeyen 
ancak bu örneklerin sahip olduğu derin, geleneksel 
batıni bağlamı yansıtmayan ve biçimsel olarak da epeyce 
farklılık gösteren çeşitli ifadelerden oluşmaktadır. Söz 
konusu edilen ifade biçimleri tıpkı diğer bölümlerdeki 
gibi çeşitli ihtiyaçlarla ilişkili olarak yer alan tılsımlardan 
oluşmaktadır. Bu örneklerin diğer örneklerden farkı 
Kur’an ayetleri ve duaların yerini tılsımların almış 
olmasıdır. Burada yer alan tılsımları da tıbbi, tarımcı ve 
genel biçiminde tasnif etmek mümkündür. Bu tasnife 
uygun olarak ilk örnek vr.17b’de yer alan ve anlaşılmaz 
bazı karakterler ve çoğunlukla rakamlardan oluşan 
tılsımdır (  Foto. 23-24):
Bâb, oğlan katı ağlasa bunu yazalar başına takalar 
hemen şifa bula: (altı çizili)

Fotoğraf 23 - Vr. 17b / Folio 17v

Fotoğraf 24 - Vr. 17b’den ayrıntı / Folio 17v detail

Fotoğraf 25 - Vr. 92b-93a / Folios 92v-93r
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2  1  1  8  1  1  2  6  1  2  6  1  mim?  1  1  1  he  ye  1  1  
8  1  8  vav 6 1  3  2  1  2  1  1

Bu örneği, vr.92b-93a’da yer alan doğumun gecikmesi 
durumuyla ilişkili bir başkası takip eder:

Bâb, avret karnında oğlan doğmasa bunu yaza içireler 
(Foto. 25-26):

Bismillahirrahmanirrahim
1  1  1  1  1  he  lam elif  vav  1  1  vav  6  7  mim  7 1  1 
1  1  vav  lam elif  he  ye  bir tılsım gene? boynuna 
bağlaya (altı çizili) 3  3  2  2  1  2  1  1  1  1  6  1  6
1  1  1  1

Fotoğraf 26 - Vr. 93a’dan ayrıntı / Folio 93r detail

Fotoğraf 27 - Vr.94a / Folio 94r

Fotoğraf 28 - Vr.94b / Folio 94v

Fotoğraf 29 - Vr.94a ayrıntı / Folio 94r detail

Fotoğraf 30 - Vr.94b ayrıntı / Folio 94v detail
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Hastalıklardan ya da musallat olan cinden kurtulmak için 
iki tılsım (vr.94a-94b) (  Foto. 27, 28, 29, 30).

Bâb, cümle hastalık için: Eğer cin (?) için, eğer gayri 
hastalık için yazalar suyun …(?) içireler ve hem 
götüreler, tılsım budur:
1  1  8  2  1  2  2  1  1
1  1  3  1  1  1  6  2  9  1  1  1  1  6  6  1  1  8  1  1  1
2  1  1  6  1  1  1  9  1  6  6  1  1  9  3  2  7  2

Vr. 112b’de yakmaca (şarbon hastalığı) yarası üzerine 
konması gereken ve çeşitli harflerin bir haç sembolüne 
benzeyen biçimde birleştirilmesinden oluşan tılsım (  
Foto. 31-32):

Fotoğraf 31 - Vr.112b / Folio 112v

Fotoğraf 32 - Vr. 112b ayrıntı / Folio 112v detail

Fotoğraf 33 - Vr. 123b / Folio 123v

Fotoğraf 34 - Vr. 124a / Folio 124r
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Bâb, yakmaca* için yaza üstüne yapıştıra…? (altı çizili)
mim ha ha   mim ha ha   mu tu   hu tu
Uykunun yol açtığı zahmetlerden kurtarmaya yönelik 
bir tılsım (vr. 123b-124a).
Bâb, bir uykucu olsa bu tılsım? yazıp başına bağlaya 
(vr. 124) uykusu gelmeye (  Foto. 33, 34, 35)
…ma? 1  1  1  1  1
1  1  1  1  7  nun ha  1  1  1  1
ve la havle vela kuvvete illa billahil azim el-...

Her türlü hastalık için geçerli bir başka tılsım (vr. 
125a-125b) (  Foto. 36, 37, 38): 
Bâb, cümle hastalık için  ? 
için yazalar suyu birle içireler ve götüreler, tılsım budur:
1  1  1  8  3  1  1  2  3  7  1  3  1  1  1
8  2  mim?(ha)  1  1  1  1  6  6  1  1  8  1  1  1  2  1  1  2
1  1  1  9  1  8  ?  1  1  3  2  7  2  1  1  1  ?

Tarımsal verimlilikle ilgili tılsımlar:
Küçükbaş hayvanlara musallat olan çeşitli hastalıklardan 
kurtulmak için sunulan bir tılsım örneği. (vr.85a-86a) (bk 
Foto. 39, 40, 41, 42, 43)

Bâb, …koyun ve keçi kırılsa hastalıktan ya şabdan ya 
tılktan ya rencden bunu yazıp suyun saçalar, şifa bula: 
(altı çizili) 
Be  III  Te  III (yuvarlak içinde) (vr.85b) Se  III  Cim  
III  Ha  III  Hı  III  Dal  III  Rı  III  Ze  III Sin  III  
Şın  III  Sad  III  Dad  III  Tı  III  Zı  III  Ayn  III 

Fotoğraf 35 - Vr. 124a ayrıntı / Folio 124r detail

Fotoğraf 36 - Vr. 125a / Folio 125r

Fotoğraf 37 - Vr. 125b / Folio 125v

Fotoğraf 38 - Vr. 125b ayrıntı / Folio 125v detail
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Fotoğraf 39 - Vr. 85a / Folio 85r

Fotoğraf 40 - Vr. 85b / Folio 85v

Fotoğraf 41 - Vr. 86a / Folio 86r

Fotoğraf 42 - Vr. 86a ayrıntı 1 / Folio 86r detail 1

Fotoğraf 43 - Vr. 86a ayrıntı 2 / Folio 86r detail 2
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Fotoğraf 44 - Vr. 95b / Folio 95v

Fotoğraf 45 -  Vr. 96a / Folio 96r

Fotoğraf 46 - Vr. 96b / Folio 96v

Fotoğraf 47 - Vr.97a / Folio 97r
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Ğayn III Fe III Kaf III Kâf III Lâm III Mim III 
Nun III Vav III He III Lâm-elif III Ye. Ve nünezzilü 
mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün li’l-
mü’minîn  (Biz Kurânda müminler için şifâ ve rahmet 
olan âyetleri indiriyoruz. (İsra, 82) (vr.86a) ve fâtiha 
yazalar ve ba’dehû bunu yazalar: (altı çizili)
Ve sa’ re sa’ re sa’ re sa’ ya ah
Sin rı mim ayn he rı he ha sad ha sin re sad ha elif 

lam he
Ayn ha ha ayn ha ha ayn ha ha ayn ha ha ya kaf dal 
vav?

Ek olarak bu tılsımın tamamlayıcı unsuru sağdan sola 
“be  elif  be  elif” harflerinden oluşan bir çerçeve ile 
çevrelenmeye çalışıldığı görülmektedir.

(vr.95b) Bâb, İnek (vr.96a) sütün ve kaymağın cazular 
iki vakitte alırlar kafirlerin kızıl yumurta gecede 
ikinc(d)i üzre saferde bu iki gecesinde gayet sakınmak 
gerek. Amma bir yıldan bir ayla değin ilacı budur. Üç 
gün mukaddem tuz üzerine (vr 96b) okuyup karıştıra 
eûzü besmele ile üç Fatiha ve üç ihlâs ve üç kere kul 
eûzü bi-Rabbi’l-felâk bi-Rabbi’n-nâs ve üç Fatiha ede 
ve bunu yaza içine karıp karıştıra ve’d-duhâ ve’l-leyl 
izâ.. üfüre velâ havle (vr.97a) bu yaza suyun saça 
budur:
Büyük baş hayvana musallat olan ve ondan elde edilen 
verimini düşüren cadılara karşı korunmak için hazırlanan 
bir tılsım (vr.95b-97a) (Foto. 44, 45, 46, 47, 48): 

Ha  ye   elif  mim  elif  dal  ha  ye  tı  elif  he re  vav  te  
ha

Vr. 129a’daki tılsım, küçükbaş hayvanların hastalıktan 
kırılmalarını önlemeyi amaçlamaktadır (Foto. 49-50):

Fotoğraf 48 - Vr. 97a ayrıntı / Folio 97r detail

Fotoğraf 49 - Vr.129a / Folio 129r

Fotoğraf 50 - Vr.129a ayrıntı / Folio 129r detail

Fotoğraf 51 - Vr.18a / Folio 18r
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Bâb, bir kimsenin davarı kırılsa bu tılsım… bir taşı 
altına koya davarı zayi edilmeye (altı çizili)
ayn  ?  ayn  ?  2  he  mim  ?  1  9  1  he  2  2  1  2  ayn  
vav

Düşünde korkan birinin teskin olmasını (vr.18a) (Foto. 
51) ve cadılardan korunmayı (vr.84a-86a) sağlamak için 
hazırlanmış tılsımlar (Foto. 52, 53, 54):
Bâb, bir kişi düşünde korksa bunu yaza getire:
Lehû lehû lehû lehû lehû lehû lehû lehû lehû  Lilâhe 
lehû lehû lehû lehû Allahümme er-rahmân er-rahîm 
levâred ve alâ a’lâ (?) (altı çizili)
Bâb, kafir küfr   ?   cazular elinde emîn (vr.84a) olmak 
için yaza başına bırakalar budur: (vr.84b) (altı çizili)
Bismillahirrahmânirrahîm, “kul hüve’l-lâhu ahad 
Allahu’s-samed lem yelid ve lem yûled ve lem yekün 
lehû küfüven ahad” (İhlâs 112/ 1-4)
Elif  be  te  se  cim  ha  hı  dal  zel
rı  ze  sin  şın  sad  dad  
tı  zı  ayn  ğayn  fe  kaf kef  lâm  mim  nun  vav  he  
lâm-elif  ye  1  1  1  2  ha  he  ha  ha ? (daire içinde).

İki kişiyi birbirinden ayırmak için yazılıp bu kişi ya da 
kişilere içirilmesi gerektiği ifade edilen bir diğer tılsım 
(vr. 112a) (Foto. 55-56): 
Elif  be  te  se  cim  ha  hı  dal  zel  rı  zı  sin  şın  sad  
dad  tı  zı  ayn  ğayn  fe  kaf  kef  lam  mim  nun  vav  
he  lamelif  ye (  çerçeve ve ayrıntı)
Bu örnekte de (vr.113b-114a) iki kişiyi birbirinden Fotoğraf 52 - Vr.84a / Folio 84r

Fotoğraf 53 - Vr.84b / Folio 84v Fotoğraf 54 - Vr.85a / Folio 85r
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uzaklaştırmak için yapılması gerekenler anlatılmaktadır. 
Burada her ne kadar bir tılsım söz konusu değilse de dini 

herhangi bir ifade ve eylem yer almamakta ve tamamen 
büyüsel bir edim ortaya konmaktadır (Foto. 57):

Fotoğraf 55 - Vr.112a / Folio 112r Fotoğraf 56 - Vr.112a ayrıntı / Folio 112r detail

Fotoğraf 57 - Vr. 113b-114a / Folios 113v-114r
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Bâb, eğer dilersen iki kişi birbirinden ırarmak ? 
için bir kulbağa (kurbağa?)yı tutasın başın iki pare 
eyleyesin içinden beynin alasın ol ıracığın (vr.114a) 
kişiye süresin hemandem mefa vakt vak’ ola ve hem bu 
… (altı çizili)

Bir sonraki tılsım örneği (vr. 127a-128a) hırsızlıkla 
karşılaşıldığında hırsızlık yapanı zora sokmak ve 
çaldıklarının bulunmasını temin etmeyi amaçlamaktadır. 
Tılsım, Arapça duadan sonra yer almaktadır (Foto. 58, 
59, 60, 61).

Fotoğraf 58 - Vr 127a / Folio 127r

Fotoğraf 59 - Vr. 127b-128a / Folios 127v-128r

Fotoğraf 60 - Vr. 127b ayrıntı / Folio 127v detail

Fotoğraf 61 - Vr. 128a ayrıntı / Folio 128r detail
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Bâb, birisine uğrulansa yumurtaya yazalar … bulunur 
ve hem ol kişi hasta ola vermedikce kurtulmaya, 
budur: (altı çizili)

-Arada çözülemeyen Arapça bir dua vardır-

He  6  ?  he  2?  fe re  1  2  2?  1  ?  1  1  1

2  ?  7  1  1  1  vav  vav  elif(1)  ayn  ayn  ayn  ayn  vav  
2  3  he

Son örnek, vr. 130b’de yer alan ve pazar alışverişini 
bereketli kılmak için hazırlanan bir tılsımdır (Foto. 62-
63):

Bâb, malı satmak için yaza götüre sattığı pahalı sata ve 
aldığın ucuz ala, budur: (altı çizili)

1  1  vav  1  1  1  he  1  1  he  1  1  he  1  1
He  1  1  ? vela havle vela kuvvete ill…

Burada ele alınan örneklerde göze çarpan en temel nitelik 
daha önce sözü geçen okült kaynaklarla ilişkili olarak 
çeşitli harf (huruf) ve rakamların ebced mantığını andıran 
biçimde bazı formüller biçiminde sunulmasıdır. Ancak 
dikkat çeken husus bu yazmanın hiçbir okült kaynakla 
karşılaştırılamayacak kadar temelsiz olmasıdır. Daha 
doğru bir ifadeyle, buradaki tılsımlar Şemsü’l-Maarif’te 
tasnif edilen batıni ilimlerin ilkeleriyle herhangi bir 
uyum göstermezler. Yüzeysel benzerlik, çeşitli harfler 
ve rakamların tekrarlanmasından ibaretken bu tertibin 
mantığına ilişkin herhangi bir açıklama ya da bu ifadelerde 
gizlenmiş herhangi bir alt mantık tespit edilememiştir. 
Daha önce vurgulanan vefk ve tılsımlardaki yapısal ve 
niteliksel unsurlara da rastlanılamamıştır. Özellikle vr. 
86a’da yer alan tılsım, okült kaynaklarda çeşitli melek 
isimleriyle ilişkili vefk ve tılsımları andıran biçimde 
ancak çok amatörce elif ve be harfleriyle çerçevelenmiştir. 
Buna ek olarak vr.112’de çeşitli harflerin haç şeklini 
andıran biçimde birbirine eklenerek oluşturulduğu 
sembol de özgün bir nitelik taşımamaktadır. Bütün bu 
bilgiler ışığında söz konusu bölümde yer alan tılsımlar 
ve eserin tamamının özgün okült kaynaklardan acemice 
yapılmış iktibaslardan müteşekkil olduğunu ifade etmek 
yanlış olmayacaktır. Burada görülen tılsımları, harfler ve 
rakamların kozmolojik bağlantılarını ortaya koyan okült-
seçkin eserlerde yer alan gelenek içinde ancak, herhangi 
bir sistem ihtiva etmediği için de bu geleneğin (büyük 
gelenek) dışında ele almak mümkündür. Bu durum da 
yazmanın seçkin bir çevre tarafından ya da seçkin bir 
zümre için değil sıradan insanların gündelik ihtiyaçları 
için oluşturulmuş olduğunu teyit etmektedir.

Sonuç Yerine
Dünyanın tüm dinlerinde geçerli olan iki boyut vardır. 
Bunların ilki transandantal boyut, diğeri ise pratik 
boyuttur. Günümüzde evrensel ahlaki buyruklar üzerine 
temellenmiş ve geniş kitlelere hitap eden Budizm, 
Hinduizm, Hıristiyanlık ve İslam gibi dünya dinlerinin 
takipçileri milyarlarla ifade edilir. Tüm bu dinlerin 
temelinde ise belirli tarihsel dönemlerle ve kişiliklerle 
ilişkilendirilebilecek kutsal metinler vardır. Bu dinlerin 
tamamında (tek ya da çok) tanrı anlayışı merkezi bir 
yer tutar. Tanrının ve kutsal metinlerin ve onlardan 
kaynaklanan ahlaki buyrukların yani soyut içeriklerin 
egemen olduğu dinlerde maddilik geri planda kalmaya 
başlar. Bu durum, bu dinlerin maddi olanı görmezden 
geldiği anlamına gelmez ancak aralarında farklılıklar 
olmakla birlikte birçoğunda aşkın Tanrı anlayışı ve 
transandantal boyut maddi olanın önüne geçer. Ruhun 

Fotoğraf 62 - Vr. 130b / Folio 130v

Fotoğraf 63 - Vr. 130b ayrıntı / Folio 130v detail
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selameti, ölümden sonra yaşam, günah ve sevaplar, 
yeniden dünyaya gelme, cennet ve cehennem gibi 
kavramlar ve bu kavramlarla ilişkili (dinsel hukukun 
alanına giren) tavır ve davranışlar ön plandadır. Ancak 
bu dinler, bir yandan da tamamen maddi olan sağlık, 
zenginlik, verimlilik, cinsellik, insanlar arası ilişkilerin 
düzenlenmesi vb. gibi dünyevi ve maddi bir takım 
ihtiyaçları da gözetmek durumundadır. Daha doğru bir 
ifadeyle, dünya dinleri ruha hitap ettiği kadar bedene ve 
yaşama hitap etmelidir. Bu iki kutup birçok dinde farklı 
bir biçimde olsa da dolayımlanmıştır. Sosyal bilimlerin 
dinleri konu almaya ve karşılaştırmalı olarak incelemeye 
başlamasından beri bu iki boyutun ilişkisi üzerinde birçok 
çalışma söz konusu olmuştur. Bu incelemelerin sonucu 
olarak özellikle ilkel toplumların temel niteliklerini 
analiz etmeye odaklanan ilk dönem sosyal bilimsel 
çalışmalarda büyüsel-dinsel ve modern toplumun temel 
bileşeni olan bilimsel bilgi arasındaki ilişki ve farklılıklara 
odaklanılmıştır. Sosyoloji ve sosyal antropolojinin temel 
kavramsal çerçevelerinden olan kutsal-dindışı ayrımı bu 
çabanın bir ürünüdür. Bu yaklaşım uyarınca aşkın-Tanrısal 
olan komünal, toplumsal olan yani dinsel olana karşılık 
gelirken, bireysel, maddi ve pratik olan ise büyüsel olana 
karşılık gelmektedir. Bu ayrımın temelinde ise özellikle 
Batı toplumsal tecrübesinin bir sonucu olarak gelinen 
aşamadaki bilimsel bilginin hâkimiyeti yatar. Zira bu 
ayrımlarda zımnen dinsel bilginin bilimsel bilginin 
varlığına rağmen nasıl olup da hala varlığını sürdürmekte 
olduğu sorusu yatmaktadır. Büyü, dinin dışında bir eksik 
(ya da yanlış) bilim olarak değerlendirilirken din tam bir 
yanılsama olarak görülmektedir. Din ile büyü birbirinden 
ayrıldığında, farklı türden bilgi biçimleri olarak tasnif 
edildiğinde, dinin maddi, pratik ve bireysel olanla 
ilişkisi de görmezden gelinmiş olmakta, daha doğrusu 
bu alanlar dinin dışında bırakılan büyüye havale edilmiş 
olmaktadır. Bir sonraki kuşak sosyal bilimcilerin din 
üzerindeki çalışmalarında ortaya konulan temel bulgu, 
kentli din anlayışı ile doğa ile hemhal olan kır dinselliği 
arasındaki ayrımdır. Bu ayrım yukarıda söz konusu 
edilen farklılaşmaya da karşılık gelen biçimde dinlerin 
farklı boyutlarına ilişkin yeni açıklama biçimleri, yeni 
kavramsal çerçeveler geliştirilmesine imkân sağlamıştır. 
Büyü, dinin dışında tanımlandığında, maddi, kişisel ve 
pratik ihtiyaçlarla ilişkili olan davranış ve ilişkiler din 
içine sızmış ya da geçmiş dönemlerden kalıntı (survival) 
olgular olarak ele alınmaktadır. Genellikle kırsal ya da 
köylü dini, halk dini, popüler din vb. kavramlarla ifade 
edilen bu dinselliğin (Long, 1987: 444) karşısında da 
komünal, ahlaki, aşkın nitelikler ile ilişkilendirilen resmi, 
kitabi, yüksek, elit ve kentli dini yer alır. Büyüsel nitelikler, 
geçmiş dönemlerden kalıntı öğeler, senkretik karakterli 
inançlar vb. kavramlarla dinin kendince rasyonel, 
transandantal, seçkin bağrında gelişmiş bir ur olarak ele 
alan bu tutum, sosyal bilimlerde yaygınlık kazanmıştır. 
Özellikle İslam ve Budizmdeki halk dinselliği ile ilgili 
sosyal antropolojik çalışmalarda dikkat çeken bu tutum, 

dinin sonradan bozulmuş bir “öz”e sahip olduğu gibi 
bir yanılsamayı da beraberinde getirmiştir. Hâlbuki bu 
örneklerde de görülebileceği gibi, büyük geleneğin ruhun 
kurtuluşu, cennet-cehennem vb. ahlaki-hukuki nitelikli 
yapısı ile küçük geleneğin pratik ihtiyaçlar ve taleplerle 
ilgili yapısı arasında geçişlilik ve dolayım sağlayan 
kanallar her zaman mevcuttur. Bu kavram ikilisini sosyal 
bilimlerin gündemine taşıyan Redfield’ın da belirttiği 
gibi, bu ikisi arasında bir kopuştan ziyade bir etkileşim 
ve işbölümü vardır (1956: 78). Bu ikisi arasındaki ilişki, 
basitçe ifade etmek gerekirse, bir atletin şanslı şortunu 
giymesi ile kazanmak için dua etmesi arasındaki gibidir 
(Stark, 2001: 107). Yani bu tür maddi-pratik taleplerle 
ilgili olarak dinsel geleneklerin çeşitli çözümleri vardır 
ve bu çözümler her ne kadar büyük gelenek olarak 
adlandırılan olgu ile uyuşmazlık içindeyse de ikisinin bir 
arada var olabilmesi mümkündür. 

İslam söz konusu edildiğinde özellikle tasavvuf 
veya tasavvufun halk katındaki görünümü (halk 
tasavvufu), karizmatik nitelikleriyle büyüsel düşüncenin 
temelini oluşturmaktadır. Evliyanın hayat öyküleri 
(menkıbe) ve Kur’an’daki müteşabih ayetlerden yola 
çıkarak oluşturulan mitolojik anlatı ve öğretiler, halk 
imgeleminde geçerli bir kozmoloji biçimini almıştır. 
Arapça öğrenme şansı olmayan kır kökenli geniş 
kitlelerin İslami nasları öğrenebilmelerinin en önemli 
yolu tasavvufi bir perspektifle hazırlanmış, popüler, dili 
basit eserler olmuştur. Söz konusu eserler aynı zamanda 
İslami kozmoloji ve angeloloji olarak adlandırılabilecek 
çeşitli felsefi, okült ve seçkin tasavvufi eserlerdeki 
bilgiyi halka, halkın dilinde aktarmakta hem de halkın 
pratik ihtiyaçlarını dinsel bir perspektiften, ancak ahlaki 
ve hukuksal jargona boğulmaksızın, gidermektedir. 

Bu tür eserlerin günümüze ulaşanlarına yönelik olarak 
Mızraklı İlmihal, çeşitli dua mecmuaları, çeşitli risaleler 
vb. örnek verilebilir. Bu eserlerin temel niteliği çeşitli 
dini bilgiler vermek yanında, bazı pratik ihtiyaçlara 
yönelik çeşitli dua, sure ve Allah’ın isimleri (esmaü’l-
hüsna) gibi kutsal ifade ve sembollerin iyileştirici, 
bereketlendirici etkilerini vurgulamaktır. Tanımı gereği, 
Tanrı veya tanrılarla ilişkili olarak gündeme gelen bu 
tür inanç ve uygulamalar, din sahasında ele alınmalıdır 
ancak her ne kadar Tanrıya müracaat biçiminde olsalar 
da bu tür eserlerde büyüsel mantığın temel niteliği 
olan kutsal olanı zorlama ve zorlama ile istendik yönde 
değişiklik yaratma niteliği de görülmektedir. Bu anlamda 
özellikle dua kitapları, içerikleri bağlamında dini 
kitaplar olmak dışında büyüsel mantığa da yakın eserler 
sayılabilmektedir.

Bu kapsamda bu çalışmada, 19. yüzyılın ilk yarısına 
denk düşen bir dönemde yazılmış olan ve belirli 
nitelikleri bağlamında kırsal ya da kentli olmayan bir 
çevreye hitap ettiği ifade edilebilecek olan bir yazma eser 
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tanıtılmaya çalışmıştır. Söz konusu eser bir dua kitabıdır 
ancak yukarıda da belirtildiği gibi, kutsal olanı zorlama 
niteliğinde bir içeriğe de sahiptir. Bunun yanında çeşitli 
maddi-pratik taleplerle ilişki içinde büyük gelenek olarak 
adlandırılan ahlaki-transandantal niteliklerle çok fazla 
örtüşmeyen bir içeriğe sahiptir. Örneğin kutsal ifade ya 
da sembollerin okunması, üflenmesi, yazılması, yazıldığı 
kâğıdın ya da okunduğu suyun içilmesi, rahatsız olan 
vücut bölümüne bağlanması, çeşitli anlaşılmaz rakam 
ve harflerden müteşekkil tılsımlar kullanılarak farklı 
kişiler üzerinde olumlu ya da olumsuz tesirler yaratmaya 
çalışılması gibi günümüzde dinsel ve bilimsel manada 
kabul görmeyen birçok bilgiye buradan ulaşmak 
mümkündür.

Bu yazma da göstermektedir ki, günümüzde de kısmen 
geçerli olduğu gibi, İslamiyet’in transandantal ya da 
ahlaki boyutu dışında pratik talepler ve maddi ihtiyaçlarla 
da ilgili boyutuyla ilişkili kültürel ürünler de vardır. 
Bilimsel bilginin yaygınlaşması beraberinde bu tür inanç 
ve uygulamaların zayıflamasını da getirmekle birlikte bu 
eserin ortaya konduğu dönemden günümüze toplumun, 
ilerleyen maddi imkânlara rağmen, hala bu türden 
ihtiyaçlar için bu tür eserlere müracaat ettiğini söylemek 
mümkündür. Şifalı dualar, şifalı bitkiler, Allah’ın 
isimlerinin bereketlendirici etkisine olan inanç dinin 
transandantal niteliklerine rağmen hala revaçtadır ve 
yoğun ilgi görmektedir. Bu durum dinin iki boyutu olduğu 
ve çeşitli kesimler ve kişiler aracılığı ile bu iki boyutunun 
uzlaştırıldığı ve dolayımlandığını ifade etmeyi mümkün 
kılmaktadır. Buradan yola çıkarak dinler özellikle 
de İslam’ın aşkın bir özü olduğu, yabancı, senkretik, 
animistik ya da şamanistik, maddi boyutu ağır basan bir 
takım inançlar ile bu özün kirlendiği yollu bir açıklamanın 
tarihsel-sosyolojik niteliği haiz olmadığını ifade etmek 
mümkündür. Tüm maddi niteliğine rağmen İslami bir 
mahiyette değerlendirmenin mümkün olduğu bu eser, 
transandantal olanın pratik olanla ilişkisine yönelik halk 
muhayyilesine ilişkin bir gösterge olarak ele alınmalıdır. 
Bu yazma aynı zamanda halk kültürünün, geniş yığınların 
dinin transandantal boyutu ile pratik boyutunu bir arada 
ele aldığını göstermektedir. Dinin kitabi kaynakları olan 
ayet ve sureler, tamamen büyüsel mahiyet arz eden bir 
bağlama dâhil edilebilmektedir. Bu da geçerli olan dini 
kültürün ya da geleneğin en önemli niteliklerinden 
birini gözler önüne sermektedir. Maddi olanla manevi 
olan arasında denge tesis etmenin ciddi bir sorun teşkil 
ettiğini ifade etmek mümkünken burada söz konusu 
edilen yazma ve benzeri başka eserlerin bu uzlaştırmayı 
sorunsuz gerçekleştirdikleri ya da bu uzlaştırmanın 
sorunsuz gerçekleştirildiğini gösterdiklerini ifade etmek 
mümkündür. Geleneksel kültür bağlamında bu iki ucun 
uzlaştırılması herhangi bir sorun yaratmamakla beraber, 
bilimsel-rasyonel düşüncenin egemen olduğu günümüzde, 
bu durum bir anomali gibi görülebilmektedir.

Tüm bunlara ek olarak bu yazma eser, günümüzde dua 
ve havass kitapları biçiminde yaygın nitelik gösteren 
çeşitli eserlerin 19. yüzyılın başlarından beri halk 
katında geçerli olduğunun bir kanıtı niteliğindedir. 
Eserin bir diğer önemli niteliği de günümüz dua ve 
havas kitaplarında çeşitli tılsım ve ifadelerin (yukarıda 
da değinilen transandantal olanın seçkin-değerli 
pratik olanın ise avam-süfli görülmesine neden olan 
yaklaşımdan ötürü) sansürlenmesine ya da oto-sansürüne 
neden olan modernist ve ihyacı İslami cereyanların 
tesirlerinden önceki bir döneme ait olmasıdır. Bu nitelik, 
söz konusu tesirler öncesinde bu tür eserlerin mahiyetinin 
nasıl olabileceğine dair de bir fikir vermek bakımından 
önem arz etmektedir. Bu da, bu coğrafyada avama ait 
geleneksel İslami dünya görüşünün mahiyetine ilişkin 
önemli bir veri olarak kabul edilebileceği anlamına gelir.
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Özet
Bu makalede bir bölümü sunulan çalışmanın amacı, bir kentli olarak kentteki mevcudiyetimizi, kent mekanının mekansal ve 
yaşantısal olasılıklarının keşfini ve mevcut düzen ve yaşantıya alternatif olarak üretilen mekanları anlamaktır. Bunun yanı sıra, 
kentlinin gündelik eylemleri sırasında kentte keşfettiği mekanlarla birlikte, ürettiği mikro mekanlara odaklanılmaktadır.

Çalışmada, İstanbul ve Ankara şehirlerinden konuya örnek teşkil edecek durumlar ile bir envanter oluşturma yol gidilmiştir. 
Oluşturulan envanterde yedi katman bulunmaktadır. Bu katmanlar mikro özgürlük alanının kullandığı kent mekanı, nasıl bir 
alternatif kullanım (kullanım saptırma) ortaya koyduğu, bunu yaparken hangi eylemi kullandığı, aktörlerin kimler olduğu, 
eylemin anlık ya da sürekli olup olmadığı ve eylemin gerçekleştirme biçiminin planlı ya da kendiliğinden gelişmesi şeklindedir.

Bu makalede ise, envanterdeki İstanbul örneklerine odaklanılarak, `mikro özgürlük alanları’ ile ne anlatılmak istendiği, 
İstanbul’da bu kavrama denk düşen alternatif kullanımların neler olduğu, kent mekanları ve bu alternatif mekanların kent 
hafızasına nasıl yerleştiği üzerinde durulmaktadır. Envanterdeki yedi katman ile beraber her örneğin mekan, zaman, kullanım 
ve eylem katmanlarında nasıl yeni durumlar oluşturduğu birlikte görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Kent, Mikro Mekan, Kent Mekanı, Mikro Özgürlük Alanları, Birey, Potansiyel, Katılım

Abstract
The aim of the study, a part of which is presented in this article, is to understand our existence as a citizens within the town, 
the discovery of spatial and vital possibilities of the urban space as well as the spaces produced as an alternative to the existing 
urban order and life. Besides, the study focuses on the spaces discovered and the microspaces created within the town by the 
citizens during their daily routines.

As the method of the study, an inventory of related examples from Ankara and İstanbul is produced. There are seven layers of 
the inventory: the urban space used by  the micro freedom areas, the kind of alternative use (deriviant use) of space, the action 
used for this, the actors, whether the action is temporary or continuous, and the way of realizing the action is spontaneous or 
planned.

This article focuses on the ‘İstanbul examples’ of the inventory. Through these examples, what the term ̀ micro freedom areas’ 
refers to, the alternative uses related with this term in İstanbul, and how such alternative urban spaces take place within the 
urban memory are tried to be explained and illustrated. Together with the seven layers within the inventory, how space, time, 
use and action layers of each example altogether produce new conditions are visualized. 

Keywords: City, Microspace, Urban Space, Micro Freedom Areas, Individual, Potential, Participation
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Kent ve Birey İlişkisinin İncelenmesi 

Bir bütün olarak kent, çeşitli ilişkiler ve kurgular etrafında 
bir araya gelmiş ‘kent mekan’larından oluşmaktadır. Kent 
mekanları ‘kent kurgusu’ olarak tanımlayabileceğimiz bir 
ilişkiler ağı içerisinde, tasarlanmış ya da öngörülemeyen 
rastlantısal dinamikler etkisinde organize olmuş 
durumdadır. Bazen bir kent, bir planlama sonucunda 
oluşabileceği gibi, bazen de kırsal bir yerleşimin tarihsel 
ve sosyolojik süreç içerisinde büyümesi, sınırlarını, 
donatılarını geliştirmesi, yaşayanlarını sayıca artırması 
ve çeşitlendirmesiyle oluşmaktadır.

Fiziksel organizasyonun içerisinde kent mekanları, 
toplumunun her kesiminin birarada bulunduğu, 
sosyalleştiği, sosyal ve mekansal çeşitlilikler ve 
farklılıklar ile karşılaşılaşabildiği mekanlardır. Birey, 
kentteki sosyo-kültürel yaşantısını, kentteki ortak 
alanlar ve bu ortak alanlarda süregiden kent yaşantısı ve 
aktiviteleri içerisinde devam ettirir. 

Bunun devamında kent mekanı bünyesinde barındırdığı 
bireyler, toplumsal ilişkiler ve hem fiziksel hem de 
sosyal donatılarla birlikte değişim gösteren bir süreklilik 
içindedir. 

Doğadaki her şey akış halindedir. Durağan haller 
gördüğümüzü sandığımızda, aynı anda meydana gelen 
başlangıç ve sonuç süreçlerine şahit oluruz. Hiçbir şey 
durağan değildir. Şehirlerde de durum farklı olamaz. Bu 
yüzden doğa ya da şehir ekosistemlerini incelerken aynı 
türden bir düşünme süreçleri gereklidir (Jacobs 2011). 
Net bir başlangıç ve bitiş anlarından bahsetmek zordur. 
Kent mekanlarının şekillenmesinde ve sürekliliğinde 
mekan kullanıcılarının fiziksel çevre ile ilişkileri, mekana 
yükledikleri anlamlar, mekanı nasıl kullandıkları ve 
kullanırken nasıl dönüşümlere neden oldukları, bu süreç 
içinde yöntem ve taktikleri önemli bir rol oynar. 

Birey kent içinde eylemleri, alışkanlıkları doğrultusunda 
keşfettiği mekanlarda varolmayı ister ve gündelik 
alışkanlıkları ile kentte kendi ölçeğine, eylemine uygun 
ölçeği bulur ve bu kent mekanının dönüştürülmesi için 
formüller geliştirir, onu manipüle etmeye çalışır. Bir 
nevi mevcut düzene muhalif olur. Dolayısıyla kentin 
ona sunduğu çeşitlilik ve ölçek farklılıkları arasında 
gözetim mekanizmaları ve planlamacılar tarafından ona 
ayrılan mekandan öte bireyin kendi keşfettigi yer onun 
meskeni olmaya adaydır. Birey kentle ilişkisini mesken 
edindiği yer üzerinden kuracak ve benzersiz yeni alanlar 
tanımladığı gibi, kendi varlığı ile başka eylemleri de 
tetikleyecektir.

Bir kentin hareketli öğeleri ve özelikle de kentte yaşayan 
insanlar ve faaliyetleri, sabit fiziksel elemanlar kadar 

önemlidir. Bizler de kentte yaşarken, fiziksel donatılarla 
tanımlanan kentin yalnızca birer seyircisi olarak kalmaz, 
diğer katılımcılarla birlikte sahnede, gösterinin birer 
parçası haline geliriz (Lynch, 2010). Gösterinin bir parçası 
olmak, olmayı istemek; insanın temel gereksinimlerinden 
biri olan dış dünya ile ilişki kurma arzusudan ileri gelir.
“Bizler; biyolojik yaşarlılığını dış dünya ile ‘kültüralize’ 
ederek yani dış dünya etkilerini koşullayarak ve onlarca 
koşullanarak kendisini geçirgen bir kozaya dönüştüren 
canlılarızdır.” (Güvenç, 2015). 

Birey kozasından çıktıktan sonra kentte ve toplum 
içerisinde bir kültür bakterisi gibi davranmaya devam 
eder. Aynı kültür örneğinde olduğu gibi uygun koşulların 
sağlanması ile beraber süt; peynir, yoğurt vb. başka bir 
ürüne dönüşür.  Birey de uygun mekansal koşullarla 
birarada olduğunda içindeki potansiyeli dönüştürme, 
ortaya çıkarma gizil gücünü içinde barındırır.  

Birey yaşadığı kentle, bulunduğu dış çevreyle bir 
etkileşime girer. Dış faktörlerin etkisi ile içinde 
barındırdığı değişim ve devinim potansiyeli ortaya 
çıkarak kendisini değiştirirken aynı zamanda çevresini 
de değiştirecektir. Kendisiyle birlikte çevresini de  
düzenleme ve dönüştürme kapasitesine sahip olan bireyi 
David Harvey (2008) ‘arzulayan bir makina’ olarak 
tarifler. 

Kent mekanı ve yaşayanlarının karşılaşmaları ve 
etkileşimleriyle, kent dinamik bir enerji olarak 
düşünülebilir. Bir okyanus gibi yüzey dalgaları oluşturma 
eğilimi kendi doğasında vardır. Kendiliğinden gelişen bu 
dalgalanmanın yanısıra bireyin bu okyanusa karışmasının, 
etkisinin sonuçlarını tek tek analiz etmek zordur. Gündelik 
yaşantı içerisinde gerçekleştirilen eylemler çok katmanlı 
ve etkileşimlidir. Tıpkı kendiliğinden hareketli (dalgalı) 
dinamik bir denize bir damla daha düşmesi gibi. Her 
damla, her etki farklı bir harekete, tepkiye dönüşecektir. 
Mevcut dalgalanma, etki yoluyla oluşan dalgalanmayla 
kesişecek ama nihayetinde tüm hareketler ortak bir 
dinamiklik içerisinde çözülecektir. Kentler dağıtıcı/yok 
edici yapılar olarak çözülürler. Yani bünyeyi zorlayan, 
bünyeye aykırı oluşumlar, bünyenin karmaşıklaşmasını 
ve güçlenerek yeniden üretimini sağlar. Bireyin kent 
mekanına ve yaşantısına müdahil olması da benzer bir 
dalgalanma yaratır. 

Kent Mekanında Alternatif Kullanımlar Yaratmak
Kent, içinden akan olayların ve yaşamların bıraktığı 
görünür-görünmez izlerle aktörü biz olacağımız 
potansiyelleri içinde saklı tutar. Aynı şekilde birey 
de kendi içinde dönüşütürme gizil gücünü saklı 
tutar. Harvey’in (2008) de değindiği gibi, dünyayı 
başkalaştırıyor ve bunu yaparken kendi faaliyetimiz ve 
emeğimiz aracılığıyla kendimizi de değiştiriyoruz. Bu 
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değiştirme eyleminde diğer türler gibi, kendi türümüze 
özgü yeti ve güçleri kullanıyoruz. 

‘Dünyayı ve dolayısıyla kendimizi başka hallere 
sokma yetilerimizden ve böyle bir süreçte kendi hayal 
gücümüzü nasıl kullanabileceğimizden bahsetmek, 
kendimizi bir tür olarak anlamanın, içinde yaşadığımız 
dünyayla olan ilişkilerimizde özgül yetilerimizi ve 
Marx’ın bahsettiği gibi ‘uyuklayan güçler’imizi 
anlamanın bir yolu olarak düşünülmelidir (Harvey, 
2008).’

Kent mekanında varolmak ve aktif bir kentli olarak 
mekansal örüntünün bir parçası olmak için hangi 
uyuklayan güçlerimizi uyandırmamız gerektiğini 
keşfetmeliyiz. 

De Certeau da ‘Gündelik Hayatın Keşfi’ kitabında, 
insanlarda olduğundan hiç kuşkulanmadığı saklı gizil 
kaynaklardan bahseder. Kentli üzerindeki tasarlanmış 
durumların yarattığı baskının ardında bir mikro-direnç 
hareketi görür. Bu mikro-direnç hareketleri de kendi 
aralarında mikro özgürlükler oluştururlar ve bu mikro 
özgürlük alanları bahsedilen, bireydeki saklı gizli 
kaynakları harekete geçirir (Certeau, M. D., 2009). 

Kentte bireysel özgürlük alanlarının arayışında, 
yaklaşık olarak 1957 yılında kurulan Sitüasyonist 
Enternasyoneller (SI) grubu da kentte ve kent 
yaşantısında varolan bu potansiyellerin keşfiyle 
ilgilenmiş, rutin ve kapitalist kent hayatının çizdiği 
hareket tarzlarında saptırmalar (détournement) 
yaratarak toplumsal değişimin mümkün olduğuna 
inanmışlardır. Ve bu keşifleri gerçekleştirecek kentliler 
ise kentte bağımsız sürüklenme (dérive) yöntemi 
ile kent mekanına aktif dahil olacakları olasılıkları 
keşfetmeye ve uygun eylemler yoluyla kent mekanını 
ve gündelik yaşantıyı değiştirmenin fırsatını yakalamış 
olacaklardır. 

Sitüasyonistler, heyecan verici tek eylemin gündelik 
hayatı farklı bir zemin üstünde yeniden yaratacak 
olan ‘durumlar’ inşa etmek olduğuna değinmişlerdi. 
Gündelik hayatı yaratıcılığın her gün, her an içinde 
yer aldığı sanatsal bir etkinlik olarak yeniden kurmayı 
düşlemişlerdir. 

Kentin, kapitalist çalışma örgütlenmesince dayatılan 
zaman harcama şablonuna uygun, sıkıcı bir yaşam 
sürdürmeye yönelik baskılarını bireyin temel etkinliği 
haline getireceği sürekli yaratıcılık eylemiyle 
aşılabileceğini vurguluyorlardı. Ana felsefeleri, 
kendileri tarafından ‘üniter bir çevrenin ve olayların 
bir oyunun kolektif örgütü tarafından somut ve kasıtlı 
bir şekilde inşa edilen bir hayat anı’ olarak tanımlanan 
durumların yaratılmasıydı (Bodson vd. 2008).

Sitüasyonistlerin anlar yaratmak anlayışı kent mekanında 
aktif olarak yer almayı gerektiriyordu. Kentte bulunan, 
sadece onu gözlemleyen kentlinin yerini daha katılımcı, 
gündelik eylemleri aracılığıyla kent mekanına müdahil 
olan bir kentli tarifleniyordu. 

‘En temel Sitüasyonist uygulamalardan biri, çeşitli 
ortamlar arasındaki hızlı bir geçiş tekniği olan, dérive’dır 
(sürüklenme). Dérivelar oyunbaz-yapıcı bir tavır ve 
psikocoğrafik etkilerin farkındalığını içerir ve dolayısıyla 
klasik yolculuk ya da gezinti kavramlarından epey 
farklıdır. Bir dérive’da bir veya daha fazla insan belli 
bir süre boyunca ilişkilerini, çalışmalarını, boş zaman 
aktivitelerini, tüm olağan hareket ve eylem güdülerini 
bırakırlar ve kendilerini bölgenin çekiciliğine ve orada 
vardıkları karşılaşmalara bırakırlar.’ (Bodson vd. 2008).
Bu gezintiler ve karşılaşma durumlarının devamında 
Sitüasyonist Enternasyonel grubunun amacı, ‘uçucu 
anların kararlı bir biçimde düzenlenerek çeşitlenmesi 
yoluyla tutkulu bir bolluğa ‘dolaysız katılım’dır 
(Bodson vd. 2008). Burada ‘dolaysız katılım’ın altı 
çizilmelidir. Çünkü gündelik hayattaki durumların inşası 
ve her kentlinin dolaysız erişimi ve katılımı sonrasında 
toplumsal değişim ve kentle kentlinin etkileşiminden 
bahsedilebilir.

1958 yılında Sitüasyonist Enternasyonel grubuna 
katılan Constant bir yazısında ‘Makine ve kitlesel 
üretim bu güne dek görülmemiş yaratım olanakları 
sunmaktadır, bu olanakları cüretli bir hayal gücünün 
emrine koymayı başaranlar yarının yaratıcıları olacaktır. 
Baskı ve şartlandırma için kullanılan bütün teknikler 
tersine çevrilecek oyun ve yaratıcılığa yönelik olarak 
kullanılacaktır.’ diyerek gerçek bir sanatsal özgürlüğe 
nasıl ulaşılabileceğini ifade etmiştir. 

Bu kentte, kentlinin bireysel özgürlük alanlarını nasıl 
oluşturabileceği yönündeki yöntemler için ipucu içeren bir 
ifadedir. Mevcut yaşantısal ve mekansal örgütlenmelerin 
olanakları arzulanan yaşantı doğrultusunda esnetilmeye 
ve değiştirilerek yeni durumların yaratılmasına 
çabalanmalıdır. Baskı ya da şartlandırılmaya çalışılan 
mekansal deneyimler ve yaşantı biçimlerine karşı 
kullanılan teknikleri tersine çevirmesi gereken ve 
olanakları kendi lehine çevirmesi gereken kişi bireyin 
kendisidir. 

Yaratılacak yeni durumlarla beraber değişim vurgusunu 
sık sık yapan Sitüasyonist Enternasyonel grubu, hayatın 
ve toplumun en özgürleştirici değişimini istediklerini 
vurgularken, böyle bir değişimin uygun eylemler 
yoluyla mümkün olacağının altını çiziyorlardı. Ve bunun 
gerçekleşmesinin öncelikli yolunun mekan aracılığıyla 
olacağını vurguluyorlardı. Kent mekanının tekrar ele 
geçirilmesinin, mekanda ve kent yaşantısı içerisinde 
aktif olarak yer alarak mekanın kentliye mal edilmesinin, 
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tekrar ait kılınmasının mümkün olacağına değiniyorlardı.  
Sitüasyonistlerin kenti ele geçirmek ve aktif olarak kent 
mekanında bulunmak düşüncelerinden bahsederken 
bunlar için ürettikleri yöntemleri de incelemek 
gerekir. Kentli gündelik hayatının belirleyici zamansal 
eylemlerini (iş-okul-boş zaman) kentte gerçekleştirirken 
ya da hareket noktaları arasında seyahat ederken, yolda 
zaman geçirirken, sadece geçip gitme değil, bulunma-
katılma-değiştirme-değişme ilişkilerini yaşayabileceği 
sürüklenme (dérive) teorisi olduğunu söylerler. 
Sitüasyonistler kenti dönüştürürken kendilerinin 
dönüşecekleri bu sürüklenme yöntemi ile, kent 
mekanında amaçsız dolanan, kenti gözlemleyen gezgin 
kentli (flaneur) ifadelerine yeni bir boyut kazandırırlar. 
Sitüasyonistlerin altını çizdiği bir diğer yöntem saptırma 
(détournement) yöntemidir. 1958 yılında ‘International 
Situationist’in ilk sayısında şu şekilde tanımlanmıştır:
‘Daha önce kullanılan estetik öğelerin çalınıp 
değiştirilmesinin kısaltılmış biçimi. Geçmişteki ve 
bugünkü sanat üretiminin, daha üstün bir ortam yaratmak 
üzere iç içe geçirilmesi. Bu anlamda sitüasyonist resim ya 
da müzikten bahsedilemez, ancak bunların sitüasyonist 
kullanımlarından söz edilebilir.’ (Bodson vd. 2008).

Yöntemin açıklamasında sanat alanında bir üretim 
vurgulanmış olsa da, varolan anlam ve yapma 
biçimlerinin, farklı kullanımlarla yeni bir üretim biçimi ve 
ürün tanımlamayı vurgulaması önemlidir. Aynı kullanım 
saptırma kent mekanı için de geçerlidir. Kent için, 
kentlinin eylem ve  yaşantı biçimiyle yeniden tanımlanan 
kent mekanı kavramında da saptırma (détournement) 
yöntemine benzer bir durum vardır. Bu durum mevcudun 
varolan potansiyellerinin farklı kullanımları ve bundan 
ötürü gelişen yeni durumların ve potansiyellerin ortaya 
çıkmasıdır. Mekanın mevcut bağlamından koparılması 
ve mevcut kullanım şekline bir alternatif getirilmesi 
kullanım saptırmaya (détournement) örnek teşkil eder. 
Mekanda kullanım saptırma, mekanın potansiyellerinin 
keşfedilmesi ve bu potansiyelere yönelik taktikler 
geliştirerek mekanın dönüştürülmesi olarak 
yorumlanabilir. Taktikler, belirlenmiş durumlar ve 
kısıtlamalar içerisinde kentli tarafından gerçekleştirilir. 
Taktik herhangi bir mekan üzerinde aidiyet kurmaya 
çalışmaz, mekanda kullanabileceği olasılıkları 
yakalamanın ve bunları kendi eylemine dahil edebilmenin 
peşindedir. Mekanın olasılıklarıyla oynamaya ve bunları 
‘fırsat’a çevirmeye çalışır. Ve kentlinin kentte yakaladığı 
fırsatlarla oluşturduğ alternatif mekanlar, kentte kendine 
tanımladığı mikro özgürlük alanlarıdır.

Kentte yeni eylemlerin keşfedilmesiyle, kentin sunduğu 
hareket olasılıkları da artmaya ve kent yeni olasılıklarla 
dolu bir alana dönüşmeye başlar. Karşılaşılan engellerin, 
kısıtlayıcı durumların özgürleştirici olasılıklarını 
keşfetmek kentliye kalmaktadır. 

Gündelik hayatın bütünlüğünün kritiği ve daimi bir 
yeniden yaratımı tüm insanlar tarafından doğal bir 
eylemeye dönüşmeden önce, mevcut baskı koşullarını 
ortadan kaldırmak için bu koşullar içerisinde 
gerçekleşmelidir (Bodson vd. 2008). İşte bu yüzden, 
kentli varolan potansiyellerinin, gizli kalmış güçlerinin 
kışkırtmaları altında mikro direnç hareketleri geliştirerek 
mikro özgürlük alanlarının arayışına girer ve bu süreçte 
kent mekanının ona sunduğu gizli olasılıkları keşfetmeye 
başlar. Mevcut düzene karşı gösterilen her hareket bir 
mikro özgürlük alanına evrilme potansiyeli taşır. 

Mikro özgürlük alanları kent yaşantısı içinde bir anda 
parlayıp ortaya çıkıveren, sonra kayboluveren, belki 
sonra tekrar fırlayıveren, bir görünüp bir kabolan 
anlık durumlar olabilir. Ya da zamanla birlikte mekana 
yerleşen, sürekli haller kazanan durumlar olabilirler, 
yakalanan fırsatlar zamanla bir aidiyet tanımlamaya ve 
kent hafızasına yerleşmeye başlayabilir.  

İstanbul’da Mi̇kro Özgürlük Alanları
Kentin makro dinamik enerjisini anlamak için 
bünyesindeki mikro özgürlük alanlarını anlamaya 
çalışmak önemlidir. İstanbul, bünyesinde barındırdığı 
mekansal zenginlik açısından kentliye dönüştürebileceği 
mekansal potansiyeller sunar. Oluşturulan alternatif 
mekanlar yani mikro özgürlük alanlarının bazıları kent 
belleğine yerleşmiş, kent imgesine dönüşmüştür, kimisi 
ise anlık varoluşlarıyla gündelik yaşantıda farklı kesitler 
oluşturabilmektedirler. 

Mikro özgürlük alanları envanteri (Çize. 1), İstanbuldaki 
örneklerin birarada incelenmesi amacıyla oluşturulmuş-
tur. Envanter, yedi katman içermektedir. Bu katmanlar 
mikro özgürlük alanının kullandığı kent mekanı, nasıl bir 
alternatif kullanım (kullanım saptırma) ortaya koyduğu, 
bunu yaparken hangi eylemi kullandığı, aktörlerin kimler 
olduğu, eylemin anlık ya da sürekli olup olmadığı ve ey-
lemin gerçekleştirme biçiminin planlı ya da kendiliğin-
den gelişmesi şeklindedir.

Örneklerin envanter katmanları yoluyla incelenmesinin 
ardından her örnek tek tek ele alınacaktır. Ele alınan 
durumların mekansal ve yaşantısal özelliklerinin 
incelenmesi, bireyin mekanı nasıl kullandığını ve nasıl 
dönüştürdüğünü tariflemeyi, taşıdığı potansiyeller 
ile birlikte bu kullanımların ve mekanlarının detaylı 
anlatımını ve kent hafızasına nasıl yerleştiklerini 
anlamayı amaçlamaktadır. 

Örnek 1 - Sarı yumruk grafiti
Kapital sistem içerisinde sokaklar ve yüzeyleri genellikle 
kamusal ifadeden öte şirketlere ait reklam afişlerinin, 
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siyasi erkin söylemlerine yer verilen ekranların yeridir. 
Ancak aynı zamanda kentli de siyasi erke cevap vermek, 
sesini duyurmak için sokağı kullanır. Sokak her zaman 
için kentlinin isteklerini, söylemlerini dışa vurmak için 
kullandığı bir mekan olmuştur. 

Grafiti sanatı da, kentsel bir eylem ve kent mekanının 
alternatif kullanımı, deneyimlenmesi olarak 
yorumlayabileceğimiz bir çeşit sokak sanatıdır ve çıkış 
noktası da çoğu zaman mevcut düzene muhalif olmaktır. 
Grafiti sanatçılarının yöntemi onlara izin verilen alanda 
var olmak değildir, aksine kent mekanını yeniden 
tasarlamak, kenti kendi eylemlerinin mekanı haline 
getirmek üzerine hareket ederler. 

İstanbul sokaklarına çizilen sarı yumruk grafitileri 
de benzer bir örnektir. Tünel’den Karaköy’e inilen 
hat üzerinde pek çok mağazanın kepenginde ya da 
çeşitli yerlerdeki duvarlarda, bina yüzeylerinde bu sarı 
yumruklarla karşılaşılabilir (Foto 1). Sanatçınınn hangi 
an hangi yere işlerini yapmaya karar verdiğini kestirmek 
oldukça zordur. Zaman ve mekan belki önceden 
kararlaştırılmış olabilir, ancak eylemin illegal olma 
özelliğinden dolayı da tamamen anlık, kendiliğinden 
gelişen bir durum ve eylem anı yaratmaktadır. 

Tünel-Karaköy yolu üzerinde, eylem gece dükkanlar 
kapatıldıktan sonra, güvenlik önlemi olarak indirilen 
kepenkleri kullanarak kendine mekan bulmuştur. 
Eylemin aktörünün, benzer figürler yapmış olduğundan 
yola çıkılarak Alman grafiti sanatçısı Kripoe olduğu 
düşünülmektedir. Ancak grafiti eylemi; aktörü, yapanı en 
belirsiz eylemlerden biridir. Figürlerin başlangıcı bazen 
tek bir sanatçıya ait olsa da takrarlarının yapılmasıyla 
ismi bilinmeyen pek çok kişi de bu eyleme ortak olmuş 
olabilir. 

Figürlerin özelliği hepsinin sarı renkte ve sıkılı bir sol 
el olmasıdır. Bazen farklı figürler de bu sarı yumruklara 
eşlik etmekte ve gece görebildiğimiz bu grafitiler sabah 
dükkanların açılmasıyla gözden kaybolmaktadır (Foto. 
2-3). 

Kripoe kendi sanat işlerini, “Bir şeyi kendi yolumuzla 
ifade etmek için geri alabileceğiniz bir alan bulmalısınız. 
Hayatta izlemeniz gereken çok fazla kural ve klavuz 
var. Grafiti onlardan kaçmak için güzel bir yol.” diyerek 
ifade ederken, aslında bir bireyin kendi özgürlük 
alanını yaratmaya çalışmasını ve bunu diğer kentlilerle 
paylaşmayı tercih etmesine gönderme yapmış oluyor. 
‘Sarı Yumruk’ kentin süpriz noktalarında kentlinin 
karşısına çıkarak, diğer mekanlardaki desenlerle birlikte 

Çizelge 1 - Mikro özgürlük alanları envanteri / Inventory of micro independence spaces
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Fotoğraf 1 - Tünel-Karaköy hattı üzerinde ‘sarı yumruk’ grafitileri (Url-1) / ‘Yellow thumps’ graffiti from Tunnel to Karaköy area.

Fotoğraf 2, 3 - Tünel-Karaköy hattı üzerinde ‘sarı yumruk’ grafitileri, kepenk üzerinde görünür-görünmez olduğu durumlar (T. Şahin). /
‘Yellow thumps’ graffiti from Tunnel to Karaköy area, visible-unvisible situations on store shutters.

2 3
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ortak bir bellek oluşturmuş durumdadır. Sanatçının 
kentliyle paylaşmayı seçtiği desenler, figürler hala 
görülebilmektedir.

Örnek 2 - Beşiktaş kaykaycılar
Kentsel mekan, kaykaycıların kullanımlarıyla tamamen 
tasarlanmış, düşünülmüş işlevinin dışına çıkarak 
yeni bir kullanım kazanabilir. Kaykaycılar, kent 
mekanındaki fiziksel donatıları kendi eylemlerine göre 
manipüle ederek, kaykay hareketlerini mekanın fiziksel 
özelliklerine göre şekillendirerek çift taraflı bir etkileşim 
ortaya koyarlar. 

Beşiktaş Meydanı, kıyı trafik yolu (Beşiktaş Caddesi 
ve Çırağan Caddesi) ile Barbaros Bulvarı’nın kesiştiği 
noktada, kıyıda yer alır. Vapur ve motor iskelelerinin, 
otobüs ve dolmuş indirme-bindirme duraklarının, kafe 
ve büfelerin, seyyar satıcıların yoğunluğundan dolayı 
günün her saati kalabalık bir geçiş noktasıdır. Ancak bu 
hareketli ve hızlı geçiş eylemlerinin yanısıra, meydanın 
bir köşesinde kaykaycıların da meydanı farklı, ezber 
bozan bir şekilde kullandıkları görülmektedir. 

Bir kent boşluğu olan meydan; düz alan, merdivenler, 
merdiven trabzanları gibi mekansal özellikleri dolayısıyla 
kaykaycılar tarafından keşfedilmiş ve bu eylemi 
gerçekleştirenlerin buluşma, toplanma ve antreman 
mekanı haline gelmiştir. 

Hava koşullarına bağlı olarak azalan ve çoğalan kaykacı 
yoğunlukları gözlemlenmektedir. Soğuk ve yağışlı 
havalarda kaykaycılar görünmez olsa da, havanın uygun 
olduğu zamanlarda tekrar görünür bir hale gelmektedirler. 
Meydanla özdeşleşen bu kullanım biçimi mekana o kadar 
yerleşmiştir ki, burada çeşitli kaykay etkinliklerinin 
yapılmasını tetiklemiş ve meydan kaykay, paten 
turnuvalarına ev sahipliği yapmaya başlamıştır.

Meydanın kenarındaki amfi merdivenler bir toplanma ve 
izleme eylemine imkan vermektedir (Foto. 4-5). 

Örnek 3 - Kıyı Balıkçıları
Balık tutma eylemi, kentlinin bireysel olarak kendi 
mekanını oluşturmasına güzel bir örnektir. Balık tutacak 

Fotoğraf 4 - Beşiktaş Meydan, kaykay festivalinden görünüm, meydanın kullanılışı (Url-2). / Beşiktaş Square, using square area during 
skate festival.
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kişi, uzun vakitler geçirebileceği ihtimaline karşı 
oturağını, balık tutma ekipmanını yanına alarak, balık 
tutacağı alana yerleşir. Kendi eylemi doğrultusunda kent 
mekanını kullanır, mekana yerleşir ve vakit geçirmeye, 
balık tutmaya başlar, bir nevi kent mekanını kendi 
meskeni haline getirmenin yollarını arar (Foto. 6-7). 

İstanbul kıyı alanlarında kıyı alanlarını mesken tutmuş 
balıkçı yoğunluklarına rastlanmaktadır. 

Ele alınan Karaköy kıyı balıkçıları (Foto. 8-9), bu kıyı 
kullanımlarına örneklerden biridir. Hava koşullarına bağlı 
olarak değişen bir yoğunlukta Karaköy kıyısını mesken 
tutmuş durumdadırlar. Balık tutma eylemi İstanbul 
kentiyle özdeşleşmiş bir kent mekanı kullanımıdır. 

Örnek 4 - Galata köprüsü balıkçıları 
İstanbul, Galata Köprüsü de üzerinde balık tutanlarla 
beraber bir kent simgesi haline gelmiştir. Yaz kış ve 
saat farkı gözetmeksizin daima balıkçı yoğunluğunun 
bulunduğu bir merkezdir. Köprünün kent içinde önemli 
merkezleri birbirine bağlıyor olması, yaya, toplu taşıma ve 
araç akışının yoğun olması, alt kotunda pek çok restorana 

ev sahipliği yapıyor olması köprüyü bir çekim noktası 
haline getirmektedir. Bu yoğun yaşantı ve kent donatıları 
arasında köprü korkuluklarına sıralanan balıkçılar 
bulunmaktadır. Köprü sadece araçlar, yayalar için bir 
geçiş işlevi görmekten öte balıkçılar için de bir toplanma 
ve balık tutma eylemini gerçekleştirme mekanıdır. 
Hava koşullarına bağlı olarak köprü üzerindeki balıkçı 
sayısında artış ya da azalış görülebilmektedir (Foto. 10-
11).

Galata köprüsündeki balıkçıların köprü ile olan ilişkileri 
biraz daha yakın ölçekte incelendiğinde, oltayı tutması 
için icat edilmiş bir elemanla beraber (Foto. 12) köprü 
korkuluklarını bir araç olarak kullanmaya başladıklarını 
görebiliriz.

Uzun süre olta başında beklemek gerektiğinden, 
balıkçılar oltayı korkuluğa bağlamaya yardım edecek 
bir ara eleman kullanarak bir yöntem geliştirmişlerdir. 
Bu olta sabitleyicisi, köprü korkulukları baz alınarak 
tasarlanmıştır ve balık tutma eyleminin bir parçası haline 
gelmiştir. Balıkçılar kendi eylemleri doğrultusunda kent 
elemanını dönüştürmekte, kendi ürettikleri araçlar ile 
ona eklemlenmekte ve kent mekanının potansiyellerini 

Fotoğraf 5 - Beşiktaş Meydan, kaykay festivalinden görünüm (Url-2). / Beşiktaş Square, using square area during skate festival.
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Fotoğraf 6 - Balık tutma alanını meskenleştirme (E. Guneysu arşivi). / Creating personal space while fishing at Galata Bridge.

Fotoğraf 7 - Balık tutma alanını meskenleştirme (Y. Zorlu arşivi). / Creating personal space while fishing at Galata Bridge.
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Fotoğraf 9 - Balıkçıların köprü korkuluklarına entegre olarak tasarladıkları olta tutacağı (T. Şahin arşivi). / A special object that fisherman 
create for fishing can be intergrated to bridge railing.

Fotoğraf 8 - Karaköy’ü mesken edinmiş kıyı balıkçıları (T. Şahin arşivi). / Fishers in Karaköy.



155

KENT MEKANINDA MİKRO ÖZGÜRLÜK ALANLARI

Fotoğraf 10 - Galata Köprüsünde balıkçılar, kış ve yaz mevsimindeki yoğunluk farkları. (T. Şahin arşivi, Url-3). / Different density of 
fishermen at different season.

Fotoğraf 11 - Galata Köprüsünde balıkçılar, kış ve yaz mevsimindeki yoğunluk farkları. (T. Şahin arşivi, Url-3). / Different density of 
fishermen at different season.
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kullanarak benzersiz bir yaşantı ve yaşantı mekanı 
oluşturmaktadırlar. 

Bu mikro alan köprünün kent içindeki silüetiyle 
bütünleşmiştir. Balıkçılar Galata Köprüsü’nün kendisiyle 
özdeşleşmiş, köprü kent hafızasına balıkçılarla birlikte 
yerleşmiştir. 

Örnek 5- Gökkuşağı merdivenleri
Gökşuğı merdivenleri, Ağustos 2013’te İstanbul Fındıklı 
mahallesi sakinlerinden bir kentlinin, mahallesindeki 
merdivenleri boyamasıyla başlayan bir mikro özgürlük 
alanı arayışıdır. Tek bir mahallelinin merdivenleri 
rengarek boyaması, ancak bunun ardından belediyenin 
merdivenleri tekrar griye boyaması konuyu mikro bir 
hareketten makro ölçeğe taşımış ve merdiven boyama 
kentin her yerine ve dahası başka kentlere de sıçramıştır. 
Kendi bireysel alanını iyileştirmek ve renklendirmek 
arzusuyla başlayan hareket, pek çok kentli tarafından 
benimsenmiş ve kişisel özgürlüklerin ve farklılıkların 
kentteki arayışlarına karşılık gelen bir mekan kullanımına 
evrilmiştir. 

Renkli boyanmış merdivenler, kentte herhangi bir yerde, 
herhangi bir anda karşılaşılabilen ve kendi başına ‘mikro 
özgürlük alanı’ arayışının simgesi haline gelmişlerdir. 

Mikro Özgürlük Alanlarının Ortak Yönleri

Olasılıkların keşfiyle beraber, benzersiz özgürlük alanları 
tanımlanmaktadır. Envanterde yer alan örneklerin 
hepsi  aktörleri, kullanıcıları, katılımcıları ile beraber 
kent yaşantısı içerisinde aktif, enerjik bir dalgalanma 
oluşturmaktadırlar. 

Sarı yumruk grafiti örneği, sokakta sanat işlerini, 
bireyin kişisel üretimini sokağa taşıması, kendi eylemi 
doğrultusunda sokağı kullanması ve kentliyle etkileşime 
girerek eylemi kolektif bir hale dönüştüren bir örnektir. 
Meydanı mesken tutmuş kaykaycılar, kentte balık 
tutanlar eylemlerine uygun olasılıkları keşfetmiş ve 
mikro özgürlük alanlarını sokakta, kentte bulmuşlardır. 
Gökkuşağı merdivenleri, bireysel bir hareketten kolektif 
bir eyleme evrilmiş kent mekanını dönüştüren aktif 
kentliler için güzel bir örnektir. Her örnek  eylemleri için 
mikro özgürlük alanlarını kentte bulmuş kullanıcıları bize 
göstermektedir ve kent hafızasına, belleğine yerleşmiş 
eşsiz durumları izlerini taşımaktadır. 

Her örnek kendi iç dinamikleriyle beraber kentin kendi 
dinamik enerjisine karışır. Ve kent yaşantısı içerisindeki 
bu mikro mekanların çeşitliliği enformel bir kamusal 
hayat oluşturur. Ve bu kamusal hayat formel örgütlü 
bir kamusal hayatı destekleme gücüne sahiptir (Jacobs, 
2011).

Fotoğraf 12 - İstanbul gökkuşağı merdivenleri (Url-4). / ‘Rainbow stairs’ in Istanbul.
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KENT MEKANINDA MİKRO ÖZGÜRLÜK ALANLARI

Tıpkı doğal ekosistemlerde olduğu gibi, kent 
ekosisteminde de ortak olan taraf, sistemin varlığını 
sürdürebilmesi için çeşitliliğe duyduğu ihtiyaçtır. Her iki 
durumda da çeşitlilik zaman içinde organik olarak gelişir 
ve farklı öğeler karmaşık yollardan birbirine bağımlıdır, 
hayat ve geçim imkanları ne kadar çeşitliyse hayat 
taşıma kapasitesi o kadar büyüktür. İki ekosistemde de 
yüzeysel bir bakışta kolayca gözden kaçan küçük ve 
dikkat çekmeyen öğeler, boyutlarının küçüklüğüyle ya 
da toplam miktarlarıyla tamamen orantısız bir şekilde, 
bütün için hayati bir önem taşıyabilirler (Jacobs, 2011).

Kent ekosistemi bir bütün olarak düşünüldüğünde mikro 
özgürlük alanları da, bütünün içinde oldukça önemli, 
tamamlayıcı ve canlandırıcı etkilere sahiplerdir.

Sonuç
Mekanı ve yaşamı yeniden şekillendirecek davranışlar 
ilk olarak kentteki bireysel mevcudiyetimizin farkına 
varmamızla başlıyor. Ve bunun için önce bulunduğumuz 
çevreye, yaşadığımız kente, ardından kendi 
oluşturduğumuz mikro mekanlara bakmalıyız. Bireysel 
keşiflerimiz ve kullanımlarımıza yöneltiğimiz dikkat ve 
önem bizim kent içindeki yerimizi, yaşadığımız yapılı 
çevreyi anlamamızı sağlayacak yöntemlerdir.

Kent, yaşamak ve keşfetmek için koca bir alandır. Bunu 
hatırlamak ve tüm olasılıkları yaşamak için kullanarak 

bireysel keşiflerimize öncelik vermemiz gerekmektedir. 
İçimizde değiştirmek, direnmek ve kolektif dönüşümler 
için gizil bir güce sahip olduğumuzu düşünürsek, bu gizil 
güçleri keşfetmek ve başka insanları da dahil edebilmek 
için doğru araçları bulmamız gerekmektedir.

İncelenen mikro özgürlük alanlarından bazıları tamamen 
bireyin kendi iradesi ile sıradan gündelik eylemleri 
içerisinde kentte birden beliriveren yaşantıların mekanıdır. 
Kimi örnekler ise, gücünü kent mekanının barındırdığı 
çeşitlilikten alarak, özellikle kentlinin katılımına 
odaklanan yaşantı anları ve mekanlarıdır. Mikro özgürlük 
alanlarının kendiliğinden oluşması ya da planlanarak 
ortaya konması durumlarının ortak paydası tahmin 
edilemeyen, öngörülemeyen ilişki ve yaşantı potansiyelleri 
barındırmalarıdır.

Bu araştırmanın öncelikli amacı bu potansiyellere ve 
potansiyelleri dönüştürmek için keşfedilen araçlara dikkat 
çekmektir. Kentin dinamik bir enerji olduğundan ve 
kendiliğinden yüzey dalgalanmaları oluşturma eğiliminden 
bahsetmiştik. Aslında bu dinamik enerjiyi yaşayanların 
kendisi oluşturmaktadır. Bir kentin mikro mekanları 
kişilerin kendisidir. Her kişi kendi gizil gücü doğrultusunda 
bir mekan keşfeder, tanımlar. Bir kent mekanından 
bahsederken de ancak birden bire kendiliğinden varolan 
ve kaybolan mikro özgürlük alanlarından bahsedebilliriz 
ve bu yaklaşım araştırma kapsamında kenti anlamanın 
yöntemlerinden biri olarak ele alınmaktadır.

Fotoğraf 13 - İstanbul gökkuşağı merdivenleri (Url-4). / ‘Rainbow stairs’ in Istanbul.
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TÜBA-KED GENEL YAZIM KURALLARI

* Makale metni Times New Roman yazı tipi ile Word belgesi olarak düzenlenmeli (.doc uzantılı), Türkçe ve İn-
gilizce özet ile 5 adet anahtar kelime içermelidir.

* Ana metinde kullanılacak harf boyutu 10.5 punto, dipnot ve görsel alt yazıları 9 puntodur. 

* Sayfa boyutu; A4, sol 2.5, sağ, üst ve alt 2 cm.dir.

* Satır aralığı tek, paragraf aralığı 0.6 nk., paragraf başı sola bloktur. Metnin tamamı her iki yana değil yalnızca 
sola blok olarak yazılır, sağ yan serbest bırakılır.

* Yazar adı küçük, soyadı büyük harflerle olmak üzere ortalı 12 punto yazılır ve yıldız (*) dipnotla yazarın akade-
mik alanı, kurumu, e-mail ve iletişim adresi aynı sayfada verilir.

* Makale adı TAMAMI BÜYÜK HARF olmak üzere Türkçe bold, İngilizce ise ince olmak üzere 20 punto yazılır. 

Makale içinde alt başlık yer alıyorsa aşağıdaki düzenlemeye uygun olmalıdır:
1. düzey: 12 PUNTO, BOLD, BÜYÜK HARFLERLE YAZILIR.
2. düzey: 12 PUNTO, İNCE, BÜYÜK HARFLERLE YAZILIR.
3. düzey: 12 Punto, Bold, Yalnızca Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük Yazılır.
4. düzey: 12 Punto, İnce, Yalnızca Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük Yazılır.
5. düzey: 12 Punto, Bold İtalik, Yalnızca Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük Yazılır.
6. düzey: 12 Punto, İnce İtalik, Yalnızca Sözcüklerin İlk Harfleri Büyük Yazılır.

* Görseller metnin içine yerleştirilecektir. Yazar, görselin metnin içinde nereye yerleşmesi gerektiğini belirtmeli 
ya da ilgili görseli metnin arasına taslak olarak yerleştirmelidir. Görsel numaraları her grup için ayrı olmak üzere 
(Fotoğraf, şekil, çizelge vb.) sıralı olarak devam etmelidir.
Görseller şu şekilde tanımlanır:
- Fotoğraf makinası aracılığıyla oluşturulmuş görüntü içerikli görseller (buna bir ressamın resmi de dahil) Fotoğraf 
kelimesi ile ya da Foto. kısaltmasıyla tanımlanır. 
- Çizim haline dönüştürülmüş yani elde ya da bilgisayar ortamında çizgisel hale getirilmiş her türlü çalışma (harita, 
plan, kroki, cephe çizimi, kesit, detay çizimler vs.) Şekil kelimesi ile ya da Şek. kısaltması ile tanımlanır.
- Görsel olarak basılı esere girmiş ancak elde ya da bilgisayarda oluşturulmuş tablo ve grafikler Çizelge kelimesi ile 
ya da Çize. kısaltması ile tanımlanır.
- Birden çok Fotoğraf, şekil ve çizelge barındıran sayfa boyutundaki gruplamalar için Levha kelimesi ya da Lev. 
kısaltması kullanılır. 
- Görsellere ait alt yazılar (özet de dahil); makale Türkçe ise Türkçe ve İngilizce, İngilizce ise İngilizce ve Türkçe,  
bu iki dilin dışında başka bir dilde ise yazıldığı dil ve İngilize  düzeninde olmalı ve ayrı bir dosya olarak hazırlan-
malıdır.

* Kaynak göndermeleri ile içerik/bilgi göndermeleri için iki yöntem uygulanır: 
Kaynak göndermeleri, ilgili cümlenin sonunda parantez içinde (Barnett 1987: 49 vd.) (Atik ve Erdem 2003: 12) 
(Haspels 1971: res. 562/2-3) gibi yöntemlerle verilir.
İçerik/bilgi notları: Yazar metin içinde daha fazla açıklamaya gerek duyduğunda, metnin akıcılığını ve ana temasını 
olumsuz etkilememek için ek bilgiyi klasik dipnot düzeninde sayfa altında verebilir.

* Kaynakça “AVRALIOĞLU, O. Zeki, 1997. Buldan ve Yöresinin Tarihçesi. Ankara.” düzeninde olmalı, makale-
lerin sayfa aralıkları da belirtilmelidir.

* Makale başvurusu elektronik ortamda yapılmalıdır. Görseller metin içinde ilgili yere yerleştirilmeli ya da nerede 
olması gerektiği ifade edilerek düşük çözünürlüklü olmak üzere ayrıca iletilmelidir. Hakem sürecini tamamlayan 
yazılara ilişkin görseller yüksek çözünürlüklü Fotoğraf dosyası halinde düzeltilmiş metin ile birlikte gönderil-
melidir.

* Yayın kuralları ve esasları ile ilgili geniş bilgiye www.tuba.gov.tr adresinin süreli yayınlar bölümünden ulaşmak 
mümkündür.

* Yayın başvurusu ve iletişim Cansu AKTAŞ: tuba-ked@tuba.gov.tr




