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TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yıllık olarak yayınlanan uluslararası hakemli dergi 
statüsündeki TÜBA-KED’in yayın politikası, kapsamı ve içeriği ile ilgili kararlar Türkiye Bilimler 
Akademisi Konseyi tarafından belirlenen Yayın Kurulu tarafından alınır.

DERGİNİN KAPSAMI VE YAYIN İLKELERİ

Kültürel mirasın belgelenmesi, tanıtımı ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2003 
yılında yayımlanmaya başlayan TÜBA-KED, her türlü maddi kalıntı, kültürel peyzaj, dekoratif san-
atlar, doğal çevre, sözlü gelenek ve anlatımlar, gösteri sanatları, inançlar, ritüeller, şölenler, doğa ve 
evrenle ilgili toplumların belleklerinde yer etmiş olay ve uygulamalar olmak üzere sayısı daha da 
arttırılabilecek her türlü somut ve somut olmayan değerleri içeren uluslararası hakemli bir dergidir.
Kültür kavramı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin ortak zemini olmayı hedefleyen TÜBA-KED, 
ilke olarak, dönem ve coğrafi bölge sınırlaması olmaksızın arkeoloji, sanat tarihi, kırsal ve kentsel 
mimari, kırsal ve kentsel peyzaj, kültürel peyzaj, kentsel arkeoloji, endüstriyel arkeoloji, etnografya, 
etnobotanik, jeoarkeoloji ve tarih ile ilgili çalışmalara yer vermektedir. Ayrıca toplulukların, grupların 
ve bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, 
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç-gereçler ile kültürel mekânlar gibi farklı ölçek ve nitelikteki 
kültürel mirasa yönelik her türlü belgeleme, envanter ve sözlü tarih çalışmaları derginin kapsamı 
içindedir. Bununla birlikte dergimiz, kültür kavramı içinde tespit edilen tüm uygulamaların korun-
ması, onarımı, sergilenmesi, topluma kazandırılması ve kültür sektörü olarak değerlendirilmesine 
yönelik proje ve fikirlere açık olup bu alanlarda bir forum oluşturma işlevini de üstlenmiştir.

2003 yılında “Kültür Envanteri Dergisi” adı ve içeriği ile yola çıkan TÜBA-KED, sadece envanter 
çalışmaları ile sınırlı kalmayıp, yukarıda sıralanan çalışma alanlarının tamamından bilimsel nitelikte 
olmak üzere her türlü bilimsel yazıyı kabul etmektedir. Derginin ilgili kurulları tarafından değer-
lendirmeye alınan yayın başvurularının daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak 
üzere gönderilmemiş olması ön şarttır. Derginin yayın ilkeleri ve yazım kuralları ile ilgili detaylı 
bilgilere www.tuba.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

TÜBA-KED
THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES JOURNAL OF CULTURAL INVENTORY

TÜBA- Journal of Cultural Inventory (TÜBA-KED), is an international peer-reviewed journal pub-
lished yearly by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA). The publication policy, scope and content 
of the journal are decided by the Editorial Board assigned by the Council of the Turkish Academy of 
Sciences.

THE SCOPE AND PUBLICATION POLICIES OF TÜBA-KED

Turkish Academy of Sciences - Journal of Cultural Inventory (TÜBA-KED), which started publica-
tion in 2003 with the aim to document, promote and transfer cultural heritage to the new generation, 
is an international peer-reviewed journal with a wide-ranging scope covering all kinds of tangible 
remains, cultural landscapes, decorative arts, natural environment, oral traditions and narrations, per-
forming arts, beliefs, rituals, festivals, events and praxes concerning nature and the universe that have 
made a place in the memory of the society as well many other tangible and intangible values.

Striving to become a common ground for all activities that take place under the concept of culture, the 
TÜBA- Journal of Cultural Inventory, as a principle, is open to all kinds of studies about archeology, 
art history, rural and urban architecture, rural and urban landscaping, urban archeology, industrial 
archeology, ethnography, ethno-botany, geo-archeology and history without limitation of period and 
geographical region. Also documentation, inventory and oral history studies concerning cultural her-
itage in different scales and types such as praxes, representations, narratives, information, skills, tools 
related to these and cultural spaces attributed as a constituent of their cultural heritage by societies, 
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.
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SUNU
UNESCO Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Birimi’nin  2016 yılında yayınladığı ‘UNESCO’s Response to Protect 
Culture in Crises - UNITE4HERITAGE’ başlıklı rapor, günümüzde toplumların kültürlerinin ve kültürel miraslarının 
birçok tehditle karşı karşıya olduğunu;  son yıllarda dünyada meydana gelen doğal ve insan kaynaklı afetler sonucunda, 
60 milyondan fazla insanın, kültürlerinin somut ve somut olmayan referansları doğrudan tahrip olarak ya da bu 
referanslara erişimleri engellenerek, yer değiştirmek zorunda kaldıklarını ortaya koymaktadır. Temelde bir insan hakkı 
olan, toplumu bir arada tutan, diyalog, saygı ve hoşgörü yoluyla toplumlar arası kalıcı barışın inşa edilmesinde etkin bir 
araç olan ‘kültür’ ve ‘kültürel miras’, yaşanan bu tür büyük afetler sonrasında insanların ve toplumların psikolojik ve 
sosyal dayanım ve iyileşmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, tahrip olan ve yitirilen kültürel mirasın afet 
sonrası yeniden yapılanması -politik boyutları da olmasıyla birlikte- büyük oranda toplumsal ve psikolojik bir ihtiyaç 
olarak gündeme gelmektedir. 

Bu önemli ve güncel konu, 15-21 Ekim 2016 tarihlerinde ‘Afet Sonrası Yeniden Yapılanma’ teması ile ICOMOS Türkiye 
evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) 2016 Yıllık Genel 
Kurul Toplantısı (AGA), Danışma Kurulu Toplantısı (ADCOM) ve Uluslararası Bilimsel Sempozyumu’nda ele alındı. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinden konunun uzmanlarını bir araya getiren bu çok verimli ve başarılı toplantılar dizisinde, 
farklı afetlerin somut ve somut olmayan kültürel mirasa etkileri ile afet sonrası yeniden yapılanma yaklaşımları 
örnekler üzerinden birçok boyutuyla tartışıldı. Toplantının sonucunda, birçok konunun yanısıra, kültürel mirasa ilişkin 
belgelemenin, veri toplamanın, toplanan veriye serbest erişim sağlanmasının ve bilgi paylaşımının önemi vurgulandı. 

Tam da bu noktada, toplumların kültürel referanslarının hızla tahrip olmasına neden olan birçok afetin yaşandığı içinde 
yer aldığımız bu coğrafyada, kültürel mirasın belgelenmesi, envanteri ve korunması için bilimsel bir yayın, paylaşım ve 
tartışma ortamı oluşturma misyonuyla yola çıkmış olan TÜBA-KED’in güncel rolü ve önemi tekrar ortaya çıkmaktadır. 
TÜBA-KED, geçmiş sayılarında olduğu gibi bu sayısında da, içinde yer aldığımız coğrafyanın tarihsel sürekliliğini ve 
bu süreklilik içindeki kültürel çeşitliliği yansıtacak şekilde, antik dönemden günümüze, bu coğrafyada yüzyıllar boyu bir 
arada yaşamış farklı dini ve etnik grupların yapı ve yerleşimlerine, yazmalardan mezar taşlarına, konuttan cami, kilise, 
kale gibi anıtsal yapılara, kırsal yerleşimlerden kentsel alanlara kadar çeşitlilik gösteren kültürel mirasın belgelenmesi, 
değerlendirilmesi ve korunmasına yönelik makaleleri kapsamaktadır. Bu sayıdaki makale çeşitliliğinin bundan sonraki 
sayılarda artarak devam etmesi her zamanki gibi arzumuzdur.

Nitekim, TÜBA-KED’in kültürel miras çalışmaları alanında Türkiye’deki nitelikli ve önemli bir akademik yayın 
ortamı olmasına bağlı olarak, makale başvuruları giderek artmakta; nitelikli çalışmaların  güncelliklerini yitirmeden 
yayınlanabilmeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle, bugüne kadar yılda bir sayı olarak çıkan dergimiz, 2017 yılından 
itibaren Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere yayınlanacaktır. TÜBA-KED’de yayınlanan tüm 
makalelere - geçmiş sayılar da dahil olmak üzere - DOI numarası verilmektedir. 

ICOMOS toplantılarının sonucunda da özellikle vurgulanan ‘veriye  serbest erişim’ bizler tarafından da çok 
önemsenmektedir. Bilginin herkes tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olması gerektiğine olan inancımız doğrultusunda, 
basılı kopyalarının yanı sıra,  eski sayılar da dahil olmak üzere TÜBA-KED’de yayınlanan tüm makaleler, “Creative 
Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı” ile lisanslandırılarak Ocak 2017’den itibaren aktif olarak kullanıma açılacak 
olan TÜBA-KED’in web sitesi üzerinden açık erişime sunulacaktır. 

TÜBA-KED ile ilgili tüm bu gelişmelerde ve derginin 14. sayısının sizlere ulaşmasında çok sayıda kişinin katkısı ve 
emeği bulunmaktadır. Başta TÜBA-KED’in yeniden canlandırılmasında ve gelişmesinde çok önemli rolü ve desteği 
olan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR olmak üzere, derginin akademik koordinasyonu üstlenen TÜBA 
Başkanlık Danışmanı Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN’a, derginin aktif web sayfasının oluşumunda ve devam eden uluslararası 
endekslenme çalışmalarında büyük emeği ve desteği olan Yrd. Doç. Dr. Haydar YALÇIN’a, iletişim ve sekretarya 
çalışmalarını yürüten Cansu TOPRAK’a ve Asiye KOMUT’a, derginin dizgi ve tasarımını üstlenen Fatih Akın 
ÖZDEMİR’e, bilimsel çalışmalarını bizlerle paylaşarak hedeflediğimiz akademik üretim, paylaşım ve tartışma ortamına 
katkı koyan bu sayıda yer alan makalelerin değerli yazarlarına; yaptıkları titiz değerlendirmeler ve yapıcı eleştirilerle 
sunulan makalelerin niteliklerinin daha da arttırılmasında önemli rolleri olan değerli hakemlerimize, editörlük görevini 
beraber üstlendiğim Doç. Dr. Harun ÜRER ve Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ ile birlikte teşekkürü borç biliriz.

     
        Doç. Dr. A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ
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PRESENTATION
‘UNESCO’s Response to Protect Culture in Crises - UNITE4HERITAGE’ published by UNESCO Emergency Preparedness 
and Response Unit in 2016 manifests that ‘culture’ and ‘cultural heritage’ of the communities are faced with several threats; 
while over 60 million people have been displaced due to various natural and human-induced disasters, annihilating the 
tangible and intangible references concerning their culture, or obstructing their accessibility to their cultural references. Being 
fundamentally a human right, ‘culture’ and ‘cultural heritage’, foster social cohesion and contribute to sustainable peace 
between communities via dialog, respect and tolerance. They tend to play central role in overcoming post-disaster trauma, 
social and psychological resilience and recovery of the people and the communities.  Consequently, although having also 
political motives, but above all as a social and psychological necessity, the reconstruction of the heritage that has been lost by 
disasters becomes a current issue. 

This important and contemporary issue was the main concern of the ICOMOS 2016 General Assembly (AGA), Advisory 
Committee Meeting (ADCOM) and International Scientific Symposium organized by ICOMOS Turkey in 15-21 October 
2016 in İstanbul. In these successful and fruitful meetings, which brought together the specialists of the subject from different 
countries, the impacts of various disasters on the tangible and intangible cultural heritage and the changing approaches towards 
post-disaster reconstructions were discussed thoroughly through different cases. At the final evaluation session of the meetings, 
besides many other important issues, the importance of documentation, data collection, providing free access to the collected 
data and sharing information were specifically pointed out.

At this point, in the geography we take place where there are several on-going disasters resulting in the rapid destruction of 
the cultural references of the societies, the contemporary and important role of TÜBA-KED is once more revealed, with its 
mission of providing a scientific publication, sharing and discussion medium concerning the documentation, inventory and 
conservation of cultural heritage. 

Hence, as a reflection of the historical continuity and cultural diversity of this geography, this issue of TÜBA-KED covers a 
variety of articles on documentation, assessment and conservation of cultural heritage ranging from antiquity till today, the 
buildings and settlements of different religious and ethnic groups those have been surviving altogether in this geography for 
hundreds and thousands of years, from manuscripts to gravestones, from residential buildings to monumental ones such as 
mosques, churches and castles, from rural settlements to urban areas. We hope that the diversity of the articles in this issue, will 
continue, and even increase more, in the following issues of TÜBA-KED.

Correspondingly, due to being Turkey’s one of the most qualified and important academic publication concerning heritage 
studies, the number of the article submissions are increasing day by day; while the publication of the qualified articles without 
losing their currency gains importance. Therefore, TÜBA-KED which was published annually, will continue to be published 
biannually in June and December beginning from 2017 onwards. All the articles published in TÜBA-KED, including also the 
previous issues, are given a DOI number.

As specifically mentioned at the end of the ICOMOS meeting in İstanbul, we also give importance to ‘free access to data’. 
Parallel to our strong belief in the necessity of the accessibility and availability of ‘information’ for everyone, all the articles 
published in TÜBA-KED, including also the previous issues, will be licensed by “Creative Commons Attribution 4.0 
International” and will be given free access through the web site of TÜBA-KED, which will be actively in use beginning from 
January 2017. 

In all these progresses, as well as in the publication of the 14th issue of TUBA-KED, many people have remarkable contributions 
and efforts. Together with Assoc. Prof. Dr. Harun ÜRER and Assoc. Prof. Dr. Ebru ERDÖNMEZ, as the editors of TÜBA-
KED, we would like to express our deepest gratitude, first and foremost to Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, the President of 
TÜBA, for his valuable and important role and support in the publication and improvement of TÜBA-KED; as well as to Prof. 
Dr. Kenan ÇAĞAN,  Advisor to the President of TÜBA, for his supports in providing a qualified work and publication medium 
by undertaking the academic coordination of the journal; to Asst. Prof. Dr. Haydar YALÇIN, for his efforts in the activation 
of the web site of TÜBA-KED and in the on-going studies for inclusion in the international indexes; to Cansu TOPRAK and 
to Asiye KOMUT for carrying out the heavy and hard secretarial work; to Fatih Akın ÖZDEMİR for typography and design 
of the journal; to the esteemed authors of the articles in this issue for their contribution to this academic communication and 
discussion platform with their scientific works and to the meritorious referees of this issue for very careful reviews, and 
constructive comments that played a significant role in improving the quality of the articles in this issue. 

        Assoc. Prof. Dr. A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ 
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Özet
Konya Sahip Ata Camii (1258), Selçuklu veziri Sahip Ata tarafından Kölük bin Abdullah’a inşa ettirilmiş olup 
taçkapısında çift minarenin yer aldığı cephe tasarımı açısından Anadolu’daki en erken örnek olmaktadır. Günümüze 
yalnızca taçkapının sağında (batı yönde) yer alan minare ulaşmıştır. Bazı çalışmalarda da doğu yöndeki minareyle 
ilgili bir veri olmamasına dayanılarak tek minaresi ile minareli taçkapı denemesinde önemli bir örnek olduğu kabul 
edilmiştir. Taçkapı bu haliyle çift minareli taçkapıların gelişiminde de bir prototip olarak değerlendirilmiştir. Geçirdiği 
restorasyonlar sonucunda özgün durumu hayli değişen yapıda, 2007 senesinde yapılan restorasyona kadar bildiğimiz 
kadarıyla bu konuda somut bir bulgu tespit edilememişti. 

Çalışmamızda, yapının 2007 senesinde geçirdiği onarım esas alınarak yapılan yeni tespitlerin yardımıyla taçkapıda 
yer alan ikinci minarenin somut verileri ele alınacaktır. Yapı, yeni bulguların ışığında, taçkapı ve çift minareyle ilgili 
yapılan önceki çalışmalar da göz önünde tutularak değerlendirilecektir.
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Abstract
Konya Sahip Ata Mosque (1258) was commissioned to Kölük bin Abdullah by the Seljuk vizier Sahip Ata. In 
Anatolia, it is the earliest example of a mosque that has a façade design with a portal with two minarets. Only the 
minaret on the right (West side) of the portal has survived. In some articles, it has been acknowledged that the minaret 
on the East side was built, but that it has not survived. On the basis that there is no trace of the minaret on the East 
side, some articles claim that it was not built or even planned at all. But with this single minaret, it is accepted as an 
important example and a prototype for the development of portals with two minarets. As a result of the restorations 
which it went through, the original state of the mosque has been altered quite a lot. And as far as we know, until the 
restoration in 2007 no concrete evidence was found about this subject. 

In this paper, the concrete evidence of the second minaret on the portal will be scrutinized using the findings of the 
restoration in 2007. In the light of the new findings and the existing literature on the portal and double minaret, the 
mosque will be evaluated in depth.

Keywords: Seljuk Architecture, Konya, Sahip Ata Mosque, Portal, Double Minarets.



KONYA SAHİP ATA CAMİİ TAÇKAPISI ÜZERİNE YENİ BİR TESPİT

13

Giriş
Yapı, günümüze ulaşamayan Konya surunun hemen 
dışında yer almaktadır. Konya Kalesi’nin güneyinde 
bulunan sur kapılarından Larende Kapı civarında olduğu 
için buraya atıfla Larende Camii (Ferit ve Mesut 1934: 
36; Önder 1971: 60), hanikaha atıfla da Henergah-
Henerge Camii isimleriyle de anılmıştır (Karamağaralı 
1982: 49). 

Cami, hanikah, türbe ve hamamdan oluşan yapılar 
topluluğunun1 inşasına, cami taçkapısında Selçuklu 
sülüsü ile yazılmış tek satırlık kitabede yer alan tarihe 
göre H.656/M.1258’de başlanmıştır2. 

Kitabeye göre külliyenin en erken tarihli yapısı olan 
cami, II. Keykavus’un saltanatı sırasında, H.656/M.1258 
yılında Hacı Ebubekir oğlu Hüseyin oğlu Ali (Sahip Ata 
Fahreddin) tarafından inşa ettirilmiştir (Konyalı 1964: 
506; Karamağaralı 1982: 49; Tuncer 1986: 42-43; Crane 
1993: 36; Çapa 1994: 18-20; Duran 2001: 58; Merçil 
2008: 515).

Caminin mimarı, taçkapının iki yanındaki sebillerin 
cephesinde, madalyonlar içinde ismi verilen Kölük 
bin Abdullah’tır. Sağ taraftaki madalyonda “Amel-i 
Kölük”, sol taraftaki madalyonda ise “bin Abdullah” 
yazmaktadır3.

1 Caminin tarihi için, Lötyved 1907: 50; Ferit, Mesut 1934: 36; Soy-
man ve Tongur 1944: 55.  Konyalı 1964: 506’da caminin tarihi-
ni H.656 olarak doğru vermiş, M.1258 tarihi muhtemelen dizgi 
hatası ile M.1285 olarak geçmiştir. Ayrıca tarih için bkz. Önder 
1971: 109; Karamağaralı 1982: 49. Hanikah, taçkapı kitabesine 
göre H.668/M.1269-70 tarihlidir. Hanikahın tarihi Ferit ve Mesut 
1934: 46-47’de H.668; Konyalı 1964: 928’de, H.668; Önder 1971: 
115-116’da H.678; Sönmez 1995: 270’de ise H.678/M. 1279; Du-
ran 2001: 61’de H.668 olarak verilmiştir. Sahip Ata türbesinin 
tarihi ile ilgili değişik görüşler öne sürülmüş, erken tarihlerdeki in-
şasından sonra yıkılıp M.1283’te tekrar inşa edildiği kabul edilm-
iştir. Ömrünün sonlarına doğru devlet işlerinden çekilerek Akşe-
hir-Nadir Köyü’ndeki çiftliğinde vefat etmiş olan Sahip Ata’nın 
sandukasındaki ölüm tarihi H.684 / M.1285’tir. (Ferit ve Mesut 
1934: 32-33). Ancak Aksarayi’de geçen H.687 / M.1288 tarihi 
çeşitli araştırmacılarca doğru tarih olarak kabul edilmiştir (Merçil, 
2008: 516). İçinde M.1277, M.1287, M.1288 ve M.1292 tari-
hlerine ait sandukalar bulunan türbenin, Sahip Ata’nın kendisin-
den önce vefat eden çocukları için inşa ettirildiği, daha sonra bu 
yapının yıkılarak Sahip Ata’nın sandukasının da yer aldığı şimdiki 
türbenin inşasıyla son halini aldığı da ileri sürülmektedir. Külliye 
yapılarının inşasının M.1258’de başlayıp M.1283’te tamamlandığı 
araştırmacılarca kabul edilmiştir (Sönmez 1995: 270). 

2 “Bu mübarek mescidin yapılmasını, muazzam sultân, kölelerin 
azadcısı, Arap ve Acem Sultânlarının efendisi, İzzü’d-Dünyâ 
ve’d-Dîn, fetihler babası, Keyhüsrev oğlu Keykâvus’un  
saltanatı günlerinde -Allah saltanatını daim etsin- Allah’ın 
rahmetine muhtaç, zayıf kul, Hacı Ebubekir oğlu Hüseyin 
oğlu Ali 656 yılında emretmiştir. Allah kendisini, anasını 
ve babasını affetsin” (Duran 2001: 58). Kitabe ayrıca şu 
kaynaklarda geçmektedir; Löytved 1907: 51;  Ferit-Mesut, 
1934: 38;  Konyalı 1964: 506;  Önder, 1971: 113.

3 Lötyved 1907: 52’de ‘Kelul bin Abdullah’ olarak okumuş-

Caminin Geçirdiği Onarımlar ve Bugünkü Durumu 
Camide gerçekleştirilen ilk müdahale güneyine eklenen 
türbenin inşası sırasında olmuştur. Kaynaklarda caminin 
iki kez yangın geçirdiği belirtilmektedir. M.1570 yılında 
gerçekleştirilen tamirat için yapılan keşifte masrafların 
yüksek oluşu yapının ciddi tahribatlar geçirdiğini 
göstermektedir. M.1825 yılında Konya naibi Mevlana es-
Seyyid Mehmed Tahir’in padişaha Sahip Ata Camii’nin 
tamamen harap ve tamire muhtaç durumda olduğunu arz 
etmesiyle yapıda bir keşif daha yapılmıştır. Keşif sırasında 
yapının doğu ve kuzey taraflarındaki duvarları ile kıble 
duvarının mihraba kadar harap olduğu, sakıfının ise 
kaldırılarak yerine yeni ahşap ilave edilmesi gerektiği, ayrıca 
caminin içinin beyaz sıva ile sıvanmasına karar verilmiştir. 
Bu keşif sırasında bahsedilen “on adet yuvarlak dikme” de 
muhtemelen caminin ilk yapıldığı ağaç direkli planına işaret 
ediyor olmalıdır. M.1848 yılında da hanikah, türbe, hamam 
ve buzhane bir takım onarımlar görmüştür (Atçeken 1998: 
112-113). 1871’de bugünkü cami inşa edilmiştir (Konyalı 
1964: 512). 

1964’te Haluk Karamağaralı tarafından günümüzdeki cami 
ve taçkapı arasında kalan avlu kısmında sondaj ve kazı 
çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında öncelikle 
caminin kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerinde sondajlar 
açılmış, burada temel izlerine rastlanmıştır. Ancak caminin 
genişliği düşünüldüğünde bulunan temellerin yapının asıl 
cephe duvarlarına ait olamayacağı sonucuna varılmıştır. 
Caminin tamamen harap olmasından sonra yeniden inşası 
sırasında birer sahın içe çekilerek küçültüldüğü fikriyle yola 
çıkan Karamağaralı, yapının doğu ve batı yönlerinde yaptığı 
çalışmalarda ise tahminleri doğrultusunda eski yapının 
beden duvarlarını köşe dönüşleri ile birlikte tespit etmiştir. 
Ayrıca kuzey yönde taçkapının arkasındaki temeller de 
ortaya çıkarılmıştır (Karamağaralı 1982: 50-51) (Şek.1-2).

1974 senesinde Ömer Yörükoğlu tarafından caminin 
avlusunda yapılan temizlik ve sondaj çalışmalarında 
kandiller, bol miktarda keramik, minareye ait olabileceği 
düşünülen çini parçaları gibi küçük buluntular ele 
geçirilmiştir. Bu çalışma sırasında daha önceki çalışmada 
tespit edilmiş olan temeller, cami zemininden 0.60 m. 
aşağıda kalacak şekilde taşlarla örülerek yükseltilmiştir. 
Taçkapının eşiğinin orijinal olup olmadığının anlaşılması 
için bu kısımda da bir çalışma yapılmış, kapı eşiğinin 
orijinal kotunda olduğu tespit edilmiştir (Yörükoğlu 1981: 
899-903). 

tur. Mayer 1959: 77’de mimar kitabesinin çeşitli kaynaklar-
da ‘Kelül, Kallûl, Kalus, Mallûk ve Mamlûk’ gibi değişik 
şekillerde okunduğu bilgisi verilmiş ve kitabe ‘Kalûk b. Ab-
dallah’ olarak okunmuştur. Kitabenin ‘Kölük bin Abdullah’ 
olarak okunuşu için Bkz. Tuncer 1985: 109; Tuncer 1986: 
44; Sönmez 1995: 270; Duran 2001: 58. Değişik okunuşlara 
bağlı olarak sanatçının kimliği ve inşa ettiği yapılar üzerinde 
değişik yorumlar yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için Bkz.Bay-
burtluoğlu 1993: 132-133; Sönmez 1995: 271-272.  
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Şekil 3 - Konya Sahip Ata Camii, rekonstrüksiyon (Karamağaralı, 1982) / The reconstruction of the Sahip Ata Mosque in Konya (Karamağaralı, 1982)

Yapıdaki son onarım 2006 senesinde başlamış, caminin 
dış cephesinde, üst örtüde, harimde ve çini mihrapta 
çalışmalar yapılmıştır.  Ayrıca taçkapıda ve minarede de 
temizlik ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

On iki ahşap direkle taşınan bir tavana sahip bugünkü 
cami, mihrap eksenindeki daha geniş olmak üzere kıble 
duvarına dik beş sahından oluşan kare planlı bir yapıdır 
(Akok 1972: 7; Karamağaralı 1982: 69, Ş.2). Camiye 
girişi sağlayan kündekâri tekniğindeki ahşap kapı, kıble 
duvarı ve mihrabı ilk inşa tarihinden günümüze ulaşan 
orijinal kısımlardır. Kıble duvarının ortasında, bir kısmı 
zemine gömülü durumda olan mozaik çini tekniğinde 
bir mihrap yer alır. Mihrabın iki yanındaki yarım yıldız 
planlı iki kâgir ayak, karşısındaki ortadan kalkmış serbest 
iki ayakla birlikte mihrap önü kubbesini taşımaktaydı 
(Karamağaralı 1982: 51, 70-Ş.3). 

İlk caminin ortadan kalkmasından sonra inşa edilen 
cami ile taçkapı arasında bir alan kalmış ve burada 
bir avlu oluşmuştur. Karamağaralı’ya göre, caminin 
eski halinde, İnce Minareli Medrese’de olduğu gibi 
taçkapıdan bir mekâna geçiliyor olmalıydı. Bu mekân 
hem harime açılıyor hem de merdivenlerle mahfile belki 
de minare kapıları önündeki sahanlığa çıkıyor olmalıdır 
(Karamağaralı 1982: 51) (Şek.3).

Taçkapı
Bağlı bulunduğu yapının ortadan kalkması sonucu bir 
avlu duvarı üzerinde tek başına ayakta kalan kuzeydeki 
taçkapı camiye girişi sağlamaktaydı (Foto.1). Yazı şeridi, 
geometrik düzenlemeli şeritler ve düğümlü silmelerden 
oluşan dikdörtgen çerçevelere sahip taçkapının niş içinde 
sivri kemerli ve mukarnaslı kapı açıklığı bulunmaktadır. 
Taçkapının iki yanı ana hatlarıyla simetrik olarak 
tasarlanmıştır. Yan bölümlerde sırlı tuğla düzenlemeli 

Şekil 1 - Sahip Ata Camii ve taçkapının kazı sonuçlarına göre planı 
(Karamağaralı, 1982) / The plan of the Sahip Ata Mosque and the 
portal, after archeological excavation (Karamağaralı, 1982)

Şekil 2 - Sahip Ata Camii ve taçkapının restitüsyon planı 
(Karamağaralı, 1982) / The restitution plan of the Sahip Ata 
Mosque and the portal (Karamağaralı, 1982)



15

KONYA SAHİP ATA CAMİİ TAÇKAPISI ÜZERİNE YENİ BİR TESPİT

panolar, altında iri silmelerle oluşturulmuş düğümlü 
kompozisyon içinde iri mazgal pencereler, daha altta ise 
sebil pencereleri bulunmaktadır. Batı yönde minare altında 
kaide konumunda yer alan tuğla kitlenin ön yüzünde 
tuğla ve firuze renkli sırlı tuğla örgülü kompozisyonda 
“Ebubekir” ismi, doğu yanındaki kompozisyonda ise 
“Ali” ismi kufi olarak yer almıştır (Ferit ve Mesut 1934: 
42). Bu panoların altında yivli silmelerle oluşturulmuş 
düğümlü kompozisyonlar sivri kemerli açıklıkları 

çevrelemektedir. Yaklaşık kare formlu bu bölümlerden 
sonra yatay dikdörtgen alan boş bırakılmış, altta ise 
taçkapının küçük bir benzeri olan sebil pencereleri yer 
almıştır (Foto.2-3). 

Bugün taçkapının yalnızca batısında, on altı yivli 
gövdeye sahip,  şerefe üstü yenilenmiş sırlı tuğla 
süslemeli bir minare bulunmaktadır. Sahip Ata Camii 
taçkapısının günümüze ulaşamamış doğu yöndeki 
minaresiyle birlikte, Anadolu Selçuklu mimarisinde 
XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren rastlanılan çifte 
minareli taçkapı tasarımının Anadolu’da bilinen en erken 
tarihli örneği ve öncüsü olduğu kabul edilmektedir. 
Caminin taçkapısı aynı zamanda minarelerin kaidesini 
oluşturmaktadır. Minarelerin oturduğu alan, taçkapının 
iki yanında yer alan sebiller, pencere açıklıkları ve sırlı 
tuğla kufi düzenlemeli kare panolarla oluşturulmuş kare 
prizma gövdelerdir (Foto.4). 

Fotoğraf 1 - Sahip Ata Camii Taçkapısı genel görünüşü (2010) / 
The portal of the Sahip Ata Mosque, general view (2010)

Fotoğraf 2 - Sahip Ata Camii’nin kuzey cephede yer alan taçka-
pısı (2010) / The portal at the Northern facade of the Sahip Ata 
Mosque (2010)

Fotoğraf  3 - Taçkapının doğu tarafındaki düzenleme (2010) / The 
organisation of the east side of the portal (2010)
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Bugün mevcut olan ve tuğladan inşa edilmiş on altı yivli 
gövdeye sahip olan minarenin üzerinde değişik yönlere 
bakan yıldızların arasında gamalı haç benzeri geometrik 
düzenleme yer almıştır4. Bu motiflerin aralarında firuze, 
mor ve lacivert renkli çiniler bulunmaktadır. Minare 
gövdesini oluşturan dilimlerin arası dikey yerleştirilmiş 
firuze rengi çinilerle belirtilmiştir. Minare gövdesi gamalı 
haç motiflerinden sonra üç bordür halinde yerleştirilmiş 
süslemeyle devam etmektedir. Restorasyona kadar bu 
kısım da tamamen bozulmuş durumda olmakla birlikte, 
ilk bordürde zikzaklı yerleştirilmiş bir düzenleme 
içinde mor çinilerle oluşturulmuş bitkisel süsleme, 
daha ince olan ikinci bordürde yine bitkisel kıvrık dal 
süslemesi ve diğerlerine göre daha geniş olan üçüncü 
bordürde ise kalan izlerine göre örgülü kufi yazı şeridi 
bulunmaktaydı. Bordürlerdeki çiniler büyük oranda 
dökülmüş vaziyetteydi (Dündar 1970: 16; Yetkin 1986: 
74) (Foto.5-6).

4 Kaynaklarda minarenin biri yuvarlak biri sivri dilimli ol-
mak üzere alternatif yerleştirilmiş on altı yivli olduğundan 
bahsedilmektedir. Ancak minarenin geçirdiği restorasyonlar 
sonucu günümüzde yivler yuvarlak dilimler halinde gözük-
mektedir. Yuvarlak dilimler süslemeli kuşaklara geçişten 
itibaren sivri dilimli olmakta ve yenilenen üst kısımlardaki 
bordürlerde de bu şekilde devam etmektedir.

Fotoğraf  4 -  Taçkapının batısında bulanan minare kaidesi ve 
minare (2010) / The base and the minaret, west side of the portal 
(2010)

Fotoğraf  5 -  Minarenin restorasyon öncesi durumu (Www.
wowturkey.com) / The minaret before the restoration

Fotoğraf 6 - Minarenin restorasyon öncesi durumu (www.
wowturkey.com) / The minaret before the restoration (www.
wowturkey.com)
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Sarre ve Löytved’in birbirine çok yakın tarihlerde ve 
hemen hemen aynı açıdan alınmış fotoğraflarında, 
yalnızca batı yöndeki minarenin ayakta olduğu, minare 
bordürlerinin harap da olsa henüz tamamen yok olmadığı 
görülmektedir. Minarenin alttaki bölüme göre çapı daha 
dar tuğla örgülü bölümünden sonra bir sıra mukarnas 
ve kirpi saçak örgülü şerefe altı kısmı, şerefenin taş 
şebekeleri düz tuğla örgülü basit külahlı hali XIX. yy. 
sonu - XX. yy. başındaki görüntüsüdür (Löytved 1907: 
50; Karamağaralı 1982: 55, R.1) (Foto.7). Gertrude Bell 
arşivindeki 1905 tarihli fotoğraf (Foto.8) ve 1910 tarihli 
bir kartpostalda da doğu yöndeki minarenin olmadığı, 
taçkapının bordürlerinin üst sırada harap olduğu 
görülmektedir (Foto.9). Taçkapının arkasında görülen 
yapı ve sundurma ise yok olan caminin yerine M.1871’de 
inşa edilen şimdiki cami olmalıdır. 

Minarenin dilimli gövdesinden sonraki kısmı çeşitli 
dönemlerde tamirat görmüş ve özgünlüğünü büyük 
ölçüde kaybetmiştir. Mahmut Akok, minarenin şerefe 
ve petek kısımlarının XVIII. yy.’da yenilendiğinden 
bahsetmektedir (Akok 1972: 9-10). XIX. yy.’a 

Fotoğraf  7 -  Sarre’nin yayınında yer alan fotoğraf, 1910 öncesi 
(Karamağaralı, 1982) / The picture from Sarre, before 1910 
(Karamağaralı, 1982)

Fotoğraf  8 -  Gertrude Bell arşivinden, 1905 / From Gertrude Bell 
archive, 1905

Fotoğraf  9 -  1910 tarihli kartpostalda taçkapı / The portal from 
a postcard, dated 1910  (http://urun.gittigidiyor.com/koleksiyon/ 
1910-konya-sahip-ata-cami-kapisi-nadir-kartposta-44426928)
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muhtemelen bu dönemde yapılmış tamiratlarla ulaşmış 
olan minareye XX. yy. başlarında da müdahalede 
bulunulmuş, özgün olmayan şerefe ve mukarnaslar 
tamir edilmiş, üzeri kurşunla kaplı ahşap konik külah 
ile kapatılarak bir alem konmuştur. 1980’de yapılan 
tamiratında ise minarenin basamakları, külahı ve taçkapı 
arkasındaki merdivenler onarılmış, minarenin yıkılması 
veya yanlara açılmasını önlemek için ahşap hatıllar 
kullanılmıştır (Başar 1998: 311-312). Minare daha sonra 
yenilenmiş bu bölümleriyle birlikte 13 m. yükseklikte son 
bulmaktadır. Günümüzde minareye, taçkapının arkasına 
bu onarımlardan biri sırasında eklenmiş olan merdivenle 
ulaşılmaktadır. Merdiven, taçkapının üstündeki küçük 
bir sahanlığa açılmaktadır. Minarenin kapısı doğu yöne 
bakmaktadır. 

Günümüzde camiden bağımsız olarak duran taçkapı, 
ön cepheden 7.20 m. çıkıntısı, 9.50 m. genişliği ve 
9.40 m. yüksekliği ile bir bina gibi algılanmaktadır. İlk 
inşasında taçkapının ağaç direkli ve dikdörtgen planlı 
camiyle fiziksel bağı bulunduğu taçkapının arkasındaki 
alanda 1964 yılında yapılan kazı çalışmasıyla ortaya 
çıkarılmış, caminin ön cephesinden dışa taşkın küçük 
dikdörtgen planlı bir giriş mekânı oluşturan bu 
bölümün temellerinin bir kısmı tespit edilmiştir. Buna 
göre Karamağaralı’nın uygulandığını düşündüğü plan, 
oldukça yüksek olan taçkapının arkasında altta tonozlu 
giriş biriminin üzerinde yine tonozla örtülü mahfil 
bulunan bir düzenlemedir. Karamağaralı, taçkapının 

yüksekliği göz önüne alındığında, 
taçkapının arkasında iki katlı giriş 
biriminin yer alabileceğini düşünmüş 
olup bu plana göre ikinci kat, Yakutiye 
Medresesi’nde olduğu gibi bir mahfil 
şeklinde yapının iç mekânına açılıyordu. 
Taçkapı üzerinde yer alan minarelere de 
bu mahfile açılan minare kapılarından 
ulaşıyor olmalıydı (Şek.4).

Taçkapı ile minare unsurlarının bir araya 
gelerek yeni bir yaklaşımla taçkapı 
üzerinde minare düzenlemesini meydana 
getirmesi, Anadolu yapıları içinde ilk 
olması açısından önem taşımaktadır. 
Sahip Ata Camii taçkapısının tek 
minareli mi ya da iki minareli mi olduğu 
çeşitli araştırmacıların çalışmalarına 
konu olmuştur.

M. Ferit ve M. Mesut, Sahip Ata’nın 
Konya’da yaptırdığı eserler bahsinde 
“Larende Mescidi” adıyla Sahip 
Ata Camii’nden bahsetmekte, çinili 
minaresinin dikkat çekici olduğu 
bilgisinin yanı sıra “…Evkaf dairesindeki 
eski kayıtlarda çifte minareli olduğu…” 
bilgisini de vermektedir (Ferit ve Mesut 
1934: 36).

İ.H. Konyalı, taçkapıdaki mimari ve süsleme özellikleri 
üzerine ayrıntılı olarak tarifler vermektedir. Konyalı, 
yıldırım düşmesi sonucu caminin minarelerinden 
sağdakinin şerefe altına kadar, diğerinin ise tamamen 
yıkıldığını söylemekte ve minarenin üzerindeki 
mavi-mor sırlı tuğlalardan oluşmuş kazayağı benzeri 
süslemeyi anlatmaktadır. 1871’de bugünkü cami inşa 
edilirken bahçede eski camiye ait ve taçkapıyla bağlantılı 
temel kalıntılarının görüldüğünü, minarenin birkaç kez 
onarım geçirdiğini de söylemektedir (Konyalı 1964: 
505-507, 512). 

M. Akok, Sahip Ata Hanikahı ve Camii’nin 
rölövesini yaptığı çalışmasında çifte minareli 
taçkapının Anadolu’da camiye uygulanmış ilk 
örnek olabileceğinden bahsetmektedir. Akok, mimar 
Kölük bin Abdullah’ın minare kaideleri ve taçkapıyı 
ustalıkla kaynaştırdığını, günümüze minarelerden 
sadece sağdakinin onarım görmüş haliyle ulaştığını 
söylemektedir. Taçkapının süsleme özelliklerini Sivas 
Gök Medrese taçkapısı ile karşılaştırmıştır. Akok, 
bunların yanı sıra çifte minareli kapının arka kısmından 
duvarlara ve bölümlere bağlantılı olduğunun kalan 
izlerden anlaşıldığını ve bu arka bölümde eski caminin 
iki katlı bir bölümünün olabileceğini de düşünmektedir 
(Akok 1972: 6, 9-10).

Şekil 4 - Sahip Ata Camii, kazı sonuçlarına göre giriş birimi restitüsyonu (Karamağaralı,  1982) 
/ Sahip Ata Mosque, the restitution of the entrance hall after the excavation (Karamağaralı 
1982)
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Sahip Ata Camii’nin avlusunda yaptıkları kazıyla 
yapı hakkındaki en kapsamlı araştırmalardan 
birini yapmış olan Haluk Karamağaralı’nın 
restitüsyonuna göre de cami çifte minareli bir 
düzenlemeye sahip olmalıdır. Doğudaki minarenin 
tamamen, batıdakinin ise şerefe dahil olmak üzere 
üst kısmının yıkık olduğunu Karamağaralı da 
söylemektedir (Karamağaralı 1982: 49, 51, 74-Ş.7, 
75-Ş.8) (Şek.5). 

T. Cantay, XII.-XIII. yüzyıllarda Anadolu’da 
cephe düzenini incelediği tezinde Sahip Ata Camii 
ile ilgili verdiği bilgilerde yapının kesinlikle 
tek minareli olduğunu söylemektedir. Cantay’a 
göre, taçkapının simetrik düzeni yapının çifte 
minareli olarak düşünülmesine yol açmış ve bu 
değerlendirmelerde taçkapının mimari kuruluşu 
yeterince dikkate alınmamıştır. Cantay, taçkapının 
daha yapım aşamasında tek minareli olarak 
tasarlandığını, batıdaki minarenin geçişi için 
duvarda gerekli düzenleme yapıldığı halde doğu 
taraf için aynı durumun söz konusu olmadığını 
belirtmektedir (Cantay 1982: 468).

O.C. Tuncer, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve 
Moğollar adlı çalışmasında yapı yaptırma ortamı, 
kültürel ortam, baniler, mimarlar ve yapılardaki 
etkiler gibi çeşitli başlıklar altında yapıları 
incelemiş ve Sahip Ata Camii’ne de çalışmasında 
yer vermiştir. Tuncer’e göre doğu kökenli mimar 
Kölük bin Abdullah’ın muhtemelen Azerbaycan 
üzerinden aldığı etkileri bu yapıda yorumlamasıyla, 
taçkapı üzerinde minare Anadolu’da uygulanmıştır. 
Ancak Tuncer, çalışmasında yapının çifte minareli 
olabileceğinden bahsetmekle birlikte, görüşü 
Anadolu’da hala devam eden bir Selçuklu geleneği 
içinde yapıda tek minare inşa edildiği yönündedir 
(Tuncer 1986: 11, 44)5. 

E. Başar, doktora çalışmasında ele aldığı yapıda izleri 
değerlendirerek, taçkapıda tek minare yer aldığını ve 
ikinci bir minare tasarlanmadığını ve inşa edilmediğini 
belirtmektedir (Başar 1997: 85).

Yakın tarihli yayınlardan Konya Kültür Varlıkları 
Envanteri’nde de yer alan yapının muhtemelen çifte 
minareye sahip olduğu, ancak doğu yöndeki minarenin 

5 Tuncer 1986: 11, dpn.2’de; “…Taçkapısı iki minare-
lidir…”, 44’de; “…Kelük te doğudan gelen bir mimardır. 
İlk yapısındaki yorumunu bilmiyoruz. Oysa Nizamiye 
Medresesinin ahşap pencere kanadı zaten büyük Selçuklu 
yorumundadır. Nakkaş ve ressam olduğuna bakılırsa, bunun 
tasarımı da kendine aittir. Çocukluk ve delikanlılık döne-
minde tanıyıp sevdiği anıtsal yapılar ve özellikle Nahçıvan 
odağı özlemi için ancak 1258’ler uygun ortam olabilir. Yine 
de ağır basan Anadolu Selçuklu geleneği karşısında, Anad-
olu’daki bu ilk uygulamasında, taçkapıya ancak tek minare 
yerleştirebilir.” demektedir.

yapılıp yapılmadığının meçhul olduğu belirtilmektedir 
(Karpuz 2009: 46). 

Taçkapı üzerinde ikinci bir minarenin yer alıp almadığı 
konusundaki yorumlar, taçkapının günümüzde büyük 
ölçüde değişmiş olduğunu gördüğümüz arka cephesine 
bağlı kalınarak yapılmıştır. Kapının arka cephesinde 
yarı tuğla, yarı taş örgü görülmektedir. Minareye 
ulaşımı sağlayan merdiven, küçük kapı açıklığı dışında 
arka cephenin neredeyse yarısını kapatmaktadır. Söz 
konusu cephe çeşitli onarımlar esnasında değişmiş 
olduğundan kapının arkasında bulunduğu varsayılan 
giriş biriminin duvarlarda herhangi bir izi kalmamış 
(Foto.10), ancak Karamağaralı yaptığı kazı sonrasında 
giriş birimi olarak değerlendirdiği bu alanın temel 
izlerine ulaşmıştır. Günümüzdeki durumunda taçkapı 
arkasındaki duvarın, giriş biriminin yan duvarlarıyla 
olan bağlantısı ve izleri tamamen kaybolmuştur. 
Taçkapının minare girişleri seviyesindeki sahanlıkta 
ve burada taçkapının arka duvarında yine pek çok 
değişiklik izlenebilmektedir. Taçkapının minare 
girişleri seviyesinde, orta bölümünde iki yanı 
pahlı tuğla-moloz taş örgülü duvar vardır. Batıdaki 
minarenin tuğla örgülü kaide kısmında, kapı açıklığı 
ve minare merdivenleri görülmektedir. Günümüze 
ulaşamamış olan doğudaki minarenin pabuçluğu 
önündeki sahanlık, önüne duvar örülmesi suretiyle 
kapatılmış olmalıdır. 

Şekil 5 - Sahip Ata Camii’nin rekonstrüksiyonu (Karamağaralı, 1982) / 
The reconstruction of the Sahip Ata Mosque
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Konya Sahip Ata Camii’nde 2006-2007 yılında başlayan 
restorasyon taçkapıda devam etmiş, taçkapının ön 
yüzünün temizlenmesi dışında arka cephesinde ve 
minarede de çalışmalar yapılmıştır (Foto.11-12). Konya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
12.03.2007 tarih ve 1505 numaralı kararında, camide 
yapılacak olan çalışmalar listelenmiştir. İlgili kararda 
taçkapı ve minareyle ilgili olarak da, çimentolu 
sıvaların raspasının yapılması, taçkapı ve minarede 
çini onarımlarının gerçekleştirilebilmesi için temizlik 
çalışması yapılması, ayrıca uygulama sonrası rapor ve 
fotoğrafların Kurul’a iletilmesi yer almıştır6. Doğu yönde 

6 T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Kültür  ve Tabiat 

minarede tahminen çimento raspası yapılması sırasında, 
minarenin pabuç kısmının arkasında duvarda yıkım 
yapılarak bir açıklık oluşturulmuştur. Yine 23.07.2007 
tarih ve 1801 numaralı ikinci kararda ise, “Yıkılmış olan 
minare kasasından çıkan çini parçaların bir kısmı mevcut 
minarenin eksik bölümlerinde kullanılacak durumdadır. 
Bu parçaların bezemenin orijinal görünümünü bozmadan 
eksik olan yerlerde kullanılmasına,” ifadesinin yer 
aldığı bir madde bulunmaktadır7. Yukarıdaki bilgiler 
Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu arşivinden elde edilmiş olmakla birlikte, kurulda 
yapının geçirdiği bu onarım ile ilgili rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projelerine ulaşılamamıştır. Tarafımıza 
verilen bilgi, kurul arşivinde bu çalışmaya dair herhangi 
bir proje bulunmadığı yönündedir. Bundan sonra Konya 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde de benzeri bilgilere 
ulaşılmaya çalışılmış ancak bir netice elde edilememiştir8. 

Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Toplantı Tarihi ve 
No: 12.3.2007 – 117 Karar Tarihi ve No: 12.3.2007 – 1505, 
Toplantı Yeri: Konya.

7 T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Kültür  ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Toplantı Tarihi ve 
No: 12.7.2007 – 139 Karar Tarihi ve No: 12.7.2007 – 1801, 
Toplantı Yeri: Konya.

8 Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bizi restorasyonu ya-
pan firmaya yönlendirmiş, ancak buradan da bir sonuç elde 
edilememiştir. Konya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nde de 
benzer şekilde herhangi bir veriye ulaşılamamıştır.

Fotoğraf 10 -  Sahip Ata Camii arka cephesi (Karamağaralı 1982)
/ The rear facade of the portal

Fotoğraf 11 -  Sahip Ata Camii taçkapının onarım sırasındaki 
görünüşü (2007) / The view of the portal during the restoration 
(2007)

Fotoğraf 12 -  Taçkapının onarım sırasındaki görünüşü, arka cephe 
(2007) / The view of the portal during the restoration, rear facade 
(2007)
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Yapıyı 2007 senesinde ziyaret ettiğimizde doğu 
yöndeki minare kaidesinin arka yüzünde oluşan açıklık 
ve taçkapıdaki sırlı tuğla-çinilerle ilgili çalışmalar 
dikkatimizi çekmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 
inceleme için gerekli izinler alındıktan sonra aşağıda 
bahsedeceğimiz tespitleri yapmak mümkün olmuştur 
(Foto.13-14). 

Restorasyon çalışması esnasında doğu yöndeki minare 
pabucunda açılan duvardan içeriye girildiğinde 
yıkılan minareye ait olduğu anlaşılan tuğla örgülü 3-4 
basamağı ve minare çekirdeğini tespit etme imkânı 
olmuştur. Minare yıkıldıktan sonra muhtemelen bir 
miktar molozu, minare kasasını daha muhkem hale 
getirmek için merdiven boşluğuna doldurulmuş 
olmalıdır. İzlerden anlaşıldığı kadarıyla bu dolgunun 
üzeri de moloz taş, tuğla kırıkları ve kireçli bir harçla 
kapatılmıştır. Harcın içinde küçük firuze sırlı tuğla 
parçaları görülmektedir. Kurul kararında bahsedilen 

minare boşluğundan çıkan çini parçaları, yukarıda 
da belirttiğimiz gibi yıkılan minarenin bir kısım 
molozunun burada dolgu olarak kullanılmasından 
ötürü ulaşılabilen parçalardır. Ancak söz konusu çini 
parçalarını görmek ya da batı yöndeki minarenin 
restorasyonunda kullanıp kullanılmadığını da 
öğrenmek mümkün olmamıştır (Foto.15-18). 

Fotoğraf 13 -  Taçkapının arkasında, minare kapıları seviyesinde 
duvarda açılan bölüm (2007) / The distructed portion at the level 
of the minaret doors, behind the portal (2007)

Fotoğraf 14 -  Taçkapının arkasında, minare kapıları seviyesinde 
duvarda açılan bölüm, detay (2007) / The distructed portion at the 
level of the minaret doors, behind the portal, detail (2007)

Fotoğraf 15 -  Doğu yönde yer alan yıkılmış minarenin merdiven 
çekirdeği ve tuğla örgülü basamaklar (2007) / The brick steps and 
the core of the staircase of the collapsed minaret at the East  (2007)

Fotoğraf 16 -  Doğu yönde yer alan yıkılmış minarenin merdiven 
çekirdeği ve tuğla örgülü basamaklar (2007) / Inside of the east 
minaret and brick stairs (2007)
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Günümüze ulaşan basamakların merdiven çekirde-
ğindeki dönüşünden, merdivenin yukarı doğru devam 
ettiği ve minare yıkıldıktan sonra üst kısmı kapatılmak 
suretiyle bu alanın işlevini yitirdiği anlaşılmaktadır. 
Minarenin ne zaman ve ne şekilde tahrip olduğu 
bilinmemekle birlikte, XVI. yüzyıldan itibaren vuku 
bulan yangınlar esnasında, özellikle XIX. yüzyılın 
başlarında iyice harap olan ilk camiyle birlikte 
taçkapının da zarar gördüğü, minarenin de bu sırada 
yıkıldığı düşünülebilir. Zira günümüze ulaşan batı 
yöndeki minare de muhtemelen tahrip olmuştur. 

Restorasyon çalışmalarında, doğudaki minarenin 
pabuçluğunun arkası, batıdaki minare gibi pahlı 
biçimde düzenlenmiş ve minare kapısı da konmuştur 
(Foto.19-20). Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, 
restorasyon çalışmaları sırasında rölöve, restitüsyon 

ve restorasyon projeleri yapılmadığı (ya da yapıldıysa 
ilgili kurumlarda bulunamadığı) için doğudaki minare 
kaidesinde ne gibi bir uygulamanın yapıldığını tespit 
etmek mümkün olmamıştır. 

Taçkapıda çinilerle ilgili yapılan çalışmalarda 
ise; minarelerin altındaki tuğla örgülü kübik 
bölümlerde geometrik geçmeli örgü düzenlemesine 

Fotoğraf 17 -  Minare yıkıldıktan sonra minare kasasının moloz 
taş, tuğla ve harçla kapatılan üst kısmı (2007) / The upper side of 
the demolished (east) minaret  which closed with stone, brick and 
mortar

Fotoğraf 18 -  Minare yıkıldıktan sonra minare kasasının moloz 
taş, tuğla ve harçla kapatılan üst kısmı (2007) / The upper side of 
the demolished (east) minaret  which closed with stone, brick and 
mortar

Fotoğraf 19 - Taçkapının arka cephesi, restorasyondan sonra 
(2010) / The back side of the portal after restoration (2010)

Fotoğraf 20 -  Doğu yöndeki minare pabuçluğu, restorasyondan 
sonra (2010) / The entrance of the east minaret, after restoration 
(2010)
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sahip panolarda silmelerin arasında çini yer alması 
gereken bölümler firuze renkle boyanmıştır. Bunların 
üzerinde, firuze sırlı tuğlalar ile doğuda “Ali”, batıda 
“Ebubekir” isimlerinin yer aldığı panolarda yazıların 
dökülmüş olan bölümleri boyanarak tamamlanmıştır. 
Minare gövdesinde dilimlerin yüzeylerinde yer alan 
geometrik süslemelerin içlerinde tahrip olmuş ve 
dökülmüş çiniler de aynı şekilde boyanarak elden 
geçirilmiştir. Onarımda dilimlerin üzerinde yer alan 
süslemeli kuşaklardan ilk sıradakinde rumi dizisinden 
oluşan ince bir bordür ile arada boş bırakılmış ince 
kuşaklardan sonra firuze üzerine siyah desenle 
geometrik düğümlü geçmeli bir kompozisyonun yer 
aldığı kuşak da tamamen boya ile yeniden yapılmıştır 
(Foto.2-3, Foto.21).

Sonuç
Sonuç olarak, restorasyon esnasında doğu yöndeki 
minarenin merdiven basamaklarının tespitiyle 
taçkapının iki minareli olarak inşa edildiği ve bu 
şekliyle (şimdiye kadarki bilgilerimiz dahilinde) 
Anadolu’da inşa edilen ilk çift minareli taçkapı olduğu 
kesinlikle belirlenmiş olmaktadır. Böylelikle çeşitli 
araştırmacıların çalışmalarına konu olmakla ve çift 
minareli olduğu genellikle kabul görmekle birlikte, 
fiziki herhangi bir izi ya da kaynaklarda herhangi 
bir bilgisine rastlanmaması nedeniyle muğlak kalan 
bu konu açıklığa kavuşmuş olmaktadır.  Yukarıda 
da belirttiğimiz gibi taçkapı en erken olarak tespit 
edebildiğimiz 1905 tarihli fotoğrafta da tek minareli 
görülmektedir. Yangın, deprem vb. sebeple tahrip olan 
caminin 1825 yılında harap durumda olduğu tespit 
edilmiştir. 1871 yılında caminin yeniden inşa edildiği 
sırada taçkapı ile fiziki bağlantısının kesildiği dikkate 
alındığında muhtemelen harap ya da yıkılmış olan 
doğu yöndeki minarenin de bu sırada kaldırıldığı veya 
yeniden ele alınmadığı mümkün gözükmektedir. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi, yapılardaki çini ve 
sırlı tuğla süslemeli alanların su bazlı toprak boyalarla 
boyanarak eksik desenlerin tamamlanması ya da 
kaybolan desenlerin yeniden meydana getirilmesi 
yaklaşımı ise son senelerde sıklıkla karşımıza çıkan 
bir uygulama olup, bunun ileride yapılarda ne gibi 
sorunlar oluşturacağı bilinmemektedir. Söz konusu 
çalışmalarda, çok harap olan tuğlaların çıkartılarak 
yerlerine yeni sırlı tuğlalar yerleştirildiği ya da 
tuğlanın durumu iyi ise üzerindeki eksik bölümlerin 
tamamlanarak ve boyanarak sırlı tuğla görüntüsünün 
verildiği çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir. Ancak 
yapılarda özgün olan sırlı tuğla-çini, yeni sırlı 
tuğla-çini ve boyanarak sırlı tuğla-çini görünümü 
verilen alanların sağlıklı bir şekilde algılanması da 
mümkün olmamaktadır. Aynı durum Sahip Ata Camii 
taçkapısındaki ve minaredeki süslemeli alanlar için 
de geçerlidir. Bu yapı için bazı bölümlerde yeni sırlı 
tuğla-çini kullanıldığı bazı bölümlerde de boyama 
yapıldığı söylenmekle birlikte çalışmaları tespit eden 
fotoğraflara ulaşılamadığı için sağlıklı bir ayrım 
yapmak mümkün olmamakla birlikte, yapıda görülen 
firuze rengin tonundan ve desenlerin işlenme tarzından 
boyama oldukları ihtimali kuvvetli görülmüştür9. 

9 Restorasyonlarda sırlı tuğla ve çini süslemeli alanlarda 
boya kullanımı, Sivas Çifte Minareli Medrese, Sivas 
Gök Medrese, Siirt Ulu Cami Minaresi gibi yapılarda da 
benzer şekilde karşımıza çıkmaktadır. Sivas Çifte Minareli 
Medrese’nin Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki 
dosyasında söz konusu çalışmaları (tuğla değiştirilmesi, 
boyayarak tamamlama ve sadece izleri kalmış olan bir 
desenin, desen tespitinden sonra tamamen boyanarak 
yeniden oluşturulması) gösteren fotoğraflar yer almaktadır.

Fotoğraf 21 -  Minarenin restorasyon sonrası görünümü (2010) / 
The view of the minaret after restoration (2010)
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Bu ve benzeri anıtsal yapılarda özellikle restorasyonlar 
sırasındaki tespitlerin önemi böylelikle bir kere daha 
öne çıkmakta, gerekli belge ve görsel malzemelerin, 
restorasyonları yapan firmalar ve ilgili resmi kurumların 
arşivlerinde bulunmayışı ise her türlü belgenin 
dijital ortamda rahatlıkla saklanabildiği günümüz 
teknolojisinde oldukça şaşırtıcı bir durum olarak 
dikkatimizi çekmektedir10. 

10 Sahip Ata Camii’nde restorasyonu yapan müteahhit firmanın 
kim olduğu tespit edilememiş, Konya Anıtlar ve Rölöve 
Müdürlüğü’nün, bilgisi olduğunu belirtmesine rağmen 
bir sonuca ulaşılamamıştır. Taçkapıda ve minarelerde ise 
Celaleddin Küçük - Mine Yar ve ekipleri çalışmış olup ilgili 
konularında kendilerine de danışmamıza rağmen (görsel 
malzeme vb) yine bir sonuç elde edilememiştir. İlgili resmi 
kurumların durumları da metinde belirtilmişti.
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Özet
Kelile ve Dimne’nin İslam dünyasındaki çevirilerinden haberdar olan müderris, hattat ve şair Ali Çelebi, eseri Türk 
diline de aktarmaya niyetlenir. Hümâyûnnâme olarak adlandırdığı çevirisini tamamladıktan sonra Kanuni Sultan 
Süleyman’a sunar ve eser padişahın büyük beğenisini kazanır. Hümâyûnnâme yazıldığı yüzyıl ve sonrasında sevilir, 
yüz dokuz kopyası hazırlanır. Bir kısmı sultani nitelikte tezhiplerle bezeli bu örneklerin dördü resimlidir ve 16.yüzyıl 
sonlarında Osmanlı yönetimindeki eyaletlerde hazırlanmışlardır. Batı kültürünün de ilgisini çeken eserin batı dillerine 
birçok tercümesi yapılır. İşte bu çalışmanın amacı Hümâyûnnâme’nin resimli ve sultani nitelikte kopyalarının 
ketebe ve ön kayıtlarından yola çıkarak üretildiği çevreleri, hami-alıcı kitlesini ortaya koymak, başka bir deyişle 
bu seçkin örnekler çerçevesinde eserin popülerlik kazandığı kitleyi saptamaktır. Yazmanın batı dünyasındaki algısı, 
sultani nitelikte tezhiplerle bezeli örneklerinin nerelerde ve hangi yüzyıllarda yoğunluk kazandığı ve tezhiplerin 
tasarım programı; resimli kopyaların üslup özellikleri ve ketebesi bulunmayan resimli nüshaların benzer örneklerle 
karşılaştırmalar çerçevesinde üretim yerlerinin saptanması yazının diğer kapsamını oluşturur. Ayrıca resimlerin 
ikonografik değerlendirmesiyle de yazmaların üretim yerleri konusundaki soru işaretleri aydınlatılmaya çalışılmıştır.
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Abstract
Ali Chelebi, a scholar, calligrapher and a poet, who was aware of the existence of Kelile ve Dimnes’ translations, 
intended to translate it into Turkish. After completion, he named his work as Hümâyûnnâme and presented it to 
the Sultan Suleiman the Magnificient who appreciated him with his work. This work became famous in his time 
and a hundred and nine copies were produced from then. Four of these copies which were decorated with sultanic 
illuminations are illustrated and had been produced in the outer provinces of Ottoman Empire. There were also some 
translations of Hümâyûnnâme into Western languages as well. In this regard, the major aim of this paper is to clarify 
the circles in which these works are produced, the patron and client profile, based on the colophon records of some 
copies of sultanic quality or in other words to determine the masses among which these artworks became popular 
in terms of elite examples. The other aim of the paper consists of these topics: The perception in Western culture 
regarding these manuscripts; the time and place these sultanic illuminated examples became dense and popular; the 
design program of these illuminations; the style of illustrated copies; the determination of production locales of some 
copies which bear no information on the colophon records through comparison with similar other manuscripts. In 
addition to these aims, the question marks surrounding the production locales of the manuscripts are being clarified 
through iconographic evaluation of the illuminations.

Keywords: Hümâyûnnâme, Nasihatname, Patronage, Popularity, Style-Iconography.
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Hümâyûnnâme’nin Hazırlanış Öyküsü, Türü, 
Osmanlı ve Batı Dünyadaki Algısı
Bu çalışmanın konusu olan Hümâyûnnâme, Vishnuşarman 
adında bir Brahman’ın, bir kralın üç oğluna, hayvanların 
dilinden devlet yönetimi hakkında bilgi vermek amacıyla 
yazdığı Pançatantra adındaki bir nasihat kitabına 
dayanır. Sanskrit dilinde yazılan Pançatantra’nın Keşmir 
ya da Güney Batı Hindistan’da, 100-500 yılları arasında 
hazırlandığı sanılmaktadır1.

Pançatantra, onun varlığından haberdar olan Sasani 
hükümdarı Nuşirevan’ın (531-579) çabalarıyla ele 
geçirilir, Sanskritçe’den Pehlevice’ye tercüme ettirilir 
ve Arap edebiyatının önemli yazarlarından İbn-el 
Mukaffâ’nın (ö.759?) bu Pehlevice yazılmış kopyayı 
Arapça’ya Kelile ve Dimne adıyla tercümesi ile İslâm 
dünyası bu eserle tanışır2. Bundan böyle Mukaffâ’nın 
eserinin başka dillere tercümeleri yoluyla Kelile ve 
Dimne gerek İslâm, gerekse Batı edebiyatında yaygınlık 
kazanır ve eserin birçok resimli -ki bu 13.yüzyıldan 
19.yüzyıla kadar geniş bir süreci kapsar- ve resimsiz 
kopyası hazırlanır3. Kelile ve Dimne’ye İslâm dünyasında 
1 Pançatantra hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. J. Hertel, Das 

Pancatantra. Seine Geschichte und seine Verbreitung, Leipzig 
and Berlin, 1914; Franklin Edgerton, The Panchatantra Re-
constructed, 2 vols., New Haven, 1924; A.W. Ryder, The Pan-
chatantra, Chicago, 1925; Kemal Çağdaş, Pançatantra Masal-
ları, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1962; François De Blois, 
“The Pancatantra: From India to the West and Back”, A Mirror 
of Princes from India: Illustrated Versions of the Kalilah wa 
Dimnah, Anvar-i Suhayli, Iyar-i Danish and Humayun Nameh, 
Ed. Ernst J. Grube Bombay, 1991, s.10-15.

2 François De Blois, “Burzoy’s Voyage to India and the Origin 
of the Book of Kalilah wa Dimnah, Journal of the Royal Asi-
atic Society, Third Series, Vol. 2, No. 1, April, 1992, s.85-87; 
François De Blois, “Burzoy’s/Burzuyah’s Voyage to India, A 
Mirror of Princes from India: Illustrated Versions of the Kali-
lah wa Dimnah, Anvar-i Suhayli, Iyar-i Danish and Humayun 
Nameh, Ed. Ernst J. Grube Bombay, 1991, s.8-9.

3 Kelile ve Dimne’nin çevirileri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Ömer Rıza Doğrul (Çev.), Kelile ve Dimne, İstanbul, 1941, s.3-
8; Kadriye Yılmaz Orak ve Mahmut Berköz, “Kelile ve Dimne 
Tercümeleri ve Kitlelerin Eğitimindeki Rolü”, Türkiyat Mec-
muası, C.23. Güz, 2013, s.207-232; “Abuzer Kalyon, “Kelile ve 
Dimne’nin Tercüme Serüveni”, Dîvân. İlmî Araştırmalar, S.16 
(2004/1), s.227-237; Kelile ve Dimne’nin resimli nüshaları hak-
kında ayrıntılı bilgi için bkz. Ernst J.Grube, “Prolegomena for 
a Corpus Publication of Illustrated Kalilah wa Dimnah Manu-
scripts”, Islamic Art, IV, 1990-1991, s.301-481; Eleanor Sims, 
“16th-Century Persian and Turkish Manuscripts of Animal 
Fables in Persia, Transoxiana and Ottoman Turkey”, A Mirror 
of Princes from India: Illustrated Versions of the Kalilah wa 
Dimnah, Anvar-i Suhayli, Iyar-i Danish and Humayun Nameh, 
Ed. Ernst J. Grube, Bombay, 1991, s.98-123; Ernst J.Grube, 
“15th Century Kalilah wa Dimnah Manuscripts”, A Mirror of 
Princes from India: Illustrated Versions of the Kalilah wa Dim-
nah, Anvar-i Suhayli, Iyar-i Danish and Humayun Nameh, Ed. 
Ernst J. Grube, Bombay, 1991, s.78-97; Julian Raby, “The Ear-
liest Illustrations to Kalilah wa Dimnah”, A Mirror of Princes 
from India: Illustrated Versions of the Kalilah wa Dimnah, An-

duyulan ilgi sadece onun çok sayıda resimli kopyasının 
hazırlanması ile sınırlı kalmamış, eserin çeşitli hikâyeleri 
başka yazarlar tarafından çalışmalarında kullanılmış, 
onun metnini taklit eden ya da metninin kurgusunu örnek 
alan eserler de üretilmiştir4. Kelile ve Dimne’ye İslâm 
dünyasında duyulan ilgi Osmanlı Sarayı’nda da yankı 
bulur ve eserin 15. yüzyıl İstanbul’undan, II. Bayezit’in 
(1481-1512) “Sarayı”ndan Farsça yazılmış iki resimli 
kopyası günümüze ulaşır5.

Kelile ve Dimne’nin İslâm dünyasında getirdiği ses, 
anlaşılan 16. yüzyılda yaşayan müderris, hattat ve şair 
Ali Çelebi’nin de kulağına çalınır. Eserinin ön sözünde 
Hint, Pehlevi, Arap ve Fars dillerine çevirileri yapılarak, 
bukalemun renkleri gibi çeşit çeşit giysilerle yüz gösteren 
Kelile ve Dimne’nin henüz Türk dibası ile donatılmadığını 
belirtmesi, onun kitabın İslâm dünyasında yapılan 
tercümelerinden haberdar olduğunu gösterir. Bu nedenle 
uzun zamandır aklında, vakit bulduğu bir sırada bu kitaba 
adı geçen nüshaların birisinden “Arap sarığı kalemi 
ile Türkçe elbise giydirme” düşüncesi bulunduğunu 
söyleyen yazar, Edirne’deki Yeni Cami civarında yer 
alan Eski Medrese’ye müderris olarak atandıktan 
sonra, tatil zamanlarında eseri çeviri işine girişir6. Ali 
Çelebi çeviri için Kelile ve Dimne’nin Kâşifi tarafından, 
Timurlu Sultan Hüseyin Baykara’nın veziri Emir 
Ahmed Süheylî için Envâr-ı Süheylî adıyla yapılmış 
Farsça tercümesini temel alır, çünkü ona göre bu eser 
önceki çeviri nüshaları eski din kitapları gibi hükümsüz 

var-i Suhayli, Iyar-i Danish and Humayun Nameh, Ed. Ernst J. 
Grube, Bombay, 1991, s.16-32; Karl Khandalavala ve Kalpana 
Desai, “Indian Illustrated Manuscripts of the Kalilah wa Dim-
nah, Anvar-i Suhayli and Iyar-i Danish”, A Mirror of Princes 
from India: Illustrated Versions of the Kalilah wa Dimnah, An-
var-i Suhayli, Iyar-i Danish and Humayun Nameh, Ed. Ernst 
J. Grube, Bombay, 1991, s.128-144; Bernard O’Kane, Early 
Persian Painting, Kalila and Dimna Manuscripts of the Late 
Fourteenth Century, I.B. Tauris, London, New York 2003.

4 Kelile ve Dimne konulu eserler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Grube, “Prolegomena for a Corpus Publication…”; Manijeh 
Bayani, “Kalilah ve Dimnah Themes in Persian Literature”, A 
Mirror of Princes from India: Illustrated Versions of the Kali-
lah wa Dimnah, Anvar-i Suhayli, Iyar-i Danish and Humayun 
Nameh, Ed. Ernst J. Grube, Bombay, 1991, s.124-127; Şebnem 
Parladır, Resimli Nasihatnameler: Ali Çelebi’nin Hümâyûn-
nâmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat 
Tarihi Anabilim Dalı, Türk-İslam Sanatı Bilim Dalı Yayınlan-
mamış Doktora Tezi, İzmir, 2011, s.26-31.

5 897/1492 tarihli birinci kopya Nasrullah’ın Gazneli hükümdarı 
Behram Şah için hazırladığı nüshanın Muhammed b. Mahmud 
Rengî el-Buharî eliyle istinsahıdır (BİK Hüseyin Çelebi 763). 
Bu eser hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Zeren Tanındı, “15th 
Century Ottoman Manuscripts and Bindings in Bursa Librar-
ies”, Islamic Art, IV, 1990-1991, s.143-174. 901/1495 tarihli 
ikincisi Ahmed b. Mahmud et-Tûsî-i Kânî çevirisinin kopyas-
ıdır (BPWM MS 51.34). Bu eser hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. G.M. Meredith-Owens, “A Persian Manuscript of the 
Reign of Bayezid II with Ottoman Miniatures”, Bulletin of the 
Prince of Wales Museum of Western India, 10, 1967, s.27-31.

6  Ali Çelebi, Hümâyûnnâme (TSM R.843), vr.4b-5a.
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kılar7. Çevirisinin müsveddeleri erdemli ve büyük 
zatların sınavından geçtikten ve övgü ve takdirlerini 
kazandıktan sonra çalışma dönemin padişahı Kanuni 
Sultan Süleyman’a (1520-1566) sunulur8. Rivayete 
göre Kanuni, kendisine takdim edilen bu nüshayı bir 
gecede okur ve çok beğenir. Bunun üzerine ertesi gün 
Ali Çelebi’yi Bursa kadılığına atar9. Kanuni’nin kitabı 
bundan sonra her gece okuduğu öne sürülür10. Eserinde 
“İslâm Padişahı, Varlıkların Maliki, Hz. Süleyman ve 
Vezir Âsaf Tahtlı Sultanın Övülmesi” başlığı altında 
Kanuni Sultan Süleyman’ı yücelten Ali Çelebi, onun 
için hazırladığı bu çeviriye Hümâyûnnâme adını verir. 
Yazarın padişaha övgü bölümünün sonunda yer verdiği 
dizelerde belirttiğine göre eserin adı gayıptan gelen bir 
ses tarafından konulmuştur11.

Ali Çelebi eserinin önsözünde Hümâyûnnâme’nin 
metninin dayandığı Kelile ve Dimne’nin İran hükümdarı 
Nûşirevân (531-597), Abbasi halifesi Mansur (754-
775), Samani hükümdarı Nasr bin Ahmed (914-943), 
Gazneli hükümdarı Behramşah (1117-1157) ve Timurlu 
Sultan Hüseyin Baykara’nın (1438-1506) veziri Emir 
Ahmed Süheylî için iyi yönetim konusunda bir yol 
gösterici olduğunu vurgular12. Bu bağlamda Kelile ve 
Dimne ve dolayısıyla Hümâyûnnâme bir nasihat kitabı 
–nasihatname- niteliği taşır. Şunu da belirtmek gerekir ki 
İslam dünyasının ilk kez nasihatname türünde bir eserle 
karşılaşması, yine Abbasi halifesi Mansur’a ithafen İbn 
Mukaffa tarafından yapılan Kelile ve Dimne tercümesi 
aracılığıyladır. Bundan böyle gerek Mukaffa’nın başka 
dillere tercümesi, gerekse başka yazarlar tarafından 
kaleme alınan eserler yoluyla İslam nasihatname 
literatürü zenginleşir13. Tıpkı Kelile ve Dimne gibi bu 
eserlerden bir kısmının minyatürlü kopyaları İslam 

7 Aynı eser, vr.5a-5b.
8 Aynı eser, vr.6b-9b.
9 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi I, Haz. Bekir Sıtkı Bay-

kal, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s.64-65; 
Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, 3 (Beşinci Cilt), Yay. Haz. 
Mümin Çevik - Erol Kılıç, Medya Ofset, s.225. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Hümâyûnnâme kendisine takdim edildiği zaman 
eseri bir gecede okuduğu hakkında ayrıca bkz. Amil Çelebi-
oğlu, Kanuni Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, İstanbul, 
1994, s.36.

10 Esin Atıl, The Age of Sultan Süleyman the Magnificent, New 
York, 1986, s.26.

11 Hümâyûnnâme, vr.6b-9b.
12 Aynı eser, vr.4a.
13 İslâm nasihatnâme literatürü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

Agâh Sırrı Levend, “Siyasetnameler”, Türk Dili Araştırmaları 
Yıllığı Belleten 1962, (2.baskı Ankara 1988), s.167-194; Agâh 
Sırrı Levend, “Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız”, Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı Belleten 1963, (2.baskı Ankara 1988), 
s.89-115; Ann K. S. Lambton, “Islamic Mirrors for Princes”, 
Atti Del Convegno Internazionale Sul Tema: La Persia Nel 
Medioevo (Roma 31 Marzo-5 Aprile 1970), Roma 1971, s.419-
442; Ahmet Uğur, Osmanlı Siyâset-nâmeleri, Kayseri, 1988, 
s.13-17, 73-83; Nimet Yıldırım, Fars Edebiyatında Kaynaklar, 
Erzurum, 2000, s.443-469.

resim sanatı örnekleri arasında yer alır14. Osmanlı 
nasihatname literatürü de başlangıçta bağlı olduğu 
İslam kültürünün etkisinde kalmış ve 14.yüzyıldan 
itibaren Kelile ve Dimne, Keykavus b. İskender’in 
Kabusname, Sadi’nin Gülistan ve Bustan gibi eserlerinin 
tercümesi yoluyla hükümdarlara öğütler veren kitaplar 
Osmanlı yazım geleneği içinde yer almaya başlamıştır. 
14.yüzyıl ve sonrasında tercüme eserlerin yanında 
telif eserler de kaleme alınmış, devrin aydınları, ilim 
adamları idarecilerin dikkatini çekmek, onlara siyaset 
alanında yol göstermek üzere eserler hazırlamışlardır. 
Genellikle 16.yüzyıl sonları olarak kabul edilen Osmanlı 
imparatorluğunun çöküş dönemi ile birlikte, yani sonun 
başlangıcıyla yazarlar, ülke yönetimi konusunda görülen 
aksaklıkları eleştirel bir dille doğrudan ortaya koymuşlar 
ve bu aksaklıkların çözümünü geçmiş dönemlerde 
aramışlardır. Bu eserlerde Fatih Sultan Mehmed (1451-
1481), Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ve Kanuni 
Sultan Süleyman (1520-1566) dönemi gibi, yazarlara 
göre değişen bir “Altın Çağ” modeli çizilmiştir. III.Selim 
(1789-1807) döneminden itibaren ise Batı’yı örnek alma 
isteği ağırlık kazanır15. Osmanlı döneminde de bu tür 
14 Resâil-i İhvân-ı Safâ, Sadeddin Varavinî’nin (ö.?) Marzuban-

nâme, Firdevsî’nin (ö.1020) Şehnâme, Keykâvus b. İskender’in 
(ö.1082’den sonra) Kâbusnâme, Senâî’nin (ö.1131) Hadîka-
tü’l-Hakîka, Hariri’nin (ö.1122) Makâmât, Muhammed ibn Za-
fer’in (ö.1168 ya da 1172) Sulvanü’l-Muta, Muhammed b. Ali 
el-Zâhirî el-Semerkandî’nin (ö.?) Sindbâdnâme, Nizâmî’nin 
(ö.1209) İskendernâme ve Mahzenü’l-Esrâr, Feridüddin At-
tar’ın (ö.1229) Mantıku’t-Tayr, Sa’dî’nin (ö.1283 ya da 1291) 
Gülistan ve Bustan, Mevlânâ’nın (ö.1273) Mesnevî, Ziyaeddin 
Nahşebî’nin (ö.1350) Tûtînâme, Ahmedi’nin (ö.1414) İsken-
dernâme, Ali Şîr Nevâî’nin (ö.1501) Hayretü’l-Ebrar, Mir 
Haydar’ın (ö.?) Mahzenü’l-Esrâr, Câmî’nin (ö.1492) Bahâ-
ristân ve Tuhfetü’l-Ahrâr gibi eserleri İslâm nasihatnâme lite-
ratürünün resimli örnekleri arasında sayılabilir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Parladır, a.g.t., s.16-19. Nîzâmî Arûzî Semerkandî’nin 
(ö.1156-7?) Çahâr Makâle adlı ve bir hükümdarın başarısı için 
gereken hizmetleri yerine getiren  dört tür aydından söz eden 
Farsça nesir eserinin de bir tür nasihatname olduğuna ve resimli 
bir kopyasının bulunduğuna dikkatimi çeken Öğr. Gör. Dr. As-
lıhan Erkmen’e teşekkür ederim. Eser hakkında bilgi için bkz. 
Eleanor Sims, “Prince Baysunghur’s Chahar Maqaleh”, Sanat 
Tarihi Yıllığı, S. VI, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 1976, s. 375-409; Aslıhan Erk-
men, “Mü’ellife Övgü: Musavver (Resimli) Tezkirelerde Yazar 
Portreleri”, Sanat Tarihi Yıllığı, S.23/2011, İstanbul, 2014, s.4-
6.

15 Osmanlı nasihatnâme literatürü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Levend, “Siyasetnameler”; Levend, “Ümmet Çağında Ahlâk…”; 
Douglas A. Howard, “Ottoman Historiography and the Literature 
of ‘Decline’ of the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, Journal 
of Asian History, Vol.22, No:1, 1988, s.52-56; Uğur, a.g.e.; Cor-
nell H. Fleischer,“From Şehzade Korkut to Mustafa Ali: Cultural 
Origins of the Ottoman Nasihatnâme”, IIIrd Congress on the So-
cial and Economic History of Turkey (Princeton University 24-26 
August 1983), Ed. Heath W. Lowry and Ralph S. Hattox, İstanbul, 
1990, s.67-77; Virginia H. Aksan, “Ottoman Political Writing, 
1768-1808”, Internetional Journal of Middle East Studies, Vol.25, 
No.1, Cambridge University Press, February 1993, s.53-69; Rı-
fa’at Ali Abou-El-Haj, “The Expression of Ottoman Political Cul-
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eserlerin resimli örnekleri ile karşılaşılır. Nasihatnameler 
arasından resimlenmek üzere seçilenler, tercüme 
yoluyla Osmanlı edebi literatürüne geçen ve hikayeler 
aracılığıyla yöneticilere ülke yönetimi ve genel ahlaki 
hükümler konusunda öğütler veren çalışmalardır16. 
Çünkü bu eserler başka edebi bağlamlarda söylemenin 
çok zor olduğu mesajları hükümdarlara yumuşak bir 
dille, dolaylı olarak iletir.

Hümâyûnnâme’nin ön sözünde belirttiğine göre Ali Çelebi 
bu çeviri –onun deyimiyle Arap sarığı kalemi ile Türkçe 
elbise giydirme- işini yalnız seçkinlerin değil, halkın da 
eserin benzersiz faydalarından nasiplenmesini amaçladığı 
için gerçekleştirir. Bu nedenle İbn-el Mukaffâ’ya dayanan 
Nasrullah çevirisinin yabancı kelimeler, sanatlı Arapça 

ture in the Literature of Advice to Princes (Nasihatnâmeler) Six-
teenth to Twentieth Centuries”, Sociology in the Rubric of Social 
Science. Professor RaMKrishna Mukherjee Felicitation Volume, 
Eds. R.K. Bhattacharya and A.K. Ghosh, 1995, s.282-292; Erol 
Özvar, “Osmanlı Tarihini Dönemlendirme Meselesi ve Osmanlı 
Nasihat Literatürü”, Dîvân. İlmî Araştırmalar, 1999/2, Yıl 4, S.7, 
s.135-151; Pal Fodor, “15.-17. Yüzyıl Osmanlı Hükümdar Ayna-
larında Devlet ve Toplum, Kriz ve Reform”, Tarih İncelemeleri 
Dergisi, XIV, İzmir, 1999, s.281-302; Rıfa’at Ali Abou-El-Haj, 
Modern Devletin Doğası. 16. Yüzyıldan 18.Yüzyıla Osmanlı 
İmparatorluğu, Çev. Oktay Özel, Canay Şahin; İmge Kitabevi, 
İstabul, 2000; Bursalı Mehmed Tahir bin Rıf’at, Ahlâk Kitapla-
rımız, Çev. Mahmut Kaplan, Malatya, 2002; Ahmet Çamalan, 
Osmanlı Siyasetnamelerine Göre Sonun Başlangıcı. Sebepler ve 
Çözümler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih 
(Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara, 2006; Cornell H. Fleischer, Tarihçi Mustafa Âli. Bir 
Osmanlı Aydın ve Bürokratı, Çev.Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul, 2009, s.98-108.

16 Osmanlı resim sanatının günümüze ulaşan nasihatnâme türündeki 
örnekleri Ahmedi’nin İskendernâmesi’nin, Kelile ve Dimne’nin 
15.yüzyıla, Feridüddün Attar’ın Mantıku’t-Tayr’ının 15.yüzyıl 
ile 16.yüzyıl başlarına, Câmî’nin Tuhfetü’l-Ahrâr’ının, Zâhirî 
el-Semerkandî’nin Sindbâdnâmesi’nin Tuhfetü’l-Ahyâr adıyla 
Türkçe’ye yapılan tercümesinin, Sa’dî’nin Gülistan’ının, Ahmedî 
Mısrî’nin Kırk Vezir Hikâyeleri’nin, Lamiî Çelebi’nin (ö.1531) İb-
retnâmesinin 16.yüzyıla tarihlenen kopyalarıdır. Osmanlı resimli 
nasihatnâmeleri içinde, 16.yüzyıldan başlayarak 19.yüzyıla kadar 
kopyaları hazırlanan Firdevsî’nin Şehnâmesi de İslâm resim sana-
tı örnekleri arasında olduğu gibi özel ve önemli bir yere sahiptir. 
Yine 16.yüzyılın sonunda Ali Çelebi’nin Hümâyûnnâmesinin de 
aralarında bulunduğu bir grup el yazma, Osmanlı yönetimindeki 
Halep, Bağdat gibi eyaletlerde hazırlanan resimli nasihatnâmelere 
örnek oluşturur. Bunlar Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinîsi, Firdevsî’nin 
Şehnâmesi, Mevlânâ’nın Mesnevîsi, Fuzulî’nin Beng ü Bâdesi ve 
Gelibolulu Mustafa Âli’nin Nushatü’s-Selâtîn’idir. Kuşkusuz re-
simlenmek için seçilen öğüt verici hikâyelerle dolu bu yazmalar 
içinde, III.Murat döneminin (1574-1595) ekonomik, toplumsal ve 
siyasal değişiminin sorunlarını açık ve kapsamlı bir şekilde irdele-
yen Âli’nin eseri ayrı bir yer tutar. Câmî’nin Bahâristân’ı, Lamiî 
Çelebi’nin Şerefü’l-İnsan’ı, Atâyî’nin (ö.1635) Hamsesi 17.yüz-
yılda Osmanlı sarayında nasihatnâme türünden eserlerin resimli 
kopyalarının hazırlanmaya devam ettiğini gösterir. Ayrıca yine 
muhtemelen bu yüzyıldan Süheylî’nin (ö.1632’den sonra) Nevâ-
dir’inin resimli bir kopyası günümüze ulaşır. Atâyî’nin Hamsesi-
nin ise 18.yüzyılda da üretilen resimli kopyaları mevcuttur. Ayrın-
tılı bilgi için bkz. Parladır, a.g.t, s.20-22.

ile ortaya konmuş ifadelerle dolu metninin okuyucunun 
ve dinleyicinin kitabın amacını ve içeriğini gereği gibi 
anlamasına engel olduğunu, onları hikayelerin öncesini 
ve sonrasını bağlamaktan, sözün başı ile sonunu bir 
arada tutmaktan aciz bıraktığını, bu durumun bir 
usanç yarattığını ve bu nedenle eserin bir köşeye atılıp 
unutulmaya terk edildiğini dile getirir. Ardından yaşadığı 
çağın insanının okuduğu şeyin anlamını kavramak ve 
derin düşünmek için sabır göstermeye katlanamadığını, 
bu nedenle Hümâyûnnâme’yi yazarken uzun ve zorlu 
ifadeler kullanmaktan kaçındığını, anlatım sırasında 
Arapça güzel sözlerden zikredilmesi zorunlu bazı ayet, 
hadis, haber, şiir ve meşhur mesellerle yetinildiğini 
vurgular17.

Ali Çelebi’nin Hümâyûnnâme’yi Türkçe’ye 
tercümesinde, eseri yalnızca entelektüel bir çevreye 
hitap etmekten kurtarma amacının yanında, bu dilin 
Osmanlı Sarayı’nda 16.yüzyıldan itibaren tercih edilen 
–ve 16.yüzyıl sonunda yaygınlaşan- edebiyat dili olması 
da etkili olmalıdır18. Ancak eserin Osmanlıca’nın süslü 
bir versiyonu olan mülemma kalıbıyla yazılmış olması 
halka indirgenmesini güçleştirir, Hümâyûnnâme yine elit 
Osmanlıların ilgi odağındadır19. Nitekim eser 16.yüzyıl 
aydın ve bürokratı Gelibolulu Mustafa Âli’yi (ö.1600) 
etkiler. 1563’de Şam beylerbeyliğine atanan Lala Mustafa 
Paşa (ö.1580) ile birlikte Şam’a giden ve Paşa’nın divan 
ve sır kâtibi olarak burada beş yıl görev yapan Mustafa 
Âli, Şam’daki ilk ya da ikinci kışında Ali Çelebi’nin 
Hümâyûnnâmesini örnek alan Enisü’l-Kulûb adlı eseri 
yazmaya başlamış ancak çalışmayı tamamlamamıştır20. 
Mustafa Âli 1581 yılında tımar defterdarı olarak görev 
yaptığı Halep’te nasihatnâme türünde bir çalışma olması 
bakımından yine Hümâyûnnâme’yi örnek alan Nushatü’s-
Selâtîn’i yazar21. Ancak eser hükümdarlara vezir seçimi, 
saltanat sorumluluğu gibi geleneksel konularda öğüt 
vermesi dışında çağının sosyal eleştirisini güncel örnekler 
vererek yapması açısından Hümâyûnnâme’den ayrılır22. 

17 Hümâyûnnâme, vr.4b-5a, 6b.
18 Türkçe’nin 16.yüzyıldan itibaren tercih edilen ve yüzyılın 

sonunda yaygınlaşan bir dil olduğu konusunda bkz. Emine 
Fetvacı, Sarayın İmgeleri. Osmanlı Sarayının Gözüyle Resimli 
Tarih, Çev. Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 
2013, s.47.

19 Eserin mülemma kalıbıyla yazılmış olduğu ve bu kalıp hakkın-
da ayrıntılı bilgi için bkz. Gülru Necipoğlu, 15.ve 16.yüzyılda 
Topkapı Sarayı. Mimari, Tören, ve İktidar, Çev. Ruşen Sezer, 
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, s.156; Fetvacı, a.g.e., 
s.55-57.

20 Fleischer, a.g.e., s.41, 42.
21 Zeren Tanındı, “Osmanlı Yönetimindeki Eyaletlerde Kitap 

Sanatı”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar 
arası Bilgi Şöleni Bildirileri (25-27 Ekim 2000, Hatay), C.II, 
Ankara, 2001, s.503; Mustafa Âli’nin Halep yılları ve eseri 
Nushatü’s-Selâtîn hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fleischer, 
a.g.e., s.92-108.

22 Nushatü’s-Selâtîn’in çağının sosyal eleştirisini güncel örnekler-
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1628’e doğru on sekiz yaşlarında iken Kırım Tatarları 
tarafından esir alınarak İstanbul’a götürülen ve Müslüman 
olup Ali Ufki Bey (ö.1681) adıyla tanınan Ukraynalı 
soylu bir ailenin çocuğu Wojciech Bobowski’nin anıları, 
Hümâyûnnâme’nin –yanı sıra Kelile ve Dimne’nin, 
Kırk Vezir Hikayelerinin, Bin Bir Gece Masalları’nın 
ve Seyyid Battal’ın- 17.yüzyılda Osmanlı Sarayı’nda 
içoğlanların eğitiminde kullanılan kitaplar arasında 
olduğunu ortaya koyar23. İmparatorluğun gelecekteki elit 
yönetici tabakasını oluşturacak bu genç sınıfın eğitiminde 
Hümâyûnnâme, onlara Saray’a özgü dil, ahlak ve adap 
kurallarını kazandırmak açısından bir araçtır24. Enderun’da 
yetişen içoğlanları ilerleyen zamanlarda gençliklerinde 
okuduklarına benzer kitapları okumayı sürdürür. Örneğin 
1598’de görevden azledilen Sadrazam Hadım Hasan 
Paşa’nın metrukat listesi, kitapları arasında Kelile ve 
Dimne’nin ve Hümâyûnnâme’nin olduğunu bildirir. 
Türkçe yazılmış bir Kelile ve Dimne nüshası Vezir Üveys 
Paşa’nın (ö.1590) okuduğu kitaplar arasındadır25.

Hitap ettiği çevre ne olursa olsun Ali Çelebi’nin 
Hümâyûnnâme çevirisinin, yazıldığı yüzyıl ve sonrasında 
büyük bir beğeni ile karşılandığı ve kopyalarının 
hazırlandığı günümüze ulaşan ve tarih aralığı 16. yüzyılın 
ikinci yarısından 19. yüzyıla kadar yayılan, dördü resimli 
yüz dokuz nüshadan anlaşılır. Eserin 16. yüzyılın ikinci 
yarısına tarihlenen elli altı kopyasının dördü Kahire, biri 
Halep, biri Tüster, beşi Şam, ikisi Bağdat, üçü İstanbul, 
biri Edirne ketebelidir. On’u 17. yüzyılın ilk yarısına, 
biri ikinci yarısına tarihlenen on bir nüshanın ikisi Şam 
ketebelidir. Eserin istinsah edildiği yer bilinmeyen dört 
18. yüzyıl, üç 19. yüzyıl kopyası mevcuttur. Diğer otuz 
beş nüsha ise tarihsizdir ve üretim yerleri belli değildir. 
Kopyaların hazırlandıkları yerlere ilişkin bilgiler 
sunan bu ketebe kayıtları, Hümâyûnnâme’nin Anadolu 
toprakları dışında, Osmanlı yönetimdeki eyaletlerde de 
yankı bulduğunu gösterir. Eserin 16. yüzyıl kopyalarının 
üretiminde II. Selim dönemi (1566-1574) yirmi iki 
nüsha ile ilk sıradadır. Eser Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde (1520-1566) on altı, III. Murad döneminde 
(1574-1595) on üç kopya ile revaçtadır. 17. yüzyıldan, I. 
Ahmed döneminden (1603-1617) günümüze ulaşan yedi 
kopya eserin onun saltanatında da ilgi ile karşılandığını 
düşündürür. Hümâyûnnâme’nin III. Mehmed (1595-
1603), IV. Murad (1623-1640), İbrahim (1640-1648), 
IV. Mehmed (1648-1687), III. Ahmed (1703-1730) 
dönemlerinde birer, I.ve II. Mahmud dönemlerinde (1730-
1754) (1808-1839) ikişer kopyası hazırlanır.

le yapan bir eser olduğu hakkında bkz. Fleischer, a.g.e., s.98.
23 Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey’in Anıları. Top-

kapı Sarayı’nda Yaşam. Sunan ve Notlayanlar: Stephanos Yer-
asimos ve Annie Berthier, Çev. Ali Berktay, Kitap Yayınevi, 
İstanbul, 2002, s.12, 106-107.

24 Necipoğlu, a.g.e., s.156; Fetvacı, a.g.e., s.57.
25 Fetvacı, a.g.e., s.82, 84.

Eserin ketebe kayıtları beşi Şam’da olmak üzere yedi 
kopyanın hattat Dervîş Muhammed Ahlakî, üç Kahire 
nüshasının ise Muhammed el-Muhsinî eliyle istinsah 
edildiğini bildirir. Bu, Hümâyûnnâme’nin 16. yüzyıl 
sonu, 17. yüzyıl başında Osmanlı yönetimindeki 
eyaletlerde ticari amaçlarla da üretildiğini ve geçimlerini 
Hümâyûnnâme istinsah ederek sağlayan bir hattat 
grubu olduğunu düşündürür. Peki bu nüshaların alıcıları 
kimlerdir? İşte Hümâyûnnâme’nin Şam, Kahire ve Bağdat 
ketebeli örneklerinin bir kısmı ile Anadolu’da hazırlanmış 
örneklerinin sultani nitelikte tezhiplerle bezeli kopyaları, 
içerdikleri mülkiyet kayıtları ve hami isimleri ile bu soruya 
bir ölçüde cevap olur. Buna göre Hümâyûnnâme’nin biri 
resimli olmak üzere üç kopyası (İTSMK H.359/1567 
Kahire, İTSMK H.358/1571 Şam, İAM No.196/1582 
Bağdat) ketebe kayıtlarında eseri sipariş eden hamilerin 
dergâh-ı âlî çavuşu, Aydın-zâde diye bilinen Muhammed 
Çelebi, Hasan ve Rumûzî mahlaslı defterdar Mustafa 
(ö.1582’den önce) olduğunu bildirir26. Bunun yanı sıra 
kayıtta Hasan’ın, Cağalazâde Sinan Paşa’nın (ö.1605) 
ser çavuşlarından olduğu vurgulanır. Eserin LBL 
Add.15153 ve İTSMK H.357 numarada kayıtlı ve 1a 
yaprağında Veliyyüddîn Efendi’nin oğlu Muhammed 
Emîn’in (ö.1805) kitaplığında olduğu belirtilen nüshaları 
dışında Şam, Kahire, Bağdat gibi şehirlerde hazırlanmış 
sultani nitelikte tezhiplerle bezenmiş örnekleri (İSK 
Hacı Selim Ağa 1006, İSK Ragıp Paşa 1221, İTSMK 
H.365, İAM No.198, İSK Nur-u Osmaniye 4368) yine 
aynı yapraklardan eserlerin sahipleri olarak Seyyid Şeyh 
Muhammed’in, Ragıp Mehmed’in (ö.1763), Çelebizâde 
İsmail Asım’ın (ö.1760), Seyyid Hafız Muhammed’in, 
İsmail Selima’nın (ö.1790), Nureddînzâde Sâid Ahmed 
Raşid’in, Latif b.İbrahim Hanif’in isimlerini duyurur27. 

26 Rumûzî mahlaslı defterdar Mustafa, Yemen defterdarlığı 
esnasında, buranın yerli halkı Zeydiler’in İmam Mutahhar ön-
derliğinde başlattığı isyanı (1567) bastırmak üzere Yemen’e 
serdar tayin edilen Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa’nın isteği 
üzerine Paşa’nın orada geçirdiği zaman içinde yaptığı fetihler-
in ve cereyan eden olayların bir tarihini yazar. Tarih-i Feth-i 
Yemen isimli bu çalışma yazılışından yaklaşık yirmi dört yıl 
sonra, Rumûzî artık hayatta değilken seksen dokuz minyatürle 
görselleştirilir (İÜK T.6045). Bu resimli eser için bkz. Serpil 
Bağcı, Filiz Çağman, Günsel Renda ve Zeren Tanındı, Osman-
lı Resim Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
İstanbul, 2006, s.173-175. Rumûzî’nin Yemen fethi tarihi 
için ayrıca bkz. Hulusi Yavuz, Yemen’de Osmanlı İdaresi ve 
Rumûzî Tarihi (923-1012/1517-1604), C.I, Ankara, 2003.

27 Veliyüddin Efendi’nin oğlu Muhammed Emîn’in sahip olduğu 
diğer eserler ve kitapseverliği hakkında bkz. Serpil Bağcı, “An 
Eighteenth-Century Patron & The Reise and Transformation of 
Older Images”, Eleventh International Congress of Turkish Art, 
Utrecht-Holland, 1999; “An Eighteenth-Century Re-creator of 
Illustrated Books: Mehmed Emin Efendi and His Refurbished 
Manuscripts”, Conference on Codicology and History of the 
Manuscript in Arabic Script, Madrid-Spain, 27-29 May 2010; 
Zeynep Atbaş, “Osmanlı Aydını Mehmed Emin Efendi ve Mu-
rakkaları”, 14th International Congress of Turkish Art, Paris 
19-21 September, 2011, Paris, 2013, s. 117-126. Ragıp Meh-
med’in kitap sanatı hamiliği için bkz. İsmail E. Erünsal, Türk 
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1567 tarihli Kahire nüshası (İSK Hacı Selim Ağa 1006) 
ayrıca 2a ve 381b yapraklarında Hacı Selim Ağa’nın 
(ö.1789) vakıf mührünü içerir. Hümâyûnnâme’ye sipariş 
yoluyla ya da sonradan satın alma, hediye gibi yollarla 
sahip olan bu kitapseverlerin biyografileri bunların 
genellikle üst düzey devlet görevlerinde yer alan seçkin 
bir grup olduğunu ortaya koyar. Hümâyûnnâme kopyaları 
dışında, ölen kişilerin geriye bıraktıkları ile ilgili 
muhallefat ve tereke kayıtları da esere ilgi duyan Osmanlı 
okurları dillendirir. Bunlardan biri 16. yüzyıl sonlarında 
Budin’de memuriyetle görevli ve 16. yüzyıl ortalarında 
tahsil görmüş, okuma yazma bilen, edebiyattan anlayan 
kimseler için kullanılan “Çelebi” unvanını taşıyan Ali’dir 
(ö.1588). Onun önemli sayıda kitapları arasında adaşı Ali 
Çelebi’nin Hümâyûnnâmesi de vardır28. 1626’da oldukça 
yüklü miktarda miras bırakarak vefat eden müderris 
Müzellef Ahmed Efendi’nin terekesi, onun seksen üç 
ciltlik kitap koleksiyonunda Hümâyûnnâme’ye de yer 
verdiğini ortaya koyar29. Serveti, dükkanındaki kitapların 
değer ve çeşidi bakımından zenginliği ile dikkat çeken 
bir İstanbul sahafı olan Mahmud Efendi b. Osman b. 
Abdullah’ın (ö.18. yüzyıl başı) terekesi, onun sattığı 
kitaplar arasında 12.045 akçe gibi yüksek bir fiyattan 
müşteri bulan bir Hümâyûnnâme olduğunu bildirir30.

Hümâyûnnâme ayrıca gerek yazıldığı dönemde, gerekse 
daha sonra yine entelektüel bir çevrenin, yani edebiyat 
tarihi ve tarih yazarlarının eserlerinde övgüyle bahsettiği 
çalışmalar arasında yer alır31. Batı kültürünün de dikkatini 
cezbeden Hümâyûnnâmeyi yabancı yazarlar eserlerine 
konu ederler, beğenilerini dile getirirler32. Eseri ilgiyle 

Kütüphaneleri Tarihi II. Kuruluşundan Tanzimat’a Kadar Os-
manlı Vakıf Kütüphaneleri, Ankara, 1988, s.101, 260; İsmail E. 
Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri. Tarihi Gelişimi ve Or-
ganizasyonu, Ankara, 2008, s.235; Çelebizâde İsmail Asım’ın 
kitap sanatı hamiliği için bkz. M. Cavid Baysun, “Çelebi-zâde 
İsmail Âsım Efendi”, İslâm Ansiklopedisi, C.3, Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul, 1977, s.370-371; Erünsal, Türk Kütüpha-
neleri…, s.83; Abdülkadir Özcan, “Âsım Efendi, Çelebizâde”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul, 1991, 
s.477; Francis Richard, Splendeurs Persanes. Manuscrits du 
XIIe au XVIIe siècle, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 
1997, No.7, 51; Erünsal, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, s.204. 
Hacı Selim Ağa’nın kitapseverliği hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. İsmail E. Erünsal, “Hacı Selim Ağa Kütüphanesi” Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.14, İstanbul, 1996, s.498.

28 Fekete Lajos, “XVI. Yüzyılda Taşralı Bir Türk Efendi Evi”, 
Çev. M. Tayyib Gökbilgin, Belleten, C.XLIII, S.170, Türk Tar-
ih Kurumu Basımevi, Ankara, 1979, s.478.

29 Şükrü Özen, “Bir Mirasın Gölgesinde Velâ Tartışması: 
Müzellef Ahmed Efendi’nin Terekesi ve Ganîzâde Mehmed 
Nâdirî’nin Şeyhülislâma Mektubu”, Osmanlı Araştırmaları. 
The Journal of Ottoman Studies, S.41, İSAM, İstanbul, 2013, 
s.98.

30 İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş 
Yayınları, İstanbul, 2013, s.156-157.

31 Ayrıntılı bilgi için bkz. Parladır, a.g.t., s.36-37.
32 Aynı eser, s.38, 39.

karşılayan Antoine Galland, Pètis de la Croix, Adrien 
Royer, E. Von Diez gibi Batılı oryantalistler onun seçme 
parçalar şeklinde tercümelerini yaparlar33. Hümâyûnnâme 
bunun dışında 17. yüzyıldan itibaren Fransız, İspanyol, 
Alman, İsveç, Felemenk, Macar, Malay, Cava ve Rus 
dillerine çevrilir34. Anlaşılan Hümâyûnnâme’nin bu 
tercümeleri, dile geldiği kültürün saray çevrelerinde 
popülerleşir. Nitekim 1720 yılında Fransa’ya elçi olarak 
gönderilen Yirmi Sekiz Çelebi Mehmed Efendi (ö.1732), 
devrin padişahı III. Ahmed’e (1703-1730) ve sadrazam 
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya (ö.1730) sunduğu 
Sefâretnâmesinde, Versay Sarayı bahçesindeki koruluğu 
saray görevlileri ile birlikte dolaşırken, koruluğu 
birbirine bağlayan yolların birleşme noktalarında otuz 
dokuz tane şadırvanlı havuz gördüklerini, havuzların her 
birinin Hümâyûnnâme hikayelerinden birini canlandıran 
ve ağızlarından sular fışkıran tunçtan hayvan heykelleri 
ile bezenmiş olduğunu, her hikayenin konusunun 
şadırvanlar üzerinde yer alan birer levhada anlatıldığını 
aktarır35.

Ali Çelebi her ne kadar ön sözde Hümâyûnnâme’yi 
okuyan herkes anlayabilsin diye sade bir dille kaleme 
aldığını belirtse de, zaman zaman ağır bir dille yazıldığı 
için eleştirilen eserin 16.yüzyıldan başlayarak 20.yüzyıla 
kadar sadeleştirilmiş özetleri yapılır. Eseri sadeleştirerek 
tercüme edenler arasında yer alan, Tanzimat devrinin 
önemli hikâyeci, romancı, gazeteci, dergici, tiyatro 
yazarı ve yazarlarından Ahmed Midhat (ö.1912), 
eseri Hulâsa-i Hümâyûnnâme’nin giriş kısmında, 
Sultan II.Abdülhamid’in (1876-1909) kendisine 
şahsi kütüphanesinde bulunan ve doğruluğuna emin 
olduğu bir yazma nüshayı vererek tuhaf ve karışık 
kelimeler kullanmadan, sade, anlaşılması kolay bir 
dille özetlemesini istediğini belirtir. Yazar yine eserinin 
giriş bölümünde Ali Çelebi’nin bir “rivayet olunur ki” 
demekle verilebilecek manayı otuz beş, kırk kelimede 
dile getirdiğini, vaktine göre fevkalâde sayılabilecek 
bu ifade tarzının yaşadıkları yüzyılda okuyuculara 
usanç verdiğini ve anlaşılmazlığı dolayısıyla hattatların 

33 Bkz. Pètis de la Croix, Le Mille et en Jours, Paris, 1671; An-
toine Galland, Les Contes et Fables Indiennes de Bidpai et de 
Lokman, Traduites d’Ali Tchelebi ben Saleh, Auter Turc, Paris, 
1724; Adrien Royer, “Fragments Du Humaioun-namèh”, Jour-
nal Asiatique, Quatrième Série, Tome, XIII, Paris, Avril-Mai, 
1849, s.415-455; Heinrich Friedrich von Diez, Über Inhalt und 
Vortrag, Entstehungund Schicksale des königlichen Buchs, 
eines Werks von der Regierungskunst, als Ankündigung einer 
Vebersetzung nebst Probe aus dem Türkisch-Persisch-Arabis-
chen des Waassi Aly Dschelebi, Berlin, 1811.

34 Ömer Faruk Akün, “Vasi Alisi”, İslam Ansiklopedisi, C.13, Es-
kişehir, 1997, s.228-229. Hümâyûnnâme’nin Batı dillerindeki 
çevirileri için ayrıca bkz. Victor Chauvin, Bibliographie des 
ouvrages Arabes ou relatif aux Arabes, II, Liége, 1897, s.49-
55.

35 Abdullah Uçman (Haz.), Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Se-
fâretnâmesi, Tercüman 1001 Temel Eser, 1975, s.47.
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nüshaları doğruca kopya edemediklerini, bu nedenle 
eserin baskı nüshalarının da hatalarla dolu olduğunu ve 
böylece unutulmaya yüz tuttuğunu aktarır36. Yazar, şair, 
eğitimci, gazeteci ve hattat Fâik Reşad (ö.1914), Eslâf 
isimli çalışmasında Hümâyûnnâme’yi sadeleştirerek 
sadece entelektüellere hitap eden bir kitap olmaktan 
çıkarıp herkesin anlayabileceği bir hale getirmeye 
niyetlendiğini, hatta çalışmalara başladığını ancak Ahmed 
Midhat’ın böyle bir işe giriştiğini duyunca vazgeçtiğini 
anlatır37. Hümâyûnnâme ayrıca bu sadeleştirilmiş 
özetleri dışında 19.yüzyılda matbu eserlerin Osmanlı 
kitap pazarına girişiyle birlikte birçok defa basılır38. Yine 
bu yüzyılda matbu eserlerin yaygınlaşmasıyla birlikte 
toptan kitap satıcılığına ve basımına yönelen ve bu yolla 
iyi para kazanan sahaflardan biri olan Elhac Hüseyin Ağa 
b. Ömer’in 1841 tarihli terekesi, bastırdığı veya toptan 
satışını yaptığı kitaplar arasında Hümâyûnnâme’nin de 
olduğunu bildirir -diğerleri Muhammediye Şerhi, Divân-ı 
Vehbi, Ali Efendi Fetvası, Tarih-i Ebu Necib, Tarih-i Ebu 
Ali Sina’dır-39. Tüm bunlar Ali Çelebi’nin bilinen tek eseri 
ile Türk ve dünya edebiyatı alanında seçkin bir örnek 
meydana getirdiğini ortaya koyar. Nitekim D’Herbelot 
gibi oryantalistler Hümâyûnnâme adını eserin orijinali 
Kelile ve Dimne’nin adı yerine onun Farsça’daki genel 
ismi olarak kullanır.

Tezhipli Hümâyûnnâmeler: Sultani Nitelikte 
Bezenmiş Örnekler
Yukarıdaki satırlarda görüldüğü üzere çağdaşı ve sonraki 
dönemlerde eğitimli Osmanlılar ve Batılılar arasında 
popülerleşen Hümâyûnnâme’nin yüzün üzerinde kopyası 
hazırlanır. Birçoğu müzehhep ve kimileri özgün, kimileri 
özgünlüğünü yitirmiş, kimileri döneminden daha sonra 
19.yüzyılda yenilenmiş ciltlerle kaplı bu eserlerin 
tezhiplerinin yalnızca bir kısmı özenle çalışan ustaların 
elinin dokunuşunu hissettirir. “Sultani nitelikte tezhipler” 
olarak adlandırılabilecek bu örneklerin çoğu okuyucuları 
vr.1b’de karşılar ve tasarımları genel olarak üstte dilimli 
haşiye, altta dikdörtgen alandan oluşur. Bu alanların 
iç dolgusu sarmal dallar üzerinde sıralanan bitkisel 
motiflerden ibarettir. Tüm örneklerde dikdörtgen alanın 
ortasında altın yaldız bir kartuş yer alır ve örneklerin bir 
kısmında eserin adı bu kartuş içine yazılıdır. Üstte sayfa 
kenarına doğru küçük bitkisel motiflerle bezemeli tığlar 
dikey uzanır. Bu tığlar tezhibin dikdörtgen alanının iki 
yanından yine sayfa kenarına doğru dikey uzanan dar 

36 Ahmet Midhat, Hulâsa-i Hümâyunnâme, Haz. M. Ata Çatık-
kaş, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s.11-13.

37 Faik Reşat, Eslâf. Eski Bilginler, Düşünürler ve Şairler, Haz. 
Şemsettin Kutlu, Tercüman 1001 Temel Eser, s.101.

38 Matbaatü Sahib is-Saadet İl-Ebediyye, Bulak, 1251/1835; Dar 
üt-Tıbaat il-Amire, Bulak, 1254/1838; Şevki Efendi Matbaası, 
İstanbul, 1293/1877; Terakki Gazetesi Matbaası, İstanbul. Bkz. 
Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu, No.6080-6083.

39 Erünsal, a.g.e., s.86.

bordürlerle çevrelenir. Ketebe kayıtlarına göre eserlerin 
üretim merkezleri Şam, Kahire ve Bağdat gibi Osmanlı 
eyaletleri ile Anadolu’da Edirne’dir. Bunun yanı sıra 
örneklerin bir kısmı nerede hazırlandıklarına ilişkin bir 
bilgi içermez ya da İstanbul’da üretildikleri ileri sürülen 
örnekler mevcuttur40.

Hümâyûnnâme’nin Şam ketebeli tezhipli nüshaları 
1571 (İTSMK H.358), 1581 (İSK Ragıp Paşa 1221), 
1585 (İTSMK H.365) ve 1607 (AMK A.587) yıllarına 
tarihlenir. 1585 tarihli kopya Ahmed bin Abdullah, 
diğer üçü ise Dervîş Muhammed Ahlâkî eliyle talik 
hatla yazılmıştır. Örnekler unvan tezhiplerini oluşturan 
ana zemin renkleri açısından lacivert ve altın yaldız 
ağırlıklıdır. Müzehhipler ana zemin rengi üzerine altın 
yaldız ince sarmal dallar üzerinde sıralanan canlı ve çeşitli 
renkteki rozet çiçekler ve altın yaldız küçük yapraklar 
ile eserler arasında ortak bir bezeme üslubu yaratır. Bu 
bezeme programı yer yer altın yaldız rumiler, tepelik ve 
ortabağ rumiler ve lotuslarla, hatayiler ve bulut motifleri 
ile zenginleştirilir. Sayfa kenarı boşlukları zaman zaman 
halkâr süslemeler ile kuşatılır (Foto.1). Örnekler bu 
bağlamda ele alındığında Hümâyûnnâme’nin Topkapı 
Sarayı Müzesi ve Süleymaniye Kütüphanelerinde 
yer alan nüshalarında aidiyet kayıtları bulunan Koca 
Ragıp Paşa, İsmail Selima, Seyyid Hafız Muhammed, 
dergâh-ı âlî çavuşu Aydın-zâde diye bilinen Muhammed 
Çelebi’nin eseri sipariş ya da satın alma yoluyla kitap 
hazinelerine dahil ederken itina ile hazırlanmış bir 
kopyaya sahip olmayı arzuladıkları ve böylece onu 
güzel unvan tezhipleri ile bezettikleri düşünülür. Buna 
karşın üzerinde bir mülkiyet kaydı, bir mühür taşımayan 
Milli Kütüphane nüshası özensiz tezhibi ve yaprakları 
ile sanatsever bir haminin siparişinden çok alıcısı belli 
olmayan bir kitleye hitap etmek üzere hazırlanmış gibidir. 
Nitekim Şam ketebeli her üç nüshayı (İTSMK H.358, İSK 
Ragıp Paşa 1221, AMK A.587) kâtip Dervîş Muhammed 
Ahlâkî’nin istinsah ettiği göz önünde bulundurulursa, 
Şam’da Hümâyûnnâme’nin ticari amaçlarla satılmak 
üzere hazırlanan bir kitap olduğu ve Dervîş Muhammed 
Ahlâkî’nin geçimini talik hatla Hümâyûnnâme istinsah 
ederek karşıladığı akla gelir.

Hümâyûnnâme’nin Kahire ketebeli tezhipli örnekleri 
1567 (İSK Hacı Selim Ağa 1006) ve 1568 (İTSMK 
B.184) tarihlidir. Ketebe kayıtlarına göre Muhsinî diye 
şöhret bulmuş Muhammed bin Muhsin’in talik hattıyla 
yazılmışlardır. İlerleyen satırlarda görüleceği üzere bu kişi 
Hümâyûnnâme’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
H.359 numarada kayıtlı ve otuz minyatürle bezenmiş 
Kahire nüshasının da hattatıdır. Bu durum talik hatla 
Hümâyûnnâme istinsah etmekle tanınmış bir diğer katibin 
40 İstanbul’da üretildiği ileri sürülen Hümâyûnnâmeler için bkz. 

Dorothea Duda, Islamische Handschriften II, Wien, 2008, s.44, 
47, 96, 126.
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Muhsinî olduğunu ortaya koyar. Hümâyûnnâme’nin 
Kahire ketebeli örnekleri unvan tezhiplerini oluşturan 
ana zemin renkleri açısından lacivert ve altın yaldız ya 
da yalnızca altın yaldız bezemelidir (Foto.2). Altın yaldız 
ince sarmal dallar üzerinde sıralanan rozet çiçekler, 
hatayiler, rumiler, küçük yaprak ve bulut motifleri Kahire 
nüshalarının unvan tezhiplerinin süsleme programını 
oluşturur. Bu programı oluşturan motiflere ise altın yaldız, 
bordo, mor, pembe, mavi ve yeşilin soluk renkleri ile yeşil, 
mavi, pembe ve sarının pastel tonları hakimdir. Şunu da 
belirtmek gerekir ki Hümâyûnnâme’nin Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi H.359 numarada kayıtlı ve otuz 
minyatürle bezenmiş Kahire nüshasının tezhibi bezeme 
programı ve renk skalası açısından yukarıdaki satırlarda 
bahsi geçen Şam ketebeli Topkapı Sarayı (H.365) 
nüshası ile büyük benzerlik taşır. Bu durum birbirine 
komşu eyaletler arasında dolaşan ve başka eserlerle 
birlikte Hümâyûnnâme kopyalarını da tezhipleyen gezer 
sanatçıların, müzehhip ve hattatların varlığını düşündürür.

Hümâyûnnâme’nin Bağdat ketebeli ya da bu şehirde 
üretildiği düşünülen nüshaları 1582 öncesine (İAM No.196) 
ve 1589’a (İAM No.198) tarihlenir. Ketebesinde bu şehirde 
üretildiği söylenen nüsha (İAM No.196) Kutbuddîn merhum 
Mevlâna Abdullah’ın talik, diğeri ise Muhammed İshak’ın 
nesih hattıyla istinsah edilir. İstanbul Arkeloloji Müzesi 198 
numaralı nüsha eserin nerede üretildiğine ilişkin kesin bir 
bilgi vermemekle birlikte hattatın Bağdatlı olduğunu ve 
bu şehre çok yakın bir yerde, yani Necef’te oturduğunu 

bildirmesi açısından aynı müzede 196 numarada kayıtlı 
nüsha gibi Bağdat’ta hazırlandığının ipuçlarını sunar. 
Nitekim bu iki nüshanın unvan tezhiplerinin Bağdat 
üslubunda bezenmiş minyatürlere de hakim olan göz alıcı 
nitelikteki bir parlak turuncu renkle bezenişi, süslemelerin 
zarif ve özenli işçiliği onları ilk bakışta bu bölgeye mâl 
etmeyi mümkün kılar (Foto.3).

Fotoğraf 1 - Unvan tezhibi / Illuminated frontispiece. 
Hümâyûnnâme (İTSMK H.358, vr.1b).

Fotoğraf 2 -  Unvan Tezhibi / Illuminated frontispiece 
Hümâyûnnâme (İSK Hacı Selim Ağa 1006, vr.1b).

Fotoğraf 3 - Unvan Tezhibi / Illuminated frontispiece. 
Hümâyûnnâme (İAM No.198, vr.1b).
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Hümâyûnnâme’nin nerede üretildiklerine ilişkin bir kayıt 
taşımayan sultani nitelikte tezhiplerle bezenmiş örnekleri 
1558 (İÜK T.1571), 1563 (İTSMK R.846), 1568 (İTSMK 
R.845), 1570 (İTSMK A.2657), 1583 (İAM No.199) 
tarihlidir. Bunlardan üçü talik, ikisi nesih hatla istinsah 
edilmiştir ve katipleri Tüster kadısı Şemseddîn Muhammed 
b. Merhum Mevlânâ Kemâleddîn Ahmed, Mahmûd b. 
Şeyh Dergüzînî, Şeyh oğlu diye bilinen ünlü kâtip Mustafa 
Dede’nin talebelerinden Ali b.Hüsam ve Kasım’dır. Lacivert 
ve altın yaldız zemine ince sarmal dallar üzerinde sıralanan 
rozet çiçekler, hatayiler, rumiler, tepelik ve ortabağ rumiler, 
lotuslar, karanfiller, bulut motifleri ve yapraklarla bezemeli 
tezhipler lacivert, bordo, mor, yeşil, mavi, sarı, kırmızı, 
beyaz, altın yaldız ile renklendirilir. Bazı örneklerde 
tezhibin dışında kalan sayfa kenarı boşlukları halkârlıdır 
ya da satır araları beyne’s-sütûr tezhip ile işlenmiştir. 
Hattatlarının Tüster ve Dergüzîn gibi İran’ın Horasan ve 
Tebriz çevresi şehirlerinden oluşu ve talik hatla kaleme 
alınışları, 1558 ve 1568 tarihli Hümâyûnnâmelerin de bu 
bölgenin ürünü olduğunu düşündürür. Bunun yanı sıra 
1570 tarihli Hümâyûnnâme’nin hattatı Ali b. Hüsâm’ın ünlü 
Osmanlı hattatı Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa Dede’nin 
talebelerinden oluşu yazmanın üretimini İstanbul’a 
bağlamaya olanak verir. Üretim yeri neresi olura olsun eser 
1a yaprağındaki kayda göre Sultan I.Abdülhamid’in saltanat 
döneminde (1774-1789) Osmanlı Sarayı’ndadır.

Hümâyûnnâme’nin ketebesinde nerede hazırlandığına 
ilişkin bir kayıt taşımasa da İstanbul’da hazırlanmış olduğu 
ileri sürülen 1560 ve 1570 tarihli, bunun yanı sıra üretim 
yılı bilinmeyen fakat tahminen 1570 ile 1638-39 civarına 
tarihlenen üçü talik, biri nesih hatla istinsah edilmiş dört 
nüshası da vr.1b’de ustalıkla işlenmiş unvan tezhipleri 
ile açılır (VÖN Mixt.228, Mixt. 681, A.F.65, A.F.153). 
Bu tezhipler aynı çevrenin ürünü olduklarını destekler 
nitelikleri, yani dilimli haşiyeli olmaları, haşiyelerinin ve 
dikdörtgen alanlarının helezonik kıvrımlar yapan ince dallar 
üzerinde sıralanan rozet çiçekler, hatayiler ve rumiler ile 
bezenişi, dikdörtgen alanların ortasında yer alan kartuşlar 
ve üstte sayfa kenarına doğru dikey uzanan tığlar ile hem 
tasarım, hem bezeme programında ortak bir üslup sergiler. 
Hümâyûnnâme’nin ketebe kaydının bildirdiğine göre 1571-
72’de Bekir b. Sadık b. Gaffar’ın nesih hattıyla Edirne’de 
tamamlanan bir örneği (VÖN AF.102) yine özenle ve 
İstanbul’da üretildiği düşünülen örneklerle aynı tasarım ve 
süsleme programına sahip bir unvan tezhibi ile taçlandırılır. 
Hümâyûnnâme’nin ketebe kaydı bulunmayan ancak 
vr.1a’da yer alan vakıf mührüne göre I.Mahmud döneminde 
(1730-1754) Osmanlı Sarayı’nda olduğu anlaşılan bir 
başka nüshası ise (İSK Nur-u Osmaniye 4368) genel 
tasarım özellikleri ve bezeme programını oluşturan motifler 
açısından Kanuni Sultan Süleyman döneminin (1520-1566) 
ünlü sanatçılarından Karamemi’nin tezhiplerini anımsatan 
dilimli haşiyeli bir unvan tezhibi ile açılır. Tezhip altın yaldız 
ve lacivert zemine ince sarmal dallar üzerinde sıralanan ve 

rengarenk bir çiçek bahçesini andıran beyaz, pembe, yeşil 
rozet çiçekler, açık pembe-yeşil, mavi hatayiler, yeşil, açık-
koyu pembe yapraklar, altın yaldız rumiler ve yeşil bulut 
motifleri ve üstte sayfa kenarına dikey uzanan mavi renkte 
tığlar arasındaki boyunlarını sağa, sola bükmüş altın yaldız 
gövdeli kırmızı karanfiller ile sanatçının klasik tezhip 
motifleri arasına serpiştirdiği gerçekçi karanfil motifleri 
ile yakaladığı geleneksel ve natüralist üslubu birleştiren 
tarzının titreşimlerini taşır41.

Resimli Hümâyûnnâmeler: Fiziksel Özellikler, 
Üslup ve İkonografi
“Çin’de Hümâyûn Fâl adlı padişah ava gider. Dönüşte 
hava çok sıcak olduğu için veziri Huceste Rây’ın bildiği 
bir dağda, serin ve sulak bir yerde dinlenirken ilerde kuru 
bir ağaç kütüğüne arıların girip çıktıklarını görür, vezirine 
arıların oraya niçin toplandıklarını sorar. Vezir arıların 
düzenli bir toplumsal hayatı yaşadıklarını söyler. Padişah 
arıları daha yakından inceleyip bu düzenin insanlarda 
olması gerekirken niçin olmadığını sorgular. Vezir bu 
hayvanların tek tabiat üzere yaratıldıklarını, insanların 
ise başka bir tabiatta yaratıldıklarını, içlerindeki meleklik 
ve şeytanlık güçlerinden birçok kimsenin şeytanlık 
gücüne (nefis ve hevasına) uyduğunu söyler. Padişahın 
kâmil insan olmak için insanlardan uzaklaşıp nefsini 
eğitmesi gerektiğini söylemesi üzerine vezir olgun bir 
zatla sohbetin uzlete tercih edilmesi gerektiğini, ayrıca 
insandaki saldırganlık özelliğini önlemenin siyaset hikmeti 
ile mümkün olduğunu, bu kuralları Allah’ın peygamberi 
vasıtasıyla insanlara duyurduğunu, bunu uygulama 
durumunda olan hükümdarların akıllı zatlarla sohbet ve 
istişare ile kötülerden ve zulümden uzak olması gerektiği 
ve Hind’in büyük padişahlarından Dâbşelîm’in filozof 
Beydepây’dan öğrendikleri ile ülkesini iyi bir şekilde 
idare ettiğini söyler. Huceste Rây, Hümâyûn Fâl’ın ricası 
üzerine Dâbşelîm ve Beydepây’ın hikâyesini anlatır…”42.

İşte Hümâyûnnâme önsöz ve mukkaddimeden sonra bu 
ana çerçeve hikaye ile açılır. Dâbşelîm ve Beydepây 
hikayesinde geçen on dört öğüdün açıklandığı on dört 
babdan oluşur ve bablarda toplamda yüz üç tane ara 
ve iç hikaye yer alır. Önceki satırlarda dile getirildiği 
üzere yüz dokuz kopyası hazırlanan eserin yalnızca dört 
kopyasında hikayeler görsel bir karşılık bulur. Bunlardan 
en erken tarihli olanı 974 senesi Şevval ayının başında/1 
Nisan 1567’de hattat Muhammed b. Muhsin b. Burhan 

41 Müzehhip Karamemi ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. A.Süheyl Ünver, Müzehhip Karamemi, İstanbul, 1951; 
Gülbün Mesara ve Şeyda Can, “Müzehhip Karamemi”, Art 
Decor, S.49, Nisan, 1997, s.108-116; Gülbün Mesara, “Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Sernakkaşı Karamemi”, Hat ve Tezhip 
Sanatı, Ed. Ali Rıza Özcan, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 2009, s.361-377.

42 Hümâyûnnâme, vr.11b-20b.



37

ALİ ÇELEBİ’NİN HÜMÂYÛNNÂMESİ ve RESİMLİ NÜSHALARI 

tarafından Kahire’de Rumûzî mahlaslı defterdar Mustafa 
Paşa için üretilmiş ve otuz minyatürle bezenmiştir 
(İTSMK H.359). Yazma vr.1a’da Sultan III.Selim’in 
(1789-1807) mührünü içerir. Zilhicce 997/Ekim-Kasım 
1589 tarihli ve vr. 1a’da Mekke kadısı Muhammed 
Emîn b. Veliyyüddîn’e ait bir mülkiyet kaydı taşıyan 
bir diğer nüsha yüz altmış beş minyatür ile en zengin 
resim programına sahiptir (LBL Add.15153). Ketebe 
kaydı bulunmayan seksen yedi minyatürlü bir başka 
nüsha ise III.Mustafa’ya (1757-1774) ait bir mühür ile 
I.Abdülhamid’e (1774-1789) ait bir tuğra ve III.Ahmed’in 
(1703-1730) oğlu şehzade Mustafa’nın vakıf kaydını 
taşır. Eserin metninin hat karakteri 
açısından Dervîş Muhammed Ahlakî 
tarafından istinsah edilen eserlerinki 
ile benzerliği bu yazmanın da onun 
eliyle hazırlandığını düşündürür 
(İTSMK R.843). Hümâyûnnâme’nin 
Dervîş Muhammed Ahlakî tarafından 
istinsah edilen ve on minyatürle 
görselleştirilen bir diğer nüshası 
ketebe kaydına göre 1013 senesi 
Cemazîü’l-evvel başlarında/1-10 
Eylül 1604’te tamamlanmıştır 
(İTSMK H.357). Yazma vr.1a 
yaprağında yer alan bir kayda 
göre tıpkı eserin LBL Add.15153 
numarada kayıtlı nüshası gibi 1805-
6’da Veliyyüddîn Efendi’nin oğlu 
Muhammed Emîn’in kitaplığındadır. 
Bu resimli nüshalar dışında Boston 
Museum of Fine Arts’da bir 
Hümâyûnnâme nüshasına ait olduğu 
ileri sürülen dağınık yapraklar halinde 
beş resim yer alır (BMFA No.14.554-
14.558)43.

22x13 cm. ölçüsünde ve 443 yaprak 
olan H.359 numaralı Hümâyûnnâme 
siyah, deriden ve miklepli bir cilt 
içindedir. Cildin dış kapakları içleri 
ince sarmal dallar üzerinde sıralanan 
hatayiler, rozet çiçekler, yapraklar 
ve bulut motifleri ile saz üslubunda 
bezemeli, dilimli salbekli şemseli, 
köşebentli ve enli bordürlüdür. Vişneçürüğü rengi deriden 
olan iç kapaklar da benzer bir tasarım özelliği gösterir. 
Kitabın tezhiple bezenmiş tek süslemesi vr.1b’de yer 
alır (Foto.4). Tasarımı genel olarak üstte dilimli haşiye, 

43 Hümâyûnnâme nüshasına ait olduğu ileri sürülen dağınık 
yapraklar halinde beş resim hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Ananda Coomaraswamy, “Miniatures from Turkish and Per-
sian Books of Fables”, Bulletin of the Museum of Fine Arts, 
Vol. 26, No.157, Museum of Fine Arts, Boston, October, 1928, 
s.89-91.

altta dikdörtgen alandan oluşur. Bunlar lacivert, altın 
yaldız, siyah ve turuncu zemine altın yaldız ve beyaz 
ince sarmal dallar üzerinde sıralanan beyaz, turuncu, 
pembe, sarı renkte küçük rozet çiçekler, açık mavi, 
yeşil, turuncu renkte hatayiler, beyaz, altın yaldız, açık 
yeşil, açık mavi renkte rumi ve lotuslar ve altın yaldız 
ve açık mavi küçük yapraklarla bezemelidir. Dikdörtgen 
alanın ortasında yer alan altın yaldız kartuşa beyaz 
talik hatla eserin adı “Kitab-ı Hümâyûnnâme” şeklinde 
yazılmıştır. Üstte sayfa kenarına doğru küçük hatayi 
çiçekleri ile bezemeli mavi renkte tığlar dikey uzanır. 
Bu tığlar tezhibin dikdörtgen alanının iki yanından yine 

sayfa kenarına doğru dikey uzanan altın yaldız, yeşil, 
kırmızı renkte dar bordürle çevrelenir. Vr. 1b ve 2a’da 
sayfa kenarı boşlukları halkârlıdır. Alanı 15.5x7.5cm. 
olan metin krem rengi aherli kâğıt üzerine lacivert, siyah 
tahrirli altın yaldız, yeşil, kırmızı; lacivert, siyah tahrirli 
altın yaldız cetveller içinde siyah nestalik hatla Türkçe 
olarak her sayfada 19 satır halinde yazılmıştır.

H.359 numaralı bu nüshada yer alan otuz minyatürün 
üslup özelliklerinin ayrıntılı incelemesi bunların tek 

Fotoğraf 4 - Unvan Tezhibi / Illuminated frontispiece.Hümâyûnnâme (İTSMK H.359, vr.1b).
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bir nakkaşın elinden çıktığını düşündürür44. Nakkaşın 
üslubunun belirgin yanı, oluşturduğu kompozisyonda 
kullanmayı hedeflediği resim öğelerini cetvelkeşin 
kendisine belirlediği alan içine en uygun şekilde 
yerleştirme becerisidir. Sahneler az sayıda figürle 
oluşturulur ve hikayenin ana kahramanları ve onların 
dahil olduğu olayın çarpıcı bir anı daima izleyenlerin 
odak noktasındadır. Nakkaş zaman zaman hikayelerin 
genel örgüsü içine tarla süren, çadırda yaşayan, nehirde 
yüzen insanlar gibi günlük yaşamdan kesitler sunan öğeler 
yerleştirir. Figürleri çoğunlukla yüz ifadeleri açısından 

44 TSM H.359 numaralı Hümâyûnnâme ve resimleri için bkz. 
Güner İnal, “Kahire’de Yapılmış Bir Hümâyûnnâme’nin Min-
yatürleri”, Belleten, XL, 1976, s.439-464; Bağcı ve Diğerleri, 
a.g.e., s.244.

donuk olmakla birlikte hikayenin vurucu etkisini 
arttırması gerektiğinde onlara vücut dilleri aracılığı ile 
ifade kazandırır. Arka fonu ve zemini pastel tonlarına 
boyayan sanatçı doğa betimlerinin ayrıntılarında ve 
figürlerin giysilerinde turuncu, sarı ve laciverdin parlak 
tonlarını kullanarak iç ve dış mekan sahnelerinde çarpıcı 
renkleri ön plana çıkarır (Foto.5-6).

H.359 numaralı Hümâyûnnâme ketebe kaydında eserin 
Kahire üretimi olduğunu bildirir. Ancak ketebe kaydında bu 
şehirde hazırlandığı belirtilen başka eserlerin yok denecek 
kadar az oluşu, bu şehrin adı ile anılacak bir üsluptan söz 
edilmesini imkânsız kılar. Nitekim Kahire’de üretilmiş 
eserlerin bilinen ilk örneği olan 927/1520-21’de Kanuni 
Sultan Süleyman’ın hazinesi için hazırlanmış bir Acâ’ibül-
Mahlûkât (İTSMK H.408) ile H.359’un resimleri ortak bir 
üslup birliğinden uzaktır45. Bu durum 16.yüzyıl boyunca 
Osmanlı yönetimindeki Kahire’de el yazma eser üretimi 
için özgün bir ruhla çalışan bir avuç sanatçının varlığını 
düşündürür. Ayrıca H.359 numaralı Hümâyûnnâme’de yer 
alan “Geveze Kaplumbağa” hikâyesinin betimi, Boston 
Museum of Fine Arts’da bulunan ve bir Hümâyûnnâme’ye 
ait olduğu ileri sürülen aynı konulu minyatür ile şaşılacak 

45 Acâ’ibül-Mahlûkât (İTSMK H.408) için bkz. Tanındı, “Os-
manlı Yönetimindeki Eyaletlerde…”, s.501, 767.

Fotoğraf 5 - Kaplumbağa ve Akrep / Tortoise and Scorpion 
Hümâyûnnâme (İTSMK H.359, vr.92a). İnal, 1976, Resim 4.

Fotoğraf 6 - Kedinin Hakemliği / Refreeing of the Cat 
Hümâyûnnâme (İTSMK H.359, vr.222b). İnal, 1976, Resim 12.
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derecede benzerlik taşır (Foto.7-8). Bu ise Kahire’de 
usta çırak ilişkisi bağlamında çalışan, buradaki Osmanlı 
yöneticilerinin isteği doğrultusunda Hümâyûnnâme ya 
da Kelile ve Dimne’nin resimli kopyalarını hazırlayan bir 
atölyenin varlığını akla getirir.

26x16cm ölçüsünde ve 443 yaprak olan Add.15153 
numaralı Hümâyûnnâme’nin cildi vişneçürüğü rengi 
deriden ve miklepsizdir. Cildin dış kapakları içi sarmal 
dallar üzerinde sıralanan hatayiler, rozet çiçekler, hançeri 
yapraklar ve bulut motifleri ile saz üslubunda bezeli dilimli 
salbekli şemseli, köşebentli ve zencirek bordürlüdür. 
Cildin iç kapakları vişneçürüğü rengi deriden, dilimli 
şemseli ve dar bordürlüdür. Şemsenin içi yine kalıpla 
yapılmış hatayiler, hançeri yapraklar ve bulut motifleri 
ile bezemelidir. Vr.1b’de yer alan unvan tezhibi H.359 
numaralı Hümâyûnnâme’nin tezhibi ile aynı tasarım 
özelliklerini taşır (Foto.9). Tezhip altın yaldız ve lacivert 
zemine sarmal ince dallar üzerinde sıralanan turuncu, 
pembe, beyaz, sarı, mavi rozet çiçekler; iri hatayiler, 
rumiler; altın yaldız, pembe, turuncu, beyaz küçük 
yapraklarla bezemelidir. Dikdörtgen alanın ortasındaki 
altın yaldız kartuşa pembe talik hatla “Hāzā Kitab-ı 
Hümâyûnnâme” şeklinde eserin adı yazılıdır. Üstte 
sayfa kenarına doğru mavi renkteki tığlar dikey uzanır. 
Bu tığlar tezhibin dikdörtgen alanının iki yanından yine 
sayfa kenarına doğru dikey uzanan siyah tahrirli altın 
yaldız dar bordürle çevrelemiştir. Eserin yazı alanı 18x11 
cm.dir. Metin krem rengi aherli kâğıt üzerine siyan 
tahrirli altın yaldız; lacivert, siyah tahrirli altın yaldız ve 
yeşil cetveller içinde siyah nesih hatla Türkçe olarak her 
sayfada 19 satır halinde yazılmıştır.

Elyazmasında yer alan yüz altmış beş minyatürün 
üslup özelliklerinin ayrıntılı incelemesi bunların tek bir 
nakkaşın ürünü olduğunu düşündürür46. Bu kadar yoğun 
bir resim programına sahip yazmada nakkaş benzer konulu 
kompozisyonları ele alış biçiminde ortak bir üslup, yani 
figürleri sahneye yerleştirme biçiminde bir benzerlik 
sergiler. Resimler genelde açık hava görünümleri içinde 
sunulur. Bazen bu açık hava betimlemelerinde sahnenin 
ön planına sıralanan, kazanlarla yemekler pişiren, bu 

46 BL Add.15153 numaralı Hümâyûnnâme ve resimlerinin üs-
lubu hakkında yorumlar için bkz. Charles Rieu, Catalogue 
of the Turkish Manuscripts in the British Museum, London, 
1888, s.228; Ivan Stchoukine, La Peinture Turque d’aprés les 
Manuscrits Illustrés, I.re partie: de Sulaymān Ier a’Osman II 
(1520-1622), Paris, 1966, No.49; G.M. Meredith-Owens, Tur-
kish Miniatures, London, 1963, s.27-28; Güner İnal, “The Influ-
ence of the Kazvin Style on Ottoman Miniature Painting”, Fifth 
International Congress of Turkish Art, Ed. G. Feher, Budapest, 
1978, s.465; Sims, a.g.m., s.119-120; Ernst J. Grube, “Some 
Observations Concerning the Ottoman Illustrated Manuscrip-
ts of the Kalilah wa Dimnah: Ali Çelebi’s Humayun-name”, 
9.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, C.2, Ankara, 1995, 
s.195.

Fotoğraf 7 - Geveze Kaplumbağa / Talkative Tortoise BMFA 
(14.554).  http://www.mfa.org/collections/search_art.asp?rec-
view=true&id=13847&coll_keywords=humayunnama&coll_ac-
cession=&coll_name=&coll_artist=&coll_place=&coll_medi-
um=&coll_culture=&coll_classification=&coll_credit=&coll_
provenance=&coll_location=&coll_has_images=&coll_on_
view=&coll_sort=0&coll_sort_order=0&coll_view=0&coll_pa-
ckage=0&coll_start=1

Fotoğraf 8 - Geveze Kaplumbağa / Talkative Tortoise Hümâyûnnâ-
me (İTSMK H.359, vr.110b). İnal, 1976, Resim 6.
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yemek dolu kazanları uzunca bir sopaya geçirerek 
omuzlayan, ateşte hindi çeviren figürler ile resme bir 
samimiyet kazandırılır, günlük yaşamdan bir kesit 
sunulur. Doğa betimlemelerini oluşturan öğeler çeşitlidir. 
İç mekan betimlemeleri basit bir mimari kuruluş sergiler, 
duvarlar, halılar, zemin döşemeleri nakışçı bir üslupla 
süslenir. Minyatürler çoğunlukla az figürlüdür ve nakkaş 
figürlerin kültürel kimliklerinin farklılığını ortaya 
koymada ustadır. Ayrıca onları bir beden dili oluşturan 
vücut hareketleri ile betimleyişi yüz ifadeleri ile 
bütünleşince ortaya pandomim gösterilerini anımsatan 
bir tablo çıkar. Pastel zeminde turuncu, lacivert, sarı gibi 
canlı ve parlak renkleri kullanarak göz alıcı bir görünüm 
oluşturduğu kompozisyonlar sanatçının üslubunun 
belirgin bir diğer yanıdır (Foto.10-11).

Add.15153 numaralı Hümâyûnnâme ketebe kaydında 
üretim yerine ilişkin bir kayıt taşımamakla birlikte 
yazmanın resimleri Çağman ve Tanındı’nın 1575-1585 
yılları arasında Tebriz, Kazvin, Bağdat’ta veya Horasan 

Fotoğraf 9 - Unvan Tezhibi / Illuminated frontispiece 
Hümâyûnnâme (LBL Add. 15153 vr.1b).

Fotoğraf 10 - Geveze Kaplumbağa / Talkative Tortoise. 
Hümâyûnnâme (LBL Add. 15153, vr. 120b).

Fotoğraf 11 - Zür-Rikâ Padişahı: Cariyenin Boynundaki Benleri 
Silmeye Çalışan Kölenin Ansızın Uyanan Padişaha Yakalanması / 
Sultan of Zur-Rika: Slave who have been caught by the awakening 
Sultan while trying to erase the moles on the neck of a concubine. 
Hümâyûnnâme (LBL Add. 15153, vr.410a).
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bölgesindeki şehirlerde Osmanlı okurlar için resimlenmiş 
olabileceğini ileri sürdükleri Kısasü’l-Enbiyâ, Tezkiretü’l-
evliya (İTİEM 1966) ve Acâibü’l-Mahlûkat (İTİEM 
2013) gibi eserlerin bazı minyatürleri ile doğa tasvirlerini 
oluşturan öğelerin sahneye yerleştirilişi, bitkilerin 
betimlenişi, resimlerde kullanılan renklerin tonları, 
iç mekânda arka planın düzeni, mimari kurguların 
resmedilişi, kadın figürlerinin pozları ve eşarpları 
açısından ortak bir üslup birliği sergiler (Foto.12, 13, 
14)47. Böylece Hümâyûnnâme’nin de bu topraklarda 
resimlenmiş olabileceği akla gelir. Ayrıca Hümâyûnnâme 
bu eserlerin tezhipleri ile de bezeme programlarını 
oluşturan motifler ve renkler açısından ortak bir üslubu 
paylaşır. Bunun yanı sıra Hümâyûnnâme’nin 16.yüzyılın 
ikinci yarısında Safavî resim üslubunun Osmanlı saray 
nakkaşhanesine yansımalarının örneklerini sunan 
Şecâatnâme (İÜK T.6043), Hünernâme’nin ikinci cildi 
(İTSMK H.1524) ve Gence Fethi Tarihi’nin (İTSMK 
R.1296) tezhiplerinin tasarımı, bezeme programı ve 
renkleri, resimlerinden bazıları ile insan ve hayvan 
figürlerinin betimlenişi, resim kurgusu ve resimlenen 
hikâyelerin konusu açısından taşıdığı benzerlik dikkat 
çekicidir. Bu durum Hümâyûnnâme’nin de bu kitaplar gibi 
Kazvin, Horasan ya da Tebriz’den İstanbul’a göç eden bir 
Safavî sanatçısı tarafından resimlenmiş olabileceğini akla 
getirir48. Nitekim eserin resimlerinden birinin köşesinde 
göze çarpan 990/1582 tarihi ve “Veli” ibaresi şu soruları 
yaratır: Acaba bu ibare bir isim midir? Eğer isimse bu 
kişi o tarihlerde Halep’te olduğu bilinen Tebrizli nakkaş 
ve müzehhip Veli Can olamaz mı?49 Yazmadaki birkaç 
özenli kadın figürünün betiminde onun dokunuşu 
hissedilse de bu kadar küçük bir işaretten yola çıkarak 
Hümâyûnnâme’nin resimlerini ona atfetmek imkânsızdır. 

47 Filiz Çağman ve Zeren Tanındı, “Firdevsî’nin Şahnâme-
si’nde Geleneğin Değişimi”, Türklük Bilgisi Araştırmaları. 
Şinasi Tekin Hatıra Sayısı III, C.32/I, Harvard Üniversitesi, 
2008, s.153-154, 155-156. Milstein, Rührdanz ve Schmitz 
Kısasü’l-Enbiyâ’nın resimlerinin İstanbul Saray Nakkaşha-
nesi’nde hazırlandıklarını öne sürerler bkz. Rachel Milstein, 
Karin Rührdanz, Barbara Schmitz, Stories of the Prophets. Il-
lustrated Manuscripts of Qisas al-Anbiya, Mazda Publishers, 
California, 1999, s.93-102. Tezkiretü’l-evliya (İTİEM 1966) ve 
Acâibü’l-Mahlûkât (İTİEM 2013) için bkz. Kemal Çığ, “Türk 
ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki Minyatürlü Kitapların Kat-
aloğu”, Şarkiyat Mecmuası III, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 
İstanbul, 1959, No.21, 29. Tezkiretü’l-evliya (İTİEM 1966) 
için ayrıca bkz. Aslıhan Erkmen, Türk ve İslâm Eserleri Müz-
esi’ndeki Tezkiretü’l-evliya’nın Minyatürleri, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tar-
ihi Bölümü Bitirme Projesi, İstanbul, 2007.

48 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Filiz Çağman ve Zeren 
Tanındı, “Osmanlı-Safavî İlişkileri (1578-1612) Çerçevesinde 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Resimli El Yazmaları-
na Bakış”, Aslanapa Armağanı, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 
1996, s.37-38, 55, 61-62; Çağman ve Tanındı, “Firdevsî’nin 
Şahnâmesi’nde…”, s.155-156.

49 Veli Can’ın 1582’de Halep’te olduğu bilgisi için bkz. Fleischer, 
a.g.e., s.109. 

Ayrıca Add.15153’ün 1a yaprağında eserin 1182/1768’de 
Mekke kadısı Veliyyüddîn Efendi’nin oğlu Muhammed 
Emîn’in kitaplığında olduğunu vurgulayan bir kayıt 
taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda ve Veliyyüddîn 
Efendi’nin 1729-30 yılları arasında Halep kadılığı, bunu 
takip eden yıllarda ise Kahire ve Medine kadılığı yaptığı 
düşünüldüğünde, bu seçkin kitapseverin Hümâyûnnâme’yi 
bu ve komşu çevrelerde elde etmiş ve oğluna miras bırakmış 
olma olasılığı ağırlık kazanır50. Hümâyûnnâme’nin resimli 
nüshalarından birinin Kahire’de üretildiği, diğer ikisinin 
Bağdat’ta hazırlandığı ve sultani nitelikte tezhiplerle 
bezeli örneklerinin üretiminin Kahire, Şam, Bağdat gibi 
şehirlerde yoğunlaştığı düşünüldüğünde Add.15153 
numaralı Hümâyûnnâme’nin de bu çevrelerde üretilmiş 
olabileceği fikri açıklık kazanır.

50 Veliyyüddîn Efendi’nin 1729-30 yılları arasında Halep kadılığı, 
bunu takip eden yıllarda ise Kahire ve Medine kadılığı yaptığı 
hakkında bkz. Müjgan Cunbur, “Şeyhülislâm Veliyyüddîn 
Efendi Vakıfları ve Kütüphanesi”, Necati Lugal Armağanı, 
Türk Tarik Kurumu Basımevi, Ankara, 1968, s.168.

Fotoğraf 12 - Hz. Yusuf’u gören Mısırlı Kadınların Meyve 
Soyarken Ellerini Kesmeleri / Egyptian Women Affected by the 
Look of Messenger Joseph Cutting their Hands while Peeling 
Fruits. Kısasü’l-Enbiyâ (NPL Spencer, Pers ms.46). Milstein ve 
diğerleri, 1999, Resim XLVI.
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Hümâyûnnâme’nin R.843 numaralı nüshası 23x19 cm 
ölçüsündedir ve koyu kahverengi deriden ve miklepsiz 
bir cilt içindedir. Cildin dış kapakları içi sarmal dallar 
üzerinde sıralanan hatayi ve bulut motifleri ile saz 
üslubunda bezeli gömme şemse ve salbeklidir. Cildin iç 
kapakları ise turuncu, yeşil, kırmızı ve krem renkte taraklı 
ebru kâğıt ile kaplanmıştır. H.359 ve Add.15153 numaralı 
Hümâyûnnâmeler ile aynı tasarım özelliklerini taşıyan 
unvan tezhibi lacivert ve altın yaldız zemine, sarmal ince 
dallar üzerinde sıralanan turuncu, pembe, mavi ve sarı 
renkte küçük rozet çiçekler, turuncu ve pembe renkte 
hatayiler, siyah ve altın yaldız renkte rumiler ve altın yaldız 
küçük yapraklarla bezemelidir (Foto.15). Dikdörtgen 
alanın ortasında altın yaldız bir kartuş yer alır. Üstte 
sayfa kenarına doğru dikey uzanan mavi renkteki tığlar 
üzerinde küçük mavi hatayi çiçekleri sıralanmıştır. Bu 
tığlar tezhibin dikdörtgen alanının iki yanından yine sayfa 
kenarına doğru dikey uzanan altın yaldız, yeşil, turuncu 
ve lacivert renkte dar bordürle çevrelenir. 497 yaprak olan 
eserin yazı alanı 18x9.8 cm.’dir. Metin krem rengi aherli 
kâğıt üzerine lacivert, siyah tahrirli altın yaldız, turuncu ve 
yeşil; lacivert, siyah tahrirli altın yaldız ve yeşil; lacivert 
ve siyah tahrirli altın yaldız; lacivert, kırmızı, siyah tahrirli 
altın yaldız ve yeşil cetveller içinde siyah nestalik hatla 

Türkçe olarak her sayfada 17 satır halinde yazılmıştır. 
Eserin bazı sayfalarında kâğıt rengi değişmekte ve hat 
farklılaşmaktadır. Farklı hat karakteri gösteren sayfalarda 
ise genelde 15 satır yer alır.

Hümâyûnnâme’nin üslubunu oluşturan öğelerin 
ayrıntılı incelemesi, eserdeki yüz üç hikayeden seksen 
yedisini görsel bir aktarımla okuyuculara yansıtan 
zengin resim programının tek bir sanatçı eliyle 
oluşturulduğunu düşündürür51. Bu nakkaşın resimli 

51 TSM R.843 numaralı Hümâyûnnâme ve resimlerinin üslubu 
hakkında yorumlar için bkz. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, C.II, 
İstanbul, 1961, No.2832; Stchoukine, a.g.e., No.74; Nurah 
Atasoy ve Filiz Çağman, Turkish Miniature Painting, İstanbul, 
1974, s.61-62; İnal, “The Influence of the Kazvin Style…”, 

Fotoğraf 13 - Bayezid Bistami’nin Yolda Kuru Bir İnsan Kafası 
Bulması / Bayezid Bestami, Finding a Human Skull on the Road. 
Tezkiretü’l-evliya (İTİEM 1966, vr.76a). Erkmen, 2007, Resim 16.

Fotoğraf 14 - Belkıs ve Börk Giymiş Kadınlar. / Belkıs and Women 
Wearing Bork Acâibü’l-Mahlûkât (İTİEM 2013, vr.109a).
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Hümâyûnnâme nüshaları arasında en özenli işçiliğe 
sahip, maharetli bir sanatçı olduğu söylenebilir 
(Foto.16-17). Onun üslubunun belirgin yanları 
hikayenin farklı zamanlarda gelişen olaylarını aynı 
karede uyumla birleştirme becerisidir. Bazen metnin 
arasında kendisi için ayrılan alanlara sığmayarak 
resimlerini sayfa kenarı boşluklarına taşırır. Burada 
bazen resim için tasarlanan cetvel içinde verdiği 
ana hikayeden küçük bir bölümü izleyicilere aktarır. 
Bazen de sayfa kenarı boşluklarını arada hikaye 
kahramanlarından bir figüre yer vererek anlatıdan 
tamamen bağımsız ancak bir o kadar da resmedilen 
konu ile bütünleşen figürler ve doğa betimleri ile 
halkâr tekniğinde, dekoratif bir çerçeve gibi kuşatır. 
Zaman zaman metinde bahsi geçmeyen figürleri 
sembolik bir anlatım dili oluşturmak için kullanır. 
Ya da örneğin hikaye kahramanı bir şehzade veya 
beylerbeyi ise yanı başına birer saray görevlisi, bir 
köşeye elinde asasıyla bir kapıcı başı yerleştirir. 
Eğer resmedeceği bir meclis sahnesi ise yine etrafta 
içecek ve yiyecek hazırlıkları ile ilgilenen hizmetliler 

s.464-465; Filiz Çağman, “XVI.yüzyıl Sonlarında Mevlevi 
Dergahlarında Gelişen Bir Minyatür Okulu”, I.Milletlerarası 
Türkoloji Kongresi, 3.Türk Sanat Tarihi, İstanbul, 1979, s.656-
657; Filiz Çağman ve Zeren Tanındı, Topkapı Sarayı Müze-
si Kütüphanesi İslâm Minyatürleri, İstanbul, 1979, No.170; 
Rachel Milstein, Miniature Painting in Ottoman Baghdad, 
Costa Mesa, 1990, s.77-78; Sims, a.g.m., s.199-120; Grube, 
“Some Observations Concerning…”, s.195; Tanındı, “Os-
manlı Yönetimindeki Eyaletlerde…”, s.502; Filiz Çağman ve 
Zeren Tanındı, “Tarikatlarda Resim ve Kitap Sanatı”, Osmanlı 
Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler. Kaynaklar-Doktrin-Ayin ve 
Erkan-Tarikatlar-Edebiyat-Mimari-İkonografi-Modernizm, 
Haz. Ahmet Yaşar Ocak, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Yayınları XXX. Dizi, S.3, Ankara, 2005, s.524; Bağcı 
ve Diğerleri, a.g.e., s.255.

Fotoğraf 15 - Unvan Tezhibi. / Illuminated frontispiece. 
Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, vr.1b).

Fotoğraf 16 -  İyi Kalpli Zahid / Kindhearted Devotee 
Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, vr.72a).

Fotoğraf 17 -  Kurbağa ile Keler / Frog and the Lizard.. 
Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, vr. 120a).
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beliriverir. Dolayısıyla tören protokolüne hakim, bunu 
gözlemle tecrübe edebileceği bir çevrede yetişmiş 
gibidir. Resimlerinde toplumun her kesiminden 
insanları onların kültürel kimlik farklılıklarını 
da ustaca ortaya koyarak resimler. Onların tüm 
ruhsal tepkilerini resim diline vücut dili ile aktarır. 
Nakkaş iç ve dış mekân betimlemeleri ile figürlü 
sahnelerde eserin geniş renk sıkalasını cömertçe, 
özgürce kullanır. Örneğin onun gözüyle fareler 
altın yaldız, kaplumbağalar mavi ya da kırmızıdır. 
Çınar ağaçlarının yapraklarının yarısı kırmızı, yarısı 
lacivert ya da yeşil-kırmızı, yeşil-laciverttir. Kimi 
betimlemelerde gökyüzünü öyle parlak bir turuncuya 
boyar ki izleyicinin gözü ilk bakışta resimden önce 
renge odaklanır, resmi oluşturan ayrıntılar daha sonra 
fark edilir. Kimi zaman da bu cıvıl cıvıl manzaraların 
içinde beliren kavuğu buz mavi, yaprakları bembeyaz 
bir ağaç ile soğuk bir iklimin havasını estirir. İşte 

nakkaş izleyenlere sunduğu bu masalsı görünümler 
ile Hümâyûnnâme sanatçıları içinde özel ve önemli 
bir yere sahiptir.

Hümâyûnnâme’nin R.843 numaralı tarihsiz ve 
üretildiği yer konusunda bir kayıt taşımayan nüshasının 
tasvirleri, ketebelerinden Bağdat’ta hazırlandığı 
düşünülen Beng-u Bâde (DSL Eb.362), Hadîkatü’s-
süedâ (NYBM No.70.143) ve Câmîü’s-Siyer (İTSMK 
H.1230) gibi eserlerin resimleri ile üslup birliği 
taşır52. Dolayısıyla bu ortaklık Hümâyûnnâme’nin 

52 Beng-u Bâde için bkz. Karin Rührdanz, “Zwanzig Jahre Bag-
dader Buchillustation-zu Voraussetzungen und Spezifik Eines 
Zwieges der Turkischen Miniaturmalerei”, Mittelalterlische 
Malerei im Orient, XXII, 1982, s.143-162; Hadîkatü’s-süedâ 
için bkz. Milstein, a.g.e., s.87, 103-104; Câmîü’s-Siyer için 
bkz. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha-
nesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, C.I, İstanbul, 1961, No.1082, 

Fotoğraf 18 -  Mevlana’nın Babası Sultan-ül Ulema’nın Konya’da Şehir Mezarlığı Yakınında Bir Hutbe Vermesi, Detay / Sultan al-
Ulema, Father of Jalaladdin Mulana Preaching near a Cemetery in Konya, Detail Sevâkıb-ı Menâkıb (İTSMK R.1479, vr. 14b). Ünver, 
2006, s.9
Fotoğraf 19 -  Tizhuş ve Hazım Adlı İki Arkadaş. Detay. / Friends Named Tizhush and Hazim. Detail. Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, 
vr. 121b).
Fotoğraf 20 -  Mevlâna ve Bir Kadının Tartışması, Detay. / A Discussion Between a Woman and Mulana. Detail. Sevâkıb-ı Menâkıb 
(NML M.466, vr. 140b). Milstein, 1990, Resim 6
Fotoğraf 21 -  Tizhuş’un Bir Ağaç Gövdesine Sakladığı Babasının Kadı Tarafından Yakalanması, Detay / Kadi Captures Tizhush’s 
Father who have been Hidden in a Tree Trunk by Him, Detail.Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, vr.121b)
Fotoğraf 22 -  Mevlâna ve Bir Kadının Tartışması, Detay / A Discussion Between a Woman and Mulana, Detail. Sevâkıb-ı Menâkıb 
(NML M.466, vr. 140b). Milstein, 1990, Resim 6
Fotoğraf 23 -  Farenin Tuzağı Kemirmesi Üzerine Kurtulan Kedinin Ağaca Çıkması, Detay / Cat Climbing the Tree after being Freed 
by a Mouse who Gnawed the Trap, Detail.Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, vr. 327a)
Fotoğraf 24 -  İskender’in Ölümü, Detay / The Death of Alexander the Great, Detail. Şehname-i Firdevsi (İTSMK H.1486).Çağman ve 
Tanındı, 1979, Resim 60
Fotoğraf 25 - Bülbül ve Bahçıvan, Detay / Nightingale and the Gardener, Detail Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, vr. 102a)
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de Bağdat’ta üretildiğini ortaya koyar. Ayrıca eserin 
tasvirleri, ketebelerinde bir kayıt taşımamakla birlikte 
üslup özellikleri dolayısıyla Bağdat’a bağlanan 
Sevâkıb-ı Menâkıb’ın iki nüshasının (İTSMK R.1479, 
NML M.466) ve bir Firdevsî Şehnâmesi’nin bazı 
resimleri ile ayrıntılara varan şaşırtıcılıkta benzerdir 
(Foto.18-25)53. Bu durum Şehnâme’nin ve resimleri 
birden fazla nakkaşın elinden çıkan Sevâkıb-ı Menâkıb 
nüshalarının kimi resimlerinin de R.843 nakkaşının 
elinden çıktığını düşündürür. Bu bağlamda bunlar 
içinde tarihli tek nüsha olan İTSMK R.1479 numaralı 
Sevâkıb-ı Menâkıb’ın 1599’da tamamlanmış olması, 
Hümâyûnnâme’nin de bu tarihlerde ya da buna yakın 
bir zamanda resimlenmiş olabileceğini akla getirir54. 
Hümâyûnnâme’nin çerçeve dışına taşan, kimi zaman 
halkâr bezemeli, rüzgârda savruluyormuş etkisi 
uyandıran badem şekilli ağaçlar ve pastel tonlardan 
oluşan yüksek katmanlı tepelerle donatılmış doğa 
betimleri ile 16.yüzyıl sonu Safavî resim üslubunun 
titreşimlerini taşıyan tasvirleri, belki de bu asrın 
sonuna doğru hamisiz kalarak Bağdat’a göç eden bir 
Safavî sanatçı ile birlikte çalışan yerel bir sanatçının 
ürünüdür. Onun Bağdat’ta birden fazla elyazmanın 
hazırlanmasında çalışmış olması ve Hümâyûnnâme 
gibi zengin resim programına sahip bir eserin nakkaşı 
oluşu bu yörede aranan, çalışkan bir sanatçı olduğunu 
akla getirir.

30.5x15.5 cm. ölçüsünde ve 354 yaprak olan H.357 
numaralı nüsha koyu kestane rengi deriden ve miklepli 
bir cilt içindedir (Foto.26). Cildin dış kapakları tasarım 
ve bezeme özellikleri açısından Add.15153 numaralı 
Hümâyûnnâmeyi tekrar eder. Cildin açık kestane rengi 
deriden iç kapakları içi ince sarmal dallar üzerinde 
sıralanan hatayiler ve hançeri yapraklarla süslü dilimli 
salbekli şemseli ve zencirek bordürlüdür. Vr. 1b’de 
yer alan unvan tezhibi Hümâyûnnâme’nin yukarıdaki 
satırlarda anlatılan resimli nüshalarının unvan 
tezhiplerinin tasarım özelliklerini gösterir (Foto.27). 
Tezhip lacivert ve altın yaldız zemine altın yaldız ince 
sarmal dallar üzerinde sıralanan açık pembe, mavi, 
sarı, mor renkte rozet çiçekler, turuncu, mavi, sarı 

1083; Milstein, a.g.e., s.86, 110-111. Bağdat ekolü hakkında 
ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. Melis Taner, Caught in a Whir-
lwind: Painting in Baghdad in the Late Sixteenth-Early Seven-
teenth Centuries, Phd. Dissertation, Harvard University, 2016.

53 Sevâkıb-ı Menâkıb için bkz. Çağman, a.g.m., s.660-661; Mil-
stein, a.g.e., s.84-85, No.9, Süheyl Ünver, Sevâkıb-ı Menâkıb, 
Mevlânâ’dan Hatıralar, İşaret Yayınları, İstanbul, 2006. Fir-
devsî Şehnâmesi için bkz. Fehmi Edhem Karatay, Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu, İstan-
bul, 1961, No.368; Atasoy ve Çağman, a.g.e., s.60; Çağman 
ve Tanındı, a.g.e., No.172; Çağman, a.g.m., s.656; Milstein, 
a.g.e., s.79-80, No.13.

54 Sevâkıb-ı Menâkıb’ın 1599’da tamamlanmış olması hakkında 
bkz. Milstein, a.g.e., s.84-85, No.9.

renkte iri hatayiler, altın yaldız, sarı, mavi, turuncu, 
beyaz küçük yapraklar, altın yaldız ve açık mor 
renkte lotuslar, turuncu renkte rumiler ile bezemelidir. 
Dikdörtgen alanın ortasındaki altın yaldız kartuşa 
beyaz nesih hatla eserin adı “Kitab-ı Hümâyûnnâme” 
şeklinde yazılmıştır. Tezhibin dikdörtgen alanının 

Fotoğraf 26 - Cildin Dış Kapakları / Outer Covers of the Binding. 
Hümâyûnnâme (İTSMK H.357).

Fotoğraf 27 - Unvan Tezhibi / Illuminated frontispiece 
Hümâyûnnâme (İTSMK H.357, vr.1b).
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iki yanından üstte sayfa kenarına doğru açık yeşil, 
turuncu, altın yaldız ve lacivert renkte dikey, dar bir 
bordür uzanır. Metin 18.6x9.3 cm.’lik yazı alanına, 
krem rengi aherli kâğıt üzerine açık yeşil, turuncu, 
siyah tahrirli altın yaldız ve lacivert cetveller içinde 
siyah talik hatla Türkçe olarak her sayfada 21 satır 
halinde yazılmıştır.

Eserin on minyatürü diğer resimli kopyalarınki gibi tek 
bir sanatçının elinden çıkmış gibi görünür (Foto.28-29)55. 
Onun özellikle bazı betimlemelerde serbest fırça vuruşları 
ile bir suluboya resmi andıran üslubu dikkat çekicidir. 
İslam minyatür sanatında nakkaşların tasarladıkları 
resmi önce kağıda ince fırça ve kiremit rengi bir boya 
kullanarak çizdikleri ve daha sonra boyama işlemine 
geçtikleri bilinir. Ancak Hümâyûnnâme’deki bazı 
betimleme ayrıntıları nakkaşın resmi sınırları önceden 
belirlemeden, kağıt üzerine direkt boya ile yapmış 
olduğu izlenimi uyandırır. Sanatçı bu boyama işlemi 
sırasında zaman zaman özensiz davranmış, bu kabaca 
tavrı bazı figürlerin suret işlenişlerine de taşımıştır. 
Dolayısıyla onun figürlere bireysel görünüm özellikleri 
ve kişisel hatlar yüklemekten uzak olduğu ve bunları 
ancak genel görünüşleri ile birkaç sınıfa ayrılabilecek 
şekilde betimlediği görülür. Figürlerin vücut ve el 
hareketleri hikayeyi izleyenlere bir pandomim gösterisi 
seyrediyorlarmış hissi vererek aktarır. Minyatürler 
arasında metinde dile gelen hikayenin farklı zamanlarda 
gelişen olaylarını aynı karede birleştiren kompozisyonlar 
mevcuttur. Nakkaş okuduğu hikayeleri resimsel bir 
öyküye dönüştürürken metinde bahsi geçmeyen bir çok 
figür ekleyerek hayal gücünü konuşturur.

Hümâyûnnâme’nin yine üretim yeri konusunda bir kayıt 
taşımayan H.357 numaralı nüshası R.843 numaralı 
Hümâyûnnâme’nin resimleri ile ortak bir üslup birliği 
taşır (Foto.30-35). Dolayısıyla H.357’de R.843 gibi 
Bağdat’ta üretilmiş olmalıdır. Ancak iki yazmanın 
resimleri arasında ayrıntılarda beliren bazı farklılıklar, bu 
nüshanın R.843 nakkaşı tarafından değil, bir başka yerel 
nakkaşın eliyle resimlendiğini düşündürür.

Boston Museum of Fine Arts’da bulunan ve bazı 
araştırmacılar tarafından bir Hümâyûnnâme’ye ait olduğu 
düşünülen beş resim konusunda ise şunlar söylenebilir56: 
Bu resimlerden bir tanesinin Hümâyûnnâme’de yer 
almayan “Köpek ve “Kemik” hikâyesini canlandırır57. 

55 TSM R.H.357 numaralı Hümâyûnnâme ve resimlerinin üslubu 
hakkında yorumlar için bkz. Tanındı, “Osmanlı Yönetimindeki 
Eyaletlerde…”, s.502; Bağcı ve Diğerleri, a.g.e., s.255.

56 Boston Museum of Fine Arts’da bulunan ve bazı araştırmacılar 
tarafından bir Hümâyûnnâme’ye ait olduğu düşünülen beş res-
im ile ilgili bkz. Coomaraswamy, a.g.m.; Sims, a.g.m., s.119; 
Grube, “Some Observations Concerning …”, s.195.

57 “Köpek ve Kemik” hikâyesi Hümâyûnnâme’nin metninin da-

Fotoğraf 28 - Karga, Fare, Güvercin ve Ceylan: Matuka Adlı 
Güvercin ve Arkadaşlarının Tuzağa Yakalanması / Crow, Mouse, 
Dove and the Gazelle: A Dove Named Matuka and her Friends 
Get Caught in a Trap. Hümâyûnnâme (İTSMK H.357, vr.127b).

Fotoğraf 29 - Kedinin Hakemliği / Refreeing of the Cat. 
Hümâyûnnâme (İTSMK H.357, vr.169b).
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Dolayısıyla resimlerin Hümâyûnnâme’ye ait bir 
nüshadan olma olasılıkları ortadan kalkar. Ancak bu 
hikâye Kelile ve Dimne’nin başka çeviri nüshalarında 
yer alır ve tek yaprak halindeki bu resimlerden, 
önceki satırlarda bahsi geçen “Geveze Kaplumbağa” 
hikâyesinin Kahire Hümâyûnnâme’sinde aynı konuyu 
canlandıran betimleme ile birebir benzerliği bunların 
da muhtemel 16.yüzyıl sonlarında Kahire’de üretilmiş 
bir Kelile ve Dimne nüshasına ait olabileceğini akla 
getirir (Bkz. Foto.7-8)58.

Hümâyûnnâme’nin resimli nüshaları üzerinde 
yapılan ikonografik değerlendirmeler, en fazla 
ortak konulu minyatürlerin LBL ve R.843 numaralı 
Hümâyûnnâme’de yer aldığını ortaya koyar. Her iki 
nüshada da kırk bir hikaye resimsel bir öyküye dönüşür. 
Bu kırk bir minyatürden dokuzuna H.359 ve H.357 
numaralı Hümâyûnnâmeler de eşlik eder. Bunun yanı 
sıra Add.15153 ve R.843 numaralı Hümâyûnnâmeler 
tek başlarına H.359 ve H.357 numaralı nüshalar ile 

yandığı Envar-ı Süheylî’de de yer almaz bkz. Edward B.E-
astwick, The Anvár-ı Suhaili or the Lights of Canopus Being 
the Persian Version of the Fables of Pilpay of the Book “Ka-
lilah and Damnah” Rendered into Persian by Husain Vá’ız 
U’l-Káshifi, Hertford, 1854.

58 “Köpek ve Kemik” hikâyesinin Mukaffâ ve Nasrullah’ın bazı 
Kelile ve Dimne çevirilerinde yer aldığı ve resimlenmiş olduğu 
bilinir bkz. Grube, “Prolegomena for a Corpus…”, s.407.

ortak tasvirler içerirler. Add.15153 ve R.843 numaralı 
Hümâyûnnâmelerin ortak tasvirlerinin büyük bir 
kısmı aynı satır aralıklarında yer aldığı için benzer 
bir ikonografik yaklaşım sergilerler. Ancak bazı 
resimlerde bu benzerliklerin ince ayrıntılara varışı 
bunların birbirlerini örnek alan nakkaşların elinden 
çıkan çalışmalar olduğunu düşündürür. Farklı satır 
aralıklarında yer almalarına rağmen bazı resimlerin 
her iki eserde de aynı anı aynı ayrıntılarla aktarması 
ise bu olasılığı daha da belirgin kılar. Fakat R.843 
numaralı nüshanın tarihsiz oluşu hangisinin diğerine 
model olduğu konusunda kesin bir çıkarım yapılmasını 
güçleştirir. Bununla birlikte Add.15153 ve R.843 
numaralı nüshaların nakkaşlarının bazı resimlerde 
H.359 numaralı Hümâyûnnâme’nin minyatürlerinin 
satır aralıklarını resimlemeyi tercih etmeleri, bu 
iki nakkaşın Hümâyûnnâme’nin bu en erken tarihli 
nüshasını model almış olup olamayacağı sorusunu 
akla getirir. Ancak R.843 ve Add.15153 numaralı 
nüshaların nakkaşlarının resimlere kattığı özgün 
yorumlar H.359’un model alınmış olmakla birlikte 
bunun birebir bir örnek alış olmadığı söylenebilir. 
Hümâyûnnâme’nin H.357 numaralı nüshasının 
Add.15153 ve R.843 numaralı nüshalarla ortak bir anı 
canlandıran minyatürlerinin bunlarla yakın benzerliği 
de dikkat çekicidir. Ancak ayrıntılar H.357’yi R.843 
minyatürlerine daha yaklaştırır ve nakkaşın bu 
nüshayı örnek almış olma olasılığı ağırlık kazanır. 

Fotoğraf 30 - Padişah ve İki Oğlu. Detay / Sultan and his two Sons. Detail. Hümayunnname (İTSMK R.843, vr.51a)
Fotoğraf 31 - Müzevir Kuşçu. Detay / Tricky Birdman. Detail. Hümâyûnnâme (İTSMK H.357, vr.122b)
Fotoğraf 32 - Müzevir Kuşçu. Detay. / Tricky Birdman. Detail. Hümâyûnnâme (İTSMK H.357, vr.122b)
Fotoğraf 33 - Pişman Güvercin. Detay / Regretful Dove. Detail. Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, vr.450b)
Fotoğraf 34 - Karga, Fare, Güvercin ve Ceylan. Detay. / Crow, Mouse, Dove and Gazelle. Detail.Hümâyûnnâme (İTSMK H.357, vr.127b)
Fotoğraf 35 - Doğan Yavrusu. Detay / Falcon Nestling. Detail. Hümâyûnnâme (İTSMK R.843, vr.34b)
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Bunun yanı sıra belirtmek gerekir ki hemen her 
nüshada nakkaşların resimlere metinden bağımsız 
olarak yaptığı eklemeler, örneğin ağaçlarla bezenmiş 
bir doğa betimi içinde sunulan bir hikayeye kuşları, 
hikaye bir göl ya da nehirde geçiyorsa balıkları, 
ördekleri eklemeleri onların özgür, özgün yanlarını 
ortaya koyar. R.843 nakkaşının metinde bahsi 
geçmese de bazı sahnelere sembolik olarak iyiliği ve 
kötülüğü simgeleyen Kelile ve Dimne adlı çakalları 
yerleştirmesi onun özgür ruhunu daha da belirgin 
kılar. Buna karşın nakkaşların metinde bahsi geçmese 
de bir padişah meclisine elinde asasıyla kapıda beliren 
bir kapıcı başı ya da beylerbeyi, padişah gibi figürlerin 
yanı başına birer saray görevlisi eklemeleri onların görsel 
geleneği yansıtan eğilimlerinin de bir göstergesidir. Şunu 
da belirtmek gerekir ki Add.15153 ve R.843 numaralı 
Hümâyûnnâme’nin nakkaşları metne Kelile ve Dimne 
hikâyelerinin metin ve resim geleneğini göz ardı edecek 
kadar da bağlıdırlar. Örneğin Add.15153 ve R.843 
numaralı Hümâyûnnâmelerde görsel bir karşılık bulan 
“Gafil Tilki” hikâyesinde metinde söz edilen horoz Kelile 
ve Dimne hikayelerinde yer almaz. Ancak Hümâyûnnâme 
nakkaşları resimlerine, bağlı oldukları metinde bahsi 
geçen horoz figürünü yerleştirerek Hümâyûnnâme 
hikâyelerinin Kelile ve Dimne hikâyelerine üstün geldiği 
bir görsel yaklaşım ortaya koyarlar (Foto.36-37). Ayrıca 
resimlerde nakkaşların metinde geçen ayrıntıları resme 
yansıtmakla birlikte hikâye kahramanlarını ön plana 
çıkarma eğiliminde oldukları gözlenir. Aynı hikâyenin 
farklı anlarının resimlendiği örneklerde de durum 
böyledir. Bunu ise hikâye kahramanlarını sahnenin ön 
düzlemine ya da merkeze, bazen diğerlerinden daha büyük 
çizerek yani izleyicinin odak noktası haline getirerek 
yaparlar. Ancak H.357 numaralı nüshanın nakkaşının 
zaman zaman bu eğilimden saparak bazen hikâyenin 
belli bir anını, bazen de hikaye kahramanlarından birinin 
özelliklerini ortaya koyan sembolik bir anlatımı hikâye 
kahramanlarının betiminden daha ön plana çıkardığı 
izlenir. Örneğin H.357’de Bâzende adlı güvercinin 
bir tuzağa yakalanmasını anlatan satırların arasına 
yerleştirilen minyatürde nakkaş sahnenin ön düzlemine 
bu anı küçücük yerleştirse de, kompozisyonun üst 
kesiminde Bâzende’nin bu olaydan hemen önce 
güvercinin ona av olmaktan kurtulduğu kartalı bir şahinle 
mücadele ederken kocaman resmederek olayın bu anını 
ön plana çıkarır, resmin arasına yerleştirildiği satırları 
canlandıran bölümü sönük kalır (Foto.38). Aynı şekilde 
H.357’de “Kedinin Hakemliği” hikayesini canlandıran 
minyatürde, sahnenin arka planına yerleştirilen bir 
yuvayı paylaşamayan keklik ve dağ kuşunun bir kedinin 
hakemliğine başvurması anı, sahnenin ön düzlemine 
kedinin metinde bahsi geçen derviş ruhunu yansıtmak 
için yerleştirilen irice bir zahid figürünün gölgesinde 
kalır (Bkz. Foto.29).

Fotoğraf 36 - Gafil Tilki / Unwary Fox. Hümâyûnnâme (LBL Add. 
15153, vr. 74b).

Fotoğraf 37 - Gafil Tilki / Unwary Fox. Hümâyûnnâme (İTSMK 
R.843, vr. 68a).
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Bu ikonografik değerlendirmeler sonucunda 
Hümâyûnnâmelerin birbirlerinin çalışmalarını örnek 
alan nakkaşların üretimleri olduklarını anlatan 
veriler, eserlerin birbirine yakın çevrelerde üretilmiş 
olduklarını ortaya koyar. Önceki satırlarda da 
vurgulandığı üzere Add.15153 numaralı nüsha 1589 
tarihini taşımakla birlikte R.843 tarihsizdir. Üslup 
özellikleri üzerine yapılan incelemeler yazmanın 
Bağdat’ta üretilmiş olduğunu gösterir. Muhtemel 
Add.15153 numaralı nüsha da bu çevreye yakın gezer 
bir sanatçının ürünü olmalıdır. 1013/1604 tarihli 
H.357 numaralı Hümâyûnnâme hem ikonografik 
yaklaşımı hem de üslup özellikleri ile R.843 gibi 
Bağdat üretimi olduğunu kanıtlar. 974/1567 tarihli 
en erken örnek olan H.359 numaralı Hümâyûnnâme 
ise zaten ketebesinde Kahire’de hazırlanmış olduğu 
kaydını taşır. Kesin olmamakla birlikte bu çalışmanın 
Add.15153’e modellik etmiş olabileceği önceki 
satırlarda vurgulanmıştır. Bu bağlamda H.359’un 
Mısır’dan Bağdat’a uzanan yolculuğunun öyküsü 
şöyle açıklanabilir. 1567’den önce Mısır ve Yemen 
defterdarı olan H.359’un hamisi Rumûzî Efendi’nin 

bu tarihten sonra nerede görev yaptığı bilinmez59. 
Ancak Rumûzî’nin medrese ve sohbet meclislerinde 
Gelibolulu Mustafa Âli ile arkadaşlık ettiği bilinir60. 
Âli 1568’de yani H.359 numaralı Hümâyûnnâme’nin 
tamamlanmasından kısa bir süre sonra Mısır’dadır 
ve ilgileri doğrultusunda onun da Hümâyûnnâme’yi 
örnek alan eserler kaleme aldığı önceki satırlarda 
vurgulanmıştır61. Âli’nin Mısır’da bulunduğu süre 
içinde arkadaşı Rumûzî’nin hazırlattığı bu çalışmadan 
haberdar olması muhtemeldir ve eğer Add.15153’ün 
de Bağdat’ta hazırlandığı kabul edilirse H.359’un 
ününün 1585-86’da Bağdat’ta bulunan Mustafa Âli 
aracılığıyla yörenin seçkin hamilerinin beğenisine 
sunulduğu düşünülebilir62. Add.15153 numaralı 
Hümâyûnnâme’nin Bağdat’ta üretilmiş olabileceği fikri 
1586’da burada vali olarak görev yapan Cağalazâde 
Sinan Paşa’nın eserin hamisi olup olamayacağı 
sorusunu da akla getirir63. Çünkü 1589 tarihli 
Hümâyûnnâme’den önce 1582’de Bağdat’ta, dergâh-ı 
âlî ve Cağalazâde Sinan Paşa’nın ser çavuşlarından 
Hasan Çavuş’un kendisi için sultani nitelikte bir 
unvan tezhibi ile bezenmiş bir Hümâyûnnâme 
hazırlattığı düşünüldüğünde, Sinan Paşa’nın böyle bir 
eserin varlığından haberdar olduğu ve emrinde çalışan 
bir dergâh-ı âlî çavuşunun hazırlattığından daha 
özenli ve resimli bir çalışmayı kendisi için sipariş 
ettiği düşünülebilir. Ancak ileride yapılacak olan 
araştırmalarda ortaya çıkabilecek kesin belgeler bu 
yargıları desteklemedikçe burada söylenenler yalnızca 
çıkarım olmaktan öteye geçemeyecektir.

Son Söz 
Hümâyûnnâme’nin minyatürlü nüshalarının 16. yüzyıl 
sonlarında Kahire’den Bağdat’a kadar sürülen izleri 
Osmanlı resim sanatının Anadolu dışında, Osmanlı 
yönetimindeki eyaletlerde, buralarda görevli devlet 
adamlarının desteğinde devam eden üretiminin güzel 
örneklerini sunar. Osmanlı Saray nakkaşhanesinin 
resmi, ağırbaşlı üslubundan farklı, bir o kadar sıcak 
ve samimi bir üslup yaratan yerel sanatçılar, göçer 
Safavî nakkaşlarla Hümâyûnnâme gibi okuyanı 
eğlendiren, zaman zaman düşündüren hikâyelerle 
dolu bir esere yakışır, cıvıl cıvıl minyatürlerle eserleri 
donatırlar. Hümâyûnnâme nüshaları Osmanlı Saray 

59 Rumûzî Efendi’nin Mısır ve Yemen defterdarlığı hakkında 
ayrıntılı bilgi için bkz. Yavuz, a.g.e., C.I, s.CCXXX.

60 Gelibolulu Mustafa Âli, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Haz. 
Mustafa İsen, Ankara, 1994, s.308.

61 Âli’nin 1568’de Mısır’da bulunduğu bilgisi için bkz. Fleischer, 
a.g.e., s.48.

62 Âli’nin 1585-86’da Bağdat’ta bulunduğu bilgisi için bkz. Fleis-
cher, a.g.e., s.124-128.

63 Cağalazâde Sinan Paşa’nın 994/1586’da Bağdat’ta vali olduğu 
hakkında bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.III, 
I.Kısım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1983, s.62.

Fotoğraf 38 - İki Güvercin: Bâzende’nin Bir Kuş Tuzağına 
Yakalanması / Two Doves: Bazende Caught in a Trap 
Hümâyûnnâme (İTSMK H.357, vr.25a).
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nakkaşhanesinin üslubundan uzak minyatürlerle 
bezense de, türü, dili ve konusu bakımından 16.yüzyıl 
sonlarında Saray’ın ve Saray dışı elit çevrelerin 
değişen okuma alışkanlıkları ve resimlenecek eserlerin 
seçimi konusunda farklılaşan zevkleri ile örtüşür64. 
Dolayısıyla Osmanlı yönetimindeki eyaletlerde görev 
yapan hamiler, kendileri için hazırlattıkları resimli 
Hümâyûnnâme nüshaları ile İstanbul Sarayı’nın 
tercihlerini paylaşırlar, onların beğenilerini Anadolu 
dışındaki topraklara taşırlar. Yolu sonuçta muhallefat 
geleneğiyle Osmanlı Saray’ının kitap hazinesine 
düşen ya da bir şekilde yurt dışı kütüphanelere ulaşan 
Hümâyûnnâmelerin resimli nüshaları ve sultani 
nitelikte tezhiplerle bezenmiş resimsiz örneklerinin 
ketebe ve 1a yapraklarından ulaşılan hami isimlerinin 
değerlendirilmesi, Hümâyûnnâme’nin üst düzey 
devlet görevlerinde yer alan seçkin ve aynı zamanda 
birbirleri ile ilişki içinde olan bir kitlenin ilgi 
odağında olduğunu gözler önüne serer. Anlaşılan 
eğlenceli hikâyeleri ile dinleyicilere hoş vakit geçirten 
Hümâyûnnâme, 16.yüzyıl sonlarından 18.yüzyılın 
ilk yarısına kadar seçkin sınıfın dost meclislerinde 
okunan, birbirine tavsiye edilen ve zaman zaman 
da hediye olarak sunulan bir kitaptır. Onun cilt, 
tezhip ve hat karakteri bakımından özenli olmayan 
çok sayıdaki kopyası eserin belki de medreselerde 
eğitim amacıyla okutulmak üzere çoğaltılan bir 
kitap olduğunu da düşündürür. 19.yüzyıl sonu, 
20.yüzyıl başına kadar entelektüel bir çevreye hitap 
ettiği anlaşılan Hümâyûnnâme, bu yüzyılda yapılan 
sadeleştirilmiş özetler ile halka indirgenmeye çalışılır. 
Bu çabalar sonuç vermiş olmalıdır ki Hümâyûnnâme, 
II.Abdülhamid devri Osmanlı müellifi Necib Asım’ın 
“her meslek ve her zevk erbabının” okuması için tavsiye 
ettiği kitaplar arasındadır65. Hümâyûnnâme’nin yüz 
dokuz nüshasının ketebeleri ve ön kayıtları üzerinde 
yapılacak bir çalışma, onun hitap ettiği çevreyi daha 
belirgin bir biçimde ortaya koyacaktır66.

64  Bağcı ve Diğerleri, a.g.e., s.187-207.
65 Necib Asım, Kitap, Haz. Ali Yıldız, Büyüyenay Yayınları, İs-

tanbul, 2012, s.202.
66 Böyle bir çalışma tarafımdan hazırlanmaktadır.
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Abstract
After explaining the significance of the architectural heritage of the Syriac Christians in Ṭur ʿAbdin in south-eastern 
Turkey, this article focuses on the extensive renovation and building projects in many churches and monasteries of this 
region after 2001 up until the last year. Since these buildings belong to an ethnic and religious minority in a politically 
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Özet
Bu makale, Güneydoğu Anadolu’da yer alan Ṭur ʿAbdin  bölgesi’ndeki Süryani mimari mirasının öneminden 
bahsettikten sonra, 2001 yılından geçen yıla kadar bu cemaate ait kilise ve manastırlarda devam eden onarım ve 
yapı faaliyetlerine odaklanacaktır. Bu yapılar, Türkiye’nin problemli bir bölgesinde yer almaktadır ve etnik ve dini 
bir azınlığa aittir. İnşa faaliyetlerinin arka planındaki duygusal bağları, karar ve uygulama süreçlerini incelemek bu 
mirası korumak için daha iyi stratejiler geliştirmek için öğretici olacaktır. Bu miras hakkındaki farklı görüşlerden 
bahsederek ve bazı dikkat çekici örnekleri tartışarak, bu makale, kültürel miras çalışmalarında son on yılda yapılan 
tartışmalar ışığında Süryani mimari mirasını değerlendirmek için başka türlü bir bakış açısı geliştirmenin gerekliliği 
üzerinde durmuştur. Bu yeni bakış açısı yapıları fosilleştirmek yerine anlamlarını önceliklendirmeli, bu yapıların 
ve onları restore etmenin sembolik önemine vurgu yapmalıdır. Ancak bunu yaparken topluluğun katılımından taviz 
vermeden profesyonellerin de sürece dahil olması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Azınlık, Kimlik, Koruma, Yeni Kültürel Miras Teorileri
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Introduction
In the diverse population of south-eastern Turkey, the 
Syriac Christians stand out both as a religious and ethnic 
minority. The population of the Syriac Christians has been 
concentrated in the city of Mardin and in the villages of 
a limestone plateau to the east of Mardin which is called 
the Ṭur ʿAbdin. This community is historically called 
Syrian Orthodox but terms like West Syrians, Suryoye, 
Syriacs are also used to define the community1. Syriac 
Christians still speak a dialect of Aramaic and are proud 
to be speaking the language of Jesus. It is not surprising 
that the community, its language and its written heritage 
attract international attention. However, the architectural 
heritage of this community is not less important. 

In Mardin and the Ṭur ʿAbdin there are remains of more 
than two hundred Syriac churches or monasteries, dating 
to various periods. In this paper, our focus will be mainly 
on the Ṭur ʿAbdin. Neglect by state authorities coupled 
with emigration of the Syriac Christians due to political 
insecurity in the region had left many of the buildings 
unattended and in ruins. This article will focus on a 
period of about fifteen years up until last year, when the 
situation changed dramatically.  In the first part, we shall 
briefly present the features that make the architectural 
heritage of the Syriac Christians unique and important. In 
the second part, we shall focus on the remarkable change 
that this heritage has undergone in the last years. We 
shall explain the processes of change through a number 
of examples, which show the varying approaches of the 
Syriac Christian community and the state authorities 
towards the architectural heritage. In the third part we 
shall emphasize the complexity of this heritage, composed 
almost exclusively of religious buildings, belonging to 
an ethnic and religious minority. In this part, the heritage 
of the Syriac Christians will be contextualised within the 
recent discussions about approaches to cultural heritage.

Why is Syriac Christian Architectural Heritage 
Important?
The churches and monasteries of the Ṭur ʿAbdin are 
important on many different levels. Archaeologically, 
three periods stand out. The first is the Late Antique 
period, before the Arab conquest of the region. Texts 
mention the foundation of monasteries in the region as 
early as 4th century but the earliest Christian remains 
date to the 6th century. The region seems to have been 
a refuge for the Miaphysite Syriac Christians who did 
not agree with the Council of Chalcedon (AD 451). 
However, it sometimes also attracted the benefactions of 

1 See Teule 2012 for various contemporary terms that are used to 
identify this community.

emperors, either because they favoured the Miaphysite 
cause or because they wanted to unite the church and 
invest in this region for security reasons. The latter was 
mainly due to the fact that it was close to the frontier with 
the rival Sasanian Empire. Two remarkable examples of 
imperial benefaction are the Dayr al-Zaʿfaran monastery 
with spectacular sculpture which is highly classical in 
character (Mundell 1981) and the monastery of Mor 
Gabriel, which contains one of very few 6th century wall 
mosaics that have survived to the east of Constantinople 
(Mundell and Hawkins 1981). These buildings can be 
considered amongst the earliest surviving Christian 
monastic architecture in the world.

The second period spans the first one and a half centuries 
after the Arab conquest of the region in 640 AD.  In 
that period, many churches and monasteries were built 
or rebuilt and certain architectural features began to be 
faithfully repeated, forming an architectural vocabulary 
that can be associated with the Syriac Christians (Keser-
Kayaalp 2013). Thus the foundations of a specifically 
Syriac architecture were laid. Mardin and the Ṭur ʿAbdin 
were ruled by various Muslim Arab dynasties until the 
Artuqid Turks came to power in the 12th century. The 
Artuqids were great builders and have been considered 
tolerant to their Christian subjects.  John of Mardin who 
was the Syriac bishop of Mardin between 1125 and 1165 
is known for his many construction works (Vööbus 
1975: 212- 220). In 1293, the patriarchate moved to 
the monastery of Dayr al-Zaʿfaran and stayed there 
until 1932. The Medieval Period can be considered as 
the third important phase where we start to find artistic 
encounters between Christian and Islamic buildings. 
Although there was sporadic building activity, there did 
not take place the systematic building or rebuilding in 
the later Medieval period. In the early twentieth century, 
missionary activities resulted in the construction of 
some churches, especially in the city centre of Mardin. 
Ṭur ʿAbdin was not affected by this development but 
remained predominantly Christian.

Diaspora communities of Syriac Christians are building 
churches in the countries in which they live (Rabo 2013). 
However, they accord greater symbolic importance to the 
churches in the Ṭur ʿAbdin. These churches are not only 
monuments testifying to a glorious and ancient history 
but also part of a holy landscape. The patriarch of the 
Suryani, Mor Ignatius Zakka I Iwas, said: “As Patriarch 
of the Syrian Church, we regard Ṭur ʿ Abdin as a holy site, 
second only to Jerusalem, and look on our visits there as 
pilgrimages” (Hollerweger 1999: 7). Yet in the eyes of 
the Syriac Christians the importance of the Ṭur ʿAbdin 
extends beyond religion. It has gradually gained ethnic 
connotations. It is the homeland with whom the Syriac 
Christians associate and identify themselves, and about 
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which they teach their children. Thus the architectural 
heritage in the Ṭur ʿAbdin with its churches and 
monasteries defines their roots. As Teule has determined, 
one could even say that “the disappearance of a Suryoyo 
presence in the Ṭur ʿAbdin would mean the end of a 
Suryoyo identity”(Teule 2012: 56).

At the beginning of the 20th century, when Gertrude Bell 
recorded the churches and monasteries of the region, 
most of the churches were active but some were already 
in ruins (Bell - Mango 1982). Naturally, those which were 
active had already undergone several repairs. Migrations 
of Syriac Christians out of Ṭur ʿAbdin started mainly in 
the 1950s and increased dramatically in the 80s and 90s 
because of economic and security reasons. Today there 
are around two thousand four hundred Syriac Christians 
in Mardin and Ṭur ʿAbdin. The decrease of the number 
of the members of the community resulted in an increase 
in the number of abandoned churches and monasteries. 
In the 90s, thanks to initiatives of the community, some 
renovations and building works were done in some of 
the structures. In Mor Gabriel monastery, there are many 
old restorations and additional buildings recorded in 
the inscriptions (Bilge 2011: 305-331). However, these 
repairs and building activities are minor when compared 
to those undertaken in the last fifteen years.

Overview of the Changes in the Region and the 
Restoration Processes
South-eastern Turkey has been a volatile region since 
the early 80s. After the arrest of the head of the PKK 
in 1999, there had been a 
relatively peaceful period, 
despite some interruptions, 
until the summer of 
2015. Since then conflict 
escalated again. There has 
been serious destruction of 
heritage in the past year in 
the region, including some 
also in the Syriac churches. 
Between approximately 
2000 and 2015, the Syriac 
Christian heritage has seen 
the most dramatic and 
extensive change since the 
early Middle Ages. At least 
fifty monuments have been 
repaired and many annexes 
and bell towers have been 
added to the churches and 
monasteries. 

The return of the emigrated Syriac Christians has been on 
the agenda since the beginning of these fifteen years, when 
the then prime minister Bülent Ecevit invited them to come 
back and said that their rights would be guaranteed by the 
state. The numbers of those returning were exaggerated by 
the press. Gabriel Akyüz, the priest of the Forty Martyrs 
Church in Mardin, says that around forty families may 
have returned.  Nevertheless, their mark on the landscape 
has been remarkable, especially in the village of Kafro. 
The newly built villas in this village were criticised by 
some and defended by others (Oberkampf 2012: 134). The 
wave of returning Syriac Christians or in fact the rumour 
that they were returning created a positive atmosphere in 
the region. However, the most important factor for the 
change in Syriac Christian architectural heritage seems to 
be the impact of the diaspora community. 

Over the years the diaspora community has achieved 
social, economic and educational stability. The Syriac 
Christians who left for Istanbul or Europe have started 
to come and visit the churches and monasteries that they 
left behind. Some built new houses, others renovated 
the old.  Those who do not have houses anymore stay in 
one of the many guest houses recently built next to the 
churches or monasteries (Figs. 1 - 2). Syriac Christians 
coming to the region faithfully visit as many churches and 
monasteries as they can and repeat this ritual almost every 
year. They want to see their heritage in the Ṭur ʿAbdin 
thriving and they have started to contribute in this end. 
Their involvement has resulted in a considerable change in 
the heritage during the last fifteen years. In the following 
section, we will try to shed some light on this complicated 
international process.

Figure 1 - Guest House of Mor Abrohom Monastery, Midyat. / Mor Abrohom Manastırı’nın 
Misafirhanesi.
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Although there are a few exceptions, which we shall deal 
with in some detail below, funding for most of the repairs/ 
renovations came from the diaspora. The money was 
usually collected by foundations named after the villages 
from which their members come. The collected money 
usually went to the repair of the church in that particular 
village or was sent directly to the bishopric of Ṭur ʿ Abdin 
to be used where the bishopric thinks appropriate. It was 
a collaborative initiative with input from many people, 
whose names usually remained anonymous; as was 

clearly illustrated in a 2006 
inscription in Mor Gabriel 
monastery: “To the glory 
of God and in honour of the 
Bearer of God (Mary), and 
of the saints and Martyrs, 
this monastery has been 
restored, renovated and 
embellished, with monks 
and nuns, with teachers and 
students, with buildings and 
gardens, through the great 
care of Mor Timotheos 
Samuel Aktaş, bishop of 
Ṭur ʿAbdin and abbot of 
Mor Gabriel, at the expense 
of the Syrian Orthodox 
faithful and of Christians in 
general. This was inscribed 
as a record in the year 2006. 
Let everyone who reads 
this pray for all who have 
been, and continue to be, 

involved” (Brock 2012: 193).

Sometimes the names of the people who undertake 
the whole construction or of those who contribute to 
the construction of an architectural element, such as a 
staircase, a guesthouse have been recorded on tiny plaques 
or carved as an inscription (Fig. 3). A remarkable exception 
is found in the church of Mor Gevargis in the village of 
Qalʿat Almar’a located to the east of Mardin where the 
benefactor placed his bust in the courtyard of the church 

and the grave of his wife just 
below the bust, both facing 
the monastery of Dayr al-
Zaʿfaran (Fig. 4).

In many cases, the churches 
that were restored are those 
that had been abandoned 
and had remained closed 
for thirty to forty years. 
After the restorations which 
cost hundreds of thousands 
of liras, these churches 
were opened with big 
celebrations. For example 
in 2010, two thousand 
people celebrated for two 
days the opening of the Mor 
Eshoyo and Mor Kuryakos 
churches in Anḥel.  Syriac 
Christians from Iraq 
and Syria also attended 

Figure 2 - Guest House of the village church of Sare. / Sare’deki köy kilisesinin Misafirhanesi.

Figure 3 - Building plaque from Dargeçit recording the name of the person who renovated the walls. 
/ Dargeçit’te duvarı restore eden kişinin adının kaydedildiği levha.
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the celebrations. The community who 
participated in the opening emphasized the 
symbolic importance of these restorations 
which would keep alive the hope that 
those who migrated to various countries 
of Europe might return. The participants 
also claimed that until now, the repairs and 
works had been due to personal initiatives 
but that from now on it would be rather a 
collective act of those who wanted to come 
back and live in their land2.

In the churches and monasteries, two main 
construction activities could be seen: the 
building of annexes and bell-towers, and the 
repair of existing structures. The annexes 
were usually guest houses, reception halls, 
dining halls, water tanks, offices and burial 
chambers which result from the needs of 
the local and the visiting community. They 
were usually done in the same style, made of 
concrete covered with stone cladding. They 
are usually decorated with stone carving 
which is still an active profession in Mardin 
and Midyat (Fig. 5). The constructions were 
often undertaken by the local workmen 
groups under the supervision of the head 
monk of the monastery or the priest of the 
church. The critical decisions were also 
taken by them. 

In the repair of the old churches, there 
seemed to be some unwritten rules, 
for example removing the plaster and 
exposing the brick or stone construction 
work. White cement was commonly used 
between the stones to strengthen the walls. 
In some cases, the newly built structures 
have an old look. To achieve this, mud is 
applied on white limestone to make it look 
yellowish, the colour that the limestone 
will take after some time (Fig. 6). Most of 
the bell towers built in the last ten years 
look as if they were built in medieval 
times. Unfortunately, in some cases, like 
in Dargeçit, the quality of workmanship 
and material was so bad that after a few 
years, the renovated churches deteriorated 
again. Another contributing factor is the 
absence of the community to take care of 
the churches whose keys are kept in the 
municipality for the rare visitors. 
2 News dating to 23 Ağustos 2011. http://www.
suryaniler.com/haberler.asp?id=786 (last accessed 
on 03.06.2016).

Figure 4 - Bust of the benefactor in the background in the church of Mor Gevargis in the 
village of Qalʿat almar’a. / Qalʿat almar’a köyündeki Mor Gevargis kilisesinde kiliseyi 
onaran kişinin arkaplanda görünen büstü. 

Figure 5 - Additions to the church of the village of Be Qusṭān near Ḥāḥ. / Hah 
yakınlarındaki Be Qusṭān köyünde kiliseye eklenen yapılar.

Figure 6 - Entrance to the monastery of Mor Yaʿqub at Ṣālaḥ. / Ṣālaḥ’taki Mor Yaʿqub 
manastırının girişi
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In some important churches or monasteries the new 
structures compete with the old churches in scale. For 
example the three-storey guest house in Mor Yaʿqub 
at Ṣālaḥ is higher than the 6th century church next to it 
and together with the gigantic water tower, it affects 
the silhouette of the monastery dramatically (Figs. 7 
and 8). Although these large concrete structures were 
built next to it, the spectacular 6th century church in the 
monastery was left untouched. It was acknowledged 
that it should receive professional attention. The 
monks in charge of the construction work have great 
dedication and emphasized that in the past they were 
ashamed of the bad state of their buildings. In the 
case of the church of el Adhra at Ḥāḥ, defined as 
the “crowning glory” of the Ṭur ʿAbdin by Gertrude 
Bell, projects were prepared for the construction of 
an additional building to the church. However, some 
of the members of the diaspora community asked the 

headman of the village not to let 
any sort of intervention without 
the involvement of professionals. 
Unfortunately, the church suffered 
some damage in the explosion in 
May 20163. 

Almost all the construction work in 
these buildings were in fact done 
with official “permits” received 
from the Superior Council for 
the Conservation of Cultural 
Properties. These permits were 
usually for “simple repair work” 
but what is done usually has a much 
greater scope. The reason why the 
Syriac Christians preferred such 
an approach is the complexity and 
usually unapproachable nature of 
the bureaucracy. As a result, under 
the title “simple repair work”, bell-

towers, water-tanks, and guest houses are built. Mutual 
trust seems to have vanished. 

Approach of the State Authorities
To protect the heritage of the Syriac Christians has 
not been the priority of the state authorities.  They 
nevertheless criticize the Syriac Christians for seeing 
these structures as “their own” and complain that 
they are “damaging the heritage of humanity (or 
world heritage) by doing unscientific repairs.” In 
2012, more than ten years after their construction, 
the Superior Council for the Conservation of Cultural 

3 http://www.hurriyet.com.tr/jandarma-karakoluna-bombali-ara-
cla-saldiri-40109018.

Figure 7 - The old and the new in the monastery of Mor Yaʿqub at Ṣālaḥ, from north. / Kuzeyden bakınca Ṣālaḥ’taki Mor Yaʿqub 
manastırında eski ve yeni.

Figure 8 - The church and annexes in the monastery of Mor Yaʿqub at Ṣālaḥ. / Ṣālaḥ’taki 
Mor Yaʿqub manastırının kilisesi ve ek binaları.
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Properties decided on the demolition of the bell-
tower and the annex built in the courtyard of the 
church of the village of Zāz (Fig. 9)4.The decision 
was not executed. 

4 News dating to 11.06.2012. http://www.suryaniler.com/forum.
asp?fislem=cevaplar&kategoriid=4&ustid=5373 (last accessed 
on 03.06.2016).

In another case, the Diyarbakır Regional Council for 
the Conservation of Cultural Properties agreed on 
the demolition of the guest house in the courtyard 
of the Virgin Mary Church in İdil (Fig. 10). This 
was not a sudden decision. In 2005, the Diyarbakır 
Regional Council for the Conservation of Cultural 
Properties wrote a report on the project submitted to 
them stating that the guest house should be built a 
single storey and in a different location. However, 
the construction in the site started following the 
old project. Having noticed this, the Conservation 
Council took the decision to destroy the building. 
Although this decision was not carried out, it caused 
a great concern among the diaspora in Europe and 
the academics of Syriac Studies. According to the 
state authorities, the fact that these buildings were 
never demolished and that Syriac Christians feel free 
to do repairs and changes in the buildings is proof 
of a “positive discrimination” towards the Syriac 
Christians.

The inclusion of the state authorities in the preservation of 
the Syriac heritage has until recently been limited to the 
decisions related to the destruction of annexes. As we shall 
discuss in the next section, the authorities seem to have 
lost their credibility in the eyes of the Syriac Christians 
although they were trying to take some positive steps. The 
villages of Acirli (Derizbin), İzbırak (Zāz), Anıtlı (Ḥāḥ) and 
Gülgöze (ʿAyn Wardo) have been declared preservation 
sites. Although this may be considered a positive step, it was 
perceived as an attack by some people from the community 
(see below). Archaeological excavations have been initiated 
by the Museum of Mardin in the church of Mor Sovo at 
Ḥāḥ and the church of Mor Yaʿqub at Nusaybin. The latter 
has been added to the temporary list of the UNESCO World 
Heritage list through the efforts of the Museum of Mardin. 
Last year, the Syriac family taking care of the building had 
to leave Nusaybin because of the recent clashes and the faith 
of this building in the future is unknown. 

Approach of the Syriac Christians
Heritage provides a physical representation and reality to 
the ephemeral and slippery concept of ‘identity’(Smith 
2006: 48). In the case of Syriac Christian heritage, we have 
mentioned the importance of the Ṭur ʿAbdin. If the heritage 
is in good condition, it means that the community is thriving 
and present in the region. Thus, not only the heritage but also 
its restoration and maintenance are symbolically loaded. It 
has been argued that “it is the act of conservation itself that 
makes an object part of the cultural heritage, not the cultural 
heritage that demands conservation”(Munoz Vinas 2005: 
176) and that the ultimate goal of conservation is not to 
conserve the churches but to retain their meaning for people 
(Munoz Vinas 2005: 213).

Figure 9 - New constructions in the village of Zāz / Zāz  köyündeki 
yeni yapılar.

Figure 10 - Guest House in İdil. / İdil’de Misafirhane. 
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When the Conservation Council took the decision to 
destroy the guest house in İdil, Şemon Gösteriş, the 
director of the Syriac Christian foundation in İdil, did 
not conceive this decision as a step to preserve Syriac 
Christian heritage.  He argued that while they had 
expected to receive praise, they were faced with the 
demand to undo their work. He claims that the building 
contributes to the development of tourism in İdil where 
there is not a single hotel and he adds: “They have to 
reconsider the decision. Otherwise we will think that 
this action is part of the pressure that the members 
of other religions have been experiencing in the past 
years.  It is a fact that in the last few years there is 
considerable pressure on the Syriac Christians.5”As 
mentioned before, the Conservation Council stated 
that the guest house should be built single storey and 
in a different location. Their decision was not taken 
into consideration. Gösteriş’s comments show that 
although the Conservation Council’s decision may be 
well-intended, it may resonate differently in the ears 
of the Syriac Christians.

It is only natural that the Syriac Christians want to 
see their monuments in good condition. As Harrison 
has observed (Harrison 2010: 245), the architectural 
heritage is something that binds minorities to their 
homeland and to the new places in which they settle. 
However, as we have mentioned the state authorities 
are not seen as partners. In a recent book on Mor 
Gabriel and court cases against the monastery, 
Tozman argued that the Turkish state uses the 
cadastral planning of lands and preservation orders 
as instruments of discrimination (Tozman 2012). 
In 2000s new cadastral plans were initiated and 
this caused serious problems for Syriac Christians 
who lost some of their monuments and lands to the 
State Treasury. The Mor Gabriel case is one of the 
many examples. One would assume that having 
preservation orders is a positive step to protect the 
monuments of the region, however, Tozman and the 
people he interviewed see it as an attack on their 
spiritual foundation (Tozman 2012: 147). 

Tozman interprets preservation orders as an 
instrument for state who wants these monuments 
to decay because all repairs, even minor would be 
due to a permission from the Directorate General of 
Foundations. He is astonished by the fact that the 
“entire village is declared an archaeological site”. 
Although this would have been seen as a totally 
positive step elsewhere, it is seen as an offence by some 
members of the local and diaspora community. The 

5 News dating to 15.03.2011. http://www.suryaniler.com/haber-
ler.asp?id=747  (last accessed on 03.06.2016).

local Syriac Christian community, especially some of 
the monks and priests, are extremely sensitive about 
criticism levelled against their construction works. 
They find it rude, belittling and lacking in empathy 
and understanding. An interviewer of Tozman said 
“It would be our money we would be spending, so 
what does the state want? If they got experts to help 
us, send them, they are welcome! Or send us an 
official to observe what we are doing but give us the 
permission to do something” (Tozman 2012: 150). 
This statement shows that they are not against the 
involvement of professionals or state authorities but 
want to have a say on their heritage.

On the other hand, some members of the diaspora 
community emphasize that these churches and 
monasteries are not only theirs and that they should 
be seen as world heritage. The community in Istanbul 
in particular has been advocating the importance of 
the involvement of professionals in the process and 
of the application of “universal and scientific” rules 
of conservation, although this is not always well 
defined. In his chapter entitled “A brief excursion 
to the real world” in his influential book entitled 
“Contemporary Theory of Conservation”, Munoz 
Vinas talks only about the problems between the 
scientists and conservators (Munoz Vinas 2005: 80) 
but the absence of professionals does not present 
itself as a problem in the West. 

Some members of the Syriac Christian community 
started to see the absence of professionals in these 
processes as a real problem. The community in 
Istanbul has been involved in the restoration of 
several churches in Mardin city centre. As they 
migrated mostly from Mardin, their involvement has 
focused on the churches in the centre of this city and 
on Dayr al-Zaʿfaran, the seat of the bishop of Mardin 
only 3 km away from the city centre. They have 
criticised the works done in the Ṭur ʿAbdin by the 
community in Europe. Their biggest initiative was the 
restoration of Dayr al-Zaʿfaran monastery. For that, 
they approached the European Union for funding. 
The union funded the project with €620,000. The 
project and application were done by professionals. It 
is the only restoration project in the region submitted 
to the Superior Council for the Conservation of 
Cultural Properties and approved. Control of the 
implementation was done by academics from Middle 
East Technical University on behalf of the European 
Union. 

The architect in charge of the restoration was a 
successful and experienced architect who, amongst 
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other important projects, was also in charge of the 
restoration of the Süleymaniye Mosque in İstanbul. 
She considers the restoration of the monastery 
successful in many ways. Similarly the Syriac 
Christian community in Istanbul who initiated the 
project is proud of the project which they think 
should set an example for the random repairs done 
in the Ṭur ʿAbdin region. However, some members 
of the community were not happy with the result and 
criticised the restoration harshly.  

They thought the stone and brick of the construction 
should have been exposed and the thin layer of white 
plaster in the church, which was a conscious and 
difficult decision taken by the architect, should not 
have been applied. The other problem they mention 
is that the roof which is now covered with earth could 
not be used any more. This may give the impression 
that no communication was established with the users 
of the building. However, the architect explained that 
she was very careful about the needs of the users. 

While the Syriac Christian community in İstanbul 
shows interest in the churches in Mardin city centre 
and Dayr al-Zaʿfaran, the community in diaspora 
focused on the churches and monasteries in their 
villages of origin. Until very recently, they sent the 
money and did not follow up what was done with it. 
The repairs were done according to the decisions of the 
monks or the bishop with local workmen. However, 
in the last years, perhaps influenced by the awareness 
about heritage and caution in the treatment of historic 
buildings in the western countries that they live, they 
have started to feel concerned. They have started to 
stipulate that when a repair or construction is done in 
these structures, professionals should be involved. 

In 2006, a foundation called “Friends of St. Lazarus 
Monastery” was established in Sweden for the 
preservation of the monastery of Mor Loʿozor in the 
village of Habsenus (Mercimekli). This foundation 
collaborated with an organisation called “Cultural 
Heritage Without Borders” in developing a learned 
approach to the protection of this monastery which 
has suffered from deterioration and looting in the past 
years. This organisation paid for the drawing of the 
survey projects in 2009 and supported the organisation 
of two meetings (in Midyat in 2010 and in Gothenburg 
in 2013). The meeting in Midyat brought together all 
the civil society organisations and representatives in 
the village in order to discuss the fate of a Christian 
building. The main theme was “dialogue.” The 
conversion of the monastery into a dialogue centre has 
also been discussed. This is a radical and exceptional 

situation when the attachment of the Syriac Christians 
to their holy sites is considered. A factor for such 
a suggestion may be the ownership problems of 
the monastery which today belongs to the State 
Treasury as a result of a mistake in the cadastral plan. 
Nevertheless, opening the floor to discuss the use of 
Syriac Christians heritage for different purposes is a 
remarkable step. 

Need for a Change in Approach
Contemporary conservation theory puts emphasis on 
the symbolic meanings of an object or a building for 
groups of people (Munoz Vinas 2005: 175). Rather 
than asking how and with which method we should 
conserve our heritage, the discussions on heritage 
have started to put the people and human values at 
the centre and emphasize that heritage should be 
inclusive not exclusive. This new understanding pays 
more attention to interaction and interpretations and 
meanings with which people charge their heritage. In 
this respect, the Council of Europe’s Faro Convention 
on the Value of Cultural Heritage for Society is 
significant and different from previous conventions 
of the Council of Europe. Having come into force in 
June 2011, it emphsasizes the cultural meanings and 
values and the involvement of every single person. 
According to it, heritage should serve the society 
and contribute to a peaceful and democratic society 
and life style (Holtorf and Fairclough 2013:198- 
200). The articles of the Faro convention are highly 
relevant for South-Eastern Turkey which has been a 
region of conflict for years. In August 2013, when 
the monastery of Deyr Ghazelke in Badibe was 
reopened after decades of abandonment and six years 
of restoration, the district governor (kaymakam)
of Nusaybin, the mayor, the high ranking soldiers, 
a member of parliament, and representatives of 
civil society organisations were present and gave 
messages related to peace, multiculturalism and 
brotherhood6.This kind of approach, seeing heritage 
as a meaningful part of current social issues, is more 
useful than “authorized heritage discourse” which 
fossilises heritage (Mydland and Grahn 2011: 584).

In this new discourse about heritage, it has been 
emphasized that instead of insisting on conservation, 
one should embrace creativity and the reproduction 
of the heritage by communities who attribute to them 
new meanings. The buildings should not be turned 
into “cult objects” or treated as if they were frozen 
in history (Smith 2006: 48, Holtorf and Fairclough 
2013: 199, 200). In that respect, as Smith argued, 

6 News dating to 27.08.2013. http://www.suryaniler.com/haber-
ler.asp?id=1037 (last accessed on 03.06.2016).
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“the idea of ‘heritage’ cannot be reduced to a concern 
with materiality; rather, heritage is more usefully 
understood as a discourse that frames a set of cultural 
practices that are concerned with utilizing the past 
for creating cultural meaning for the present.”(Smith 
2015: 459). These ideas are especially relevant for 
the heritage of an ethnic and religious minority in 
a disadvantaged part of a developing country. While 
talking about the heritage of Syriac Christians, the 
discussion should go beyond good or bad restorations 
but include how the community identify themselves 
and continue their lives both in the region and in 
diaspora. Most of the Syriac Christians find the 
approach of the state authorities rigid and lacking in 
empathy. 

Heritage is produced by people according to their 
contemporary concerns and experiences and it is 
about present (Harvey 2010: 320). It is not only about 
the people who live in or close to these places or use 
them regularly but also for those in the diaspora. 
As has been pointed out by Harrison, it is important 
for diaspora communities to create heritage “to 
bind themselves both to their homeland and to the 
new places in which they settle”. Thus not only the 
heritage but also its restoration and maintenance are 
symbolically loaded. It has been argued that “it is the 
act of conservation itself that makes an object part 
of the cultural heritage, not the cultural heritage that 
demands conservation”(Harrison 2010: 245) and that 
the ultimate goal of conservation is not to conserve 
the churches but to retain their meaning for people 
(Munoz Vinas 2005: 213). However, one should 
not forget that these theories are produced when 
the absence of non-professionals is not an issue. 
As Winter has pointed out, how heritage is studied 
should be pluralised and the western approach should 
be widened (Winter 2014). As we have shown, in the 
case of the preservation of the architectural heritage 
of Syriac Christians, western approaches are not 
enough to explain the complex processes or to solve 
the problems.

Conclusion
The architectural heritage of Syriac Christians is not 
only historically and archaeologically important, 
it is also strongly related to the present and to the 
identity of the modern community. In the past fifteen 
years, although interrupted last year, heritage has 
been recreated in the region through the extensive 
renovation and building projects. The changes in the 
churches and monasteries are dramatic and usually 
similar. With a few exceptions, all the renovations 
and restorations are done with the financial support of 

the Syriac Christian community by a group of stone 
masons without the involvement of a professional. 
State authorities have criticised some of these actions 
and in a couple of cases, they, in fact, ordered the 
demolition of the additional buildings.

Given the problems Turkey faces in dealing with 
heritage in general, it would be unrealistic to think 
that any steps to protect these listed buildings or to 
initiate a discussion forum with the engagement of 
the community would be taken. Additionally, the 
situation in the region since the summer of 2015 does 
not provide much hope for the near future. That is why 
it seems that preventing the decay of these buildings 
is only up to the community for whom the well-being 
of these buildings have a great symbolic value, as 
by renovating their buildings, the community in 
diaspora revitalise the glorious past that they teach 
to their children. 

Keeping the recent discussions in heritage studies 
about not turning buildings into cult objects but 
understanding the meanings attributed to them in 
mind, the preservation of the architectural heritage 
of Syriac Christians in Turkey should be discussed 
in a different way. Engagement of the community 
is an important element in the preservation of  the 
heritage. Its absence presents itself as a problem in the 
Western context where professionals almost naturally 
get involved in the project and where the engagement 
of the community is desired. In the context of the 
heritage of Syriac Christians in Turkey, engagement 
of professionals is required without destroying 
the spirit of the already engaged and persevering 
community.
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ANKARA İSTİKLAL (YAHUDİ) MAHALLESİ:
TARİHİ, DOKUSU VE KONUTLARI

İSTİKLAL (JEWISH) QUARTER IN ANKARA: 
HISTORY, TISSUE AND HOUSES

Deniz AVCI HOSANLI *1- A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ2** 

Özet
Osmanlı Dönemi’nde Ankara, diğer birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi, Müslümanların yanı sıra, Ermeni, Rum 
ve Yahudi gibi Gayrimüslimlerin bir arada bulunduğu bir yerleşimdir. Özellikle 16. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına 
kadar Ankara’nın Yahudi cemaatinin büyük bir bölümü Müslümanlarla bir arada, bugün İstiklal Mahallesi olarak 
adlandırılan Yahudi Mahallesi’nde yaşamıştır. Yahudi Mahallesi, sokak dokusu ve elemanları, geleneksel konutları, 
Sinagog, Cami ve Mescit gibi dini anıtsal yapılarıyla döneminin sosyal, kültürel ve fiziksel özelliklerini yansıtan 
önemli bir kültürel miras alanıdır. Günümüzde Yahudi nüfusunu tamamen kaybetmiş olan Yahudi Mahallesi, sosyal 
ve fiziksel birçok sorun içeriyor olmasına karşın, özgün fiziksel yapısını ve doku bütünlüğünü hala büyük ölçüde 
korumaktadır. 

Bu makalede, Yahudi Mahallesi’nin genel tarihsel ve doku özellikleri ile birlikte, geleneksel  konutlarının mimari 
özelliklerinin sunulması amaçlanmaktadır. Makale kapsamında, Yahudi Mahallesi’nin özgün sosyal ve fiziksel 
özelliklerinin yanı sıra, günümüze dek geçirdiği süreç ve müdahaleler sonrası sosyal yapısı, dokusu ve konutlarının 
bugünkü durum ve sorunları da aktarılmakta ve tartışılmaktadır.  
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Abstract
Ankara in the Ottoman Period, as many other cities in the Ottoman Empire, was a settlement where the Muslim 
population, as well as non-Muslim; Armenians, Greeks and Jews coexisted. Particularly, from 16th to the early 
20th century, a large part of Ankara’s Jewish community lived together with the Muslim population in the Jewish 
Quarter, now known as İstiklal Quarter. Jewish Quarter is an important cultural heritage site, with its street pattern 
and elements, traditional houses, religious monuments as the synagogue, mosques and masjids, those reflecting the 
social, cultural and physical characteristics of the period. Today, although the Jewish Quarter completely lost its 
Jewish population and has many social and physical problems, it still sustains its original physical structure and the 
integrity of historical tissue to a considerable extent.

This article aims to present the general historical and tissue characteristics of the Jewish Quarter along with the 
architectural features of traditional houses. Within the scope of this article, the original social and physical properties 
of the quarter, the development process and interventions in time are discussed. Finally, the current social structure, 
tissue character and condition of the Jewish Quarter along with problems of the traditional residential architecture 
are discussed.

Keywords: Ankara, İstiklal (Jewish) Quarter, Historical Tissue, Traditional Residential Architecture, Conservation, 
Planning
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Giriş
Osmanlı’nın sancağı olan Ankara şehri, diğer birçok 
Osmanlı şehri gibi Müslüman ve Gayrimüslim 
grupların bir arada yaşadığı bir yerleşimdir. Nitekim 
Ankara Kalesi’nin güneybatı eteğinde yer alan Yahudi 
Mahallesi, bugün bildiğimiz adıyla İstiklal Mahallesi, 
özellikle 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Ankara’nın 
Yahudi nüfusuna ev sahipliği yapmıştır (Şek.1). 
Osmanlı’nın farklı dönemlerine ait farklı kaynaklarda, 
‘Hacendi’, ‘Öksüzce’, ‘Hoca Hindi’ gibi farklı şekillerde 
adlandırılan; Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren ise 
‘İstiklal Mahallesi’ adını alan bölge, Sinagog ve Yahudi 
Mektebi gibi Yahudilere ait dini ve eğitim yapılarının 
bulunduğu ve Ankara’nın Yahudi nüfusunun büyük bir 
kısmının yaşadığı yer olmasına bağlı olarak ‘Yahudi 
Mahallesi’ olarak tanımlanagelmiştir. 1930’lu yıllara 
kadar özgün sosyal ve fiziksel karakterini büyük 
ölçüde devam ettiren, ancak 1930’lardan itibaren 
Yahudi nüfusunu kaybetmeye başlayan günümüzün 
‘İstiklal Mahallesi’nde artık hiç Yahudi yaşamıyor 
olmasına rağmen, Sinagog’un varlığına da bağlı olarak, 
mahalle halk arasında halen ‘Yahudi Mahallesi’ olarak 
adlandırılmaktadır1.

İstiklal Mahallesi, bugüne ulaşabilmiş tarihi yapıları, 
açık alanları ve elemanlarıyla birlikte büyük ölçüde 
doku bütünlüğüne sahiptir. Bunun yanı sıra,  Ankara’da 
hızla devam eden kentsel yenileme ve koruma 
projelerine konu olmamış ve dolayısıyla henüz 
müdahale edilmemiş nadir alanlardan biri olduğu için 
özgün fiziksel yapısını da büyük oranda korumaktadır. 
Tüm bunlar, İstiklal Mahallesi’ni Ankara’nın günümüze 
ulaşmış tarihi kentsel alanları arasında önemli bir yere 
taşımaktadır. 

Bu çerçevede, bu çalışmada İstiklal Mahallesi’nin genel 
tarihsel ve doku özellikleri ile birlikte, özgününde 
de konut alanı olan mahallenin konutlarının mimari 
özelliklerinin sunulması amaçlanmaktadır. Bunu 
yaparken tarihi kaynakların yanı sıra 2010-2011 
yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında toplanılan 
verilerden yararlanılmıştır2. Ayrıca 1983/1984 yılında 

1 Zaman içerisinde farklı adlarla tanımlanan, kimi zaman farklı 
mahalleleri de kapsayan, Osmanlı Dönemi’nde Ankara’nın Ya-
hudi nüfusunun büyük bir kısmının yaşadığı bölgeden, bu ma-
kale kapsamında tarihsel süreç aktarılırken ‘Yahudi Mahallesi’, 
günümüz süreci değerlendirilirken ise resmi adı olan ‘İstiklal 
Mahallesi’ şeklinde bahsedilecektir. 

2 2010-2011 yıllarında Deniz Avcı’nın ODTÜ Restorasyon Li-
sansüstü Programı’nda Doç. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz’ün 
danışmanlığında tamamlamış olduğu  “Eskiyi güncelleme: 
geleneksel konutların çağdaş yaşama uyarlanması / Upgrading 
the old: the adaptation of traditional residential buildings to the 
contemporary life” başlıklı tezin arazi çalışması sırasında top-
lanmıştır.

ODTÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim 
Dalı lisansüstü öğrencileri tarafından stüdyo dersi 
kapsamında İstiklal Mahallesi çalışılmış; 1988 yılında bu 
çalışmanın yayını yapılmıştır3. Alanın doku özellikleri 
ve  tipolojiler için bu yayın temel bir kaynak olmuş; 
bu çalışma 2010-2011 yıllarında yapılan arazi çalışması 
sonuçlarına göre güncellenmiş ve kullanılmıştır. 
Bunun yanı sıra, aynı alan 2013 yılında da ODTÜ 
Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Yüksek 
Lisans stüdyo dersi kapsamında tekrar çalışılmıştır4. 
Bu çalışmadaki veriler 2010-2011 yılları arasındaki 
verilerle çok farklılık göstermemekle birlikte, makalede 
göz önünde bulundurulmuştur. Makalede, İstiklal 
(Yahudi) Mahallesi’nin tarihi kentsel doku olarak sosyal 
ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra mahallede bulunan 
konutlara örnek olarak üç farklı ölçekteki geleneksel 
konut daha detaylı olarak anlatılmıştır5.

2. Ankara Yahudileri ve Yahudi Mahallesi
Yahudilerin Ankara’da varlıklarının M.Ö. 1. yüzyıla 
kadar gittiği ve Ankara’da Augustus Döneminde bir 
Yahudi cemaatinin var olduğu tarihi kaynaklardan 
bilinmektedir (Galanti 1951: 27-28; İlter 1996: 7196). VI. 
yüzyıla ait bir mezar taşında yer alan İbranice metinde 
Geç Roma Dönemi’nde Hıristiyan mezhepleri ile Yahudi 
toplulukları arasındaki ilişkilerden bahsediliyor olması 
(Mitchell, 2005), bu dönemlerde Ankara’da Yahudilerin 
yaşadığının bir kanıtı olarak gösterilebilir. Galanti (1951: 
28), tarihi belgelere dayanarak, Bizans Dönemi’nde de 
Ankara’da Yahudi cemaatinin varlığından bahseder. 
1361’de Sultan Murat Ankara’yı aldığında küçük bir 
Yahudi cemaatinin kentte yaşadığı yine tarihi kaynaklarda 
belirtilmektedir (İlter 1996: 719)7. 

3 Şahin, Neriman (editör). İstiklal Mahallesi Preservation and 
Rehabilitation Project. Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ya-
yınları; 1988.

4 ODTÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Lisansüstü Programı’n-
da 2013 Bahar Dönemi’nde Doç. Dr. N. Ş. Güçhan, Y. Doç. 
Dr. A. G. Bilgin Altınöz, Öğr. Gör. Dr. N. Özgönül, Araş. Gör. 
S. Çakıcı ve Araş. Gör. Ö. Özçakır yönetiminde yürütülen Rest 
507 Planning and Design in Urban Conservation ve Rest 506 
Workshop in Urban Conservation Y. Lisans stüdyo dersleri 
kapsamında S. Akman, T. Akşit, P. Aktaş, İ. Alpay, G. Arslan 
M. Aydan, D. Bahar, E. Çabuk, M. Demiröz, D. Hakyemez, B. 
Kepenek, A. Sinan, M. Zafer tarafından “A Study on Conser-
vation, Revitalization and Management of İstiklal Quarter in 
Historic Urban Center Ulus-Ankara” başlıklı kentsel koruma 
ve yönetim projesi hazırlanmıştır.

5 Çalışılan üç konut, makalenin yazarlarından Deniz Avcı’nın, 
ODTÜ Restorasyon Lisansüstü Programı’nda Doç. Dr. A. Gü-
liz Bilgin Altınöz’ün danışmanlığında tamamlamış olduğu tezi-
nin ana konusunu oluşturan yapılardır. 

6 İlter’in alıntı yaptığı kaynak: A.Galanti, Türkler ve Yahudiler, 
İstanbul 1947, s.11.

7 İlter’in alıntı yaptığı kaynak: A.Galanti, Türkler ve Yahudiler, 
İstanbul 1947, s.9.
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1492 yılında İspanya’dan, 1497 yılında da Portekiz’den 
Türkiye’ye göç eden Sefarad Yahudilerinin bir 
kısmı, Ankara Eyaleti Valiliği’nde de bulunmuş olan 
İstanbul’lu İshak Paşa’nın sürdürdüğü iskan politikası 
sonucu, 16. yüzyıl başında İstanbul’dan Ankara’ya  
gelmişlerdir (Bahar 2003: 38-39, 41). 

Bu dönemde Ankara, Roma döneminden beri, ticaret 
ve sanayide en gelişmiş dönemini yaşamaktadır. 
Kozmopolit bir kent olan Ankara’da Gayrimüslim nüfus 
çoktur. Göçmen Yahudiler Ankara’ya geldiklerinde, 
kentte halihazırda Sinagogu da olan yerleşik bir Yahudi 
cemaati vardır. Yahudiler, hem yabancı tüccarlarla 
dil açısından rahatlıkla anlaşmakta olduklarından, 
hem de Avrupa’yla çalışma yöntemini bildiklerinden, 
yün dokuma ve tekstil üretimi ile ihracatta başarılı 
olmuşlardır (Bahar 2003: 41). Bahar’a göre mahallenin 
kuzeyinin Balıkpazarı’na, batısının Samanpazarı’na 
açılması da Yahudi topluluğunun Ankara’da ticaret ile 
ilişkisinin bir göstergesidir (Bahar 2003: 84).

Sefarad Yahudilerinin gelişiyle birlikte Ankara’da 
Yahudi nüfusu artmış; buna bağlı olarak  İspanya’dan ve 
Portekiz’den göç eden Yahudiler’in iki ayrı Sinagog’u 
olmuştur. Ancak, yaklaşık yüzyıl sonra sayıları azalan 
Portekiz Yahudileri kendi Sinagog’larını kapatarak 
İspanyol Yahudilerine katılmışlardır (İlter 1996: 719). 

16. yüzyıl ve 19. yüzyıl arasındaki dönemde, 
Ankara’da sırf Müslümanların oturduğu mahalleler 
olduğu gibi, Müslüman ve Gayrimüslim halkın bir 
arada yaşadığı mahalleler de bulunmaktadır. Çeşitli 
belgelerden Ankara’da 16. yüzyılın başından beri 
Yahudilerle Müslümanların da bir arada yaşadığı 
anlaşılmaktadır (Ergenç 1984). 1830’da yapılan 
genel sayım Hoca Hindi ve Öksüzce Mahallelerinin 
Yahudilerle Müslümanların bir arada yaşadıkları 
mahalleler olduklarını göstermektedir (Çadırcı 
1980:113). Öney (1971: 37) de, 1522 yılından beri 
bilinen Hoca Hindi Mahallesi’nde Gayrimüslimlerin 
de bulunduğunu söyler. Önceleri Hoca Hindi olarak 
adlandırılan Yahudilerle Müslümanların bir arada 
yaşadığı mahallenin daha sonra ‘Hoca Hindi-yi Müslim 

Şekil 1 - 1924 Ankara Şehremaneti Haritası’nda Yahudi Mahallesinin Konumu. / The place of the Jewish Quarter in 1924 Ankara 
Municipality Map (Kaynak: Ahmet Yüksel Arşivi (Günal, Kılcı 2015: 80 (Şekil 2))
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Mahallesi’ ve ‘Hoca Hindi-yi Gayrimüslim Mahallesi’ 
olarak tanımlandığı görülmektedir (Tamur 2010: 67, 
68). Mahallenin güneybatısında bulunan Eskicioğlu 
Cami, Kalyon Sokak’ta bulunan Hoca Hindi Müslim 
(Örtmeli) Mescidi ve Birlik Sokak’ta bulunan 
Sinagog; mahallede Yahudiler ve Müslümanların bir 
arada yaşamış olduğunun bir göstergesidir (Şek. 2)8.  

19. yüzyılda art arda gelen afet ve salgınlar, 
Ankara’nın zenginliğine darbe vurur ve nüfus azalır 
(Aydın et al. 2005: 225-230). Bütün bu süreçte 
Yahudilerin de nüfusu azalmış ve fakirleşmişlerdir. 
1861 yılında Ankara’ya gelen seyyah Perrot, bu 
bölgeye, “Mahalleye doğru baktığınız zaman 
kasvet çökerdi... Bu Yahudiler içine kapanık yaşar, 
yabancılara güvenmezlerdi9.” sözleriyle değinir.

19. yüzyılda Ankara’da, sayıları az da olsa, bir mahalle 
yerleşmesine adını verecek kadar Yahudi asıllı aile 
vardır (Denel 2000: 131). 1883 tarihli Salname’ye10 
göre o tarihte Ankara’da Yahudi erkek nüfus 215’tir. 

8 Bahsedilen yapılar günümüzde de mahallede mevcuttur.
9 Alıntı için bakınız: Bahar 2003: 50
10 Salname 11a:163

20. yüzyıla gelindiğinde Ankara’nın Gayrimüslim 
nüfusu toplam nüfusun %32’sini oluşturmaktadır 
(Aydın et al. 2005: 216). Yahudi nüfusun toplam 
nüfusa oranı ise yaklaşık %2.4 civarındadır11. 1900 
yılına ait Salname, Ankara’da 366’sı erkek, 377’si 
kadın olmak üzere toplam 743 Yahudi olduğunu 
gösterirken; 1902 tarihli Salname’de toplam Yahudi 
nüfus 822 olarak belirtilmiştir (Aydın et al. 2005: 
214, 215). 

Gök (2009:127), 1830 yılı sayımından elde edilen 
verilerle 1844 yılı Temettüât Defterleri kayıtlarını 
bir arada değerlendirdiği çalışmasının sonucunda, 
Yahudilerin yaşadığı her iki mahallenin de 
Ankara’nın yoksul kesimi içinde yer aldığını belirtir. 
Belgeler, 19. yüzyılda Ankara’da Yahudilerin 
genelde çerçici esnaflığı, attâr, tenekeci esnaflığı, 
billûrcu, yaymacı, duhâncı esnaflığı ve hizmetkârlık 
gibi işler yaptıklarını, bir kısmının ise tamamen işsiz 
olduklarını ortaya koymaktadır (Gök 2009). Bahar 
(2003: 53), Yahudiler arasında bu gibi küçük işler 
yapanların çoğunlukta olmasına karşın, ticaret yapan 
zenginlerin de bulunduğunu belirtir. 

Ankara’da 1916’da yaşanan ve kentin en güzel semti 
kabul edilen Hisarönü, Çıkrıkçılar Yokuşu, Bedesten, 
Saraçlar Çarşısı ve Atpazarı’nın yok olmasıyla 
sonuçlanan ‘büyük yangın’, tarihi konut bölgesinin 
değişiminde önemli bir rol oynamıştır (Aktüre 2001: 
55; Esin & Etöz 2015). Refik Halid Karay, Ankara 
Kalesi’nin batısında başlayan büyük yangından 
bahsederken, Yahudi Mahallesi’nin de bu yangından 
etkilendiğini belirtse de12, Bahar (2003: 72) o yıllarda 
mahallede yaşamış olanlardan Yahudi Mahallesi’ne 
yangının ulaştığını ve mahallenin yandığını söyleyen 
hiç kimseye rastlamadığını; bu büyük yangında 
sadece birkaç Yahudi dükkânının yandığını belirtir. 
Ancak, 1924 Ankara Haritası’nda mahallenin kuzey 
bölgesi ‘yangın alanı’ ve boş olarak gösterilmiş olup, 
bu bölgenin yangın sonrasında yeniden inşa edildiği 
bilinmektedir. 

Her ne kadar yoksul bir yer olarak tanımlansa da, Yahudi 
Mahallesi’nin yangından sonraki dönemde konutlarıyla 
yine de dikkat çekici olduğu anlaşılmaktadır. Aktüre, 
1919 yılında mütareke hükümlerine göre Ankara’ya 
gözlemci olarak gelen İngiliz ve Fransız ordu temsilcisi 
komiser ve komutanların ‘kentte daha uygun bir yer 
bulamadıkları için’ Yahudi Mahallesi’nde bir eve 

11 Bu oran Aydın et al. 2005:216 tablo X-5,X-6’da 1902 tarihli 
Salname’ye referansla verilen nüfus bilgilerine göre hesaplan-
mıştır.

12  Alıntı için bakınız: Bahar 2003: 71

Şekil 2 - 1924 Ankara Şehremaneti Haritası’nda (Günel, Kılcı 
2015: 80 (şekil 2)) Yahudi Mahallesi ve haritada belirtilen yapı 
ve mahalle isimleri (Osmanlıca’dan çeviren Keyvan Mashhadi) 
/ The Jewish Quarter in the 1924 Ankara Municipality Map and 
the names of the buildings and quarters indicated on the map 
(translated from Ottoman by Keyvan Mashhadi)
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yerleştiklerini yazar (Aktüre 2001: 57)13. Tankut (2000: 
302) da, 1920’li yılların Ankara’sını değerlendirirken, 
savaş yıllarının bakımsızlığı ve yoksulluğun kentin 
üstüne çöktüğünü; buna bir de büyük yangınla zengin 
Ermeni Mahallesi’nin yok olması eklenince kentin 
bir çöküntü alanına dönüştüğünü; Yahudi Mahallesi 
konutlarının ise Ankara’nın konutlarının geneline 
göre daha bakımlı olduğunu ifade eder. Özellikle 
Yasef Ruso, Bonomo, Araf ve Albukrek’lerin evleri 
mahallenin en dikkat çeken evlerindendir (Bahar 
2003:86). Sinagog’un karşısındaki Albukrek ve Araf 
evlerinin Sinagog’un İtalyan mimarının eserleri olup 
yapımları 1909’da tamamlanmıştır (İlter 1996: 721; 
Bahar 2003: 98) (Foto. 1a). Yine mahallenin en güzel 
evlerinden olan Yasef Ruso’nun evinin ise Atatürk’ün 
bir gece konakladığı ev olduğu söylenegelmektedir 
(Bahar 2003:86) (Foto. 1b). 

13 Sevgi Aktüre bu bilgiyi şu kaynağa referansla aktarır: Bardak-
çı, İ., 1975. Taşhan’dan Kadifekale’ye. İstanbul: Milliyet Ya-
yınları, Yaşayan Tarih Dizisi 1, s. 65.

19. yüzyılın sonunda Ankara’da birçok Gayrimüslim 
okulu vardır. Yahudilerin ayrımcılıkla mücadelesi, 
kurtuluşu ve fakir çocukların eğitimi amacıyla Fransa’da 
oluşmuş Alliance Israélite kuruluşunun desteğiyle 
1889’da Ankara’da, Yahudi Mahallesi’nde, Sinagog’un 
karşısında bir Yahudi erkek okulu kurulmuştur (Bahar 
2003:55). Bu okulda okuyan öğrenci sayısı 1892’de 
Cuinet tarafından 36 olarak verilmiştir (Aydın et al. 
2005: 212 tablo X-4).  Bahar (2003:55) daha sonra 
Yahudi Mahallesi’nde Eskicioğlu Cami’nin çaprazında 
bir Yahudi kız okulunun da açıldığını belirtir. Yahudi 
Okulu, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra da ‘Türk-
Musevi Karma Kültür Okulu’ olarak bir süre daha 
eğitime devam etmiştir (Bahar 2003: 63). İyi ve ciddi 
bir eğitim verdiği düşünülen bu okulun yalnız Yahudi 
değil, Müslüman, Ermeni gibi farklı din ve etnik 
kökenden öğrencileri de olmuştur (Bahar 2003: 57).

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında, ticaretin ve 
sanayinin Gayrimüslimlerin elinde olması halk 
arasında büyük gerilim ve tepkilerin oluşmasına 
neden olur (Bali 1999: 534,535). Bu durum, zaten içe 

Fotoğraf 1 - Yahudi Mahallesi’nin öne çıkan geleneksel konutlarına örnekler: (a)Sinagog’un karşısında bulunan ‘Araf Konutu’, Birlik 
Sokak, No:3 ile ‘Hayim Albukrek Konutu’, Birlik Sokak, No:5 (b)Atatürk’ün bir gece konakladığı konut olduğu iddia edilen, günümüzde 
yapısal açıdan oldukça kötü durumda olan, Yasef Ruso Konutu, Kumrucuk Sokak, No:11 / Examples of  outstanding traditional 
residential buildings of Jewish Quarter: (a)The ‘Araf House’, Birlik Street, No:3 and the ‘Hayim Albukrek House’, Birlik Street, No: 5, 
across the Synagogue. (b) Yasef Ruso House, Kumrucuk Street No: 11, which is in quite a bad condition today, is claimed to be the house 
where Atatürk resided for one night.

a b
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dönük bir yapısı olan Yahudi cemaatinin daha da içine 
kapanmasına yol açmış olmalıdır. Cantek’in görüştüğü 
H.T. Bey, çocukken Yahudi arkadaşları olmasına 
rağmen, sırf eğlencesine Yahudi Mahallesi’ne baskına 
gittiklerinden; Yahudi ailelerin, onları görünce 
çocuklarını içeri çekip kapılarını kapattıklarından 
bahseder (Cantek 2003: 308). Cantek’e göre 
(2003: 296, 297), ulusal kimlik oluşturma çabaları 
içinde azınlıklara olan yaklaşım ve Müslüman 
halkın azınlıkları dışlamaya başlaması ile Yahudi 
Mahallesi’ndeki Yahudi cemaatinin nüfusu azalma 
sürecine girmiştir. Ancak, o dönemlerdeki nüfus 
azalmasının tek nedeni bu olmasa gerek. Nitekim, 
Bahar (2003: 117-119), 1930’lardan itibaren oluşan 
‘Yeni Şehir’de önceleri bahçeli konut daha sonraları 
ise apartman olarak gelişen yeni yapılaşmanın ve yeni 
yerleşim alanlarının Yahudilere cazip geldiğini; bu 
nedenle birçok Yahudi ailenin Yahudi Mahallesi’ni 
terkederek Sıhhiye-Sağlık Bakanlığı-Fidanlık-İncesu 
Bölgesi’ne yerleşerek orada bir nevi yeni bir Yahudi 
Mahallesi oluşturduklarından bahseder. Bu anlatımlara 
paralel olarak, 1930 yılında tanzim edilmiş olan 
kadastral paftalarda yer alan parsel sahiplerine ilişkin 
veriler incelendiğinde, arsa, hane ve dükkanların 
sadece yaklaşık %27.5’inin Yahudilere ait olduğu; 
yaklaşık %6.5’inin ise olasılıkla önceden Yahudilere 
ait olup Hazine-i Maliye’ye devredildiği görülür14.

1930’ların sonunda, 2. Dünya Savaşı’yla zorlaşan 
yaşam koşulları ve pahalılık, ‘Yeni Şehir’e taşınma 
sürecini yavaşlatır. Diğer taraftan, 1942’de 
Gayrimüslimlere uygulanan Varlık Vergisi’nin kabul 
edilmesi, Yahudiler arasında da tedirginliğe neden 
olur. Ancak, Bahar’ın ifadesiyle (2003: 167-169),  Vali 
Tandoğan’ın ılımlı yaklaşımı sayesinde, Varlık Vergisi 
Ankara’da diğer şehirlerde olduğu kadar olumsuz etki 
göstermemiştir. Ne var ki, yine de bu süreçte Ankara 
Yahudileri’nin ekonomik durumu kötüleşmiştir. 

Savaş sonrasında bu kez de 1948 yılında İsrail Devleti’nin 
kurulması ve buraya göç eden Yahudilere iyi imkanlar 
sunuyor olması Yahudi cemaati üzerinde etkisini 
gösterir. Varlık Vergisi’nin o yıllardaki  olumsuz etkileri 
de İsrail’e göçü cazip kılar (Toktaş 2006: 508). Nitekim, 
1940’lardan itibaren bütün Türkiye’de olduğu gibi,  
Ankara’da da Yahudi cemaatinin, özellikle ekonomik 
durumu bozuk ve geçim zorluğu çeken, bir kısmı İsrail’e 
göç etmiştir (Bahar 2003: 120-125; Aydın et al. 2005: 
213-214). Diğer taraftan Ankara’dan daha fazla olanaklar 
sunan İstanbul da Ankara’lı Yahudiler için başka bir 

14 Bu oranlar, Yangın Alanı olup yeniden parselasyonu yapılmış 
olan bölge (Pafta 37) hariç, Yahudi Mahallesi’ni kapsayan böl-
gedeki (Pafta 36, 38, 39, 40) kamuya ait parseller dışında kalan 
özel mülkiyetteki arsa, hane ve dükkan kullanımlarını kapsayan 
parsellerin sahiplerinin isimlerinden hareketle hesaplanmıştır.

çekim merkezi olmuş; İstanbul’a da göçler başlamıştır. 
Tüm bunlara bağlı olarak, 1930’lar Yahudi Mahallesi’nin 
sosyal yapısının değişim sürecinin başlangıcı olarak 
düşünülebilir. Pınar Şahin’in tescilli yapılardaki el 
değiştirmeler ile ilgili olarak yaptığı araştırma15; en fazla 
el değişiminin 1949 yılında olduğu; bunu sırasıyla 1962, 
1963 ve 1942 yıllarının takip ettiğini ortaya koymuştur 
(Şahin Kadakal, Ubay Tönük 2016: 320). 

Sonuç olarak, 1930’larda başlayan ve günümüze kadar 
artarak devam eden ‘Yeni Şehir’e, İstanbul’a, İsrail’e, 
Avrupa ve Amerika’ya göçler sonucunda, Ankara’nın 
Yahudi cemaati yok denecek kadar azalmıştır. 2014 
yılında Ankara’da sadece 10 kadar Yahudi ailesi kaldığı 
söylenir (Besalel 2014). Bugün İstiklal Mahallesi’nde 
ise hiç Yahudi nüfus kalmamış; mahallenin sosyal yapısı 
tamamen değişmiştir16. 

3. Yahudi̇ Mahallesi̇’ni̇n Özgün Doku Ve Mi̇mari̇ 
Özellikleri 
Osmanlı Ankara’sında, Yahudi Mahallesi’nin dokusunun 
oldukça erken dönemlerde oluştuğu mahallenin içinde 
ve çevresinde bulunan dini yapılar, cami ve mescitler 
gibi anıtsal yapıların inşa tarihlerinden anlaşılmaktadır. 
Hacendi Mescidi ve Öksüzce Mescidi 14.-15. yüzyılda, 
Leblebici Mescidi ve Molla Büyük Mescidi 15. yüzyılda, 
Yeğenbey Cami ise 1438-39’da  inşa edilmiştir (Ergenç 
1980: 98).  

Mahalle, yangın sonrasında yeniden inşa edilmiş olan 
kuzey kısmı hariç, organik bir dokuya sahiptir. Sokaklar 
kıvrımlı ve dar olup, kimi yerlerde çıkmazlar da bulunur. 
Sokakların kesişim noktalarında, çeşme gibi sokak 
elemanları ile cami ve mescit gibi dini yapıların da yer 
aldığı küçük meydancıklar yer alır. Sokak çeperlerini 
bazen konutların cepheleri, bazen de avlu duvarları 
tanımlar (Şek.3). Sokakları tanımlayan evlerin cepheleri 
değişik renklerdedir (Bahar 2003: 97). Özgününde 
sokakların taş kaplama olduğu bilinmektedir. 

Yahudi Mahallesi’nin konutları, mahalleyi tanımlayan 
dini (cami, mescit, sinagog), hizmet (hamam) ve eğitim 
yapıları çevrelerinde kümelenmişlerdir. Mahalledeki 
konutlar, malzeme, yapım teknikleri, plan, cephe 

15 Şahin, P. 2008. Tarihi Çevrelerin Koruma Sürecinde Yaşanan 
Fiziksel ve Sosyo-kültürel Değişim, Ankara-Ulus Tarihi Kent 
Merkezi İstiklal Mahallesi Örneği. G.Ü. Fen Bilimleri En-
stitüsü Yüksek Lisans Tezi.

16 Mahallede bugün ağırlıklı olarak Ankara Haymana’dan gelen, 
düşük gelir ve eğitim düzeyine sahip bir nüfusun yer aldığı 
2013 yılında ODTÜ’de yürütülen REST 507 Y.Lisans Stüdyo 
Çalışması’nın tespitlerindendir (Akman et al. 2013: pafta 
3.C.3.a).
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ve kütle özellikleri açısından Ankara’daki17diğer 
geleneksel konutlarla benzerlik gösterir. Konutların, 
varsa bodrum katları ile subasman seviyesine kadar 
zemin katları yığma taş olup, subasman seviyesinden 
sonra zemin katları genellikle taş ya da kerpiç 
yığmadır. Üstkatlarda ise genellikle tuğla ya da kerpiç 
dolgulu ahşap karkas yapım tekniği kullanılmıştır. 
Döşemeler, en alt katta, yani taşlık mekânının 
bulunduğu katta taş, üst katlarda ise ahşaptır. Tavanlar 
genelde ahşap kaplama olup, servis mekanlarında 
genellikle kaplamasız ya da çok sade kaplamaları olan 
tavanlara; yaşam mekanlarında ise sade olanların yanı 
sıra daha oymalı ve işlemeli ahşap tavan örneklerine 
de rastlanır18.

Yahudi Mahallesi’ndeki geleneksel konutların sokak-
yapı-avlu ilişkileri incelendiğinde, sokaktan avluya 

17 1930 Ankara Kadastral Planı, Ankara Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Altındağ Şubesi’nden 2010 yılında temin edilmiştir 
ve paftada yer alan veriler yorumlanarak yazar tarafından çizil-
miştir.

18 Günümüzde bazı konutlardaki taşlıklar ve bunları çevreleyen 
mekânlardaki taş kaplamanın yerini şap ya da beton döşemenin 
aldığı görülmektedir.

girişi olan ve sokaktan taşlığa girişi olan olmak üzere 
iki ana tipe rastlanır. Sokaktan taşlığa girişi olan 
konutlar da hiç avlusu olmayan ve arkada taşlıktan 
ulaşılan avlusu olan konutlar olarak iki alt tipe ayrılır 
(Şek. 4). 19

Mahalledeki konutlar, planları bakımından belli tipler 
oluşturmakla birlikte kendi içlerinde küçük farklılıklar 
da gösterirler. Mahallede yaygın olan plan şemasında 
ana girişler taşlık mekânına açılmaktadır. Taşlık, giriş 
katlarında sokak ile avluyu birbirine bağlar, taşlıktan 
arka avluya geçilmektedir. Taşlığa açılan servis 
mekanları vardır. Gündelik işlerin gerçekleştirildiği, 
sof üretimi20, şarap üretimi gibi üretim işlevlerini de 
barındıran avlular geniştir. Üst kat planlarında yaşam 
ve dolaşım mekânı olan sofa ile sofaya açılan odalar 
yer alır. Yahudi Mahallesi’nde geleneksel konutlar 
genellikle orta sofa planlıdır. Bu tür planlarda, odalar 
sofanın iki tarafında bulunmaktadır (Kömürcüoğlu 
1950: 23). Az sayıda yapıda cihannüma görülür ki, 
bunlar üçüncü veya dördüncü katta sofa üzerinde yer 
alır.

Mahalle genelinde iki katlı konutlar daha yaygın olup, 
tek veya üç katlı konutlar da bulunmaktadır. Konutlar 
cephe elemanları bakımından benzer özellikler 
gösterse de cephe düzenlerinde çeşitlilik vardır. 
Yükseklikleri bir ile üç kat arasında değişen konutların 
üst katlarında çıkmalar bulunur. Geleneksel konutların 
cephelerinde yer alan çıkma, kapı ve pencere gibi cephe 
elemanlarının konumlanışına ve düzenine bağlı olarak, 
‘düzenli (simetrik veya asimetrik)’ ya da ‘düzensiz 
(cephe elemanlarının belirli bir düzen olmaksızın bir 
araya gelmesi)’ olmak üzere iki ana tip cephe düzeni 
ile bunların alt grupları tespit edilmiştir (Şek.5). 

Özellikle sokak cephelerinde, çıkma gibi kapalı ya 
da balkon gibi açık ve yarı açık kütleler önemli rol 
oynar (Şek.5, Foto. 2). Çıkmalar üst katlarda ortada, 
tek bir yanda veya her iki yanda yer alabildiği gibi, 
kat boyunca devam eden çıkmalar da mevcuttur. 
Çıkmaların taşıyıcı elemanları olan payandalar da 
çeşitlilik gösterir; yapının yapısal bir parçası olduğu 
kadar, cepheye de dekoratif bir eleman olarak katkı 
sağlarlar (Şek.6). “Ankara Çıkması”21 ise mahallede 
çok az konutta saptanmıştır (Foto. 2c).

19 Bu çalışmadaki tipolojiler “İstiklal Mahallesi” adlı yayından 
(Şahin 1988: 33-36) yararlanılarak, 2010-2011 yıllarında yapı-
lan arazi çalışması sonuçlarına göre güncellenip yeniden çizil-
miştir.

20 Sof Ankara’ya özgü tiftik keçisinden üretilen bir tür yün ve ku-
maş türüdür.

21 Kömürcüoğlu (1950:103), bu tip üst üste binen ahşap 
bağlantılarla oluşturulan çıkmayı Ankara’ya özel bir çıkma 
türü olarak tanımlar. 

Şekil 3. Yahudi Mahallesi’nin özgün dokusunu büyük oranda 
sürdüren1930 Kadastral Planına göre parsel ve yapılar17 / The 
building lots and buildings according to the cadastral plan of 1930
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Şekil 4 - Sokak-avlu-yapı ilişkisi tipolojisi19 / Typology according to the street-courtyard-building relations

Şekil 5 - Cephe tipolojisi / Facade typology.
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Konutların ana giriş kapıları, ya doğrudan avluya 
giriş ya da konutun kendisine, ‘taşlık’a giriş sağlarlar. 
Avluya açılan kapılar ahşap, daha sade, bezemesiz 
kapılardır. Cephenin parçası olan giriş kapıları ise 
panelli ahşap olup çift veya tek kanatlı bezemeli 
kapılardır. Çoğunda üst pencere veya işlemeli ve 
üçgen biçimli alınlık vardır (Şek.7).

Pencereler, işlevleri dışında aynı zamanda Yahudi 
Mahallesi konutlarının dekoratif unsurlarıdır. Giyotin 
pencere tipi sıklıkla görülür. Bunların dışındaki 
pencereler, tek veya çift kanatlı olabilir. Pencere 
üstlerinde bulunan ahşap üçgen alınlıklar birçok 
yapıda dekoratif unsur olarak kullanılmıştır (Şek.8). 

Şekil 6 - Çıkma tipolojisi / Projection typology

Fotoğraf 2 - Balkon ve çıkmalar: (a) Balkon, Eskicioğlu Sokak, No:7; (b) Üçgen çıkma, Kalas Sokak, No:3; (c) ‘Ankara tipi çıkma’ olarak 
da adlandırılan bindirmeli çıkma, Örtmeli Sokak, No:8 / Balconies and projections: (a) Balcony, Eskicioğlu Street, No:7; (b) Triangular 
projection, Kalas Street, No:3; (c) ‘Ankara type projection’ supported with overlapping wooden elements, Örtmeli Street, No:8.

a b c
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Şekil 7 - Kapı tipolojisi / Door typology

Şekil 8 - Pencere tipolojisi / Window typology
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Yapıların iç mekân mimari elemanları ise çeşitlidir. Bazı 
örneklerde gusülhanesi de olan dolaplı oda cephelerine 
rastlanır. Bunlar, ahşap panelli, oymalı veya bezemeli 
olabileceği gibi sade örnekleri de vardır (Foto. 3a). 
Konutlarda sedir, ocak, işlemeli tavan, çeşme, kuyu gibi 
mimari elemanlar da görülür (Foto. 3b)22.   

Yahudi Mahallesi’nde dokunun büyük bir kısmını farklı 
ölçek ve özelliklerdeki geleneksel konutlar oluşturmaktadır. 
Mahallede bulunan konutların hem özgün mimari ve 
mekânsal özelliklerini daha iyi anlayabilmek, hem de 
günümüzdeki sorunlarını ve yaşam koşullarını anlamak 

22 Çoğu ‘gusülhane’nin döşemesi beton dökülerek müdahaleye 
uğramış ve zarar görmüştür. 40 adet konutun iç mekân ana-
lizleri 83/84 yılı ODTÜ Restorasyon Programı öğrencileri ta-
rafından yapılmıştır. Kaynak: Şahin, Neriman (editör). İstiklal 
Mahallesi Preservation and Rehabilitation Project. Ankara: 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları; 1988.

için birbirinden farklı ölçekte ve karakterde üç geleneksel 
konut daha detaylı olarak çalışılmıştır. Konutların seçilme 
sürecinde, hepsinin ayrı ölçekte olmalarına ve farklı 
mekansal/mimari özellikler taşımalarına dikkat edilmiştir. 
Birlik Sokak 3 no.lu konut, en büyük ölçeğe ve en fazla 
kat sayısına sahiptir, 3 katı ve bir cihannüma katı vardır. 
Eskicioğlu Sokak 8 no.lu (1930 Kadastral Haritasına göre 
7 no.lu) konut büyük bir parsele konumlandırılmış, geniş 
bir konuttur ve 2 katlıdır. Üçüncü çalışılan, Kargı Sokak 
29 no.lu (1930 Kadastral Haritasına göre 5 no.lu) konut ise 
diğerlerine göre çok daha küçük ölçektedir, 2 katlıdır. Her 
üç konut, mahallenin merkezi olarak tanımlanabilecek olan 
ve konut yaşamının devam ettiği bölgede bulunmaktadır 
(Şek.9).

Sinagog’un tam karşısında, 1930 kadastral planında ‘Havra 
Sokak’ olarak geçen, bugünkü Birlik Sokak üzerinde bulunan 

Fotoğraf 3 - İç Mekan Mimari Elemanları: (a) Yüklük Örneği, 
Yağcılar Sokak, No:1; (b) Çeşme,  Eskicioğlu Sokak, No:7 / Interior 
Architectural Elements: (a) “Yüklük”, Traditional Cupboard, 
Yağcılar Street, No:1; (b) Fountain, Eskicioğlu Sokak, No:7

a

b

Şekil 9 - Detaylı inceleme için seçilen farklı ölçekteki geleneksel 
konutların konumları / The locations of the selected  traditional 
residential buildings in differrent scales for a more detailed survey.  
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Konut, 202 no.lu ada, 3 no.lu parselde bulunmaktadır. 1930 
kadastral planında metrekaresi (mesahası) 252 m2, cinsi 
‘hane’ olarak kaydedilmiş bu parseldeki konutun sahibi 
Aron Daniyel Araf Efendi olarak gözükmektedir (Şek.10). 
Bu konut, mahallenin varlıklı ailelerinin büyük ölçekli 
konutlarını temsil etmektedir (Foto. 4).

Konut; kütle, cephe, mekânsal ve mimari özellikler 
bakımından, hemen yanındaki parselde yer alan konut 
(Birlik Sok. No:5) dışında, mahallede bulunan diğer 

konutlardan oldukça farklılaşmaktadır. Binanın simetrik 
düzene sahip sokak cephesi, anıtsal girişi ve merdiveni, 
yapının anıtsallığı hakkında ipuçları vermektedir (Foto. 
4). Bu konut ve bitişiğinde bulunan konutun (Birlik Sokak 
No:5), cephe karakterleri bakımından, mahallenin geç 
dönemine ait olup, geç 19. yüzyıl veya erken 20. yüzyıl 
ürünü olduğunu tahmin edilebilir, ki nitekim, Bahar (2003: 
98) bu yapıların Sinagog’un İtalyan mimarı tarafından 
tasarlanıp 1909’de inşa edildiğini yazar.

Konutun parseli çok büyük olup, yapı bu parselin ortasına 
üç farklı açık alan oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. 
Bu üç alan farklı mekânsal ihtiyaçlara hizmet etmektedir. 
Bunlardan biri giriş bahçesidir. Binaya, diğer örneklerin 
çoğunda olduğu gibi, doğrudan giriş olmayıp, sokaktan 
ön bahçeye girilir (Foto. 4b, Lev.1). Arka tarafta bulunan 
avlu, konutun özel yaşam alanı ve ‘taşlık’ın uzantısı olup, 
bir kısmı bahçe olarak da kullanılmaktadır. Arada bulunan 
en küçük alan ise bodrum katta servis mekânlarının avlusu 
olarak çalışmaktadır. Ön giriş bahçesi ile arka avlu, bitişik 
komşu yapı (Birlik Sokak, No:5) ile görsel ilişki kurar 
(Foto. 4d).

Yapının cephesi simetriktir ve iki girişi vardır; biri anıtsal 
merdivenli ana giriştir ve zemin kata bu yarı-dairesel, 
simetrik, yedi basamaklı merdivenle ulaşılır. Diğer giriş 
ise bu merdivenin altından bodrum kata açılmaktadır. 
Yükseltilmiş bir bodrum üstüne iki kattan oluşan bu yapının 
mahallede çok nadir rastlanan bir eleman olan cihannüması 
vardır (Foto. 4c).

Konutun inşa tekniği, bodrum katta taş yığma olup üst 
katlarda ahşap karkastır. Dolgu malzemesi harman tuğla 
olup yer yer kerpiç de kullanılmıştır. Bodrum kat döşemesi 
taş, tavanları ahşap kaplamadır. Üst katlarda ise döşemeler 
ve tavanlar ahşaptır. 

Fotoğraf 4 - ‘Aron Daniyel Araf Efendi Konutu’, Birlik Sokak, No:3: (a) Sokak cephesi, (b) Ana Giriş; (c) Cihannüma, Avludan 
Görünüş; (d) Arka Avlu / ‘The House of Aron Daniyel Araf Efendi’, Birlik Street, No:3: (a)Street Facade; (b) Main Entrance; 
(c)”Cihannüma”, View from the Courtyard; (d) Rear Courtyard.

a b c d

Şekil 10 - (a) 1930 Kadastral Planı’nda Birlik Sokak 3 no.lu parsel 
ve (b) ilgili kayıt / (a) The house on Birlik Street No: 3 and (b) 
related records on Cadastral Map of 1930

a

b
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23

23 Detaylı incelenen üç yapının alan çalışması sırasında rölöveleri çıkarılmamış; mekanların sadece en-boy-yükseklik ölçüleri alınarak 
ölçekli eskizleri hazırlanmıştır. Bu makalede yer alan restitüsyon ve halihazır çizimleri de bu ölçülerden faydalanılarak hazırlanmış 
ölçekli şematik çizimlerdir. 

Levha 1 - Birlik Sokak, No:3, şematik restitüsyon çizimleri23: kat planları ve cephe / Birlik Street, No:3, schematic restitution 
drawings: floor plans and facade
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Bu konuta, bodrum kattan girildiğinde, taşlık mekanına 
ulaşılır. Taşlık, kuzeydoğu kanatta iki odaya, güneybatı 
kanatta ise büyük bir odaya açılmaktadır. Burası 
aynı zamanda giriş ile arkadaki geniş avlu arasında 
geçiş mekânı olma özelliğine sahiptir (Lev.1).Arkada 
güneybatı kısımda servis mekânlarına (hamam ve 
tuvalet) geçiş sağlayan bir koridor ile yapının özgün 
merdiven sahanlığı bulunur. Bu koridordan hamam 
mekânına geçilmekte, buradan ise içinde özgün tuvaleti 
barındıran ara avluya ulaşılmaktadır. Ortasında havuzu 
bulunan taş döşemeli geniş bir alana sahip olan arka 
avluda, aynı zamanda bahçe işleri için ayrılmış ekim 
alanı da bulunur. Bahar (2003: 97), Araf’ların evinin arka 
avluda havuzu bulunan bahçeleri ile birlikte, evin bir 
parçası olan küçük bir hamamı olduğunu söyler, ki bu da 
bodrum katta yapının güneybatısında yer alan mekandır. 
Cantek’in yerli bir Ankaralı olan M.K. Bey ile yaptığı 
görüşmede, M. K. Bey, Yahudi evinin içinde hamam 
olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirtmiştir (Cantek 
2003: 305). Bahsedilen ‘hamamlı evin’, bu iki konuttan 
biri olması muhtemeldir. Yapının güneybatısında 
bulunan hamam ve tuvalet mekânlarının özgün oldukları 

düşünülmekle beraber, bunların üstünde bulunan 
katlardaki mekânların özgün olup olmadıkları tam 
anlaşılamamaktadır, dolayısıyla dönem eki olabilecekleri 
ihtimali de değerlendirilmektedir (Lev.1). 

Zemin kata, ana girişten veya bodrum kattaki 
merdivenden ulaşılmaktadır. Her iki durumda da 
girilen orta mekân sofadır. Ana kapının ardından giriş 
mekânı, cam panelli bir kapı ile sofadan ayrılmaktadır. 
Her iki yandan odalara açılan sofa, ana girişi arka 
avluya bağlarken taşlık mekânının üstünde yer alır. 
Bodrum katta olduğu gibi kuzeydoğu kanatta iki oda, 
güneybatı kanatta ise bir büyük oda bulunup merdiven 
sahanlığı güneybatı kanatta arka kısımda kalmaktadır 
(Lev.1). Yapının günlük yaşam mekânları (odalar ve 
sofalar) oldukça geniş ve ferah, büyük pencereleri 
ile de aydınlıktır. Birinci katın, zemin kat ile benzer 
mekânsal özelliklere sahip olmasına karşın, fazladan 
bir odası vardır. Şöyle ki; girişin üstündeki çıkma 
yapan mekân, sofadan ayrılarak bir oda yapılmıştır. 
Bu durumda, birinci katta sofayı çevreleyen dört oda 
bulunur ki; üç oda sokağa, bir oda ve sofa arka avluya 
bakmaktadır. Cihannüma’ya birinci kattaki merdiven 
ile ulaşılmaktadır. Cihannüma bir oda ile arka avluya 
bakan bir balkondan oluşur (Lev.1).

İkinci örnek olarak incelenen, Eskicioğlu Sokak 
No:8’de bulunan konut, tipik bir Yahudi Mahallesi 
konut örneği olarak tanımlanabilir. Nitekim cephesi, 
plan şeması, mimari öğeleri ile mahallenin karakterini 
çok iyi yansıtmaktadır (Foto. 5). Eskicioğlu Sokak 
ismini tarihi Eskicioğlu Camisi’nden almıştır ve söz 
konusu konut bu camiye çok yakındır. 1930 kadastral 
planında ‘Eskicioğlu Cami Sokağı’ olarak geçen, 
bugünkü Eskicioğlu Sokak üzerinde bulunan bu konut, 
205 no.lu ada, 7 no.lu parselde bulunmaktadır. 1930 
kadastral planında metrekaresi (mesahası) 325, cinsi 
‘hane’ olarak kaydedilmiş bu parseldeki konutun 
sahibi Şeh Ömer olarak gözükmektedir (Şek.11).

Yapı oldukça geniş olan parselin sokağa bakan kısmına 
yerleşmiştir. Bu yapı mahalledeki çoğu konut gibi iki 
katlıdır ve üst katta çıkmaları vardır. Yapım tekniği, 
subasman kotuna kadar taş yığma üzerine ahşap 
karkas olup, dolgu malzemesi olarak kerpiç tuğla 
kullanılmıştır. 

Giriş katında bulunan taşlık sokağı avluya 
bağlamaktadır. Taşlığın iki yanında dört odası 
bulunmaktadır. Özgün kullanımlarında depo ve sof 
üretimi gibi servis ve üretim mekanları olduğunu 
düşündürten özelliklere sahiplerdir, depolama için 
geniş yüklükleri vardır. Merdiven sahanlığı, güneybatı 
kanatta iki oda arasında bulunmaktadır. Birinci kata 

Şekil 11 - (a) 1930 Kadastral Planı’nda Eskicioğlu Sokak 8 no.lu 
parsel ve (b) ilgili kayıt / (a) The house on Eskicioğlu Street No: 8 
and (b) related records on Cadastral Map of 1930

a

b



86

Deniz AVCI HOSANLI - A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ

Levha 2 - Eskicioğlu Sokak, No:8, şematik restitüsyon çizimleri: kat planları ve cephe / Eskicioğlu Street, No:8, schematic restitution 
drawings: floor plans and facade
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bu merdivenle ulaşılır ve çıkılan mekan sofadır. 
Sofayı çevreleyen beş adet oda bulunmaktadır. Üç 
oda sokağa, sofa ve iki oda arka avluya bakmaktadır. 
Yapının güneybatı kısmında bulunan, planı “L” 
formuna sokan mekânın sonradan dönem eki olarak 
eklendiği düşünülebilir (Lev.2). 

Üçüncü örnek olan Kargı Sokak No:29’da bulunan 
konut, diğer örneklere göre daha küçük bir parsele 
sahiptir. Yapı parselin tamamına oturmakta olup, 
avlusu yoktur (Foto. 6, Şek.12). 1930 kadastral 
planında ‘Çifte Sokak’ olarak geçen, bugünkü Kargı 
Sokak üzerinde bulunan bu konut, 202 no.lu ada, 
5 no.lu parselde bulunmaktadır. 1930 kadastral 
planında metrekaresi (mesahası) 36, cinsi ‘hane’ 
olarak kaydedilmiş bu parseldeki konut, terk 
edilmiş ve ‘Hazine-i Maliye’ üzerine geçmiş olarak 
gözükmektedir (Şek.12). 

Yapının strüktürel sistemi giriş katında taş yığma ve 
birinci katta ise ahşap karkastır. Birinci katta dolgu 
malzemesi olarak harman tuğlası kullanılmıştır. 
Konutun inşa tarihi kesin olarak bilinmese de, 
mahallenin geç dönem (20. yüzyıl başı) yapılarından 
olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni, 1920’lerin 
başında Ankara’da nüfusun artmasıyla birlikte 
ortaya çıkan konut sorununu çözmek için; tarihi 
kent merkezinde bulunan mahalle dokularındaki 
küçük parsellere, yani büyük geleneksel konutların 
avlularına veya parsellerden bölünerek oluşturulmuş 
yeni parsellere, bu yapı gibi küçük ölçekte fakat yine 
geleneksel tarzda (plan şeması, cephesi, malzemesi 
ve strüktürü) olan birçok yapı inşa edildiğinin 
bilinmesidir. Benzer örnekler, Yahudi Mahallesi’nde 
de görülmektedir (Foto. 6). 

Konutun taşlığı ve sofası daralarak koridorlara 
dönüşmeye başlamıştır (Lev.3). Birinci katta bulunan 
sofa, cephedeki çıkma ile sokağa yansır. Ana girişin 
açıldığı taşlık ise giriş koridoru olarak hizmet eder. 
Kuzeybatı kısımda özgün nişlere sahip bir oturma 
odası, güneydoğu kısımda ise servis mekanı ve 
merdiven sahanlığı vardır. Evin avlusu bulunmadığı 
ve geç dönem yapısı olduğu için merdiven altının 
tuvalet olarak düşünüldüğü varsayılabilir veya depo 
olarak kullanılmış olabilir. Taşlıktan çıkan ahşap 
merdiven ile birinci kata ulaşıldıktan sonra bir kapı 
vasıtasıyla sofaya geçilmektedir. Sofa küçük bir 
oturma odası ve aynı zamanda koridor olarak hizmet 
eder. Sofanın iki yanında birer oda vardır. Kuzeybatı 
taraftaki odada özgün yüklük bulunur (Lev.3).  

Bu makalede sunulan üç konutun farklı büyüklüklere 
sahip oldukları görülse de, mekansal açısından ortak 

Fotoğraf 5 - (a) Eskicioğlu Sokak, No:8; (b) Taşlık, Eskicioğlu 
Sokak, No:8 / (a) Eskicioğlu Street, No:8; (b) “Taşlık”, Eskicioğlu 
Street, No:8

a b

Şekil 12 - (a) 1930 Kadastral Planı’nda Kargı Sokak 29 (1930’da 5) 
no.lu parsel ve (b) ilgili kayıt / (a) The house on Kargı Street No: 29 
(No:5 in 1930) and (b) related records on Cadastral Map of 1930

a

b

Fotoğraf 6 - (a) Kargı Sokak Üzerindeki Konutlar; (b) Kargı 
Sokak, No:29 / (a) Traditional Houses on Kargı Street; (b) Kargı 
Street, No:29

a b
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Levha 3 - Kargı Sokak, No:29, şematik restitüsyon çizimleri: kat planları ve cephe / Kargı Street, No:29, schematic restitution drawings: 
floor plans and facade.
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özellikler taşırlar. İncelenen üç örneğin ortak özelliği 
orta sofa planlı konutlar olmalarıdır. Her üç yapıda da 
zemin katta bulunan taşlıktan merdiven ile üst katta 
sofalara ulaşılır, sofa evin dolaşım ve yaşam alanıdır ve 
genelde taşlık ile aynı konumda bulunur. Taşlık ve sofa 
konutların ortak elemanları olmakla birlikte, diğerlerine 
göre daha geç dönem yapısı olduğu düşünülen Kargı 
Sokak No:29’da taşlık ve sofa daralarak bir nevi 
koridora dönüşmüştür. 

Birlik Sokak 3 no.lu ve Kargı Sokak 29 no.lu konutların 
orta çıkmaları vardır. Bu çıkmalar, giriş üstünde 
bulunmaktadır, Birlik Sokak 3 no.lu konutun çıkması üst 
katta oda oluştururken, Kargı Sokak 29 no.lu konutun 
çıkması sofadır. Eskicioğlu Sokak 8 no.lu konut ise üç 
adet üçgen çıkmaya sahiptir. Her çıkma bir odaya aittir.

Çalışılan konutlar, geleneksel mimari öğelere sahiptir. 
Örneğin, Eskicioğlu Sokak’taki konutun ahşap 
pencereleri üzerinde üçgen alınlıkları vardır ve bu 
eleman mahalledeki birçok konutta gözlemlenebilir 
(Foto. 5). Birlik Sokak’taki konutun ise anıtsal bir girişi 

ve giriş üzeri işlemeli tavanı bulunmaktadır. Mahalle 
genelinde pek rastlanmayan kemerli pencereleri 
dikkat çekmektedir (Foto. 4). İç mekan, taşlık ve avlu 
elemanları, mahallenin konutlarında genelde görüldüğü 
gibi, sade ve yalın özellikler gösterirler. Eskicioğlu 
Sokak’taki konutta gusülhane, yüklükler ve giriş 
katında nişler vardır (Foto. 7a, Lev.2). Birlik Sokak’taki 
konutun yüklükleri ve nişleri dönem eki olduğu 
düşünülen mekanda görülürken, diğer, muhtemelen 
daha özgün olan odalarda yoktur. Kargı Sokak’taki 
konutta ise aynı şekilde üst katta yüklük ve alt katta niş 
olmak üzere mimari elemanlar bulunur. Ayrıca Birlik 
Sokak konutunun arka avlusunda havuz yer alır (Foto. 
7b). Öte yandan, Birlik Sokak’ta bulunan Araf ailesi 
evi, çağının şartlarına göre lüks sayılabilecek hamamı, 
konut içinde bulunan özgün tuvaleti ve servis eki ile 
diğerlerinden farklılaşır. 

İncelenen üç örnek, hem inşa edildikleri dönemin hem de 
mülk sahiplerinin farklılaşan sosyal, kültürel, ekonomik 
yapısının yansıması olarak farklılıklar gösterirler. 
Bu da, Osmanlı Dönemi’nde Yahudi Mahallesi’nin 
farklı dini, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılardaki 
insanların birarada yaşadığı özgün dokusunu çok iyi 
temsil etmektedir.   

4. Deği̇şen Doku, Deği̇şen Yapılar: İsti̇klal (Yahudi̇) 
Mahallesi̇’ni̇n Deği̇şi̇m Süreci̇ ve Bugünü
İstiklal (Yahudi) Mahallesi’nin değişim süreci 
Cumhuriyet’in ilanından itibaren başlar. Bu döneme 
kadar, 1917 Yangını sırasında etkilenen kuzey kısım 
dışında, Mahalle’nin fiziki ve sosyal yapısında ciddi bir 
değişiklik olmamıştır.  

Cumhuriyet’in ilanından sonra, Ankara’nın sürekli artan 
nüfusu için kentin fiziki gelişimini düzenlemek üzere 
farklı dönemlerde planlar hazırlanmıştır. Bu planların 
İstiklal (Yahudi) Mahallesi’ne yaklaşımlarının, 
doğrudan fiziki etkileri olmasa da, Mahalle’nin geleceği 
ve kent içindeki durumu açısından dolaylı etkileri 
olmuştur. 

Ankara’nın planlanmasına yönelik girişimlerin ilki 
olarak, “Keşfiyat ve İnşaat Türk Anonim Şirketi” (Societé 
Anonyme Turque d’Etudes et Entreprises Urbaines) 
Aralık 1923’te Ankara’nın planlanması işini  üstlenerek; 
Alman mimar Dr. Carl Christoph Lörcher tarafından 
hazırlanmış olan Eski Şehir Plan ve Raporunu 1924 yılında 
(1924 Lörcher Eski Şehir Planı, “Türklerin Başkenti ve 
Konut Yerleşimi Ankara için Plan”); Yeni Şehir Plan ve 
Raporunu  ise 1925 yılında (1925 Lörcher Yeni Şehir 
Planı, “Yönetim Şehri: Plan ve Yapılaşma Planı”) teslim 
eder (Cengizkan 2004: 31, 41). Lörcher’in Eski Şehir 

Fotoğraf 7 - Mimari elemanlar: (a) Yüklük + Gusülhane, 
Eskicioğlu Sokak, No:8; (b) Havuz, Birlik Sokak, No:3 /  
Architectural elements: (a) Yüklük + Gusülhane (Traditional 
Cupboard), Eskicioğlu Street, No:8; (b) Fountain, Birlik Street, 
No:3.

a

b
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Planı alanın topografik özellikleri, çoklu mülkiyet yapısı 
ve mevcut yapılaşması gibi zorlayıcı etkenlere bağlı 
uygulama zorlukları nedeniyle onaylanmamış ve ihmal 
edilmiştir (Cengizkan 2004: 51, 58). Bu planda Yahudi 
Mahallesi için önerilen değişiklikler uygulanmamıştır. 
Ancak plan resmen onaylanmamış olsa da önerdiği yeni 
yol güzergahları ve yol genişletmeleri zaman içinde 
kısmen uygulanarak Kale ve çevresinin fiziki yapısında 
etkili olmuştur. Lörcher’in Eski Şehir Planı’nda Yahudi 
Mahallesi’nin, Öksüzce Cami’nin hemen batısından 
geçen Kuzey-Güney doğrultusundaki ana aks ile 
ikiye bölündüğü; Yangın Alanı ile bu aksın batısında 
kalan alanın dokusunun tamamen değiştirildiği; aksın 
doğusunda kalan alanda ise doku genel anlamda 
korunmakla birlikte sokak yapısında ve genişliklerinde 
önemli değişiklikler önerildiği görülmektedir (Şek.13). 
Sonuç olarak bu planın Yahudi Mahallesi için önerileri, 
uygulamada karşılık bulmamış ve alanın gelecek fiziki 
yapısında etkili olmamıştır.  

Daha sonra 1927 yılında, Ankara Planı’nı yeniden elde 
etmek üzere Avrupalı üç tanınmış plancının davetli 
olduğu bir yarışma düzenlenir. Yarışmanın kapsamında 
Lörcher Planı’ndan devralınan “eski şehir” kavramı 
ile Lörcher’in bu alanla ilgili analiz, değerlendirme 
ve önerilerinin yarışmacılara girdi olarak verildiği 
görülür (Cengizkan 2004: 107,108). Bu yarışmayı 1928 
yılında sunduğu plan ve raporu ile Alman şehir plancısı 
Hermann Jansen kazanır. 1928’den 1932’ye kadar birçok 
revizyon geçiren Jansen Planı, şehrin kale ve tarihi 
konut bölgelerini göreli olarak muhafaza ederek kale 
çevresinde gelişmesini, kaleyi şehrin merkezi yapmayı ve 

“geleneksel doku” ile “yeni kent”i birbirinden ayırmayı 
hedeflemiştir (Tankut 2000: 305).  Korunması gereken 
geleneksel doku ise planda “Protokol Sahası” olarak 
tanımlanmıştır (Tunçer 2001). İstiklal Mahallesi, Jansen 
Planı’ndaki korunması önerilen “Protokol Sahası”nın 
dışındadır. Planda, İstiklal Mahallesi’nin büyük oranda 
yıkılıp yerine iki katlı bahçeli evler barındıran, modern bir 
yerleşim alanı önerildiği görülmektedir. Bu doğrultuda, 
Kız Lisesi, Leblebici Cami, Eskicioğlu Cami, Sinagog 
ve Sinagog karşısında bulunan iki konut (Birlik Sokak, 
No: 3 ve 5)  dışında bütün konutların yerine yeni yapılar 
önerilmiştir (Şek.14). Ancak, Lörcher Planı’nda olduğu 

Şekil 13 - (a) 1924 Ankara Şehremaneti Haritası’nda (Günel, Kılcı 2015: 80 (şekil 2)) Yahudi Mahallesi ve (b) 1924 Lörcher 
Eski Şehir Planı’nda (Cengizkan 2004: 39 (şekil 15)) aynı alanın karşılaştırması / Comparison of the Jewish Quarter in the 
1924 Ankara Municipality Map(a) and the same area in 1924 Lörcher Old City Plan(b)

a b

Şekil 14 - Jansen Planı’nda İstiklal Mahallesi /  The İstiklal Quarter 
in Jansen’s Plan (Kaynak: Atılım Üniversitesi Ankara Arşivi. URL: 
http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr/)
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gibi, Jansen Planı’nın da İstiklal Mahalesi için önerileri 
gerçekleşmemiştir.

1930’da tanzim edilmiş ve Ankara Vilayeti Kadastro 
Heyeti tarafından onaylanmış Ankara Kadastral Planı 
da o yıllardaki kent dokusu hakkında önemli bir bilgi 
kaynağıdır. Kadastral planın 36-40 no.lu paftaları 
Yahudi Mahallesi’nin bulunduğu alanı kapsamakta; 
mahallenin fiziki yapısının yanı sıra işlevsel ve sosyal 
yapısı hakkında bilgi vermektedir. 1930 Kadastral 
Planı 1924 Ankara Haritası’yla karşılaştırıldığında 
İstiklal (Yahudi) Mahallesi’nin bu dönemde doku 
özelliklerini büyük oranda koruduğu görülmektedir. 
Sadece 1924 Ankara Haritası’nda Yangın Alanı 
olarak gösterilen boş alanın 1930’da dokunun 
kalanından farklı olarak gridal bir düzende kadastral 
bölünmesinin yapılmış olduğu ve alanın buna göre 
kısmen yapılaştığı dikkat  çekmektedir (Şek. 3). 
Ancak, haritada yer alan parsel sahipleri ile ilgili 
veriler, 1930’larda alanın fiziki yapısı hala büyük 
oranda korunuyor olsa da, alandaki Yahudi nüfusun 
azalmaya başladığını göstermektedir. 

2. Dünya Savaşı sonrasında, kırdan kente göçün yoğun 
bir şekilde başlamasıyla birlikte, 1950’lerden itibaren 
Ankara’da nüfus baskısı ve kentleşme hızla artmış; nüfus 
Jansen Planı’nın öngörülerinin çok üstüne çıkmış; kent 
gelişimi kontrol edilemez hale gelmiştir. Kent gelişimi 
tekrar kontrol altına alacak yeni bir plan ihtiyacıyla 
1954’te Ankara Belediyesi tarafından bir Uluslararası 
Yarışma açılmıştır. Yarışma sonucunda Nihat Yücel ve 
Raşit Uybadin ekibinin hazırladığı plan 1. seçilmiş; plan 
1957 yılında onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Cengizkan 
2005: 25-29). Yücel-Uybadin Planı’nda ‘mevcut iskan 
bölgesi’ içinde yer alan ‘Eski Şehir’ için “mevcut 
nizamın aynen muhafaza edilecek, ancak yol ve arsa 
vaziyeti müsait olduğu takdirde yapılacak binanın geniş 
sathı tarafında kalacak açıklığın 2/3 nisbetinde irtifa 
verilebilir” (Cengizkan 2005: 38) hükmü getirilmiştir. 

Bu doğrultuda plan incelendiğinde, İstiklal Mahallesi’nin 
de genel olarak dokusunun korunduğu; ancak alanın 
güneybatısında kalan Hasırcılar Caddesi’nin büyük 
oranda genişletildiği; alanı doğu-batı doğrultusunda 
ikiye bölen yeni bir yolun da açıldığı görülmektedir (Şek. 
15). Plan kararına paralel olarak, mevcut geniş yollar 
ile yeni genişletilen yolların çeperinde, yol genişliğinin 
2/3 oranında ek kat hakkı da doğmuş; bu da alanın 
çeperindeki kat sayısı artışı sürecini başlatmıştır.

Yücel-Uybadin Planı ile başlayan ana yol çeperlerinde 
kat artışı, 1960 yılında İmar ve İskan Bakanlığı tarafından 
onaylanan ve 1961 yılında yürürlüğe giren ‘Bölge Kat 
Nizamı Planı’ ile devam etmiş; özellikle yoğunluğun 
arttığı merkezi semtlerde kat yükseklikleri arttırılmıştır 
(Şenyapılı,Türel 1996). Bu plan, İstiklal Mahallesi’nin 
çeperinde yer alan Anafartalar ve Denizciler Caddesi 
üzerindeki binaların daha da yükselmesine yol açmıştır. 
Mahalle, çeperindeki yenilenen ve yükselen, bir nevi 
‘duvar’ oluşturan binaların  arkasında kalmış ve unutulma 
sürecine girmiştir. Tam olarak tarihi bilinmemekle 
birlikte, büyük olasılıkla Yücel-Uybadin Planı ve/
veya Bölge Kat Nizamı Planı uygulama süreçlerinde 
mahallenin mülkiyet dokusunu tamamen değiştiren, 
gridal sistemde yeni bir kadastral plan oluşturulmuştur 
(Şek. 16). 

Ulus’un tarihi geleneksel konut bölgeleri, İstiklal 
Mahallesi de dâhil olmak üzere, 1980 yılında 
tescillenmiştir (Şek. 17).  Ancak aynı yıllarda, 
Ankara Belediyesi tarafından kuzey-güney yönünde 
Hasırcılar (Adnan Saygun) Caddesi Yücel-Uybadin 
Planı’na göre genişletilirken, İstiklal Mahallesi’nin 
özellikle Öksüzce Mahallesi mevkiinde, 8’i tescilli 
olmak üzere bazı yapılar yıkılmıştır (Şahin et al. 
1988: 26-27). 

Şekil 15 -Yücel-Uybadin Planı’nda İstiklal Mahallesi / İstiklal 
Quarter in Yücel-Uybadin Plan
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Alanın kentsel sit olarak tescillenmesinin 
ardından, 1983 yılında24GEEAYK25, geleneksel 
konut bölgelerinde kat yüksekliğinin düşürülmesi 
hedefiyle, kat yüksekliğini Hasırcılar Caddesi’nde 
iki, Anafartalar ve Denizciler Caddeleri’nde dört, 
Talatpaşa Bulvarı’nda ise altı ile sınırlandırılmıştır. 
Fakat daha önce inşa edilmiş olan binalar kat 
yüksekliklerini korumuşlardır (Şahin et al. 1988: 
27). Bu karara rağmen halihazırda inşa edilmiş, ek 
katlarla yükselmiş binalarda değişiklik yapılmadığı 
için, İstiklal Mahallesi bu çok katlı konutlarla 
çevrilmiş ve uzun yıllar kendi içine kapalı kalmıştır. 
24 Geçerliliğini yitirmiş olmasına karşın, 2010 yılında halen bu 

planın kullanıldığını görmekteyiz. Ankara Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Altındağ Şubesi’nden 2010 yılında temin 
edilmiştir.

25 “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu”. 

Bu da mahalledeki terk edilmiş ve yıkılmış konutlarla 
birlikte, sağlıksız yaşam standartlarının oluşmasına 
yol açmıştır.26

1986 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Ankara’nın tarihi kent merkezinde yaklaşık 110 hektarlık 
bir alan planını elde etmek üzere, Ulus Tarihi Kent 
Merkezi Koruma Planı Yarışması düzenlenmiş; yarışmayı 
Raci Bademli başkanlığındaki proje ekibi kazanmıştır. 
Bunu takiben Raci Bademli başkanlığında ODTÜ 
bünyesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Ulus Planı Kasım 
1989’da Ankara KTVKK27 tarafından, Ocak 1990’da 
da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Kıral 2013:219; Kıral 
2005) (Şek.18). Bu planla birlikte, İstiklal Mahallesi 
için önerilen yeni kadastral plan iptal edilmiş ve özgün 
kadastral sınırlarının korunması önerilmiştir. 

Ancak, olasılıkla bu tarihten önce, alanın çeperlerinde 
yeni kadastral plana göre parsel düzenlemeleri ve 

26 2010 yılında UTTA Mimarlık tarafından hazırlanan ‘Ankara, 
Ulus Tarihi Kent Merkezi, Kentsel Sit Alanı Araştırma Rapo-
ru’ndaki bilgilere göre hazırlanmıştır.

27 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Ankara 1 Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu.

Şekil 17 - Yapıların Tescil Durumu26 / Registration Status of 
Structures

Şekil 16 - Olasılıkla ‘Yücel-Uybadin Planı’ ve/veya ‘Bölge Kat 
Nizamı Planı’ uygulama süreçlerinde ortaya çıkan, mahallenin 
mülkiyet dokusuna aykırı yeni kadastral plan24 / The new cadastral 
plan, possibly a part of the implementation process of ‘Yücel-
Uybadin Plan’ and/or ‘Regional Storey Order Plan’, which is totally 
incompatible with the original cadastral pattern of the Quarter
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kamulaştırmalar uygulanmış olduğu için sadece 
mahallenin iç kesimlerde özgün kadastral sınırlar 
korunmuştur. Tüm bunlar bugünkü dokuda iki farklı 
kadastral sistemin arayüzünde tanımsız sorun alanlarının 
oluşmasına neden olmuş ve İstiklal Mahallesi üzerinde 
olumsuz etkilerini günümüze kadar taşımıştır. Nitekim, 
bu ikili karmaşık parsel dokusu, hem Altındağ Tapu 
Müdürlüğü’nden 2010 yılında temin edilen güncel 
kadastral planda (Şek.16), hem de Ankara-Ulus Tarihi 
Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı 
çalışmaları28 kapsamında kullanılan kadastral planda 
açıkça görülmektedir.

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı 
kapsamında 1990-1994 yılları arasında bir dizi 

28 Ankara-Ulus Tarihi Kent Merkezi 1 /5000 ölçekli Koruma 
Amaçlı İmar Planı çalışmaları Makbule İlçan & UTTA Plan-
lama Projelendirme Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (iş ortaklığı) 
tarafından yapılmaktadır. Mevcut kadastral yapıya ilişkin du-
rum, paydaş toplantısında sunulan kadastral yapıya dair analize 
dayanmaktadır.

sokak ve çevresi koruma, geliştirme ve düzenleme 
projeleri hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu 
doğrultuda 1993 yılında İstiklal Mahallesi’nde de 
sokak düzenleme projesi gerçekleştirilmiştir (Bahar 
2003: 84, 85). Ancak bu projenin, bazı sokakların 
kaplamalarının değişmesi dışında alan bütününde bir 
etkisi izlenememektedir. 

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah Planı 2005 
yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ oluşturma 
ihtiyacı gerekçesiyle iptal edilmiştir. 2005 yılında, 
5366 sayılı ‘Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanun’un kabul edilmesinin 
hemen ardından İstiklal Mahallesi’ni de kapsayan Ulus 
Tarihi Kent Merkezinin tamamı Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun 
kararı ile 2005 yılında ‘Yenileme Alanı’ ilan edilmiştir.

Şekil 18 - Ulus Tarihi Kent Merkezi Çevre Düzenleme Yarışması, 
Raci Bademli ve ekibinin hazırladığı Ulus Planı’nda İstiklal 
Mahallesi (Kıral 2013: 220) / The İstiklal Quarter in the Ulus Plan 
prepared by Raci Bademli and his team for the Ulus Historical 
Center Environmental Design Competition

Şekil 19 - Hassa Mimarlık tarafından hazırlanan ‘Ankara Tarihi 
Kent Merkezi Yenileme Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı’nda İstiklal Mahallesi / İstiklal Quarter in 
‘Ankara Historic City Center Urban Renewal Area 1/1000 Scaled 
Conservation Development Plan’ prepared by Hassa Architecture
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Bunu takiben, ‘Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme 
Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 
ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar 
Planı’nın hazırlanması için Hassa Mimarlık Mühendislik 
İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 2006 yılında sözleşme 
imzalanmış; 2007 yılında da Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisi kararını takiben Ankara Yenileme Alanı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 
onaylanmıştır. Söz konusu planlama çalışmasının 
analitik etüdlerinde  Ankara Tarihi Kent Merkezi’nin 
büyük bir kısmı için olduğu gibi, İstiklal Mahallesi’ndeki 
tüm geleneksel yapıların nitelikleri ‘harabe’ veya ‘ağır 
onarım veya yıkılabilir’ olarak gösterilmesi (bina nitelik 
paftası) alanın yıkılarak yeniden inşasının önünü açan 
bir yaklaşımdır. Ayrıca planın dokuda yol ve kesişim 
noktalarında genişleme ve meydanlaşma önerileri tarihi 
yapıların yıkılmasına neden olacak önerilerdir. Bu planda 
geleneksel yapıları kapsayan tüm alan ‘turizm+ticaret 
alanı’ olarak tanımlanmıştır (Şek. 19). Plan rapor ve 
notlarında yer alan, bu alanlarda pasajlaşma ve ortak 
kullanımlara gidilebileceği; müdahale için minimum 
parsel büyüklüğünün 200 m2 olması gerektiği; mülkiyet 
toplulaştırması uygulamaları teşvik edilmesi yönündeki 
plan kararları, alanın iç kısımlarında korunmuş özgün 
kadastral dokunun bozulmasının önünü açabilecek 
kararlardır (Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme 
Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Raporu, 2006: 94-
95). Planların onayından hemen sonra, 5366 sayılı 
yasaya göre ilan edilen yenileme alanı ve bu alan 
için üretilen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar 
planlarının içeriklerindeki sorunlar ile elde edilme ve 
onay süreçlerine ilişkin çeşitli tutarsızlıklar ve hukuka 
aykırılıklar gerekçesiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası 
tarafından açılan davalar sonucunda, ilgili planlar ve 
kurul kararlarının tamamı iptal edilmiştir. 

2010 yılında bu kez de Makbule İlçan & UTTA Planlama, 
Projelendirme, Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (iş ortaklığı) 
ile ‘Ankara, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Kentsel Sit Alanı 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın elde edilmesine 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisi kararını takiben Ankara II Numaralı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
tarafından 2013 yılında onaylanmış olan plan,  koruma 
ilkelerine, planlama ve koruma mevzuatına, üst ölçekli 
plan kararlarına ve kamu yararına aykırılıkların yanı 
sıra içerik ve hazırlanışına ilişkin yetersizlik ve sorunlar 
gerekçesiyle TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 
dava edilmiş; 2015 yılında plan hakkında yürütmeyi 
durdurma kararı verilmiştir29. 

29 Makbule İlçan &UTTA tarafından hazırlanan ‘Ankara, Ulus Tar-
ihi Kent Merkezi, Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı’nın araştırma raporu planlama sürecinde yapılan paydaş to-
plantısında paylaşılmış olduğundan bu veriler elimizde olmakla bir-
likte, planın kendisi ve raporu paylaşılmamış, verilerine ulaşmak da 

Günümüze kadar devam eden tüm bu planlama süreçleri 
sonucunda, bugün Ulus Tarihi Kent Merkezi ve onun bir 
parçası olan İstiklal (Yahudi) Mahallesi için yürürlükte 
olan bir plan bulunmamakta; bu da alanı atıl ve geleceğini 
belirsiz kılmaktadır. Buna karşın, alanın yakın çevresinde 
yer alan Kale, Hamamönü, Hamamarkası ve Hacı Bayram 
bölgelerinde tarihi dokuya, plan olmadan, yapı ve sokak 
ölçeğinde projelerle müdahaleler hızla devam etmektedir. 
Bu müdahaleler sonucunda alanlarda bir canlanma 
olsa da çoğu kez özgün doku ve mimari özellikleri yok 
olmakta, dekorlaşmaya doğru gidilmektedir. Henüz hiçbir 
kapsamlı müdahale görmemiş olan İstiklal (Yahudi) 
Mahallesi, fiziki, sosyal ve işlevsel açıdan birçok sorun 
taşısa da, özellikle iç kısımlarında özgün doku ve mimari 
özelliklerini hala korumaktadır.

mümkün olmamıştır. Bu nedenle planın içeriği ve İstiklal (Yahudi) 
Mahallesi üzerindeki etkileri doğrudan incelenememiştir. Planın ip-
tal davasına ilişkin gerekçelere TMMOB Şehir Plancıları Odası web 
sayfasından ulaşılmıştır: http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=6663&tipi=3&sube=1#.WBiyufl95PY.

Şekil 20 - Alandaki mevcut geleneksel / yeni yapılar ile parsel 
ve yapı ölçeğinde kullanım durumu (tespit: 2010-2011 arazi 
çalışması) / Traditional / new buildings at the site and the state 
of use in lot and building scales (based on 2010-2011 fieldwork)
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Ankara’nın merkezinde, Ulus’un en yoğun bölgelerinden 
birinde yer alan İstiklal (Yahudi) Mahallesi, bugün yakın 
çevresinde bulunan hastaneler (Ankara Numune Hastanesi, 
Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi ve Ankara Üniversitesi 
İbni Sina Hastanesi), kamu kurumları (Altındağ Belediye 
Hizmet Binası) ve ticari işlevler arasında kalmıştır. 
Mahallenin Denizciler Caddesi, Anafartalar Caddesi 
ve Talatpaşa Bulvarı’na bakan çeperleri neredeyse 

tamamen yeni yapılarla tanımlanmaktadır. Mahallenin iç 
kısımlarında ise geleneksel yapılar dokunun büyük bir 
kısmını oluşturmaktadır. Ancak, bu bölgede de yapıların 
yıkılmasıyla boşalmış olan parseller ile kullanılmayan boş 
yapıların sayısı çok fazladır (Şek.20). 

Geleneksel dokuyu oluşturan yapılar ile mahalleyi 
çevreleyen caddeler (özellikle Anafartalar ve Denizciler 
Caddeleri) üzerinde yer alan binalar arasındaki kat farkı 
çok fazladır. Mahalledeki geneneksel yapılar bir veya iki 
katlı olup, daha büyük ölçekli olan geleneksel yapılarda 
üç kat da görülmektedir. Çeperde yer alan Denizciler, 
Anafartalar Caddeleri ve Talatpaşa Bulvarı üzerindeki 
yapıların yükseklikleri beş ila sekiz kat arasında değişiklik 
göstermektedir. Diğer taraftan mahallenin batı çeperinde 
yer alan Adnan Saygun (Hasırcılar) Caddesi boyunca 
yüksek yapılaşma oluşmamış; terkedilen ve yıkılan yapılar 
nedeniyle bu çeperin özellikle güneybatı kısmından 
başlayarak dokuda çözülme ve boşalmalar olmuştur 
(Şek.21). 

Bu durum, alanın çeperindeki kullanımlarla doğrudan 
ilişkilidir. Mahallenin kuzeybatı, kuzey, doğu ve 
güneydoğu çeperlerini oluşturan Denizciler ve 
Anafartalar Caddeleri yoğun trafik ve ticaret akslarıdır. 
Buna bağlı olarak alanın bu çeperlerinde oluşmuş yüksek 
yapılaşmada yoğun ticari kullanımların yanısıra depo, 
ofis, konaklama ve idari işlevler yer almaktadır. Öte 
yandan, yine yoğun trafik aksları olan ve hastanelerle 
alanı ayıran Adnan Saygun (Hasırcılar) Caddesi ve 
Talatpaşa Bulvarı boyunca ise medikal ticaret, eczane, 
bakkal, çadırcılar gibi daha küçük ölçekli ticaret ve 
geleneksel ticaret ile kısmen konut kullanımı devam 
etmektedir. Bu alanda, diğer çeperlerdeki yoğun kullanım 
ve çok katlı yapılaşmanın aksine, daha az katlı yapılaşma 
olup yapılarda boş kalma ve yıkılma sorunları da daha 

Şekil 21 - Kat sayısı (tespit: 2010-2011 arazi çalışması) / Number 
of floors (based on 2010-2011 fieldwork)

Fotoğraf 8 - Yapıların yapısal durumu: (a) mahalle çeperinde kullanılmayan ve yıkılmak üzere olan konutlar, Leylekli Sokak 
ile Adnan Saygun Caddesi kesişimi (b) mahallenin iç kesimlerinde terkedildiği için yapısal durumu çok kötüleşmiş yapılar, 
Kumrucuk Sokak ve Zümrüt Sokak kesişimi (c) yapısal olarak daha iyi durumda olan halen kullanılan konutlar, Kargı Sokak, 
No:31 / Structural condition of buildings: (a) partially demolished houses on the periphery of the quarter, at the intersection of Leylekli 
Street and Adnan Saygun Avenue, (b)abandoned buildings with poor structural and material condition in the inner parts of the quarter, 
at the intersection of Kumrucuk and Zümrüt Streets, (c) the houses in better condition and which are still in use, Kargı Street, No:31

a b c
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fazladır. Bu çeperden içeriye doğru boşalan parsellerde 
kontrolsüz otopark kullanımı hızla artmaktadır, ki bu 
da bu çepere komşu olan hastaneler bölgesinin yoğun 
otopark ihtiyacının oluşturduğu bir sonuçtur. Mahallenin 
geleneksel doku ve yapılarının korunduğu iç kısımlarda 
ise boş yapılar olmakla birlikte konut kullanımı da devam 
etmektedir.

İstiklal Mahallesi’ndeki yapıların yapısal durumları 
incelendiğinde ise, yine çeperlerdeki işlevlerin ve 
kat farkının etkileri görülmektedir. Alanın güneybatı 
çeperinden içeriye doğru genişleyen bir alanda yıkık 
ya da yapısal durumu çok kötü olan yapıların yer aldığı 
görülür. Bunun en önemli nedeni bu çeperdeki konutların 
kullanılmıyor olmasına bağlı olarak, sürekli bakımlarının 
yapılmaması ve bunun sonucunda zaman içinde 
yıkılmalarına varacak şekilde bozulmalarıdır (Foto. 8a). 
Buna karşıt, mahallenin çekirdeğinde, korunaklı kalmış 
ve halen konut işlevinin devam ettiği alanda, her ne kadar, 
konutların çoğu kiracı ve düşük gelirli aileler tarafından 
kullanılıyor olsa da,  içinde yaşanılıyor olmasına bağlı 
olarak, sürekli bakım ve onarımları yapıldığı için konutlar 
yapısal açıdan daha iyi durumdadır (Foto. 8c). 

Ancak halen konut kullanımının devam ettiği bölgede de, 
birçok yapının birden fazla hane tarafından kullanıldığı; 
buna bağlı olarak yapıların yatayda ve düşeyde bölündüğü, 

niteliksiz ekler ve değişmeler yapıldığı; tüm bunların da 
yapılarda yapısal ve malzeme sorunlarına neden olduğu 
saptanmıştır. Diğer yandan, bu iç bölgede de yine boş 
olup ciddi  yapısal ve malzeme problemleri olan yapılara 
giderek daha fazla rastlanmaktadır (Foto.  8b). Özellikle, 
Eskicioğlu Sokağı’ndan Birlik Sokak’a doğru terk edilen 
ve bakımsız, harap yapılar artmaktadır (Şek.22). 

İstiklal (Yahudi) Mahallesi’nin sosyal ve fiziki yapısındaki 
değişimlere ve güncel durumuna paralel olarak, mahallede 
yer alan geleneksel konutlarda da işlevsel, mekânsal 
ve fiziksel değişimler olduğu görülmektedir. Çalışma 
kapsamında örneklenen üç konut İstiklal Mahallesi’nin 
iç kısımlarında halen konut kullanımın devam ettiği üç 
farklı ölçek ve nitelikte yapılar olup, alandaki kullanımı 
devam eden geleneksel konutların durumlarını ve 
sorunlarını çok iyi temsil etmektedirler. 

Birlik Sokak 3 no.lu yapı, Anafartalar Caddesi’ne 
yakındır. Yapının üzerinde yer aldığı Birlik Sokak, 
merkezi bir konumda ve ana caddeye yakın olmasına 
rağmen, mahallenin terk edilmiş sokaklarından biridir 
ve bu yapı bu sokak üzerinde hala kullanılmakta olan 
tek yapıdır. Bu sokak üzerinde, yapının tam karşısında 
Mahalle’nin Yahudi kimliği’nin bugün izlenebilen tek izi 
ve simgesi olan Sinagog (Havra) bulunmaktadır. Ancak 
Sinagog’un  çevresinin yüksek duvarlar ve tel örgülerle 
çevrelenmiş olmasına bağlı olarak algılanması çok 
zordur. Yapı ziyarete açık olmayıp,  Ankara’nın Yahudi 
nüfusunun günümüzde çok azalmış olması nedeniyle 
nadiren, özel dini günler, düğün ve cenaze gibi törenlerde, 
kullanıldığı söylenmektedir. 

Birlik Sokak, 3 no.lu yapı mahallenin büyük ölçekli ve 
çok özel geleneksel konut yapılarından biridir. Bugün 
yapı, biri ev sahibi, diğeri kiracı olmak üzere iki ayrı hane 
tarafından kullanılmaktadır. Birinci katta oturan ve kiracı 
olan hane, bodrum kat girişini kullanıp merdivenle birinci 
kata ulaşırken; zemin katta oturan ve ev sahibi olan hane 
ise sadece ana girişi kullanmaktadır. Yapı, özgün plan-
kullanım şemasını korumuş olmasına karşın, kullanıcı 
ihtiyaçlarına yönelik bazı müdahaleler de yapılmıştır. 
Her hanenin kendi mutfağı, banyosu ve tuvaleti olacak 
şekilde özgününde de var olan ya da dönem eki olan, 
ve arka küçük avluya açılan kütle, bu ıslak hacimleri 
barındıracak şekilde bölünmüş ve küçük bir ek kütle 
gelmiştir (Lev.4). Bunun dışında yapıda kütle ve mekan 
değişikliği yoktur. Oldukça büyük olan yapıda pek çok 
mekan günümüzde kullanılmamaktadır. Bu duruma 
yol açan sebeplerden biri de yapının ısıtma zorluğudur. 
Kullanıcılar, sofayı soba ile ısıtmakta ve çoğunlukla bu 
mekânı kullanmaktadırlar. Bu sayede sofa özgün işlevini 
yitirmemişken, taşlık aynı şansa sahip değildir ve depo 
olarak kullanılmaktadır.Şekil 22 - Geleneksel konutların yapısal durumu (tespit: 2010-

2011 arazi çalışması) / Structural condition of traditional houses 
(based on 2010-2011 fieldwork)
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30

30 Çalışılan 3 konutun planları, 2010-2011 arazi çalışması sırasında hazırlanmıştır. Planlar, mekanların lazer metre kullanılarak alınan en-boy ölçülerine 
göre çizilmiş olup, rölöve hassasiyetinde ve detayında değildir. 

Levha 4 - Birlik Sokak, No:3, günümüz kat planları30 / Birlik Street, No:3, current floor plans
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Ev sahibinin hala yapıda yaşıyor olmasına bağlı olarak, 
yapının bakımı düzenli olarak yaptırılmakta olup bu 
nedenle yapı sağlam ve iyi durumdadır. Yapının özgün 
strüktürü ve malzemeleri de büyük oranda korunmuştur. 
Ancak, hamam artık mevcut değildir; birinci katta 
bulunan servis mekânında, yapının özgün hamamından 
taşınan bir parça lavabo olarak kullanılmaktadır (Foto.  
9a). 

Yapının duvarları kireç sıva ve boya ile yenilenmiş; 
ahşap tavanlar, kapılar ve pencereler özgün 
durumlarına sadık kalınarak, bakımdan geçmişlerdir. 
Elektrik kabloları, su boruları gibi teknik elemanların 
yerleşimi, mekân özgünlüğüne ve algısına minimum 
zarar verecek şekilde çözülmüştür. 

Özetle; kullanıcı tarafından yapının günümüz 
yaşam standartlarına uygun hale gelmesi amacıyla 
olabildiğince az müdahalede bulunulmuş; yapının 
özgün kütle, plan ve cephe özellikleri, ıslak mekanlar 
için arka avluya bakan mekanın bölünmesi ve 
buraya gelen küçük kütle eki dışında, değişmemiş; 
mimari öğelerin çoğu da korunmuştur. Ancak, 
ıslak hacimlerde yapılan bölünmeler ve uygulanan 
malzemeler, yapının karakterine ve özgün strüktür 
ve malzemelerine uygun ve nitelikli değildir (Foto. 
9).

Eskicioğlu Sokak 8 no.lu yapı, hala işlevini 
sürdüren ve kültür varlığı olarak iyi korunmuş olan 
Eskicioğlu Cami’sine ve Ulus’un ticari akslarından 
biri olan Adnan Saygun (Hasırcılar) Caddesi’ne 
çok yakındır. Mahallenin büyük bir kısmının terk 
edilmiş olmasına rağmen, Eskicioğlu Sokak halen 
mahallenin en yoğun kullanıma sahip kısmıdır. 
Bu sokak üzerinde bulunan yapılar, mahallenin 
diğer yapılarına kıyasla daha bakımlıdır. Ancak bu 
durum Eskicioğlu Sokak 8 no.lu yapı için geçerli 
değildir. Birlik Sokak 3 no.lu yapıdan farklı olarak 

bu yapı, kapasitesinin çok üstünde kullanılmaktadır. 
Parsele eklenen yeni yapılar dışında, geleneksel 
konut yapısının kendisi altı ayrı hane tarafından 
kullanılmaktadır. Hane sayısının fazlalığından 
dolayı yapıda mekânsal değişimler ve bunlarla 
alakalı yapısal değişimler olmuştur. Giriş katındaki 
her bir odanın ayrı kiracısı vardır. Birinci kat ise 
ortadan bölünmüş olup iki ayrı hane tarafından 
kullanılmaktadır (Lev.5). 

Yapının özgününde önemli bir parçası olan geniş 
avlusu, kütlesel müdahaleler ve niteliksiz ek 
yapılarla özgünlüğünü tamamen kaybetmiştir 
(Lev.5). Parsel içindeki yeni ek yapılar ayrı haneler 
olarak çalışmaktadır. Bu niteliksiz eklerden dolayı 
yapı-avlu ilişkisi ve avlunun özgün sınırları artık 
anlaşılamamaktadır. Bu kullanımlar, bölünmeler 
ve eklerden dolayı, sofa ve taşlık mekânları özgün 
ilişkilerini ve işlevlerini yitirmişlerdir.  Taşlık, 
sokağın uzantısı haline gelerek farklı hanelere giriş 
veren kamusal bir dolaşım mekanına dönüşmüş; 
sofa ise bölünerek farklı işlevlere sahip iki yeni 
mekâna dönüştürülmüş ve iki ayrı hanenin parçası 
olmuştur. Tüm bu değişikliklere rağmen, yapının 
cephesi değişmemiştir; özgün plan şeması da 
kısmen okunabilmektedir. En azından odalar fazla 
müdahaleye maruz kalmadan özgünlüklerini büyük 
ölçüde korumuştur. 

Ekler, yapının özgünlüğünü bozmakla kalmayıp, 
parsel içinde sağlıksız yaşam koşullarının 
oluşmasına yol açmıştır. Tek yapı için tanımlanan alt 
yapı (su tesisatı, drenaj) bu niteliksiz eklerle birlikte 
üç yapı tarafından kullanılmaktadır. Yapının servis 
mekânları ve ıslak hacimleri, gerek nitelik gerekse 
nicelik açısından, günümüz standartlarının çok 
altında ve sağlıksız olup, kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılayamamaktadır. Giriş kattaki kiracılar, avluya 
eklenmiş küçük yapı içinde bulunan, sağlığa uygun 
olmayan banyo ve tuvaleti kullanırken, üst kattaki iki 
hane, yapının içine ve dışına yapılan müdahalelerle 
eklenmiş servis mekânlarını kullanmaktadırlar. 
Bu doğrultuda bazı odalardaki yüklükler de servis 
mekânlarına dönüştürülmüşlerdir. Bu müdahaleler, 
yaratıcı bir çözümmüş gibi görünseler de, 
bilinçli yapılmadıklarından dolayı yapının özgün 
malzemelerine ve strüktürüne büyük zararlar 
vermektedirler. 

Yapının ve avlusunun birçok hane tarafından 
kullanımının neden olduğu önemli mekansal ve 
hijyenik sorunların yanı sıra, kapasite üstü kullanım 
ve buna bağlı olarak eklenen bölme duvarlar ve 
teknik donanım (tesisat, drenaj), yapının strüktürel 

Fotoğraf 9 - Birlik Sokak, No:3 (a) özgün hamamdan taşınan 
bir parça günümüzde tuvalette lavabo olarak kullanılmakta; (b) 
mutfakta dönüştürülmüş dolap / Birlik Street, No:3 (a) the reuse 
of the original hammam basin as the hand basin the toilet; (b) The 
conversion of the traditional cupboard in the kitchen

a b
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Levha 5 - Eskicioğlu Sokak, No:8. Günümüz Kat Planları / Eskicioğlu Street, No:8. Current Floor Plans
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Levha 6 - Kargı Sokak, No:29. Günümüz Kat Planları / Kargı Street, No:29. Current Floor Plans
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sistemine ve özgün yapı malzemesine de zarar 
vermektedir. Elektrik elemanları, duvarlara ve 
tavanlara, özgün niteliklere zarar vermeden 
yerleştirilmiştir ancak, yapının sıvası ve boyası 
çimento bazlı sıva ve iç mekânlarda yağlı boya ile 
yenilenmiştir. Geleneksel mimari öğeler (pencere, 
kapı ve yüklükler) de yağlı boyalar ile boyanmıştır. 
Tüm bunlar özgün yapı malzemeleri ile uyumsuz ve 
zararlı müdahalelerdir.  

Sonuç olarak, bu yapı günümüzde İstiklal 
Mahallesi’nin önemli bir sorunu olan kapasite 
üstü kullanımın yapı üzerindeki etkilerini çok iyi 
örneklemektedir. 

Kargı Sokak 29 no.lu yapı ise Eskicioğlu Sokak ile 
Birlik Sokak’ı birleştiren Kargı Sokak üzerinde yer 
almakta olup Anafartalar Caddesi’ne çok yakındır. 
Mahallenin birçok terk edilmiş sokağına kıyasla bu 
sokak da Eskicioğlu Sokak gibi kaldırabileceğinden 
fazla nüfus barındırmaktadır. Küçük ölçekli ve 
parsele tam oturan bu geleneksel konut, mahalledeki 
avlusuz, küçük konutların iyi bir örneğidir. 

Günümüzde kiracı bir aile tarafından kullanılmakta 
olan yapının plan, cephe ve kütle özellikleri 
büyük oranda korunmuştur. Yapıdaki en önemli 
mekansal değişim, zemin katta bir mekanın mutfağa 
dönüştürülmesi ile taşlığa ve merdiven altına banyo 
ve tuvalet eklenmesidir. Bunun dışında yapının 
mekânları özgün işlevlerini devam ettirmektedir. 
Eklenen servis mekânları (özellikle banyo ve tuvalet) 
günümüz gereksinimlerini karşılamak için yetersiz 
olup, bu mekânların yeni kaplama malzemeleri de 
özgün malzemelere uyumlu değildir. Bunun dışında, 
tuvalet ve banyoda havalandırma sorunu da vardır 
(Lev.6). 

Yapının teknik alt yapısı iyi çözülmemiştir. Teknik 
ekipmanlar (elektrik kabloları, tesisat boruları) 
duvarlara düzensiz olarak yerleştirilmiş olup 
mekân algısını bozmaktadırlar. İç mekân duvarları 
ve kapı, pencere gibi mimari öğeler yağlı boya ile 
yenilenmiştir. Tavanlar ahşap paneller ile geçici 
olarak kapatılmıştır. Zemin katta özgün döşeme 
malzemesi olan taş kısmen görülebilmektedir, 
birinci katta ise ahşap döşeme korunmuştur.

Özetle, tam kapasitesinde özgün konut kullanımını 
devam ettiren bu yapıdaki ana sorunlar, hem ıslak 
mekan ek ve dönüşümlerindeki hem de yapının bakım 
ve onarımlardaki bilinçsiz ve yanlış malzeme seçimi, 
kötü işçilik ve detaylar sonucunda oluşmuş sorunlarıdır. 

Ancak bunlar da hiç küçümsenmemesi gereken sorunlar 
olup, kısa-orta vadede yapının özgün malzemelerine 
ve strüktürel sisteminde önemli problemlere neden 
olabilirler. 

Yukarıda sunulan ayrı ölçek ve nitelikteki üç geleneksel 
konut yapısında görülen değişimler ve yapıların mevcut 
durumları, İstiklal Mahallesi’nde hala konut olarak 
kullanımı devam eden geleneksel konut yapılarının 
mevcut durum ve sorunlarını çok iyi temsil etmektedir. 
Mahallede bazı yapılar kapasite altı kullanılmakta ve 
bundan dolayı zarar görmektedir. Diğer yandan, birçok 
yapı da bunun tam tersi olarak, düşük kiralarla bazen 
ailelere bazense kişilere oda oda kiralanmaktadır. Bu tür 
çoklu kullanımlar, niteliksiz kütle eklerini ve mekansal 
değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Genellikle 
düşük gelire sahip olan bu kullanıcılar, hem maddi 
olanaksızlıklarından hem de burayı sürekli yaşayacakları 
bir yer olarak görmemelerinden dolayı, yapıya herhangi 
bir bakım ya da onarım yapmamaktadırlar. Bir yandan 
kapasite üstü  kullanım, bir yandan buna bağlı olarak 
yapılan niteliksiz ekler ve değişiklikler, bir yandan 
da bakımsızlık, bu yapılardaki strüktür ve malzeme 
sorunlarını arttırmakta; özgünlüklerine büyük zarar 
vermektedir.

Değerlendirme
Bu makalede, İstiklal (Yahudi) Mahallesi’nin tarihsel 
gelişimi, sosyo-kültürel yapısı,  özgün dokusu ve 
dokunun büyük bir kısmını oluşturan geleneksel 
konutların mimari özellikleri ile; süreç içerisinde 
mahallenin fiziki ve sosyal yapısının  değişimi ve 
buna bağlı olarak mahallenin günümüzdeki durumu ve 
sorunları sunulmuştur.   

Osmanlı Dönemi’nde Ankara’nın Yahudi cemaatinin 
büyük bir bölümünün Müslüman cemaatle bir arada 
yaşamış olduğu  Yahudi Mahallesi, Sinagog, Cami, 
Mescit gibi dini yapıları, Şengül Hamamı ve Yahudi 
Mektebi ile;  dokunun büyük bir kısmını oluşturan 
ve mahalle sakinlerinin farklılaşan sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapıları ile değişen ihtiyaç ve beğenileri 
doğrultusunda ölçekleri, mekansal ve mimari özellikleri, 
elemanlanları ve renkleri açısından çeşitlilik sunan 
geleneksel konutlarıyla; döneminin sosyal, kültürel ve 
fiziksel özelliklerini yansıtan önemli bir tarihi kentsel 
dokudur. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlayan 
süreçte, hem planlama ve koruma kararlarıyla İstiklal 
(Yahudi) Mahallesi’nin ve yakın çevresinin fiziksel 
ve işlevsel yapısı; hem de farklı nedenlere bağlı göçler 
ve el değiştirmeler sonucunda sosyal yapısı tamamen 
değişmiş; mahallede hiç Yahudi nüfus kalmamıştır. 
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Bugün İstiklal (Yahudi) Mahallesi, kent merkezinde, yoğun 
ticaret akslarının arasında, kentin büyük hastanelerinin 
bir arada bulunduğu bölgenin hemen bitişiğinde, güncel 
müdahalelerle yerli ve yabancı turistlerle Ankara’lılar için 
turizm, geleneksel ticaret ve rekreasyon amaçlı çekim alanı 
haline gelmiş olan Ankara Kalesi ile Hamamönü’nün tam 
arasında yer almaktadır. Bu merkezi konumuna ve içinde 
bulunduğu çevrenin tüm yoğunluğuna karşın, İstiklal 
(Yahudi) Mahallesi, alanı çevreleyen yoğun trafik akslarının 
oluşturduğu kesinti ve çeperlerindeki yüksek yapılaşmanın 
oluşturduğu duvarın arkasında sıkışmış ve izole bir şekilde 
kalmıştır. 

Bir yandan mahallenin üç çeperinde gelişen yüksek 
yapılaşmanın yarattığı ayrışma alanın bugünkü bağlamından 
kopmasına ve içine kapanmasına neden neden olurken, 
diğer yandan mahallenin güneybatı çeperinden içlere doğru 
yapıların yıkılmasıyla giderek artan boşalma ve çözülme 
alanda kontrolsüz ve yasal olmayan otopark kullanımını 
arttırarak mahallede büyük bir güvenlik problemi 
oluşturmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, batı çeperinden 
başlayarak alanın iç kısımlarında da terk edilmiş ve yıkılmış 
olan yapıların artması, mahallenin tenhalaşmasına neden 
olup güvenlik problemini daha da arttırmaktadır.  

Bölgede değişen işlevler, güvenlik sorunu, kentsel altyapının 
yetersizliği gibi çevresel faktörler ile; yapıların malzeme ve 
yapısal sorunları, özellikle banyo, tuvalet, mutfak gibi ıslak 
hacimlerin eksikliği ya da sağlıksızlığı gibi yapıya bağlı 
faktörler mahallede konut kullanımını azaltmakta, yapıların 
terk edilme sürecini ise hızlandırmaktadır. Ancak yine de, 
Okul, Eskicioğlu Cami, Örtmeli Mescidi ve Şengül Hamamı, 
mahallenin çekirdeğini canlı tutmakta ve yaşatmakta; konut 
kullanımı da mahallenin iç kısmında bu yapıların etrafında  
devam etmektedir. Sinagog ise Ankara’nın çok azalan 
Yahudi cemaati tarafından nadiren kullanılmaktadır. 

Mahalleyi halen yaşatan unsur, hiç şüphesiz mahallede 
yaşamını sürdüren sayısı giderek azalan hanelerdir. 
İstiklal Mahallesi, merkezi konumu ve ucuz konut 
imkanı ile, özellikle düşük gelir grubu için halen tercih 
sebebidir. Ancak kullanıcıların büyük bir kısmı kiracı 
olup burayı başka bir yere taşınma olanağı bulana 
kadar yaşadıkları geçici bir yer olarak görmektedirler. 
Konutların birçoğu ya kapasite altında kullanılmakta; 
ya da tam tersi, bölünerek ve çok sayıda kiracıya  
kiralanarak kapasitelerinin çok üstünde kullanılmaktadır. 
Her iki durum da yapılarda çeşitli mekansal ve fiziksel 
problemlere neden olmaktadır. Halen kullanımı devam 
eden yapılar, kullanıcılar tarafından devlet desteği 
olmaksızın, bilinçsiz müdahalelerle günümüz yaşam 
koşullarına elverişli hale getirilmeye çalışılmaktadırlar. 
Bu şekilde yapılan bilinçsiz müdahaleler çoğu kez 
yapıların özgün mimarisi, malzemeleri ve yapım 

sistemleriyle uyumlu olmadıkları için yapılara zarar 
vermekte ve ciddi problemlere neden olabilmektedir.

Kentsel sit alanı olan ve 2005 yılından bu yana ‘yenileme 
alanı’ içinde yer alan İstiklal (Yahudi) Mahallesi’nin, 
Ankara’nın sit alanı olarak tescillenmiş tüm tarihi 
dokusu gibi, günümüzde hala resmi onaylı bir planı 
bulunmamaktadır. Ankara Kalesi, Hacıbayram ve çevresi, 
Hamamönü, Hamamarkası gibi kentsel sit alanını oluşturan 
diğer bölgelerin neredeyse tamamında, her ne kadar plan 
olmasa da, projelerle müdahaleler yoğun bir şekilde 
devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir projeye 
konu olmamış ve neredeyse hiç müdahale görmemiş 
tek alan İstiklal (Yahudi) Mahallesi’dir. Mahallenin hala 
bir planının olmaması ve hiçbir projeye konu olmamış 
olması geleceğini belirsiz kılmakta; kendi halinde 
yaşamını ve yapısını sürdürmeye çalışan içine kapanık 
bir ortam yaratmakta; bu da yapıların bozulma, yıkılma 
ve terk edilme sürecini hızlandırmaktadır. Öte yandan 
belki de bu gözden uzak durum ve dokunulmamışlık, 
İstiklal (Yahudi) Mahallesi’nin sokakları, anıtsal yapıları 
ve geleneksel konutlarıyla günümüze kadar özgünlüğünü 
yitirmeden varlığını sürdürmesini de sağlamıştır. 
Yukarıda bahsedilen müdahale görmüş tüm alanlar hızla 
özgün doku ve mimari özelliklerini kaybederek yapay 
bir dekorlaşmaya doğru gitmekteyken, İstiklal (Yahudi) 
Mahallesi tüm problemlerine karşın, sosyal yapısı 
tamamen değişse de, fiziki yapısının özgünlüğünü hala 
büyük oranda korumaktadır. 

Ne var ki, İstiklal (Yahudi) Mahallesi’nin kendi halinde 
daha uzun süre korunabilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi 
mümkün görünmemektedir. Hızlı, ancak hassas ve 
detaylı, çok boyutlu ve çok disiplinli bir bilimsel çalışma 
ile Osmanlı dönemi Ankara’sının sosyo-kültürel ve fiziki 
yapısının bu çok önemli ve özgün belgesinin korunması, 
yaşaması ve geleceğe aktarılması mümkün olacaktır.  
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BURSA ŞEHRİ OSMANLI MEZAR TAŞLARINDA AİLE, HASTALIK, 
İŞ, KİŞİ, TARİKAT, VAKIF, YAPI, YERLEŞİM ADLARI 

FAMILY, DISEASE, JOB, PERSON, DERVISH ORDER (TARIQAH), 
FOUNDAITON, BUILDING, SETTLEMENT NAMES ON THE OTTO-

MAN TOMBSTONES IN THE CITY OF BURSA

Halit ÇAL *1

Özet
Bursa şehir merkezinde 14. yy.’dan 3, 15. yy.’dan 159, 16.  yy.’dan 309, 17. yy.’dan 63, 18. yy.’dan 244, 19. yy.’dan 
547, 20. yy. Osmanlı’dan 191, Cumhuriyet döneminden 55, toplam 1571 yazılı mezar taşında değişik 351 erkek, 205 
kadın adı belirledik.  % 81’i Arapça, % 0.4’ü Farsça, % 0.3’ü Türkçedir. Bursa ve karşılaştırdığımız merkezlerdeki ilk 
10 erkek ve kadın adı, sıralamadaki bazı değişikliklerle karşın benzerdir. Çoğu Arapça, bir kaçı İbranice kökenlidir. Bu 
durumun 16. yy.’dan beri sürdüğü anlaşılıyor. Erkek ve kadınlarda birden fazla sözcüklü ad kullanmak 18. yüzyılda 
başlar, 19. yüzyılda yaygınlaşır. Bursa’da bu oran düşüktür. İlk beş ad kullanım sayısının toplam kullanım sayısına 
göre Bursa’daki düşük oran, diğer merkezlere göre Bursa’daki ad çeşitliliğini gösterir. Bursa’da 8 vakıf, 15 tarikat, 
18 cami, 1 çarşı, 1 fabrika, 1 hamam, 1 harp okulu, 1 imaret, 2 kale, 6 medrese, 14 tekke, 10 okul, 1 otel, 6 türbe 
adı geçer. Yine 80’i Türkiye dışından, 94 tanesi Türkiye içinden 174 yer adına göre Bursa’da Osmanlı devletinin 
her bölgesinden kişiler yaşamaktadır. Ölüm nedeni ile ölünün yaşının yazılması azdır, Bursa ve diğer merkezler 
arasında oran yaklaşıktır. Ölenlerin işinin yazılması oranı Bursa’da diğerlerine göre azdır. Buna karşılık farklı 147 
iş, hiç birinde olmadığı kadar çoktur. Bunlar genellikle kamu görevlileridir. Bursa’daki 208 aile adının oran olarak 
düşüklüğü, şehirleşmeye bağlı olarak aile adının azaldığını gösteriyor. Ağa, bey, efendi, hanım, hatun gibi unvan 
kullanımı Türkiye genelinde yaygındır.  Bursa, oranın düşük olan yerlerdendir.  
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Abstract
We have detected 351 male, 205 female names on 1571 tombstones in Bursa city center, 3 of them are from the 14th 

century, 159 from 15th century, 309 from 16th century, 63 from 17th century 244 from 18th century, 547 from the 19th 
century, 191 from the 20th century of Ottoman and 55 from Republic periods. 81% of these are in Arabic, 04% are in 
Farsi and 03% are in Turkish. The first 10 male and female names in Bursa and the other centers we have compared 
are the same even though the ordering differs. Most of them are Arabic, some are Hebrew originated. Obviously this 
was the case happening since the 16th century. The use of more than one word as male and female name starts in 
18th century and widespread in 19th. The ratio in Bursa is lower. The lowness of the use of the first five names in 
Bursa shows the name diversity in Bursa compared to the other centers. There are 8 foundation, 15 religious order, 18 
mosque, 1 bazaar, 1 factory, 1 public bath, 1 military academy, 1 cultivation center, 2 forts, 6 madrasahs, 14 dervish 
lodge, 6 schools, 1 hotel, 2 mausoleum names are recorded in Bursa. There lived people from all over the Ottoman 
States, considering the 174 place names, which 80 of these are out from Turkey, 94 are from Turkey. Writing the 
reason for the death and the age of the deceased is rare, the ratio of this between Bursa and other centers are close. 
Writing the jobs of the deceased in Bursa is less than the other places. Still, with 147 different jobs, it is more than 
the others. These are mostly public officers. The low ratio of the 208 family names in Bursa shows the decay of the 
family name depending on urbanization.  The use of titles such as ağa, bey, efendi, hanım, hatun is common in Turkey 
in general. Bursa is one of the places where this ratio is lower.

Keywords: Bursa, Person Name, Family Name, Job Name, Place Name
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Giriş
Türkiye’deki mezar taşları hakkında tezler ve yayınlar 
son yıllarda giderek artmaktadır. Fakat bilinmeyenlerin 
sayısı, bilinenlerden çok olduğundan bu konuyla ilgili 
veriler birer ön sonuç niteliğindedir.  Bu yüzden doğruya 
yakın bir sonuç elde edebilmek için, İstanbul dışında, 
taşra mezar taşlarıyla ilgili kitap, makale ve tezlerdeki 
bütün örneklere dayalı bir kütük oluşturmaya çalışıyoruz. 
Bunlara kendi incelediğimiz örnekleri de katıp, yaklaşık 
on bin örneğe dayalı sonuçlara ulaşmayı istiyoruz. 

Makalemizde, bu çalışmamızın ilk sonucu olarak Bursa 
şehri mezar taşlarındaki yazılardan elde edilecek verileri 
değerlendireceğiz. Bursa şehrindeki örneklerin ele 
alındığı makale, kitap ve tezler bulunmaktadır. Ancak 
bunlar belli bir mezarlık, hazire, yüzyıl, tarikat vs. ile 
sınırlanmışlardır. Bursa Belediyesi tarafından yayımlanan 
iki kitapta (Mermutlu ve Öcalan 2011 - Mermutlu ve 
Öcalan 2012) örneklerin çoğu yer almaktadır, fakat 
ayrıntılı değerlendirmeler yoktur. Şehirdeki mezar 
taşları, konu başlığımız bakımından bütün olarak ilk defa 
çalışılmaktadır. Osmanlı Devletinin başkentlerinden biri 
olması, verimli toprakları ve güçlü ekonomisi ile Bursa 
aynı zamanda Osmanlı mezar taşlarının geneli hakkında 
fikir verebilecek en uygun şehirlerdendir. 

Mezar taşları biçim olarak öncelikle sanat tarihi 
alanını ilgilendirmektedir. Adlar dolayısıyla edebiyat, 
hastalıklar bakımından tıp tarihi gibi başka bilim 
dallarına ait bilgileri de barındırırlar. Fakat bu tür 
ortak bilgiler olan eserler genellikle öncelikli alanının 
dışında kalanlarca fazlaca önemsenmemektedir. Örneğin 
adlar konusunun Türkiye’de tahrir defteri, kadı sicili 
gibi kaynakları kullanan tarihçiler ve mezar taşlarını 
inceleyen sanat tarihçilerce ele alındığı görülmektedir. 
Bir eser grubundaki, sanat tarihçisi olarak alanımız 
dışı sayılabilecek bir alandaki bilgiyi belki hiç 
çalışılmayacağı düşüncesiyle ele alıp bu bilgiye dikkat 
çekmek bize bir sorumluluk olarak göründü. İlgili 
alan uzmanının yapabileceğini ortaya koymak gibi bir 
iddiamız yoktur. Adlar, hastalıklar, lakaplar, bunların 
kullanımındaki değişikliklerden, gerektiğinde sanat 
eserini yorumlamada, tarihlemede kullanabileceğimiz 
veriler elde edebilmek öncelikli amacımızdır.  Türkiye’de 
salgın hastalıkların dönemi bilindiğinde, tarih kısmı 
kırılmış bir mezar taşının tarihini, kitabedeki hastalık 
adından yola çıkarak belirlemek daha kolay olabilir.  
Yine ilgili bölümde açıklanacağı üzere, birden fazla 
kelimeden oluşan kişi adlarının bir dönem özelliği 
gösterdiği sonucuna vardığımızı da düşünüyoruz. Meslek 
hayatımızda zaman zaman önemsiz görülen bir bilginin 
bile bazen bir sonucu etkileyebildiğini gördüğümüz 
için, her türlü adın dökümünü vermeyi gerekli gördük. 
Örneğin bir medresenin öğrenci, hoca, görevli sayısı, 

aldıkları ücretler, yemek, yıkanma vs. gibi konulardaki 
bilgiler, o medresenin planını, mekan düzenini anlamak 
ve yorumlamak bakımından, bir tarihçi kadar sanat 
tarihçiyi de ilgilendirir. Bu gözle bakıldığında makale 
konumuz, ikinci derecede olmakla birlikte sanat tarihi 
alanı içindedir.

Bursa Şehri Mezar Taşlarıyla İlgili Çalışmalar
Yayınlar ve tezleri tarih sırasına göre değerlendirdik.

Dağlıoğlu 1942:  Bursa mezarlıklarının tanıtıldığı 
makalede bazı mezar taşlarının tarihinden söz edilmiştir.

Karaçay 1994: Kitapta tanıtılan 49 mezardan 4 tanesi 
yalnız bu kitapta ele alınmıştır.

Güven 1995: Bursa şehrinde incelenen 39 mezardan 12 
tanesi hakkındaki bilgilere tek bu tezde ulaşabiliyoruz. 

Çakar 2007: Emir Sultan Haziresindeki 194 mezar taşının 
biçim, bezeme, yazı bakımından değerlendirildiği iyi bir 
araştırmadır. 18-19. Yüzyıl diye sınırlanmasına karşılık 
örneklerin tamamına yer verilmemiştir. Bu tezdeki 
örneklerin de içinde bulunduğu 449 mezar sonraki bir 
araştırmada (Mermutlu-Öcalan 2012) incelenmiştir.

Tek 2007: Mevlevi şeyhlerine ait 22 örnekten 18 tanesi 
yalnızca bu kaynakta vardır.

Öcalan 2009: İlk olarak bu makalede görülen 6 örneğe 
sonraki yayında da (Mermutlu-Öcalan 2011 yer verilmiştir.

Gülgen 2009: Bursa ilinde başlangıcından 1550 yılına 
kadar olan 125 mezar taşından Bursa şehrindeki 99 tanesi 
çalışmamızda değerlendirilmiştir. Bu 99 örneğin de 26 
tanesi yalnızca bu tezde tanıtılmıştır.

Perçem 2010: Bu tezde de, sanat tarihi alanı ile 
çakışma bakımından diğer tez (Demirci 2012) hakkında 
söylediklerimiz geçerlidir. Yalnız Müzedeki bütün 15. 
Yüzyıl örneklerini alması, başlıkta belirtilen alan dışına 
çıkılmaması ve bezemenin yapılmış tezlerden farklı ve 
ayrıntılı ele alınışı ile iyi bir çalışmadır.  İncelenen 19 
örnekten 17 tanesi diğer tezlerde tanıtılmıştır (Karaçağ 
1994 ; Güven 1994 ; Gülgen 2009). Bunlardan yalnız D. 
Karaçağ’ın eseri kaynakçada vardır.

Mermutlu ve Öcalan 2011: Bursa şehri mezar taşları 
hakkındaki iki ciltlik ana kaynağın birinci cildidir. 1268 
mezar fotoğrafları ve metin okunuşları ile verilmiştir. 
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Mermutlu ve Öcalan 2012:  Bu ikinci ciltte ise aynı 
yöntemle 450 mezar ele alınmıştır. 

Demirci 2012: Bursa şehri mezar taşları hakkındaki bir 
diğer çalışmadır1. 
 
Yöntem
Bursa şehrindeki mezar taşlarından söz edildiğini 
bildiğimiz tezler, makaleler, kitaplar toplanmış, her mezar 
taşı, bulunduğu yer, tarihi, kitabesi itibarıyla veri kütüğüne 
girilmiştir. Bir mezar taşından söz eden her kaynak ilgili 
bölüme işlenmiş ve aynı taşın birden fazla kaydının 
olmamasına dikkat edilmiştir. Aynı taş için farklı okumalar 
olduğunda, her okuma ayrı ayrı kaydedilmiş, mezar taşı 
fotoğrafından sağlaması yapılmış, gerekli görülenler 
düzeltilmiştir. Her bir mezar taşının fotoğrafının altına 
kütükteki sıra numarası verilmiş ve kütük ile fotoğraf 
dosyası arasında birlik sağlanmıştır. Konumuz Osmanlı 
mezar taşları olmakla birlikte, Osmanlı geleneğini biçim, 
yazı olarak Cumhuriyet döneminde sürdüren mezar taşları 
kaynak eserlerimizde incelenmiştir. Bunların son örneği 
1950 tarihlidir. Geleneğin sürdüğünü göstermek, % 03’lük 
oranları ile toplam içinde sonucu değiştirmeyecekleri 
için, başlığımızla uyuşmamasına karşılık biz de makale 
kapsamına aldık. Mezar taşlarında geçen aile, kişi adları, 
lakaplar, meslekler, unvanlar toplam olarak sayılmıştır. 
Bunlardan bazılarının aynı kişilere ait oldukları 
anlaşılabilmektedir. Ancak her örnekte bunu ayırmak kolay 
değildir. Bu yüzden böyle bir ayrıma gitmedik. Bunların 
oranı da yüksek değildir. Ancak sonuç olarak bir kişi 
adı veya aile adı için verdiğimiz rakam toplam kullanım 
sayısıdır. Çok az görülmekle beraber bazı örneklerde bu 
toplam sayının çoğu aynı kişiye ait olabilir.

 
Karşılaştırmada genel bir bakış açısı yakalayabilmek 
için Türkiye’nin farklı bölgelerinden örnekleri içeren tez 
ve kitapları seçtik: Adana (Özkan 2007), Boyabat (Çal 
2015), Erzurum (Hanoğlu 2006), Giresun (Çal ve İltar 

1 Bu tezi hazırlayan da jüri üyeleri de sanat tarihçisi değillerdir. 
Ayrıca tezin hazırlandığı enstitünün de içerik olarak tezin ama-
cıyla doğrudan ilgisi bulunmamaktadır.  Tezi hazırlayan sanat 
tarihi eğitimi almadığı için yapılan çalışma ne yazık ki amacına 
ulaşamamıştır. Haziredeki örneklerden yalnızca 31 tanesi ince-
lenmiş, bu 31 örneğin neye göre seçildiği de açıklanmamıştır. 
Diğer taraftan seçilen örneklerin 15 tanesi 2005 yılında bitirilen 
yüksek lisans tezinde vardır (Çakar 2005). Yazar ne yazık ki 
bu tezleri de görmemiştir. Mezar taşlarının kitabeleri, dil veya 
nesih vs. gibi yazı türleri bakımından incelenebilir. Ancak tez 
sahibinin bu donanıma da sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Baş-
lık yalnızca kitabelerin değerlendirilmesi iken mezar taşlarının 
ölçüleri, gövde tipleri, bezeme gibi başlık kapsamı dışındaki 
alanlara da girilmiş ve yüzeysel bir sonuca varılmıştır. Bütün 
bunların günümüzle nasıl bir ilişkisinin kurulacağı üzerine ise 
tek bir söz edilmemiştir. 

2011), Konya (Kara ve Danışık 2005), Trabzon (Eren 
2011), Turgutlu (Tepekaya 2008), Yozgat (Acun 2005). 
Bunların bir kısmında bu makalede ele alınan konularla 
ilgili değerlendirme yoktu. Olanlarda da sonuçların hangi 
verilere göre elde edildiğinden emin olamadığımız ve 
doğru bir karşılaştırma yapabilmek ve bütün merkezleri 
aynı bakışla ele alabilmek için ilgili tezlerdeki kitabe 
metinleri veri kütüğümüze girilerek bütün rakamlar 
yeniden hesaplanmıştır. Anadolu’dan bir şehirdekileri 
incelediğimizden, karşılaştırma örneklerini de hep taşradan 
aldık, İstanbul’u bilerek işin dışında tuttuk. Çünkü İstanbul 
– taşra karşılaştırması, kapsamlı ve ayrı bir araştırmayı 
gerektirmektedir.

Mezar - Mezar Taşları

Mezar Taşı Sayısı

Yukarıda belirtilen kaynaklardan Bursa şehrinde 1735 
mezar belirledik. Mezar taşlarının tipleri hakkında 
ayrı bir makale hazırladığımızdan, bu mezarlardaki 
baş ve ayak taşı sayısı dökümüne burada girmiyoruz. 
Mezar taşlarından 20 tanesi sonradan yenilenmiştir. Bu 
yenilenmelerin tarihini şimdilik belirleyemediğimiz için 
bunları ve kırık veya yazısız baş ile yazısız ayak taşlarını 
çıkardığımızda kalan 1571 yazılı sanduka – mezar taşı 
veri kaynağımız oldu.

Bu veriler makale başlığında belirtilen konu başlıklarına 
göre ayrıştırılmıştır. Yalnız burada şöyle bir ikilemle 
karşılaşılmıştır. Bu çalışma bir tez veya kitap olsaydı, 
1571 örneğin kataloğu sunulur, her başlık altına giren 
örneklerin numaraları dipnotta verilerek gerekirse 
okuyucunun bilginin doğruluğunu kontrol edebilme 
yolu açılırdı. Ancak bir makalede bunun yapılamayacağı 
açıktır. Biz yine de her başlıkla ilgili bilgilerin olduğu 
mezar taşlarının kütüğümüzdeki sıra numaralarını 
ve tarihlerinin dökümünü çıkardık. Tarihleri yüzyıl 
olarak gruplayabildik, ancak her sınıflamada bunların 
sıra numaralarını dipnotta da olsa tek tek vermek bir 
makale çapını hayli aşacaktı. Üstelik bu numaralar bizim 
veri kütüğümüze aittir. Bir kısım örneklerin dört, beş 
kaynakta birden geçtiği düşünülürse bunların ait oldukları 
kaynaklara atıf bir makale ölçeğinde uygulanabilir 
gelmedi. Bu yüzden yalnızca tarihleri yüzyıllara göre 
ayırıp verdik.

Yine de çok yer tutacak olan kişi, aile, lakap, meslek ve 
yer adları dışındaki konularda bu mezar taşlarının hangi 
kaynaklarda olduğu dipnotlarla gösterilmiştir. Ancak 
adını verdiğimiz konulardaki listelerde yalnız ilgili 
mezar taşlarının tarihleri verilmiştir. Bu mezar taşlarının 
hangi kaynaklarda olduğunu dipnotlarla göstermek 
yaklaşık 15-20 sayfalık bir hacim gerektireceği için bu 
yola gidilmemiştir.
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Kişi Adları (Ek 1: Kişi Adları)
1571 mezar taşında kişi adları, 518 erkek adı (% 33) 1839, 
250 kadın adı(% 16) 466, toplam 2305 kere olmak üzere, 
ad sayısının 1,5 katıdır. Adlar, günümüz Türkçesine uygun 
yazılmıştır. İnsan adlarında lakapları ve sıfatları her zaman 

adlardan ayırmak kolay değildir. Örneğin hacı, seyyid 
gibi sıfatlar kişi adı olarak da kullanılabilmektedir. Bu 
ikisinde başka adlarla beraber verildiklerinde sıfat, tek 
olduklarında ad olarak kabul ettik. Yine derviş, emir, pir 
sözcüklerinde de ayrım zordur, aynı uygulamayı yaptık.

14. yy 15. yy 16.yy 17. yy 18. yy 19. yy 1900-1923 1923 - 1950

Kesin Değil Kesin Değil Kesin Değil Kesin Değil Kesin Değil Kesin Değil Kesin Değil Kesin Değil

3 98 61 166 143 46 17 214 30 472 75 186 5 55

3 159 309 63 244 547 191 55

Toplam: 1571

Çizelge 1 - Mezar Taşlarının Tarihleri

Erkek Adı Sayısı 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy 
Osm

20.yy
 Cum. Toplam

1 Adlı 6 184 266 69 213 478 183 51 1450

2 Adlı - 22 8 2 34 221 82 16 384

3 Adlı - - 1 - - 2 2 - 5

6 206 275 71 247 701 267 67 1839

Mezar Taşı Sayısı 3 159 309 63 244 547 191 55 1571

Çizelge 2 

Erkek Adı 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy 
Osm

20.yy
 Cum. Toplam

2-3 
adlılar

ile
Toplam

Mehmet 1 19 49 13 16 30 19 4 151 166 217

Mustafa 6 22 4 19 28 13 7 99 32 131

Ahmet 10 12 5 15 42 8 2 94 49 143

Ali 12 16 3 13 28 11 1 84 22 106

İbrahim 5 6 5 11 23 2 1 53 13 66

Mahmut 11 18 6 7 6 48 1 49

Abdullah 4 13 4 6 12 2 41 2 43

İsmail 1 2 4 8 14 6 2 37 8 45

Osman 2 2 10 19 2 35 7 42

Hasan 1 6 7 1 1 10 6 2 34 7 41

Hüseyin 6 3 4 12 5 30 7 37

Süleyman 1 2 7 11 2 3 26 9 35

Halil 1 2 9 8 4 2 26 7 33

Mehmet Emin 6 16 1 23 - 23

Emin 4 15 1 20 - 20

Ömer 3 4 1 6 2 2 18 3 21

Sait 3 1 10 3 17 1 18

Derviş 1 1 1 9 3 15 7 22

Çizelge 3 
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Erkek Adları 234

518 erkek adından 277 tanesi 1 (% 53), 236 tanesi 2 
(% 46), 5 tanesi 3 adlıdır.518 erkek adından, iki, üç 
kelimeden oluşan adlardaki aynı olanları çıkardığımızda, 
351 değişik erkek adı kalmaktadır. Erkek adlarında en 
çok kullanılan 18 adın dökümü yukarıda verilmiştir. 
Bunlardan İbrahim, İsmail, Süleyman İbranice, diğerleri 
Arapça kökenlidir. Mehmet, Mustafa, Ahmet,  Ali 
sıralaması diğerlerinden daha yaygındır. Bunlara iki, üç 
sözcükten oluşan adlardakileri de eklediğimizde, bir iki 
değişiklik dışında önemli bir fark olmuyor. Mehmet adı, 
genel toplamda takip eden ilk isim olan Ahmet’ten % 30 
kadar fazladır. Muhammet ve Mehmet adlarının Arap 
alfabesiyle yazılışları aynıdır. Tarihçilerin eserlerinde 
genellikle Mehmet olarak okunmuştur. Ancak son yıllarda 

2 Adana’da 54 baş taşından okunmamış olan 8, yeni olan 1, yazı 
olmayan 1 baş taşı çıkarılmış, yine okunmamış olan 5 tanesi 
tarafımızdan okunmuş ve bunlarla beraber 44 mezar taşı (32 
erkek 12 kadın) değerlendirmeye alınmıştır. Tezde burada yer 
verdiğimiz ad, hastalık, meslek vb. konularda bir değerlendirme 
yoktur.

3 Erzurum’da okunamayan, kırık, aşınmış,  yazısız olanlar 
çıkarıldıktan sonra kalan 105 mezar taşı değerlendirmeye 
alınmıştır. Tezde makale konumuzla ilgili konularda değer-
lendirme yoktur. Veri kütüğü oluşturulup sonuçlar tarafımızdan 
çıkarılmıştır.

4 Trabzon’daki 338 mezar taşından 38 ayak taşı ve 5 kırık taş 
çıktığında kalan 295 baş taşından da gömülü-silik vs olmaları 
yüzünden 63 tanesi çıkarıldığında 232 yazılı baş taşı kalır. 
Çizelgedeki kalemler için tezde verilen rakamlar bizim hesap-
ladıklarımızdan farklıdır.

Muhammed olarak okumak bir modaya dönüşmüştür. 
Köylüsünden şehirlisine Türk halkı Hz. Muhammed’e 
olan saygısından dolayı bu adı Mehmet olarak 
kullanmıştır. Bunun en azından yaşadığımız yüzyılda halk 
arasındaki yaygınlığı, bir yönlendirme sonucu olmadığını 
da gösteriyor. Muhammed olarak okunması durumunda 
mezar taşlarında gördüğümüz Küçük Muhammet, Tüysüz 
Muhammed gibi lakaplar da, Türk halkının bu tercihinin 
doğruluğunu gösteriyor. Biz de bu konuda halkın kabulüne 
bağlı kaldık. 

518 addan en çok kullanılan 18 tanesinin toplam ad 
kullanım sayısına oranı tek adlarda % 46’dır. İkili üçlü 
adlarda tekrarlananları da bunlara kattığımızda oran % 58’e 
çıkıyor. Bu durum belirli adlarda çok fazla bir yığılmayı ve 

çeşitliliğin azaldığını gösteriyor. Bu durumun 19. Yüzyılda 
erkek ve kadınlarda iki, üç kelimelik ad kullanımını 
yoğunlaştırdığını düşünüyoruz. Bursa şehri itibarıyla 
her sekiz kişiden birinin Mehmet adını taşıması bazı 
zorluklara yol açmış olmalıdır. Soyadının kullanılmadığı 
Osmanlı toplumunda bu ihtiyaç, ikinci veya üçüncü 
adlarla karşılanmaya çalışılmıştır. Çok kullanılan 18 adın 
yüzyıllara göre dağılımı dengelidir. Yalnız Mehmet Emin 
ve Emin adları 18. Yüzyıl öncesinde görülmüyor. 56

5 Turgutlu’da erkek adlarının kullanım sayısı bizim hesabımızda 
iki katından fazla çıkmıştır. Diğer kalemlerdeki farklar azdır. 

6 Yozgat Çapanoğlu Camisi haziresindeki 201 (104 tanesi erkek 
97 tanesi kadın) mezar taşı için bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Erkeklerde en çok kullanılan ilk 5 adın toplam ad kullanım sayısına oranı %

Bursa Yozgat Trabzon Konya Turgutlu Adana Erzurum Boyabat Giresun

26 45 42 50 51 57 43 33 38

Çizelge 4 - Tablodaki oranlar ad çeşitliliği bakımından Bursa’nın diğer merkezlere göre daha zengin olduğunu gösteriyor. 1 ve 2 adlı-
lardaki oran erkek ve kadın ad sayısına göre hesaplanmıştır.

Yer
Baş 
Taşı 

Sayısı

Kişi Adları (Oran baş taşı sayısı-
na göre)

Kişi Adları Kullanım Sayısı (Kaç 
katı= kullanım sayısının ad 
sayısının kaç katı olduğu)

2 adlıların ad 
sayısına oranı

Kaynak
Erkek

% Oran Kadın Oran
% Erkek Kaç 

katı Kadın Kaç 
katı

Erkek
%

Kadın
%

Bursa 1571 518 33 250 16 1839 3,5 466 1,9 21 29

Adana1 44 37 84 16 36 49 1,3 17 1,1 18 11 Özkan 2007

Boyabat 104 49 47 17 16 33 18 Çal 2015: 170

Erzurum2 105 71 68 30 29 129 1,8 32 1,2 31 17 Hanoğlu 2006

Giresun 373 75 20 51 14 542 7,2 133 2,6 05 02 Çal ve İltar 2011

Konya 167 64 38 28 18 221 3,4 55 2,0 19 03 Kara ve Danışık 2005

Trabzon3 232 95 41 43 19 292 3,1 69 1,6 34 16 Eren 2011

Turgutlu4 263 46 17 30 11 346 7,5 98 3,3 15 13 Tepekaya 2008:363-365

Yozgat5 201 75 37 51 25 238 1,2 95 2,1 43 13 Acun 2005

Çizelge 5 - 1 ve 2 adlılardaki oran erkek ve kadın ad sayısına göre hesaplanmıştır   
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Baş taşlarında geçen farklı erkek ve kadın adlarının 
baş taşı sayısına oranı bize o şehirdeki ad çeşitliliğini 
gösterecektir. Tabloya göre bu oranda Bursa erkek ve 
kadın adlarında sondan üçüncüdür. Bursa gibi bir şehir 
için bu oranın düşüklüğü şaşırtıcıdır. Kişi adları kullanım 
sayısının ad sayısının kaç katı olduğu, ad sayısının baş taşı 
sayısı oranını yaklaşık olarak ters yönden göstermektedir. 
Erkek adlarında farklı adların tekrarlanmasında Bursa bu 
defa baştan üçüncüdür.7

Erkeklerde iki adlıların kişi ad sayısına oranında Yozgat, 
Trabzon, Boyabat, Erzurum’dan sonra Bursa beşinci 
sıradadır. Bursa’nın Anadolu’daki ekonomik ağırlığı 
dikkate alındığında iki ad kullanmanın genele yaygın bir 
durum aldığı söylenebilir. Kadınlarda iki ad kullanmada ise 
Bursa açık ara birinci sıradadır. Bunu kadına verilen önem 
ve kadınların Bursa toplum hayatındaki ağırlığının artışı 
olarak görebiliriz. Bu oranın Giresun’da çok az oluşunu, 
buradaki sayıda köy mezar taşlarının da bulunmasına;  
aynı şekilde Konya’daki oranın düşüklüğünü de Konya 
merkezin yanı sıra Sille’den mezar taşları yer almasına ve 
Konya’nın muhafazakar yapısına bağlayabiliriz. 

7 Erkek adlarının toplam ad kullanım sayısı içindeki sayıları Ada-
na (Özkan 2007): Ali 7, Ahmet 5, Mehmet 5, Mustafa 5, Hasan 
4, Mahmut 3, Erzurum (Hanoğlu 2006): Mehmet 19, Mustafa 
14, Ahmet 12, Hüseyin 7, Abdurrahman 5, Osman 5, İbrahim 
4, Salih 4. Giresun (Çal ve İltar 2011): Mehmet 73, İbrahim 53, 
Mustafa 50, Ali 39, Hasan 30, Süleyman 24, Ahmet 23, Hüseyin 
20, Osman 18, Konya (Kara ve Danışık 2005): Mehmet 49, Ali 
23, Hasan 14, İsmail 12, Osman 12, Mustafa 11, Hüseyin 8, Ah-
met 7, İbrahim 7, Süleyman 6 Turgutlu (Tepekaya 2008): Meh-
met 26, Mustafa 19, Süleyman 17,  Hüseyin 16, Halil 16, Ahmet 
13, İbrahim 12, Hasan 11, Ali 11 Trabzon: Mehmet 37, Ahmet 
33, Osman 22, Hasan 17, Hüseyin 15, Mahmut 15, Mustafa 14, 
Ömer 13, Ali 10, İsmail 9, İbrahim 7. Yozgat (Acun 2005): Ah-
met 32, Mehmet 24, Mustafa 21, Süleyman 16, Ömer 15, Ali 10, 
Mahmut 8, Abbas 7, Emin 7, Hasan 7, Hüseyin 6, İbrahim 5

518 erkek adından 420 tanesi (%81) Arapça, 21 tanesi Farsça 
(%04), 18 tanesi (%03)Türkçe, 11 tanesi İbranice (%02), 
1 tanesi Rumca, 2 tanesi Kafkas dillerindendir. Birden çok 
kelimeden oluşan adlarda ise 17 tanesi Arapça-Farsça (%03), 
16 tanesi Arapça-İbranice (%03), 2 tanesi İbranice-Farsça, 
1 tanesi Moğolca-Arapça, 4 tanesi Türkçe-Arapça, 1 tanesi 
Türkçe-Farsça, 1 tanesi Türkçe-İbranice kökenlidir (Bakınız 
EK 1 Kişi Adları).

Kadın Adları (Çizelge 7 - 9) 
Toplamda 250 kadın adı (% 16)  466 kere kullanılmıştır. 
Bir adlılar % 61, iki adlılar % 36 orandadır. Ancak bunlar 
içinde aynı adın diğerleriyle beraber iki, üç dört adla 
verildiği durumlarda bazıları tekrarlanmıştır. Bu tekrarları 
çıkardığımızda her biri diğerinden farklı 205 kadın adı ile 
karşılaşırız. Aşağıdaki tabloda ilk sütun tek adlı kadınlardaki 
sıralamayı göstermektedir.  Birden çok kelimeden oluşan 
adları ayırıp tek adlardaki sayıya eklediğimizde sıralamada 
sonuncu olan Şerife birinci sıraya çıkmaktadır. Aslında 
tek adlarda sayısı Şerife’den fazla olanların sayısı çoktu. 
Fakat Şerife’nin ikili, üçlü kullanımlarındaki sıra dışı artış 
onu ilk sıraya oturtmuştur. 205 taneden son sıralamadaki 5 
tanesinin kullanım sayısı 237’dir. 1.  Çizelgeye bakıldığında 
bu 5 ad dışındakilerin kullanım sayısının genellikle bir 
ikiyi geçmediğini görürüz. Bu durumda kadın adlarındaki 
çeşitliliğe karşılık beş adın, toplamın % 47’ni oluşturması bir 
fakirliği gösterir.   

250 kadın adından 153 tanesi 1, 90 tanesi 2, 6 tanesi 3, 
1 tanesi ise 4 ayrı kelimeden oluşur. 

Bursa’da 15. yy.da 23 kadın adı 27 kere kullanılmıştır. 
Bunlardan 10 tanesi (Devlet, Esleme Şah, Hanım, 
Hani, Huban, İklime, İlaldı, Rahime, Sitti Şah, Zeliha) 
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Bursa 2830 % 12 % 08 % 07 % 06 % 04 % 03 % 02 % 02 % 02 % 02 % 02

Trabzon 232 % 16 % 14 % 06 % 04 % 03 % 06 % 04 % 09 % 07 % 06 % 06

Turgutlu 262 % 10 % 05 % 07 % 04 % 05 % 04 % 06 % 06 % 06

Konya 167 % 29 % 04 % 07 % 14 % 04 % 07 % 07 % 08 % 05 % 04

Adana 44 % 11 % 11 % 11 % 16 % 07 % 09 % 07

Erzurum 105 % 18 % 11 % 13 % 04 % 05 % 05 % 04

Giresun 373 % 20 % 06 % 13 % 10 % 14 % 05 % 08 % 05 % 06

Yozgat 201 % 12 % 16 % 10 % 05 % 02 % 09 % 03 % 03 % 08 % 07

Boyabat 187 % 10 % 06 % 03 % 07 % 02 %06 % 03

Çizelge 6 
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sonraki yüzyıllarda görülmez. 2 tanesine de (Halime, 
Hundi) 16. Yüzyıldan sonra rastlanmaz.  

Çok kullanılan 5 kadın adının toplam kadın adı 
kullanımına oranı % 46’dır. Yine belli adlarda çok 
fazla yığılma oluşmuştur. Bursa şehrindeki her 7 
kadından birinin adı Şerifedir.8

8 Kadın adlarının toplam ad kullanım sayısı içindeki sayıları: Ada-
na (Özkan 2007): Fatma 6, Şerife 2, Rukiye 2, Ayşe 1, Hatice 1, 
Emine 1, Zeynep 1 Erzurum (Hanoğlu 2006): Ayşe 3, Fatma 3, 
Hatice 3, Hayriye 3, Esma 1, Emine 1, Gülsüm 1, Zeliha 1 Rukiye 
1 Giresun (Çal ve İltar 2011): Ayşe 23, Fatma 22, Şerife 14, Emine 
10, Hatice 10, Havva 8, Gülsüm 7, Rukiye 3, Ümmü Gülsüm 2, 
Konya (Kara ve Danışık 2005): Şerife 8, Ayşe 7, Fatma 7, Emine 
4, Saliha 4, Hatice 3, Trabzon (Eren 2011): Fatma 17, Zeliha 4, 
Gülsüm 4, Esma 3, Şerife 2, Rukiye 2, Zeynep 2, Turgutlu (Te-

Bursa kadın adlarının dağılım oranları yaklaşık olarak 
Bursa erkek adları ile aynıdır. Birinci sıradaki adlar 
itibarıyla Adana’da % 35, Trabzon’da % 25, Turgutlu’da 
% 19, Giresun’da % 17, Yozgat’ta % 16 orana karşılık 
Bursa’daki % 12 oran, Bursa’daki çeşitliliği ve 
dengeli dağılımı gösterir. Diğer merkezlerde Fatma 
açık ara birinci sırada iken Bursa’da Şerife ilk addır. 
(Kutulardaki ilk rakam tarihi belli olanları ikincisi 
tarihi bilinmeyip tarihlediklerimizi, üçüncüsü toplamı 
gösterir).

pekaya 2008): Fatma 18, Ayşe 13, Hatice 10, Emine 8, Ümmühan 
8. Yozgat (Acun 2005): Fatma 15, Hatice 7, Ayşe 5, Emine 5, Asi-
ye 4, Şerife 3, Esma 2, Havva 2, Rukiye 2, Zeliha 1
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Bursa 466 % 12 % 7 % 8 % 6 % 4 % 3 % 2 % 2

Trabzon 69 % 03 % 25 % 06 % 04 % 04 % 03 % 03

Turgutlu 97 % 19 % 10 % 13 % 08 % 08

Konya 55 % 15 % 13 % 5 % 13 % 04 % 04 % 02 % 4 % 02

Adana 17 % 12 % 35 % 06 % 06 % 06 % 12 % 06

Erzurum 32 % 09 % 09 % 09 % 03 % 03 % 03 % 03 % 03 % 09

Giresun 133 % 11 % 17 % 08 % 17 % 08 % 06 % 05 % 02 % 02

Yozgat 95 % 03 % 16 % 07 % 05 % 05 % 02 % 01 % 02 % 02 % 05

Çizelge 8 

Kadın Adı 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  
Osm

20.yy  
Cum. Toplam

1 Adlı ---- 14+10=24 23+32=55 04+01=05 50+01=51 86+14=100 65+02=67 23+00=23 325

2 Adlı ---- 01+02=03 02+03=05 ---- 16+03=19 74+08=082 17+01=18 05+00=05 133

3 Adlı ---- ---- ---- ---- ---- 06+00=006 ---- 01+00=01 007

4 Adlı ---- ---- ---- ---- ---- 01+00=001 ---- ---- 001

Toplam ---- 027 060 05 070 189 82+03=85 29+00=29 466

Mezar Taşı Sayısı 003 159 309 063 244 547 191 55 1571

Çizelge 9 

Ad Tek kullanım Diğer adlarla beraber Son sıralama Toplam

Fatma 33 18 Şerife 68

Hatice 31 11 Fatma 51

Ayşe 23 14 Hatice 42

Emine 15 4 Ayşe 37

Şerife 2 66 Emine 19

Çizelge 7 
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Yukarıdaki tabloya göre kadınlarda iki ad kullanma, 
18. yüzyılda artmaya başlamakla birlikte 19. yüzyılda 
oran olarak iki katına çıkmıştır. İkinci adlar da İslami 
referans taşımakla birlikte, bu durum toplumsal yapıda 
bir değişimi ortaya koymaktadır. 

Türk toplumunda çocuğa ad koymada iki temel davranış 
biçiminden söz edebiliriz. Birincisi İslamiyetin önemli 
kişilerinin ve Kur’an’da geçen adların seçilmesi ile  
daha iyi bir İslami hayat yaşanacağına inanılmasıdır.  
İkincisi, birincisini de sürdüren, aile büyüklerinin, dede 
– babaanne, anneannenin adlarının verilmesidir. 

Hz. Muhammed’in kızı Fatma, eşleri Hatice ve Ayşe, 
yine Hz. Muhammed’in torunu Hasan’ın soyundan gelen 
kadınlara verilen unvan olan Hatice ile annesi Amine 
(Türkiye’de Emine), kadın adlarında genellikle ilk beş sırayı 
almaktadır. Ad bir kere konulduktan sonra çoğu kez aile 
büyüklerinin adını verme ön plana geçtiği için sıralamada 
değişiklikler olabilmektedir. Bunlar içinde Fatma başlarda 
yer alır. Şerife yalnız Bursa ve Adana’da ilk sıradadır.

Bu durum ad çeşitliliğini azaltmıştır. Türkçe adların 
% 3 oran ile Arapça ve Farsça kökenli adlardan sonra 
gelmesi, Türkçe bakımından dikkat edilmesi gereken bir 
durumdur. 16. yüzyıl Sivas Sancağındaki Sitti, Hanzade, 
Hundi, Halise,Zeynep, Paşa, Hüma, Güllü, Güney, İlaldı, 
Şah Cihan, Arzu, Kamer, Müslime gibi kadın adları (Kurt 

1993: 237), mezar taşlarında da gördüğümüz değişimi 
desteklemektedir.

Vakıflar9: Münzevi Dergahı Vakfı (1823), Sultan 
Orhan Vakfı (1784,1800), Alaaddin Bey Vakfı (1797, 
1798), Lala Şahin Paşa Vakfı (1882), Emir Sultan 
Vakfı (1829), Çelebi Sultan Mehmet Han Vakfı (1776), 
Sultan Murat İmareti (1550), Ahmet Paşa Camisi için 
üç ev vakfı (1911). Sonuncusu dışındakilerin vakfiyeleri 
yayımlanmış olup (Öcalan ve Sevim ve Yavaş 2013) bu 
vakıfların mezar taşlarındaki tarihlerde işler durumda 
olduklarını göstermektedir. 

Tarikatlar10: Bursa’daki tarikat bağlılarından veya 
başka şehirlerdeki tarikat üyelerinden Bursa’ya göçen, 
sağlık veya diğer nedenlerle burada ölenlerin bazılarının 
mezar taşlarında tarikat adı geçer.

9 Vakıf adı yazılı mezar taşları: Mermutlu-Öcalan 2012: 154, 
157, 160, 304, 385 ; Mermutlu-Öcalan 2011: 86, 130, 181, 206, 
238, 280, 435, 436, 476, 499, 503, 598 ; Tek 2007: 350, 353, 

10 Tarikat adı geçen mezar taşları: Mermutlu-Öcalan 2012: 29, 31, 33, 
57, 98, 119, 120, 122, 124, 129, 131, 133, 139, 203, 303, 305, 308, 
309, 314, 322, 329, 334, 338, 373, 374, 376, 405, 406, 414, 463,  
Mermutlu-Öcalan 2011: 16, 55/47, 73/5, 162/2, 163/6, 181/1, 182/4, 
184/11, 186/20-22, 187/23, 194/13, 230/16, 261/3, 262/8, 263/12, 
264/14, 265/17, 266/19, 268/25, 270/32, 288/1-2,4, 319/4-5, 
321/9, 358/3-4, 360/8, 364/15, 390/5, 392/8, 404/2, 462/29, 468/7, 
478/16, 489/9, 491/13, 502/11, 522/1, 575/1-2, 579/8 -10, 585/25,  
Tek 2007: 346, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 

Tarikat Adı Mezar Taşlarının Tarihleri Toplam

Bedeviyye 1830, 1891, 2

Bektaşi (Naciyye) 1896 1

Celveti 1753, 1817, 2

Emir Sultan 1831 1

Kadiri / Eşrefi 1771, 1836, 1847, 1856 4

Kadiri / Halveti 1844, 1908 2

Hüsamettin Uşşaki 1902, 1915, 1922, 1922 4

Kadiri 1785, 1793, 1830, 1874, 1878, 19.yy, 1913, 7

Mevlevi 1768, 1827, 1829, 1836, 1838, 1845, 1854, 1870, 1871, 1876, 1887, 1891, 
1895, 1895, 1918, 1927 16

Nakşi / Halidi 1888, 1890, 2

Nakşibendi 1667, 1669, 1784, 1810, 1812, 1836, 1837, 1841, 1875, 1876, 1895, 1896, 
1902, 1905, 1906, 1910, 1925, 1931, 18

Niyazi-i Mısri (Mısriyye) 1833, 19.yy, 2

Rufai 1813, 1835, 19.yy, 3

Sadi 1812, 1868, 1906, 3

Şabaniyye 1889, 1

Toplam 68

Çizelge 10 
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Bursa bütün şehri, karşılaştırma örnekleri ise belli 
hazireleri kapsıyor. Hazireler tarikat hazireleri değilse 
karşılaştırma yanıltıcı olabilir diye değerlendirmeye 
gidilmemiştir. Şehirdeki hazireleri alması bakımından 
Erzurum bir fikir verebilir. 105 örnekten 5 tanesinde 
Nakşıbendi Tarikatının adı geçer. Bursa’da oran % 
03,7 iken Erzurum’da % 04,8’dir. Ancak Erzurum’da 
tek tarikat varken Bursa’da 15 tarikat görülür. Giresun 
ilindeki 373 baş taşında ise biri Kadiri, diğeri Nakşibendi 
olmak üzere iki tarikat adı geçer, Yozgat’ta yoktur. 

Camiler11 (Çizelge 11): Ali Paşa Camisi (1394 öncesi), 
Başçı İbrahim Camisi (1471 öncesi), Nalbantoğlu Camisi 
(1455 yılında adı geçer), Şeker Hoca Camisi (Yıldırım 
veya 2. Murat dönemi) halen açıktır (Yavaş 2011).

Çarşılar: Kaygan Çarşısı: 1904 (Mermutlu-Öcalan 
2012:336). 

Fabrika: Konya Güherçile Fabrikası: 1878 (Çakar 2007: 
256 ; Mermutlu-Öcalan 2012:227; Demirci 2012:64)

11 Cami adı geçen mezar taşları: Mermutlu-Öca-
lan 2012: 33, 57, 151, 267, 302, 374, 375, 451, 453,  
Mermutlu-Öcalan 2011: 51/23, 85/6, 87/10, 135/24, 
365/17, 424/19, 462/30-31, 469/10, 527/3, 598/1,  
Tek 2007: 348 

Hanlar: Emir Hanı: 1839 (Mermutlu-Öcalan 2011:183-8).

Hamamlar: Çakır / Çaker Ağa Hamamı: 1915. 16. yüzyıl 
ortasında yaptırıldığı kabul edilen hamam günümüzde 
kullanılmaktadır. Mezar taşına göre, 1915 yılında tekkeye 
çevrildiği bilgisi önemlidir (Mermutlu 2011: 96).

Harp Okulu: İstanbul Tophane-i Amire Erkan-ı Harbiyesi: 
1878 (Çakar 2007: 258 ; Mermutlu-Öcalan 2012:227 ; 
Demirci 2012:66).

İmaret: Sultan Murat İmareti: 1550 (Mermutlu-Öcalan 
2011:181-2).

Kaleler: Akhisar Kalesi: 1465,-Sultaniye Kalesi: 1894 
(Karaçağ 1994:103 Kat 36 ; Gülgen 2009:126 kat.111 ; 
Mermutlu-Öcalan 2011: 304-16).

Medreseler12: Çelebi Sultan Mehmet Medresesi: 1799, 
1890, 1894, 1900, 1903, 
-Geyikli (Şair) Ahmet Paşa Medresesi: 1851, 1909, 
-Sultan Orhan Gazi Medresesi:1765, 1887. 
12 Medrese adı geçen mezar taşları: Mermutlu-Öcalan 2012: 139, 

286, 322 ; Mermutlu-Öcalan 2011: 84/5, 135/25, 365/18, 467/4, 
527/3, ; Karaçağ 1994:31 Kat 4 ; Gülgen 2009:35 kat.19

Cami Adı Mezar Taşlarının Tarihleri Toplam

Abdal Camisi 1905 1

Ahmet Paşa Camisi 1911 (onarım) 1

Ali Paşa Camisi  1773 1

Başçı İbrahim Camisi (Zaviye?) 1727 1

Cami-i Kebir 1855, 1875, 1905, 1909, 1910, 1928 6

Çırağan Bey Camisi 1428 1

Daye Hatun Camisi 1856, 1

Emir Sultan Camisi 1790, 1888, 1906, 1921, 1934, 5

Hoca Tabip Camisi 1923, 1

Nakkaş Ali Camisi 1841 1

Nalbantoğlu Camisi 1925 1

Reyhan Paşa Camisi 1877, 1910, 2

Sultan 2. Murat Camisi 1828, 1828, 1829, 1856, 1865, 1886, 1887, 1909, 8

Sultan Mehmet Han Camisi (Yeşil) 1721, 1730, 1926, 3

Sultan Murat Camisi 1887 1

Şeker Hoca Camisi 1786 1

Umur Bey Camisi 1585 1

Üftade Camisi 1855 1

Çizelge 11 
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-Sultan 1. Murat (Hüdavendigar) Medresesi: 1861
-Sultan 2. Murat Medresesi: 1812, 1826, 1830, 1831, 
-Sultan Yıldırım Bayezid Han Medresesi: 1431, 1730, 1836, 

Tekkeler13 (Çizelge 12) : Bayrami? Akbıyık Dergahı 
Akbıyık Sultan tarafından (1455) kurulmuş, 1766 yılında 
Bektaşilere geçmiştir. Yıkıldığı tarih bilinmemektedir 
(Öcalan 2011: 257). Mezar taşındaki 1798 tarihi, yapının 
adının geçtiği son tarih olması bakımından önemlidir.
Nakşibendi Eminiye Dergah’ı 1801 yılında bir konakta 
kurulmuş olup günümüze gelebilmiştir, Nakşibendi 
Münzevi Abdullah Dergahı 1784 yılında kurulmuş, 1950’li 
yıllarda yıktırılmıştır (Öcalan 2011: 249,253,257)

Karabaş Veli Dergahı 16. Yüzyıl ortasında yapılmış, 19. 
Yüzyılda Eşrefiye şeyhlerine geçmiş olup günümüzde 
Osman Gazi Belediyesi kültür merkezidir (Mermutlu 
2011:130). Halveti Tekkesi 1997 yılında yıkıldıktan sonra 
yeniden yapılmış olup şimdi Kültür Merkezidir (Kara 
2011:174).

Okul: Halk Mektebi: 1926 , -Bursa Ziraat Mektebi: 1914, 
-Bursa Mekteb-i  İdadi-i Askeri-i Şahane:1901, -Hoca Sinan 
Mektebi: 1518, -Kütahya İdadisi: 1914, - Mekteb-i 

13 Tekke adı geçen mezar taşları: Mermutlu-Ö-
calan 2012: 31, 120, 124, 309, 401, 406, 414,  
Mermutlu-Öcalan 2011: 162/2, 174/9-10, 181/1, 186/22, 
187/23, 261/3, 262/8, 263/12, 265/17, 268/26, 288/2-3, 
358/3, 364/15, 391/7, 392/8, 502/11, 575/1, 585/25, 586/28,  
Tek 2007:  346, 348, 353, 354, 

İdadiye-i Şahane: 1891 -Mekteb-i Fünun-u Askeriye-i 
Şahane:1892, - Nalbandoğlu Mektebi:1925, -Rüşdiye 
Mektebi: 1884, -Sanayi Mektebi: 1927 (Mermutlu-Öcalan 
2011:395-2, 485/2, ; Mermutlu-Öcalan 2012: 57, 81, 181, 
332, 469 ; Tek 2007:353)

Otel: Osmaniye Oteli: 1921 (Mermutlu-Öcalan 2012: 180).

Türbeler: Ahmet Cünuni Türbesi:1895, -Ahmet Çelebi 
Türbesi:16.yy, -Devlet Hatun Türbesi:1413, - Eskici 
Mehmet Dede Türbesi(1830), -Üftade Türbesi: 1793, 1837, 
1847,  -Ahmet Aziz Paşa Türbesi:1814 (Mermutlu-Öcalan 
2011:85/6, 225/2, 296/4, 446/6, 448/11, 453/4, 460/25 ; 
Karaçağ 1994:135 Kat 48 ; Gülgen 2009: 24 kat.9).

Bursa’da 1571 mezar taşında 5 tanesi Bursa dışından olmak 
üzere 62 yapı adı (% 4) 122 (% 8) kere geçer: Trabzon’da 
295 yapıdan 10 tanesinde (% 3) (11 kullanım) 4 cami bir 
tekke adı (Eren 2011), Konya’da tek örnekte, Erzurum’da 2 
örnekte (% 0.2) (Cedit Camisi, Yeğen Ağa mütevellisi olarak 
geçen iki kaydı da dolaylı olarak Yeğen Ağa Camisi’ne ait 
kabul edebiliriz). 

Giresun’da 373 baş taşından 3 tanesinde (Kale Camisi, 
Menzil Hastanesi, Orta Mektep), Yozgat’ta 201 örnekten 
ikisinde Harbiye Mektebi ve Yozgat Cami-i Kebir’in adı 
geçer. Verilen oranlar, mezar taşlarında yapı adına fazla 
yer verilmediğini gösteriyor. Ancak oran dışında Bursa’da 
62 yapının adının geçmesi, bu yapıların o dönemde 
kullanıldığını göstermeleri bakımından önemlidir.

Tekke Adı Mezar Taşlarının Tarihleri Toplam

Akbıyık Sultan Zaviyesi 1798 1

Çırakçı Dergahı 1887, 1

Eminiye Dergahı (Nakşibendi) 1827, 1841, 1841, 1895, 1919, 5

Emir Sultan Dergahı (Kübrevi) 1845, 1846, 19.yy, 3

Halveti Tekkesi (Selbaşında) 1908 1

İsmail Hakkı Dergahı (Celveti) 1923, 1

Karabaş Veli Dergahı 1878, 1878, 1892, 1908, 4

Karakadı Dergahı 1878, 1900, 1901,1903, 4

Mevlevihane 1876, 19.yy, 1914, 3

Münzevi Abdullah Efendi Zaviyesi 1810, 1845, 1866, 1897 4

Numaniye Dergahı 1889, 1911 2

Sadi (Yunus Emre–Aşık Yunus) Dergahı 1812, 1906, 2

Seyyid Usul Dergahı 1835 (tamir), 1856, 2

Üçkuzular Tekkesi 1814, 1825, 1870, 1875, 19.yy, 19.yy, 1904, 1905, 1914, 9

Çizelge 12  



116

Halit ÇAL

Yer Adları (Çizelge 13 , EK 2)

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçmeye çalıştığımız 
şehirlerin mezar taşlarıyla karşılaştırabilmek için aşağıdaki 
çizelgeyi hazırladık: 

Gömülü kişinin görev yaptığı yer, kendisinin veya 
atalarının geldiği yer, tedavi amaçlı gelme, misafir olarak 
gelme gibi çeşitli nedenlerle Bursa dışından yer adlarıyla 
karşılaşılmaktadır. 

Bursa şehrindeki 1571 baş taşından 360 tanesinde yer 
adı geçer. Bursa dışında hepsi birbirinden farklı olmak 
üzere 80 tanesi Türkiye dışından, 94 tanesi Türkiye’den 
toplam 174 şehir-köy adı vardır. Cezayir, Fransa gibi ülke, 
Hüdavendigar, Livane, Menteşe gibi bir yerleşimin değil de 
bölge adı olanları, sayıları çok olmadığı için ayırmaya gerek 
görmedik.   

Yer adı geçen baş taşları ile bu taşlarda adı geçen yerlerin 
tekrarlandığı toplam sayıların oranlarına bakıldığında; yer 
adı geçen baş taşı sayısı bakımından Bursa Erzurum ile aynı 
orana sahiptir. Giresun, Konya, Trabzon ve Yozgat’ın oranları 
birbirine yakındır. Bursa ve Erzurum’un oranları bunların 
yaklaşık iki katıdır. Geçmiş zaman ile uğraştığımızdan, 
mezar taşında adı geçen kişilerin geldiği yeri yazmaya 
gerek duymanın o dönemdeki gerçek nedenini bilmek çok 
zordur. Bu konuda bazı varsayımlarda bulunabiliriz: Birinci 
olarak şehrin aldığı göçün çeşitliliği düşünülebilir. İstanbul 
başta büyük kentlerimizde, aynı yerden gelenlerin belirli 
mahallelerde toplanması, bunun günümüzdeki uygulaması 
olarak görülebilir.  Büyüdüğümüz yöredeki duruma göre 
kişisel gözlemimiz, geldiği yerle anılmayı ilgili kişilerin 
seçmediği, bunu çevredeki insanların o kişiyi tanıma 
kolaylığından dolayı yaptığıdır. Kocabıyık, Sarı Gelin, 
Çerkes, Arnavut, Boşnak, Muhacir gibi sıfatlar, çoğu zaman 
kişinin gerçek adını bile unutturur. Bunun aynı zamanda 
gelenler arasında bir dayanışma yarattığına da dikkat etmek 
gerekir. Nüfusu az olan ve dış göç almayan şehirlerde 
yer adı belirtmeye gerek kalmaz. Çok az mezar taşına 

göre yapıldığını unutmamak üzere Adana’da bu oranın 
yüksekliği dikkat çekicidir. Çizelgenin üçüncü sırasına 
bakıldığında Adana’nın Adana şehri dışından Türkiye’deki 
yer adları bakımından en yüksek orana sahip olması, kamu 
görevlilerinin çeşitliliğini gösteriyor. Yer adı yazılı baş 
taşlarında yer adlarının tekrarlanma oranı Bursa’da, Adana 
dışında diğerlerinin yaklaşık iki katından fazladır. Bunun, 
yukarıda açıkladıklarımız dışında ölenlerdeki kamu-vakıf 
görevlilerinin ağırlığına bağlayabiliriz. Vakıf ya da görev 
genellikle yer adı yazmayı da gerektirmektedir. Diğer 
yandan Bursa’nın ekonomik gücünü gösteriyor. Mezar 
taşlarında genellikle ölen ve babasının adı yazılır. Ayrıca 
kimin eşi, kimin oğlu-kızı olduğu yazıldığında kişi adının 
yanı sıra yer adı da kaçınılmaz olarak tekrarlanmaktadır.  
Bursa mezar taşlarında Bursa adı 136 kere tekrarlanmıştır. 
Adana dışında oran diğer şehirdekilerle yakındır. Tabloda 
Giresun’da 7, rakamı, Giresun’un il geneline, Konya’da 2 
rakamı, Konya ve Sille örneklerine dayanması yüzündendir. 

Bursa mezar taşlarında, Bursa şehri dışında, Türkiye’deki 
yer adlarında oranlar farklıdır. Tekrarlar dışında farklı yer 
adları itibarıyla ortalama % 05 - % 07 arasındadır. Giresun 
% 01, Trabzon % 03 ile diğer şehirlerle bağı en az olanlardır. 
Adana en hareketli yerdir. Oranlar birbirine yakın olmakla 
birlikte Bursa’daki, Bursa dışından 93 şehir ve köy adına 
karşılık en yüksek olarak Konya’daki 11 yer adı, Bursa’yı 
ayrı bir yere koymayı gerektiriyor. 

Bursa’da, Türkiye dışından 80 yer adı 143 kere 
tekrarlanmıştır. Erzurum’da 3, diğerlerindeki birer yer 
adı, Bursa’nın göçlerin ana merkezi olduğunu gösteriyor. 
Diğerleri ile aynı mantığa bağlı kalmak için Bursa’da 
da yalnızca şehir - köy adı verilenleri hesapladık. Yer adı 
verilmeyen ancak muhacir olduğu belirtilen 31 örneği de 
Türkiye dışından kabul ettiğimizde 80 yer adını aynı tutsak 
bile 143 tekrar 174’e çıkar ve oranı da yükselir. 19. Yüzyılda 
Balkanlar ve Kafkaslardan gelen göçler düşünülürse 
Bursa’da bu sayının daha çok çıkması beklenirdi. Gelen 
göçmenlerin ekonomik zayıflığından kaynaklandığı kabul 
edilebilir.

Bursa Adana Erzurum Giresun Konya Trabzon Yozgat

Yer Adı Geçen Baş Taşı - Ad Tekrarı 360 / 453
% 23 / % 29

17 / 22
% 39/ %50

24 / 24
% 23

34 / 36
% 09/ %10

20 / 24
%12 / %14

26 / 31
% 11/ % 13

20 / 27
% 10 / % 13

İlgili Şehir Adı Tekrarı 01 / 136
--/ % 09

01 / 13
--/ % 20

01 / 7
--/%07

07 / 24
% 02 / %06

02 / 11
%01 / % 07

01 / 24
--  / % 10

01 / 11 kere
-- / % 07

İlgili Şehir Dışı Farklı Adlar ve 
Tekrarı
Türkiye İçi 

93 / 174
% 06 / % 11

08 / 09
% 18/%20

06 / 13
%06 / %12

05 / 09
% 01 / % 02

11 / 11
% 07

06 / 06
% 03

10 / 13
% 05 / % 06

İlgili Şehir Dışı Farklı Adlar ve 
Tekrarı - Türkiye Dışı

80 / 143
% 05 / % 09

01 / 01
% 02 / % 02

03 / 04
%03 / %04 01 / 01 01 / 01 01 / 01 01 / 01

İlgili Şehir Dışı Farklı Adlar - Tekrarı
Türkiye İçi ve Dışı

174 / 317
% 11 / % 20

09 / 10
% 20 / % 23

09 / 17
%09 / %16

06 / 10
% 02 / % 03

12 / 12
% 07

07 / 07
% 03

11 / 14
% 05 / % 07

Şehirdeki Toplam Baş Taşı 1571 44 105 373 167 232 201

Çizelge 13 - Kutulardaki birinci rakam farklı adlar toplamı, ikinci rakamlar ise bu adların tekrar edilme toplamıdır
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Çizelgede geçen 174 sancak/vilayet, kaza, köy adı, Bursa’nın 
Balkanlardan Azerbaycan’a, Trablusgarp’tan Dağıstan’a 
kadar büyük Osmanlı coğrafyasının her bölgesinden 
insanın geldiği renkli bir insan yapısını barındırdığını ortaya 
koyuyor.

Ölüm Nedenleri14 (Çizelge 14)
Ölüm nedeni 93 örnekte yazılmıştır, oranı % 6’dır. 
Bağırsak illeti, boğulma, doğum, intihar, kalp, karasarılık, 
sara, şeker, taun (veba), verem olmak üzere 10 tanesinde 
ölüm nedeni açıktır. Nazar, elem, üzüntü, şehit ise açık 
olmayan tanımlardır. Şehitlik, doğum, görev, kaza, 
verem gibi farklı kavramlarla birlikte geniş kapsamlı 
kullanılmaktadır. 93 örnekten 50 tanesinde şehit-şehide 
yazılıdır ve bunların da 34 tanesi 14-16. Yüzyıllardandır. 
Bu durum 17. Yüzyıldan itibaren şehitlik kavramındaki 
daralmayı gösteriyor. 1841 yılında Şeyh Mehmet Sadık 

14 Ölüm nedeni yazılı mezar taşları: Çakar 2007: 
57, 82, 116, 118, 125, 136, 262, 287, 297, 316, 
329, 345, 359, 365, 384, 398, 417, 425, 435,  
Gülgen 2009: kat. 7, 13, 17, 18, 21, 22, 27, 33, 34, 
36, 37, 38, 59, 63, 77, 88, 102, 111, 113, 114, 119,  
Güven 1995:Bu. Kat 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 32, 38, 40,  
Karaçağ 1994: Kat 2, 6, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 36, 37, 39, 40, 50, 55,  
Mermutlu-Öcalan 2011: 33/1, 54/42, 65/2, 95/17, 130/3, 
156/7, 190/2, 191/3, 192/5-6, 202/2,  209/25, 210/30, 
249/3-4,  262/2, 264/14, 266/20, 275/3, 278-1, 279-2, 
282/9, 299/6, 303/15, 304/16, 305/17, 310-10, 320/7, 
322/13, 339/1-2, 342/1, 369/1, 371-1, 415/2, 423/14, 
447/8, 449/13, 473/2, 481/25, 576/3, 598/3, 616/5,  
Mermutlu-Öcalan 2012: 40, 58, 79, 85, 118, 119, 125, 
133, 200, 215, 243, 248, 259, 277, 282, 315, 316, 325, 
343, 350, 351, 353, 364, 366, 367, 368, 374, 386, 
387, 401, 413, 420, 430, 435, 442, 443, 447, 459, 470,  
Öcalan 2009: 268, 

Efendi’nin üç oğlu ve bir kızının ölümü,  açıklama 
olmamasına karşılık bir hastalığı düşündürüyor.

Samsun’da sebep bildirme % 9’dur. 3 tanesi doğum, 
birer tane humma, mide ve kalp hastalığı dışındakiler 
çeşitli ifadelerle hastalık yüzündendir (Nefes 2002: 208). 
Trabzon’da 295 örnekten 22 tanesinde (% 7) (5 veba, 4 
doğum, 2 kaza, 11 tane hastalık (dert, elem, emraz, illet) 
(Eren 2011: 640), Konya’da 167 örnekten 4 tanesinde 
(emraz, facia, tramvay kazası)(% 2), Adana’da 44 örnekte 
1 tane (emraz) (Özkan 2007:34), Erzurum’da 105 örnekte 
2 tane (böbrek taşı, felaket); Giresun’da 373 baş taşından 
25 tanesinde (% 07) (8 taun-veba 1 tifo, 1 lekeli humma, 
1 kaza, 1 şirpençe 1, 12 tanesi dert-illet-maraz); Yozgat’ta 
201 mezar taşından 5 tanesinde (% 02,5) (2 şehit, 1 dert, 
1 illet, 1 ayağını kırma), Turgutlu’da hiç yoktur.

Bursa’da  % 06, Samsun’da % 09, Trabzon’da % 07, 
Giresun’da % 07, Konya’da % 02, Yozgat’ta % 2,5 
oran, Türk toplumunda ölüm nedenini yazmanın azlığını 
gösteriyor. Bu öncelikle kader kavramına bağlanabilir. 
Yanı sıra büyük şehir merkezleri dışında, toplumun büyük 
çoğunluğuna sağlık hizmeti verilemediği de dikkate 
alınırsa, ölüm nedenini yazmaktan bilinçli bir kaçınmaktan 
çok çoğu zaman ölüm sebebini bilmemek de düşünülebilir. 

Sanat tarihi bakımından bizi öncelikle ilgilendiren 
bazı durumlarda bu tür bilgilerin tarihlemede 
kullanılabilmesidir. Örneğin Giresun’da taun-vebadan 
ölenlerin 5 tanesi 1812, 1 tanesi 1837 tarihlidir. Vebadan 
öldüğü yazılan, ancak tarihi kırık örnekleri tarihlemede bu 
bilgi temel olabilir.

Bağırsak İlleti 1867 Kaza 1780, 1849, 1887, 1894, 19.yy, 

Çaresiz Dert 1907, 1924, 1931, 19.yy Kaza şehidi 1440, 1488, 1888

Denizde Boğulma 1733, 1882 Nazar 1875

Derd-i Mühlik 1837 Onulmaz dert 1909, 

Dermansız Dert 1900, 1906, 1927, Sara 1890

Doğum - Şehide 1843 Şehide 1449, 1464, 1510, 1522, 16.yy,16.yy, 

Doğumda 1831, 1857, 1884, 1890, 19.yy Şeker 1883

Hac Yolunda Şehit 1733 Matunen şehid 1762

İntihar 1930 Vazife şehidi 1915

Kahr-ı Elem 1878 Verem 1876, 1904

Kalp 1919 Verem şehidi 1901

Karasarılık 1914, 

Hasta 1839, 1889, 1892, 1892, 1894, 1894, 1916, 1902, 1902, 1910, 1932,  1932

Şehit
1390, 1421, 1428, 1437, 1440, 1440, 1441, 1449, 1453, 1465, 1498, 1491, 1507, 1508, 1523, 
1526, 1536, 1560, 1562, 1600, 1770, 1841, 1848, 1858, 1898, 1909, 1915, 1928, 15.yy, 15.yy, 
15.yy, 15.yy, 15.yy, 15.yy, 16.yy, 19.yy,

Toplam: 93

Çizelge 14
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Ölüm Yaşı15

40 örneğimizde (% 2,5) ölenin yaşı belirtilmiştir. Yıl 
sırasına göre: 1828 (18 yaş), 1831 (15 yaş), 1831 (12 
yaş), 1834 (1 yaş), 1843 (15 yaş), 1888 (49 yaş genç 
denmiş) 1891 (63 yaş), 1891 (15 yaş), 1892 (26 yaş), 
1896 (85 yaş), 1900 (5 yaş), 1900 (12 yaş), 1900 (18 
yaş), 1901 (23 yaş), 1902 (70 yaş), 1903 (70 yaş), 1903 
(2 yaş), 1909 (2 yaş), 1909 (16 yaş), 1910 (19 yaş), 1914 
(25 yaş), 1915 (15 yaş), 1916 (20 yaş), 1917 (6 yaş), 1918 
(19 yaş), 1919 (72 yaş), 1921 (25), 1922 (78 yaş), 1926 
(17 yaş), 1926 (18 yaş), 1927 (56 yaş), 1927 (26 yaş), 
1928 (51 yaş), 1928 (29 yaş), 1930 (7 yaş), 1931 (16 
yaş), 1931 (17 yaş), 18.yy (18 yaş-nevcivan), 19.yy (18 
yaş), 19.yy (3 yaş). Bunların tarihi kesin olan 10 tanesi 
19. Yüzyıl, 18 tanesi 20. Yüzyıl Osmanlı dönemindendir. 

Adana’da yoktur, Erzurum’da 105 örnekten 3 tanesinde 
(% 03), Giresun ilinde 373 baş taşından 10 tanesinde 
(% 03), Konya’da 1 örnekte, Samsun’da 119 örnekten 
üçü 19. Yüzyıl son çeyreği, üçü 20. Yüzyıl başından 6 
tanesinde (% 05) (Nefes, 2002, s. 215), Turgutlu’da 263 
örnekten 1, Trabzon’da 201 örnekten 20 (1 tanesi 18. Yy, 
10 tanesi 19. Yy, 3 tanesi 20. Yy. Osmanlı, tarihsiz 6) 
(% 10), Yozgat’ta 201 örnekten 1 tanesinde rakamla yaş 
belirtilmiştir. 

Seçilen merkezlerde oranlar % 01 ile % 10 arasında 
değişmektedir. Yaş belirtmenin 19-20. Yüzyıl başında 
çoğaldığını söyleyebiliriz. Genellikle 8-10. Yüzyıllara 
tarihlenen Yenisey mezar taşlarında ölünün yaşını 
bildirmenin oranı % 16’dır (Çal 2013: 597). İslami 
dönemle birlikte bu uygulamanın önce ortadan kalktığı, 
son iki yüzyılda yeniden başladığı anlaşılıyor.

Meslekler (Çizelge 15):1571 mezar taşından 614 
tanesinde (% 39) ölenin veya babası, eşi, aile büyüğünün 
mesleği yazılıdır. Meslekler de yine mezar taşlarında 
geçen toplam sayıyı gösteriyor. Yani bir kişinin 
mesleği, o kişinin adı gibi birden fazla mezar taşında 
geçebilmektedir. Çeşitliliği göstermek için asker, 
memur, katip gibi mesleklerde birimlerini de yazdık. 
Bu tekrarları çıkardığımızda kalan 147 meslek zengin 
bir çeşitliliği gösteriyor. Bunların içinde şeyhlerin ve 
dedelerin sayısı 178, meslek belirtilen 738 örneğe oranı 
% 24’tür. Bu durum tarikatların Bursa’da önemli bir yeri 
ve bir ekonomik gücü olduğunu gösteriyor. 

15 Ölünün yaşı yazılı mezar taşları: Çakar 2007: 65, 71, 82, 268, 295,  
Mermutlu-Öcalan 2012: 37, 40, 62, 71, 79, 85, 98, 162, 
201, 212, 224, 231, 235, 236, 247, 262, 263, 281, 287, 336, 
350, 367, 369, 386, 390, 412, 415, 444, 447, 460, 462, 470,  
Mermutlu-Öcalan 2011:156-7, 174/9, 243/5, 264/14, 470/11, 
485/2, 522/1, 530/10, 534/19, 578/5, 579/8, 584/24, 

Ahi, abacı, arakiyeci, attar, bakkal, barutçu, berber, 
bezzaz, boyacı, çakılcı, çeşmeci, çuhacı, dava vekili, 
debbağ, elbiseci, elektrikçi, fabrikatör, gazete sahibi, 
havlucu, haffaf, hattat, kaldırımcı, kaplıcacı, kasap, 
kazzaz, keresteci, kebapçı, krepçi, mahyacı, mücellit, 
müteahhit, nakkaş, sahaf, sarıkçı, semerci, simitçi, 
tabbah (aşçı), terzi, tüccar, uncu, usta, usta (tüfek), 
ustabaşı(feshane), yağcı,  yağlıkçı gibi esnaftan 
kişilerin sayısı 106, meslek belirtilen 738 örneğe 
göre oranı % 14’tür. Tüccar Hoca Ahmet Çelebi gibi 
kayıtlar olmakla birlikte yalnızca hoca denilen 40 
kaydı buraya katmadık. Bunların tamamını tüccar 
sayarsak oran %20’ye çıkıyor. 

Kalan % 80 devlet – vakıftan maaş alanlardır. Mezar 
taşları itibarıyla ekonomik gücün kamu görevlilerinde 
olduğunu söyleyebiliriz. Mezar taşlarındaki beyitleri 
ve ebcedle tarih düşüren kişileri şair olarak gösterdik. 
Ancak bunların yalnızca şairliği meslek olarak 
seçenler olduğu konusunda açık veri yoktur. Hurrire 
(yazdı) diye belirtilenlerde kastedilenin yazıyı taşa 
aktaran taşçı ustası mı yoksa mezar taşındaki yazıyı 
kaleme alan mıdır, açık değildir. 1895 tarihlisinde 
Ketebe İbrahim yazılı – 1878 tarihli 827 nu. Son 
satırındaki Hamid taşçı ustası mıdır anlaşılamıyor.

Ölen kişi işinin yazılı örneklerin toplam mezar taşı 
sayısına oranında sıralama Adana, Bursa, Boyabat, 
Erzurum şeklindedir. İş türleri sayısının baş taşı 
sayısına oranı itibarıyla ise Bursa şaşırtıcı bir şekilde 
sondan ikincidir. Bu oranın azlığına karşılık, bazıları 
aynı mesleğin değişik aşamaları olmakla birlikte her 
biri farklı 147 iş, en yakınındakinden dört kat fazladır. 
İş türlerinde özel devlet- vakıfla ilgili görevler 
dışında özel sektör diyebileceklerimizin oranında 
Bursa dördüncü sıradadır. Bu oranın düşük olduğu 
merkezler aynı zamanda kamu – vakıf görevlilerinin 
çok olduğunu gösterir.

Samsun’da 24 örnekte (%20) meslek bellidir. İki 
kaptan ve 1 tüccar dışında diğeri devlet – vakıf 
görevlileridir (Nefes 2002: 211). 

Konya’da 24 meslek içinde 14 tanesinin esnaftan 
(attar, avukat, doktor, taşçı ustası, pekmezci, ciltçi, 
ketenci, katırcı, kasap) oluşu (%58) genel çizginin 
dışında yüksek bir orandır. 

Erzurum’da toplam 44 kere geçen mesleklerden 
21 tanesinin çeşitli rütbelerden askerler olması, 
burasının ordu merkezi olmasından kaynaklanmıştır.  
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Yozgat’ta 201 örnekten 44 tanesinde 26 meslek 50 kere 
geçer, bunların içinde hiç esnaf sınıfından olmaması, 
cami haziresinin yerel idareci ailesi olan Çapanoğlu 
aile mezarlığı niteliği taşımasına bağlanabilir.  

Şairler: Baha (1865, 1875, 1877, 1898), Baki (1730), 
Cevher (1848), Cevher (1884, 1902), Efvah (1887), 
Eşref (1844, 1862), Fahri (19.yy), Feyziya (1752), 
Güher (1882), Hafız (1808), Hakkıya (1897), Hatif-i 
Kudsi (1586, 1600), Hatif  (1641, 1641), Kami (1905), 
Kudsi (1822), Levh-i Şeyda  (1749), Naili (1908), 
Nazik (1684), Rasim (1798), Sadi-i Matemzade 
(1567), Safvet (1848), Saida (1817), Saida (1860), 
Senih (1862, 1890, 1907), Şakir (1798), Şemsi (1825, 
1836,1837), Şems (1916), Şemsi-i Mısri (1931),   
Şevki (1830), Şeyhiya (1778), Üçler (1893), Vahdeti 
(19.yy) olmak üzere 43 örnekte (% 3) 32 şair adı 
belirlenmiştir. Ayrıca kadın Hattat Naime Hanım’ın 
baş taşı 1858 tarihlidir.

Trabzon’da ise 295 örnekten 39 tanede (% 13) 21 
şair (Eren 2011: 640) Adana’da 44 örnekte 7 şair, 
Erzurum’da 105 örnekte 4 şair adı 5 kere, Giresun’da 
373 baş taşında Fethi, Hafız, Şevket diye 3 şairin adı 
üç, Yozgat’ta 201 mezar taşında 12 şair adı 13 kere 
geçer.  

Lakaplar (Ek 3): 518 erkek adının 1839 kere 
kullanımında 97 lakap 361 (% 20) kere görülür. Yaygın 
olanları sırasıyla çelebi 81 (%22), hacı 46 (%13), 
seyyid 41 (%11), molla 34 (%9) sayı ve orandadır. 
Çelebi 15-16. Yüzyıllarda, molla ve seyyid 17-19. 
Yüzyıllarda çoktur. Hacı lakabı ise her dönemde 

tercih edilmiştir.  Akmanoğlu, Cevher, Gaybi, Hafız, 
Hatif, Kami, Naili, Pir Cünuni gibi şairlerin yanı 
sıra Baba Paşa, Fenari, Kuşadalı, Saati gibi tanınmış 
ailelerden kişilerin yalnızca lakabı yazılabilmektedir. 
Lakapları aile adından ayırmak kolay değildir. Daha 
çok bir kişiyi nitelediğini düşündüklerimizi buraya 
aldık. Ancak bu bölüm bütünüyle aile adıyla da 
birleştirilebilir.
Konya’da 167 örnekten 32 tanesinde (%19) 
18 lakap, 221 erkek adı kullanımında 35 kere 
(%16) tekrarlanmıştır. Adana’da 44 örnekten 7 
tanesinde(%16) 4, Erzurum’da 105 örnekte 12 lakap 
(%11)  15 kere (Bunların 4 şair adı 5 kere geçer), 
Yozgat’ta 201 mezar taşında 21 tanesinde (%10) 5 
tane lakap 23 kere geçer.  % 10 - %19 arasındaki 
oranlar lakapların yaygın olmadığını gösteriyor.

Aile Adı (Çizelge 16 , EK 4)
208 aile adından 35 tanesi (Adanavi, Afyonkarahisari, 
Aksulu, Arapkiri, Atinavi, Bağdadi, Balıkesri, Beylani, 
Bosnevi, Burduri, Bursevi, Cumalı, Dağıstani, Debreli, 
Eğribozi, Erzurumi, Geyveli, Gökderelizade, Hadimi, 
Halebi, Harputlu, İstanbuli, Karabaği, Karamani, 
Kastamonevi, Kırımi, Kırşehri, Konevi, Mısırlı, Morevi, 
Mudenyevi, Niksari, Sincani, Şirvani, Üskübi) kişilerin 
veya atalarının geldikleri şehirleri göstermektedir. 

33 tanesinden de (Anahtarağası, cabizade, cizyedarzade, 
çadırcıbaşızade, çiçekçizade, çukacızade, eyercizade, 
Fesçizade, haffafzade, incircizade, kadızade, 
kapancıgiller, kasapzade, kalaycızade, katırcızade, 
katipzade, kurubalıkzade, külahi, leblebicizade, 
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Baş Taşı Sayısı 1571 44 105 373 167 232 262 201 104

İşi Yazılı Baş Taşı 614 / %44 24 / %55 44 / %42 23 / %06 15 / %09 68 / %29 25 / %10 44 / %22 48 / %46

İş Kullanım Sayısı 738 28 46 43 24 68 27 50 49

İş Türleri  Sayısı 147 / %09 16 / %36 25 / %24 12 / %03 21 / %13 35 / %15 17 / %06 26 / %13 27 / % 26

Esnaf 44 / %30 03 / %19 04 / %16 05 / %42 14 / %67 10 / %29 10 / 59 ---- ----

Çizelge 15 - Esnaf satırındaki rakamlar farklı türdeki özel iş kollarını, yüzdeler bu rakamların iş türleri sayılarına oranlarını, • Diğer 
satırlardaki yüzdeler baş taşları sayılarına göre alınmıştır
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mağazalızade, mollazade, müezzinzade, paşazade, 
palancı efendi, saati, sütçübeyzade, şeyhzade, 
takunyacızade, vekilharçzade, yağcı, yağlıkçızade, 
yeniçeriağasızade, yörükağasızade) aileye adını veren 
kişinin meslek ve görevini öğrenebiliyoruz.

Tek örnekte etnik aidiyet olarak Boşnak olduğu belirtilmiştir. 

Çizelge, Bursa’da aile adıyla ilgili bütün oranların düşük 
olduğunu gösteriyor. Bundan kısaca şehirleşme arttıkça aile 
adıyla bilinmeye gerek duyulmadığı sonucunu çıkarabiliriz.

Unvanlar (Çizelge 17 - 19)
Tablo, kadınlarda 15-18. Yüzyıllarda hatun, 18. Yüzyıldan 
başlamak üzere 19. Yüzyıldan itibaren hanım kelimesinin 
çoğaldığını gösteriyor. 

Erkeklerde ise ağa her dönemde varlığını sürdürmekle 
birlikte yine 18. Yüzyıldan başlayıp 19. Yüzyılda giderek 
artmak üzere efendi kelimesi yaygınlaşır. 

(Unvan yazılı mezar taşları kutularındaki oranlar bunların 
mezar taşı sayısına oranlarını, üsttekilerin tamamı ise unvan 
kullanım sayısına göre oranlarını göstermektedir.)

Baş taşlarında unvan kullanımının % 69  - % 86 arasındaki 
oranları, genelde yaygın olduğunu gösteriyor. Turgutlu’daki 
düşük oran, 19. Yüzyıl öncesinde daha yalın olan yazı dili 
geleneğini sürdürdüğü için olabilir.

Türkiye genelinde hanım sözcüğünde oranlar birbirine 
yakındır. Az olanlarda, Giresun’da kırsalı da içine alan 
il örneklerine dayandığı, Konya’da aynı şekilde Sille’de 
barındırdığı, Turgutlu’da ise diğerlerine göre küçük bir 
merkez olmasına bağlanabilir. Hatun sözcüğünde ise 
Bursa’da 19. Yüzyıl öncesinde yaygın oluşu, Türkiye 
genelinde ise Giresun’daki oran fazlalığı, 19. Yüzyıldaki 
değişimin kırsala yansımadığını düşündürüyor. Bu iki 
sözcüğün ilk şekli olarak görülebilecek kadın sözcüğü 
çok azdır. Ancak İstanbul saray geleneğine bağlı taşra 
yönetici kesiminde cariyelere de kadın denilmesi halk 
içindeki kullanımın tam anlaşılmasına izin vermiyor. 
Yozgat merkez bu tür bir etkiyi, Turgutlu ise kırsaldaki 
halk kullanımını gösteriyor.
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Baş Taşı Sayısı 1571 44 105 373 167 232 262 201 104

Aile Adı Olan Baş 
Taşı

305 / %19 15 / %34 51 / %49 205 / %55 85 / %51 130 / %56 135 / %51 111 / %55 69 / %66

Aile Adı Sayısı 208 / %13 13 / %30 29 / %28 113 / %30 57 / %34 85 / %37 65 / %25 29 / %14 55 / %53

Aile Adı Kullanım 
Sayısı

350 / %22 15 / %34 43/ %41 208 / %56 104 / %62 134 / %58 136 / %52 118 / %59 69 / %66

Çizelge 16 - Bütün oranlar baş taşı sayısına göredir

Adı 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy Osm. 20.yy  
Cum. Toplam

Bacı   0 + 1 = 1    1 + 0 = 1  2

Hanım  1 + 0 = 1 1 + 0 = 1  17 + 2 = 19 137 + 16 = 153 63 + 1 = 64 31 + 0= 31 269

Hanımefendi      4 + 0 = 4 1 + 0 = 1  5

Hatun  7 + 3= 10 9 + 6= 15 0 + 1 = 1 20 + 3= 23 7 + 0 = 7 2 + 0 = 2  58

Kadın   1 + 2 = 3  7 + 0 = 7 12 + 2 = 14 1 + 0 = 1  25

Kadın Efendi      1 + 0 = 1   1

 

Ağa  2 + 0 = 2 1 + 1 = 2 5 + 2 = 7 51 + 4 = 55 76 + 17 = 93 23 + 0 = 23 9 + 0 = 9 191

Bey  13 + 1  = 14 5 + 3 = 8  3 + 0 = 3 23 + 1 = 24 50 + 0 = 50 16 + 0 = 16 115

Beyefendi      3 + 0 = 3   3

Efendi  1 + 1 = 2 5 + 2 = 7 8 + 1 = 9 62 + 5 = 67 260 + 24 = 284 103 + 0 = 103 29 + 0 = 29 501

Mezar Taşı Sayısı 3 159 309 63 244 547 191 55 1571

Çizelge 17 - Birinci rakamlar tarihi kesin, ikinci rakamlar tarihi kesin olmayanları göstermektedir 
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Erkeklerde genel olarak efendi ağadan yaygındır. Ağa 
her dönemde görülmekle birlikte efendi 19. Yüzyıldan 
itibaren çoğalır. Giresun ve Konya’da ağanın efendiden 
çok olmasını yine yukarıda açıkladığımız nedenlere 
bağlayabiliriz. Yozgat’ta diğerlerinden farklı olarak 
bey sözcüğü oran yüksekliği, örneklerin yer aldığı 
yapının Çapanoğlu ailesinin aile mezarlığı niteliği 
taşımasındandır. Trabzon’da okunamayan kişi adı 
sayısı diğerlerine göre biraz fazla olduğu için özellikle 
unvan yazılı olanların baş taşı sayısına oranı düşük 
çıkmıştır.

Giresun ve Yozgat’tan sonra en düşük oranın Bursa 
olması şaşırtıcıdır. 

Sonuç
Bursa şehrindeki 1516 Osmanlı ve başlık, gövde, yazı ve 
bezemeleriyle bu geleneği sürdürdükleri için Cumhuriyet 
döneminden 55 olmak üzere toplam 1571 yazılı mezar 
taşı, aile, hastalık, iş, kişi, vakıf, yapı, yerleşim adları 
bakımından değerlendirilmiştir. Tarihleri 1377 – 1950 
yılları arasındadır. 518 erkek adı 1839, 250 kadın adı 
466 kere toplamda 2305 kere tekrar edilmiştir. Erkek ve 

kadınlarda iki ve üç kelimelik ad kullanımı 19. Yüzyılda 
çoğalmaktadır. Erkeklerde 2 adlılar % 46, kadınlarda % 
34 oranındadır. Bursa’nın erkeklerde iki ad kullanımı 
bakımından beşinci sırada olmasına karşılık kadınlardaki 
birinciliği, toplum yapısında kadınların ağırlığını 
ortaya koyuyor. Erkeklerde Mehmet, Mustafa, Ahmet, 
Ali, İbrahim şeklindeki çok kullanım sırası, küçük 
değişikliklerle Türkiye geneli ile uyumludur. 518 erkek 
adında, iki, üç adlılardaki tekrarları çıkardığımızda 351 
değişik ad kalmaktadır. Erkeklerde ilk 5 ad tekrarının 
toplam kullanım içindeki % 26 oranı, belli adlardaki 
yığılmayı gösteriyor. Ancak karşılaştırılan merkezler içinde 
Bursa’daki en düşük oran, ad çeşitliliğinin işaretidir. Bursa 
erkek adlarının % 81’i Arapça, % 4’ü Farsça kökenli, % 
3’ü Türkçedir. 250 kadın adından iki adlılardaki tekrarlar 
çıkarıldığında ise 205 kadın adı kalmaktadır. Şerife, Fatma, 
Hatice, Ayşe, Emine sıralaması yine Türkiye sıralaması ile 
uyumludur. Ancak Şerife adı yalnız Bursa’da ilk sıradadır. 
Hepsi Arapça kökenlidir. 15-16. Yüzyıllardan sonra 
kadın adlarında açık bir değişim yaşanır. Erkek adlarında 
olduğu gibi kadın adlarında da Bursa, diğer şehirlere göre 
çeşitliliğe sahiptir. Erkek ve kadın adları Arapça ağırlıklı 
olmakla birlikte, Hz. Muhammed’in ailesinden seçilmeleri 
dikkat çekicidir.

Adı Bursa Adana Erzurum Giresun Konya Yozgat Trabzon Turgutlu

Bacı 2

Hanım 269 / %23 13 / %30 27 / %22 32 / %10 11 / %09 68 / %25 24 / %09 09 / %12

Hanımefendi 5 01 / %02 01 01

Hatun 58 / % 05 02 / %05 02 68 / %20 10 / %08 05 / %02 20 / %08 05 / %07

Kadın 25 / %02 10 / %03 02 11 / %04 01 04 / %05

Kadın Efendi 1

Ağa 191 / %16 04 / %09 18 / %15 153 / %46 56 / %44 11 / %04 66 / %26 29 / %38

Bey 115 / %10 10 / %24 22 / %18 08 / %02 01 102 / %38 8 % 03 01

Beyefendi 3 01 20 / %07 01

Efendi 501 / %43 11 / %26 51 / %42 57 / %17 42 / %33 51 / %19 137 / %53 28 / %37

Unvan Kullanım Sayısı 1170 42 121 332 127 269 257 76

Unvan Yazılı Baş Taşı 915 / % 58 31 / % 70 80 / % 76 257 / % 69 96 / %57 173 / %86 178 / %60 58 / % 22

Mezar Taşı Sayısı 1571 44 105 373 167 201 295 263

Çizelge 18 - Unvan yazılı mezar taşları kutularındaki oranlar bunların mezar taşı sayısına oranlarını, üsttekilerin tamamı ise unvan kulla-
nım sayısına göre oranlarını göstermektedir.
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Baş Taşı Sayısı 1571 44 105 373 167 232 262 201 104

Hacı Yazılı Baş 
Taşı Sayısı

349 / %22 14 / % 32 27 / %26 51 / % 14 53 / % 32 89 / % 38 60 / 23 21 /  % 10 26 /  25

Çizelge 19 
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Mezar taşlarındaki 8 vakıf, 15 tarikat, 18 cami, 1 çarşı, 1 
fabrika, 1 han, 1 hamam, 1 harp okulu, 1 imaret, 6 medrese, 
14 tekke, 10 okul, 1 otel, 6 türbe adı ile diğer şehirlerden 
daha zengindir. Özellikle tarikat ve tekkeler önemli yer tutar. 
Meslek belirtilenlerin % 25’nin şeyhlere ait olması bu görüşü 
destekler.

80 tanesi Türkiye dışından, 94 tanesi Türkiye içinden köy – 
şehir adı ile Bursa’nın Osmanlı toplumundaki yeri özeldir. 
Bursa’nın Osmanlı devletinin her bölgesinden insanları 
barındırdığı anlaşılıyor.

93 örnekte ölüm nedeni yazılmıştır. Bağırsak illeti, boğulma, 
doğum, intihar, kalp, kara sarılık, sara, şeker, taun(veba), 
verem olmak üzere 10 tanesinin adı belirtilmiştir. Bursa’da 
oran % 6’dır. Diğer şehirlerde genelinde % 2 ile % 9 arasında 
değişir. Aynı şekilde ölüm yaşının yazılması diğer şehirlerde 
% 1 ile % 10 arasında değişir. Bursa’da % 2,5’tur.

Aile adı belirtilen mezar taşı oranının Bursa’da diğer 
şehirlerden epeyce düşük olması, Bursa’nın çok göç alan 
kozmopolit yapısına bağlanabilir. 

19. yüzyılda kadınlarda hanım, erkeklerde efendi kelimesi 
çoğalır.
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EK 1: KİŞİ ADLARI
A=	Arapça			AF=	Arapça-Farsça			Aİ=	Arapça	İbranice		F=	Farsça			T=	Türkçe			TA=	Türkçe-Arapça			Tİ=	Türkçe-İbranice	TF=Türkçe-Farsça				
İ=İbranice			Aİ=Arapça-İbranice				İF=İbranice	Farsça			TAF=	Türkçe-Arapça-Farsça				KD=	Kafkas	Dilleri			MA=Moğolca-Arapça			R=Rumca	
-Tablodaki	birinci	rakamlar	tarihi	kesin	olanları,	ikinciler	ise	tarihlenen	örnekleri	göstermektedir.	

ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy 

Osm 
20.yy
 Cum. Toplam Dil 

Adile 1 1 + 0= 1 1 A 
Afife 1 1 + 0= 1 1 A 
Afitab 1 1 + 0= 1 1 F 
Aliye 1 2 + 0= 2 1 + 0= 1 3 A 
Ali Şah Hatun 2 0 + 1= 1 1 AF 
Alime 1 1 + 0= 1 1 A 
Amine 1 0 + 1= 1 1 + 0= 1 2 A 
Asiye 1 1 + 0= 1 1 A 
Aşubican 1 1 + 0= 1 1 ? 
Aynşah 1 1 + 0= 1 1 AF 
Ayşe 1 1 + 0= 1 1 + 4= 5 7 + 0= 7 3 + 1= 4 6 + 0= 6 23 A 
Ayşe Bedriye 2 1 + 0= 1 1 A 
Ayşe Dürri Yekta 3 1 + 0= 1 1 AF 
Ayşe İhsan 2 1 + 0= 1 1 A 
Ayşe Nigar 2 1 + 0= 1 1 AF 
Ayşe Sıdıka 2 4 + 0= 4 4 + 0= 4 8 A 
Ayşe Şahsine 2 1 + 0= 1 1 AF 
Ayşe Şerife 2 1 + 0= 1 1 A 
Azime 1 0 + 1= 1 1 A 
Azize 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1 2 A 
Bacı 1 0 + 1= 1 1 T? 
Begesi? 1 0 + 1= 1 1 ? 
Belkıs 1 1 + 0= 1 1 A 
Besime 1 1 + 0= 1 1 A 
Beytiye 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1 2 A? 
Bülbülneva Kalfa 1 1 + 0= 1 1 F 
Cemile 1 4 + 0= 4 1 + 0= 1 5 A 
Cevriye Hayriye 2 1 + 0= 1 1 A 
Cihan 1 1 + 0= 1 1 F 
Dervişe 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1 2 F 
Devlet 1 1 + 0= 1 1 A 
Dilber 1 0 + 1= 1 1 + 0= 1 2 F 
Dilşad 1 1 + 0= 1 1 F 
Ebrudil 1 1 + 0= 1 1 F 
Edibe 1 1 + 0= 1 1 A 
Emetullah 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1 2 A 
Emine 1 3 + 0= 3 1 + 0= 1 4 + 0= 4 6 + 0= 6 1 + 0= 1 15 A 
Emine Feriha 2 1 + 0= 1 1 A 
Emine Münire 2 1 + 0= 1 1 A 
Emine Sabire 2 2 + 0= 2 2 A 
Enveriye 1 1 + 0= 1 1 A 
Esma 1 1 + 0= 1 1 A 
Esleme Şah 2 1 + 0= 1 1 TF 
Fadıla 1 1 + 0= 1 1 A 
Fadime 1 1 + 0= 1 1 A 
Fahriye 1 1 + 0= 1 1 A 
Fatma 1 2 + 2= 4 4 + 8= 12 4 + 0= 4 6 + 1= 7 4 + 0= 4 2 + 0= 2 33 A 
Fatma Adile 2 0 + 1= 1 1 A 
Fatma Cevriye 2 1 + 0= 1 1 A 
Fatma Gül 2 1 + 0= 1 1 AF 
Fatma İltifat 2 1 + 0= 1 1 A 
Fatma Hunde 2 1 + 0= 1 1 AF 
Fatma Kamile 2 0 + 1= 1 1 A 

Fatma  Naciye 2 1 + 0= 1 1 A 

Fatma Naifa 2 1 + 0= 1 1 AF 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Fatma Ruşen 2             1 + 0= 1   1 AF 
Fatma Suat 2           1 + 0= 1     1 A 
Fatma Vehbiye 2         0 + 1= 1       1 A 
Fatma Zehra 2           5 + 1= 6 1 + 0= 1   7 A 
Fehime 1           1 + 0= 1   1 + 0= 1 2 A 
Ferdane 1           1 + 0= 1     1 A 
Fethiye 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Fevziye 1           1 + 0= 1     1 A 
Fikriye 1             1 + 0= 1   1 A 
Ganime 1         1 + 0= 1       1 A 
Ganiye 1           1 + 0= 1     1 A 
Gevher 1     0 + 1= 1           1 F 
Gevhercan 1     0 + 1= 1           1 F 
Gül Eda 2           1 + 0= 1     1 AF 
Habibe 1           3 + 0= 3     3 A 
Hacer 1             2 + 0= 2   2 A 
Hacıye Havva 2         1 + 0= 1       1 A 
Hadiye 1             1 + 0= 1   1 A 
Hafize 1         1 + 0= 1 1 + 0= 1     2 A 
Hafize Gülizar 2           1 + 0= 1     1 AF 
Hafsa 1     0 + 1= 1           1 A 
Halide 1               1 + 0= 1 1 A 
Halime 1   0 + 1= 1 0 + 1= 1     0 + 1= 1     3 A 
Hamdiye 1         1 + 0= 1       1 A 
Hamide Afet 2           1 + 0= 1     1 A 
Hanım 1   1 + 0= 1             2 T 
Hani 1   0 + 1= 1             1 A 
Hanife 1           2 + 1= 3     3 A 
Hasene Şerife 2           1 + 0= 1   1 + 0= 1 2 A 
Hasibe 1           1 + 0= 1   1 + 0= 1 2 A 
Hatice 1   3 + 1= 4 2 + 2= 4 0 + 1= 1 7 + 0= 7 10 + 0= 10 5 + 0= 5   31 A 
Hatice Binnaz 2             1 + 0= 1   1 TF 
Hatice Emetullah 2           1 + 0= 1     1 A 
Hatice Meveddet 2     0 + 1= 1           1 A 
Hatice Mürşide 2               1 + 0= 1 1 A 
Hatice Nesibe 2           1 + 0= 1     1 A 
Hatice Nezihe 2             1 + 0= 1   1 A 
Hatice Nimetullah 2     0 + 1= 1           1 A 
Hatice Refia 2             1 + 0= 1   1 A 
Hatice Takiyye 2           1 + 0= 1     1 A 
Hatice Tevhide 2           1 + 0= 1     1 A 
Hatice Tuti 2           1 + 0= 1     1 AF 
Hayriye 1           1 + 0= 1     1 A 
Hediye 1           1 + 0= 1     1 A 
Hibetullah  1           0 + 1= 1     1 A 
Hizaran 1         1 + 0= 1       1 F 
Huban 1   1 + 0= 1             1 F 
Hundi 1   1 + 1= 2 1 + 0= 1           3 F 
Hürmüz 1           1 + 0= 1     1 F 
Hüsniye 1         3 + 0= 3   1 + 0= 1   4 A 
İklime 1   1 + 0= 1             1 A 
İlaldı 1   0 + 1= 1             1 T 
İltifat 1           1 + 0= 1     1 A 

İmare 1           1 + 0= 1     1 A 

Kadriye 1               1 + 0= 1 1 A 
Kafiye Tuti 2         1 + 0= 1       1 A 
Kemerhan 1     1 + 0= 1           1 TF 
Lütfiye 1             2 + 0= 2   2 A 
Mahbube 1     0 + 1= 1           1 A 
Mahidevran 1     0 + 1= 1       1 + 0= 1   2 AF 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Mahinev 1             1 + 0= 1   1 AF 
Mahtume 1     0 + 1= 1           1 A 
Makbule 1         1 + 0= 1       1 A 
Mecma 1       1 + 0= 1         1 A 
Melek 1   1 + 0= 1       1 + 0= 1 1 + 0= 1   3 A 
Melek Mihriye 2             1 + 0= 1   1 AF 
Melek Sermest 2             1 + 0= 1   1 AF 
Meliha Şevket 2             1 + 0= 1   1 A 
Merdiye 1             1 + 0= 1   1 F 
Mevhibe 1           0 + 1= 1     1 A 
Mihriban 1     1 + 0= 1           1 F 
Mihriye 1             1 + 0= 1   1 F 
Miyase 1             1 + 0= 1 1 + 0= 1 2 F 
Monla 1           1 + 0= 1     1 A 
Mualla 1               1 + 0= 1 1 A 
Muazzez 1             1 + 0= 1   1 A 
Muhterem 1     0 + 1= 1       1 + 0= 1   2 A 
Mümine 1     0 + 1= 1           1 A 
Münevver 1         1 + 0= 1   1 + 0= 1   2 A 
Münire 1           1 + 0= 1     1 A 
Naciye 1             1 + 0= 1   1 A 
Nadide 1           1 + 0= 1     1 F 
Naime 1           2 + 0= 2     2 A 
Naile 1         2 + 0= 2 0 + 1= 1     3 A 
Nakiye 1           1 + 0= 1     1 A 
Nazende 1             1 + 0= 1   1 F 
Nazife 1           1 + 0= 1     1 A 
Necat 1           0 + 1= 1     1 A 
Necibe 1           1 + 0= 1     1 A 
Nedime 1           1 + 0= 1     1 A 
Nefise 1   0 + 1= 1 0 + 2= 2   2 + 0= 2   1 + 0= 1   6 A 
Nesibe 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Neşvane Tuti 2           0 + 1= 1     1 F 
Neyyire 1           1 + 0= 1     1 A 
Penbe 1           1 + 0= 1     1 F 
Perver 1             1 + 0= 1   1 F 
Rabia 1     1 + 0= 1     1 + 0= 1   1 + 0= 1 3 A 
Ragibe 1         1 + 0= 1       1 A 
Rahime 1   0 + 1= 1             1 A 
Rahmeti 1     0 + 1= 1           1 A 
Refia 1         1 + 0= 1       1 A 
Remzişinas 1           1 + 0= 1     1 AF 
Remziye 1             1 + 0= 1   1 A 
Rukiye 1       1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 1= 2   1 + 0= 1 5 A 
Sacide Zehra 2             1 + 0= 1   1 A 
Safiye 1     1 + 0= 1       1 + 0= 1 1 + 0= 1 3 A 
Saide 1           2 + 0= 2     2 A 
Saliha 1     0 + 1= 1   1 + 0= 1       2 A 
Saniye 1           1 + 0= 1     1 A 
Sare 1         2 + 0= 2       2 A 
Satı 1           0 + 1= 1     1 T 
Seher 1             0 + 1= 1   1 A 
Selime 1             1 + 0= 1   1 A 

Seniha 1             1 + 0= 1   1 A 

Seniye 1               1 + 0= 1 1 A 
Sıdıka 1             1 + 0= 1   1 A 
Sıdıka Vefiye 2             1 + 0= 1   1 A 
Sitti Şah 2   0 + 1= 1             1 AF 
Şah Huban 2     0 + 1= 1           1 F 
Şahsene 1               1 + 0= 1 1 F 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Şaziye 1             2 + 0= 2   2 F 
Şefika 1           1 + 1= 2     2 A 
Şehide 1           1 + 0= 1     1 A 
Şems-i Cihan 1           1 + 0= 1     1 F 
Şemsa 1     1 + 1= 2           2 F 
Şerife 1           0 + 2= 2     2 A 
Şerife Atiye 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Ayşe 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Ayşe Edibe 3           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Ayşe 
Sıdıka 3           1 + 0= 1     1 A 

Şerife Azime 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Bedriye 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Cemile 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Edibe 2         1 + 0= 1 1 + 1= 2     3 A 
Şerife Emetullah 2           2 + 0= 2     2 A 
Şerife Emine 2         1 + 0= 1 3 + 0= 3     4 A 
Şerife Fatma 2         2 + 0= 2 2 + 0= 2     4 A 
Şerife Fatma Suat 3           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Habibe 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Hafıze 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Hasibe  2         0 + 1= 1       1 A 
Şerife hatice 2         2 + 0= 2 4 + 0= 4     6 A 
Şerife Hatice 
Fevziye 3           2 + 0= 2     2 A 

Şerife Huriye 2           2 + 0= 2     2 A 
Şerife Hüsniye 2         1 + 0= 1 1 + 0= 1 0 + 1= 1   3 A 
Şerife İhsan 2         1 + 0= 1       1 A 
Şerife Lebibe 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Mediha 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Muhsine 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Munise 2         1 + 0= 1       1 A 
Şerife Münevver 2           0 + 1= 1     1 A 
Şerife Naile 2         1 + 0= 1 1 + 0= 1     2 A 
Şerife Necibe 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Nefise 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Nefiyye 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife safiye 2         1 + 0= 1       1 A 
Şerife Saide 2           3 + 0= 3     3 A 
Şerife Saliha 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Selime 2         1 + 0= 1 1 + 0= 1     2 A 
Şerife Şakire 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Rabia 2           0 + 1= 1     1 A 
Şerife Rukiye 2         1 + 0= 1 2 + 0= 2     3 A 
Şerife Tayyibe 2         1 + 0= 1       1 A 
Şerife Ümmü 
Gülsüm 3           1 + 0= 1     1 A 

Şerife Zahide 2           0 + 1= 1     1 A 
Şerife Zeyni 2           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Ziba 2           1 + 0= 1     1 AF 
Tabibe 1           1 + 0= 1     1 A 
Selime 1             1 + 0= 1   1 A 
Tahire 1           2 + 0= 2 1 + 0= 1   3 A 
Tarbule 1     0 + 1= 1           1 KD  
Tarzınev 1             1 + 0= 1   1 A 
Ulviye 1               1 + 0= 1 1 A 

Üftade 1             1 + 0= 1   1 F 

Ümmü 1           1 + 0= 1     1 A 
Şerife Ümmü 
Gülsüm Naime 4           1 + 0= 1     1 A 

Ümmü Gülsüm 2   0 + 1= 1 1 + 1= 2     2 + 0= 2 1 + 0= 1   6 A 
Ümmühan 1     2 + 0= 2           2 TA 



128

Halit ÇAL

ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Ümmühan nevra 2           1 + 0= 1     1 TAF 
Vahide 1         1 + 0= 1       1 A 
Vasfiye 1             1 + 0= 1   1 A 
Vehbiye 1           1 + 0= 1     1 A 
Veliye 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Vesile Reşide 2           1 + 0= 1     1 A 
Zahide 1     0 + 1= 1   1 + 0= 1       2 A 
Zehra 1               2 + 0= 2 2 A 
Zekiye 1     1 + 0= 1     1 + 0= 1 2 + 0= 2   4 A 
Zeliha 1   1 + 0= 1             1 A 
Zeynep 1   0 + 1= 1 2 + 1= 3   2 + 0= 2 1 + 0= 1 1 + 0= 1   8 A 
Zeynep 
Fahrünnisa 2           1 + 0= 1     1 A 

Zeynep Pembe 2           1 + 0= 1     1 AF 
Zeyni 1         0 + 1= 1       1 A 
Ziba 1             2 + 0= 2   2 F 
Zineti 1           1 + 0= 1   1 + 0= 1 2 A 
Zübeyde 1               1 + 0= 1 1 A 
Züleyha 1         1 + 0= 1   1 + 1= 2   3 A 
   15+12=27 27+38=65 4+1=5 67+4=70 168+17=185 85 29 466  

ERKEK	ADLARI 

 

ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Abdi 1     1 + 2= 3 1 + 1= 2 3 + 0= 3 2+ 0= 2   1 + 0= 1 11 A 
Abdullah 1   2 + 2= 4 7 + 6= 13 3 + 1= 4 4 + 2= 6 10 + 2= 12 2 + 0= 2   41 A 
Abdullah Mahir 2           1 + 0= 1     1 A 
Abdullah Nevi 2           1 + 0= 1     1 A 
Abdurrahim 1       1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1   4 A 
Abdurrahim 
Rahmi 2           1 + 0= 1     1 A 

Abdurrahman 1   1 + 0= 1 1 + 1= 2   5 + 0= 5 3 + 0= 3 2 + 0= 2   13 A 
Abdülaziz 1         1 + 0= 1 2 + 1= 3   1 + 0= 1 5 A 
Abdülaziz 
Mehmet 2           1 + 0= 1     1 A 

Abdülbaki 1         1 + 0= 1 1 + 0= 1     2 A 
Abdülcelil 1         1 + 0= 1       1 A 
Abdülhadi 1         3 + 0= 3 1 + 1= 2     5 A 
Abdülhalim 1         1 + 0= 1       1 A 
Abdülhalim Reşit 2             1 + 0= 1   1 A 
Abdülhamit 1           1 + 0= 1 2 + 0= 2   3 A 
Abdülhayy 1     0 + 2= 2           2 A 
Abdülkadir 1   1 + 0= 1 2 + 0= 2     2 + 1= 3 1 + 0= 1   7 A 
Abdülkayyum 1             1 + 0= 1   1 A 
Abdülkerim 1       1 + 0= 1         1 A 
Abdülkerim Ruhi 2             1 + 0= 1   1 A 
Abdüllatif 1       0 + 1= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1     3 A 
Abdi 1     1 + 2= 3 1 + 1= 2 3 + 0= 3 2+ 0= 2   1 + 0= 1 11 A 
Abdullah 1   2 + 2= 4 7 + 6= 13 3 + 1= 4 4 + 2= 6 10 + 2= 12 2 + 0= 2   41 A 
Abdülmümin 1   0 + 1= 1 0 + 1= 1           2 A 
Abdülvahap 1   1 + 0= 1             1 A 
Abdülvahid  1             1 + 0= 1   1 A 
Abdüssamet 1     1 + 0= 1           1 A 
Abdüssettar 1             2 + 0= 2   2 A 
Adil 1   1 + 0= 1           1 + 0= 1 2 A 

Agah 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 F 
Agobegko 
Talustan 2             1 + 0= 1   1 KD  

Ahi 1 1+0= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1           3 A 
Ahmet 1   5 + 5= 10 3 + 9= 12 5 + 0= 5 13 + 2= 15 30 + 12= 42 8 + 0= 8 2 + 0= 2 94 A 
Ahmet Agah 2           1 + 0= 1     1 AF 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Ahmet Ali 2             1 + 0= 1   1 A 
Ahmet Arslan 2               2 + 0= 2 2 TA 
Ahmet Aziz 2             2 + 0= 2   2 A 
Ahmet Bahaeddin 2         1 + 0= 1 2 + 2= 4     5 A 
Ahmet Besim 2             1 + 0= 1   1 A 
Ahmet Cemal 2             1 + 0= 1 1 + 0= 1 2 A 
Ahmet Cevdet 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Cünuni 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Enis 2           0 + 1= 1     1 A 
Ahmet Faik 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Ahmet Ferit 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Ahmet Galip 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Hamdi 2             3 + 0= 3   3 A 
Ahmet Hamit 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Hasip 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Kamil 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Kebir 2     1 + 0= 1           1 A 
Ahmet Mithat 2               1 + 0= 1 1 A 
Ahmet Mümtaz 2             1 + 0= 1   1 A 
Ahmet Mürsel 
Münir 3           1 + 0= 1     1 A 

Ahmet Naili 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Nazif 2           1 + 1= 2     2 A 
Ahmet Necat 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Raşit 2           2 + 0= 2     2 A 
Ahmet Rüşdi 2             1 + 0= 1   1 A 
Ahmet Sabit 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Siret 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Şemsettin 2           1 + 0= 1     1 AF 
Ahmet Şükrü 2           1 + 0= 1     1 A 
Ahmet Tevfik 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Ahmet Yekta 2           1 + 0= 1     1 AF 
Ahmet Zeki 2           1 + 0= 1     1 A 
Akif 1           3 + 0= 3 1 + 0= 1   4 A 
Alaaddin 1   3 + 0= 3 1 + 0= 1   1 + 0= 1       5 A 
Ali 1   7 + 5= 12 6 + 10=16 0 + 3= 3 11 + 2= 13 24 + 4=28 11+0= 11 1 + 0= 1 84 A 
Ali Faik 2             1 + 0= 1   1 A 
Ali Fehim 2           1 + 0= 1     1 A 
Ali Fevzi 2             1 + 0= 1   1 A 
Ali Kuzu 2           1 + 0= 1     1 TA 
Ali Rıfkı 2           1 + 0= 1     1 A 
Ali Rıza 2           3 + 0= 3 4 + 0= 4   7 A 
Ali Ruhi 2               1 + 0= 1 1 A 
Ali Sırrı 2           1 + 0= 1     1 A 
Abdi 1     1 + 2= 3 1 + 1= 2 3 + 0= 3 2+ 0= 2   1 + 0= 1 11 A 
Ali Şefik 2           1 + 0= 1     1 A 
Ali Şevket 2           1 + 0= 1     1 A 
Ali Vasfi 2             1 + 0= 1   1 A 
Arapşah 2   2 + 1= 3             3 AF 
Arif 1           2 + 2= 4 1 + 0= 1   5 A 
Arslan 1   1 + 0= 1         2 + 0= 2   3 T 
Asım 1           1 + 0= 1     1 A 
Ata 1           2 + 0= 2     2 T 
Ataullah 1     1 + 0= 1           1 A 

Ayas 1     0 + 1= 1           1 A 

Azep 1   1 + 0= 1             1 A 
Aziz 1         1 + 0= 1       1 A 
Azmi 1             1 + 0= 1   1 A 
Baha 1           4 + 0= 4     4 A 
Bahaeddin 1   1 + 0= 1       4 + 0= 4 1 + 0= 1   6 A 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Baki (şair) 1         2 + 0= 2       2 A 
Bali 1   1 + 1= 2 1 + 3= 4           6 F 
Bayezid 1 1+ 0= 1 2 + 0= 2 1 + 0= 1     0 + 1= 1     5 A 
Bedreddin 1   1 + 0= 1 2 + 0= 2           3 A 
Bedri 1         1 + 0= 1       1 A 
Behçet 1           1 + 0= 1     1 A 
Bekir 1     2 + 1= 3       5 + 0= 5   8 A 
Bekir Necati 2             1 + 0= 1   1 A 
Cafer 1     3 + 1= 4 2 + 0= 2         6 A 
Cafer Sadık 2           1 + 0= 1     1 A 
Canip 1               1 + 0= 1 1 A 
Cavit 1             1 + 0= 1   1 F 
Celal 1             1 + 0= 1   1 A 
Cemal 2           1 + 0= 1     1 A 
Cemal Zeki 2           1 + 0= 1     1 A 
Cemil 1           2 + 0= 2     2 A 
Çelebi Sultan 
Mehmet 1         3 + 0= 3       3 T 

Çırağ 1   1 + 0= 1             1 F 
Davut 1     0 + 1= 1     0 + 1= 1     2 İ 
Derviş 1   1 + 0= 1 0 + 1= 1 1 + 0= 1   8 + 1= 9 3 + 0= 3   15 F 
Derviş Ahmet 2           1 + 0= 1     1 AF 
Derviş Hüseyin 2           1 + 0= 1     1 AF 
Derviş Mehmet 2   0 + 3= 3             3 AF 
Derviş Mustafa 2           1 + 0= 1     1 AF 
Derviş Ömer 2         1 + 0= 1       1 AF 
Divan 1   0 + 2= 2             2 A 
Dursun 1   1 + 0= 1             1 T 
Ebros 1               1 + 0= 1 1 F? 
Ebubekir 1   1 + 0= 1             1 A 
Elvan 1   1 + 0= 1             1 A 
Emin 1         4 + 0= 4 15 + 0= 15 1 + 0= 1   20 A 
Emir 1   1 + 0= 1             1 A 
Emir Mehmet 2         1 + 0= 1       1 A 
Emir Salih 2             1 + 0= 1   1 A 
Emir Seyyit 
Mehmet 3     0 + 1= 1           1 A 

Emir sultan 2   1 + 0= 1   1 + 0= 1   2  + 0= 2     4 A 
Emri 1             1 + 0= 1   1 A 
Enver 1             1 + 0= 1   1 A 
Ertuğrul 1 1+ 0= 1               1 T 
Esat 1           1 + 0= 1     1 A 
Eşref 1           5 + 0= 5     5 A 
Ethem  1           2  + 0= 2     2 A 
Eyice 1     1 + 0= 1           1 T 
Eyüp 1         4 + 0= 4 3 + 0= 3     7 A 
Fahrettin 1   0 + 1= 1             1 A 
Faik 1             1 + 0= 1 1 + 0= 1 2 A 
Fazlullah 1       0 + 1= 1         1 A 
Ferhat 1     1 + 1= 2           2 A 
Fethullah  1     1 + 0= 1           1 A 
Fevzi 1             2  + 0= 2   2 A 
Feyzullah 1         1 + 0= 1 4 + 0= 4     5 A 
Filiboz 1   1 + 0= 1             1   
Galip 1           1 + 0= 1     1 A 

Gani 1   0 + 1= 1             1 A 

Güher 1           1 + 0= 1     1 F 
Habip 1         1 + 0= 1       1 A 
Hacı Bey 1   1 + 0= 1       1 + 0= 1     2 TA 
Hafız 1           0 + 1= 1     1 A 
Hakkı 1         1 + 0= 1 1 + 0= 1 2  + 0= 2   4 A 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Halet 1           1 + 0= 1     1 A 
Halil 1   0 + 1= 1 1 + 1= 2   7 + 2= 9  8 + 0= 8 4 + 0= 4 2  + 0= 2 26 A 
Halil  Rıfat 2           3 + 0= 3     3 A 
Halil Hayri 2             1 + 0= 1   1 A 
Halil İbrahim 2             1 + 0= 1   1 Aİ 
Halil Nuri 2           1 + 0= 1     1 A 
Halil Şükrü 2           1 + 0= 1     1 A 
Halit 1               1 + 0= 1 1 A 
Hamdi 1           1 + 0= 1 2  + 0= 2   3 A 
Hamdullah 1           1 + 0= 1     1 A 
Hami 1           1 + 0= 1     1 A 
Hamit 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1 3 A 
Hamza 1   2 + 0= 2 0 + 1= 1 1 + 0= 1   1 + 0= 1 2 + 0= 2   7 A 
Harik? 1         1 + 0= 1       1 A 
Hasan 1 1 +0= 1 3 + 3= 6 4 + 3= 7 0 + 1= 1 1 + 0= 1 8 + 2=10 6 + 0= 6 2  + 0= 2 34 A 
Hasan Fehmi 2               1 + 0= 1 1 A 
Hasan 
Sadredddin 2             1 + 0= 1   1 A 

Hasan Tahsin 2           2  + 0= 2     2 A 
Hasan Ükkaşe 2           1 + 0= 1     1 A 
Hasan Ziver 2           1 + 0= 1     1 AF 
Haşim 1           1 + 0= 1     1 A 
Haydar 1           1 + 0= 1 2  + 0= 2   3 A 
Hayrettin 1   1 + 0= 1     0 + 1= 1       2 A 
Hayrullah 1           1 + 0= 1     1 A 
Hayrullah Nedim 2           1 + 0= 1     1 A 
Hemdem 1         0 + 1= 1       1 F 
Hıdır Şah 2   1 + 3= 4             4 AF 
Hızır 1   0 + 2= 2   0 + 1= 1         3 A 
Hikmeti 1         1 + 0= 1       1 A 
Hilmi 1               1 + 0= 1 1 A 
Hoşkadem 1   3 + 0= 3             3 AF 
Hurşit 1           0 + 1= 1 1 + 0= 1   2 F 
Hurşit Ahmet 2           1 + 0= 1     1 AF 
Hüdai Mahmut 2     1 + 0= 1           1 AF 
Hüsamettin 1     1 + 1= 2   0 + 1= 1 2  + 0= 2     5 A 
Hüseyin 1   4 + 2= 6 2 + 1= 3   3 + 1= 4 11 + 1= 12 5 + 0= 5   30 A 
Hüseyin Fehmi 2           1 + 0= 1     1 A 
Hüseyin Galip 2           1 + 0= 1     1 A 
Hüseyin Hüsnü 2           1 + 0= 1     1 A 
Hüseyin İsmet 2           1 + 0= 1     1 A 
Hüseyin Kazım 2         1 + 0= 1       1 A 
Hüseyin Nuri 2             1 + 0= 1   1 A 
Hüseyin 
Şerafettin 2             1 + 0= 1   1 A 

Hüsmen 1             1 + 0= 1   1 T 
Hüsrev  1           1 + 0= 1     1 F 
İbrahim 1   3 + 2= 5 3 + 3= 6 5 + 0= 5 11 + 0= 11 22 + 1= 23 2 + 0= 2 1 + 0= 1 53 İ 
İbrahim Bayram 2         1 + 0= 1       1 Tİ 
İbrahim Edhem 2           3 + 0= 3     3 Aİ 
İbrahim Hakkı 2           2 + 0= 2 3 + 0= 3   5 A 
İbrahim Mazhar 2             1 + 0= 1   1 A 
İbrahim Naci 2             1 + 0= 1   1 A 
İbrahim Yahya 2       1 + 0= 1         1 İ 
İlyas 1   0 + 1= 1 1 + 1= 2           3 İ 

İmadeddin 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 

İsa 1         1 + 0= 1       1 İ 
İsfendiyar 1     1 + 0= 1   0 + 1= 1       2 F 
İshak 1         1 + 0= 1 1 + 1= 2     3 İ 
İslam 1             2 + 0= 2   2 A 
İsmail 1   1 + 0= 1 1 + 1= 2 3 + 1= 4 7 + 1= 8 12 + 2= 14 6 + 0= 6 2 + 0= 2 37 İ 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

İsmail Hakkı 2         2 + 0= 2 1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1 5 Aİ 
İsmail Hakkı Hafi 3             1 + 0= 1   1 Aİ 
İsmail Sezai 2             1 + 0= 1   1 İF 
İsmail Vassaf 2           1 + 0= 1     1 Aİ 
İvaz 1   4 + 3= 7 1 + 3= 4   1 + 0= 1       12 A 
İzzet 1           5 + 1= 6     6 A 
İzzet Giray Sultan 2           1 + 0= 1     1 MA 
İzzettin 1   1 + 0= 1       1 + 0= 1     2 A 
Kadri 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Kamil 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Kamil İbrahim 2           1 + 0= 1     1 Aİ 
Kasım 1   2 + 0= 2 1 + 0= 1 1 + 0= 1         4 A 
Kayağan 1   1 + 0= 1             1 T 
Kazım Azamet 2             1 + 0= 1   1 A 
Kemal 1     0 + 1= 1           1 A 
Kemalettin 1         1 + 0= 1       1 A 
Keyvan 1     1 + 0= 1           1 F 
Kişim(Kasım?) 1     1 + 0= 1           1 A? 
Lami 1     2 + 0= 2           2 A 
Latif 1             1 + 0= 1   1 A 
Lütfi 1   1 + 0= 1         1 + 0= 1   2 A 
Lütfullah 1         3 + 0= 3 2 + 0= 2 1 + 0= 1   6 A 
Mahir 1           1 + 0= 1     1 A 

Mahmut 1   6 + 5= 11 8 + 10= 
18 5 + 1= 6 4 + 3= 7 4 + 2= 6     48 A 

Mahmut 
Kemalettin 2           1 + 0= 1     1 A 

Malik 1   1 + 0= 1             1 A 
Mecdeddin 1   1 + 0= 1             1 A 

Mehmet 1 1 +0= 1 8+ 10=19 26+ 
23=49 7 + 6=13 11 + 5= 16 28 + 2= 30 19+0 = 

19 4 151 A 

Mehmet Adil 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Ali 2         1 + 0= 1   1 + 0= 1   2 A 
Mehmet Amir 2         1 + 0= 1       1 A 
Mehmet Arif 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Asaf 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Mehmet Asım 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Atıf 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet 
Bahaeddin 2         1 + 0= 1       1 A 

Mehmet Bedrettin 2         1 + 0= 1       1 A 
Mehmet Derviş 2           3 + 0= 3 1 + 0= 1   4 Aİ 
Mehmet Emin 2         6 + 0= 6 15 + 1= 16 1 + 0= 1   23 A 
Mehmet Esat 2         2 + 0= 2 1 + 0= 1     3 A 
Mehmet Fahrettin 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Fehmi 2             1 + 0= 1   1 A 
Mehmet Fevzi 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Fuat 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Galip 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Gazali 2         1 + 0= 1       1 A 
Mehmet Haki 
Dede 2           1 + 0= 1     1 A 

Mehmet Haşim 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Hayrullah 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Hikmet 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Hilmi 2           1 + 0= 1   1 + 0= 1 2 A 
Mehmet Hulusi 2               1 + 0= 1 1 A 
Mehmet Hüsrev 2   1 + 0= 1             1 Aİ 

Mehmet İsmet 2           1 + 0= 1     1 A 

Mehmet İzzet 2           2 + 0= 2 1 + 0= 1   3 A 
Mehmet Kadri 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Mehmet Kamil 2           3 + 0= 3     3 A 
Mehmet Medet 2             1 + 0= 1   1 A 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Mehmet Melih 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Mirat 2             1 + 0= 1   1 A 
Mehmet Muhtar 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet 
Muhyiddin 2           1 + 0= 1     1 A 

Mehmet Murat 2         1 + 0= 1       1 A 
Mehmet Münip 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Münir 2             1 + 0= 1   1 A 
Mehmet Nasuh 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Nazif 2           2 + 0= 2     2 A 
Mehmet Necip 2         1 + 0= 1   1 + 0= 1   2 A 
Mehmet Neşet 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Niyazi 
Mısri 2           0 + 1= 1     1 A 

Mehmet Nur 2             1 + 0= 1   1 A 
Mehmet Nuri 2           1 + 0= 1 3 + 0= 3   4 A 
Mehmet Nurullah 2           0 + 1= 1     1 A 
Mehmet Raif 2           0 + 1= 1     1 A 
Mehmet Rakım 2           1 + 1= 2     2 A 
Mehmet Rasih 2           2 + 0= 2     2 A 
Mehmet Raşit 2         1 + 0= 1 7 + 0= 7     8 A 
Mehmet Refi 2         1 + 0= 1 3 + 1= 4 2 + 0= 2   7 A 
Mehmet Reşit 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Rıfat 2           2 + 0= 2     2 A 
Mehmet Rıza 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Sadık 2         1 + 0= 1 4 + 0= 4     5 A 
Mehmet Sadullah 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet 
Safiyüddin 2           3 + 0= 3     3 A 

Mehmet Sait 2         1 + 0= 1 6 + 0= 6 2 + 0= 2   9 A 
Mehmet Salih 2         1 + 0= 1 3 + 0= 3     4 A 
Mehmet Sami 2             1 + 0= 1   1 A 
Mehmet 
Selahattin 2           1 + 0= 1     1 A 

Mehmet Şah 2   2 + 0= 2     1 + 0= 1       3 Aİ 
Mehmet Şakir 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet 
Şemsettin 2           1 + 0= 1     1 Aİ 

Mehmet 
Şerefeddin 2         0 + 1= 1 2 + 0= 2     3 A 

Mehmet Şerif 2         1 + 0= 1 1 + 0= 1     2 A 
Mehmet Şevki 2           3 + 0= 3 1 + 0= 1   4 A 
Mehmet Şevki 
Aşki 3             1 + 0= 1   1 A 

Mehmet Şükrullah 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Şükrü 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Tahir 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Mehmet Talip 2         1 + 0= 1       1 A 
Mehmet Tayip 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Tevfik 2             3 + 0= 3   3 A 
Mehmet Vasıf 2           1 + 0= 1     1 A 
Mehmet Veyis 2         1 + 0= 1       1 A 
Mehmet Zeki 2               1 + 0= 1 1 A 
Mehmet Zihni 2               1 + 0= 1 1 A 
Mehmet Ziver 2               1 + 0= 1 1 Aİ 
Mehmet Ziya 2             1 + 0= 1   1 A 
Memduh 1             2 + 0= 2   2 A 
Memiş 1         1 + 0= 1       1 T 
Meserret 1     1 + 0= 1           1 A 
Mevlüt 1           0 + 1= 1     1 A 

Mir 1     0 + 2= 2           2 A 

Mir Ahmet 2           1 + 0= 1     1 A 
Mir Galip 2           2 + 0= 2     2 A 
Mir Mehmet 2   1 + 0= 1             1 A 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Mir Mustafa 2           1 + 0= 1     1 A 
Mir Osman 2             1 + 0= 1   1 A 
Mir Şevket 2           1 + 0= 1     1 A 
Muharrem 1       2 + 0= 2   1 + 0= 1     3 A 
Muhlis 1             1 + 0= 1   1 A 
Muhtar 1             1 + 0= 1   1 A 
Muhyi 1           1 + 0= 1     1 A 
Muhyiddin 1   1 + 0= 1 1 + 1= 2     1 + 0= 1     4 A 
Mukbil 1         1 + 0= 1       1 A 
Murat 1   1 + 1= 2     1 + 0= 1 4 + 0= 4 1 + 0= 1   8 A 
Murtaza 1           2 + 0= 2     2 A 
Musa 1   1 + 0= 1 1 + 1= 2     2 + 0= 2     5 İ 
Musami 1   1 + 0= 1             1 A 
Muslihiddin 1   0 + 1= 1 2 + 0= 2 1 + 0= 1 1 + 0= 1       5 A 
Muslu 1       0 + 1= 1 1 + 0= 1       2 A? 

Mustafa 1   3 + 3= 6 14 + 8= 
22 3 + 1= 4 17 + 2= 19 25 + 3= 28 12 +1= 

13 7 + 0= 7 99 A 

Mustafa Agah 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Arif 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Dafi 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Galip 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Hafız 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Hayali 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Haydar 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa hayri 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Kazım 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Lütfullah 2             2 + 0= 2   2 A 
Mustafa Muhlis 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Muhtar 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Nazmi 2           0 + 1= 1     1 A 
Mustafa Necip 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Nuri 2           2 + 0= 2 1 + 0= 1   3 A 
Mustafa Rakım 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Mustafa Raşit 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Rıza 2           3 + 0= 3 1 + 0= 1   4 A 
Mustafa Ruhi 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Mustafa Rüştü 2           1 + 0= 1     1 A 
Mustafa Tıfli 2             1 + 0= 1   1 A 
Mustafa Vahyi 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Muzaffer 1             2 + 0= 2   2 A 
Muzaffer Mehmet 2           0 + 1= 1     1 A 
Mümin 1               1 + 0= 1 1 A 
Münip 1             1 + 0= 1 2 + 0= 2 3 A 
Münir 1           2 + 0= 2     2 A 
Mürsel 1     0 + 1= 1     1 + 0= 1     2 A 
Müsaid 1             1 + 0= 1   1 A 
Nafiz 1           1 + 0= 1 2 + 0= 2   3 A 
Nakip 1           1 + 0= 1     1 A 
Nasır 1   0 + 1= 1             1 A 
Nasuh 1   0 + 1= 1 2 + 0= 2           3 A 
Nayab 1           1 + 0= 1     1 F 
Nazım 1           2 + 0= 2     2 A 
Nazif 1           3 + 0= 3     3 A 
Nazmi 1     1 + 0= 1     1 + 0= 1   1 + 0= 1 3 A 

Necat 1             1 + 0= 1   1 A 

Necip 1           3 + 0= 3     3 A 
Necmettin 1           0 + 1= 1 1 + 0= 1   2 A 
Nedim 1         1 + 0= 1 1 + 0= 1     2 A 
Nesimi 1         1 + 0= 1       1 A 
Nessah 1           1 + 0= 1     1 A 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Neşet 1           1 + 0= 1     1 A 
Nihat 1           3 + 0= 3     3 F 
Niyazi 1             1 + 0= 1   1 F 
Nizam 1           2 + 0= 2     2 A 
Nizameddin 1         2 + 0= 2 3 + 0= 3 1 + 0= 1   6 A 
Nuh 1           1 + 0= 1     1 A 
Numan 1         1 + 0= 1       1 A 
Nurettin 1     1 + 0= 1           1 A 
Nuri 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Oruç 1   3 + 0= 3 1 + 0= 1           4 T 
Osman 1     2 + 0= 2 2 + 0= 2 8 + 2= 10 18 + 1= 19 2 + 0= 2   35 A 
Osman Ali 2     0 + 1= 1           1 A 
Osman Nuri 2           1 + 0= 1 2 + 0= 2 1 + 0= 1 4 A 
Osman Tahir 
Ömer 3           1 + 0= 1     1 A 

Ömer 1   1 + 2= 3 4 + 0= 4   1 + 0= 1 5 + 1= 6 2 + 0= 2 2 + 0= 2 18 A 
Ömer Fikri 2               1 + 0= 1 1 A 
Ömer Tahir 2         1 + 0= 1       1 A 
Pir Ahmet 2     1 + 1= 2           2 AF 
Pir Ali 2     1 + 0= 1           2 AF 
Pir Gaip 1     1 + 0= 1           1 A 
Pir Hasan 2     1 + 0= 1           1 AF 
Pir Mehmet 2   0 + 1= 1 0 + 1= 1           2 A 
Pir Mengi 1   1 + 0= 1             1 TF 
Piri 1     2 + 2= 4 0 + 1= 1         5 F 
Ragıp 1               1 + 0= 1 1 A 
Raif 1           1 + 0= 1     1 A 
Rakım 1           3 + 0= 3     3 A 
Rakik 1           1 + 0= 1     1 A 
Ramazan 1     1 + 1= 2           2 A 
Rasih 1           1 + 0= 1     1 A 
Rasim 1         1 + 0= 1       1 A 
Raşit 1           3 + 1= 4     4 A 
Recep 1         1 + 0= 1       1 A 
Refet 1               1 + 0= 1 1 A 
Refi 1         1 + 0= 1       1 A 
Remzi 1           1 + 1= 2     2 A 
Resul 1     0 + 1= 1 1 + 0= 1   1 + 0= 1     3 A 
Resul Sami 2               1 + 0= 1 1 A 
Reşat 1           1 + 0= 1     1 A 
Rıfat 1           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 A 
Rıza 1             1 + 0= 1   1 A 
Rusuhi Hüseyin 2           1 + 0= 1     1 A 
Rüşdi 1               1 + 0= 1 1 A 
Sabit 1         1 + 0= 1       1 A 
Sadettin 1   2 + 0= 2     1 + 0= 1 2 + 0= 2     5 A 
Sadık 1         2 + 0= 2 2 + 1= 3 1 + 0= 1 2 + 0= 2 8 A 
Sadi 1     0 + 1= 1     1 + 0= 1     2 A 
Sadullah 1         1 + 0= 1 1 + 0= 1 2 + 0= 2   4 A 
Safiyeddin 1   0 + 1= 1 1 + 0= 1       1 + 0= 1   3 A 
Sait 1   2 + 1= 3     1 + 0= 1 10 + 0= 10 3 + 0= 3   17 A 
Sait mehmet 2           1 + 0= 1     1 A 
Salih 1         2 + 0= 2 7 + 0= 7   3 + 0= 3 12 A 
Salih Sıtkı 2             1 + 0= 1   1 A 

Salim 1             2 + 0= 2   2 A 

Sami 1             2 + 0= 2   2 A 
Satılmış 1     0 + 1= 1           1 T 
Savcı 1   1 + 0= 1             1 T 
Seccac 1       0 + 1= 1         1 A? 
Sefer 1   1 + 0= 1             1 A 



136

Halit ÇAL

ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Seha 1     1 + 0= 1           1 A 
Selim 1   0 + 1= 1 0 + 1= 1           2 A 
Selman 1         3 + 0= 3       3 A 
Senih 1           3 + 0= 3     3 A 
Servet 1           1 + 0= 1     1 A 
Seydi 1     1 + 0= 1           1 A 
Seyfullah 1         0 + 1= 1       1 A 
Seyit 1   0 + 1= 1         1 + 0= 1   2 A 
Sırrı 1           1 + 0= 1     1 A 
Sinan 1   2 + 3= 5 7 + 2=9           14 A 
Süheyb 1             1 + 0= 1   1 A 
Süle? 1     0 + 1= 1           1 T? 
Süleyman 1   1 + 0= 1 0 + 2= 2   7 + 0= 7 11 + 0= 11 2 + 0= 2 3 + 0= 3 26 A 
Süleyman Çelebi 1   1 + 0= 1             1 TA 
Süleyman Mazhar 2             1 + 0= 1   1 A 
Süleyman Nahic? 2           1 + 0= 1     1 A 
Süleyman Ruhi 2           1 + 0= 1     1 A 
Süleyman Sırrı 2             1 + 0= 1   1 A 
Süleyman Sıtkı 2             1 + 0= 1   1 A 
Süleyman Vehbi 2           2 + 0= 2 1 + 0= 1   3 A 
Sürur 1     1 + 0= 1           1 A 
Şaban 1               1 + 0= 1 1 A 
Şahin 1           1 + 0= 1     1 F 
Şakir 1         1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1   3 A 
Şems 1     1 + 0= 1         1 + 0= 1 2 F 
Şemseddin 1   2 + 0= 2           1 + 0= 1 1 F 
Şemseddin 
Ahmet 2   1 + 0= 1       0 + 1= 1     2 Aİ 

Şerefeddin 1   2 + 0= 2       1 + 0= 1     3 A 
Şerif 1         2 + 0= 2 4 + 1= 5 1 + 0= 1 1 + 0= 1 9 A 
Şerif Ahmet 2           3 + 0= 3     3 A 
Şerif İbrahim 2           1 + 0= 1     1 Aİ 
Şerif Mehmet 2           1 + 0= 1     1 A 
Şevki 1         1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1   3 A 
Şüca 1     1 + 0= 1           1 A 
Şükrü 1           2 + 0= 2     2 A 
Tahir 1             2 + 0= 2   2 A 
Tahsin 1           1 + 0= 1     1 A 
Tahsin Hilmi 2               1 + 0= 1 1 A 
Talat 1           1 + 0= 1     1 A 
Talip 1           1 + 0= 1     1 A 
Tambiko Matkeri 2             1 + 0= 1   1   
Tevfik 1           1 + 0= 1 3 + 0= 3   4 A 
Timur 1     1 + 0= 1           1 T 
Timurtaş 1   4  + 0= 4 0 + 1= 1   1 + 0= 1 0 + 1= 1     7 T 
Turahan 1   1 + 0= 1             1 T 
Turgut 1     1 + 0= 1           1 T 
Ubeyd 1     1 + 0= 1           1 A 
Umur 1   1 + 0= 1             1 A 
Üftade 1     1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 0= 1       3 A 
Üveys 1 1+ 0= 1               1 A 
Vahit 1             1 + 0= 1   1 A 
Vasfi 1             1 + 0= 1   1 A 
Vasıf 1           1 + 0= 1     1 A 

Vedat 1             1 + 0= 1   1 A 

Vehbi 1           2 + 0= 2     2 A 
Veli 1       1 + 0= 1 1 + 0= 1 1 + 1= 2 2 + 0= 2   6 A 
Veli Şah 2           1 + 0= 1     1 Aİ 
Veli Şemseddin 2   1 + 0= 1             1 Aİ 
Veliyiddin 1   1 + 0= 1       1 + 0= 1     2 A 
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ADI AD  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Yahya 1   1 + 0= 1 2 + 0= 2     1 + 0= 1 3 + 0= 3   7 İ 
Yakup 1     1 + 1= 2           2 A 
Yegan 1   1 + 0= 1             1 F 
Yiğit 1   1 + 0= 1             1 T 
Yunus 1     0 + 1= 1       1 + 0= 1   2 A 
Yunus Emre 2   1 + 0= 1             1 TA 
Yusuf 1   2 + 0= 2 3 + 2= 5 0 + 1= 1 1 + 0= 1 4 + 0= 4 1 + 0= 1   14 İ 
Yusuf Bali 2   1 + 1= 2             2 İF 
Yusuf Kenan 2           1 + 0= 1     1 İ 
Yusuf Ziya 2           1 + 0= 1 1 + 0= 1   2 Aİ 
Zağanos 1   1 + 1= 2             2 R 
Zeki Dede 1           2 + 0= 2     2 TA 
Zeyneddin  1         1 + 1= 2       2 A 
Zeyneddin 
Zekeriya 2   0 + 1= 1             1 A 

Zeynelabidin 1   1 + 0= 1     1 + 1= 2       3 A 
Zeyni Şerif 2         1 + 0= 1       1 A 
Ziver 1           0 + 1= 1     1 F 
Ziya 1           1 + 0= 1     1 A 

  6+0=6 131+71=202 152+124= 
276 

44+16= 
60 

218+31= 
249 

644+67= 
711 

266+2= 
268 

67+0= 
67 1839  

 

 

LAKAP LAKAP  
SAYISI 14.yy 15.yy 16.yy 17.yy 18.yy 19.yy 20.yy  

Osm 
20.yy 
 Cum. Toplam Dil 

Akmanoğlu Ş             1 + 0= 1     1 T 
Baba Paşa             1 + 0= 1     1 T 
Cevher Ş             2 + 0= 2     2 A 
Fenari     1 + 0= 1             1 R 
Gaybi             1 + 0= 1     1 A 
Hacı Şeyh             0 + 1= 1     1 A 
Hafız Ş             1 + 0= 1     1 A 
Hatif       2 + 0= 2 2 + 0= 2 2 + 0= 2 2 + 0= 2     8 A 
Hocazade     1 + 0= 1             1 F 
Kami  Ş             1 + 0= 1     1 F 
Kuşadalı             2 + 0= 2     1 T 
Naili Ş             1 + 0= 1 2 + 0= 2   3 A 
Pir Cünuni             1 + 0= 1     1 F 
Saati     2 + 0= 2             2 A 
      4 +0= 4 2 + 0= 2 2 + 0= 2 2 + 0= 2 11+1=14 2 + 0= 2   26   
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EK 2: YER ADLARI

Türkiye Dışındakiler 
Yer Adı Tarih Yer Adı Tarih 
Ahıska 1814 Nevrekop 1913 
Akka 1841 Niğbolu 1921 
Amul? 1425 Pazarköy 1838 
Atina 1831, 1832, 1832, 1835, 1900, 

1903 
Plevne 1915, 1921, 1900, 1926 

Aydos 1883 Prizren 1925 
Bağdat 1785, 1814, 1833, 1891, Romanya/ 

Mecidiye 
1902 

balçık 1897 Rusçuk 1915 
Basra 1878 Samako 1900, 1857 
Batum 1905 Sana 1909 
Belgrad 1891 Saraybosna 1732, 1889, 1917, 1921, 
Cezayir 1870 Sayda 1855 
Cidde 1825 Selanik 1915, 1923, 1927, 
Cumabala 1924 Selanik-Lankaza 

Susa 
1929, 

Cuma-i Atik 1927 Serfiçe 1924 
Çardak 1922 Sincan 1514 
Dağıstan 1492, 1812 Siroz 1778 
Debre (Makedonya) 1849 Sofya 1890,  1913 
Debre-i Bala 1849 Suğra 1813 
Dedeağaç 1913 Şam 1833 
Draç 1890 Şirvan 

(Azerbaycan) 
16.yy

Eyriboz 1890 Şumnu 1904, 1905, 1907,  1918, 
1922, 

Filibe 1909 Tebriz (İran) 16.yy, 16.yy,
Filibe Pazarcığı 1892, 1894, 1918, 1925, Tekfurdağı 1915 
Filorina 1923 Tırnova 1878, 1912, 19.yy 
Fransa 1892 Trablusgarp 1879 
Girit 1896 Üsküp 1929 
Görice 1907 Varna 1909 
Halep 1507, 1794, 1833, 1833, 1845 Vidin 1881, 1897 
Hezargrad 1916 Yanya 1927 
Hırsova 1889 Yemen 1917 
İhtiman 1886 Yenişehir 1893, 1922, 1922 
Kafkasya 1913 Yenişehir Feneri 

(Mora) 
1885, 1888, 1889, 1890, 
1903, 1895, 1913, 19.yy, 

Kalkandelen 1923 Zağra (Yeni) 1896 
Karabağ 1752 Zağra (Eski) 1878 
Karaferye 1930 Yabancı 80 143 kere tekrar 
Kavala  (Yunanistan) 1921 
Kıbrıs 1836 
Kırım 1891, 1896, 1910, 1917, 
Koçana 1927 
Livane 1900, 1902, 
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Türkiye İçindekiler 
Yer Adı Tarih  Yer Adı Tarih 
Adana 1585  İnegöl 1887, 1917, 1924, 1927 
Akhisar 1465 İstanbul (Asitane) 1777, 1784, 1794, 1804, 

1831, 1833, 1853, 1854, 
1887, 1892, 1894, 1895, 
1910,  

Akseki - 
İbradı/Büyük İlvadı 
köyü 

1909, 19.yy,  İstanbul / Beykoz 1909 

Aksu 1808 İstanbul / Kadıköy 1870 
Alanya (Antalya) 1551, 1871, 1912, 1931,  İstanbul / Üsküdar  1813, 1861, 1865, 1891,  
Alaşehir 840 İstanbul/Saraçhane 1892 
Ankara 1871, 1896 İvraniye (Balıkesir) 1900,  
Ankara / Yabanabad 
/ Firuz Köyü 

19.yy,  İzmir 1892, 19.yy 

Antalya 1871, 1921 İzmit 1889, 1892 
Antep 1910 Karacabey 1915,  1919, 1924 
Arapkir (Malatya) 1841, 1842, 19.yy, Karahisar-ı Sahip 1829, 1841, 1907 
Ardahan 1891, 1911 Karaman 1502 
Aydın 1871 Karsak 1831, 1836, 1850, 1868, 
Babasultan Köyü 1812 Kastamonu 1531,  
Bademli 1818, 1860 Kayseri 1772, 1778, 19.yy 
Balıkesir 1842, 1931,  Kazan 1918 
Beylan 1833 Kestel 1839 
Biga (Çanakkale) 1846, 1919 Kırşehir 1920 
Burdur 1871, 1920 Kilitbahir 1926 
Bursa / Kestel 1839 Kite 1656, 1848 
Bursa Karacabey 1915, 1919, 1924,  Kocaeli 1814, 1815, 1853,  
Çifteler 1832 Konya 1656, 1828, 1876, 1878, 

1887, 1908,  
Denizli Kanamarza 
Köyü 

1810 Kumla 1814 

Diyarbakır/Amid 1902, 1822 Kuşadası 1858, 1870 
Edine 1908 Kütahya 1931,  
Edremit 1896 Livane 1900, 1902,  
Emet 1824 Malatya 1867 
Ermenek 1826 Menteşe 1871,  
Erzincan 1844 Mudanya (Bursa) 1844, 1848, 1850, 19.yy,  
Erzurum 1656, 1812, 1923 Muradiye 1896, 18.yy,  
Gelibolu 15.yy Niğde/Arapsun/Orta 

köy 
19.yy 

Gemlik–Umur Bey 
Köyü 

1839, 1803 Niksar 1868 

Geyve (Sakarya) 1808, 1851 Pazarköy 1838 
Hamit 1770, 1871 Sandıklı 1882 
Hamzabey  1907 Selçuk Gazi Köyü 1928 
Havas-ı Refia 19.yy Simavna 1431 
Harput (Elazığ) 1931, 1932 Sincan 1514 
Havran / Mısırlı 
köyü 

1770, 1896 Sinop 1906 

Hüdavendigar 1798, 1814, 1815, 1848, 1849, 
1852, 1853, 1853, 1886, 1872, 
1891, 1892, 1892, 1894, 1896, 
1898, 1900, 1900, 1906, 1906, 
1918, 1919,  

Sinop / Bektaş Ağa 
Köyü 

1927 

Isparta 1869  Sultaniye Kalesi 1894 
İbrail 1812 Tekfurdağı 1915 
İçil 1826 Tokat 1835, 1868,  
 86 Trabzon 1830 
Bursa 1431, 1440, 1488, 1718, 1729, 1730, 1730, 1732, 1746, 1764, 1773, 1795, 1795, 1812, 
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1814, 1815, 1817, 1822, 1825, 1825, 1829, 1829, 1830, 1833, 1833, 1833, 1836, 1836, 
1837, 1838, 1838, 1841, 1842, 1844, 1848, 1849, 1857, 1858, 1861, 1862, 1862, 1865, 
1867, 1868, 1871, 1876, 1877, 1878, 1879, 1883, 1884, 1884, 1885, 1885, 1886, 1886, 
1887, 1887, 1887, 1888, 1889, 1889, 1889, 1899, 1890, 1890, 1890, 1891, 1892, 1892, 
1892, 1893, 1894, 1896, 1896, 1897, 1897, 1898, 1898, 1900, 1900, 1900, 1900, 1901, 
1901, 1901, 1902, 1902, 1903, 1905, 1905, 1907, 1907, 1907, 1908, 1908, 1909, 1911, 
1911, 1911, 1911, 1912, 1912, 1912, 1913, 1913, 1914, 1914, 1915, 1915, 1915, 1916, 
1916, 1919, 1920, 1921, 1921, 1922, 1923, 1923, 1923, 1924, 1924, 1924, 1928, 1930, 
1931, 1931, 1950,  19.yy, 19.yy, 19.yy, 19.yy, 19.yy, 19.yy, 19.yy, = 136 (yalnızca Bursa 
adı geçen 83 tanesi) 

Yerli 209, Yabancı 
143 =352 tekrar 

453 yerli+yabancı tekrar 94 yerli yer adı 310 tekrar 

EK 3 LAKAPLAR

Lakap Baş taşlarındaki tarihler Lakap Baş taşlarındaki tarihler 
Ahi paşa 1390 Kabak 1894 
Aklıevvel Ağa 1797 Kalender 15.yy,
Akmanoğlu (şair) 19.yy Kalfa 19.yy
Arap 1924 Kami (şair) 1905 
Aşki 1901 Kara 1465, 1755, 1914, 1924, 
Aziza 1753 Karamani 1894 
Baba paşa 19.yy Karapere 1922 
Bağdadi 1785, Kiçi 16.yy, 16.yy,
Beşe 1763, 1791, 16.yy, Kocamış 1922 
Biraderi 1910 Kudsi 1822 
Boyalılı 1896 Kurt 1889 
Canbaz 1835 Kuşadalı 1858, 1870 
Cevher (şair) 1848, 1848 Lala 1882, 
Pir Cünuni 1895 Levhi 1746, 1749 
Çavuş 1625, 1629, 1659, 1730, 19.yy, Meselci 1729 
Çerkes 1907 Mevla 1509 
Damat 1825 Mısri 1931, 
Defterdar Efendi 1850 Mir 1902 
Dellal 1927 Naili (şair) 1810, 1905, 1908, 
Dikgöz/Dinkoz 1431 Nazik 1684 
Ebleri 1757, 1757 Nişancı 1539 
Eskici 1830 Ojiçanin 1921 
Fenari (şair) 15.yy Omanoviç 1905 
Fevziya 1752 Pir molla 1758 
Gaybi (şair) 1807 Ruşeni 1915 
Gazali 1491, Saati 1472, 1472 
Geylani 1793, 19.yy, Saida 1817, 1860, 
Gözlüce 1889 Sarı 1529 
Güzelhisari 1788 Sır 1781 
Hacı Dede 1776 Sofu 1429, 
Hacı hafız mir 1401, Sümmi 1897 
Hacı Halife 17.yy Sünbüli 1488 
Hacı Paşa 1825 Şah 1414, 1641, 1896, 16.YY, 16.yy, 

17.yy,
Hacı Şeyh 19.yy Şehbaz 1922, 20.yy.başı, 
Hadiya 1724, 1724 Şehbender 1884 
Hafız (şair) 19.yy Şemsi 1915 
Hakkı 1726 Şeyhiya 1778 
Halife 1554, 1572 Telgrafi 1912 
Hanbey 19.yy, Trabzoni 1836 
Hanımefendi 1900 Tutizade 1908 
Hayali 1470, 15.yy, Vahdeti 19.yy
Hazret 1580, Veled-i Yaniç 1474 
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Hiravani 16.yy Zaik 1836 
Hoca Şirvani 1514 Zarif 1927 
Hocazade 15.yy   
Çelebi  1437, 1437, 1454, 1455, 1457, 1457, 1461, 1461, 1464, 1465, 1465, 1467, 1475, 1491, 

1496, 1497, 1498, 1501, 1501, 1502, 1513, 1526, 1526, 1532, 1533, 1537, 1544, 1550, 
1554, 1576, 1653, 1655, 1556, 1560, 1562, 1562, 1562, 1563, 1579, 1600, 1683, 
1714,1733, 1734, 1808, 15.yy, 15.yy, 15.yy, 15.yy, 15.yy, 15.yy, 15.yy, 15.yy, 16.yy, 
16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 
16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 17.yy, 17.yy, 17.yy, 
17.yy,17.yy,  

Hacı 1438, 1477, 1494, 1498, 1531, 1533, 1548, 1550, 1572, 1572, 1575, 1581, 1689, 1729, 
1731, 1732, 1770, 1778, 1789, 1797, 1797, 1799, 1824, 1825, 1827, 1829, 1831, 1835, 
1836, 1846, 1848, 1854, 1875, 1886, 1896, 1896, 1907, 15.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 16.yy, 
16.yy, 19.yy, 19.yy, 19.yy, 19.yy,  

Hafız 1556, 1808, 1825, 1826, 1849, 1855, 1875, 1883, 1884, 1887, 1887, 1905, 1910,  
Hatif 1570, 1586, 1600, 1683, 1733, 1762, 1813, 1837,  
Mevlana 1480, 1491, 1513, 1540, 1544, 1548, 1562, 1585, 15.yy, 15.yy, 15.yy, 16.yy, 16.yy,  
Molla 1449, 1751, 1762, 1762, 1762, 1763, 1763, 1765, 1771, 1778, 1781, 1789, 1798, 1798, 

1798, 1799, 1814, 1816, 1821, 1826, 1830, 1833, 1834, 1843, 1847, 1886, 1879, 1879, 
18.yy, 18.yy, 18.yy, 19.yy, 19.yy, 19.yy,  

Pir 1449, 1523, 1533, 1573, 1582, 1793, 15.yy, 16.yy, 16.yy,  
Seyyid 
 
 

1475, 1501, 1597, 1701, 1757, 1760, 1762, 1767, 1770, 1776, 1789, 1793, 1793, 1797, 
1797, 1798, 1802, 1815, 1816, 1824, 1825, 1826, 1826, 1831, 1837, 1839, 1840, 1843, 
1846, 1848, 1848, 1849, 1856, 1865, 1896, 1909, 16.yy, 18.yy, 18.yy,  

 Toplam: 361 
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Halit ÇAL

EK 4: AİLE ADI	

Baş taşlarındaki tarihler Baş taşlarındaki tarihler 
Abbaspaşazade 1849 Gazi Turhan Bey sülalesi 1889 
Abdizade 1795 Gazi Köse Mihal Beyzade 1886 
Abdurrahman Paşazade 1833 Gazi Mahmut Bey evladı 1886 
Abdüşşekürzade 19.yy Geyveli 1851 
Acembezirganızade 1836 Gökderelizade 1653, 19.yy 
Adanavi 1585 Hacı Abdullahzade 1878 
Afyonkarahisari 1841 Hacı Atika 1911 
Ağa Hüseyin Paşazade 1881 Hacı Dedezade 1814 
Ağapaşa oğlu 1924 Hacı İmad Efendizade 1884 
Ahmet Bahaeddin Efendizade 19.yy Hacı İslam Ağazade 1902 
Ahmet Şerif Efendizade 1848 Hacı İvaz Paşa evladı 1584, 1653, 1887 
Akbıyık Sultan sülalesi 1902 Hacı Mustafa Ağazade 1924 
Akçalarlızade 1871 Hacı Nazif Beyzade 1889 
Akmanoğlu 1902 Hacı Seyitzade 1909 
Aksuluzade 1803 Hacıoğluzade 1915 
Akşemseddin nesli 1849 Hadimi 1905 
Anahtar Ağasızade 1908 Haffafzade 1928 
Arapgiri Muharremzade 1841 Hafızzade 1836 
Arapgiri/Arapkirli 1841, 1842, 19.yy Hafidi 1732 
Arıkzade 1762 Halebi 1507 
Atabekzade 1902 Halil Hamdi Paşazade 1815 
Atıfzade 1764 Hamit Beyzade 1905 
Atina Müftüsüzade 1831, 1832, 1832, 1835, 1900 Hamzazade 1814,1846 
Atinavi 1903 Hançerlizade 1573, 1600 
Bademlilioğlu 1818,  1860 Harputlu 1932 
Bağdadi 1833 Hasan Ağazade 1865 
Bakırcızade 1917 Hasan Beyzade 1891 
Balıkesri 1842 Hatipzade 1830, 1886 
Bayramzade 1758, 1784 Hikmetizade 1816, 1817, 1866, 1896 
Begavizade 1900, 1903, 1931 Hoca Efendizade 1915 
Bestecilizade 19.yy Hocazade 1488, 1600, 19.yy 
Beylani 1833, 1855 Hüseyin Mollazade 1762 
Bosnevi 1732 Hüseyin Paşazade 1900 
Boşnak 1895 Hüseyni 1441 
Burdurizade 1920 İbrahim Bey-zade 1752 
Bursavi 1885 İncircizade 1841 
Cabizade 1903 İstanbuli/İslambuli 1777, 1784, 1804, 1831, 1892, 

1894 
Canbazzade 1890, 1919 İştiracızade 1913 
Cumalı 1906 İvaz Paşa 

Mütevelliyesizade 
1765 

Çadırcıbaşızade 1854 İzzeti 1829 
Çelebizade 1883 Kadızade 1776 
Çınkıllızade/Çınkıllıoğlu 1794, 1816 Kalınbıçakzade 19.yy
Çiçekçizade 1921 Kapancıgiller 1914 
Çitlizade 1922 Kara Çelebizade 1598 
Çukacı İsmail Ağazade 18.yy Kara Halil Efendizade 1755 
Dağıstani 1492, 1812 Karamani 1502 
Debreli Hoca Evvelzade 1849 Karsaklı 1831, 1850 
Defteri 1501 Kasap Hacı Paşazade 1888 
Deli Ömer Oğluzade 1812 Kasapzade 1917 
Derviş Paşazade 1776, 1805, 1812, 19.yy Kastamonevi 1531 
Eğribozi 1890 Kalaycızade 1790 
Emin Efendizade 1896 Karabaği 1752 
Emin Hafızzade 1911 Katırcızade 1913 
Erzurumlu / Erzurumi 1656, 1812, 1923 Katip Nessah Efendizade 1827 
Esemenlioğlu 1816 Katipzade 1767, 1776 
Eşref-i Rumi 1802 Kavanoszade 1892, 1894 
Eşrefzade 1840, 1865, 1874, 1875, 1877 Keskinzade 1807, 1814, 1840, 1912, 1924 
Eşrefzade Abdullah Rumi 1907 Kırım Hanı Sülalesi 1896 
Evvelzade 1801, 1801 Kırımi 1896, 1910, 1917 
Eyercizade 1906 Kırlı Ömer Efendizade 1921 
Fenari 1437, 1441, 1472, 1472, 1570, 

1641, 1702  
Kırşehri 1920 

Fesçi Bahri Beyzade 1907 Kilitbahirli 1926 
Fesçizade 1920 Konevizade 1876, 1887 
Feyzizade 1829, 1838, 1858 Kurşunizade 1854 
Feyzullahzade 1878 Kurubalıkzade 19.yy
Fildarlızade 1813 Külahi / Külahizade 1894, 1899 
Filiboz/Kanbur 1436, 15.yy Lamizade 1625, 1845, 17.yy 
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 Baş taşlarındaki tarihler   Baş taşlarındaki tarihler 
Leblebicizade 1836 Saraçhaneli 1892 
Levhizade 1848, 1849 Saraylı 1848 
Mağazalızade 1896 Sarı Kadızade 1912 
Mahmut Çavuşzade 1809 Sarıcazade 1738 
Mahmut Nedim Paşazade 1886 Seyit Ömerzade 1815 
Mehmet Ağazade 1915 Sincani 1514 
Mehmet Emin Efendizade 1829, 1865 Sünbüli 1440  
Mendeliyyatizade? 1818 Sütçübeyzade 1814, 1814, 1839 
Meşhedi 1447 Şehbenderzade 1915 
Mevludi 1721 Şehsuvarzade 1829 
Mısırlı 1718, 1922, 19.yy  Şerif Efendizade 1814 
Mısri 1830 Şeyh Bahaeddin 

Efendizade 
1894, 1898 

Mir Şükrü nesli 1844 Şeyh Cemal Efendizade 1884 
Mollazade 1888 Şeyh Eşref Efendizade 1802 
Morevi 1822 Şeyhizade 1765 
Mudenyevi 1844 Şeyhzade 1757, 1757, 1833 
Muidzade 1917 Şirvani 16.yy 
Müezzinzade 1805, 1862, 1865, 1867 Tahir Ömerzade 1789, 1807, 1841 
Niksari 1868 Takunyacızade 1815 
Nizamizade 1815, 1821, 1848 Tavukpazari 18.yy 
NumanHocazade 1913 Tebrizi 16.yy, 16.yy 
Nuri Enverizade 1850 Terzioğlu 1919 
Osman Paşazade 1882 Tokadi 1868 
Ömer Çavuşoğlu 1867 Türkmenzade 1848, 1856  
Palancı Efendi 1876 Üsküdari 1813, 1891 
Pamukoğlu 1871 Üsküdari Mahmut 

Efendizade 
1861 

Pir Kadızade 1887 Vahit Ağazade 1907 
Remzizade 1843 Vekilharçzade 1814, 1814 
Ruşenzade 1904 Yağcı  
Saati 15.yy Yağlıkçızade 1888 
Salih Efendizade 1777 Yahnikapanzade 1833 
Salihzade 1889 Yavız Kızzade 18.yy  
Sami Efendizade 1903 Yeniçeriağasızade 1900 
  Yörükağasızade 1762, 19.yy 
  Zeyneddinzade 1800 
Cizyedarzade (Amuli) 1519, 1729, 1776, 1776, 1784, 

1789, 1789, 1794, 1794, 1813, 
1825, 1833, 1833, 1833, 1836, 
1844, 1845, 1845, 1845, 1845, 
1845, 1845, 1854, 1854, 1855, 
1865, 1865, 1865, 1865, 1891, 
18.yy, 18.yy, 18.yy, 19.yy, 
19.yy, 19.yy 

Zincirli 1543 

Kaşıkçızade 1798, 1802, 1808, 1813, 1836, 1839, 1841, 1844, 1854, 1878, 1888, 1905, 1923, 18.yy 
Nizamettin Efendizade 1758, 1761, 1762, 1762, 1763, 1814, 1818 
Üftadezade 1767, 1774, 1778, 1781, 1798, 1824, 1839, 1848, 19.yy 
 
   Toplam:208 Kullanım Sayısı: 350 
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KENTSEL MEKANDA KAMUSAL ALAN İLİŞKİLERİ 

PUBLIC SPACE RELATIONS IN THE URBAN AREA

Doç. Dr. Ebru ERDÖNMEZ *1- Figen ÇELİK **2

Özet
Kamusal alanlar, en yalın haliyle; tüm kentlilerin erişebildiği, tüm kentlilerin kullanımına sunulan ve ortak bir sosyal 
hayatın oluşmasına temel hazırlayan, bir kenti kent yapan ve yaşatan en önemli kentsel mekanlardır. Bir kentin sosyal, 
ekonomik, kültürel ve mekansal çeşitliliği, söz konusu kentin sahip olduğu kamusal alanların çeşitliliği ile paralel 
olarak gelişmektedir. Bireyin kentteki varlığı ve kentin bireydeki anlamı, kamusal alanda gerçekleşen aktiviteler ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu ilişki, kentteki kamusal alanlar sosyal hayatı ve kolektif etkinlikleri gerek fiziksel gerekse 
sosyal açıdan ne denli destekliyorsa o denli güçlü olmaktadır. Günümüzde ise fiziksel çevre kentteki toplumsal 
içerikten ve sosyal yapıdan bağımsız olarak düşünülmekte, metalaştırılmakta ve bunun sonucu olarak da sağlıksız, 
güvensiz, niteliksiz ve kent ve birey için hiçbir anlam ifade etmeyen kent parçaları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın 
çıkış noktası da, kamusal alanları toplumu yönlendiren bir unsur olarak ele alarak, bu yönlendirme ve etkileşimi 
kent, kentsel bellek, kamusal alan, fiziksel çevre ile sosyal ve psikolojik çevre etkileşimi gibi kavramlar bağlamında 
analiz etmektir. Bulgular diğer çalışmalarda olduğu gibi bazı çelişkileri ortaya koyması bakımından önemlidir. Yalnız 
Beşiktaş’ta yaşayanların değil, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan birçok semtte yaşayan kişiler 
tarafından kullanılan Beşiktaş, her yaş ve meslek grubundan insanın genellikle alışveriş ve transit amacıyla kullandığı 
bir bölge olarak tanımlanabilir. Beşiktaş merkez bölgesinde yer alan kentsel açık alanlar kullanıcılar tarafından trafik 
sıkışıklığı, yaya güvenliği, kalabalık, çevre kirliliği konularında olumsuz olarak değerlendirilirken, erişim ve alışveriş 
olanakları, sosyal etkinlikleri yönünden olumlu olarak değerlendirilmiştir. Kentteki bireyleri bir araya getirebilecek 
ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği yaparak kentsel yaşamı daha sağlıklı ve dinamik kılabilecek açık kamusal alanların, 
kentliler için bir anlam ifade etmeyen işlevsiz, pasif bir kimliğe büründüğü bulguları saptanmıştır.
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Abstract
Public spaces are, in the simplest words; available and accessible to all citizens and the common foundation for the 
formation of a social life, also the most important urban areas which give identity to the city. It is said that a city’s 
social, economic, cultural and spatial diversity are developing in parallel with a variety of public spaces owned by 
the city. Both the presence of individuals in the city and impact of the city to the individual is directly related to 
the activities take place in the public space. This relationship is getting stronger while physical and social needs 
of the social life and collective activities are fulfilled by the city. Today the physical environment is considered to 
be independent of, social context and social structure in the city, being commodified and there arises as a result   
unhealthy, insecure and unskilled urban parts of the city which make no sense for the city and the individual. The 
starting point of this study, by taking as a factor directing the public areas of society, is to analyze the concepts of 
city, urban memory and the public sphere in the context of social and psychological environment interaction with the 
physical environment. The findings are important to reveal some contradictions, as in other studies. Not only those 
living in Beşiktaş, it is used by many people who lives in the district located on the both European and Anatolian side 
of İstanbul. Users of the district from of all ages and professions generally defines the area used for shopping and 
transit.Public spaces located in the central area of Beşiktaş is criticized by users for congestion, pedestrian safety, 
crowd, assessing the environmental pollution as negatively; and also access, shopping facilities and social activities 
as positively. Open public areas, which can bring individuals together and makes the urban life more healthy by 
hosting various activities, has been found to assume a passive identification dysfunctional that do not make sense for 
urbanites.

Keywords: Public Space, Urban Space, Spatial Quality, Beşiktaş
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Giriş
Kentlerin sosyal ve fiziksel oluşumlarını ele alırken 
geçmişe, günümüze ve geleceğe yönelik oluşum ve 
tasarım süreçlerinde kavramsal / kuramsal yaklaşımları 
incelemek, farklı bakış açılarını ortaya koymak ve 
tartışma platformlarını oluşturmak önemlidir. 

Kent mekanları sadece fiziksel özellikleriyle değil; 
toplumsal, sosyolojik, psikolojik anlamlarıyla bir bütün 
olarak değerlendirilmelidir. Aristotales’in de değindiği 
gibi şehirleri bütün kılan içinde yaşayanların farklı 
hayatları, birbirleri ile ilişkileri ve bu sosyal yapının kent 
mekanına yansıması kenti oluşturan temel değerlerdir 
ki bu nitelikler kentlerin kendine ait kimliklerini ortaya 
çıkartan, C. Norberg Schulz’un (Schulz 1980) da Genious 
Logi’de ifade etmiş olduğu gibi “Yerin ruhunu” ifade 
eden özelliklerdir. Bu anlamda hiç bir yer, hiç bir kent 
bir diğerine benzememektedir. (Erdönmez M.E., 2015)

Mekan sözlük anlamıyla bir şeyin, bir kişinin bulunduğu, 
bir eylemin veya olayın geçtiği veya gerçekleştiği, belli 
bir kullanıma ayrılmış yer olarak açıklanır (Erel 2007). 
Mekan, zaman ile birlikte tüm cisimlerin var olması için 
gerekli iki koşuldan biridir. İkisi birbirinden ayrılamaz, 
var oluş zamandan bağımsız düşünülemez. 

Konuk’a (1979) göre; kentsel sistemde mekan, yapıların 
oluşturduğu, kentlilerin algıladığı ve tüm kentsel olayların 
ilişkilendiği bir bütün, ya da çevrenin yaşanan algılardan 
çok boyutlu bir görünümüdür. Norberg Schulz ise, 
mimari mekanı içinde yaşayan kullanıcıların fizyolojik, 
psikolojik ve toplumsal gereksinimlerini karşılayan bir 
uzay parçası, bir boşluk olarak tanımlamaktadır (Aytuğ, 
İnceoğlu 2009). Mekanı ortaya koyan ve belirginleştiren 
mekan sınırlayıcılarıdır. Yeryüzü, gökyüzü, çalılar, 
ağaçlar, yer örtücüler, çiçekler, duvarlar, tavanlar, 
kirişler, kolonlar ya da bunların kombinasyonları, 
alanısınırlandırarak mekanın tanımlanmasına katkıda 
bulunurlar. 

Kentlerin oluşumundan bu yana, her kent içerisinde 
barındırdığı toplumu şekillendirmiş ve aynı şekilde 
bu toplumu oluşturan her bireyden birçok anlamda 
etkilenerek şekillenmiştir. Bu devinim hali, kentleri 
yaşayan organizmalar olarak tanımlamamızın temel 
nedenlerinden biridir. Bu noktada, kentlileri sürekli 
değişen, dönüşen ve gelişen yani “yaşayan” organizmalar 
haline getiren en önemli unsur ise kamusal alanlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kamusal alanların -özellikle açık 
kamusal alanların- kentlerdeki ve insan yaşamındaki bu 
önemli rolü, kentleri daha yaşanabilir ve daha dinamik 
kılmaktadır.

Dış mekanda yapıların birbirleriyle ve diğer öğelerle 
olan ilişkilerinin, yakınlıklarının oluşturduğu kentsel 
mekanlar, kentte yapılar arasındaki tüm mekanlar, fiziksel 
açıdan sınırları, biçimi olan mekanlar olup kapalılık hissi 
vermelidir. Kentsel mekanlar ayrıca insanın yaşamı 
ile ilgili dört ana işlevin barınma, çalışma, eğlenme, 
dinlenme ve ulaşım eylemlerini gerçekleştirdiği mekanlar 
bütünü olup,  kullanıcıları bulunmalıdır.

Kent Meydanı Tanımı 
Kevin Lynch’e göre meydanlar, kentsel mekanlarda 
oluşturulmuş yoğun aktivite odaklarıdır. Schulz, meydanı 
“kentsel yapının en belirgin ve göze çarpan unsuru” 
olarak tanımlamıştır; “Açıkça sınırları belirlenmiş bir 
yer olduğundan, zihinde canlandırılması, düşünülmesi 
en kolay olandır ve hareket için bir hedefi temsil eder” 
diye belirtmiştir.

Krier meydanın; agora, forum, manastır avlusu (cloister), 
cami avlusu gibi bazı kutsal yerlerin de bu göstergeden 
uyarlandığını düşünür ve gelecekteki meydanlarda 
olabilecek gelişmeler için bu gibi sembolik örneklerin 
“bir model” oluşturduğunu öne sürmektedir (Şek. 1). 
Kent meydanlarında görsel her yaklaşım bir çekim ya da 
vurgu elamanıyla (bina, anıt, heykel, çeşme vb.) sağlanır 
ve bu elemanlara ulaşınca algı bir başka noktaya, mekana 
yönlendirilir. 

Kentsel açık mekan kullanımında meydan kavramı ilk 
çağlardan günümüze kadar süregelmiştir.  Bütün kültürlerde 
uzun bir geçmişi olan meydanlar, tarihten günümüze şehir 
halkının veya ziyaretçilerinin buluştuğu, bir araya geldiği 
kesişme noktaları olup toplumun organik bir parçasıdır. 

Şekil 1 - Krier, kentsel mekan ve yapılar (Krier, 1979) / Krier, 
public space and buildings (Krier, 1979) 
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Geleneksel Osmanlı kent dokusu içinde de 
okunabilen açıklıklar yani meydanlar, külliyelerin 
çevresindeki açıklıklar, cami avluları ve mezarlık 
alanları idi. Ortaçağ yerleşiminden kalan bir kale 
ve surlar, cami, medrese, hamam, imaret ve benzeri 
yapıları içeren bir külliye, arasta, şehir içi hanı, 
bedesten ve dükkânların bulunduğu bir ticaret 
merkezi köprü, çeşmeler, cami ve mescit çevresinde 
gelişen mahalleler ve konutlar bu kent dokusunu 
oluştururken, farklı ölçekli kentsel boşluklar ve 
meydanlarla bağlanmaktaydı. 

Kısaca çok amaçlı kullanım mekanları olan 
meydanlar günümüzde ise teknolojinin ve iletişimin 
gelişmesiyle birlikte bütün dünya şehirlerinde 
olduğu gibi araçlar tarafından yoğun trafikle işgal 
edilmişlerdir. Geçmişteki kullanım anlamlarını ve 
amaçlarını yitirmişlerdir.

Meydan Tipleri
Meydanlar büyüklük, kullanım, sokakla ilişkileri, 
stil, baskın fonksiyon, mimari form, yerleşim gibi pek 
çok kategoride sınıflandırılsa da fonksiyon ve form 
aynı derecede önem taşıyan ve en yaygın kullanılan 
iki kriterdir. Bir meydanın fonksiyonu, meydanın 
yaşaması ve görsel çekiciliği açısından önem taşır. 
Meydanlarda büyüklük, form ve fonksiyon açısından 
sonsuz varyasyonlar oluşturmak mümkündür.

Meydanların Formlarına göre Sınıflandırılması 

Meydanı oluşturan elemanların; açılanma, bölümlenme, 
eklenme, birleşme, üst üste çakışma veya kopma gibi 
faktörlerle ortaya çıkardıkları meydanlarda üç temel 
form; kare, daire ve üçgendir. Bu faktörler aynı zamanda 
bu üç basit formun geometrik veya organik formlara 
dönüşmesine yol açar. 

Meydanların sınıflandırılmasında kabul gören iki teoriden 
biri Paul Zucker tarafından ortaya konmuştur (Şek. 2). 
Zucker (1979), tüm bu temel geometrik formlardan 
ortaya çıkan meydanları Kapalı, baskın, bağlantılı, 
çekirdeksel (nuclear) ve amorf meydanlar olmak üzere 
beş temel mimari kurguya oturtmuştur: 

İkincisi ise Sitte tarafından belirlenmiştir ve çevrili 
olmak bir meydan için gereken ön koşullardan birisidir. 
Sitte’ye göre şekilsel bazda ele alındığında meydanların 
Derin ve Geniş tip olmak üzere iki türü vardır.  

Meydanların Fonksiyonlarına Göre 
Sınıflandırılması

Tarihten günümüze kentsel yaşamın en yaygın kullanım 
alanı kentsel açık mekanlardır. Kent meydanları, kentsel 
açık mekanların en etkin kullanılan öğesidir. Kent 
meydanı, kentli tarafından özel günlerde sosyal, kültürel, 
siyasal ve ticari amaçlar için kullanılan, kısaca kentsel 
yaşamın geçtiği önemli bir kamusal mekandır.

İşlev, aktivite, bir meydanın canlılığı için hayati önem taşır 
ve bu sebepten ötürü de görsel çekiciliğiyle de aynı önemde 
olduğu kabul görmektedir. Tarihten günümüze başarılı 
şehir meydanları, her ne kadar bu şekilde bilinmelerine 
sebep olan baskın işlevlere sahip olsalar ve bu yolla 
sınıflandırılsalar da, genellikle kendilerini çevreleyen 
binalara çeşitli kullanım imkanı sağlayabilenlerdir.

Antik dönemden Ortaçağa, Rönesans ve Modern Çağdaki 
oluşumlara kadar beşeri yerleşmeler Mısır’da mistik, 
Roma’da askeri, Yunan’da sosyal düzen esasına göre 
kurulmuşlardır. Bu kentlerin organize ve bilinçli şekilde 
yaşamın geçtiği kentsel mekanları vardır. Bu mekanlara 
her zaman bir ya da birkaç fonksiyon yüklenmiştir; pazar 
yeri, toplanma yeri, kavşak gibi.

Eski Yunan, Roma ve sonraki dönemlerde meydan 
biçiminde ortaya çıkan ilk kentsel açık mekanlar kentin 
kültürünü ve görkemini simgeler. Kapalı, kale içi ortaçağ 
kentlerinin meydanları ise daracık sokaklarda ulaşılan 
toplanma, buluşma mekanları olarak günümüzde de 
özelliklerini korurlar (Öztan 1998). 

Şekil 2 - Zucker’in, meydanlar ile ilgili yaptığı çalışmalarda belirttiği 
şekillerine göre meydan türlerinden örnekler (Kaynak: Aytuğ ve İnceoğlu 
2009). / Square types based on Zucker’s work. (Aytuğ, İnceoğlu 2009)
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Rönesans döneminde meydanda bu fonksiyonların yanı 
sıra, meydanı çevreleyen yapılar arasında yönetim-otorite 
ile ilgili yapılar da yer almış, böylece bu mekanlarda 
ticaret, dini merasimler ve yönetimle ilgili işlemlerle 
ilgili olarak bireyler bir araya gelmişlerdir. 

Kentlerin sosyal merkezler çevresinde konumlanması 
eski Türk yerleşimlerinde de görülmektedir. İlk İslam 
kentlerinde olduğu gibi önce dinsel kuruluşlar daha 
sonra kent oluşumu ilkesine yüzyıllar boyu uyularak 
cami bütün müştemilatı ile bir ticaret merkezi çevresinde 
biçimlendirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 
büyük camiler çevrelerindeki çeşitli müştemilatı, 
medreseleri, avlusu ve ağaçlandırılmış mezarlığı ile bir 
mahallenin oluşumunu sağlamıştır. Camiyi çevreleyen 
avlunun toplanma, buluşma, görüşme yerleri olarak 
önemli bir fonksiyonu vardır ve en önemli açık mekanları 
oluşturmaktadır. Osmanlı kentlerinde cami avluları kent 
meydanlarının yerini tutmaktaydı. 

Günümüz kentlerinde meydanlar; kamusal binaların 
çevresi, buluşma yerleri, gösteriler için toplanma 
mekanları, tiyatro, sinema, restorant, cafe vb yerler, alış-
veriş yapılan sokaklar, ofis gruplarının yer aldığı çevreler, 
konut alanlarında yer alan yarı özel mekanlar, trafik 
kavşakları ve daha pek çok dış mekanlara gereksinim 
olduğundan aynı anda  kentte birçok fonksiyonu 
gerçekleştirirler.

Yapılan araştırmalara göre günümüz meydanlarında 
kullanımların %90’ını oturma, bekleme, gezinme, 
yeme-içme, okuma, izleme, dinlenme gibi aktiviteler 
oluşturmaktadır. İnsanlar parklarda ya da meydanlarda 
yemek yemeyi piknik gibi algılamaktadırlar. Halka 
yönelik gösteriler, eğlenceler, çılgın görünüşlü kişiler, 
işle ilgili ayaküstü sohbetler meydanların kullanımını 
arttırmaktadır. Geçmişten günümüze kadar meydanlarda 
dini tören ve kutlamalar, ticaret, politika, eğitim, kültür 
ve sanatsal faaliyetler, ulaşım, iletişim ve rekreasyonel 
aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

Meydanı Oluşturan Temel Öğeler

Sosyo-Psikolojik ve Fiziksel Ögeler

Toplumsal örf ve adet farklılıkları da kent meydanlarına 
yansımakta ve mekanlar buna göre şekillenmektedir. 
Kent yaşantısında süregelen toplantılar, mitingler, 
törenler, festivaller, karnavallar vb. gibi aktiviteler hep 
kent meydanlarında gerçekleştirilir. Bu oluşum, insanlar 
için, bir tür yaşamı paylaşma şeklidir. Eğer meydan 
yeterli aktiviteyi barındırıyorsa, insanlar tarafından fark 
edilecektir. Çünkü, bir meydanın canlılığına meydandaki 
insan sayısından çok, kullanıcı gurubu için; mekanda iyi 

vakit geçirebilme, görsel kalite, konfor, fonksiyonların 
çeşitliliği, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve 
sıkılmayacakları aktivitelerden oluşan alanların yer alması 
önemlidir. Böylece, kentsel yaşamın canlandırılması da 
söz konusu olacaktır (Alexander 1977; Uçak 2000). 

Bir meydanın kullanıcıları tarafından kentsel bir mekan 
olarak algılanabilmesi için, sahip olması gereken bazı 
fiziksel unsurlar şöyle sıralanabilir: 

• Mekanın sınırlarını ortaya koyacak sınırlayıcı eleman-
ların varlığı ( Binalar, duvarlar, içinden geçilen kolonlar, 
arkadlar, alçak mimari elemanlar, heykeller, çeşmeler, 
anıtlar vb. gibi insan yapıtları ile gökyüzü, ağaçlar, tepe-
ler, su kenarları gibi doğal elemanlar ).
• Mekanın kullanıcılar tarafından algılanabilir bir bü-
yüklükte olması; Görüş alanımız, içinde bulunduğumuz 
mekan hakkında önemli derecede fikir edinmemizi sağ-
layarak, mekanın kuşatılma derecesini belirler. Kuşatıl-
ma hissi, görüş mesafesi ile çevrede yer alan binaların 
görülebilen yükseklikleri arasındaki ilişki tarafından be-
lirlenir (Spreiregen, 1965; Uçak 2000).
• Mekansal kapalılığı sağlayarak, kullanıcılara güven 
duygusu veren kuşatılmışlık hissinin yaratılması; Camil-
lo Sitte’ye göre, mekansal kapalılık kentsel mekanın en 
önemli bileşenidir. Meydanın kenarları ne kadar açıksa, 
kuşatılma hissinin o kadar az, kenarlar ne kadar kapatıl-
mışsa, kuşatılma hissinin o kadar çok olmaktadır.
• Yaya ve taşıt trafiğinin kesişme ve düğüm noktasıdır, 
Kent içinde daha fazla alanın yayalara ayrılması; gürül-
tü ve kirlilik seviyesinin düşmesi ve kent merkezinin fi-
ziksel imajının güçlenmesi gibi çevresel iyileştirmelerin 
yanında, yaya faaliyetleri için mekan oluşturulması, yaya 
güvenliğinin sağlanması ve kentin sosyal imajının geliş-
mesine yardımcı olur. 
• İçinde heykel, anıt vb. semboller yer alır, Kullanıcıların 
mekan içinde kendilerini güvende hissetmeleri, mekanı 
algılayabilmeleri için meydan boyutlarının insan ölçe-
ğinde olması ve insan ölçeğini aşmaması gerekir. Bunu 
sağlayabilmek içinse, heykel, anıt, çeşme vb. gibi ele-
manlar kullanılarak, mekanın etkisi de kuvvetlendirilmiş 
olur.

Mimarlıkta Kalite Kavramı ve Mekansal Kalite 
Teorileri 
Kalitenin tanımı üzerine farklı disiplinlere ve ekollere ait 
pek çok tanım bulunmaktadır. Burt, kaliteyi ; “ihtiyaçların 
karşılanmasına imkan veren toplam özelliklerdir” diye 
tanımlarken; Juran, kaliteyi, bir ürün veya hizmetin 
belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama 
kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı olarak tanımlar. 
Kalite, yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme 
derecesi ve kullanıma uygunluktur. Sıfır hata kavramını 
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ortaya atan Crosby’ ye göre kalite, yerine (ihtiyaca) 
göre kullanımdır ve gereksiz kullanım maliyetiyle 
değerlendirilir.

Van der Voort ve Van Wegen, mekansal kaliteyi 
ölçülebilir ve öznel özelliklerini içerecek şekilde, dört 
ana başlık altında incelemektedir: Bunlar; “işlevsel 
kalite, estetik kalite, ekonomik kalite, teknik kalite”dir.

İşlevsel kalite genel anlamda, mekanın içerisinde 
olması gereken işlevler için ne kadar elverişli olduğu, 
kullanılabilirliğidir. Estetik kalite mekanın ne kadar 
güzel, teşvik edici algılandığı, kentin özgün doku ve 
kültürü ile olan uyumu ve kullanıcı tarafından nasıl 
deneyimlendiği ve anlamlandırıldığı ile ilgilidir. 
Ekonomik kalite genel anlamda, mekanın finansal 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına ilişkin kalite 
ölçütüdür. Teknik kalite mekanın ne derece güvenli, 
sağlıklı, havalandırma, nem, aydınlanma, doğal ışık, 
akustik gibi değerlerinin yanısıra çevre ile dost bir 
şekilde enerjiyi ne ölçüde sakınarak kullandığını, ilgili 
nesnelliğe ne derece erişebildiğini tarifleyen fiziksel 
kalitedir (Çize. 1).

Dünya genelinde 1000’den fazla kamusal alanda yapılan 
araştırmalar sonucu başarılı bir kamusal alan için dört 
temel kalite ölçütü; “erişim & bağlantılar, kullanım & 
eylemler, konfor & biçim, sosyalleşebilirlik” olarak 
belirlenmiştir (Çize. 2) (Madden, 2001: 11-20). 

Sosyalleşebilirlik bu anlamda, bir mekanın başarılı olarak 
nitelendirilebilmesi için mutlaktır. Aşağıda mekanın 
yaşanılırlığını belirleyen nitelikler sıralanmıştır. Ancak 
bugün birçok kamusal alan özellikle kullanmaktan 
ziyade seyredilmek için tasarlanmaktadır; bunlar 
düzenli, temiz ve boş alanlarıdır. 

Sıklıkla görülen ve kamusal mekanları başarısız kılan 
tasarıma ilişkin sorunlar; oturulacak ve toplanma 
noktalarının yokluğu,  zayıf girişler ve görsel 
olarak erişimi olmayan mekanlar,  işlevsel olmayan 
özellikler,  yoğun araç kullanımı ve uygunsuz bir 
şekilde konumlandırılan toplu taşıma durakları, mekanı 
tanımlayan kenarların boş duvarlar veya ölü bölgeler 
olması olarak sıralanmaktadır. 
 
Gehl, tarafından kamusal mekanda gerçekleştirilen üç 
farklı aktivite; Gerekli, İsteğe Bağlı ve Sosyal aktiviteler 
olarak belirlenmiştir. İsteğe bağlı ve sosyal aktiviteler 
kent kalitesi için önemlidirler. Gehl’in kamusal 
alanların kalite analizini yapmak için geliştirdiği yaya 
merkezli yaklaşımında belirlediği ölçütler; “koruma, 
konfor ve beğeni” dir. Gehl’in geliştirdiği “koruma, 

konfor ve beğeni” ölçütleri edilgen yapısı ile öznesi 
kullanıcı yani insan olan değerlerdir. Mekan insanla 
yaşar ve insanla yaşanılırdır. Kullanıcısı olmayan bir 
mekan artık “mekan” değil “boşluktur”. 

Bu noktada önemli olan mekansal kalitenin -her ne kadar 
öznel ve nesnel ölçütleri varsa da- kullanıcının duyum 
ve deneyimlerini tarifleyen öznel ölçütlerin, tasarım 
ve organizasyona ilişkin ölçütler yerine getirilmediği 

Kalite Ölçütleri Göstergeler

İşlevsel Aktivite Ulaşım ve Park Olanakları

Erişilebilirlik

Etkililik

Esneklik

Güvenlik (Ergonomik, Kamusal)

Mekansal Yönelme

Bölgesellik, Mahremiyet, 
Sosyal İlişki 

Fiziksel İyi Olma (Işıklandırma, 
Gürültü, Isıtma, Havalandırma, 
Rutubet)

Sürdürülebilirlik

Estetik Kalite Görsel Kalite

Düzen

Karmaşıklık

Sunumsal Kalite

Sembolik ve Göstergebilimsel 
Değer

Tarihsel ve Kültürel Değer

Ekonomik Kalite Yatırım Maliyetleri

Kullanım Maliyetleri

Zamanla Sağlanan Gelir

Kamu ve Özel Düzenlemeler

Teknik Kalite Yangın Güvenliği

Yapısal Güvenlik

Yapı Fiziği

Çevresel Uyumluluk

Sürdürülebilirlik

Çizelge 1 - Mekansal Kalite Göstergeleri (Van d.V.T.J.M, Van W. 
H.B.R., 2005) / Spatial Quality Parameters ( İnceoğlu 2007 ve 
Voordt 2005)
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takdirde varlığından sözetmenin mümkün olmayacağıdır. 
Bir başka deyiş ile tasarıma ait ölçütleri sağlayarak 
kullanıcıyı kendine davet etmeyen bir mekana dair 
öznel birtakım ölçütleri sorgulamak da mümkün 
olmayacaktır. Ancak sözkonusu ihtiyaçların zamanla 
değişimi mekanların kalite ve yaşanabilirlik açısından 
performansını sabit parametrelerle yapılmasına imkan 
vermemektedir. 

Lynch, “iyi şehir yapısı” için beş kategori veya teori 
belirlemiştir. Bu teoriler: canlılık (sağlıklı bir çevre), 
hissiyat (mekan veya kimlik hissi), uyma (bir yerin 
adapte olabilme yeteneği), erişim (insanlara, aktivitelere, 
kaynaklara, mekanlara, bilgiye), ve kontroldür (çevrenin 
sorumluluk içinde kontrolü).

Mekanın kalitesine yönelik araştırma yapan birçok 
teorisyen de, incelemelerini algı ve bilgi süreçleri 
üzerine kurgulamışlardır. Çevrelerin, kentsel yapıların; 
algılanabilirliğine ve onların mekansal belleğe 
kodlama rahatlığına göre o yere ait imajların değişiklik 
gösterebileceğini belirtmektedirler. 

Beşiktaş 75. Yıl Cumhuriyet Meydanının 
Değerlendirilmesi
Beşiktaş ilçesinin tarihi eski devirlere, ilkçağa kadar 
uzanır. 1240’da İstanbul’u almaya gelen Venediklilerin 
bir kısmı burada karaya çıkmıştır. Bizans döneminde, 
Ruslara karşı kazanılan bir zaferle buraya iki sütun 
dikilmiştir. Fetih döneminde burası bir kilisesi bulunan 
küçük bir Rum köyü iken fetihten sonra Fatih Sultan 
Mehmet bölgede iskan hareketlerine başlamıştır. Kanuni 
zamanında bölge daha da gelişmiştir. Barbaros Türbesi 
civarında kurulan esir pazarlarının bulunduğu meydan 
Rumeli-Anadolu ulaşımının sağlayan deve kervanlarının 
başlangıç noktası olması nedeniyle bir dönem “Deve 
Meydanı” olarak anılmıştır. Bölge sonrasında askerlerin 
Üsküdar’a geçiş noktası olmuştur. Kanuni’nin kardeşi 
Yahya Efendi’nin bölgeye yerleşmesiyle, şeyhlerini 
izleyen bir grubun da gelmesiyle bölgede nüfus 
artmıştır. 17. yy.da Arap İskelesi ile Beşiktaş İskelesi 
arasında bulunan kıyı şeridinde padişahlara ait köşkler 
bulunmaktaydı (www.istanbul.com).

İşlevsel Kalite 
Kullanım ve Eylemler Estetik Kalite Yapım Kalitesi Bakım ve Hizmet Kalitesi

Ulaşılabilirlik
- Araç ve Özel Araç
- Toplu Taşıma 
- Yaya

Düzen
- Uyumluluk
- Devamlıllık
- Denge

Detaylandırma
- Malzeme Birleşimleri
- Kent Mobilyaları

Bakım - Onarım
- Yerel Yönetim
- Mülk Sahipleri
- İşletmeciler

Erişilebilirlik
- Mekan İçinde Rahat Hareket

Kimlik
- Odak 
- Birlik
- Karakter

Malzeme
- Doğal
- Yapay

Kamu ve Özel Hizmetler
- Temizlik
- İletişim

Çeşitlilik
- Sosyal Olabilme
- Düzenlemelerin Yeterliliği
- Aktivite Yeterliliği

Etki - Çekim
- Ölçek
- Uygunluk
- Canlılık

İşçilik
- İşçilik Kalitesi

Esneklik
- Değişen Şartlara Uyum Sağlama
- Değişken, Çok İşlevli

Dayanıklılık - Sağlamlık
- Malzeme Seçimi ve Özellikler

Güvenlik
- Bireysel Güvenlik

Mekansal Bütünlük
- Kapalılık

Konfor
- Yürüme, Oturma, Görüş, 
  Gürültü, Aydınlatma

Sürdürülebilirlik

Çizelge 2 - Mekansal Kalite Göstergeleri (Van d.V.T.J.M, Van W. H.B.R., 2005) / Spatial Quality Parameters ( İnceoğlu 2007 ve Voordt 2005)
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Beşiktaş, Boğaziçi kıyılarında gelişen ilk Osmanlı 
yerleşmelerinden biri olmuştur. Beşiktaş’ın 
bulunduğu bölge liman olarak kullanılmaya elverişli 
olduğundan Barbaros Hayreddin Paşa döneminde 
denizcilik açısından büyük önem kazanmıştır. Barbaros 
Hayreddin, aynı bölgede kendi adına bir cami, bir 
medrese, bir de sübyan mektebi inşa ettirmiş, 1546 
yılında vefat ettiği zaman Beşiktaş’ta defnedilmiştir.

16. yy.’dan başlayarak Rumeli-Anadolu arasında işleyen 
kervanların durağı olan Beşiktaş İskelesi’nin ardındaki 
meydan, 17. yy.’ dan itibaren Dolmabahçe Koyu’nun 
genişletilmesi ile  yapılaşmaya açılmıştır. Bu dönemden 
başlayarak üç yüzyıllık bir süreçte Beşiktaş kıyıları, 
hanedan üyelerine ait bir biri ardınca yapılan, yenilenen 
yazlık saraylarla donatılmıştır.

Beşiktaş 17. yy.’da Abbasağa ve Vişnezâde mahallelerinin 
oluşumuyla sırtlara doğru genişlemesini sürdürmüştür. 
Semtin ticari merkezi durumundaki Köyiçi’nde 
Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler birlikte yaşarken 
Abbasağa sırtlarına doğru Ermeniler, Uzuncaova’ya 
doğru da Rumlar yerleşmişlerdir. 18. yy.’da Beşiktaş, 
yerleşimini bir yandan Beşiktaş Deresi ile Ihlamur Deresi 
vadisi boyunca genişletirken, öte yandan Serencebey 

sırtları da iskâna açılmaya başlamıştır (Akbayar 1998). 
19.yy.’da Sultan II. Mahmud Topkapı Sarayı’nı bırakarak, 
Beşiktaş ve Çırağan sarayları ile Yıldız Kasrı’nda 
kalmaya başlamıştır. Padişahla birlikte devletin ileri 
gelenleri de Beşiktaş’a yerleşmeye başlamışlardır (Şek. 
3).

Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde Beşiktaş, kentin 
Beyoğlu yakasının bir parçası durumundaydı ve yönetim 
olarak Beyoğlu Mutasarrıflığı’na bağlıydı. Cumhuriyet’ 
in ilk 15 yılı boyunca, kentsel gelişmede ağırlığın, 
başkent Ankara’da ve İzmir gibi maddi yönden de 
yıkıma uğramış kentlerde olması, İstanbul ve önemli bir 
semt olan Beşiktaş’ı etkilemiş, hiçbir imar faaliyetinde 
bulunulmamıştır.

Beşiktaş bu dönemde de İstanbul’un kır-kent iç 
içeliğini sürdüren bir semt olmaya devam etmiştir. 
Beşiktaş’ın görünümünü değiştiren ilk girişimler, Lütfi 
Kırdar’ın belediye başkanlığı döneminde (1938 - 1949) 
başlamıştır. Lütfi Kırdar Fransız şehir plancısı H. 
Prost’a hazırlatılan ve 1939’da onaylanan nâzım plan 
doğrultusunda kentte geniş çaplı bir imar hareketine 
girişmiştir. Bulvarlar açmak, meydanlar oluşturmak, 
mevcut yolları genişletmek ve iyileştirmek, yeşil alanları 
düzenlemek, rekreasyon alanları yaratmak, su, elektrik, 
ulaşım gibi temel belediye hizmetlerinde artışlar 
sağlamak ve kente Cumhuriyet’in simgesi olacak anıtsal 
yapılar kazandırmak olarak özetlenebilecek temel ilkeler 
doğrultusunda birçok girişimde bulunulmuştur.

Dolmabahçe’den Rumelihisarı’na uzanan ve ilçeyi 
kente bağlayan ana yol ile Zincirlikuyu-Beşiktaş yolu 
ve semtin iç kesimlerini ana yola bağlayan Ihlamurdere 
Caddesi’nin niteliği yükseltilmiştir. Beşiktaş İskelesi’nin 
arkasında bulunan sokaklar istimlâk edilerek Barbaros 
Meydanı açılmış, önündeki duvar kaldırılarak Barbaros 
Hayrettin Paşa Türbesi ortaya çıkartılmış, meydanın 
kenarına da Barbaros Anıtı yaptırılmıştır. 

Beşiktaş’ın kentsel dokusunu değiştiren ikinci imar 
hareketi, 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti 
döneminde başlamıştır. Bu dönemde nüfus ve iç göç 
artmış, İstanbul da bu durumdan en çok nasibini alan 
yer olmuştur. Kent bir sanayi, ticaret ve turizm merkezi 
olarak yeniden biçimlenmiş, kent içinde ve çevresindeki 
yollar genişletilmiş, bulvarlar açılmıştır. Bu durum, tarihi 
bir kentte yapılmaması gereken, kentsel doku üzerinde 
büyük yaralar açan, bir değişimolmuştur.1956 yılında 
Dolmabahçe Caddesi genişletilmiş, 1956-1958 yılları 
arasında, yerleşimi bıçakla ikiye bölen ve mevcut dokuyu 
hiç dikkate almayan, Beşiktaş’ı Zincirlikuyu’ya bağlayan 
Barbaros Bulvarı açılmış ve böylece semt birçok kültür 
varlığını kaybetmiştir (Gökyay,2009) (Foto. 1).

Şekil 3 - 1922 Pervetitch Beşiktaş haritası  / Beşiktaş map prepared by 
Pervetitch 1922.
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1960’ların ortalarına kadar ahşap dokusunu 
ve bostanlarını koruyan Beşiktaş merkezi bu 
tarihten itibaren apartmanlaşmaya başlamıştır. 
(Foto. 2) 1970’lerde açılan Boğaziçi Köprüsü, 
semtin içine giren çevre yoluyla Beşiktaş’ı 
trafik sorunu ile karşılaştırmış, ancak ulaşım 
kolaylığı açısından da talebi arttırmıştır 
(Gökyay 2009).

1980’lerdeki yeni iktidarın İstanbul’u bir iş ve 
fınans merkezi yapma amacı doğrultusundaki 
girişimleri Beşiktaş’ta derin izler bırakmıştır. 
Bedrettin Dalan’ın Belediye başkanlığı 
döneminde Dolmabahçe Sarayı ile Yıldız 
Sarayı’nın yeşil alanına iki büyük otel (Swiss 
ve Conrad otelleri) yapılmış, 19 Ocak 1910’da 
elektrik tesisatı yüzünden çıkan yangınla 
büyük tahribat alan Çırağan Sarayı, restore 
edilip otel haline getirilmiş, bahçesine de (eski 
Şeref Stadı) yeni bir otel, Kempinski inşa 
edilmiştir. Ayrıca Zincirlikuyu-Levent arasına 
da yüksek irtifalı iş merkezleri izni verilmiş, 
bu dönemden itibaren bu alan, hızla gökdelen 
biçimindeki konut, alışveriş ve iş merkezleriyle 
donatılmıştır. Bu gelişmeler zaten yoğun olan 
trafiği daha da arttırmış, barındırdığı çok 
sayıdaki işyeriyle Beşiktaş merkezi iş alanı 
olmaya başlamıştır (Gökyay 2009).

Beşiktaş 1990’lara gelindiğinde İstanbul’un 
yapılaşma yoğunluğu yüksek semtlerden biri 
haline gelmiştir. Bu yoğun yapılaşma kentsel 
açık alanlara olan gereksinimi arttırmıştır. 
Beşiktaş merkez bölgesinde transit amaçla 
kullanılan meydanlar, anıt ve çevreleri, 
alışveriş alanları ve parklar yer almaktadır. 
İş ve ticaret etkinliklerinin yoğunluğa bağlı 
olarak yüksek oranda gündüz kullanımı söz 
konusudur. Bir başka deyişle hem gündüz, 
hem gece yaşamı canlı olan bir bölgedir (Şek. 
4). 

Bölgede yer alan en önemli kentsel açık alanlar 
Barbaros anıtı ve çevresi, Atatürk Cumhuriyet 
Demokrasi Anıtı ve çevresi, sabit halk pazarı, 
Köyiçi alışveriş alanı, kıyı bandı, iskele ve 
çevresidir (Şek.5).

Beşiktaş merkez bölgesi bugün ulaşım ağı için 
önemli bir düğüm noktası olup, transit amaçla 
kullanılan meydanlar, anıt ve çevreleri, 
alışveriş alanları ve parklar yer almaktadır. 
Levent yönünde merkezi işalanına ve köprü 

Fotoğraf 1 - 1960’larda Beşiktaş  / Beşiktaş in 1960’s.

Fotoğraf 2 - 1960’larda Barbaros Bulvarı / Barbaros Boulevard in 1960’s.

Şekil 4 - Çalışma Alanının Tarihsel Gelişimi  / Historical Development of the Study 
Area.
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bağlantısına, sahil şeridi ile bir yönde Sarıyer, diğer 
tarafta ise, Kabataş, Eminönü, Taksim gibi merkezlere 
bağlanmaktadır. Ayrıca, deniz ulaşımı ile erişim 
sağlayanlar için bir aktarma noktası olarak da kullanılır. 
İskeleden varıldığında, kullanıcıların doğrudan 
duraklarla karşılaşması, kullanıcının sirkülasyonu 
açısından yönlendirici değil de daha çok karmaşık bir 
etki yaratmaktadır. 75. Yıl Cumhuriyet Meydanı 
da bu düğüm noktasının Merkezi İş Alanlarına 
giden aksı üzerinde ilk noktadır.

75. Yıl Cumhuriyet Meydanı, batıda Barbaros 
Bulvarı, güneyde Çırağan Caddesi ile sınırlı 
üçgen formlu bir alandır (Şek. 6). Otobüs ve 
dolmuş durakları ile yoğun bir ulaşım odağıdır 
. 75. Yıl Cumhuriyet Meydanı, bölgedeki 
en kalabalık alandır. İş, ticaret ve eğitim 
etkinliklerine bağlı olarak gündüz, eğlence, 
yeme-içme etkinliklerine bağlı olarak da gece 
yaşamı canlı olan bir bölgedir. Beşiktaş halkı ise 
yaya olarak kolayca ulaştıkları alanı genellikle 
alışveriş ve rekreasyon amaçlı kullanmaktadırlar 
(Foto. 3).

Meydan Mekanını Oluşturan Ögeler Açısından 
75.Yıl Cumhuriyet Meydanının İncelenmesi

Meydanın Sosyo-Psikolojik Ögeler Açısından 
İncelenmesi 

Meydanı meydan yapan özelliklerinden birinin kullanıcı 
ve meydanın kullanıcı ile olan diyaloğu olduğundan 

Şekil 5 - Beşiktaş merkez bölgesinde yer alan kentsel açık alanlar  
/ Urban open spaces located in center area of Besiktas.

Şekil 6 - 75.yıl Cumhuriyet Meydanı  / Cumhuriyet Square  

Fotoğraf 3 - Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı / Republic and 
Democracy Monument
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kavramlar kısmında bahsedilmiştir. Her meydan herkese 
aynı duyguları vermeyebilir. Ancak her meydan bulunduğu 
kültürün birçok özelliğini kendinde barındırır. Meydan 
sadece sert zemin ve etrafı yapılarla çevrili bir alan değildir. 
Meydan içinde duygu, düşünce, imge, manzara ve manevi 
değer içeren bir mekan olmalıdır. Bu sayede meydan sosyal 
yaşantının hareketin ve bereketin odak noktası olacaktır. 

Meydan iskele meydanı, Dolmabahçe ve Çırağan 
Caddeleri ve Barbaros Bulvarı’nın kesiştiği noktada 
yer almaktadır. Meydanda yer alan sınırlı ölçüdeki yeşil 

alanlar ve sınırlı sayıdaki banklarla rekreatif işlevleri 
oluşturmaktadır. Meydan etrafında toplu taşıma araçları 
durağı ve bulunduğundan ağırlıklı olarak geçiş ve ulaşım 
amaçlı kullanılmaktadır.  Bunun yanı sıra araç park etme, 
otobüs bekleme, uyuma (evsizler), bilet ve yiyecek satış ile 
kampanya ile gösteriler, kampanyalar ve yardım faaliyetleri 
gibi özel amaçlar için de kullanılmaktadır (Foto. 4).

Kısaca çalışma alanı içindeki kentsel açık alanlar gerek 
sınırları gerekse işlevleri açısından tam anlamıyla 
meydan fonksiyonunu yerine getiremeyen açık 
alanlardır. Bu açık alanlar ulaşım odakları ve aksları 
ile parçalanmış rekreasyon alanlarıdır. Ulaşım ile içiçe 
olması meydanın dış çeperinin yoğun kullanılmasına 
neden olmaktadır. Geceleri evsizler için uyuma 
alanı olarak kullanılması güvenlik açısından sorun 
teşkil etmektedir. Alanın alışveriş yapılan yapılara, 
kırtasiye ve ozalitçilere yakın olması da insanların 
burayı kullanmasını sağlamaktadır. Ayrıca çevresinde 
tarihi dokuya sahip yapıların olması ziyaret açısından 
memnun edicidir.

Meydanın Fiziksel ve Estetik Ögeler Açısından 
İncelenmesi 

Büyük kentlerin hızlı yaşam temposu insanların bu 
meydanı, yeterince algılayamadan geçip gitmelerine 
neden olmaktadır. Beşiktaş konumu gereği deniz Fotoğraf 4 - Meydan farklı amaçlarda kullanılmaktadır. / Square is 

used for different purposes.
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ve kara trafiğini birbirine bağlayan bir merkez 
durumundadır, bu nedenle günün her saati yoğun 
yaya sirkülasyonu ile karşı karşıyadır. Otobüs 
durakları görsel olarak meydanın algılanmasını 
zayıflatmaktadır. Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 
otobüs duraklarının konumunun yeni bir meydan 
düzenlemesiyle değiştirilmesi gerekmektedir (Çize. 
3-4). 

Meydanın Mekansal Kalite Anlamında 
Değerlendirilmesi
Kentsel açık alanların günümüzün değişen koşullarına 
göre değerlendirilmeleri, yaşanabilir alanlar olarak 
tasarlanmaları özellikle büyük kentlerimizde önem 
kazanmaktadır. Özellikle son on yılda dünyadaki 
teknolojik, bilimsel gelişmeler paralelinde kentleşme 
kavramının yeniden sorgulaması ile beraber; 
kentlerdeki yaşanabilirlik, insanların yaşam kalitesi ve 
kentsel mekan kalitesinin geliştirilmesine yönelik ciddi 
araştırmalar yapılmakta ve bunların sonuçları araştırma 
raporları olarak sunulmaktadır. Kentsel mekan bir 
şehrin/kentin ana bütünleşme aracıdır. Kentsel mekanlar 
kentlilerin ya da değişik kullanıcılarının kültürel 
birikimlerini paylaştığı, aktardığı, tekrar öğrendiği 
yerlerdir. Aynı zamanda kentin tanımlanması (o kente 
dair imaj oluşumu) bağlamında kullanıcıların; kültürel 
kimlikleri, kişisel gelişimleri ve insanların birbirleriyle 
etkileşimleri sonucu kentli olma deneyimini elde etmesi 
de bu mekanlarda olmaktadır. Kentlerde ya da şehirlerde 
kamusal mekanla ilgili karşılaştığımız pratik ve 
kavramsal problemlerin birçoğu metodolojiktir. Bunun 
sebebi, “kamusal mekan” denildiğinde neyin anlaşıldığı 
ya da neyin kastedildiğinin tam olarak bilinmemesidir. 
Aslında bu karmaşanın anlaşılabilmesi sorunu sosyal, 
politik, fonksiyonel ve estetik meselelerin gelişigüzel 
ele alınması ile değil de bilimsel anlamda uzmanların bu 
konuları net bir şekilde araştırmalarıyla ilgili buldukları 
çözümlerin ortaya koymasıyla aşılabilir. 

Bulgular diğer çalışmalarda olduğu gibi bazı çelişkileri 
ortaya koyması bakımından önemlidir. Bilindiği gibi 
kentsel açık alanların başarısı, büyük oranda erişilebilir 
olmasına, çağımızın gereksinimlerine karşılık veren 
kullanım biçiminin var olmasına, sosyal yönden güçlü 
bir ortam oluşturmasına, konforlu olmasına ve kimliğine 
bağlıdır.
Beşiktaş ilçesinde belirlenen çalışma alanının bilgi tespiti 
yapılmış, fotoğraflama-haritalama gibi görsel teknikler 
kullanılmış ve çizelgeler-tablolar hazırlanmıştır. Anket 
çalışması yapılarak,  araştırma alanı olan 75. Yıl 
Cumhuriyet Meydanını oluşturan ögelerin, mekansal 
kalite ilkeleri açısından değerlendirmesi yapılmış,  
öneriler ortaya konmuştur (Çize. 5).

• Meydanların her tür kullanıcı grubu tarafından ulaşı-
labilir olması,  
• Meydanlarda fiziksel ve görsel bütünlüğün sağlanma-
sı, 
• Meydanların sosyal açıdan gerekli olanaklarla dona-
tılmış olması, 
• Meydan içerisindeki yeşil dokunun bitkisel tasarım il-
kelerine (Uyum ve zıtlık, tekrar, denge, sıra, ölçü oranı, 
birlik ve çeşitlilik) uygun olması, 
• Meydandaki donatı elemanlarının (zemin döşemeleri, 
oturma birimleri, çocuk oyun alanları, çöp kutuları vb.) 
tarihi ve kent kimliğine uygun olması, 
• Meydanların kent estetiğine etkisi gibi ilkelerden de-
ğerlendirmelerde yararlanılmıştır (Çize. 6).

Bu çalışma yapılırken, geçmişten günümüze çalışma 
alanının geçirdiği tipolojik gelişimin ele alınabilmesi 
için günümüz hava fotoğraflarından ve eski haritalardan 
yararlanılmıştır. Ayrıca bölgenin tarihi gelişimi, yakın 
çevreleri ve ulaşım özellikleri de incelenmiştir. Meyda-
nın karakteristik ve belirgin özellikleri vurgulanmıştır. 
Seçilen alanlarda fotoğraflama çalışması ve meydanda 
yapılan sörvey çalışmalarının çeşitli tablolara dökülme-
si çalışması yapılmıştır (Çize. 7-8).

Kullanıcıların genel olarak çevre canlılığından, kültürel 
etkinliklerden ve sosyal çevreden memnun oldukları 
saptanmıştır. Konut, alışveriş ve dinlenme işlevlerinin 
bir arada oluşu ve alanın çeşitli ulaşım yollarının kesim 
noktalarında yer alması gece-gündüz, haftaiçi-haftasonu açık 
alan kullanımını ve memnuniyeti artırmaktadır (Çize. 9).

Beşiktaş merkez bölgesi kullanıcılar tarafından güvenli 
olarak değerlendirilmekle birlikte trafiğe karşı yaya 
güvenliğinin tam olarak sağlanmadığını anlaşılmaktadır.
Yoğun yaya ve taşıt trafiğine maruz Beşiktaş’ta yer alan 
kentsel açık alanlar kullanıcılar tarafından bakımsız 
olarak değerlendirilmektedir.

Beşiktaş’ta kentsel alanlar, kullanıcılar tarafından 
yüksek düzeyde erişilebilir bulunmakla birlikte yaya 
dolaşımının sık sık taşıtlarla kesintiye uğramasından 
şikayetçi oldukları anlaşılmaktadır (Çize. 10). Ulaşım 
kolaylığı en olumlu yönü olarak kabul edilirken, trafik 
sıkışıklığı da en olumsuz yönü olarak belirtilmektedir. 

Yalnız Beşiktaş’ta yaşayanların değil, İstanbul’un 
Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan birçok semtte 
yaşayan kişiler tarafından kullanılan Beşiktaş, her yaş ve 
meslek grubundan insanın genellikle alışveriş ve transit 
amacıyla kullandığı bir bölge olarak tanımlanabilir. 
Beşiktaş merkez bölgesinde yer alan kentsel açık alanlar 
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Çizelge 4 - Meydana ait estetik ögeler değerlendirmesi / Evaluation of the aesthetic elements of Square

Engel  Yaya yolunda menhol kapağı. Alanda yaya akışını yoracak engeller en yoğun 
kullanıldığı dış çeperlerinde toplanmıştır.

Sinyalizasyon    Standart dışı işaretleme

Kent Mobilyası Meydanda konforlu sayılabilecek oturma alanları yer alsa da insanlar bu alanı 
daha çok otobüs, dolmuş ve taksi beklemek kullanmaktadır. 

Meydanda otobüs duraklarından başka, telefon kulübeleri, bilet-gazete-dergi 
satış birimleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

Halk ekmek ve bilet satış

Yaya Yolu  Kaplama eksiklikleri

Yaya Geçidi Meydan etrafında 5 adet yaya geçidi bulunmaktadır. Yaya geçidi meydandaki 
temel işlevlerdendir.

Otopark  Meydan etrafında resmi otopark bulunmasa da Eski Yıldız Caddesi üzerinde 
araçlar park etmektedir.

Aydınlatma Gece sokak aydınlatması yeterlidir.
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MEYDAN MEKANINI OLUŞTURAN 
TEMEL ÖGELER

75. YIL MEYDANI

GÖZLEMLER ÖNERİLER

SOSYO- PSİKOLOJİK ÖGELER
Meydan etrafında toplu taşıma araçları 
durağı bulunduğundan ağırlıklı olarak 
geçiş amaçlı kullanılmaktadır.

Geçiş amacıyla gelen insanların meydanda 
kalmalarını sağlamak amacıyla oturma 
alanları ve bazı aktivite alanları 
tasarlanmalıdır. 
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SINIRLARIN SÜREKLİLİĞİ
Meydan etrafını otobüs durakları ve araç 
yolları çevrelenmiştir. 
Dolayısıyla sınırlandırıldığı söylenemez.

Meydan herdem yeşil bitkisel ögeler, ya da 
sınırlandırıcılar aracığıyla 
sınırlandırılmalıdır.

MEKANSAL KAPALILIK
Meydan etrafındaki duraklar görüşü 
kapatarak görsel ve fiziksel olarak 
meydanla olan ilişkiyi kesmektedir.

Duraklar yeniden tasarlanarak meydanın 
algılanmasına katkıda bulunulmalıdır.

ORAN VE ÖLÇEK
Meydandaki anıtsal ögeler döşeme 
elamanları ve boşluklar sayesinde 
algılanabilmektedir.

Anıtların ve meydanın algılanmasına 
yardımcı olmak için bitkilendirme ve 
aydınlatma fon oluşturulmalıdır.

YAYA DOLAŞIMI
Meydanın dış çeperinde yoğun bir yaya 
dolaşımı olmasına rağmen iç kısmı gece 
yaya dolaşımı için güvenli bir ortam 
oluşturmamaktadır.

Meydandan araç trafiğinin uzaklaştırılması 
ve yayaların iç kısımlarda daha güvenli 
dolaşımını sağlayacak önlemler aınması 
gerekir.

YER DÖŞEMELERİ SEVİYE 
FARKLILIKLARI VE ALT 
BÖLGELER

Meydan granit parke taşlarla döşenmiştir. 
Renkli granitlerle karelaj yapılarak 
monotonluktan uzaklaştırılmıştır.

Kırık ve oynayan taşlar tamir edilmelidir. 
Meydan içerisindeki sert zeminleri kırmak 
amacıyla bitkisel düzenlemel yapılmalı  ya 
da su ögeleri tasarlanmalıdır .
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BİTKİSEL ELEMANLAR Meydan içerisindeki düzenlemeler 
uygundur. ---

OTURMA BİRİMLERİ Meydan içerisindeki oturma alanları 
ihtiyacı karşılamaktadırdur.

Oturma birimleri meydanın fonksiyonundan 
dolayı kullanılmamaktadır. Yayaların 
meydanı kullanması sağlanmalıdır.

AYDINLATMA ELEMANLARI Meydan aydınlatması vardır fakat anıtların 
aydınlatmaları eksiktir.

Anıtların aydınlatmaları ve gece 
algılanbilmeleri için led aydınlatma 
yapılmalıdır.

SANATSAL OBJELER Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı sanatsal 
ögelerdir.

Anıtın algılanmasındaki sıkıntılar 
giderilmelidir.

SU ÖGESİ Meydanda su ögesi bulunmamaktadır. Meydana hareket katmak amacıyla su 
ögeleri tasarlanmalıdır.

DİĞER ÖGELER Meydanda donatı elemanı sıkıntısı yoktur. Donatı elamanlarında engellilerin kullanımı 
gözönünde bulundurulmamıştır.

Çizelge 5 - 75. Yıl Cumhuriyet Meydanına ait mekânsal kalite açısından gözlemler ve öneriler / The resulting observations and 
recommendations in terms of spatial quality
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Çizelge 6 - Beşiktaş’ın neye ihtiyacı var / What Beşiktaş needs Çizelge 7 - Nasıl bir yeşil alan ihtiyacı var / What kind of green 
field needed

Kriterler 75.Yıl Cumhuriiyet 
Meydanı

Ulaşılabilirlik
Toplu ulaşım sistemi çeşitliliği Çok yönlü otobüs, dolmuş, 

minibüs, vapur, motor

Toplu ulaşım sistemi saatleri Gündüz sık, gece seyrek

Büyüklük, kullanım 
yoğunluğu ve çeşitliliği

Büyüklük/ kullanım yoğunluğu oranı

Orantısız (Kullanım Barbaros 
Bulvarı üzerinde otobüs 
durakları nedeni ile 
artmaktadır.)

Kullanıcı çeşitliliği

Yaş, cinsiyet, 
engellilik

Her türlü gruba hitap etmek
tedir.(Engelliler için uygun 
değil)

Ekonomik durum Tüm ekonomik gelir grupları 
kullanmaktadır.

İşlev düzenlemeleri Yaya-trafik düzenlemeleri Araç trafiği ile yaya trafiği 5 
noktada kesişmektedir.

Meydan tipolojisi Tipoloji Tanımlanmamış meydan

Çizelge 8 - Mekan kalitesi açısından irdeleme / The discussion in terms of environmental quality

Çizelge 9 - Kullanım amacı / The intended use of the square
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kullanıcılar tarafından trafik sıkışıklığı, yaya güvenliği, 
kalabalık, çevre kirliliği konularında olumsuz olarak 
değerlendirilirken, erişim ve alışveriş olanakları, sosyal 
etkinlikleri yönünden olumlu olarak değerlendirilmiştir 
(Çize. 10-14).    

Konut-ticaret-dinlenme işlevlerinin bir arada 
bulunması günün her saatinde ve haftanın her 
gününde kalabalık ve canlı bir kullanımı mümkün 
kılarken yoğun kullanımı çevre kirliliğine ve trafik 
sıkışıklığına neden olmaktadır. Sorunların çözümü, 

Çizelge 11 - Yaş grubu / Age

Çizelge 12 - Cinsiyet / Gender

Çizelge 10 - Ulaşım şekli / Mode of transport 



161

KENTSEL MEKANDA KAMUSAL ALAN İLİŞKİLERİ

kullanıcının memnuniyet düzeyinin artırılması 
hedef olarak benimsediğimiz takdirde bölgenin bir 
bütün olarak projelendirilmesi, yaya mekanlarının 
sürekliliğini ve yaya güvenliğinin sağlanması 
önem kazanmaktadır. Yayalaştırma yaklaşımlarının 

açık alan kalitesini arttığı çeşitli çalışmalarda ortaya 
konulmaktadır (Çize. 15-16). 

Kentte yaşayanlara en iyi şekilde hizmet verebilmesini 
sağlamak için, içerdiği değerleri göz önüne alarak 

Çizelge 13 - İkamet  / Residence

Çizelge 14 - Kullanıcılar / Users

Çizelge 15 - Eksiklikler / Defects
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meydan düzenlemeleri yapılması Beşiktaş’ın önemini 
arttıracaktır.

Geçmişten günümüze kadar oluşan bütün kentler için 
ortak olarak söylenebilecek belirli özellikler vardır. 
Bunların en önemlisi, kentlerin sürekli değiştiği, 
dönüştüğü ve bu değişim/dönüşüm süreci içerisinde 
de barındırdığı tüm sosyal, ekonomik ve kültürel 
sistemler ile bireyleri de etkileyerek dönüştürdüğüdür. 
Bu anlamda kentlerin, insan davranışlarını ve 
ilişkilerini, bireylerin zihinlerindeki çağrışımları 
doğrudan etkilediği kolaylıkla söylenebilir. İnsanlara; 
farklı olanla karşılaşma, onu tanıma ve onunla 
etkileşim içinde olma fırsatını sağlayan kent, bu fırsatı 
sahip olduğu birçok araç sayesinde bireylere sunabilir. 
Bu araçların kentsel alanda ortaya çıkan en güçlü 
unsuru şüphesiz ki kamusal alanlardır. Kentlerin var 
olabilmesi, o kentteki yaşam kalitesi, hareket etme, 
kolektif, kültürel ve sosyal yaşam gibi unsurların 
varlığına bağlıdır.

Bu çalışmada; kentteki bireyleri bir araya 
getirebilecek ve çeşitli aktivitelere ev sahipliği 
yaparak kentsel yaşamı daha sağlıklı ve dinamik 
kılabilecek açık kamusal alanların, kentliler için 
bir anlam ifade etmeyen işlevsiz, pasif bir kimliğe 
büründüğü bulguları saptanmıştır. Oysa kentler ve 
kenti oluşturan yapılar ve boş alanlar tasarlanırken, 
sosyal hayattan bağımsız olarak düşünülmemeli, her 
zaman kentin toplumsal içeriği, bireylerin beklentileri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilmelidir. 
Bir mekan her zaman, toplumun her kesimine 
hitap edebilecek, birbirinden çok farklı aktivitelere 
ve sosyal etkileşimlere zemin hazırlayabilecek, 
insanlara farklı yaşam alanları sunabilecek zenginlikte 
biçimlendirilmelidir. Ancak bu şekilde birey yaşadığı 
kentte mutlu olur, o kente ait hisseder ve ait hissettiği 
alanı sahiplenerek onu da kendi istekleri ve ihtiyaçları 

doğrultusunda özgürce şekillendirir. Bunun sonucu 
olarak, içinde barındırdığı toplumu hem sosyal, hem 
ekonomik, hem kültürel açıdan doğru yansıtan, özgün, 
birleştirici, özgürleştirici ve sosyal hayatı geliştirici 
kentler ve kentsel mekanlar ortaya çıkar.

Çizelge 16 - Alanın verdiği his / The feel of the area
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APARTMAN TİPOLOJİSİNDE GEÇMİŞTEN BUGÜNE; 
KİRA APARTMANINDAN “REZİDANS’A” GEÇİŞ

THE APARTMENT TYPOLOGY FROM PAST TO PRESENT: THE 
TRANSITION FROM RENTAL APARTMENT TO “RESIDENCE”

Tülin GÖRGÜLÜ *1

Özet
Osmanlı İmparatorluğu’nda batılılaşma çabaları ile birlikte yabancı devletlerle kurulan ilişkiler ve bu devletlerin 
Pera olarak adlandırılan Beyoğlu’nda elçiliklerini, hastahanelerini kurmaları, batılılara özgü bir yaşam biçimi 
olan apartmaların da ilk kez bu bölgede inşa edilmeleri sonucunu doğurmuştur. Cumhuriyet döneminde öncelikle 
seçkinlerin yaşam biçimine karşılık gelen apartmanlar, süreç içerisinde toplumun barınma gereksinimini karşılayan 
en önemli yapı tipolojisi olmuştur. Farklı üretim biçimleri ve farklı aktörlerle Türkiye’de  yaklaşık 150 yıldır üretilen 
apartmanlar, devlet eli ile oluşturulan organlarla da konut sorununa çözüm bulabilmek amacı ile inşa edilmişlerdir. 
Bugün gelinen noktada Türkiye’de apartman; çok sayıda üretilen toplu konutlardan, gökdelen biçiminde tasarlanan 
rezidans olarak adlandırılan lüks konutlara dek çeşitlenmiştir. İnşaat sektörünün halihazırda Türkiye’de ekonomiyi 
ayakta tutan ve yan sektörleri de hareketlendiren bir rol oynaması nedeniyle, rekabetin artması, yeni konseptlerde, 
yaratıcı tasarımların önünü açmakta ve apartmanların yeni yaşam formatlarını da tartışma ortamına getirmektedir.
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Abstract
The Ottoman Empire’s new relationships with foreign nations due to Westernisation attempts led to the establishment 
of consulates, hospitals and schools in the Pera (Beyoglu) neighbourhood of Istanbul and proliferated the construction 
of apartment buildings in the same area, a trend that spilled over to the rest of the public over time. Apartment 
buildings were mostly occupied by the elite during the Republic era, but they increasingly became the primary building 
typology supplying the housing needs to the general public. Over the last 150 years, these apartment buildings have 
been constructed via different methods and actors, including governmental support, to find a solution to Turkey’s 
housing problem. Today’s landscape of apartment buildings includes a diverse array of solutions from collective 
housing to luxury residences designed as tall high rises. The prominent role of Turkey’s construction sector as fuel 
for the economy and a force that rejuvenates dependent sectors has also led to increased competition, development 
of new concepts and creative designs, generating a forum of discussion for the role of the apartment building in new 
settings of living.

Keywords: Apartment Building, Residences, Collective Housing



167

APARTMAN TİPOLOJİSİNDE GEÇMİŞTEN BUGÜNE; KİRA APARTMANINDAN “REZİDANS’A” GEÇİŞ

Giriş
Çok katlı ve çok ailelik yaşam, yani apartman yaşamı; 
Türkiye’de 19.yüzyıl sonlarında başlamış, pek çok 
farklı biçime evrilerek çeşitlenmiştir. Makale bu süreci 
ve bugün gelinen noktada “apartman”ın yüklendiği 
anlamları irdelemeyi hedeflemektedir.

Apartman yaşamının Avrupa’da yaygınlaşmaya 
başlamasında etkin olan süreç; 1.Dünya savaşından 
sonra Avrupa’da hükümetlerin desteği ile işçi, memur ve 
çalışanlar için büyük konut projeleri gerçekleştirilmesi 
olmuştur. ABD’de de bu süreç 1937 yılında konut 
yasasının kabul edilmesiyle, tüm eyalet yönetimlerinin 
düşük gelirli ailelere konut sağlanması için kredi ve destek 
sağlamasıyla hız kazanmıştır. 2. Dünya savaşı öncesi 
İtalya ve Almanya’da özellikle işçiler için çok sayıda 
konut apartman olarak yapılmıştır. 2. Dünya Savaşının 
ardından artan yapı maliyetleri, nüfus hareketleri ve 
büyük kentlerdeki çalışan sayısının artması nedeniyle 
kiralık konut talebi de çok yükselmiş, dolayısıyla 
apartman yapımı artmıştır (Balkan 1997).

Osmanlı’da kolektif yaşamın başlaması ise; kiralık 
odalar ile olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
15.yüzyılın ilk yarısından başlayarak,  Edirne ve İstanbul 
gibi büyük kentlerde vakıflara ait kiralık dizi odalar 
bulunuyordu, bu çok sayıda ailenin aynı yapıyı bağımsız 
odalar ve ortak sağlık donatılarıyla paylaştığı bir 
barınma biçimidir. 18.yüzyıl İstanbul’undaysa hiç örneği 
kalmamakla birlikte, varlığı dönemin resmi belgelerinden 
öğrenilen, her katı bağımsız olan, ayrı mutfak ve helası 
bulunan konutlar mevcuttu (Anon. 2007).

Öncel ise,  “Galata’da Yeni Bir Konut Tipi Apartmanlar” 
kitabında ilk apartmanların ortaya çıkış sürecini şu biçimde 
ifade etmektedir: “Galata’da ilk kolektif yaşama yönelik   
olarak tasarlanan yapılar “Maison”  veya “han” olarak 
tanımlanmakta, E. Goad tarafından 1905 yılında hazırlanan 
bir sonraki kadastral harita dizisinde bu binaların tanımları 
“Appartments” olarak değişmektedir. Bu bilgiler ışığında, 
apartman tipi konutlar olarak incelenen bu yapıların, inşa 
edildikleri dönemden daha sonra hazırlanan yeni plan 
dizilerinde apartman olarak tanımlandıkları rahatlıkla 
söylenebilir. Dolayısıyla bu bilgi söz konusu konutların 
yani apartmanların, daha önce Osmanlı konut biçimlerinde 
bu haliyle tanımlanmadığını ve çeyrek yüzyıllık bir süreç 
içinde adeta bir inşaat dalgası ile ortaya çıkmış olduğunu 
göstermektedir” (Öncel 2010).

Halihazırdaki konumuyla; Türkiye’de geçmişi yaklaşık 125 
yıl öncesine dayanan apartmanlarda yaşam alışkanlıkları ve 
beklentiler bugüne dek pek çok kırılma noktasından geçmiş, 
süreç içerisinde formlar, tipolojiler, yapım teknolojileri 

değişmiştir. Mübeccel Kıray’da apartmanlaşma sürecini 
şu şekilde özetlemektedir: “1880’li yıllarda ilk kez 
orta tabakaların ortaya çıkışı ile birlikte, sıra evler ve 
apartmanlar inşa edilmeye başlanmıştır. Orta tabakaları 
da batıya bağımlı iş örgütlerinde çalışanlar ve orta çaplı 
tüccarlar oluşturmaktadır. Bu kesim halk da ağırlıklı 
olarak gayrimüslimlerdir. Dolayısıyla apartman ve sıra ev 
türünden yapı örnekleri gayrimüslim mahallelerinde ortaya 
çıkmıştır. Sütlüce, Kasımpaşa, Tatavla, Elmadağ, Fener, 
Balat, Kumkapı, Yenikapı, Anadolu yakasında Kuzguncuk, 
Üsküdar, Yel değirmeni, Mühürdar sıra evlerin görüldüğü 
bölgelerdir” (Kıray 1978).

Bu tanımlardan sonra Türkiye’de ilk apartmanın ortaya 
çıktığı İstanbul’da; özellikle Beyoğlu’nda bu bağlamda 
önemli örnekler üzerinden konuya bakılacak olursa; 

Şekil 1 - T.Görgülü arşivi, 2014 / T. Görgülü’s archive, 2014

Fotoğraf 1 - Decugis evi, T.Görgülü arşivi, 2015 / Decugis 
House, T. Görgülü’s archive, 2015



168

Tülin GÖRGÜLÜ

bunların arasından ilgi çekenlerden biri olan Decugis evi; 
(bugünkü Galata Oteli), 1895 ’de Vallaury tarafından inşa 
edilmiştir. (Şek. 1, Foto. 1) Binanın ilk sahibi M.Decugis’tir. 
Konut olarak inşa edilen bu yapı daha sonra merkezi 
konumu nedeniyle işyerine dönüşmüş, 1987 yılında ise 
yeniden elden geçirilerek otel olarak işletilmeye açılmıştır, 
halihazırda da otel olarak kullanılmaktadır. Meşrutiyet 
Caddesi’nden girilen ve dükkan olarak kullanılan bodrum 
kat üzerinde üç kat olarak yükselen yapıya daha sonra iki 
kat ilave edilmiştir (Can 1993).

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve özgün örneklerden 
olan; İtalyan mimar d’Aranco’nun  saray terzisi Botter’e  
1900 yılında yapmış olduğu Botter apartmanı  da, cephe 
süslemeleri, dökme demir parmaklıkları ile  orijinal bir “Art 
Nouveu “ apartman örneğidir. (Foto. 2) Bina hem konut hem 
de atölye işlevlerini içinde barındırmaktaydı. Neo-barok  
motifleri Viyana Art Nouveau’sunun çiçeksi motifleriyle 
birleştiren oldukça çekici bir yapıdır (Batur  2001).

Paralel süreçte hem kullanıcıları, hem de üslup 
özellikleri açısından farklılık gösteren apartman tipi 

Fotoğraf 2 - Botter Apartmanı, Cumhuriyet Dergi, Cumhuriyet 
gazetesi hafta sonu eki, 2001,İstanbul / Cumhuriyet Journal, 
Cumhuriyet Newspaper Weekend Supplement, 2001, İstanbul

Fotoğraf 3 - Tayyare Apartmanları ,Yavuz Y.1993 / Tayyare 
Apartments, Yavuz Y.1993

Şekil 2 - Tayyare Apartmanları planları, Yavuz Y.1993 / Plans of 
Tayyare Apartments, Yavuz Y.1993
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yapılar da vardır. Bu yapılar merkezi yönetim tarafından 
Türk mimarlara yaptırılmış ilk örnekler sayılabilir. 
Aynı zamanda Türkiye’de  toplu konut niteliğindeki 
ilk uygulamalardan biri de “Tayyare Apartmanları” dır 
(Foto. 3, Şekil 2).

1918 yılında Mimar Kemaleddin Bey tarafından 
İstanbul’da gerçekleştirilen hem apartman, hem de toplu 
konut niteliğindeki Tayyare Apartmanları’nın yapım 
amacı; 1918’de Cibali, Fatih, Altımermer yörelerini yok 
eden büyük yangında evlerini ve ailelerini yitiren aileleri 
barındırmaktır. Bu nedenle ilk kez “Harikzedegan 
Apartmanları” olarak adlandırılmışlardır. Binaların 
yapımı 1919’da başlamış, 1922’de tamamlanmıştır. 
Harikzedegan Apartmanları Cumhuriyet’in ilanından 
kısa bir süre sonra gelir sağlamak amacı ile yeni kurulan 
Türk Hava Kurumu’na devredilmiş, 1980’li yıllarda 
otele dönüştürülmüştür. 25 dükkan, 124 daire ve bunlara 
bağlı olarak kullanıma açık/kapalı teras, çamaşırlık, 
kömürlük gibi servisleri içeren bu konut topluluğu 
birbirini kesen iki iç sokağın çevresinde inşa edilmiş, 
ortalarında ortak olarak kullanılan avluları bulunan dört 
bloktan oluşmuştur. Tayyare Apartmanları İstanbul’da 
betonarme iskelet sistemi ile gerçekleştirilen ilk yapı 
grubudur. Tayyare Apartmanları’ndaki plan çözümleri 
Batı Avrupa kentlerinde, sanayi devrimi sonrasında hızla 
artan, kentsel nüfusun barınma gereksinimini karşılamayı 
amaçlayan, çok katlı sosyal konut yapılarının plan 
çözümlerini anımsatmaktadır (Yavuz 1993).

Farklı bir statüde incelenecek, Teşvikiye’de döneminin 
en görkemli yapılarından olan Maçka Palas, 1922 
yılında Türkiye’ye demiryolu müteahhitliği yapmak 
üzere gelen Vincenzo Caivano tarafından Mongeri’ye 
yaptırılmıştır (Foto. 4, Şek. 3). Binaya gelen ziyaretçilerin 
karşılandığı ve sürekli bir 
görevlinin bulunduğu resepsiyon 
bulunmaktadır. Blokların 
her katında 2 daire vardır. 64 
geniş dairede salonlar cadde 
cephesine, uzun bir koridora 
açılan 4 oda aydınlıklara, 2 oda 
ise arkaya bakmaktadır. Yapıldığı 
dönemde tüm inşaat malzemeleri 
İtalya’dan getirtilmiştir. Arka 
bahçede ise; meyve ağaçları, 
çiçek tarhları, tenis kortu ve 
sera bulunmaktaydı (Anon 
1995). Maçka Palas daha sonra 
tadilattan geçirilerek bir bankanın 
yönetim binasına dönüştürülmüş, 
günümüzde ise otel olarak 
yeniden işlevlendirilerek 
yaşamına devam etmektedir.

Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından yaşanan 
sosyal ve ekonomik değişiklikler bir anlamda kentlerin 
büyümesini ve fiziksel yapıdaki dönüşümü de gündeme 
getirmiştir. Devletin ağırlıklı olarak sanayiye yatırım 

Fotoğraf 4 - Maçka Palas, T.Görgülü arşivi, 2014 / Maçka Palas, 
T. Görgülü’s archive, 2014

Şekil 3 - Maçka Palas kat planı, T.Görgülü arşivi, 2014  / Floor plan of Maçka Palace, T. 
Görgülü’s archive, 2014
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yapması, 2. Dünya Savaşı önce kişisel birikim sahibi 
olan kişilerin de konuta yönelmesini getirmiştir.  Konuta 
yönelme, bir yandan da kira geliri sahibi olabilmek 
amacı ile apartmana yönelim biçimine dönüşmüştür. 
Erken Cumhuriyet dönemi yapıları olarak tanımlanan bu 
apartmanlar, döneminin paralelinde batıdaki modernist 
çizgileri takip eden nitelikli mimarilere sahiptirler. 

Erken Cumhuriyet döneminde çok katlı konut üretim 
biçimlerine göz atıldığında genel olarak; yeni yeni 
oluşturulmaya çalışılan kent burjuvalarının kendi 
birikimleri  ile  apartmanlar yaptırdıkları görülmektedir. 
Bu apartmanlar da daha çok belirli bir gelir elde etmek 
amacı ile yaptırılmakta ve kiraya verilmekteydi. Bu 
nedenle 1930-40 yılları arasında yaptırılmış olan 
özel mülkiyette bulunan konutlar “kira evleri” olarak 
adlandırılmaktaydı. Birikimini çok birimli konuta 
(apartmana)  yatırabilen yüksek gelirli mal sahibi ki         
– bu dönemde çoğunluğu ticaret zenginleriyle avukat, 
doktor gibi yüksek gelirli serbest meslek sahiplerinden 
oluşmaktaydı –  yaptırdığı konutun birimlerini, çoğunlukla 
da apartmanların dairelerini kiraya veriyordu. Daireleri 
kiralayanlar da üst-orta tabakanın yaşam biçimine dahil 
olmak isteyen, ancak birikimini taşınmaz mala yatırmak 
istemeyen kişilerden oluşuyordu (Foto. 5).  

1930-40’lı yıllarda yapılan apartman örneklerine göz 
atıldığında; batıdaki modernist dönem yansımalarının 
net olarak Türkiye’deki sivil mimariyi etkilediği 
gözlenmektedir. Bu yapılar tasarım özellikleri açısından 
incelendiklerinde de; modernist kalıpların ön plana 
çıktığı, kişilikli bir mimari ile (ciddi bozulmalara 
rağmen) bugüne dek varlıklarını sürdürdükleri 

söylenebilir. Modern mimarinin en önemli özelliği olan 
primer formlardan yola çıkarak tasarım bütünlüğüne 
erişme ve beyaz renk kullanımı bu dönem yapılarında 
da ön plandadır ve dönem mimarlığı kübist evler 
terminolojisini geliştirir.  

Bir önceki dönemde varolan gösterişli, süslü, büyük 
apartmanların yerini, tamamen sade, net ve düz 
çizgilere sahip, süsleme ögelerinin yer almadığı daha 
mütevazi yapılar yer almıştır. Genellikle  bu apartmanlar 
adlarını da  yaptıran kişilerin isimlerinden almaktadır. 
Geleneksel Türk aile yapısında da değişimlerin ortaya 
çıkması, büyük ailenin parçalanarak, çekirdek aileye 
dönüşümün hızlanması apartman tarzı yaşama olan talebi 
çoğaltmaktadır. Bu yeni apartmanların taşıyıcı sistemleri 
ise kargir yığma, kısmi betonarme olarak seçilmekte, buna 
bağlı olarak pencere açıklıkları ve mekan bölüntüleri de 
değişmektedir. Kalorifer kullanımı ile bağlantılı olarak 
plan şemaları da, merkezi hole açılan  veya koridorda 
sıralanan odalar biçiminde tasarlanmaktadır.

Apartman ve konut üretim biçiminin farklı bir boyutta 
ele alınması konusunda en önemli karar devletin konut 
üretiminde rol alması için 1937 yılı Nisan ayında Emlak 
ve Eytam Bankası içeriğinde Emlak Bank Yapı Ltd.
Şti.’nin kurulmasıdır. Bu kapsamda ilk gerçekleştirilen  
proje de 1945 yılında yapımı tamamlanan “Memurin 
Apartmanları - Saraçoğlu Mahallesi’dir. Saraçoğlu 
Mahallesi’nde 145 daire bulunmakta ve bu dönemde 
Türkiye’de yapılan ilk toplu konut örneği olarak 
tanımlanmaktadır. Mimarisini Paul Bonatz’ın yaptığı bu 
proje, konvansiyonel bir teknoloji ile 240 gün gibi çok 
kısa bir sürede gerçekleştirilmiştir (Güvenç, Işık 1999).

Fotoğraf 5 - Ankara’da Osman kira evinin cephe ve planı, Anon.1937 / Elevation and plan of the house of Osman Kira in 
Ankara, Anon.1937
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Yerleşme düzeni olarak  tipik Alman konut yerleşmelerinin 
(Bauhaus ilkelerinin) uygulandığı projede bina cepheleri 
geleneksel Türk mimarisinden de izler taşımakta, 3 kat 
olarak düzenlenen binalar geniş saçaklar ve çıkmalarla 
tamamlanmaktadırlar (Foto. 6).
 
1950’lerde  Türkiye’de, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak 
üzere büyük kentlere göç hızlanmış, bunun paralelinde 
kalabalıklaşan kentlerde büyük bir konut açığı ortaya 
çıkmıştır. Gerek gecekondu önleme bölgelerinde devlet 
eliyle üretilen konutlar, gerek Kooperatifler ve Emlak 
Bankası’nın ürettiği konutlar yoluyla bu konut açığı 
kapatılmaya çalışılmıştır. Yine bu dönemler özellikle 
büyük kentlerin geleneksel yapılarını kaybetmeye 
başladıkları dönemlerdir. Müteahhit  adı verilen özel 
girişimciler, yap-sat yöntemiyle özellikle ahşap  yapıları 
yıkarak, koruma kurullarının henüz oluşturulmamış 
olması nedeni ile  de, yerlerine apartmanlar yapmışlardır. 
1950 sonrası gerek gecekondu alanlarının yaygınlaşması, 
gerekse Emlak Bankası ve kooperatifler yoluyla yeni 
açılan imar alanlarındaki yapılaşmalar  İstanbul’un  hızlı 
bir kentsel büyüme sürecine girmesine neden olmuştur. 
O döneme dek Tarihi Yarımada, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy, 
Beşiktaş aksının dışına taşmayan yerleşme alanları 
Mecidiyeköy, Balmumcu ve özellikle Levent Bölgesi’nin 
inşa edilmesi ile birlikte bu akslara doğru büyümeyi 
sürdürmüştür. İstanbul’da Boğaz Köprüsü’nün henüz 
inşa edilmemiş olması nedeni ile Anadolu Yakası daha 
çok sayfiye alanı niteliğini sürdürmekte, yine kısmi 
olarak banka evleri ve kooperatiflerin yerleşme alanları 
özelliğini göstermektedir. 1950 öncesi yapılan özellikle 
iddialı mimarileri ile ortaya çıkan gösterişli, modern, 
kübik apartmanlar yerlerini 1950 sonrası kooperatifler 

ve Emlak Bankası tarafından üretilen apartmanlara 
bırakmışlardır. Bu yapılarda modern çizgiler sürmekte, 
özellikle Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası hızlı bir 
biçimde inşa edilen apartman tipolojilerinin (konut 
kışlalarının-modernist dönemin ardından nasyonal 
sosyalist mimarinin de etkilediği bir karakter oluşmuştur)  
Türkiye’ye yansımaları bu dönemde de gözlenmektedir. 
İstanbul’da özellikle Levent Yerleşmesi ve Ataköy bu 
tipolojilerin önemli örneklerindendir.

Tüm anlatılardan özetle, 1950’li yıllar artık 
apartmanların gerek üretim biçimi, gerek sahiplilik, 
gerekse statü açısından biçim değiştirdiği yıllar olarak 
görülebilir. Artık apartmanlar  erken Cumhuriyet dönemi 
zenginlerinin kira geliri elde ettikleri yapılar değil, 
barınma gereksinimi olan orta gelirli kişilerin çağdaş, 
görece olarak konforlu yaşam alanlarına dönüşmüşlerdir. 
Bu işlevi üstlenen kurumlardan biri Emlak Bankası, diğeri 
de sendikalar tarafından oluşturulan kooperatiflerdir. 
Kooperatifler bu dönemde gerçek görevlerini üstlenerek, 
toplumun orta ve orta alt gelir düzeyine yönelik konut 
üretimine soyunmuşlardır. Bunun paralelinde  mimari 
özelliklerden, formlardan, kullanılan malzemelerden 
ödünler başlamıştır. Barınma sorununa yönelik apartman 
üretimleri de çok sayıda olmuş ve kentlerin fiziksel 
dokularında gözle görülür değişimler de yaşanmaya 
başlamıştır. Kısaca 1950’li yıllar  kentlerde yaşayanların 
apartmanlarla tanıştığı ve taşındığı  yıllar olarak 
adlandırılabilir.

1954’te mevcut konut kanununda yapılan düzenlemeyle 
serbest bırakılan kat mülkiyeti ile ilgili düzenlemeler, 
1965’te çıkan kat mülkiyeti yasası, yap-satçı düzenin yolunu 

açmıştır. Tasarımcıyı çoğunlukla saf 
dışı bırakan bu sistemde konutların 
herhangi bir dil birliği yansıtılmadan, 
genelde orta tabakaların acil 
ihtiyacını gideren, gelişmemiş 
sistemlerle ve düşük kaliteli 
malzemelerle üretilmesi; kalitesiz bir 
konut stoğunun oluşmasına neden 
olmuştur. 1964’te “İstanbul kat 
nizamları planı” ile mevcut yapıların 
kat sayısı arttırılmıştır. 1966’da bu 
madde yeniden düzenlenerek yığma 
sistemli yapılara da 1 kat ekleme izni 
verilmiştir (Kıray 1998).

Keyder bu süreci şu biçimde 
aktarmaktadır: “1960’lı yıllarda 
İstanbul’da Anadolu yakasında ve 
daha az sayıda olmakla birlikte Avrupa 
yakasında Marmara sahiline paralel 
giden banliyö tren yolu boyunca Fotoğraf 6 - T.Görgülü arşivi, 2014  / T. Görgülü’s archive, 2014
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Osmanlı’dan kalma köşkler oldukça yaygındı. Bunların 
hepsi geniş bahçeler içinde yapılmışlardı. 1960’lı yıllarda 
imar mevzuatının bu köşklerin arsalarının bölünebilmesine 
izin verecek şekilde değiştirilmesi yönünde ağır bir baskı 
uygulandı. Bunun sonucunda tek bir ahşap köşkün bahçesi 
olan bir arsa üzerine birkaç tane 5 ile 10 katlı apartman 
inşa edildi. Kilit gelişmelerden biri kat mülkiyetini tesis 
eden kat mülkiyeti yasanın kabulü oldu. O zamana kadar 
bir apartman dairesi üzerindeki mülkiyet, kooperatifçilik 
ilkelerine uygun olarak düzenlenmişti, her bir kat maliki 
binanın üzerinde inşa edildiği arsada hisse sahibiydi. Yeni 
hukuki düzenlemeyle birlikte gelişen orta sınıflar kendi 
evlerinin gerçek anlamda maliki oluyordu. 1960’lı yıllarda 
kentin dış çeperindeki müstakil evdense, yeni yapılmış 
bir apartmanda bir daire satın almak, orta sınıfın en 
önemli özlemi haline geliyordu” (Keyder 2001). Böylece 
geleneksel konut dokusunun apartmanlaşmaya başladığı 
bir sürece girilmiştir.

Bu dönem ve sonrasında yapılan apartmanlarla ilgili 
planlar incelendiğinde; gerek ayrık, gerek bitişik düzende 
inşa edilen yap-sat apartman bölgeleri, arsa büyüklüklerine 
göre sınıflandırılabilecek birkaç planimetrik şemanın 
tekrarı şeklinde oluşmuştur. Bu şemalar herhangi   bir 
tasarım disiplininin öncelikleriyle değil, müteahhitlerin 
uygulama sürecinde sezgileriyle geliştirdikleri ve piyasa 
içinde doğruladıkları bir orta sınıf yaşama formatı 
tarafından belirlenmiştir. Küçük üretim şekliyle üretilen 
bu apartmanların tamamı betonarme iskelet ve geleneksel 
tuğla duvar örgüsüyle yapılmış, ince inşaat donatısı ise 
yapı malzemesi piyasasının sunduğu menü tarafından 
belirlenmiştir. (Bilgin 1996)

Yap-sat düzeninin yaygınlaşmaya başladığı 1965 yılı ve 
sonrasında Türkiye’de özellikle büyük kentlerde artan 
göç olayı kentlerin kalabalıklaşması, merkezlere olan 
yığılmalar paralelinde, imar koşullarında da yapılaşma 
yoğunlukları arttırılmış, kat adetleri yükseltilmiş ve 
kentler yeni bir imar düzeni ile karşı karşıya kalmışlardır. 
Bu oluşum da  apartmanlaşmanın yolunu açan ve 
hızlandıran bir sonucu doğurmuştur. Kent merkezlerinin 
genel karakteristiği bozularak bitişik düzende çok katlı 
yapılardan oluşan ve hemen hemen karakteristik olarak da 
Türkiye’nin her yerinde aynı cephe ve plan özelliklerini 
gösteren bir doku ve büyük pencerelerden oluşan, yine 
yatay ve düşey hatların hakim olduğu, yap-sat apartmanları 
ortaya çıkmıştır (Foto. 7).

1960’lı yılların  apartmanlarının cephelerinde belli bir 
dönemde en gözde kaplama malzemesi mozaik  olarak 
ağırlık kazanmıştır. Bu malzeme ile  hem sade cepheler 
süslenebilmiş,  hem de cephelerde  yalıtımı sağlanabilmiştir. 

1960’ların sonuna doğru Yapı Kredi Bankası tarafından 
yeni bir apartman tipolojisi olarak ikramiye apartmanları 
ortaya çıkmıştır. Bankaların mudilerini arttırmak amacı 
ile çekilişle dağıttıkları ve ikramiye apartmanları sitesi 
olarak inşa ettirilen yapılarda ise; üst limit sınırı 100 
m2 olarak belirlenmiştir. Bu karar vergi kanunu ve bu 
alanın üzerindeki yapıların lüks konut tipine girmesi 
ile bağlantılı olarak alınmıştır. Çiftehavuzlar’da yapılan 
Yapı Kredi Bankası İkramiye Apartmanları’nda, 2 
oda, salon, mutfak ve banyodan oluşan neredeyse 
standartlaşmış bir plan uygulanmıştır.   Bu süreçte 
cephelerde de modernist anlayış paralelindeki mimari 

Fotoğraf 7 - Kadıköy çevresinde 1960’lı yıllardan bugüne dek varlığını sürdüren mozaik kaplama cepheli yap-sat apartmanları, 
T.Görgülü arşivi, 2014 / The build-and-sell houses tessellated around Kadiköy, which have remained standing from the 1960’s to the 
present, T. Görgülü’s archive, 2014
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arayışlar devam etmekte, ancak  doluluk boşluk 
oranları ile yatay ve düşey boyamalarla cephelere 
zenginlik kazandırılmaya çalışılmaktadır (Foto. 8). 

Bu dönemde  yapılan apartmanlar  içinde tasarlanan 
en özgün örnek; kuşkusuz İstanbul’daki Hukukçular 
Sitesi’dir. Corbusier’nin Unitede’Habitation konut 
bloğuna hem felsefi, hem de fiziksel anlamda 
benzeyen bu yapının mimarları Haluk Baysal ve 
Melih Birsel’dir. Corbusier’nin kübik formu ve cephe 
renklerinden oluşan bir geometri ile tasarlanan yapı, 
farklı çözümlerde ve büyüklüklerdeki dairelerle 
çok sayıda insanı, sosyal mekanlarla barındırmayı 
hedefliyordu (Foto. 9).

1970’li yıllara doğru daha önce de değinildiği gibi, –kat 
mülkiyeti yasasının da değişmesi paralelinde–özellikle 
İstanbul’da kentin sayfiye alanı olan Anadolu Yakası’nda; 

Bağdat Caddesi’ndeki ailelere ait yazlık villaların 
yıkılarak, müteahhit marifeti ile apartmanlara  
dönüştürülmesi söz konusudur. Ancak bu dönem 
yapılan yap-sat apartmanları kaliteli mimarilere 
sahip, tanınmış mimarlar tarafından tasarlanan, iyi 
etüt edilmiş yapılardır. Henüz yap-sat döneminde 
standart plan ve bina tipi (nereye olursa olsun 
uygulanabilecek bir plan ve cephe) uygulamasına 
geçilmemiştir. Bağdat Caddesi apartmanları, cephe 
malzemeleri, proporsiyonları ve cephe detaylarındaki 
arayışlarla İstanbul’daki modern apartman türlerinin 
iyi örneklerini oluşturmaktadır.

İnşa edildikleri dönemde cephe çeşitliliğini arttırmak 
amacı ile yapılan bu geometrik düzenler, farklı doku 
arayışları adeta temel tasarım disiplininin yansımaları 
gibidir. Bağdat Caddesi’ndeki apartmanlardaki 
bu ince  noktalar, bugünkü prekast elemanlarla 
yapılan konut tasarımlarında ortaya çıkan eklektik 
cephe mimarisi yanında gerçekten çok özel detaylar 
olarak kalmıştır. Özellikle yapılaşma yoğunluğunun 
arttırılması paralelinde, üçüncü nesil yap-sat 
dönüşümünü yaşayarak, giderek sayıları azalan bu 
apartmanlar da gelecekte yalnız fotoğraflarda kalacak 
gibi gözükmektedirler. (Foto. 10-11)

Fotoğraf 8 - T.Görgülü arşivi, 2015 / T. Görgülü’s archive, 2015

Fotoğraf 9 - Hukukçular sitesi yapıldığı yıllar, Anon.1968 / 
Hukukçular Housing Site from the years when it was built, Anon, 
1968

Fotoğraf 10 - Çelik Z., Özden E., Yönder A., 1979 / Çelik Z., 
Özden E., Yönder A., 1979

Fotoğraf 11 - T.Görgülü arşivi, 2016  / T. Görgülü’s archive, 2016
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Yine aynı dönemde SSK’lı üyelerin oluşturduğu 
kooperatifler, uygulamada önemli bir rol oynamışlardır. 
Özellikle sendikaların ön ayak olduğu konut kooperatifleri 
dikkati çekmektedir. Oyak sitesi, 1.Ordu Kooperatif 
evleri, Harp Akademileri Subay Yapı Kooperatifi bu 
yolla elde edilmiş büyük ölçekli yapı uygulamalarıdır 
(Sey 1994).

1970’lerin sonunda Emlak Bankası pek çok ilde sosyal 
konut inşaatına devam etmektedir. Ancak   üretilen 
konutlara yöneltilen bazı eleştiriler vardır.  Konut 
üretiminde henüz prefabrikasyonun kullanılmadığı, bu 
nedenle vakit kaybedildiği ve maliyetlerin arttığından 
bahis edilmektedir, Uygulanan planların çoğunda 99 
m2’lik konutlar yapıldığı, daha küçük dairelere de yer 
verilmesinin, maliyetleri düşüreceğini ve daha çok ailenin 
barınmasına olanak vereceği ifade edilmekte, projelerin 
hala 1960’ların anlayışına göre yapıldığı, bu anlamda 
Banka’nın yeni anlayışlara yönelmesi gerekliğinden 
söz edilmektedir. Banka’nın Levent projelerine göz 
atıldığında da yıldız ve sıra bloklardan oluşan basit plan 
şemaları öne çıkmaktadır (Foto. 12, Şek. 4) (Anon.1978).  

Bu dönemde Levent, Etiler Bölgesi de İstanbul’a yeni 
eklemlenen özellikle kooperatiflerin yapılaşmalarına 
açılan bir alan konumundadır. Beşiktaş ve Şişli’nin 
kentin yerleşik alanlarını sınırladığı bir dönemde Levent 
ve Etiler 60’lı yıllarda kentin oldukça uzak bir bölgesi 
olarak tanımlanmaktadır.

1980 ve 1990 yıllarını genel çok ailelik çok katlı 
konutlar bağlamında değerlendirmek gerekirse; bu 
süreçte kent dokusunu biçimlendiren fiziksel yapı 
ağırlıklı olarak kooperatifler ve Emlak Bankası’nın 
hayata geçirmiş olduğu konut projeleridir. Bu süreçte 
küçük girişimci olan müteahhit (yap-satçı) hala kent 
içi alanlarda ağırlığını sürdürmekte, kooperatifler ve 
Emlak Bankası ise  kentin yeni gelişme alanları sayılan 
bölgelerinde konut üretimlerine devam etmektedirler 
(Foto. 13).
 

1990 sonrası ise daha önce değinildiği gibi Emlak 
Bankası’nın kurumsal olarak inşaattan giderek 
uzaklaştığı, ancak özel sektör ve yatırım ortaklıkları ile 
büyük miktarda çok ailelik konut ürettiği bir süreçtir.

Bu dönemin İstanbul’daki en önemli projesi Emlak 
Bankası konsorsiyumları ile hayata geçirilen Bahçeşehir 
ve Ataşehir projeleridir. İstanbul’un yakınında bir uydu 
kent niteliğinde yapılmış olan Bahçeşehir projesi tek 
ailelik konutlardan, çok ailelik çok katlı konutlara dek 
geniş bir yelpazeye sahiptir. Etaplar halinde inşaatı 
süren Bahçeşehir projesinin halihazırda da bazı etapları 
devam etmektedir. Bu projede çok miktarda konut 
üretimi yapıldığı için, monotonluğu azaltmak, çeşitliliği 
sağlayabilmek amacı ile tasarımlar farklı mimari gruplar 
tarafından yapılmıştır. Genelde döneme damgasını 
vuran post-modernist akım, Bahçeşehir yerleşmesinin 
üslupsal özelliğini oluşturmaktadır. (Şek. 4-5) 

Şekil 4 -  Anon., 1978 / Anon., 1978

Fotoğraf 13 - 1980’li yıllar kooperatif apartmanları, T.Görgülü 
arşivi, 2015 / Cooperative Apartments in the 1980’s, T. Görgülü’s 
archive, 2015

Fotoğraf 12 - T.Görgülü arşivi,2015 / T. Görgülü’s archive, 2015
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1980 sonrası ithal malzemenin giderek yaygınlaşması 
paralelinde, inşaat malzemelerinin çeşitlilik kazanması, 
eşdeğer malzemelerin Türkiye’de üretilebilme 
olanağına kavuşulması, post modern akımın beslendiği 
eklektik cephe anlayışının yaygınlaşmasına neden 
olmuştur.

Bu paralelde Türkiye’de elbette öncelikle İstanbul’da 
yeni bir konut  konsepti gündeme gelmiştir. “Rezidans 
konutlar”. New York, Manhattan’daki pahalı yüksek 
konutları örnek alarak piyasaya sunulan ve üst gelir 
grubuna yönelik olarak moda veya fantezi biçiminde 
inşa edilen bu yüksek konutlar İstanbul’dan başlayarak,  
giderek tüm Türkiye’de yaygınlık kazanmıştır.

Modern sonrası yaşamın,  yeni bir barınma biçimi 
olarak sunduğu, çok katlı binalar olarak inşa edilen 
“rezidans”lar, kent merkezinden uzakta oturmak 
istemeyen kentli için, merkeze yakın bir yaşam 
alternatifi oluşturmalarıyla lüks konut sitelerinden 
ayrılır. Kent merkezinde site inşa edecek büyüklükte boş 

arsa bulunmaması ve olanların da maliyetlerinin yüksek 
olması nedeniyle, lüks konut sitelerine göre daha küçük 
parsellerde, bir anlamda ev-otel olarak kullanılmak 
üzere çok katlı binalar olarak inşa edilirler. Lüks 
konut siteleri ile yarışır niteliklere sahip bu binalar, bu 
sitelerdeki gibi karma işlevlidirler. Barınma işlevine 
yönelik olmasının yanında, alışveriş, eğlence, spor 
merkezi, ofis yapıları gibi çok sayıda yapı grubunu 
da bünyesinde barındırır. Bu sosyal zenginlik öyle bir 
boyuttadır ki, pek çok toplu konut yerleşmesi alt kentler 
niteliğindedir. Bu konutlarda temizlik, yemek hizmetleri 
de dahil olmak üzere tüm servisler profesyonel yapı 
işletmecileri tarafından karşılanmakta, kontrollu ve 
güvenli bir ortamın  kullanıcıya sunulması gündeme 
gelmektedir. Aktarılan yaşam koşulları nedeniyle 
konutların  stüdyo tipi biçiminde tasarlanmış olmaları 
beklenmektedir, ancak büyüklükler 70 m2’den 532 m2’ye 
dek değişmektedir. Tüketiciye moda olarak sunulan bu 
yaşam ve konut biçimi  belli alıcılar bulmaktadır (Foto. 
14) (Görgülü 2007).

Şekil 4 - T.Görgülü arşivi, 2014 / T. Görgülü’s archive, 2014

Şekil 5 - Emlak Bankası Bahçeşehir Ispartakule projesi, T.Görgülü 
arşivi, 2010 / Emlak Bank Bahçeşehir Project, ‘Ispartakule’, T. 
Görgülü’s archive, 2010

Fotoğraf 14: Metrocity blokları,T.Görgülü arşivi / A view from Metrocity 
towers, T. Görgülü’s archive, 2014
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Yine çok katlı, çok ailelik, konutlar arasında son 
dönemde hatırı sayılır bir orana ulaşan “rezidans” 
konutlar da Saphir ve Trump Tower ile uluslar arası 
bir boyuta taşınarak, uluslar arası gayrimenkul 
piyasasında yüksek fiyatlarla satışa sunulan konutlar 
olmuştur. (Foto. 15)

Ülkemizde yaklaşık 120-130 yıllık bir serüveni olan çok 
katlı konutlar “apartmanlar”; inşa edildikleri ilk dönemde 
de prestij sembolü olarak algılanmışlardır. Dış cephe 
açısından oldukça süslü, gösterişli mimarileri ve zengin 
iç mekan çözümleri ile belki bugün rezidans olarak 
adlandırılan çok katlı konutlarla benzerlik kurabilirler, 
ancak aradan geçen zamanda gerek yapım teknolojisi 
olarak, gerekse mekan kurgusu olarak çok farklı bir 
noktaya gelmişlerdir. İlk yapıldığı dönemde sermaye 
sahibi kişilerin yatırım veya kira amacı ile yaptırdıkları  
“….bey” apartmanları, bugün organize inşaat firmaları 
tarafından gayrimenkul piyasalarına sunulmak üzere inşa 
edilmektedir. Apartman kelimesinin veya apartmanda 
yaşamanın  zaman zaman prestij, zaman zaman modernlik 
anlamına geldiği bir ortamdan “bir apartman dairesine, 
bu bağlamda bir eve sahip olma” fikrine gelinmiştir. Bu 
fikir ise çoğunlukla orta, orta alt  gelir  grubuna ait kişiler  
için;  başını sokabileceği, barınma sorununu çözebileceği 
bir durumu da vurgulamaktadır. Geçmiş, bugün ve 
gelecekte, “ev-apartman-çok katlı konut-rezidans” 

gibi pek çok tanımla bakılabilecek konut olgusunda en 
temel gereksinim “barınma ve yaşam için gerekli insani 
eylemleri yerine getirme” biçiminde somutlaşmaktadır.

Türkiye’de yapılmış ilk apartmandan, bugüne 
“apartman” sözcüğü daima negatif bir anlam içermekte, 
genelde sevimsiz bir yaşam biçimi olarak algılanmakta 
iken; bugün gelinen noktada rezidans’ta yaşama fikri 
ayrıcalıklı  yaşama fikrine doğru evrilmiştir.

1980 sonrası Türkiye’nin dışa açılma çabalarını takip eden 
süreçte; 2000’li yıllardan başlayarak günümüze dek süren 
ekonomik politikalar inşaat sektörünü daima el üstünde 
tutan bir yol izlemiştir. Kent toprağı aşırı değerlenmiş, 
bu değerlenme paralelinde Türkiye ekonomisinin başat 
aktörü; inşaat sektörü olarak belirlenmiştir. Gerek TOKİ 
kanalı ile gerekse ayrıcalıklı imar hakları ile kentlerin 
tüm boş alanları toplu konutlarla doldurulmuş, merkezi 
alanlarda da ilan edilen kentsel yenileme ve kentsel 
dönüşüm alanlarında yine arttırılmış imar hakları 
paralelinde kentlerin fiziksel dokuları değişmeye 
başlamıştır. Bu politikalar da orta ve orta alt gelir grubunu 
kent merkezinden öteleyerek, dönüşen merkezi alanların 
üst gelir grubuna terk edilmesini sağlamıştır.

Bu süreçte ev-apartman yaşamı da değişmiştir. Bugün 
apartman yaşamı olarak Türkiye’nin geldiği son nokta; 
“en lüks standartlarda yaşam düzeyinin sağlandığı, hatta 
kente ve yaşama en tepelerden bakan rezidanslardan, iki 
oda bir salon formatında, minimum koşullara sahip konut 
silolarına” varan bir çeşitliktir. İlk apartmandan bugüne 
değişen en önemli olgulardan biri, artık tekil apartman 
üretiminin giderek azalarak, apartmanların  toplu 
konutlar biçiminde kent dışı alanlarda  çok  sayıda inşa 
edilmesidir.  Özellikle İstanbul’da depremin yaratmış 
olduğu kuşku ve yürütülen politikalar paralelinde  kişiler 
sağlam zemine ve yapıya sahip olduklarına inandıkları, 
görece daha ucuz, kaliteli  kent dışı yerleşmelere 
yönelmiştir. Kapalı yerleşmeler biçimine de dönüşen 
toplu konutlar da çok sayıda apartman bloğunun yanı 
sıra, burada yaşayanların gereksinimlerini karşılayacak 
sosyal tesisler de önemli yer tutmaktadırlar.

Tekil olarak inşa edilen apartmanlar da ise; gökdelenler 
biçimine dönüşmüş, neoklasik, eklektik olanların yerini, 
tamamen cam kaplı, yüksek inşaat teknolojisi ile üretilen 
yapılar almıştır. Bu yapıları aynı zamanda düşey kapalı 
yerleşmeler olarak ta anmak olasıdır ve bu yapılarda otel 
hizmetleri de verilmektedir. 

Tüm sayılan özellikler barınma eylemine yanıt veren 
“apartman” dairelerinin ve apartmanların giderek 
tüketim sürecinin yoğun yaşandığı içinde bulunduğumuz Fotoğraf 15 - Trump Tower, T.Görgülü arşivi, 2015 / 

Trump Tower, T. Görgülü’s archive, 2015
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ekonomik dönemde “tüketim mekanı”na dönüştüğünün 
somut göstergesidir.  Artık yalnız üst gelir grubu değil, 
kendi olanakları çerçevesinde orta gelir grubu da bu 
ayrıcalıklardan yararlanmak istemektedirler. Hatta 
halihazırda önemli konut üreten kuruluşlardan birinin 
sahibi, son satışa sloganında “herkes havuzlu, konforlu 
evlerde yaşamaya layiktir” biçiminde bir söylemde 
bulunmakta ve tüm ev sahibi olmak isteyen kişilerin 
özlemlerine seslenmektedir.

Özellikle İstanbul örneğinden yola çıkılacak olursa; 
içinde bulunduğumuz süreçte kent toprağının aşırı 
değer kazanması ile birlikte kentin merkezi alanlarında 
uygulamaya konulan kentsel dönüşüm projeleri 
ile üretilen yeni konut alanlarında inşa edilen yeni 
apartmanlar, tüm sayılan tüketim özelliklerine sahip 
ve çok yüksek değerde alıcı bulabilen prestij konutları 
olmuşlardır. Kentin çeperlerinde oluşturulan yeni 
konut alanlarında ise; “kapalı yerleşmeler” biçiminde 
inşa edilen toplu konut apartmanlarında tüm sosyal 
donatılarla desteklenen yeni bir apartman yaşamı format 
olarak sunulmakta ve yeni komşuluk ilişkileri gündeme 
gelmektedir.  Mahalle komşuluklarının yerini site 
komşulukları almış, mahalle çarşılarının yerini de ya 
yerleşme içinde, ya da yakın çevrede bulunan AVM’ler 
almıştır.

1990’larda kentin merkezi alanlarındaki apartmanlardan, 
kent çeperlerindeki villa sitelere  taşınarak burada 
yaşayan üst gelir grubu ise; 2000’li yılların ortalarına 
gelindiğinde, kent merkezlerinde oluşturulan yeni prestij 
apartmanlarına dönerek, apartman yaşamına farklı 
standartlarla kaldıkları yerden devam etmişlerdir. Her 
ne kadar insanlar için ideal ev tanımı “bahçe içinde tek 
veya iki katlı müstakil ev” olarak ifade edilse de, bugün 
gelinen noktada kent merkezinde, yüksek, prestijli ve 
çeşitli teknolojilerle donatılmış bir yapıda ayrıcalıklı (!)  
bir apartman dairesinde yaşama fikrine doğru değişmeye 
başlamıştır. Bu fikir elbette üst ve orta üst gelir grubunun 
idealidir, özellikle alt gelir grubunun barınma sorunu 
yine göz ardı edilmekte, konut sorunu bu grup için hala 
devam etmektedir.
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RUS KAYNAKLARINDA AYASTEFANOS ANITI’YLA İLGİLİ 
YENİ BULGULAR

NEW FINDINGS ABOUT AYASTEFANOS (SAN STEFANO) 
MONUMENT IN THE RUSSIAN SOURCES

Elif KÖK *1

Özet
Ayastefanos’taki Rus Anıtı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından, savaşta ölen Rus askerlerin anısına Rus 
devleti tarafından inşa edilen bir yapıdır. Hem anıt-mezar, hem Rusların galibiyetini taçlandıran bir zafer anıtı olsa da, 
yapımından itibaren Osmanlı basınının ve aydınlarının tepkileriyle karşılanmıştır. İstanbul’un yakınlarında Rusların 
Osmanlı’ya karşı zaferini hatırlatan eski Rus stilinde bir anıtın varlığı, dağılma sürecindeki Osmanlı için bir infial 
konusu olmuştur.

1898-1914 arasında 16 yıl ayakta kalabilen anıtın yıkımına uzanan politik süreçler ve yıkılışından sonraki gelişmeler, 
özellikle Osmanlı arşivlerinin ve dönemin yazılı basınının tanıklığında, çeşitli yayınlarda etraflıca ele alınmıştır. Bir 
mimari eser olarak anıt hakkındaki bilgiler ise daha azdır. Mevcut birkaç fotoğrafından hareketle, görünümü ve bazı 
mimari detayları tanınmaktadır. Projelendirme sürecinde ise, albay Peşkov ve mimar Bazarov’un isimleri öne çıkıyor 
gibi görünmektedir. Oysa Rus kaynakları, öyküyü farklı isimlerle anlatmaktadır.

Bu çalışma, anıtın tarihçesini Rus kaynaklarından izleme amacını taşımaktadır. Rusça yayınlarda ve dönemin Rus 
basınında verilen bazı bilgiler, inşa sürecinin Türkçe literatürde bulunmayan bazı detaylarını sunmaktadır. Bu 
çalışmada, anıtın ilk tasarımını yapan mimar Suslov ve onun hazırladığı detaylı çizimler ortaya çıkarılmıştır. Rusça 
yayınlardan edinilen bu yeni bulguların, anıt monografisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Abstract
The Russian monument at Ayastefanos (San Stefano) was erected in 1898 by the Russian government to commemorate 
Russian soldiers who had died in 1877-1878 Russo-Ottoman War.  As both a mausoleum and a victory monument 
crowning the victory of Russia, it was met with the response of the Ottoman media and intellectuals.  The presence 
of this monument near Istanbul in the old Russian style reminiscent of the victory against the Ottomans has been a 
subject of controversy. 

Political processes leading to the demolition of this monument, which remained standing only for 16 years between 
1898-1914, are discussed in detail in various publications in the light of the Ottoman documents. But there is less 
information about the monument’s architectural features. Its general view and some architectural details can be seen 
in some old photographs. The architectural project is being attributed to colonel Peskov and architect Bazarov. But 
Russian sources tell the story from a different view. 

This paper aims to trace the history of the monument from the Russian sources. The information given in Russian 
literature and press, offer some new details regarding the construction process. In this paper, architect Suslov as the 
designer of the monument and his drawings are revealed. These new findings from Russian publications are expected 
to contribute to the monograph of the monument. 

Keywords: Ayastefanos (San Stefano), Russo-Ottoman War, Old Russian Style, Architecture, Monument
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Giriş
Bilindiği üzere Ayastefanos Anıtı, 1877-78 Osmanlı-
Rus Savaşı’nda ölen Rus askerlerinin anısına Çarlık 
Rusyası tarafından yaptırılmış bir anıttır. Her iki taraf 
için de dönüm noktası niteliği taşıyan bu savaşın en 
önemli sonucu, Rusya’nın Doğu Anadolu’ya doğru 
topraklarını genişletmesi ve bazı Doğu Avrupa 
halklarının Osmanlı’dan bağımsızlaşmasıdır. Rusya’nın 
panslavist ideallerine yaklaşan ve Osmanlı’nın aleyhinde 
olan bu gelişmelere ek olarak, savaşı sonlandıran 
anlaşmanın imzalandığı Ayastefanos’ta, savaşta ölen 
Rus askerlerinin anısına, onların kemiklerinin de içinde 
muhafaza edileceği bir anıt dikilmesi istenir; ağır yenilgi 
koşulları altındaki Osmanlı Devleti de bu şartı kabul 
etmek zorunda kalır.

Ayastefanos Anıtı’nın görünen öyküsü, bu tarihsel 
altyapının üzerinde, 19. yüzyılın sonlarında başlar; fakat 
yüklendiği simgesel anlamlar, bu öykünün yüzyıllar 
öncesine inen köklerine işaret etmektedir.

Rusların İstanbul ile olan yakınlaşmaları erken ortaçağda 
başlar; Kiev Rusyası’nın ilk önemli knezi olan Oleg’in 
907 yılında Bizans’a düzenlediği sefer ve bu seferin 
sonucunda elde ettiği zafer, İstanbul ile kurulan ilk 
tarihsel diyalog olarak, Rus tarihinin İstanbul ile ilk 
önemli kesişme noktasıdır. Bu olay, Rusların en eski 
tarihsel kaydı olan Nestor kroniğinde detaylı olarak 
anlatılır. Buna göre Oleg, o tarihte hala pagan olan diğer 
Slav halklarını da yanına alarak, 2000 kadar gemiyle 
birlikte Bizans’a saldırır. Gemileri tekerlekler üzerinde 
yürüterek karadan da saldırdığı belirtilen bu seferde, 
Bizans’ın yoğun kayıplar verdiği ve insan kayıplarının 
dışında, birçok saray ve kilisenin de yakılıp yıkıldığı 
nakledilir. Sonuçta Bizans, Rusların üstünlüğünü kabul 
etmek ve onların lehine bir barış anlaşması imzalamak 
zorunda kalır. Ruslar İstanbul’dan ayrılırken, zaferlerinin 
ve üstünlüklerinin bir işareti olarak, Oleg’in kalkanını 
şehrin sur kapıları üzerine asılı bırakırlar (Letopis 
Nestora 1903:14-16). Bu öykünün ne kadarının gerçek, 
ne kadarının efsane olduğu bilinmemekle birlikte, 
Rus tarihinin erken dönemlerindeki bu karşılaşmanın, 
Rusların bundan sonraki yönelimleri üzerinde belirleyici 
veya bir başlangıç olduğu anlaşılmaktadır. 

988 yılında knez Vladimir’in vaftiz olmasıyla birlikte, 
Ruslar Ortodoks kültür küresinin içine girerler; bundan 
bir yıl önce Vladimir’in elçilerinin Konstantinopolis’e 
Bizans’ın dinini tanımak üzere gerçekleştirdikleri 
ziyarette, başkentte tanık oldukları maddi kültürün tüm 
yönlerine nasıl hayranlık duydukları da Nestor kroniğinde 
anlatılmıştır (Letopis Nestora 1903: 47-53). Bu aşamayla 
birlikte Ruslar, Bizans ile adeta kökensel sayılabilecek, 

daha derin bir kültürel bağ kurarlar ve Konstantinopolis’te 
yaratılan kültür kodları, Rus kültürünün bundan sonraki 
seyrinde belirleyici bir rol üstlenir. Bu etkinin en belirgin 
göstergelerinden biri de mimaridir. 

Vladimir, Hıristiyanlığı kabulünün ardından, yeni inanç 
sistemine uygun bir mimari kültür yaratma çabasına 
girişir; bu yolda, kendi topraklarındaki ilk Ortodoks 
kilisesini yaptırmak üzere Bizanslı ustaları çağırır. 989 
yılında zengin bezeme programıyla birlikte tamamlanan 
(Letopis Nestora 1903: 53) bu yapı, Rus mimarisi için 
prototip teşkil etmiştir. Rus kiliselerini inşa etmek üzere 
getirilen Bizanslı ustalar ve/veya yerli ustaların Bizans 
etkisinde oluşu dolayısıyla, bu en erken döneminden 16. 
yüzyıla kadar Rus mimarisinde Bizans etkisi baskındır 
(Voyce 1948: 5-7). 

1453’te İstanbul’un Osmanlılarca fethi, kültürlerinin 
birçok yönünü Bizans ile kurdukları bağlar temelinde 
şekillendiren Ruslar için önemli bir kırılma noktası 
olmuştur. 15. yüzyıla kadar Ortodoks dünyasının 
başkenti olan İstanbul’un bu rolünü bundan sonra 
Moskova yüklenir. Diğer yandan, bu değişimin 
yarattığı olumsuz izlenimler, 16-19. yüzyıllar arasında 
İstanbul’u da kapsayan hac yolculuklarına çıkan ve 
Osmanlı İstanbulunu kayıp geçmişin anılarıyla yüklü, 
eski ihtişamını kaybetmiş bir başkent olarak gören Rus 
keşişlerin seyahat notlarında açıkça görülebilir. 

Araya giren Tatar hakimiyeti, ve daha sonra, 18. 
yüzyılda Petro’nun Batılılaşma çabalarından sonra, 
Rus kültürünün köklerini Bizans ile ilişkilendirerek 
oluşturulan bu tarih tasarımının bir yansıması olarak, 19. 
yüzyıldan itibaren, ortaçağda Bizans etkisiyle oluşan, 
Bizans ile Kuzeyli geleneklerin bir sentezi olan üslup 
yeniden ele alınmış ve özellikle kilise mimarisinde, 
“Rus stili” adıyla yaygınlaşmıştır. 1825-55 arasında 
hakim olan Çar I. Nikolay’ın milliyetçi, muhafazakar 
ve panslavist yönelimlerinin bir yansıması ve Petro’dan 
beri süregelen Batılılaşma hareketinin antitezi olarak, 19. 
yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren, Rus mimarisinin 
eski formları yeniden ele alarak geliştirdiği bu tarz 
hakimdir. Yüzyılın sonlarına doğru, Rus kültürünün 
Bizanslı köklerini vurgulamaktan ziyade, Petro’nun 
Batılılaşma atılımlarının öncesinde var olan ulusal mimari 
formlara geri dönüş özleminin etkisiyle biçimlenen, ve 
bu eksende, 17. yüzyılda doruk noktasına ulaşan eski 
Moskova mimarisini yeniden canlandıran bir görünüme 
bürünür (Cracraft ve Rowland ed. 2003: 101-103). 
Hem Rusların ulusal geçmişine vurgu yapan, hem de 
Bizans’tan devralınan evrensel imparatorluk konseptini 
işleyen bu biçimsel dil, tüm bu siyasi referanslarla 
yakından ilişkili olan Ayastefanos Anıtı’nın yapımında 
da tekrar su yüzüne çıkmıştır; Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 
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sonra Rusların zaferini taçlandırmak için eski Rus 
stilinde inşa edilen Ayastefanos Anıtı, tarihlerinin en 
erken safhalarında belirleyici bir rol oynayan efsanevi 
başkent Konstantinopolis’in hemen yakınında Rusların 
varlığını duyuran ulusal bir simgedir. Hatta bir anlamda, 
10. yüzyıldaki Oleg’in İstanbul seferinin modern bir 
tasavvuru olarak görüldüğü de söylenebilir. Bunun 
yanında, en azından yazılı tarihlerinin başlangıcından 
itibaren Slavların önderi rolünü üstlendikleri Nestor 
kroniğinden açıkça anlaşılan Rusların, Doğu Avrupalı 
Slav ve Ortodoks halkların Osmanlı’dan bağımsızlaşması 
sonucunu doğuran Ayastefanos Anlaşması’yla, bu 
eğilimlerini pekiştirdikleri ve İstanbul ile yakınlaşmaya 
ek olarak, Slav/Ortodoks halklarının kurtarıcısı rolünü de 
üstlendikleri anlaşılmaktadır. 

Unutulmuş, fakat görkemli bir ulusal geçmişi yeniden 
yaratmayı amaçlayan eski Rus stili, kademeli olarak 
gelişmiştir. 19. yüzyılın ilk yarısındaki mimari faaliyetler, 
ilk ulusal arayışlar olarak, Rus mimarisinin bilinen en 
eski yönelimi olan Rus-Bizans stilini canlandırmaya 
yönelirken, yüzyılın ikinci yarısında Petro öncesini, yani 
16. ve 17. yüzyıl mimarlığını örnek almak suretiyle, daha 
karmaşık bir ideolojik bir içeriğe bürünür. 20. yüzyıl 
sınırındaki son yıllarda, artık esin kaynağı doğrudan 
ortaçağın mimarlık mirasıdır ve bu eğilim sadece yeni 
yapıların biçimsel dilinde değil, artan restorasyon 
faaliyetlerinde de kendini gösterir (Suslova ve Slavina 
1978: 5-9). Neo-Rus stili olarak da adlandırılabilecek bu 
mimarlık üslubu, Ayastefanos Anıtı’nın tasarlandığı ve 
inşa edildiği yıllarda, Rus entelijansiyasının ve akademik 
çevrelerinin gözdesidir.

Bu stilin 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarındaki 
en aktif temsilcilerinden biri, Vladimir Vasil’yeviç 
Suslov (1857-1921)’dur 1. Sadece mimari projeleriyle 
değil, bilimsel temelli restorasyon faaliyetleriyle ve 
eğitimciliğiyle de çağının önde gelen mimarlarından 
olan Suslov, Rus kaynaklarından anlaşıldığı üzere, 
Ayastefanos Anıtı’nın da ilk mimarıdır (Suslova ve 
Slavina 1978: 13 ve 84). Oğlu Orest Suslov tarafından 
1921 yılının Mart ayında, ölümünden az önce kaleme 
alınan ve Rus Ulusal Kütüphanesi’nin el yazmaları 
bölümünde muhafaza edilen el yazısı defterdeki (Foto. 1) 
notlarda Suslov, (net hatırlamamakla birlikte) 1891-1893 
yılları civarında Ayastefanos’taki anıt projesiyle meşgul 
olduğunu belirtir. Buna göre, tüm projeyi yürütmekle 
görevlendirilen İstanbul’daki Rus askeri ataşesi N. 
N. Peşkov’un hazırladığı eskizlere dayanarak ürettiği 
çizimlerden biri devlet tarafından onaylanır ve böylelikle 
süreç başlar (www.proza.ru/2014/02/27/1103). 

Gerek Suslov’un biyografik notlarında, gerekse 
Rusya’da dönemin gazeteleri ve süreli yayınlarında, ünlü 
bir mimar, restoratör ve akademisyen olan Suslov’un 
bu proje için devlet tarafından görevlendirildiği 
belirtilmektedir. Buna mukabil, dönemin Türkçe 
kaynaklarında ve Osmanlı arşiv belgelerinde, mimarın 
seçim sürecine dair etraflıca bilgi yoktur. Farklı olarak 
Cemal Kutay, kaynak belirtmeksizin, anıt için 1890’da 
ilan edilen bir yarışmadan bahseder; Kutay’a göre 1892 
yılında sonuçlanan yarışmayı Fedor Vasil Vasilyeviç adlı 
bir mimarın projesi kazanır (Kutay 1975: 329); fakat Rus 
kaynaklarında, ve dönemin güncel mimarlık projelerinin 
yayınlandığı Stroitel’ dergisinde, ne böyle bir mimarın 
hazırladığı projeden, ne de yarışmadan bahis vardır.

Suslov’un Ayastefanos Anıtı için hazırladığı bu ilk 
proje, 1894 yılında Stroitel’ adlı mimarlık dergisinde 
kendi adıyla yayınlanmıştır (Şek. 1 ve 2). Aynı sıralarda, 
Rus basınında Ayastefanos’u tanıtan yazılara da yer 
verilmektedir. 19. yüzyıl sonlarının en önemli ve popüler 
haftalık dergilerinden olan Niva’nın 17 Eylül 1894 tarihli 
sayısında, Raşevskiy imzalı bir foto-gravür eşliğinde 
(Foto. 2), eski Bizans başkentinin yakınında ve mükemmel 
bir coğrafi konumda bulunan Ayastefanos köyünün doğal 
güzelliklerinden ve Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki rolünden 
övgüyle bahsedilir. İstanbul’da yayınlanan Le Moniteur 
Oriental gazetesinin 12 Ocak 1893 tarihli sayısında ise, 

1 Özellikle eski Rus mimarisiyle ilgilenmiş; bu yönde arkeolojik 
çalışmalara ve restorasyon faaliyetlerine katılmıştır. Rusya’nın 
kuzeyinde yaygın olan ahşap mimari geleneğini yakından in-
celemiş, diğer kültürlerle etkileşimini araştırmış ve ulaştığı 
sonuçları belgelemiştir. Mimarlık kariyeri boyunca, Rusya 
içinde ve dışında faaliyetlerde bulunan Suslov, birçok eski Rus 
anıtını restore ederek günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Mi-
mari proje ve restorasyonlarının yanı sıra, eski Rus mimarisine 
dair kitapları da bulunmaktadır.

Fotoğraf 1 - Oğlunun V. Suslov’un ağzından dinlediği biyografik 
notları kaleme aldığı defterin kapağı. Üzerindeki yazı: “Biyografik 
anılar: Babamın ağzından duyduğum, ve çeşitli yazılı kaynaklardan 
edinilebilen bazı bilgileri ilave ettiğim biyografik tanıklıklar. Orest 
Suslov, 1921” (www.proza.ru/2014/02/27/1103) / Photo 1. Cover 
of V. Suslov’s memorial book written by his son: “Biographical 
notes that I heard from my father, and enriched with complementary 
information. Orest Suslov, 1921”
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Şekil 1 - Suslov’un Ayastefanos’ta inşa edilecek anıt projesi için hazırladığı ilk çizimler: Plan, kesit ve perspektif çizim. (Baranovskiy 
1902: 487) / Suslov’s sketches for the monument at Ayastefanos: Plan, section and perspective drawing (Baranovsky 1902: 487)

Şekil 2 - Suslov’un projesi: Ön ve arka cepheler (Baranovskiy 1902: 488) / Suslov’s project: Front and rear facades 
(Baranovsky 1902: 488).



184

Elif KÖK

anıtın yapılacağı yer konusunda uzun araştırmalar ve 
tartışmalardan sonra, Rus askeri ataşesi Albay Peşkov’un 
yönetiminde, San Stefano (Ayastefanos / Yeşilköy) 
yakınındaki Kalkiratya / Galataria köyünde inşaatın 
başlamak üzere olduğu nakledilir. 

İnşaat alanının seçilmesi ve inşa sürecine dair bazı detaylar, 
kısmen Osmanlı arşiv belgelerinden izlenebilmektedir2. 

2 Ayastefanos Anıtı’nın yapımından yıkımına kadarki gelişme-
leri Osmanlı arşiv belgelerinin tanıklığına dayanarak aydınla-
tan bir yüksek lisans tezi çalışması, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi’nde 2011 yılında tamamlanmıştır. Bkz. Ertunç Denktaş, 
Ayastefanos Rus Anıtı (1898-1914), Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri En-

Osmanlı-Rus Savaşı’nda ölen askerlerin 
mezarlarının dağınık ve kötü durumda 
olması sebebiyle, Rusya’nın Osmanlı 
Devleti’ne en azından 1890 yılından 
itibaren başvurularda bulunduğu ve çeşitli 
arazilere talip olduğu anlaşılmaktadır 
(Şek. 3 ve 4). Arşivdeki yazışmalar, 
bu başvuruların her seferinde çeşitli 
teknik gerekçelerle geri çevrildiğini 
göstermektedir; fakat görünürdeki tüm 
bu gerekçelerin ardında aslında politik 
kaygıların olduğu ve İstanbul’un hemen 
yanında böyle bir anıtın varlığının endişe 
yarattığı söylenebilir (Denktaş 2011: 20-
26). Nitekim bu kaygılar, yapımından 
16 yıl sonra anıtın yıkılışına gerekçe 
oluşturacaktır.

Arşiv belgeleri, arazi konusundaki 
uzlaşmazlıkların 1892 yılında çözüldüğünü 

ve Galataria köyü yakınında, Barutçubaşızadelerden Agop 
Dadyan Bey’e ait arazide inşaatın başlamasına karar 
kılındığını göstermektedir (Denktaş 2011: 27-28). Bununla 
birlikte, inşaatın başlama tarihi Rusça kaynaklarda da 
Osmanlı arşiv belgelerinde de net değildir. Afife Batur 
1895 (Batur 1993: 468); L’Illustration gazetesinin 31 
Aralık 1898 tarihli sayısına gönderme yapan Cemal 
Kutay 1892 yılını (Kutay 1975: 331) verirken; Reşad 
Ekrem Koçu, inşaatın 1886 yılında başlayıp 1891’de 
tamamlandığını nakleder (Koçu 1960: 1499). Rus mimar 

stitüsü, İstanbul, 2011. Türkçe kaynaklarda ve arşiv belgeler-
inde yapının ilk mimarı Suslov’dan bahis olmamasının sonucu 
olarak, bu çalışmada projenin mimarı Bazarov olarak görün-
mektedir.

Şekil 3 - Anıtın arazi seçeneklerini gösteren Rusça harita (Başbakanlık Osmanlı Arşivi; Denktaş 2011: 133)  / Russian map 
showing land options for the monument (Prime Ministry Ottoman Archives; Denktaş 2011: 133)

Fotoğraf 2 - Niva dergisinin 17 Eylül 1894 sayısında, Raşevskiy imzalı foto-
gravürde Ayastefanos köyü / A view of Ayastefanos in a photo-engraving by 
Rashevsky from Niva (journal), 17th September 1894
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Suslov’un kızı tarafından hazırlanan ve yaşam öyküsü 
ile çalışmalarını konu alan monografide ise, sanatçının 
bilimsel araştırmalar ve çeşitli projeler kapsamında 
gerçekleştirdiği seyahatler arasında, Ayastefanos’ta Rus 
savaşçılar anısına inşa edilecek anıtı projelendirmek 
için 1890 yılında Türkiye’de bulunduğu belirtilir 
(Suslova ve Slavina 1978: 13). Aynı çalışmada, inşaatın 
değilse de mimari projenin tamamlanışı için 1896 tarihi 
verilir ve projenin bazı değişikliklerle gerçekleştirildiği 
de belirlenir (Suslova ve Slavina 1978: 84). 12 Ocak 
1893 tarihli sayısında inşaatın başlamak üzere olduğunu 
duyuran Le Moniteur Oriental gazetesi, yapının mimarı 
olarak, bir süredir İstanbul’da bulunan Bazarov’un adını 
verir. İnşaat sürecinin çeşitli safhalarına ait yazışmalar 

içeren Osmanlı arşiv belgeleri de, proje yürütücüsünün 
Rus askeri ataşesi Peşkov olduğu; teknik konulardan 
ise mühendis sıfatıyla Bazarov’un sorumlu olduğu 
yönünde bilgiler içermektedir (Denktaş 2011: 30-32). 
Rus literatüründe, hem dönem yayınlarında hem de 
çağdaş araştırmalarda yapının tek mimarı olarak öne 
çıkan Suslov’un, bu isimler arasında, projenin herhangi 
bir yönüyle ilgili olarak adının geçmemesi dikkat 
çekicidir.

Tüm bu bilgi karmaşası, Suslov’un oğlu tarafından 
kaleme alınan anılarında kısmen açıklığa kavuşmaktadır. 
Suslov’a göre, N. N. Peşkov’un bir eskizine dayanarak 
ürettiği projelerden birinin Rus devletince onaylanmasının 
ardından, Osmanlı kaynaklarında belirtildiği gibi, 
projenin yöneticiliğine Albay Peşkov atanır; Suslov’a 
ise, inşaatın teknik yönetimi verilir ve tüm çizimlerden 
o sorumludur. Projenin ilk safhalarında Suslov, St. 
Petersburg’da çizimler ve şablonlar üzerinde çalışırken, 
yardımcısı olarak tanımladığı mimar Bazarov’u da anıtın 
yapılacağı alanı tetkik etmek üzere İstanbul’a gönderir. 
Fakat henüz bu erken aşamalardan itibaren, Albay 
Peşkov’un iddialı ve kaprisli bir tutum sergilediğinden 
şikayet eder ve bu koşullar altında güçlükle ilerleyen 

çalışmaları hızlandırmak ve düzene 
oturtmak için İstanbul’a gelir. Tarihini 
belirtmediği bu seyahatte, inşaatın 
fiilen başlatıldığı ve elçi Nelidov’un da 
katılımıyla temel atma töreni yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Yukarıda bahsedilen 
Suslov monografisinde verilen bilgiye 
bakılırsa, bu seyahat ve dolayısıyla temel 
atma töreni, 1890 yılında gerçekleşmiş 
olmalıdır. Fakat bu tarih de, Osmanlı 
arşivindeki yazışmalarla tam olarak 
örtüşmemektedir.

Suslov’un anılarına göre, bundan sonra, 
yapıyı kaplayacak taşlar için Bazarov ile 
birlikte arayışa girerler ve İzmir taşında 
karar kılarlar. İzmir’e gerçekleştirdiği 
seyahatte gözlemlediği detayları adeta 
oryantalist bir tablo gibi anlatan Suslov, 
İstanbul’da da sadece Bizans anıtlarına 
dair izlenimlerine değinir ve özellikle 
Ayasofya’nın sadelik ile bütünleşen 
ihtişamından hayranlıkla bahseder. İki 
haftalık bu Türkiye seyahatinden sonra 
St. Petersburg’a dönen Suslov, anıt için 
şablonlar hazırlamaya başlar. Fakat bu 
sırada, Peşkov ile Bazarov’un, projenin 
bazı detaylarında değişiklikler yaptıklarını 
ve anıtın modelini hazırladıklarını 
öğrenir. Bu noktada, projenin son halinin 
artık kendisiyle doğrudan bir ilişkisi 

kalmadığını ve bu koşullar altında çalışmayı sağlıklı 
bir şekilde sürdürme olanağı bulunmadığını düşünerek, 
Rus Genelkurmay Başkanı’na durumu bildirir. Gelinen 
noktada, Peşkov ya da Suslov’un projeden çekilmesi 
gerekliliği doğar ve Suslov’un yorumuyla “daha geniş 
askeri bağlantıları olan” Peşkov, işin başında kalır. Fakat 
Suslov’un çekilmesinin ardından, onun hazırladığı ilk 
projenin üzerinde önemli değişiklikler yapılır (www.
proza.ru/2014/02/27/1103).

Şekil 4 - 10 Recep 1307 (2 Mart 1890) tarihli Ayastefanos karyesi haritası (Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi Y.A.HUS d. 247 g. 92)  / A map of Ayastefanos dated 10 Recep 1307 
(2nd March 1890) (Prime Ministry Ottoman Archives Y.A.HUS d. 247 g. 92)
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İnşaatın son aşamalarına gelinmiş 
olması gereken 1897 yılının 13 Temmuz 
tarihli Le Moniteur Oriental gazetesinde, 
anıtın yapımına gerekçe teşkil eden 
askerlerin naaşlarının, binanın kriptasına 
yerleştirilmekte olduğu bilgisi verilir. 
Anıtın resmi açılışının, kalabalık ve 
seçkin bir davetli grubunun katılımıyla, 
18 Aralık 1898 günü gerçekleştiği 
anlaşılmaktadır. Törene Osmanlı 
devletini temsilen katılan Albay Tevfik 
Bey, Ahmet Ali Paşa (Şeker Ahmet 
Paşa?) ve diğer heyet üyeleri, anıtın 
açılışı için çarı temsilen Rusya’dan 
gelen Grandük Nikolay Nikolayeviç ve 
beraberindeki delegeleri karşılamışlardır 
(Başgelen 1998: 74; Kutay 1975: 329; 
Denktaş 2011: 33-34). 

Rus dergisi Niva’nın 9 Ocak 1899 tarihli 
sayısında ise, açılış töreninin 6 Aralık 
1898’de yapıldığı belirtilmektedir. 
Anıtın Raşevskiy imzalı bir foto-
gravürü (Foto. 3) eşliğinde yayınlanan 
haberde, “N. N. Peşkov’a bağlı bir albay 
ve akademisyen olan V. V. Suslov’un” 
tüm projeden sorumlu olduğu yazılıdır. 
Habere göre inşaat 1894 yılında 
başlamış ve inşaat sürecinde çıkan 
çeşitli güçlükler nedeniyle, planlananın 
ötesinde uzayarak, dört yılı aşan bir 
sürede tamamlanmıştır.

Anıtın açılışı, uluslararası basının ve 
özellikle söz konusu savaştan sonra 
bir kısmı bağımsızlık kazanan Doğu 
Avrupa halklarının da ilgisini çekmiştir. 
Bulgar dergisi Svetlina’nın Ocak 1899 
sayısında, Niva’da olduğu gibi, açılışın 
6 Aralık’ta gerçekleştiği belirtilir ve 
Grandük’ün katılımıyla gerçekleşen 
açılış ve “takdis” töreninden bir fotoğraf 
da yayınlanır (Foto. 4). 

Niva’da yapının açılışını duyuran 
sözkonusu makalede, eski Rus stilinde 
inşa edilen anıtın, özellikle kubbe 
özellikleriyle, Moskova’daki 16. yüzyıla 
tarihlenen ünlü Aziz Vasil Katedrali’yle 
benzeştiği belirtilir. Neo-Rus tarzının 
temel özelliklerine gönderme yapan 
bu benzeştirme, anıtın ulusal bir 
simge olarak İstanbul yakınlarındaki 
yerleşimini daha anlamlı kılmaktadır. 

Fotoğraf 3 - Tamamlanan anıtın Raşevskiy imzalı foto-gravürü (Niva, 9 Ocak 1899) 
/ Photo-engraving of the monument by Rashevsky (Niva, 9th January 1899)

Fotoğraf 4 - Svetlina dergisinin Ocak 1899 sayısında, Grandük’ün de katılımıyla 
gerçekleşen açılış töreninden bir fotoğraf / The opening ceremony with the 
participation of the Grand Duke, from Svetlina (journal), January 1899
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Makalede, bir şapel ile birlikte üç katlı olan yapının, 20 
kulaç kadar kare bir alanı kapladığı, yüksekliğinin ise 
22 kulaçtan fazla olduğu belirtilir. 

Yapının günümüze ulaşan bazı fotoğraf ve çizimlerinde, 
adeta kale benzeri bahçe duvarlarıyla çevrili olduğu 
görülmektedir (Şek. 5 ve Foto. 9). Bina ise kare bir plan 
üzerinde üç katlı ve simetrik bir kompozisyona sahiptir 

(Foto. 5). Bu kompozisyon, soğan formlu kubbesi olan 
piramidal bir kule ile tamamlanmaktadır. Görkemli bir 
giriş kapısının bulunduğu ilk kata, geniş merdivenlerle 
ulaşılmaktadır. İç içe iki yarım daire kemerin içinde yer 
aldığı görülen ana kapı ve diğer cephelerdeki kapılar, 
Niva’da ajurlu madenî kapılar olarak tanımlanmaktadır. 
Ana kapının biraz üstünde, iki yanda figürlü panolar 
olduğu görülmektedir. Girişin iki yanında yükselen ve 
adeta yapıyı çepeçevre kuşatan merdivenler, ikinci kata 
ulaştırır; nitekim bu ilk iki katın en öne çıkan mimari 
unsuru da, çift taraflı zengin merdiven kompozisyonudur.

Gerçekleştirilen projenin en dikkat çekici unsuru olan bu 
merdiven tasarımı, Suslov’un hazırladığı ilk çizimlerde 
de mevcuttur; fakat ilk projede, merdivenlerle çıkılan 
platformun dört köşesinde, piramidal formlu dört küçük 
kule daha yer almaktaydı (Şek. 1 ve 2). Platformun 
üzerinde yükselen büyük kule ise, yapının bitmiş 
durumundaki piramidal görünümden farklı olarak, 
Suslov’un projesinde kemerli olarak tasarımlanmıştı. 
Suslov, anılarında, projeden ayrılışından sonra yapılan 
ve Peşkov’un Van Gauguin adlı bir akademisyenin 
yardımıyla gerçekleştirdiğini belirttiği bu değişikliklerden 
de bahseder. Suslov’a göre, kendi hazırladığı projedeki 
kulelerin kaldırılmasıyla birlikte, kriptanın üzerinde 
bulunan alandan kiliseye ulaşmayı sağlayan dış 
merdivenler esasen aşırı kalmış ve gereğinden fazla 
dikkati çeker hale gelmiştir. Tüm bu değişikliklerden 
sonra ortaya çıkan binanın kendi projesiyle ilişkisi 
kalmadığını düşündüğünden, literatürde bu yapının 
kendisiyle ilişkilendirilmesinden rahatsızlık duyduğu da 
anlaşılmaktadır (www.proza.ru/2014/02/27/1103).

Merdivenlerle kuşatılan ve daha masif görünümlü olan 
bu ilk iki katın üzerinde, ayaklar ile taşınan, soğan formlu 
kubbe ve devasa bir üçlü Rus haçı ile sonlanan piramidal 
çatılı çan kulesi yükselmektedir. Kulenin tepesindeki haç, 
fotoğraflarda madenî gibi görünmekle birlikte, Niva’daki 
makaleye göre, çeşitli renklerde kalın camlardan kesilmiş 
ve yaldızlı metal bir çerçeve içine alınmıştır. Yaldızlı 
kubbenin üzerinde yer alan bu haçın, karanlık gecelerde 
elmas gibi parladığı da ifade edilmektedir. 

Şekil 5 - Dış duvarlar (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, BEO d. 856 g. 64187; Denktaş 2011: 39) / The outer walls (Prime Ministry 
Ottoman Archives BEO d. 856 g. 64187; Denktaş 2011: 39)

Fotoğraf 5 - Anıtın bir fotoğrafı (Gallica/ Bibliothèque nationale 
de France) / A photograph of the monument (Gallica/ Bibliothèque 
nationale de France)
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Fotoğraf 6 - Anıtın içindeki kilise (Başgelen 1998: 73) / The 
church inside the monument (Başgelen 1998: 73)

Fotoğraf 7 - Ali Enis Bey’in yıkım başlangıcında çektiği fotoğraf 
(Margulies 1994: 41) / A photo by Ali Enis Bey before the 
demolition (Margulies 1994: 41)

Fotoğraf 8 - Anıtın yıkılış aşamaları (Başgelen 1998: 74-75) / 
Demolition stages of the monument (Başgelen 1998: 74-75)

Fotoğraf 9 - Anıtın yıkılış aşamaları (Başgelen 1998: 74-75) / 
Demolition stages of the monument (Başgelen 1998: 74-75)

Fotoğraf 10 - Anıtın yıkılış aşamaları (Başgelen 1998: 74-75) / 
Demolition stages of the monument (Başgelen 1998: 74-75)
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Mevcut bir fotoğrafından hareketle haç planlı olduğu 
ve kilise işlevi taşıdığı anlaşılan iç mekan, ortada 
kubbe ve yan kollarda tonozla örtülüdür (Foto. 
6). Niva’da, altar kısmının İtalyan mermerinden 
yapıldığı bilgisi verilir. 

Niva’ya göre, tüm anıt granit malzeme ile inşa 
edilmiştir; bodrum katta yer alan kripta kısmının zemini 
de granit ile kaplıdır. Savaşta ölen Rus askerlerin 
kemiklerinin saklandığı bu kısımda, mezarların haç 
formunda yerleştirildiği belirtilmektedir.

Anıtın iç ve dış duvarlarındaki resimler ise, St. 
Petersburg İmparatorluk Sanat Akademisi’nden mezun 
beş sanatçının eseridir. Eberling, Styagov, Belaşenko, 
Potrikov ve Gluşenko adlı sanatçıların Ayastefanos 
Anıtı için hazırladıkları 44 resim, dönemin sanatsal 
başyapıtları olarak nitelendirilmektedir. Resimlerden 
14’ü Eberling’e, 9’u Styagov’a, 9’u Belaşenko’ya, 
6’sı Potrikov’a ve 6’sı da Gluşenko’ya aittir. Anıtın 
resimlerini hazırlamak için İstanbul’a getirilen 
sanatçıların, Pera’daki Rus Konsolosluğu’nda 
yaklaşık 6 ay çalıştıktan sonra, 3 ay da anıtta 
çalışarak resimleri tamamladıkları nakledilmektedir. 
Başlangıçta karton üzerine çalışıldığı belirtilen duvar 
resimleri, daha sonra çerçeveler içine alınarak anıtın 
duvarlarındaki yerlerini almıştır. Bu resimlerden 
4’ü dış kapılarda yer alırken, 40’ı iç mekana 
yerleştirilmiştir. İçerdeki 40 resimden 23’ü duvarlara 
asılmış, 17’si de ikonostasis’i süslemiştir (Kapustin 
2011: 165-166). Bu resimler, diğer kutsal eşyalarla 
birlikte, anıtın yıkımından önce rahipler tarafından 
alınmıştır.

Bir mezar anıtı olmanın ötesinde, Osmanlı’nın 
dağılma sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturan 
1877-78 savaşının anısını taşıyan ve aynı zamanda, 
Neo-Slav karakterde kutsal bir Ortodoks yapısı 
olan anıt, yıkılışına uzanan yıllar boyunca, giderek 
artan bir tepkiyle karşılaşmıştır. R. E. Koçu’ya göre 
Aka Gündüz’ün öncülük ettiği (Koçu 1960: 1500) 
bu milliyetçi refleksler I. Dünya Savaşı öncesinin 
gerilimli koşullarıyla biraraya geldiğinde, anıtın 
yıkılması kaçınılmaz olmuş ve savaşın ilanından 
sonra, 14 Kasım 1914 saat 08:30’da, kalabalık bir 
izleyici kitlesinin önünde, anıt planlı olarak havaya 
uçurulmuştur. Olayın hemen öncesi ve yıkım 
aşamaları, fotoğraflarla belgelenmiştir (Foto. 7, 8, 
9 ve 10). Bu olaya aktif olarak katılan ve o tarihte 
teğmen olan emekli yarbay Y. Bahri Doğanay’ın 
1950 yılında kaleme aldığı makale, yıkımın birkaç 
denemeden sonra gerçekleşebildiğini göstermektedir 
(Doğanay 1950: 245-247).

“Suslov’un projesi üzerine inşa edilen Ayastefanos 
anıt-mezarının” yıkıldığına dair kısa bir haber, Niva 
dergisinin 29 Kasım 1914 sayısında, eski bir foto-
gravür eşliğinde yayınlanmıştır (Foto. 11).

Türk-Rus ilişkilerinin önemli bir sayfasını oluşturan 
Ayastefanos Anıtı’nın yıkılışından sonra, her iki devlet 
de farklı yönde mücadeleler içine girmekle birlikte, 
olayın hemen kapanmadığı anlaşılmaktadır. Osmanlı 
arşivinde, yıkımın sorumlularını bulmak amacıyla 
1919 yılında gerçekleştirilen bir soruşturmanın 
kayıtları mevcuttur. Önemli bir sonuca ulaşmamakla 
birlikte, yıkıma Alman subayların da katıldığı ve 
anıta ait eşyaların onlar tarafından kaldırıldığının 
tespit edilmesi ilginç bir detaydır (Denktaş 2011: 93).

Yıkımdan sonra, enkazın kaldırılmasının uzun 
zaman aldığı ve bazı parçaların başka inşaatlarda 
da kullanıldığı çeşitli yayınlarda belirtilir; bununla 
birlikte, bu parçaların hiçbirinin yeri belli değildir. 

Bugün metruk bir alan halindeki arazide 2008 yılında 
incelemelerde bulunan Rus tarihçi S. V. Kapustin ise, 
yıkılan anıta dair bazı izler bulduğu kanaatindedir. 
Kapustin’e göre, eskiden anıtın konumlandığı 
noktada bugün derin bir çukur mevcuttur ve çukurda, 
yapının temellerinin izlerini de görmek mümkündür. 

Fotoğraf 11 - Anıtın yıkılışından sonra Niva dergisinde yayınlanan 
bir foto-gravür (Niva, 29 Kasım 1914) / A photo-engraving, 
published in Niva journal after the demolition of the monument 
(Niva, 29th November 1914)
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Yıkımdan sonra ortaya dökülen parçaları taşımak 
için inşa edilen yolun da bir kısmını gördüğünü 
belirten Kapustin, yakın çevrede düzensizce dağılmış 
bol miktarda enkaz parçasının varlığından bahseder 
(Kapustin 2011: 170). 
 
Kapustin’in bulduğu izlerin yapıya ait olup olmadığı, 
incelemeye değer bir sorunsaldır; fakat her halükârda 
bu araştırma, anıtın anısının, en azından Rusların 
gözünde hala canlı olduğunu göstermektedir.
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Abstract
Examined within the scope of the study, the Küçükavulcuk Village is affiliated with the district of Ödemiş in İzmir 
province in Western Anatolia and located at a distance of only 2 km from the important settlement of Birgi, which 
is of striking quality with its historical fabric, in the district. Following the Metropolitan Law No. 6360, enacted in 
2012, it administratively became a neighborhood of İzmir province. However, the settlement will be referred to as a 
village in this study. The study aims to scrutinize and document the settlement pattern and to develop proposals for 
the sustainability of the houses. The subject is addressed in the light of site surveys and the literature research.

The Küçükavulcuk Village is a rural area in which the collective settlement order is seen, where the agricultural 
lands are located on the fringe of the settlement, and whose livelihood depends on agriculture and animal husbandry. 
Its proximity to Birgi, which used to be the capital city of Aydınoğulları Principality, facilitates the transportation 
possibilities. Nevertheless, the recent experience of a water problem has been reducing the agricultural product range 
and migration from the village takes place. This causes the houses to remain empty and, when they are not used, to 
wear and disappear rapidly.

The settlement reflects simpler architecture than Birgi but the traditional houses of a high quality. In Küçükavulcuk, 
the houses are generally two-storey buildings and the downstairs includes service spaces such as stable and granary, 
whereas the upstairs serves as living floor. A planning scheme with an open outdoor hall (sofa) is mostly seen on 
the living floor, and a connection with the hall (sofa) from the downstairs is provided by means of an outdoor or 
an indoor staircase. The construction system of the houses is masonry downstairs but studwork with mud plaster 
upstairs.  Besides the non-survival and abandonment of the houses, the alterations which are made in order for them 
to answer the current living conditions but which damage their originality threaten the sustainability of the buildings 
by maintaining their characteristics.

In the study, it is suggested to use ecotourism as a means in the context of maintaining the settlement and the houses 
and of conveying them to the future.

Keywords: Küçükavulcuk, Ödemiş, Conservation, Village, Rural House, Sustainability, Rural Development
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Giriş
İzmir iline bağlı Ödemiş yerleşimi ve kırsalı verimli 
bir alanda konumlanması, tarihsel süreçteki önemi, 
çarpıcı yerleşim dokusu ve evleri ile özelliklidir. Tarım 
topraklarının yarattığı ekonomik zenginlik, mimariye 
de yansımış, Anadolu geleneksel ev mimarisinin eşsiz 
örneklerinden birçoğu bu çevrede ortaya konmuştur.

Çalışmada, İzmir ili Ödemiş ilçesi Küçükavulcuk Köyü 
yerleşim dokusu ve evleri araştırılmaktadır. Çalışmanın 
amacı, Birgi’ye yalnızca 2 km. uzaklıktaki köyün mimari 
dokusunu irdelemek, terkedilme eğiliminin nedenlerini 
araştırmaktır. Çalışmanın kapsamı, sözkonusu yerleşim 
ile sınırlıdır. Araştırmada, literatür araştırmaları ve alan 
çalışmaları ışığında dokunun genel değerlendirmesi 
yapılmaktadır. Alan çalışmaları kapsamında köyde 
yerleşim ve tarım alanları, işlev durumu, kullanım 
durumu, harabiyet durumu ve kat adedi analizlerine 
yönelik bilgiler toplanmış ve bu bilgiler paftalar üzerine 
aktarılmıştır. Köyde belirlenen üç konutun plan şemaları 
çıkarılmıştır. Özgün köy dokusu ve belirlenen konutlar 
detaylı bir şekilde fotoğraflanmıştır.

Araştırma, Ödemiş hakkında genel bilgiler, Ödemiş’in 
kırsal yerleşim alanları ve özellikle Küçükavulcuk 
Köyü’ne odaklanarak konutlardaki değişimi ele almakta,  
değerlendirme kapsamında yerleşimin geleceğine 
yönelik öneriler sunulmaktadır.

Literatür araştırmaları bağlamında Ödemiş kırsal 
yerleşimleri ve özellikle Birgi üzerine pek çok çalışma 
yapıldığı görülmektedir. Son dönemde yapılan 
çalışmalara örnek olarak: “Terkedilmiş yerleşimlerin 
geleceği (İzmir-Ödemiş-Lübbey köyü örneği)” (Acar 
2015), “Geleneksel Türk evinin doğal aydınlatma 
açısından incelenmesi; Kemaliye, Birgi ve Safranbolu 
evleri” (Sayın 2014) ve “Birgi geleneksel evlerinde 
kullanılan yapım teknikleri” (Diri 2010) gösterilebilir. 
Ek olarak Birgi’de tek yapı ölçeğinde restorasyon 
projelerinin hazırlandığı çalışmalar da vardır. “Dervişağa 
Medresesi Restorasyon Projesi” (Hamamcıoğlu 1994) 
ve “Birgi Çukur Hamam Restorasyon Projesi” (Özcan 
2011) bu çalışmalara örnektir.

Ödemiş Hakkında Genel Bilgiler
Ödemiş, gelişime çok uygun konum ve doğal çevre 
özellikleri sayesinde kuruluşundan beri her dönem 
varolmuştur. Ödemiş, Ege Bölgesi’nde İzmir iline 
bağlı bir ilçe olup, kent merkezine 112 km uzaklıktadır. 
Kuzeyinde Manisa kentinin Salihli ve Turgutlu ilçeleri, 
güneyinde Aydın Merkez, Sultanhisar ve Nazilli ilçeleri 
vardır. Denizden yüksekliği 123 metredir. 

Güneyinde Aydın Dağları, güneybatıda Ahrandı Dağı, 
Göçen Dağı, Çavuşdağı, Kerte Dağı, Balyambolu 
Dağı, kuzey ve doğusunda ise Bozdağ bulunmaktadır 
(Koçman, 1989). İlçe arazisinin en büyük akarsuyu, 
Küçük Menderes’dir. Ödemiş’te büyük göller 
bulunmamakla birlikte eski bir alüvyal set gölü olduğu 
düşünülen Gölcük, yerleşimin mesire alanı niteliğindedir. 
Ödemiş’te, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı 
geçen Akdeniz iklimi görülmektedir. İzmir - Bozdağlar 
yöresinde farklı yönlerde uzanan, birçok yerde basamaklı 
faylar vardır. Yöredeki en eski formasyon, Bozdağlar 
kütlesidir. Bu kütle Menderes masifinin orta bölümüne 
aittir (Koçman, 1985). Ödemiş, olumlu iklim koşulları, 
çeşitlenen ekonomik faaliyetleri ile tarım ve tarıma 
dayalı sektörlerin geliştiği tarım karakteri ağır basan bir 
kent yerleşimi olarak varlığını sürdürmüştür (URL1).

Ödemiş’in geçmişi, M.Ö. 3000’lere dek uzanmaktadır. 
5. yüzyılda ovada, Ephesos Metropolitliğine bağlı 
piskoposluklar, Pyrgion (Birgi), Kaloe (Kiraz), Palaipolis 
(Beydağ), Hypaipa (Günlüce), Nikaia gibi kentlerde 
kurulmuştur (Yavuz, 1988). Osmanlı Döneminde 
“Memleket-i Birgi” olarak anılan bölgede Birgi, 
Aydınoğulları Beyliği’nin merkezi idi (Altınoluk, 2007: 
62).  Merkezin Ayasuluk’a aktarılması 1348 yılında 
olmuştur. Ödemiş, 16. yüzyıldan 19. yüzyıl ortalarına 
dek Birgi’ye bağlı iri bir köydü. Adının Otamış, Boyalık, 
Ezdomis sözcüklerinden geldiği konusunda varsayımlar 
bulunmaktadır.  

Ödemiş’in Köyleri ve Küçükavulcuk Köyü
2012 yılında çıkan 6360 sayılı Büyükşehir Yasası 
sonrasında Ödemiş’in köyleri konumunda olan 
yerleşimler, artık yönetsel olarak İzmir ilinin mahalleleri 
durumuna gelmiştir. Yasada, sözkonusu “…illere bağlı 
ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde 
belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle 
olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak 
bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır”, 
denilmektedir (URL2). Günümüzde Küçükavulcuk 
Ödemiş’e bağlı 99 mahalleden birisi durumundadır. 
Bununla birlikte çalışmada, sözkonusu yerleşimler köy 
olarak ifade edilmektedir (URL3).

Ödemiş’de tarihsel süreçte en çok öne çıkan köy 
Aydınoğulları Beyliği’ne merkez olmuş olan, günümüzde 
belde niteliğindeki, Birgi’dir. Birgi beldesi, Camikebir 
Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziumurbey 
Mahallesi, Kurtgazi Mahallesi olmak üzere dört mahalle 
içermektedir. Birgi, çarpıcı geleneksel dokusu ve 
anıtsal yapıları ile önemli bir merkez olma niteliğini 
sürdürmektedir. Birgi’de geleneksel mimari dokuyu en 
iyi yansıtan iki yapı; Ulu Cami ile Çakırağa Konağı’dır. 
Yerleşim 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici 
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Listesi’ne alınmıştır. On kriterden iki ve dört numaralı 
kriterleri sağlayarak listeye giren Birgi’nin Frigyalılardan 
günümüze sürekli yerleşim gösterdiği, halen geleneksel 
Osmanlı kenti kimliği sergilediği vurgulanmış, 
“Aydınoğulları Beyliği’nden günümüze ulaşan ve ahşap 
işçiliği ile öne çıkan Ulu Cami mimari ve kültürel değeri 
ile dönemini en iyi şekilde yansıtmaktadır” denilmiştir 
(URL4).

Küçükavulcuk Köyü’nün Tanıtımı
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükavulcuk Köyü, 
ilçe merkezine 5 km, il merkezine 115 km uzaklıktadır. 
Köye yalnızca 2 km uzaklıkta, 14. yüzyılda Aydınoğulları 
Beyliği’ne başkentlik yapmış önemli tarihsel yerleşimlerden 
Birgi bulunmaktadır (Lev. 1: Şek. 1, 2, 3, Foto. 1). 

Köyün nüfusu, Ödemiş Kaymakamlığı’ndan alınan 
verilerine göre 457 olup, geçmişten günümüze göç nedeni 
ile nüfusun azaldığı belirtilmektedir (URL5). Köyün şu anki 
nüfusu, köy muhtarı Nurettin Demirkan’ın aktarımına göre, 
454 kişidir. Köyde 150 hane bulunmakta olup, terkedilmiş 
kullanılmayan evler de vardır. Köyün 13 evinde yaşayanlar 
dışarıdan göç eden ailelerdir. Köy, Ödemiş ile Birgi 
arasında yer aldığından Birgi’ye giden dolmuşlar köyün 
merkezinden geçmektedir. Sabah 7.00 ile akşam 20.30 
saatleri arasında dolmuş olduğundan, köye ulaşım sorunu 
yoktur (Küçükavulcuk Köyü muhtarı Nurettin Demirkan ile 
kişisel görüşme - 08.06.2016). 

Köyün geçim kaynağını tarım ve hayvancılık (büyükbaş) 
oluşturmaktadır. Ancak köyden geçen Birgi Çayı’nın süreç 
içerisinde kuruması, verimli toprakları ile zengin bir köy 
olan Küçükavulcuk’ta artık geçim sıkıntısı yaşanmasına 
neden olmuştur. Elektrik sıkıntısı da, diğer olumsuz 
faktörlerdendir. Köyün tarımsal ürünleri arasında ilk 
sırada patates yer almaktadır. Bunu karpuz izlemektedir. 
Tarım ve hayvancılık ile sağlanan ürün işlenmekte, ailenin 
kullanımı dışında, Ödemiş Pazarı’nda satılarak gelir 
sağlanmaktadır.  Bu bağlamda zeytin, tereyağ, yumurta 
gibi gıdalar belirtilebilir. Küçükavulcuk’ta geçmişte su 
sıkıntısı yaşanmadığı süreçte yetiştirilen tarımsal ürün 
yelpazesi daha geniş iken, derenin kuruması tarıma bir 
yönü ile sekte vurmuştur. Önceleri yerleşimde incir, tütün, 
kendir yetiştirilir iken, günümüzde tarımsal üretim ağırlıklı 
olarak patates ile sınırlanmış gibidir.  Sağlanan ürün, cips 
firmalarına satılmaktadır. 

Küçükavulcuk Köyü’nde evler dışında, cami, kahve, 
ilkokul, muhtarlık ve kooperatif yapısı bulunmaktadır. 
İlkokul binası günümüzde işlevini sürdürmemekte, artık 
(2014 yılı) köyün çocukları taşımalı sistemle Ödemiş 
merkeze eğitim için götürülmektedir (Lev. 2: Foto. 2-7).  

Geleneksel Doku ve Evler
Küçükavulcuk Köyü’nde toplu yerleşim düzeni 
görülmekte, tarımsal alanlar evlerin oluşturduğu yerleşim 
merkezi çeperinde konumlanmaktadır. Geçmişte varolduğu 
gerek sözel aktarımlar, gerekse görsel belgelerden 
anlaşılan nitelikli evlerin birçoğu ne yazık ki günümüze 
ulaşamamıştır. Bununla birlikte köyün yerleşim dokusu ve 
yerel mimarisine yönelik bir çalışmanın olmaması yanısıra, 
pekçok köyde olduğu gibi burada da yaşam şartlarının 
güçlüğü ve geçim sıkıntısı nedeni ile oluşan göç özgün 
yapıların kullanılmaması ve giderek hızla yok olması 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Köyün yerleşim dokusu incelendiğinde; sokakların dar, yer 
yer organik düzende olduğu evlerin sokakları sınırlandırdığı 
gözlenmektedir. Bazı evlerin alt katlarında köşe kırması 
oluşturularak, köşenin hem dış ortam koşullarından etkilenip 
aşınmasının önüne geçilmekte, hem de dar sokaklarda 
dönüş rahatlatılmaktadır.  Üst katta yeniden dik açılı kütle 
düzeni görülmekte, sözkonusu mimari öge hem yapıya, 
hem de sokağa üçüncü boyutta hareketlilik ve plastik etki 
kazandırmaktadır. Küçükavulcuk’ta cepheye hareket katan 
tek öge, köşe kırması değildir kuşkusuz. Ocak ve bacalar 
da cepheye yansıyarak mekânın dıştan okunmasına katkı 
sağlar. 

Köydeki evler genellikle iki katlı olup, tek katlı örnekler de 
vardır. Evler, dış sofalı plan şemasına sahip ve çoğunlukla 
açık sofalıdır. İki katlı evlerde, alt kat ahır, depo amaçlı, 
yani geçim kaynağını oluşturan tarım ve hayvancılığa bağlı 
gereksinimleri karşılamak üzere, hayvan barınağı ve artık 
ürünün depolanacağı alan, ambar niteliğindedir.  Üst kat ise, 
evin yaşam katıdır. İki katlı evlerde üst kattaki sofa mekânına 
ulaşım, genellikle alt kattan ahşap iç merdivenle olmakta 
ise de, taş dış merdivenli örnekler de vardır. Küçükavulcuk 
Köyü’nde aile büyüklüğü ortalama üç, beş kişi olduğundan 
evler de genellikle iki veya üç odalıdır. Evlerin belirgin 
özelliği, oldukça yalın olmalarıdır. 

Yapım sistemi olarak, alt katlar ve dış duvarlar yığma taş 
olup, üst katlar ahşap karkas sistemde yapılmıştır. Cephe 
malzemesi, taş yanısıra tuğla parçalarıdır. Bazı örneklerde, 
farklı büyüklük ve renklerdeki taşlar, kiremit parçaları 
ile de karıştırılarak kullanılıp, güzel bir cephe dokusu 
oluşturulmuştur. Taş duvarlarda yer yer ahşap hatılların da 
kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanısıra bazı örneklerde 
ahşap karkas sistemin arası tuğla duvar ile doldurularak, 
Doğu Karadeniz yöresinin göz dolması tekniğini 
çağrıştıran dekoratif cephe dokuları oluşturulmuştur. Taş 
duvarlar çoğunlukla sıvanmamış ise de, sıvalı örneklere, 
veya kabartma derzlilere de rastlanılmaktadır. Buna 
göre yerleşimdeki yapım sistemi tarihsel akış içerisinde 
incelendiğinde, kerpiç dolgulu ahşap karkastan yığma tuğla 
duvar tekniğine doğru bir geçiş olduğundan sözedilebilir.
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Mimari Ögeler
Küçükavulcuk Köyü’ndeki evlerin avlulu olması dolayısı 
ile evlerin dış kapıları, avlu kapılarıdır. Kapılar, ahşap 
çift kanatlı, ahşap pervazlı, çoğunlukla üstü beşik çatılı 
ve alaturka kiremit kaplı bir giriş saçağı ile korunaklı 
duruma getirilmiş durumdadır. Geleneksel Türk 
yerleşimlerinde kırsal dokuda sıklıkla görülen bu detay, 
bu köyde de algılanmaktadır. Kapılarda, dikey ahşap 
elemanlar, iri metal çiviler ve pirinç kapı halkaları dikkat 
çeker. Evlerdeki pencereler, ahşap pervazlı açılır çift 
kanat veya giyotin doğramalı, bazıları ahşap kanatlıdır. 
Pencereler, genellikle dikey dikdörtgen formludur (Lev. 
2: Foto. 8-15). 

Analizler
Çalışma, Küçükavulcuk Köyü’ne ilişkin yerinde tespitlerin 
yapıldığı alan çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. 
Alan çalışmaları ile elde edilen veriler analiz paftaları 
üzerine aktarılmış ve belgelemeye dayalı bu çalışmanın 
temelini oluşturmuştur. Bu kapsamda beş analiz paftası 
hazırlanmıştır. İlk olarak köyün vaziyet planı üzerinden 
dolu-boş analizi yapılmış, yapılar, bahçeler, yollar ve 
derenin konumu pafta üzerine aktarılmıştır (Lev. 3: Şek. 
4). Konut, cami, muhtarlık, fırın, market, kıraathane ve 
sera başlıkları altında işlev durumu analiz edilmiştir (Lev. 
3: Şek. 5). Evlerin kullanım durumuna bakıldığında, 
sürekli kullanılanlar aktif, sezonluk kullanılanlar aktif 
olmayan ve atıl durumda olan yapılar kullanılmıyor 
olarak adlandırılmıştır. Bu durumda yapıların 245’ini 
aktif olarak kullanılanlar, 147’sini aktif kullanılmayanlar 
oluşturmakta olup, üç yapı da atıl durumdadır (Lev. 3: 
Şek. 6). Yapıların harabiyet durumu incelendiğinde 
sözkonusu yapılardan beş adedi harap durumda, 30’u ise 
onarılmıştır (Lev. 4: Şek. 7). Kat adedi analizi ile tek katlı 
ve iki katlı yapıların durumu ortaya koyulmuştur (Lev. 4: 
Şek. 8).

Özgün mimari belgelemeye dayalı bu çalışmada 
yerleşim genelinde yapılan analizler ve detaylı incelenen 
üç yapı kırsal yerleşimlerin mimari özellikleri ve koruma 
sorunlarının anlaşılması açısından önemlidir. 

Çalışma Kapsamında İncelenen Evler
Küçükavulcuk Köyü’nde çalışma kapsamında ayrıntılı 
olarak incelenen üç yapı konum planında işaretlenmiş ve 
plan şemalarına yer verilmiştir (Lev. 4: Şek. 9). 

Ev 1

Günümüzde harap durumda olan iki katlı evin alt katı ahır 
kullanımını sürdürmekte, üst katı ise kullanılmamaktadır. 

Dikdörtgen yapı kütlesinin alt katında önde daha alçak 
tavanlı ve daha küçük bir kütle yer almakta, L plan 
oluşmaktadır. Alt kat üç birim içermekte olup, duvarları 
taş dolgulu ahşap karkastır ve genelde masiftir (Lev. 5). 

Ahır mekânından ahşap bir merdiven ile üst kat sofasına 
ulaşılmaktadır. Yapı  açık dış sofalı plan şemasına sahiptir. 
Hayat mekânının köşesinde iki rıhtla yükseltilmiş seki 
mekânı konumlanmaktadır. Kot farkı yanısıra, ahşap 
parmaklıklar ile özelleşen bu mekân bir bakıma geleneksel 
Türk evlerindeki açık ile kapalı mekân arasında yer alan 
mekânsal çeşitliliğin bir örneği niteliğindedir. Mekân 
batı yönünde Bursa kemerleri ile profillendirilerek 
ayrıcalıklaştırılmıştır. Üst katta sofaya açılan yanyana 
dizilmiş, birisi daha büyük üç oda bulunmaktadır. Başoda, 
iki cephesi ile dışarıya açılmaktadır. Odalarda yüklük 
ögesi, sedir görülmektedir.  Yüklüklerin köşesinde 
gusülhane vardır (Lev. 5: Foto. 25). 

Yapı, alt katta taş, üstte ise kerpiç dolgulu ahşap karkas 
sistemle yapılmıştır. Alt katta taş duvarlar, yer yer 
kabartma derzlidir. Üst kat duvarları ise, sıvalıdır. Sofa, 
ahşap dikmeler ile sınırlanmış olup, evi siperlikli bir 
şapka gibi örten geniş saçaklarla sözkonusu yarı açık 
mekânda oturanlar yanısıra, yapı cephesi de olumsuz 
dış ortam koşullarından korunmaktadır. Odaların ve 
sofanın tavanları ahşap kaplamalıdır. Sofada dikkat çeken 
ögeler bağlamında, abdestlik belirtilebilir. Merdiven 
parmaklıkları da mekânın çarpıcı ögelerindendir. Seki 
mekânının sofadan yaklaşık 40 cm. yükselmesi ile yanal 
yüzde dolap ögesi oluşmuştur. 

Evin kapı ve pencereleri ahşap doğramalı olup, kapılar 
ahşap çift kanatlı, pencereler ahşap giyotin tipindedir. 
Sofaya bakan pencerede ahşap parmaklık vardır. 
Cephedeki pencereler ise ahşap giyotin pencere tipinde ve 
ahşap kepenklidir.

Ev 2

122 numaralı yapı iki katlı ve açık dış sofalı plan 
şemasındadır. Sofa altı ve ahır mekânlarını içeren alt 
kat, süreç içerisinde değişime uğramış, olasılıkla yaşlı ev 
sahibinin merdivenden üst kata çıkmakta zorlanmasının 
etkisi ile alt kat mekânlarından biri sürekli kullanılan ve 
yaşanılan bir odaya dönüştürülmüştür (Lev. 6: Foto. 30). 
 
Sözkonusu yapının süreç içerisinde geçirdiği değişiklikler 
yalnızca alt kat mekânlarının dönüşümü değildir. Bunun 
yanısıra özgün merdivenin yerine sofa mekânının geniş 
kenarına dik bağlanan yeni bir merdiven yapılmıştır. Sofa 
mekânı yapı kitlesi boyunca devam etmekte, dar kenarında 
ocak konumlanmaktadır (Lev. 6: Şek. 15-16).  
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Üst kat açık dış sofalı olup, iki oda arasında eyvan 
mekânı bulunur. Odalarda girişin arkasındaki dar kenarda 
duvar boyunca yüklük yer almaktadır. Odalar, yüklük 
karşısındaki dar kenardan iki pencere ile dışarıya ve geniş 
kenardan bir pencere ile de hayat mekânına açılmaktadır. 
Sofa  mekânında dikkat çeken diğer bir özellik ise, 
mekânın iki dış kenarının ahşap dikme ve parmaklıklar 
ile, diğer kenarın ise taş duvarla sınırlanmış olmasıdır. Bu 
durum coğrafi yön, hakim rüzgar yönü, ocak duvarı olması 
veya mahremiyet ile açıklanabilir (Lev. 6: Şek. 16, Foto. 
30). Evde sofa mekânının tavanında çatı konstrüksiyonu 
algılanırken, odalar kaplamalıdır. Çatı özellikle sofanın ön 
yüzünde geniş saçaklıdır. 

Evdeki mimari ögeler bağlamında kapı ve pencereler ahşap 
ve çift kanatlıdır. Kapı üstlerinde yalın zigzag desenli 
motif dikkat çekmektedir (Lev. 7: Foto. 45). Dış cepheye 
bakan çift kanatlı pencerelerin ahşap kanatlı kepenkleri 
vardır (Lev. 6: Foto. 29).      

Taşıyıcı sistem, alt katta yığma almaşık duvar, üst katta taş 
dolgulu ahşap karkastır. Üst kat duvarları sıvalıdır.

Yapı cephesinde dikkat çeken bir başka unsur ise, Ege 
Adalarındaki kule evlerin cephelerinde de sıklıkla görülen 
motiflerin varlığıdır (Lev. 7: Foto. 44). Taş ve kiremit 
parçaları ile oluşturulan geometrik motifler, yapıda oturan 
veya yapan usta ile ilintili olabilir. 

Ev 3

İki katlı bu yapı çok fazla değişmiş ve özgünlüğünü 
yitirmiştir. Ancak yapıdaki izlerden açık dış sofalı plan 
şemasına sahip olduğu sanılmaktadır. Günümüzde 
kullanılmayan yapının özgün durumda alt katının ahır, üst 
katının yaşama amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Dikdörtgen kütleli yapının özgün çatı konstrüksiyonu 
değiştirilerek üst örtüsü kırma çatı olarak alaturka kiremit 
kaplanmıştır. Plan  şemasına bakıldığında üst katta üç oda 
yer almakta olup, biri kuzeye ve doğuya, diğeri kuzeye 
ve batıya bakan ve sofaya açılan iki odanın yüklüklerinin 
sırt sırta konumlandığı görülmektedir. Sofadan üst kata 
ulaşım sağlayan merdivenin taş basamakları özgünlüğünü 
korumakla birlikte ahşap merdiven yenilenmiştir (Lev. 7: 
Şek. 19-20). Yapının alt katı yığma taş duvardır. Üst kat 
ise özgün durumunu yitirmiş, yığma tuğla olarak yeniden 
yapılmış ve açıklık boyutları değiştirilmiştir. Üst katta 
açıklık boyutlarının yanısıra ahşap kapı ve pencerelerin 
metal malzeme ile yapıldığı görülmektedir. Özgünlüğü 
kısmen koruyan alt kat mekânlarına bakılarak ahşap tavan 
kaplaması görülebilir. Alt katta sofanın ahşap kirişli tavanı 
ve sofaya açılan mekânların ahşap kapı ve pencereleri 
yapının özgün elemanları arasındadır (Lev. 7: Foto. 38-39).

Bu yapıya bakıldığında yerleşim genelinde konut 
yapılarının süreç içerisinde çeşitli nedenlerle geçirdiği 
değişiklikler açıkça görülmektedir. Köyde uzun süredir 
atıl durumda olup, mimari olarak özgünlüğünü koruyarak 
günümüze ulaşan, fakat strüktürel problemleri bulunan 
yapılar vardır. Ancak 3 numaralı konut örneğindeki gibi, 
daha geç dönemlere kadar kullanılan bu sağlanırken  
de önemli değişikliklere uğramış yapılar dokuya zarar 
vermektedir. Yerleşim genelinde evlerdeki değişimler ana 
başlıklar altında toplanmıştır.

Evlerdeki Değişim
Küçükavulcuk Köyü evlerinde, belki de değişen dünya, 
zaman ve yaşam şartlarına bağlı olarak bazı değişiklikler 
algılanmaktadır. Bunların bazıları evlerin özgün kimliğini 
zedeler niteliktedir.

Evlerde Yapılan Değişiklikler

- Alt katın korunup, üst katın tümü ile yenilenmesi ve 
bu bağlamda özgün cephe malzemesi ve açıklıklarının 
değişimi (taş dolgulu ahşap karkas duvarların tuğla duvara 
çevrilmesi),
- Ahır mekânının yaşanılan oda mekânına dönüştürülmesi,
- Cephede yeni açıklık oluşturulması veya boyutlarının 
büyütülmesi,
- Kapı, pencere ögelerinde özgün doğramaların 
değiştirilerek yer yer toplama malzeme kullanımı,
- Evlerin cephelerinde özgün duvar malzemesinin yer 
yer delikli tuğla, dolu tuğla, briket gibi malzemelerle 
değişmesi, olarak belirtilebilir.

Değerlendirme 
Küçükavulcuk Köyü evlerinde yapıların özgünlüğünü 
zedeleyen değişimler ve evlerin terk edilmesi önemli bir 
sorun niteliğindedir. Yapıların terk edilmesi, hızla yok 
olmalarına neden olurken; özgünlüğü bozan ekler ve 
müdahaleler de evlerin karakteristik niteliklerini olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

Küçükavulcuk Köyü evlerinde gözlenen hızlı 
yıpranma yapıların kullanılmaması, bir başka ifade ile 
yaşamamasından kaynaklanmaktadır. Köyden göçün 
engellenmesi açısından evlerin korunmasının kırsal 
kalkınma bağlamında ele alınması, köyün ekoturizm ve 
günübirlik turizm bağlamında canlandırılması, kaybolmuş 
yerel zanaatların yeniden yaşatılması gereklidir. Ayrıca 
yapılara yapılacak müdahalelerin özgün mekân kurgusunu 
ve ögelerini zedelemeden güncel yaşam koşullarını 
yanıtlayacak düzende olması açısından teknik destek 
sağlanmalıdır.
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Küreselleşme ile herşeyin giderek birörnekleştiği 
dünyamızda yerel, yere özgü olan giderek daha fazla önem 
kazanmaktadır. Bu bağlamda kırsal mimari örneklerinin 
de yaşatılarak korunmasının gerekliliği son dönemlerde 
daha fazla anlaşılmıştır. 

Kırsal mimarinin yaşatılarak korunmasının gerekliliği, 
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılan çeşitli 
bilimsel toplantılarda ortaya konmuştur. Örneğin 1964 
yılında gerçekleşen Venedik Tüzüğü’nün ilk maddesinde 
zamanla kültürel anlam kazanmış basit eserler ve kırsal 
yerleşmelerin de tarihi anıt olarak değerlendirildiği 
görülmektedir (URL7). 

ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (1999)  
kapsamında “Kültürün birörnekleşme ve tüm dünyadaki 
sosyo-ekonomik değişim nedeniyle terk, iç denge ve 
bütünleşme gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan 
geleneksel yapılar çok zor durumdadırlar” ifadesi yer 
almaktadır. Dolayısıyla, pekçok kırsal yerleşim gibi 
Küçükavulcuk örneğinde de terkedilen evler,  süratle 
yıpranmaktadır. 

Küçükavulcuk Köyü evleri, fiziki varlıklarını kısmen 
sürdürseler de, değişen yaşam şartlarına uyum 
sağlanamadığından sosyo-ekonomik koşullar nedeni 
ile nüfusun göç etmesi sonucu ortaya çıkan kaderine 
terkedilmişlikle hızla yok olmaktadırlar. Oysa, kırsal 
mimari açısından önemli veriler sunan bu yapıların 
belgelenmesi ve geleceğe aktarılması büyük önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda köyün yerel değerlerinin 
yaşatılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve 
yapıların yaşatılarak geleceğe aktarımının sağlanması 
gereklidir. Bunun için evlerin yaşatılarak korunmasının 
kırsal kalkınma ile bütünleşik şekilde düşünülmesi yerinde 
olacaktır. 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) tanımına 
göre ekoturizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak 
korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel 
halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal 
alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir 
(URL8). Ekoturizm sözcüğünün ön eki bir yandan ekonomi 
bir yandan da ekoloji ile ilintilidir (Ryel ve Grasse 1991).  
Bu bağlamda ekoturizmin ilkeleri arasında   “Çevresel 
ve kültürel bir farkındalık ve saygının oluşturulması” 
ve “Yerel halk için finansal yararlar sağlanılması ve 
güçlendirilmesi” vurgulanabilir  (URL9). 

Kültürel Turizm Tüzüğü’nün (1999) ilkeleri arasında 
koruma ve turizm çalışmalarında yerel halkın katılımının 
gerekliliği ve sözkonusu etkinliklerden ev sahibi 
topluluğun yarar sağlaması vurgulanmaktadır (5. ilke).

Sonuç olarak, yerleşimin korunması yalnızca geleneksel 
evlerin korunması, yani fiziksel sürdürülebilirlik 
bağlamında değil, yanısıra somut olmayan miras 
ve yaşamın da sürdürülebilirliğinin sağlanmasını 
kapsamalıdır. Bu da korumanın ekoturizmi araç olarak 
kullanarak kırsal kalkınma paralelinde ve katılımcı bir 
yaklaşımla gerçekleşmesi ile olanaklı olabilir. 
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Abstract
“UNESCO World Heritage and Bursa: Awareness Raising Project” has been developed by Bursa Site Management 
Unit with the contribution of educators, architects, and art historians. The project process, which started on 22 June 
2014 with the inscription of Bursa in UNESCO World Heritage List, is still ongoing and is planned to continue in 
the future.

The purpose of the project has been to create consciousness on cultural heritage in Bursa, to help local people 
recognize and embrace the values of Bursa, which have been accepted as World Heritage, and to contribute to the 
preservation of these assets in a sustainable way. Not only have various target groups been given training on the 
importance of preserving cultural heritage, but also consciousness has been raised on the meaning of being World 
Heritage through the wide use of the related logo, publication and distribution of books and brochures on this subject, 
and numerous presentations in various meetings.
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Özet
“UNESCO Dünya Mirası ve Bursa: Farkındalık Yaratma Projesi” Bursa Alan Başkanlığı tarafından eğitimciler, 
mimarlar ve sanat tarihçilerinin katkılarıyla geliştirilmiştir. 22 Haziran 2014 tarihinde Bursa’nın UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne girmesi ile başlayan süreç günümüzde de devam etmekte olup, projenin gelecekte de sürdürülmesi 
planlanmaktadır. 

Projenin amacı Bursa’da kültürel miras konusunda farkındalık yaratmak, yerel halkın Bursa’nın Dünya Mirası olarak 
kabul edilmiş olan değerlerini tanımalarına ve benimsemelerine yardımcı olmak ve bu varlıkların sürdürülebilir 
bir şekilde korunmasınına katkıda bulunmaktır. Çeşitli hedef gruplara kültürel mirasın korunması üzerine eğitim 
verilmesinin yanısıra, ilgili logonun yaygın bir şekilde kullanılması, konuyla ilgili kitapların ve broşürlerin basılması 
ve dağıtılması, çeşitli toplantılarda çok sayıda sunum yapılması aracılığıyla Dünya Mirası olmanın anlamı üzerine 
farkındalık yaratılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Farkındalık Yaratma, Dünya Miras Alanı, Bursa
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An Overview of Bursa in History
Situated in southern Marmara region, which has been the 
cradle of many civilizations since 6500 BC, Bursa was 
founded in the second century BC by the Bithynians. The 
Bithynian king Prusias I built  the city called Prusias ad 
Olympum on a hill in 185 BC and surrounded it  with 
city walls. Through time, the name of the city was first 
converted into Prusa, and later into Bursa. In 74 BC, 
Bithynia, and thus Bursa was added to the territories of 
the Roman Empire, and after the division of the Roman 
Empire into East and West in 395 AD, Byzantian period 
started in this region. Since Bursa was not located on the 
trade routes in this period, it remained as a small walled 
city.

Following a long siege period, Bursa was added to the 
Ottoman territories by Sultan Orhan in 1326 and was 
proclaimed the Ottoman capital. With the conquest of 
Edirne in Thrace, Bursa shared this title with Edirne as 
of 1365, until Istanbul became the new capital in 1453. 
During this period, Bursa gradually spread outside the 
city walls, with the addition of new neighborhoods that 
developed around the külliyes (complexes consisting of 
public buildings) built consecutively by the five reigning 
sultans, on different hills in various parts of the city until 
Istanbul became the capital. This urbanization model, 
which was applied in Bursa first by Sultan Orhan in 1339, 
was based on the construction of a külliye (complex) 
consisting of a mosque, medrese (education center), 
imaret (food distribution center), hamam (bath), and 
han (khan, inn) outside the city walls, to be  surrounded 
with housing zones in time. While the sultans reigning 
in Bursa after Sultan Orhan had complexes built to their 
names in different parts of the city, they also added new 
buildings to the central area where the Orhan Complex 
was located and thus strengthened the central function of 
this area (Bierman, et.al.,1991; Cengiz, 2009; Goodwin, 
2003; Kaplanoğlu and Cengiz, 2010).

During 15th and 16th centuries, the distribution of silk 
from Tabriz to Italy, and spices from India to the north 
European countries all went through Bursa, as the city 
was strategically located on the Silk and Spice Roads 
(İnalcık, 2000). Furthermore, silk was produced in small 
workshops in Bursa, where the distribution of goods 
from İstanbul to Anatolia was also made. 

With the decline in silk demand due to the Celali revolts 
in the 17th and 18th centuries, in addition to the economic 
crisis in the Mediterranean world, Bursa showed signs 
of recession. However, when the effects of the Industrial 
Revolution in the 18th century spread from England to 
other countries including the Ottoman Empire, Western 

organizational practices became prevalent in Bursa, 
which started to bear the characteristics of an industrial 
city from the middle of the 19th century. 

The transformation which started in Bursa in mid 19th 

century continued also in the Republican period after 
1923, and Bursa changed in line with the Westernization 
objectives of Republican governments, gradually 
reflecting the typical dynamics of developing countries 
as it became the fourth largest city in Turkey (Akkılıç, 
2002; Baykal, 1993; Dostoğlu, 2011; Gabriel, 2008; 
Kepecioğlu, 2009).

Although Bursa has never lost its importance in history, 
its outstanding universal value is related with the urban 
developments in the city during the 14th and 15th centuries. 
In fact, Bursa, which was inscribed in World Heritage 
List in 2014, represents the creation of an urban and rural 
system establishing the first capital city of the Ottoman 
Empire and the Sultan’s seat in the early 14th century. Its 
outstanding universal value is related with its unique city 
planning system, as reflected in the relationship of the 
five Sultan külliyes, one of which constitutes the core 
of the city’s commercial center, entitled as the Khans 
Area, and Cumalıkızık, which is the best preserved waqf 
village in Bursa (Bursa Alan Başkanlığı, 2013b).

Framework of the Awareness Raising Project
Bursa has been inscribed in UNESCO World Heritage 
List on 22 June 2014 with its application entitled “Bursa 
and Cumalıkızık: The Birth of the Ottoman Empire”, 
which includes Khans Area (Orhan Ghazi Kulliye and its 
surroundings), Sultan Kulliyes (Hüdavendigar, Yıldırım, 
Yeşil, Muradiye), and Cumalıkızık Village historical 
sites (http://whc.unesco.org/en/list/1452).

One of the aims of the Bursa Management Plan, which 
was approved in 2013, and which can be considered 
as the most important appendix of the UNESCO 
Nomination File of Bursa, is raising awareness. The 
objective under “Training and Awareness Raising” topic 
of the action plan in the Management Plan is stated as 
follows: “Increase awareness in those who work in, live 
in or visit the Management Area to ensure the protection 
and sustainability of cultural values”. Many actions 
towards this objective are defined in Management Plan 
(Bursa Alan Başkanlığı, 2013a)

Research on awareness raising processes demonstrates 
that this concept is related to increasing the 
understanding and relationship of the public with 
heritage, its conservation and sustainable development, 
and promotes community participation, sense of place 
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and identity of ownership.  It is also related with 
education which comprises familiarizing the public 
on heritage issues and arousing respect for cultural 
heritage. 

Awareness raising comprises a range of activities that 
help people to understand, learn, and envision the future, 
ranging from events that have large publicity to trivial 
events such as entering into conversations with existing 
groups or supporting their work. It must be emphasized 
that people learn in various different ways, therefore a 
variety of activities have to be devised for reaching as 
many people as possible in raising awareness (Hopkins, 
2011).

Context

Based on the objectives of the Management Plan, 
one of the most important duties of Bursa Site 
Management Unit, established in 2011 within Bursa 
Metropolitan Municipality, has been defined as 
raising awareness on “UNESCO World Heritage”, 
in order to efficiently promote world heritage sites in 
Bursa and raise consciousness on the cultural heritage 
concept. The target groups have been defined as those 
undertaking various responsibilities in historical 
areas (mukhtars, school directors, imams), employees 
(tradesmen, associations etc.), site visitors (domestic 
and international tourists), those carrying out research 
related with these sites (public institutions, NGOs, 
universities, travel agencies, guides etc.), and local 
people of Bursa, especially students (kindergarten, 
elementary, secondary, high school, university). 

Aims and Objectives 

The purpose of the project is to get people to understand 
the importance of Bursa becoming World Heritage, 
to raise awareness on World Heritage at all levels of 
society and to enable them to recognize, adopt and 
preserve these values in a sustainable way, to get them 
to share their experience with their friends and family, 
and to transform the knowledge, ability, and attitudes 
that have been gained to permanent habits among all, 
for transmitting world heritage to younger generations 
successfully. In short, Bursa Site Management Unit has 
aimed to establish coordination among all stakeholders 
for preservation practices, after Bursa was inscribed in 
World Heritage List, with the aim of promoting and/
or contributing to the sustainable development of the 
environment. 

Description and Implementation of the Awareness 
Raising Project 
“UNESCO World Heritage and Bursa: Awareness Raising 
Project” has been implemented as three integrated action 
plans in Bursa since June 2014. In the first action plan, 
research and surveys have been conducted by the Site 
Management Unit on various aspects of the awareness 
raising concept. In the second action plan, training and 
awareness raising booklets and promotion materials 
have been published, and the training team has been 
educated. Furthermore, the World Heritage symbol has 
been implemented widely in various mediums. In the 
third action plan, various groups have been invited for 
training, in addition to the organization of voluntary 
trainings. These education processes are still ongoing. 

Presentations to students have been carried out by Bursa 
Site Management Unit staff at selected schools. In 
addition, conference halls of museums at the city center 
have been chosen for making presentations to schools 
that have organized field trips to historical heritage 
areas. Trainings for Young World Heritage Volunteers, 
and awareness raising activities for local residents and 
employees working in these areas have been realized 
in public buildings, such as the City Library located at 
the city center. Another venue that has been frequently 
used by the Site Management Unit is Merinos Ataturk 
Congress and Cultural Center, which is a center that has 
flexible halls to suit the organized activities. For activities 
outside Bursa, public buildings in related cities have been 
utilized. In addition, exhibitions were on display at the 
central Khans Area and in front of malls in Bursa, which 
are places frequently visited by local people. As a result, 
3590 people were trained by Bursa Site Management 
Unit from June 2014 to October 2015, to raise awareness 
on cultural heritage. 

Implementation Process 

The following actions have been carried out in basically 
three integrated action plans between July 2014 and 
October 2015, and attempts to sustain these actions are 
still in progress. 

Action 1 

In order to implement this project, the work undertaken 
by Bursa Site Management Unit and Bursa Metropolitan 
Municipality, in the process of being inscribed in 
UNESCO World Heritage List, were compiled. Related 
literature and organizations were carefully reviewed, and 
academicians were consulted (http://www.kulturbilinci.
org/ ;  http://www.kulturkarincalari.org/). Furthermore, 
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the experience of site management units in Turkey 
and in the world was examined (Feilden & Jokelitho, 
1993), and UNESCO World Heritage Volunteers 
project was studied (http://www.whvolunteers.org/). 
The content and methods of education offered by World 
Heritage Travellers Association in Turkey (http://www.
dunyamirasigezginleri.com/), and the educational kit 
for teachers named World Heritage in Young Hands: 
To Know, Cherish and Act  (UNESCO, 2002) were 
analyzed. This research was more concentrated during 
the first six months of the period after inscription in the 
World Heritage List, but has continued until the present.  

Action 2

Educational and awareness raising booklets and 
materials, and promotion materials were prepared 
under the control of the Bursa Site Management Unit, 
following the research carried out. In order to offer 
education on cultural heritage at schools, the World 
Heritage Travellers Association authorities were 
consulted, and training was received from them (Figure 
1).  Subsequently, preparations were made to ensure 
the realization of training and presentations for raising 
awareness, by Bursa Site Management Unit (site manager, 
coordinator and project team), the employees of Museum 
Department under Bursa Metropolitan Municipality, and 
the employees of Culture and Tourism Department. 

The logo of UNESCO World Heritage has been used on 
the paperwork of public institutions citywide, and on 
billboards, mass transit vehicles and taxis as awareness 
raising symbols (Figure 2). 

Action 3

Another action related with awareness raising has been 
training, which took place in two categories, invited 
or voluntary, with the process ongoing at present. 
Training of invited people started in April 2015 and 
has been continuing with numerous occasions since 
then. Voluntary education started in July 2014 and has 
continued until the present.

Participation of Invited People

These were interactive training and awareness raising 
meetings on UNESCO World Heritage theme for invited 
groups, which were documented with certificates 
presented at the end of each training. There were three 
different types of training in this category:

1. Training given in kindergartens, elementary schools, 
secondary schools, high schools, universities, and 

Figure 1 - Bursa Site Management Unit team receiving training 
from World Heritage Travellers Association / Bursa Alan 
Başkanlığı ekibi, Dünya Miras Gezginleri Derneği’nden eğitim 
alırken

Figure 2 - The World Heritage Emblem on the Public Transportation 
Vehicle BUDO (Bursa Sea Buses) / Toplu taşıma aracı BUDO 
(Bursa Deniz Otobüsleri) üzerinde Dünya Miras Amblemi

Figure 3 - Bursa Site Management Unit team giving awareness 
raising training in schools about World Heritage.  / Bursa 
Alan Başkanlığı ekibi, okullarda Dünya Mirası konusunda 
bilinçlendirme eğitimi verirken
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training processes combined with site tours from April 
2015 to June 2015 (Figure 3, 4, 5). 

Students were given information on the definitions of 
heritage, cultural and natural assets, UNESCO, World 
Heritage Sites in Turkey, and Intangible Cultural 
Heritage. Students were also provided with information 
booklets, story books, puzzles, maps of heritage sites in 
Turkey, stickers, and coloring books in accordance with 
their level of education. Some of the student groups were 
also taken to heritage sites.

2. Training for Young World Heritage Volunteers on 06 
July 2015

A presentation was made to young volunteers at high 
school level, on UNESCO World Heritage Sites in Bursa, 

as part of “Young World Heritage Volunteers” project, 
after which these volunteers started working on site, 
answering the questions of tourists in Bursa (Figure 6).

3. UNESCO Meetings between 17 and 20 August 2015 

Residents of the management sites, non-governmental 
organizations, guides, employees of public institutions 
attended awareness raising conferences about 
‘UNESCO World Heritage Bursa’. Information 
was given to participants about the advantages of 
a city becoming world heritage, and the eventual 
responsibilities of Bursa towards UNESCO. In 
addition, expectations and proposals for the future 
of these areas were reviewed (www.alanbaskanligi.
bursa.bel.tr).

Voluntary Participation 

Meetings where people could participate voluntarily 
were held, and presentations were made to raise 
awareness on UNESCO World Heritage concept and 
World Heritage Sites in Bursa, as soon as Bursa was 
inscribed in World Heritage List on June 22, 2014. 

Examples of Voluntary Participation Meetings and 
Activities are listed below: 

1. 13 October 2014 – “UNESCO Meetings 1” 
(Khans Area theme): Mayor of Bursa Metropolitan 
Municipality explained the value of the Khans Area 
as one of the sites in UNESCO World Heritage List to 
representatives from the bazaars and khans. Opinions 
of tradesmen working in the area about the continuity 
of improvements in the area, and projections for the 
future were assessed (Figure 7).

Figure 4 - A student showing her mother the information booklet 
given to her after Bursa Site Management Unit team’s awareness 
raising training in Cumalıkızık Village Elementary School.  / 
Cumalıkızık Köyü İlkokulu’nda verilen eğitim sonrasında, kız 
öğrenci annesine, Bursa Alan Başkanlığı tarafından verilen 
bilgilendirme kitapçığını gösterirken

Figure 5 - Students examining the education materials handed out 
to them by Bursa Site Management Unit team after the training in 
Cumalıkızık Village Elementary School  / Cumalıkızık İlkokulu’nda 
verilen eğitim sonrasında öğrenciler Bursa Alan Başkanlığı ekibi 
tarafından kendilerine dağıtılan eğitim materyallerini incelerken

Figure 6 - Young World Heritage Preservers giving information 
to tourists about “World Heritage Bursa  / Genç Dünya Miras 
Koruyucuları Bursa’ya gelen turistlere “Dünya Mirası Bursa” 
hakkında bilgi verirken
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2. 10 December 2014 – “UNESCO Meetings 2” (Khans 
Area theme): Mayor of Bursa Metropolitan Municipality 
met with the tradesmen of the bazaar to inform them 
about the works to be realized, and told them that a local 
legislation would be implemented in the historical axis, 
in accordance with their opinions.

3. 23 January 2015 – Presentation in “Membership 
Process of Bursa in International Organizations in 
Tourism Marketing (UNESCO, EHTTA) Session” of 
EMITT East Mediterranean International Tourism and 
Travel Fair, which took place at TÜYAP Fair Area in 
Istanbul for four days in January 2015, with the aim of 
publicizing the physical and social aspects of Bursa.

4. 27 February 2015 – “Information Meeting for the 
Order of the Bazaar and Institutional Development 
Program”: This meeting was organized in the Bursa 
Stock Market building to give detailed information 
to the representatives of the bazaars and khans on the 
preservation of the Khans Area, which is UNESCO 
World Heritage Site, and to consult the participants for 
establishing rules there (Figure 8).

5. 06 March 2015 - Presentations in “Workshop to 
Carry UNESCO Heritage Khans Area into the Future” 
organized by Uludağ University, with the aim of 
developing creative design policies for revitalizing the 
Khans Area and to integrate the khans that are mostly 
underused at present with public life and urban structure. 
The participants were students and academicians from 
Department of Architecture in Uludağ University, 
experts and academicians from various other institutions 
and universities. 

6. 28 March 2015 - Presentation for Bursa City Council 
Youth Assembly: The process of Bursa being inscribed 
in UNESCO World Heritage List was presented by Bursa 
Site Manager at Bursa City Council Youth Assembly in 
the City Council offices, with the purpose of raising 
awareness among young people for the importance of 
preservation activities in Bursa and the sustainability of 
world heritage sites (Figure 9).

7. 07 May 2015 – Invitation to “Design City Bursa 2015” 
event, organized by Art’ı Mekan Journal in Podyum Park 
during 7-8 May 2015 to make the presentation entitled 
“Bursa Crowned with UNESCO”: In this event where 
famous designers of Bursa, who are related with creative 

Figure 7 - Mayor of Bursa telling the importance of World 
Heritage for Bursa to bazaar and khan managers and employees 
in Khans Area during the occasion of “UNESCO Meetings 1”  
/ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘UNESCO Buluşmaları 
1’ toplantısında Hanlar Bölgesi’ndeki çarşı ve han yönetimi 
başkanlarına ve esnaflara Dünya Mirası Bursa’nın önemini 
anlatırken

Figure 8 - Bursa Site Manager making a presentation about the 
value of Khans Area as World Heritage site and the regulations 
that need to be implemented in the bazaar / Bursa Alan Başkanı, 
Dünya Miras alanlarından Hanlar Bölgesi’nin değeri ve 
çarşıda yapılması gereken düzenlemelerle ilgili sunumunu 
gerçekleştirirken

Figure 9 - Bursa Site Manager making a presentation about the 
inscription process of Bursa in UNESCO World Heritage List to 
members of the Youth Assembly of Bursa City Council / Bursa 
Alan Başkanı, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerine 
Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girme süreci konulu 
sunumu gerçekleştirirken
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industries, participated, and numerous conferences, 
exhibitions and workshops took place, the Outstanding 
Universal Value of Bursa was explained in detail to the 
audience.

8. 05 June 2015 – “UNESCO Meetings 3” (Cumalıkızık 
Village theme): General information about UNESCO 
World Heritage List and the importance of the inscription 
of Bursa in World Heritage List were presented to the 
residents of Cumalıkızık. The questions of the villagers 
were answered and problems of Cumalıkızık were 
discussed.

9. 22 June 2015 – Events related to “UNESCO World 
Heritage Bursa Day” : There were several events that 
were realized during this week. Since the year 2015 was 
the 50th anniversary of the foundation of ICOMOS, the 
two celebrations were combined. 

One of the events organized by the Site Management Unit 
in Bursa in June 2015, was a panel entitled “Becoming 
World Heritage: Expectations and Responsibilities”, 
where five experts participated. These were architect, 
city planner Giora Solar, Dr. Architect Alvaro Gomez-
Ferrer Bayo, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Füsun 
Alioğlu and Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (Bursa site 
manager). The site manager presented the paper entitled 
“Assessment of the Process on the First Anniversary of 
Bursa’s Inscription in UNESCO World Heritage List” 
during this panel (www.alanbaskanligi.bursa.bel.tr) 
(Figure 10).

Karagöz – Hacivat Show, was presented in a unique 
way at Orhan Gazi square in the evening.  The shadow 
theatre show, which was called “Patrimonito’s Way” 
for this occasion, demonstrated in an informative and 
humorous way that World Heritage Sites of Bursa should 
be preserved (Figure 11, 12).

Professional artists performed Traditional Turkish Hand 
Crafts such as marbling, manuscript illumination, and 
tile glazing, based on the UNESCO World Heritage 
Bursa Theme, while “40 Reed Flutes 1 Breath” concert 
was realized at Orhan Gazi Square in Bursa city center.

Cumalıkızık Ethnography Museum, which aims to reflect 
the history and traditions of Cumalıkızık, was reopened by 
Bursa Metropolitan Municipality after being reorganized.

“Living Heritage Sites of Bursa” Photograph Exhibition 
displayed first in central Khans Area of Bursa in June 
2015 was later on display in Kent Meydanı Mall Square, 
and finally at the square in front of Nazım Hikmet 

Cultural Center, all of which are frequently visited spots 
of Bursa, and helped to raise awareness among different 
categories of people (Figure 13). “World Heritage and 
People” Photograph Exhibition displayed in Khans 

Figure 10 - “Becoming World Heritage: Expectations and 
Responsibilities Panel” organized as part of the “UNESCO 
World Heritage Bursa Day” activities / ‘UNESCO Dünya Mirası 
Bursa Günü’ Etkinlikleri kapsamındaki “Dünya Mirası Olmak: 
Beklentiler ve Sorumluluklar Paneli”

Figure 11 - People of all ages admiring Karagöz-Hacivat Show 
related with the “World Heritage Bursa” theme / ‘Dünya Mirası 
Bursa’ temalı Karagöz - Hacivat Gösterisi küçükten büyüğe 
herkes tarafından ilgiyle izlenirken

Figure 12 - Karagöz-Hacivat show entitled “Patrimonito’s Way” 
related with the “World Heritage Bursa” theme / Dünya Mirası 
Bursa’ temalı “Patrimonito’nun Yolu” isimli Karagöz-Hacivat 
gösterisi
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Area in June 2015 was relocated in Kent Meydanı Mall 
Square in July 2015, and later in Podyum Park Mall 
Square, all of which are frequently visited spots of Bursa. 
“UNESCO World Heritage Bursa from Students’ Point 
of View” Painting and Essay Exhibition, including works 
of students trained by Bursa Site Management Unit, was 
on display in Tayyare Cultural Center between 20 and 27 
June 2015. 

10. 23 July 2015 – “Experience Sharing Meeting with 
Representatives of Odunpazarı Area which is on UNESCO 
World Heritage Tentative List”: Representatives from 
Odunpazarı district in Eskişehir, who came to visit Bursa 
and learn from the experience of the Site Management 
Unit, were given information, enabling awareness raising. 

11. 13-14 October 2015 - ÇEKÜL, which is a well-
known institution related with environment and culture 
in Turkey, visited Bursa, and a Training Program, entitled 
“World Heritage List and Site Management: Experience 
and Sharing”, was carried out, and a Technical Study 
Tour and Case Analysis was organized in World Heritage 
Sites in Bursa (http://www.cekulvakfi.org.tr/).

Consequences of the Awareness Raising Project
By means of this project, it is expected that adults, 
young people and children of all sectors of the society 
will recognize and adopt world heritage cultural assets 
of Bursa, and that sensitivity towards world heritage will 
develop in the society in general. In addition, people 
living, working, and carrying out research in these 
historical areas will become aware of the importance of 
their area as a world heritage site, and an atmosphere of 
sensitivity and dialogue will be established in order to 
ensure the sustainable preservation of these areas. 

The awareness on world heritage and city culture 
gained by the target groups of this project is expected 
to be delivered to their families, friends, and companies/
institutions they work with, which will make it easier 
for these values to be adopted and delivered to future 
generations. The determination of June 22, the day 
during which Bursa was inscribed in UNESCO World 
Heritage List, as “UNESCO World Heritage Bursa Day”, 
and the organization of activities, which will take place 
every year for a few days including this particular day, 
will pave the way for raising awareness on heritage even 
further. 

Another projection of the Site Management Unit is 
related with the prospective professions of students 
who have been trained in this process. When it is time 
for students to decide about their fields of study at the 
university, it is expected that they will be motivated to 
choose professions such as Architecture, Art History, 
Restoration, International Relations, and Cultural 
Studies, which are somewhat related with UNESCO. 

This project is not over yet, and will continue according 
to the following projections: 

Since it is hard to train all students in Bursa through 
the efforts of the limited number of staff constituting 
Bursa Site Management Unit, the employees of 
Museum Department, and the employees of Culture 
and Tourism Department, who were responsible for the 
training processes realized in the 2014-2015 period, 
another method had to be devised in order to expand 
awareness raising processes as much as possible in the 
future. Several proposals were developed by the Site 
Management Unit to resolve this challenge, and finally 
a reasonable solution was developed in the meetings of 
the Site Management Unit with the Bursa City National 
Education Directorate staff. In 2015-2016 academic 
year, a group of seven teachers were selected from 
History, Social Sciences, Geography, Literature and 
Painting branches of the pilot schools where training 
programs were held in the 2014-2015 period, to be 
trained by the Bursa Site Management Unit. This group 
of seven teachers are expected to train other teachers 
from different schools, who in turn will train their 
own students. The final number of students trained in 
this awareness raising program will then be reported 
to Bursa Site Management Unit by a selected leader 
among the group of seven teachers. Since more students 
will be reached in this way, the awareness raising target 
will be achieved more easily. This program has been 
planned to start in Osmangazi district in Fall 2015 and 
then to continue at schools in Yıldırım district.
 

Figure 13 - 13. Photograph Exhibition entitled “Living 
Heritage Sites of Bursa” in Khans Area / Hanlar Bölgesi’nde 
“Bursa’nın Yaşayan Miras Alanları” konulu Fotoğraf Sergisi
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In the meanwhile, education and training departments 
of public institutions will also be encouraged to 
provide regular certificate trainings for staff and senior 
management about UNESCO World Heritage and 
Bursa every year. In addition to the abovementioned 
training process planned for the upcoming period, an 
official application will be made to UNESCO regarding 
“UNESCO World Heritage Volunteers” project. Young 
volunteers are expected to help inform domestic and 
foreign tourists in historical areas about tangible and 
intangible cultural heritage, and carry out surveys among 
visitors, with the aim of increasing the recognition of 
world heritage sites in Bursa. 

Among other events planned for the future are meetings 
in relation to the process of being inscribed in the World 
Heritage List, which will be organized to share the 
experience of Bursa with representatives of sites from 
Turkey that are in UNESCO World Heritage Tentative 
List. Different types of meetings with other institutions, 
such as ÇEKÜL, will also be organized. 

The website of Bursa Site Management Unit is very 
important for recognition, and for the demonstration of 
the persistence of activities as it is constantly updated 
and reflects the activities implemented as news. Thus, 
contacts with students and adults interested in the 
subject after the initial training can be continued, the 
persistence of activities can be seen, and the aims 
related with the future can be sustained.

European Context and Community Impact 
The action plan of Bursa has been organized under seven 
topics related with the basic principles and vision of the 
Management Plan. One of these topics is ‘Management: 
Authority, Legislation, Organization, Coordination, 
Participation’, which can be summarized as “Preserving 
Together”. Similar to all seven topics, the main objective 
of this topic is focused on the “conservation of the area”. 
The plan includes aspects which may influence the 
conservation process, thus actions required to implement 
the defined objectives and strategies have been prepared 
and recommendations and ideas have been shared 
regarding corporate cooperation, the formation of the 
Area Management, task assignment, cooperation with 
related organisations, financial resources, indications, 
expected time periods, application, tracking, auditing 
and management.

In accordance with this topic, the aim of the awareness 
raising project has been to reach people from all levels 
of society in Bursa, including kindergarten, elementary, 
secondary and high school students, employees in public 

institutions, non- governmental organizations, villagers, 
and managers. The ‘World Heritage’ theme has united 
people from all spheres of life and has gathered them 
around the same table, because the purpose is to preserve 
cultural heritage and spread this consciousness among 
everyone, young and old. 

After the awareness raising meetings, students were 
asked to prepare paintings and compositions related with 
the theme of world heritage. One of the compositions 
exhibited in June 2015 is a very good example of the 
consciousness on world heritage that was raised among 
children. Bahar Sayan from Cumalıkızık Secondary 
School Class 6/A wrote the following in her composition 
titled “Our Heritage from Past to Present”: 

“...Many people consider heritage to be money, territory, 
gold, and silver. Yet heritage is not limited to these. 
Historical and cultural artifacts of our country delivered 
from past to present are also considered as heritage. I 
have heard of the word heritage when I was five years 
old. My grandfather passed away when I was five. He 
left my father an engraved watch before he passed away. 
My father said this watch was my grandfather’s heritage 
to him. That day my mother wrapped the watch my 
grandfather left to my father and put it in her dowry chest. 
That day I realized how much the heritage from the past 
helps us to remember our past. This should be true not 
only for us, but also for other countries. All the countries 
should preserve the artifacts that reach the present from 
the past so as to help new generations recognize and 
embrace such cultural and historical artifacts...” 

Just as the 6th grader Bahar wrote in her composition, 
historical and cultural heritage is important for all 
countries and people. Therefore, these awareness 
raising activities which have been implemented, and 
which will continue in the future, can set an example 
for European countries as well. In this project, it is very 
important to reach people from all ages, in a way that 
is understandable for all and suitable to their level. For 
example, while heritage preservation idea is imposed on 
a kindergarten child via cartoons, an adult is told what s/
he can do in preservation areas in accordance with his/
her profession. On the other hand, a senior citizen or a 
handicapped person is given explanations about how to 
access the historical site, where to hike, and what s/he 
could need. This is how they become more aware of the 
specific area. 

Raising consciousness on historical heritage is also 
important for people to understand their culture better, to 
protect the areas they live in, and to deliver them properly 
to future generations in a correct and genuine condition. 
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In case awareness raising training on historical heritage 
in Bursa is publicized well by various means, it can set 
an example for training people in different countries, in 
accordance with their age levels and fields of interest. 

This project also promotes intercultural dialogue, 
because areas listed as UNESCO World Heritage are 
considered to be common heritage for all people of 
this world. ‘Young World Heritage Volunteers’ trained 
by the Site Management Unit have been helping 
tourists visiting Bursa, and providing them with correct 
information about world heritage sites in Bursa. Young 
volunteers have been active in a very central location 
in the city: Ulucami and the Khans Area around it. 
Students from private and state schools who constitute 
the ‘Young World Heritage Volunteers’ inform domestic 
and foreign tourists visiting Bursa about ‘UNESCO 
World Heritage’, ‘World Heritage Sites in Bursa and the 
World’, and ‘Outstanding Universal Value of Bursa’. 
These young people who introduce Bursa to tourists 
and carry out polls, also present pins as gifts. Two of the 
young participants, Dilara Şen and Ahmet Kadir Zeybek, 
have stated that tourists treat them sincerely when they 
learn they are ‘Young World Heritage Volunteers’, and 
are eager to learn more about UNESCO and Bursa. Şen 
and Zeybek have mentioned that they got a chance to 
practice and improve their foreign language skills by 
participating in this project that they really enjoy, and 
that this project has also contributed to their self-esteem 
and personal development. Cumalıkızık Village Women 
Association President Şerife Uludağ stated that after the 
awareness raising activities following the inscription of 
Cumalıkızık in UNESCO World Heritage List, women 
of the village have become more eager to learn foreign 
languages and communicate with tourists visiting the 
village. 

As a result of the activities conducted in this project, a 
great number of people all over Bursa have been given 
information about the subject. In fact,  2589 Young 
World Heritage Volunteers (Patrimonitos) and 250 World 
Heritage Protectors were invited for training, and 751 
more people voluntarily participated to learn more about 
world heritage. As a result of all these activities, a total 
of 3590 people were reached and were trained by Bursa 
Site Management Unit in order to raise awareness on 
the importance of cultural heritage. Considering that the 
process will expand by training educators, the number 
of people reached under the awareness raising project, is 
estimated to increase in the long run. 

The students invited for training, after which they are 
given participation certificates, make a promise at this 
interactive presentation to preserve cultural and natural 

assets and become Young World Heritage Volunteers 
(Patrimonitos), feeling more responsible towards heritage 
sites. Furthermore, adults who have been trained on the 
importance of preservation and world heritage become 
individuals with adequate information and responsibility 
on the specific sites and notice the value of heritage 
sites all over the world. These values are becoming 
more important at a time when borders are becoming 
comparatively permeable in Europe. 

The specific activities and methods developed by Bursa 
Site Management Unit in order to realize the actions 
in the management plan, which is a strategic plan and 
leading guide, are expected to become examples for 
other Site Management Units in Turkey and in Europe. 
In this context, one of the goals of the Site Management 
Unit in Bursa is to apply to related Award programs, such 
as Europa Nostra, in order to demonstrate that it is on 
the right track. In case such an award is received, it will 
provide a great motivation for Bursa Site Management 
Unit, and will be encouraging for other institutions 
preparing management plans. 

Expectations from the Future
Awareness Raising Project in Bursa has been 
developed by Bursa Site Management Unit together 
with educators, architects, and art historians. The 
project process, which started on 22 June 2014 with 
the inscription of Bursa in UNESCO World Heritage 
List, is still ongoing and is planned to be continued 
in the future. The purpose of the project has been to 
create consciousness on cultural heritage in Bursa, to 
help local people recognize and embrace the values of 
Bursa, which have been accepted as World Heritage, 
and to contribute to the preservation of these assets in 
a sustainable way. Not only have various target groups 
been given training on the importance of preserving 
cultural heritage, but also consciousness has been 
raised on the meaning of being World Heritage through 
the wide use of the related logo, publication and 
distribution of books and brochures on this subject, 
and numerous presentations in various meetings. 

Bursa Site Management has reached a total of 3590 
people directly in one year in the context of awareness 
raising project. The total cost of the activities 
implemented in 2014-2015 period were covered by 
Bursa Metropolitan Municipality. Considering that the 
project will expand by training educators, the number 
of people reached with the aim of raising awareness 
is estimated to increase incrementally in the long run. 
Feedback received by Bursa Site Management Unit 
about the awareness raising project clearly reflects the 
effects of the project. For example, people living in 
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World Heritage sites are more willing to learn foreign 
languages to communicate with tourists, and there is 
an increase in the number of applications to Bursa 
Site Management Unit asking for awareness raising 
presentations in schools. 

It must be emphasized that all of the awareness raising 
activities implemented so far are at the beginning stage. 
In order to ensure the continuation of these activities and 
to expand these activities even more, other institutions, 
such as Bursa Directorate of National Education, Bursa 
Directorate of Culture and Tourism, Bursa Chamber of 
Commerce and Industry (BTSO), which are listed as the 
responsible institutions under Training and Awareness 
Raising category of the Management Plan of Bursa, must 
spare a budget for such activities. Especially in awareness 
raising trainings provided to students, many interesting 
materials are handed out. Sharing expenses of such 
materials with other related institutions can contribute to 
the project financially.

Historical and cultural heritage is important for the 
entire world. The success of awareness raising activities 
in Bursa can as well set an example in the European 
context. In fact, consciousness raising related with 
historical heritage is important for people to understand 
their culture better, to protect historical sites, and to 
carry them to future generations successfully. Awareness 
raising trainings can be given to people of all ages, in 
accordance with their fields of interest. This project is 
also wide open for intercultural dialogue, because areas 
listed as UNESCO World Heritage are considered to be 
common heritage for all people of the world. These values 
are becoming more important at a time when borders are 
becoming comparatively permeable in Europe.

Bibliography
AKKILIÇ, Y. (ed.), 2002.
Bursa Ansiklopedisi, Bursa: Bursa Kültür ve Sanat 
Yayınları, 4 volumes.

BAYKAL, K., 1993.
Bursa ve Anıtları, Bursa: Hakimiyet Tesisleri.

BIERMAN, I. A., ABOU-EL-HAJ, R. A., PREZIOSI, 
D., 1991. (eds.), 
The Ottoman City and Its Parts: Urban Structure and 
Social Order, New York: Aristide D. Caratzas.

Bursa Alan Başkanlığı (2013a). 
Bursa (Hanlar Bölgesi & Sultan Külliyeleri) ve 
Cumalıkızık Yönetim Planı (2013-2018), Bursa: Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Yayını.

Bursa Alan Başkanlığı (2013b). 
Bursa and Cumalıkızık. The Birth of the Ottoman 
Empire, World Heritage Nomination File, Bursa: Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Yayını.

CENGİZ, İ., 2009.
Bir İmparatorluğun İzi/Trace of an Empire, Bursa: 
Osmangazi Belediyesi,

DOSTOĞLU, N., 2011.
Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler, Bursa: 
Bursa Büyükşehir Belediyesi.

FEILDEN, B. M. - JOKILEHTO, J., 1993.
Management Guidelines for World Cultural Heritage 
Sites, ICCROM.

GABRIEL, A., 2008. 
Bir Türk Başkenti Bursa (Une Capitale Turque Brousse), 
Vol. I-II, (Trans. Neslihan ER, Hamit ER, Aykut 
KAZANCIGİL), Bursa: Osmangazi Belediyesi.

GOODWIN, G., 2003.
A History of Ottoman Architecture, London: 
Thames&Hudson.

HOPKINS, R. 2011.
The Transition Companion: Making Your Community 
More Resilent in Uncertain Times, London: Chelsea 
Green Publishing.



221

AWARENESS RAISING PROCESS IN WORLD HERITAGE SITE BURSA

İNALCIK, H., 2000. 
The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, 
London: Phoenix Press.

KAPLANOĞLU, R., - CENGİZ, İ., 2010.
Yaşayan Müze Bursa, Bursa: Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yayınları.

KEPECİOĞLU, K., 2009.
 Bursa Kütüğü, Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 4 volumes.

UNESCO, 2002.
World Heritage in Young Hands: To Know, Cherish and 
Act (An Educational Resource Kit for Teachers), France. 

http://whc.unesco.org/en/list/1452
http://www.alanbaskanligi.bursa.bel.tr/ 
http://www.cekulvakfi.org.tr/ 
http://www.dunyamirasigezginleri.com/ 
http://www.kulturbilinci.org/ 
http://www.kulturkarincalari.org/ 
http://www.whvolunteers.org/ 





TÜBA-KED 14/2016

FENER VE BALAT’IN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE: 
ÜÇ VİZYON / ÜÇ DÖNEM / ÜÇ AYRI “KORUMA” ANLAYIŞI

ON FENER AND BALAT DISTRICTS’ TRANSFORMATION: 
THREE VISIONS / THREE PERIODS / THREE DIVERSE 

“CONSERVATION” PERSPECTIVES

Mesut DİNLER *1- Neriman Şahin GÜÇHAN **2

Özet
Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de neoliberal politikaların uygulanması bir askeri darbe ile 
başladı. 1980 darbesinden sonra İstanbul bu ekonomi politikalarının uygulandığı ilk sahnelerden biri oldu. Bu yazı 
1980-2013 yılları arasında izlenen yerel yönetim politikalarına bağlı olarak değişimlere sahne olan Fener ve Balat 
semtlerini koruma disiplini açısından incelemeyi amaçlıyor.

Ardışık uygulanan Haliç Kıyı Düzenleme Projesi (1984-1992), Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı 
(1998-2005), Fener, Balat ve Ayvansaray Kentsel Yenileme Projesi (2004-2013) bölgeyi doğrudan etkileyen üç 
önemli projedir. Bu çerçevede ele alınan yazı şu temel soruya odaklanır: “Her projenin başlangıç noktası nedir ve 
kentsel koruma açısından neleri başarmıştır?” Bu soruyu yanıtlamak ve her bir projenin başarı ve/veya başarısızlığını 
ölçmek üzere bazı ölçütler belirlenmiş ve bu ölçütler her bir proje için şu sorularla analiz edilmiştir: 

- Alandaki “tarihi kentsel doku” proje sonunda nasıl değişmiştir? 

-Projede “özgünlük’ nasıl tanımlanmış ve alandaki yapıların özgün nitelikleri nasıl korunmuştur?

- Projede alanın “fiziksel ve sosyal bütünlüğü’ korunmuş mudur?
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Abstract
The implementation of the neoliberal economic policies in Turkey has started with a military coup, as it has happened 
in other developing countries as well. After the 1980 military coup, İstanbul has become the main stage where these 
policies get implemented. The aim of this article is to analyze the change in Fener and Balat districts (from a historic 
preservationist point of view) between 1980 and 2013 in relation to the changes in the local management policies.

Three consequentially prepared urban projects; Golden Horn Coastal Rearrangement Project-GHCRP (1984-1982), 
Fener and Balat Districts Rehabilitation Program-FBDRP (1998-2005), and Fener Balat Ayvansaray Urban Renewal 
Project-FBAURP (2004-2013) have had direct impacts on the area. In this context, this article focuses on this essential 
question: “What is the starting point for each project and what has each project achieved in urban conservation?”. To 
answer this question and to measure the success and/or failure of each project, the criteria are determined and each 
criterion is analyzed through following questions:

-How did ‘the historic urban fabric’ of the site has changed after the project?

-How did the project define ‘authenticity’ and how did it preserve the authenticity of the edifices within the project area?

-Is the ‘physical and social integrity’ preserved with the project? 

Keywords: Urban conservation, cultural heritage, historic environments, Fener, Balat, Golden Horn
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Giriş
Günümüzde kent araştırmaları, ‘neoliberal politikalar’ı 
kentlerdeki dönüşümleri açıklayan temel araçlar 
olarak algılamaktadır (Brenner & Theodore, 2005). Bu 
politikaların gelişmekte olan ülkelerde benimsenmesi 
ve uygulanması ise askeri darbeler ve bu darbeleri 
takip eden dönüşümler gibi birbirine benzerlik gösteren 
süreçlerle gerçekleşmiştir (Harvey, 2005). Harvey 
(2005)’in örneklediği üzere; Arjantin ve Şile gibi Latin 
Amerika ülkelerinde, Güney Kore gibi Uzak Doğu 
ülkelerinde ya da İran gibi Orta Doğu ülkelerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de askeri darbe neoliberal 
politakalara geçilmesinin bir aracı olmuştur. 12 Eylül 
1980 darbesi sonrasında neoliberal ekonomi politikaları 
ile beraber kültürel, sosyal ve politik dönüşümler 
hayata geçirilmeye başlamış, bu yapılandırma sonraki 
yıllarda da devam etmiştir. Türkiye’nin neoliberal 
yapılandırılması üç aşamada gerçekleşmiştir; birinci 
aşama 1980’lerde piyasanın serbestleşmesi ve özel sektör 
yatırımlarının devlet aracılığıyla teşviki, ikinci aşama 
1990’larda neoliberal dönüşümlerin uygulanması ve 
üçüncü aşama 2000’lerde devletin kurumsal yapılarının 
dönüşümü ile özel sektör ile beraber işleyen kurumların 
oluşturulmasıdır (Öniş, 1991; Dinçer, 2011). Devlet 
kurumlarının özel sektörle beraber işleyebilecek şekilde 
dönüşümü özellikle tarihi kentsel peyzaj1 alanlarında 
soylulaştırmayı tetiklemektedir (Atkinson, 2013). Öyle 
ki yüzyıllar içinde oluşmuş ve önemli kentsel rantlara 
sahip kent kesimleri, kısa sürede kullanıcılarıyla 
birlikte niteliklerini de değiştirmeye başlamıştır. Yerel 
yönetimlerin iştahını kabartan bu “yenileme, değişim, 
dönüşüm” furyası sadece İstanbul’da değil, tüm ülkede 
sürerken bu sürecin hemen her dönemde ilk örneği 
olan Fener ve Balat semtlerinin hikayesi ise farklı bir 
yörüngede ilerlemiştir.  

Bu araştırma 1980’den günümüze, Türkiye’de kentsel 
mirasın nasıl algılandığı, kavramsallaştırıldığı ve 
yönetildiğini anlamayı amaçlamakta ve Türkiye’de 
neoliberal uygulamalara geçişle beraber tarihsel kentsel 
peyzajların nasıl etkilendiğini, birbirine komşu iki tarihi 

1 ‘Tarihi kentsel peyzaj (Historic Urban Landscape [HUL])’ ta-
nımı UNESCO tarafından 2011’de yayınlanan Recommendati-
on on the Historic Urban Landscape metninde tanımlanmıştır: 
“kültürel ve tarihi özelliklerin ve değerlerin tarihsel katmanlaş-
masının sonucu olarak oluşan, ‘tarihi merkez’ ya da ‘oluşum’ 
tanımlarının ötesine geçerek kentsel ve coğrafi bağlamı da içe-
ren kentsel alanlar” (UNESCO, 2011; çev: Dinler, M.). Küresel 
büyük yatırımlar ile dönüşen dünya metropollerindeki tarihi 
alanlar korunması sorununu, kentsel koruma ile kentsel gelişi-
mi bütünleştirerek çözmeyi hedefleyen HUL Yaklaşımı, tarihi 
kentsel peyzajları değişen organik yapılı alanlar olarak görür ve 
koruma disiplinini de bu değişimi yöneten uzmanlık dalı olarak 
tarifler (Bandarin & van Oers, 2012).

semt olan Fener ve Balat üzerinden incelemektedir2. 
1980 ve 2013 arasındaki kentsel projeler, uluslararası 
öneri/tüzük/anlaşmalar ışığında belirlenen üç ölçüte 
göre (kentsel doku, özgünlük, bütünlük) irdelenmiştir. 
Ardışık olarak gerçekleştirilen üç projenin sınırlarının 
çakıştırılması ile çalışma alanı belirlenmiş (Şek.1); alanın 
tarihini incelemek için tarihi haritalar, hava fotoğrafları, 
koruma planları ve yayınlanmış kaynaklardan 
yararlanılmış; bu veriler ve arazi araştırmasıyla 
oluşturulan güncel durum verileri CBS (Coğrafi Bilgi 
Sistemi) programlarına aktarılarak alanın tarihsel 
gelişimi izlenmiştir. Bahsedilen kentsel doku, özgünlük 
ve bütünlük ölçütleri ise aşağıda tariflenen önemleri 
yüzünden seçilmişlerdir.

Tarihi kentsel doku: Washington Tüzüğü (ICOMOS, 
1987) ile tarihi kent dokularının korunmasının önemi 
belirtilmiştir. Bu dokuyu oluşturan değerlerse (a) parsel 

2 Bu makale, 2013’te Dr. Neriman Şahin Güçhan’ın danışman-
lığında tamamlanan ve ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Prog-
ramı’nda gerçekleştirilen yüksek lisans tezinden üretilmiştir: 
Bkz. Dinler, 2013. 

Şekil 1 - Çalışma Alanı ve Proje Sınırları. (Kaynak: Dinler, 2013) / Study 
Area and Project Boundaries (Source: Dinler, 2013)
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ve sokaklarla tanımlanan doku, (b) yapılar ve açık/yeşil 
alan ilişkisi, (c) yapıların plan, cephe ve kütle özellikleri, 
(d) tarihi kent parçasının çevresi ile olan ilişkisi, (e) 
kentsel alandaki işlevsel süreklilik ve dönüşümler olarak 
tanımlanmıştır. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı gibi 
kentsel dokuyu oluşturan değerlerin korunması kentsel 
koruma projelerinin temel hedeflerindendir.

Özgünlük: Venedik Tüzüğü (ICOMOS, 1964) ile tarihi 
yapıların ve çevrelerinin önemi, ‘özgünlük’lerinin 
korunmasının gerekliliği vurgulanmıştur. Nara Dokümanı 
(UNESCO, 1994), özgünlük tanımını yapıların ve 
kentlerin tarihsel dönüşümlerini de içerecek şekilde 
genişletmiştir. Düzenli olarak yayınlanan Operational 
Guideline’lar aracılığıyla da (UNESCO,  2015) 
özgünlüğün miras alanları için önemi tariflenmiş ve nasıl 
yönetileceği ile ilgili yönlendirmeler güncellenmiştir.

Bütünlük: Amsterdam Deklarasyonu (ICOMOS, 1975) 
sosyal yapıyı tarihi alanların ayrılmaz bir parçası olarak 
tanımlar ve kentsel korumada bütünlüklü yaklaşım 
olmadan, yani sosyal doku ile fiziksel dokuyu bütün olarak 
algılamadan gerçekleştirilen projelerde başarılı sonuçlara 
ulaşılamayacağını belirtir. Bütünlüklü yaklaşımı ise yerel 
yönetimler ile bölge sakinlerinin/vatandaşların ortak 

bilinçle ve sorumluluk alarak örgütlenmiş süreçler olarak 
tarifler. Tarihi Kentsel Peyzajlar üzerine Tavsiye Kararları 
(Recommendation on the Historic Urban Landscape) 
(UNESCO, 2011) ile bu yaklaşım daha da ileri taşınmış ve 
sosyal doku kentsel mirası oluşturan temel öğelerden biri 
olarak tariflenmiştir.

Dolayısıyla makalede belirlenen bu ölçütler ile Türkiye’deki 
koruma yaklaşımının 1980’den bugüne dönüşümü 
uluslararası kavramlara dayanarak Fener ve Balat üzerinden 
araştırılmıştır. 

1980 Öncesinde Fener ve Balat Semtlerinin Tarihsel 
Gelişimi
Tarihi yarımadanın kuzeydoğusunda yer alan Fener ve Balat 
semtleri, 5.yüzyılda yapılmış kara surlarının kalıntıları3 ile 
13.yüzyıldan kalma anıtsal yapıları, hem ahşap hem de 
kâgir geleneksel sivil mimari örneklerini içermekte olup 
yüzyıllardır farklı medeniyetlere ve topluluklara ev sahipliği 
yapmıştır (Rüstemoğlu Kaptı, 1998) (Foto. 1). 

3 15.yüzyıl ortasına kadar İstanbul’un kentsel karakterini tanım-
layan kent surları, kentin Geç Antik ve de Orta Çağ kentsel 
dokusu ile ilgili temel verileri sunmaktadır (Ahunbay, 2011).

Fotoğraf 1 - Alandan Genel Görünümler. (Kaynak: Dinler, 2013) / General views from the site (Source: Dinler, 2013)
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Fener semti, Bizans Dönemi’nde Petrion adı ile anılan ve 
surlarla sınırlanmış yoğun bir kentsel yerleşim alanıdır. 
Surlardan şehre giriş veren Künköz, Balat, Fener ve Petri 
kapıları Petrion’da bulunmaktadır. İstanbul’un Fethi 
sırasında kent surları büyük zarar görmüş ve günümüze 
harap halde ulaşmıştır (Dirimtekin, 1956) (Foto. 2). 

Balat’ın Bizans Dönemi’ndeki adı ise Yunanca ‘saray’ 
anlamına gelen ‘Palation’ olup, bazı kaynaklarda 
Sultan Kapısı anlamına gelen  ‘Vasiliki Pili’ olarak da 
geçmektedir. Nitekim buna dayanarak bazı kaynaklarda 
deniz yoluyla şehre gelen imparatorların kullandığı 
kapı olduğu da belirtilir (Akın, 1994a). 

Ayverdi (1958)’nin aktardığına göre; Evliya Çelebi’nin 
çağdaşı olan Eremya Çelebi daha o tarihlerden itibaren 
Fener’i Rumların, Balat’ı ise Yahudilerin yoğunlukta 
yaşadığı bir semt olarak kaydetmiştir. Ortodoks 
Patrikhanesi’nin 1595-1602 yılları arasında Fener’deki 
Burç Kilisesi’ne transferi ile Fener bölgesinin Rumlar 
için önemi daha da artmıştır (Sezer & Özyalçıner, 
2010). Balat’ta Yahudilerin varlığı ise İstanbul’un 
Fethi’nden sonra Makedonya’dan getirtilen 100 kadar 
Yahudi ailesi ile başlamış; 15.yüzyılda Avrupa’dan 
göçen Yahudilerin de Balat’ta zaten var olan Sinagoglar 
sebebiyle buraya yerleşmesi ve İstanbul’un diğer 
semtlerinde yangınlardan kaçan Yahudilerin de 
mahalleye gelmesiyle Balat, Yahudi nüfusun yoğun 
yaşadığı bir yere dönüşmüştür (Akın, 1994a). 

Tüm İstanbul gibi Fener ve Balat da İstanbul’un fethinden 
itibaren yangınlardan ve depremlerden kurtulamamıştır 

(Daleon, 1991; Şahin Güçhan, 2007). Tarih boyunca 
kentte bu yangınlarla beraber depremler de sıkça 
yaşanmış; yapıların yapım sistemi de buna bağlı olarak 
depremlere karşı ahşap karkas, yangınlara karşı da kagir 
sistem olmak üzere sürekli dönüştürülmeye çalışılmıştır 
(Şahin Güçhan, 2007). Kent tarihindeki felaketler sadece 
yapılardaki strüktürel adaptasyonları etkilememiş, aynı 
zamanda kentsel dokunun biçimlenmesinde reform 
yapılmasını da gerekli kılmıştır. 

Fener ve Balat semtlerinden günümüze ulaşmış olan 
kentsel doku ve yapı stoğu, büyük ölçüde 19. yüzyılda 
şekillenmiştir; Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma 
çabalarının yapılı çevreye bir yansıması olan kentsel 
projeler ile beraber, özellikle yangınlar sonrasında ızgara 
dokuya geçilmiştir 19.yüzyıl’da yangın sonrası yeniden 
şekillendirilen bu alanlar ya büyük çaplı kentsel prestij 
projeleriydi ya da küçük ölçekli, mahalle ölçeğinde 
uygulamalardır(Çelik, 1986). 

Çelik (1986) Ayvansaray’daki yama şeklinde izlenebilen 
ızgara dokunun ikinci tip uygulamalara örnek olduğunu 
göstermiştir. Aynı şekilde Ayvansaray’ın komşuları Fener 
ve Balat’ta da dokunun benzer şekilde dönüştüğünü 
görmek mümkündür. Alman Mavileri’nde4 bu iki 
dokunun ölçek olarak benzerliği de bu önermeyi olanaklı 
kılmaktadır (Şek.2). 

4 Alman Mavileri, Balkan Savaşları sırasında 1913-1914’te Al-
manya tarafından Osmanlı İmparatorluğu için hazırlanmış ha-
ritalardır. Hem daha sonraki haritalara altlık olması; hem de 
yükseklikle beraber üç koordinatlı bilgi sistemi ile üretilmiş 
olmaları açısından bu belgeler önemlidir (Güvenç, 2008). 

Fotoğraf 2 - Bizans Dönemi’nde Fener (Kaynak: Dirimtekin, 1956, s.22) / Fener in Byzantine Period (Source: Dirimtekin, 2956, p.22)
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19.yüzyıl sonlarına doğru iki semtte de çevresel 
koşullar kötüleşmeye başlamış, altyapı ihtiyaçları 
bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap veremez duruma 
gelmiştir. Tüm İstanbul’u sarsan 1894 depremi Fener 
ve Balat’ta da büyük yaralar açar (Akın, 1994a, b). 
20.yüzyıl başlarında ise Fransız plancı Henri Prost’un 
hazırladığı 1936-37 tarihli İstanbul İmar Planı’nda, 
Haliç çevresinin endüstri alanı olarak belirlenmesi5 
Fener – Balat kıyı şeridinin de bozulmaya başlamasına 
sebep olur (Akın, 1994a,b). Alanın sanayileşmesi, 
çevresel kirliliği arttırarak yaşam koşullarını daha da 
kötü hale getirmiştir (İSKİ, 1988; Hoşgör & Yiğiter, 
2011).

1950lerde bölgenin fiziki koşulları ile birlikte 
demografik yapısı da hızla değişmektedir. Bu 
değişimin birden fazla nedeni vardır: Alanın sanayi 
bölgesine dönüşmesi ve yaşam kalitesinin düşmesiyle; 

5 Prost, hem deniz hem de tren yollarının avantajını kullanmak 
için ilk olarak Yedikule ve Bakırköy’ü endüstri alanı olarak 
belirlemişti. Ancak 1930larda Haliç kıyılarında zaten küçük 
ölçekli çok sayıda sanayi yapıları vardı; ulaşım imkanları ile 
beraber Haliç bu yüzden endüstri alanı olarak dönüştürüldü 
(Bilsel, 2010). 

Fener ve Balat köyden kente göç eden düşük gelirli 
gruplar için uygun bir konumdaydı; bu durum 
İstanbul’un bozulan diğer tarihi semtlerinde de benzer 
şekildedir (Akın, 1994a,b). Buna ek olarak 1948’de 
İsrail’in kurulmasını takiben Balat’taki Yahudi nüfus 
azalmıştır (Akın, 1994a), travmatik 6-7 Eylül 1955 
olayları sonrasında ise Fener’den Rumlar, Balat’tan 
da Yahudiler acı verici bir şekilde evlerinden ve 
mahallerinden ayrılmak zorunda bırakılarak diğer 
azınlık grupları gibi ülkelerini terk etmek zorunda 
kalmışlardır (Güven, 2005).

1980’lere gelindiğinde bölgedeki yaşam koşulları 
artık hayati tehlike oluşturacak seviyeye ulaşmıştır 
(İSKİ, 1988), (Foto. 3). Haliç Kıyı Düzenleme Projesi 
(HKDP) ile de bu kötü koşullara müdahale ederek 
çevrenin dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

Alanın 1980’den günümüze kadar olan değişimi ise 
bu araştırmanın ana eksenini oluşturmaktadır ve üç 
ayrı kentsel proje üzerinden aşağıda detaylı bir şekilde 
incelenmektedir.

Şekil 2 - Fener ve Balat ile Ayvansaray’daki yangın sonrası dönüşen doku (Kaynak: Dinler, 2013) / The changing urban fabric in 
Fener, Balat, and Ayvansaray after the fire (Source: Dinler, 2013)
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Hızlı Bir Yıkım Ile Temizlik Projesi: Haliç Kıyı 
Düzenleme Projesi (Hkdp) 1984-1992
İstanbul 1980 darbesi sonrası IMF (Uluslararası 
Para Fonu) önerileri ile şekillenen yeni ekonomik 
politikalarla küresel bir yatırım merkezi olarak 
uluslararası piyasalara sunulmaktaydı (Keyder, 1999). 
Bu dönüşümlerin yasal ve ekonomik temeli 1984 tarihli 
Belediyeler Kanunu ile sağlandı; büyükşehir ve ilçe 
belediyeleri olmak üzere ikili bir sistem oluşturuldu 
ve yerel yönetimlerin bütçelerinin ayarlanabilmesi için 
yapısal değişiklikler gerçekleştirildi (Bartu-Candan 
& Kolluoğlu, 2008). Bu dönüşümler yeni bir görsel 
ve söylemsel kültürü de beraberinde getirmekte idi 
(Gürbilek, 2009). HKDP böylesin sosyo-ekonomik bir 
bağlamda ortaya çıkmıştır. 

1984 yerel seçimleri ile Bedretttin Dalan’ın Belediye 
Başkanı seçilmesi, yapısal ve kültürel dönüşümlerin 
hayata geçirilme sürecini de başlatır. Devlet eliyle 
başlatılan büyük ölçekli projeler yeni bir görsel 
ve yazınsal dille beraber kitlelere tanıtılmaktadır. 
Boğaz kıyısına paralel yolların ve dolgu alanlarının 
inşa edilmesi, 30 yıldır unutulmuş projelerin tekrar 
hayata geçirilmesi, 19. yüzyıldan kalma tarihi 
alanların temizlenmesi, endüstriyel alanların yıkımı 
ve büyük çaplı kentsel projeler bu dönemdeki yaygın 
uygulamalardır (Bezmez, 2009; Keyder, 1999). 
Tarlabaşı Bulvarı’nın açılması ve HKDP, bu süreçte 
tarihi çevrelerde gerçekleştirilen projelere örnek olarak 
gösterilebilir. Aslında HKDP hem ölçek, hem de proje 
hedefleri açısından bu dönemdeki en büyük kentsel 
projedir (Şek.3). 

Fotoğraf 3 - HKDP öncesi Haliç kıyısı (Kaynak: İSKİ, 1988) / Golden Horn before the GHCRP (Source: İSKİ, 1988)

Şekil 3 - HKDP Proje Alanı (Kaynak: Dinler, 2013) / GHCRP Project Site 
(Source: Dinler, 2013)
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Bu noktada, HKDP’nin bir kentsel koruma 
projesi değil, Haliç’teki yaşamsal ve 
çevresel koşulları iyileştirmek ve İstanbul’u 
küresel bir merkez haline getirmek hırsı 
ile geliştirilmiş büyük ölçekli bir kentsel 
proje olduğunu belirtmek gerekir. Ancak 
proje, İstanbul’un kültürel miras alanlarına 
geri dönüşü olmayan müdahalelerde 
bulunmuştur. İşte tam da bu nedenle 
HKDP’nin koruma disiplini açısından 
incelenmesi gereklidir. Bu incelemenin 
yukarıda aktarılan yöntemle yapılması 
(kentsel doku, özgünlük ve bütünlük 
ölçütlerine göre projenin açıklanması) 
projenin daha iyi anlaşılması açısından 
yararlı olacaktır. 

Kentsel Doku
HKDP’nin kentsel dokuya etkilerini 
anlayabilmek için Pervititch Haritaları 
(1922-1945)6 ile 1982 hava fotoğrafları 
karşılaştırılarak alanın HDKP öncesinde 
nasıl değiştiği incelenmiş, daha sonra bu 
değişim HDKP sonrası ile kıyaslanarak 
projenin kentsel dokuya etkisi irdelenmiştir7. 
Çalışma alanının HDKP’nin uygulandığı 
kısmında Pervititch Haritaları’na göre 393 
yapı bulunur. Bu alandaki yapılaşmanın 
güneyden kuzeye doğru, Ayvansaray’a 
ve Tarihi Yarımada’yı sınırlayan surlara 
yaklaştıkça yoğunluğunun azaldığı 
görülmektedir. Fener ve Balat’taki yapılar 
genelde ahşap karkas ya da kagir sistemle 
inşa edilmiş olmasına rağmen, kıyı 
şeridindeki bu alanda betonarme ya da 
ahşap karkas yapılar çoğunluktadır. Alanda 
anıtsal yapılar (Sveti Stefan Bulgar Kilisesi, 
Or-Ahayim Jewish Hospital, Rum Kilisesi [“Aghios 
Yanis Sınaitikos”]), endüstri yapıları (soğuk su depoları, 
fabrikalar, atölyeler), dönemin ünlü ailelerin işletmeleri 
(Süreyya Paşa Dokuma Fabrikası, Deirdmenjian Dokuma 

6 19. yüzyıl doğal felaketleri ile sarsılan İstanbul’da, özellikle 
1870 yangını İstanbulluları ‘sigortacılık’ ile tanıştırdı. Türkiye 
Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi tarafından İstanbul’un sigorta 
haritasını hazırlama işi Jacques Pervititch’e verildi. Ekibi ve 
kendisi hakkında bilgi sınırlı olsa da, 1922 ve 1945 yılları ara-
sında hazırlanan bu haritalar İstanbul’un erken 20. yüzyıldaki 
durumunu çalışan araştırmacılar için temel kaynaklardandır, 
çünkü yapım tekniği, malzeme, işlev, bina yüksekliği, vs. gibi 
bilgileri barındıran bu haritalar detaylı bir şekilde sokak doku-
sunu sunmaktadır (Tekeli, 2003).

7 1984 öncesine ait Fener ve Balat semtlerini gösteren hâliha-
zır harita bulunamadığı için 1982 tarihli hava fotoğraflarından 
yararlanılmıştır. Bu iki dönem arasındaki gelişmelerle 1984 
Nazım İmar Planı’nda önerilen değişiklikler ArcGIS ortamında 
kıyaslanmıştır.

Fabrikası), vapur iskeleleri (Fener, Balat ve Ayvansaray), 
depo yapıları (Tütün Deposu, İş Bankası Deposu, Yapı 
Kredi Deposu, Osmanlı Bankası Deposu, tek mekanlı 
tonozlu kargir yapılar), kayıkhaneler, meyhaneler ve 
küçük mahalle dokularını oluşturan konutlar vardır. 
Pervititch Haritaları’nda detaylı olarak tarif edilen bu 
393 yapı 1982 hava fotoğrafı ile karşılaştırıldığında, 
bunlardan 331’inin HKDP öncesinde mevcudiyetini 
koruduğu görülür8. HKDP tamamlandığında ise bu 331 
yapıdan sadece 41 tanesi geriye kalmıştır9 (Şek.4). 

8 Bahsedilen süreç içerisinde 393 yapıdan 62 yapı yıkılmış, 240 
adet yeni yapı ise inşa edilmiştir. Karşılaştırılan belgelerde 
aynı yapı izini koruyan yapıların da yıkılıp tekrar inşa edilmiş 
olabileceği, ya da plan, cephe ve kütle özelliklerinin değişmiş 
olabileceği belirtilmelidir. Ancak bu durumda bile aynı parsel-
de, aynı büyüklükteki yapı izinin devam ettiği ve dolayısıyla 
dolu/boş ilişkisinin korunarak süregeldiği söylenebilir.

9 8 no.lu dipnotta bahsedilen 240 adet yeni yapıdan sadece 4 ta-

Şekil 4 - 1982 Hava Fotoğrafları ile HKDP ile getirilen önerilerin dolu/boş ilşkisi 
bakımından kıyaslanması (Kaynak: Dinler, 2013) / Comparison of aerial photos 
with the suggestions proposed in GHCRP to understand the change in figure/
ground relation (Source: Dinler, 2013)
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Bahsedilmesi gereken bir diğer önemli gelişme 
ise 1985’te İstanbul’un UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne (DML) girmiş olmasıdır (Foto. 4). Fener 
ve Balat bölgesi Tarihi Yarımada’nın DML’ne 
giren dört alanından biri olmasa da10, bunlardan 
biri olan kara surlarının hemen bitişiğinde yer 
almaktadır. Buna rağmen HKDP’nde ya da 1984 
İmar Planı’nda, 2863 sayılı yasaya verilen referans 
dışında bu alanın korunmasıyla ilgili herhangi bir 
vurgu yoktur. 
 
Özgünlük
HKDP’nin alandaki yapılarla ilgili yıkım dışında 
bir müdahalesi olmadığından özgünlük tartışmaları 
maalesef yapının yıkılıp yıkılmadığı ile sınırlı 
kalmak durumdadır. Proje ne geliştirilirken ne de 
uygulanırken ‘özgünlük’ ne yazık ki bir ölçüt olarak 
ele alınmamıştır. 

nesinde aynı yapı izinin devam etmektedir.
10 DML ile ilgili olarak bu parçalı yaklaşım günümüzde de eleş-

tirilmektedir ve UNESCO için hazırlanan yönetim planı tüm 
tarihi yarımadayı ve çevresini ele almaktadır (İstanbul Tarihi 
Yarımada Yönetim Planı, 2011).

Fiziksel / Sosyal Bütünlük
Pinon (1988)’a göre 1980’lerde İstanbul bir inşaat 
alanından farksızdı. Büyük ölçekli birçok kentsel proje 
eş zamanlı yürütülüyordu. Bu projeler içerisinde HKDP 
başlarda doğru bir yaklaşım gibi gözüküyordu11. Haziran 
1987’de ‘olağanüstü’ olarak toplanan TMMOB İstanbul 
Şubesi’nin gündeminde Tarlabaşı Bulvarı, Boğaz’da 
yapılaşma, sahil yolları, Adalar’daki yoğun yapılaşma, 
İTÜ Taşkışla’nın otele dönüştürülme projesi, Olimpiyat 
Köyü projesinin Türk yerine Alman bir mimara 
yaptırılması gibi maddeler vardı. HKDP içinse ‘temizleme 
uygulaması’ ‘doğru bir karar’ olarak değerlendiriliyor, 
ancak yine de uygulama süresince ortaya çıkan illegal 
kamulaştırmalar, yıkımların düzensizliği, Haliç’in iki 
yakasına da yapılan sahil yolu eleştirilerle gündeme 
geliyordu (TMMOB, 1987). Bu dönemde Haliç’teki 
mimari ve kentsel mirasın yokoluşu üzerine örgütlü 
bir tepkiden söz etmek mümkün değildir. Bunun 
nedenlerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz İstanbul’da bir 

11 Evsel ve endüstriyel katı atıklar, hava kirliliği, toprakla taşınan 
çamur ve yabancı malzemeler sadece Haliç çevresindeki halk 
için hayati tehlike oluşturmuyor, Haliç’ten tüm İstanbul’a ya-
yılan kötü koku bütün şehir için sorun oluyordu (Tezcan, v.d., 
1978). Bu koşulları düzeltmek Bedrettin Dalan’ın temel seçim 
vaatlerinden de bir tanesiydi.

Fotoğraf 4 - İstanbul’un DML’ndeki alanları ve Fener-Balat (Kaynak: UNESCO WHC) / The areas of Istanbul in the WHL and Fener-
Balat (Source: UNESCO WHC)
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koruma planının olmamamasıdır. Bu durum ‘sit alanı’ 
statüsündeki Beyoğlu, Galata, Süleymaniye, Kumkapı, 
Fener, Balat gibi semtlerde yapılacak müdahalelerde 
yerel yönetimlere keyfilik alanı sağlıyor ve yasal 
boşluklar yaratmaktadır12.

Bu boşluklardan yararlanılarak keyfi bir şekilde 
hazırlanan HKDP ile alandaki çoğu yapı ortadan 
kaldırılarak sahil şeridi büyük bir yeşil banda çevrilmiş, 
sahil yolu da bu yeşil alanı Fener ve Balat’tan ayırmıştır 
(Akın, 1994 a, b). HKDP’nin ürettiği açık alanlar ile 
Tarihi Yarımada’daki açık alan kullanımıyla uyuşmayan, 
sorunlu tasarımı ile ‘sadece izlenebilecek bir çayır’ 
üretilmiştir (Pinon, 1988; Fatih Belediyesi, 1998). 
Haliç’in dönüşümü ile İstanbul’un ‘medenileştirilmesi’ 
amaçlanıyordu; bu amaca ise dükkanlar, restoranlar, 
kafeler, yürüyüş yolları, sahiller gibi eğlence aktiviteleri 
ile ulaşılması öngörülüyor, bunun için de çok büyük 
ölçekli kamulaştırmalar ile alan fiziki olarak hızlı bir 
şekilde dönüştürülüyor, ancak bu süreçte ne bölge halkına 
ne de ilgili sivil toplum kuruluşlarına danışılıyordu 
(Bezmez, 2008). Bunun sonucunda da sosyal doku da 
tamamen değişmişti.

HKDP ile çevresel ve sıhhi koşullar düzelmiş olsa da, 
projenin ana hedefi olan Haliç suyunun temizlenmesi 
asla tam anlamıyla başarıya ulaşamamıştır. Dalan, 1989 
seçimlerini kaybetti ve yeni Belediye Başkanı Nurettin 
Sözen hem yüksek maliyeti, hem de Marmara Denizi’ni 
kirlettiği için (kollektörler, filtreler ve pompalar ile 
Haliç’in suyu ile Marmara suyu yer değiştiriyordu) 
projeyi durdurdu. Bir sonraki Belediye Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan döneminde Haliç’in temizliği tekrar 
başlatıldı. Günümüzde ise Haliç’in temizlenmesi hala 
İSKİ’nin gündemindedir.

Türkiye İçin Örnek Proje Girişimi: Balat ve Fener 
Semtleri Rehabilitasyon Projesi (FBSRP) 1996-2009
Haziran 1996’da Habitat II: Birleşmiş Milletler İnsan 
Yerleşimleri Konferansı “Herkes için Elverişli Barınma” 
ve “Kentleşen Dünyada Sürdürülebilir İnsan Yerleşimleri” 
temaları ile İstanbul’da gerçekleşti. Bu konferans sırasında 
her birey için barınma, yaşanabilir insan yerleşimleri, 
katılımcı planlama ve cinsiyet eşitliğine ulaşmak için, bir 
uygulama stratejisinin geliştirilmesi çağrısı yapılmıştır 
(Habitat II Report, 1996). Konferansın bu çağrısına 

12 1983’de kabul edilen 2863 tarihli koruma kanunu, bütün sit 
alanları için ‘koruma amaçlı imar planı’nın sit alanı ilanını ta-
kiben iki yıl içinde hazırlanmasını gerekli kılıyordu. Ancak dö-
nemine göre ileri görüşlü olan bu hüküm toplumsal, kurumsal, 
finansal ve kaynaksal altyapıların hazırsızlığı nedeniyle çoğun-
lukla uygulanmadı (Şahin Güçhan & Kurul, 2009). İstanbuldaki 
sit alanlarının koruma amaçlı imar planları için bkz. (Dinçer,İ, 
Enlil, Z., Evren, Y., ve Som, S. K., 2011).

paralel olarak, tarihi çevrelerdeki yerleşimcilerin yaşam 
koşullarını iyileştirmek ve daha sağlıklı çevreler için 
bir örnek projenin hayata geçirilmesine karar verildi 
(Bezmez, 2009). Bu örnek projenin gerçekleştirileceği 
alan arayışları sonunda Fener ve Balat semtlerinin 
19.yüzyılda yangınlar sonrası oluşan ızgara dokusuna 
karar verildi13.  Ancak Fener ve Balat semtlerinin seçimi,  
Rum (Ortodoks) Patrikhanesi’nin varlığı yüzünden 
söylentilere sebep oluyordu; projenin asıl amacının Fener 
ve Balat’ı eski sahipleri olan Rumlara ve Yahudilere 
vermek olduğu, AB’nin projeyi bu yüzden desteklediği 
söylentileri yayılıyordu (Bezmez, 2009; Evci, 2009; 
Altınsay Özgüner, 2011). 

Fatih Belediyesi’nin hem belediyeden hem de UNESCO 
Dünya Miras Merkezi Koordinasyon Birimi’nden 
uzmanlarla düzenlediği toplantılar sonucunda, projenin 
kapsam ve metodolojisini belirlemek için fizibilite 
çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Bir yıl süren 
fizibilite çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse 
edildi, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
Fatih Belediyesi ve UNESCO’nun destekleriyle uygulandı. 
Tüm bu araştırmanın sonuçları Balat ve Fener Semtlerinin 
Rehabilitasyonu (İstanbul Tarihi Yarımadası) kitabında 
yayınlandı (Evci, 2009). 

Bu rapora göre alandaki sorunlar; (1) barınma sorunları, 
(2) sağlık hizmetlerinin yetersizliği, (3) eğitim altyapısı ve 
mesleki eğitimin eksikliği ile işsizlik ve (4) düşük kamusal 
alan kalitesiydi. Bu sorunları çözmek için ise (1) konutların 
rehabilitasyonu, (2) kentsel donatıların iyileştirilmesi, (3) 
mesleki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve (4) kamusal 
hizmetlerin ve kentsel altyapının iyileştirilmesi ile kentsel 
çevrenin rehabilitasyonu, ticaret ve zanaatın yeniden 
canlandırılması önerilmişti (Balat ve Fener Semtlerinin 
Rehabilitasyonu, 1998). Yerel yönetimdeki değişimler, AB 
projelerine maddi destek aktarımı ile ilgili değişiklikler, 
Fatih Belediyesi’ndeki değişiklikler nedeniyle proje 
rafa kaldırıldı ve ancak 2003’te tekrar gündeme geldi14. 
Projenin 2003’te tekrar ele alınması ile beraber bir önceki 
kapsam ve metodoloji geçerliliğini yitirmişti. Bu yüzden 
yeni bir çerçeve tariflenmesi gerekiyordu15.

13 Fatih Belediyesi Balat ve Fener’den önce DML’nde de yer alan 
Zeyrek’te projeyi yapmak istemişti, ancak o dönemde UNES-
CO’nun ahşap yapılar yerine kâgir yapılara odaklanan projelere 
destek vermesi alan seçiminin Balat ve Fener semtleri olmasını 
sağladı. UNESCO desteği AB fonlarından yararlanabilmek için 
gerekiyordu çünkü Türkiye 1990larda AB’den sadece ‘insani 
yardım’ desteği alabiliyordu; bu sebeple projenin sosyal yönü, 
Fatih Belediyesi’nin AB desteğini alabilmek için mecburen öne 
çıkartması gereken bir yöndü (Evci, 2009).

14 FBSRP projesinin süreci için bkz. Akın, 2016.
15 İstanbul’un küresel markette baskın olabilmesi için 1990’lar-

da kültür temelli projeler üretilmekteydi. Haliç kıyılarında 
dönüştürülerek ya da yeni inşa edilerek üretilen kültür yapıları 
ile beraber FBSRP de kültür üzerinden ekonomik değer üretm-
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Proje, 2003’te yeniden tanımlanan hali ile 7 milyon € 
bütçeye sahipti ve dört temel hedefi vardı; konutların 
restorasyonu (3.85m €), sosyal merkez oluşturulması (1m 
€), Balat Çarşısı’nın rehabilitasyonu (0.15m €) ve katı atık 
dönüşüm sisteminin hayata geçirilmesi (0.1m €). Bütçenin 
kalanı (1.9m €) Teknik Destek Ekibi (TDE)’ne ayrılmıştı 
(Rehabilitation of Fener and Balat, 2005). 

Soylulaştırmanın engellenmesi ve yapılı çevrenin sosyal 
doku ile beraber ‘rehabilite’ edilmesi bu projenin temel 
amacıydı. Bunu sağlayabilmek için de bazı önlemler 
alınmıştı; restore edilen yapılar beş yıl boyunca el 
değiştiremeyecekti. İkinci koşul ise kira düzenlemeseydi 
ve bununla ev sahiplerinin haksız kazanç elde etmesinin 
önüne geçilmesi amaçlanmıştı (Altınsay Özgüner, 
2011, s.30). Bu koşullara ek olarak yukarıda bahsedilen 
söylentiler (alanın Rum ve Yahudilere verileceği) ve 
de restorasyon uygulamalarında yapının ilk döneminin 
referans alınması (ve böylelikle kaçak katlar, ek 
kütleler, muhdes müdahalelerin yıkılmasının söz konusu 
olması) bölge sakinleri içerisinden ilk gönüllülerin 
bulunmasını zorlaştırmıştı; üstelik hiçbir katkı 
koymadan evlerinin restore edilecek olması da 
bölgede yaşayanlara inandırıcı gözükmüyordu16. 
(Bezmez, 2009). Projeyi tanıtmak, katılımcılığı 
sağlayabilmek için Haziran, 2003 – Ocak, 2005 
arasında 19 toplantı yapıldı (Rehabilitation of 
Fener and Balat, 2005). Ancak bu toplantılarda da 
katılım düşüktü (Altınsay Özgüner, 2011). Projede 
katılımcılık istenildiği gibi sağlanamamış olsa da, 
yapılı çevreyi sosyal yaşamla bütünlüklü olarak 
algılama ve beraber rehabilite etme projenin sürekli 
olarak odağında yer aldı17.

Kentsel Doku
FBSRP’nin en önemli özelliği yapacağı 
uygulamaların ölçeğinin ‘parsel’ ölçeğinde 
belirlenmeseydi; farklı alanlarda seçilecek herbir 

eye yönelik bir proje olarak değerlendirebilir (Günay ve 
Dökmeci, 2012).

16 TDE’nden Restorasyon Projeleri ve İnşaat/İhale Yöne-
timi sorumlusu Altınsay Özgüner’e göre (2013) kul-
lanıcılardan hiçbir maddi katkı alınmaması, kullanıcıların 
projeyi sahiplenmemelerine yol açmaktadır. Uzmanlar 
tarafından hazırlanan ilk raporda (Balat ve Fener Semtler-
inin Rehabilitasyonu, 1998) bu sorun sürdürülebilir bir 
ekonomik yapı ile giderilmeye çalışılmıştı. Bir kooperatif 
sistemi ile projenin bakım ve sürdürülebilirliğinin garanti 
altına alınması öngörülmüştü. Bu kooperatif ev sahipleri 
ve kiracılar tarafından yürütülecek, evini onarmak istey-
en kullanıcılara yardım edecekti. Böylesi bir uygulama 
Türkiye’de öncü bir uygulama olabilirdi ancak proje kap-
samının değişmesi ile bu fikir de unutuldu. 

17 Bölge sakinleirnin – özellikle de kadın ve çocukların- 
ihtiyaçlarını belirlemek için kurulan insiyatifler ve katı-
lımcılık çabaları için bkz. Akkar Ercan, 2010.

parsel için tekil projeler üretilerek kentsel koruma 
amaçlanmıştı. Başka bir deyişle tüm uygulamaların 
beraber izlenebileceği bir alan ya da bir sokak seçmek 
yerine, alana dağılmış ve birbiriyle ilişkisiz duran 
parsellerdeki yapıların restore edilmesi söz konusuydu 
(Şek.5). Bu yaklaşım bilinçli bir tercihdi; hem Fener ve 
Balat’taki belirli bir bölgenin turistik hale gelmesinin 
önüne geçilmiş oldu; hem de uygulama sürecinde problemli 
yapılar (mülkiyeti sorunlu parseller, koşulları kabul 
etmeyen kullanıcılar, vs.) projeden çıkartılabildi Ancak 
Türkiye’de genel uygulamalarla çelişen bu yaklaşım 
aynı zamanda da projenin eleştirildiği noktalardan bir 
tanesiydi. Örneğin; Evci’ye göre (2009) ‘parsel’ bazlı 
yaklaşımlarla ve yapılara tekil müdahalelerle başarılı 
kentsel koruma projeleri elde etmek mümkün değildi; 
projenin ölçeğinin ‘mahalle’ olması gerekmekte idi. Akın 
(2016)’a göre, 1998’de öngörülen ilk kapsamda alana 
serpiştirilmiş tekil yapıların restorasyonundan ziyade 
birliktelik ve süreklilik sergileyen yapı topluluklarının 
sunumu amaçlanmıştı ama mal sahipleriyle yaşanan 

Şekil 5 - FBSRP kapsamında restore edilen yapılar (Kaynak: Dinler, 2013) / 
Buildings restored within the FBDRP (Source: Dinler, 2013)



234

Mesut DİNLER - Neriman ŞAHİN GÜÇHAN 

sorunlar yüzünden bu hedefe ulaşılamamıştı. Projenin bu 
tutumu her ne kadar tartışmalı olsa da koruma açısından 
bakıldığında, projenin mülkiyeti ve mal sahibini yerinde 
tutmayı amaçlayan‘parsel’ bazlı bu yaklaşımı sonucunda 
alandaki kentel doku korunmuştur. 

Özgünlük
FBSRP, yapıların özgünlüğünün korunması konusunda 
Türkiye’deki kentsel koruma projeleri içerisinde önemli 
ve öncü bir konuma sahiptir18. 

Yapılacak müdahaleler ‘basit onarım’ ve ‘kapsamlı 
restorasyon’ olmak üzere iki tip olarak belirlenmiştir. 
57 konut ve Balat Çarşısı’ndaki 28 dükkanda basit 
onarım, 27 konut ve Balat Çarşısı’ndaki 5 dükkanda 
da kapsamlı restorasyon uygulamaları yapılmıştır. 
Bunlara ek olarak Sosyal Merkez ve Dimitri Kantemir 
evi de kapsamlı restorasyondan geçmiştir. Her yapı için 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış 
ve Koruma Kurulu’ndan bu uygulamalar onaylanmıştır 
(Altınsay Özgüner, 2010). Hem basit onarım hem de 
kapsamlı restorasyon uygulamaları, Türkiye’deki kentsel 
koruma projeleri içinde örneği görülmemiş bir hassasiyet 
ve kapsamda uygulanmıştır. Bu uygulamaların niteliğini 
ve kapsamını açıklayabilmek için 2307 ada 28 parselde 
uygulanan basit onarım, ve 2300 ada 5 parseldeki 
kapsamlı restorasyon uygulamaları aşağıda kısaca 
tariflenecektir19. 

2307 Ada 28 Parseldeki Basit Onarım Uygulaması
Dört katlı (bodrum, zemin, birinci ve ikinci kat), tuğla 
yığma, güney cephesi yan parseldeki yapı ile bitişik, 
batı cephesinde cumbası ve çıkması bulunan bu 
yapıdaki (Foto. 5) basit onarım uygulamaları şunları 
kapsamaktadır: çatıda uygulamalar (strüktürel onarımlar, 
ısı yalıtımı), cephe uygulamaları (tuğla duvarlarda tamir, 
sıva raspası, kireç bazlı yeni sıva); kapıların yeniden 
yapımı; metal yüzeylerin temizlenip boyanması; ahşap 
yüzeylerin boyanması; vb. (Foto. 6, Foto. 7). Yapının 
Ocak 2013’teki durumuna baktığımızda geçirdiği bu 
kapsamlı ‘basit onarım’ uygulamalarından sonra, bazı 
bozulmalar ve kullanıcılar tarafından yapılan yanlış 
uygulamalar göze çarpmaktadır. Bunlar; cepheye 
havalandırma ünitelerinin takılması, yağmur suyunu 
boşaltmak için bilinçsiz uygulamalar (balkondan bir boru 
aracılığı ile yağmur suyu direk sokağa dökülmektedir), 
cephede kaldırılan bazı eklerin geri dönmesi (kablolar ve 
borular), ve cephede bitkilenmenin başlamasıdır.

18 Yapılardaki restorasyon uygulamaları için bkz. Altınsay Özgü-
ner, 2011; Dinler, 2013.

19 Bu bilgiler Altınsay Özgüner (2013) ile yapılan kişisel görüşme-
ler ve kendisinin sağladığı kaynaklar aracılığı ile derlenmiştir.

2300 Ada 5 Parseldeki Kapsamlı Restorasyon 
Uygulaması
Kuzey cephesi sokağa bakan, diğer iki uzun cephesi 
ise yan parsellere bitişik, güney cephesi yapı adasının 
ortasındaki küçük boşluğa bakan dört katlı tuğla yığma 
yapı, uygulama başlamadan önce uzun bir süredir 

Fotoğraf 5 - 2307 ada 28 parseldeki yapının restorasyon öncesin-
deki durumu (Kaynak: www.fenerbalat.org) / The before-restorati-
on situation of the building on the building block 2307 the building 
lot 28 (Source: www.fenerbalat.org)

Fotoğraf 6 - 2307 ada 28 parseldeki yapının restorasyon sonrasın-
daki durumu (Kaynak: Dinler, 2013) / The after-restoration situa-
tion of the building on the building block 2307 the building lot 28 
(Source: Dinler, 2013)
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kullanılmayan; bu nedenle iç mekanlarda ve cephede 
bakımsızlığa bağlı kaynaklanan yapısal ve malzeme 
sorunları olan bir konuttur (Foto. 8). 

Tüm kapsamlı restorasyon uygulamalarındaki gibi bu 
yapıda da yukarıda açıklanan basit onarım uygulamaları 
yapılmış, buna ek olarak iç mekanlara ve strüktüre de 

müdahalelerde bulunulmuştur. Yapıdaki mühalaleler 
şunlardır; I-kesitli kirişlerin konsolidasyonu; ahşap döşeme 
ve duvar strüktürünün, merdivenin, duvar kaplamasının 
ve etekliklerin tamiri/değiştirilmesi; ıslak hacimlerin 
kaldırılıp yenilenmesi (ve altyapının da buna uygun olarak 
yenilenmesi), muhdes eklerin kaldırılması, doğramaların 
tamiri, duvarlarda ve tavanda kalem işlerindeki 
bozulmaların konsolide edilmesi/tamir edilmesi (Foto. 9).

Yapının 2013’teki durumuna bakıldığında restorasyonun 
tamamlanması ile bozulmaların da başladığı 
gözükmektedir; nem sorunu ile cephede sıva kopmaları 
ve lekelenmeler vardır. Terasta yine nem problemi ile 
malzeme kopmaları ve çatlamalar gözlemlenmiştir 
(Foto. 10). Kalem işlerinde bozulmalar, tavan ve duvar 
köşelerinde su izleri gözlemlenmektedir (Foto. 11). Bunun 
olası sebepleri kötü işçilik, sonraki müdahaleler ya da 
bakımsızlık olabilir. 

Fotoğraf 7 - 2307 ada 28 parseldeki yapının restorasyon sonrasın-
daki durumu (Kaynak: Dinler, 2013) / The after-restoration situa-
tion of the building on the building block 2307 the building lot 28 
(Source: Dinler, 2013)

Fotoğraf 8 - 2300 ada 5 numaralı parseldeki yapının restorasyon 
öncesindeki durumu (Kaynak: www.fenerbalat.org) / The befo-
re-restoration situation of the building on the building block 2300 
the building lot 5 (Source: www.fenerbalat.org)

Fotoğraf 9 - 2300 ada 5 numaralı parseldeki yapının Ocak, 
2013’teki durumu (Kaynak: Dinler, 2013) /  The situation of the 
building on the building block 2300 the building lot 5 in January, 
2013 (Source: Dinler, 2013)

Fotoğraf 10 - 2300 ada 5 numaralı parseldeki yapının terasının 
Ocak, 2013’teki durumu (Kaynak: Dinler, 2013) / The situation 
of the building on the building block 2300 the building lot 5 in 
January, 2013 (Source: Dinler, 2013)
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Her iki yapıda da var olan bakım sorunlarına rağmen 
başarılı uygulamalarla yapının özgün niteliklerine 
saygı duyulduğu, korunmaları için projenin bilimsel 
yaklaşımlarla yürütüldüğü ve yapının özgünlüğünün 
korunduğu gözlemlenmektedir. Ancak kullanıcıları 
yönlendirebilecek bir mekanizma düşünülmemiştir ve 
yapıların gelecekteki bakımları konusu gözardı edilmiştir.
 
Fiziksel / Sosyal Bütünlük
FBSRP, yapılı çevreyi sosyal doku ile bütüncül algılayan; 
tekinin iyileştirilmesinin öbüründen bağımsız olmadığını 
öneren ve uygulanmasına bu bakış açısıyla başlanan 
Türkiye’deki tek projedir. Ancak proje sürecinde bu iddia 
zayıflamıştır. Projede katılımcılık ve soylulaştırmanın 
önüne geçilmesi güçlü bir şekilde vurgulanmıştır; yine de 
İslam (2005), alınan önlemlere rağmen projenin aslında 
alanı soylulaştırdığını ileri sürer ve projeyi Türkiye’de 
üçüncü dalga soylulaştırmaya örnek göstermektedir (üçüncü 
dalga soylulaştırmayı, ana hedefin alanın soylulaştırılması 
olmamasına rağmen gerçekleşen soylulaştırma süreci 
olarak tanımlamaktadır). Benzer şekilde Soytemel (2015) 
de projenin amaç ve kapsamının yapılara müdahale 
ile sınırlı olduğunu, dolayısıyla alanda soylulaştırmayı 
başlattığını ve genel olarak projenin alanı negatif 
etkilediğini savunmaktadır. Benzer şekilde Gür (2009) 
de alandaki konut pazarı üzerinden projenin –istemeden 
de olsa- soylulaştırmaya yol açtığını göstermiştir. Projeye 
yönelik bu negatif eleştiriler bölge sakinleri tarafından 
da gözlemlenmiş ve dile getirilmiştir (Eken, 2010). 
Projenin ilk aşamasında çok güçlü bir odak olan sosyal 
rehabilitasyon hedefine ulaşılamamasında değişen yerel 
yönetimin projeyi benimsememesinin kuşkusuz çok önemli 
bir payı vardır. ICOMOS/UNESCO (2006) raporunda da 
bu eleştiri dile getirilmiştir. Bu rapor FBSRP ile ilgili üç 
ana madde içermektedir; ilki projenin sürdürülebilirliği için 
Fatih Belediyesi’nin daha fazla dahiliyeti ve bağlılığının 

gerekliliği, ikincisi Fatih Belediyesi’nde Tarihi Çevre 
Koruma Birimi’nin ve Dünya Miras Alanı Koruma Planı20 
eksikliğinin bütüncül uygulamaların yaratılmasında 
problem yaratması, üçüncüsü ise Türkiye’den yetkililerin 
ek süre talepleri ile ilgilidir (UNESCO/ICOMOS, 2006).

Projenin dört temel hedefinden diğer ikisi, iki sosyal 
merkezin inşası ve katı atık yönetimi sistemleridir; ancak 
ikincisinin başarılması, zamanla giderek daha da az 
arzulanan bir hedefe dönüşmüştür. Alandaki çevresel kirlilik 
belediyenin uygulamaları ile önemli ölçüde azaltılmış olsa 
da (Eken, 2010) projenin katı atık ayrıştırma ayağı, bölge 
sakinlerine plastik kovaların dağıtılması ile sınırlı kalmıştır.

Projenin en büyük başarısının yapılardaki restorasyon 
uygulamaları olduğu söylenebilir. Ancak bu uygulamalar 
da evi restore edilenler dışındaki bölge halkınca 
benimsenmemiştir. Kapsamlı restorasyonu yapılan bir 
yapının karşı parselinde, harebe halinde ve çevre için 
tehlikeli olan bir yapıya müdahale edilmemesi; kentsel 
altyapı ile ilgili müdahalelerin olmaması; kamusal açık 
alanlarla ilgili müdahalelerin olmaması; iş ve eğitim 
vaadlerinin yerine getirilmemesi bölge sahiplerinin projeyi 
sahiplenmelerine engel olmuştu (Eken, 2010; Dinler, 2013). 

Bu farklı değerlendirmelere rağmen, FBSRP projesi gerek 
proje süreci gerekse uygulamaları ile Türkiye’de kentsel 
koruma projeleri için önemli bir deneyimdi. Bu uygulamanın 
olumlu tarafları geliştirilip, olumsuz tarafları giderilerek bu 
deneyim diğer alanlara da kolaylıkla taşınabilirdi. İhale 
şartnameleri büyük bir titizlikle ve tarihi konutlardaki 
birçok yapısal durumu kapsayacak şekilde hazırlanmıştı; 
bu şartnameler başka alanlara kolayca adapte edilebilirdi. 
Ancak bunun yerine beklenmedik bir gelişme oldu ve henüz 
FBSRP tamamlanmadan Fatih Belediyesi aynı alan için 
yeni bir proje önerdi.

Yıkıp Yenileyerek Korumuş Olmak: Fener Balat 
Ayvansaray Kentsel Yenileme Projesi (FBAKYP) 
2008-2013
2004 sonrası bir seri yasal değişim, Türkiye’de koruma 
alanında bir kırılma noktası oluşturdu21. Bu değişimlerin 
en tartışmalı olanı 2005’te çıkarılan 5366 sayılı Yıpranan 
Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

20 İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın hazırlanılmasına 
2009’da başlanmış; 29 Eylül 2011’de Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu tarafından bir takım revizyonlarla esas itibarıyla 
kabul edilmiş, daha sonra alanda bulunan yerel idarelerin 
Meclislerinde görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir (Tarihi 
Yarımada Yönetim Planı Hazırlandı, 2012).

21 Bu değişimlerin sosyal, ekonomik ve politik bağlamı için bkz. 
Şahin Güçhan & Kurul, 2009.

Fotoğraf 11 - 2300 ada 5 numaralı parseldeki yapının iç mekanının 
Ocak, 2013’teki durumu (Kaynak: Dinler, 2013) / The situation of 
the interior of the building on the building block 2300 the building 
lot 5 in January, 2013 (Source: Dinler, 2013)
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Kanun’dur. Sit alanı ilan edilmiş bölgelerin içinde 
yer alan ‘bozulmuş’ alanların Bakanlar Kurulu 
kararı ile ‘yenileme alanı’ ilan edilmesi ve takiben 
‘yenileme projeleri’ hazırlanmasını öngören bu 
kanun mülk hakkı, kiracı hakları, katılımcılık, 
tarihi dokunun korunması, katılım süreçleri gibi 
açılardan eleştirilmektedir (Dinçer, 2010; 2011; 
Şahin, 2016). Sulukule, Tarlabaşı22, Süleymaniye 
ve FBA yenileme projesi önerilen ilk alanlardır 
(Şişmanyazıcı, 2009).

Aslında tarihi çevrelerde yaşanan bu değişim 
tüm İstanbul’da yaşanan büyük çaptaki kentsel 
dönüşümlerin sadece bir parçasıydı. 1980lerde 
olduğu gibi 2000ler Türkiye’sinde de İstanbul, 
küresel yatırım merkezi olarak pazarlanıyordu ve 
inşaat sektörü bu ekonomik amacın en önemli ayağı 
olarak işliyordu23 (Aysev Deneç, 2014).

Fener, Balat ve Ayvansaray’ın 2006’da ‘yenileme 
alanı’ ilan edilmesinin ardından Fatih Belediyesi 
bu alanın ‘kentsel yenileme’ projesinin temini için 
bir ihale hazırladı (Fener-Ayvansaray Yenileme 
Avan ve Yenileme Uygulama Projelerinin 
Hazırlanması ve Uygulanması İşi). İhale 2008’de 
Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi’ni de yürüten 
GAP İnşaat tarafından kazanıldı -ki aynı firma 
Tarlabaşı Projesi’ni de yürütmektedir-. Projelerin 
hazırlanmasından sonra diğer yenileme alanlarındaki 
deneyimleri24 de gören bölge sakinleri 2009 
yılında proje sürecinde doğabilecek hak ihlallerine 
karşı örgütlenerek Fener-Balat-Ayvansaray Mülk 
Sahiplerinin ve Kiracıların Haklarını Koruma ve 
Sosyal Yardımlaşma Derneği’ni (FeBayDer) kurdu. 
5366 sayılı yasaya göre kentsel yenileme projeleri 
üretilirken katılımcılığın sağlanması ve bölge 
halkına bilgi verilmesi gerekirken25 FBAKYP’nde 

22 1980lerde de Tarlabaşı bulvarı yıkımları ile Fener ve Balat’ta-
ki yıkımlar kentsel dönüşümlerin ilk odağıydı. Bundan 20 yıl 
sonra yine bu iki semtte yenilemenin gündeme gelmesi, kent-
sel tarihi alanlardaki dönüşüm baskısını tartışmanın ve ‘tarihi 
kentsel peyzaj’ (HUL) yaklaşımı (Bandarin & van Oers, 2012) 
düşünmenin gerekliliğini göstermektedir.

23 Imre Azem’in belgeseli Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir 
(2011) 2000lerde Türkiye’de inşaat sektörünün yoğunluğunu 
ve bu yoğunluğun ekonomik motivasyonlarını açıklamaktadır. 
Bu sert kentsel dönüşüm/yenilemelere karşı gelişen kullanıcı 
direnişleri için bkz. Karaman, 2013; Kuyucu & Ünsal, 2010.

24 Tarlabaşı, Sulukule, Süleymaniye ve FBA yenileme projeleri-
nin karşılaştırmalı analizi için bkz.Dinçer, 2011.

25 “Madde 7- Yetkili idareler tarafından yenileme alanı içinde ka-
lan mülk sahiplerini veya bölge halkını uygulama konusunda 
bilgilendirmek üzere toplantılar yapılarak görüşleri alınır ve 
bunların katılımı sağlanır.  

v   Yetkili idare ihtiyaç halinde üniversite, meslek kuruluşları, si-
vil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve muhtarlarla 
danışma toplantıları düzenleyebilir, projeler hakkında basın ve 

süreç farklı işledi. Belediye emlak spekülasyonlarına 
neden olacağı iddiasıyla projeyi saklarken, FeBayDer 
üyesi mahalleri de alanda ne olacağını bilmek istiyorlardı. 
Açılan davalar sonucunda FeBayDer Ocak 2010’da 
projelere ulaşabildi (FEBAYDER, 2009). 

Tarlabaşı’nda da uygulandığı gibi bu alanda da ‘yapı 
adası’ ölçek olarak belirlendi, Türkiye’nin önde gelen/
meşhur mimarlık firmaları belirli sayılarda yapı adalarını 
paylaşarak tasarladılar. Sahil şeridine paralel ilk ve ikinci 
sıradaki toplam 19 adet yapı adasını bölüşen mimarlar, 
bu alan ile ilgili çalışmalarını ilerleterek bireysel 
tasarımlarını geliştirdiler (Şek.6).

yayın araçlarıyla bilgilendirme yapabilir.” Dinçer (2011)’e göre 
toplantılarının amacının “bilgilendirmek” olması tepeden aşağı-
ya bir planlama yaklaşımını örneklemektedir. Dahası; maddede 
geçen “…düzenleyebilir …yapabilir” gibi ifadeler ile katılımcı-
lık yetkili idarenin keyfitiyetine bırakılmıştır (Dinçer, 2011).

Şekil 6 - Yenileme Projesi kapsamında ele alınan yapı adaları (Kaynak: Dinler, 
2013) /  Building blocks included in the renewal project (Source: Dinler, 2013)
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Kentsel Doku
Parsel/mülkiyet düzeni, tarihi kentlerin gelişiminin 
anlaşılması, dolayısıyla korunması için en önemli 
araçlardan biri iken (Rifaioğlu & Şahin Güçhan, 2007); 
FBAKYP ile alanın kentsel dokusuna yapılan en büyük 
müdahalenin parsel tevhidleri/birleştirmeleri olduğu 
söylenebilir. Proje alanı olan 19 yapı adasında 290 
adeti tescilli olmak üzere 567 parselde mevcut iken; 
bunlardan 307 adet parsel birleştirilerek 103 (daha büyük 
ve yeni) parsel oluşturulmuştur. FBAKYP ile önerilen 
bu değişimle aslında alanın sadece mülkiyet dokusu/
düzeni ve dolu/boş ilişkisi değil, yüzyıllardan günümüze 
aktarılan tarihin kentsel izlerinin ve kentsel aidiyetin de 
değiştirilmesi önerilmiştir26. 

26 Bu uygulama ile Dinçer’in (2010) sorusunu hatırlatmak ge-
rekmektedir: “Acaba eski göçmenler bu mekânları kentin 
yeni göçmenleri için uygun bulmuyorlar mı? Ya da bu tarihî 
dokulardaki küçük mülkiyetler, günümüzün yeni ekonomi-

Fotoğraf 12 - FBSRP Vaziyet Projesi (Kaynak: FEBAYDER, 2009) / The Site Plan Project of the FBDRP (Source: FEBAYDER, 2009)

Fotoğraf 13 - FBSRP ile kıyı şeridinde önerilen kullanımlar (Kay-
nak: FEBAYDER, 2009) / Functions proposed in the FBDRP on 
the coastal band (Source: FEBAYDER, 2009)

Fotoğraf 14 - FBSRP ile kıyı şeridinde önerilen kullanımlar (Kaynak: FEBAYDER, 2009) / Functions proposed in the FBDRP on the 
coastal band (Source: FEBAYDER, 2009)
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sinin ihtiyaç duyduğu büyük yatırım alanlarına cevap ve-
remediği için mi bu bölgeler bugünün koşullarıyla yeniden 
üretilmek isteniyor?”

Ada Numarası 
Tescilli Parsel Sayısı 

/ Toplam Parsel 
Sayısı 

Tevhid Önerilen 
Parsel Sayısı / Tevhid 

Önerilen Tescilli 
Parsel Sayısı 

Fbsrp Kapsamında 
Restore Edilen Yapı 

Sayısı / “Unesco 
Tarafından Restore 

Edildi” Notu Bulunan 
Yapı Sayısı 

Mimarlık Firması

2276 15 / 16 14 / 13 0 / 0 Çinici Mimarlık

2299 5 / 10 8 / 3 0 / 0 Net Mimarlık

2300 7 / 9 2 / 0 4 / 1 Net Mimarlık

2305 20 / 27 15 / 14 1 / 0 Net Mimarlık

2306 56 / 97 76 / 41 5 / 4 Çinici Mimarlık

2307 31 / 39 21 / 18 3 / 1 Çinici Mimarlık

2308 14 / 21 18 / 11 2 / 1 Çinici Mimarlık

2644 7 / 11 5 / 3 0 / 0 Teğet Mimarlık

2645 5 / 14 7 / 0 0 / 0 Teğet Mimarlık

2821 11 / 36 25 / 4 0 / 0 HF Mimarlık

2830 12 / 57 18 / 0 0 / 0 Teğet Mimarlık

2833 6 / 28 22 / 2 0 / 0 Sepin Mimarlık

2838 2 / 28 Belirtilmemiş 0 / 0 Sepin Mimarlık

2849 13 / 16 14 / 12 4 / 0 Yakup Hazan Mimarlık

2859 13 / 93 38 / 17 20 / 0 Yakup Hazan Mimarlık

2872 2 / 7 Belirtilmemiş 0 / 0 Ütopya Mimarlık

2873 2 / 18 9 / 0 0 / 0 Ütopya Mimarlık

2874 13 / 34 16 / 1 0 / 0 Ütopya Mimarlık

2875 9 / 19 10 / 1 0 / 0 Teğet Mimarlık

19 Adet Ada 290 / 560 307 / 103 39 / 7 -

Tablo 1 - FBAKYP kapsamında yapı adaları, tevhid önerileri, proje mimarları. ( Kaynak: Bilirkişi raporu, 2010/465 esas nolu dava. 
İstanbul.) / The building blocks, amalgamation propositions, and the architects of the projects of the FBAURP (Souce: The expert 
report, case no: 2010/465, İstanbul)
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Trafo Mimarlık tarafından önerilen vaziyet projesinde 
ise (Foto. 12) Haliç Projesi’nden geriye kalan yeşil 
bant tekrar düzenlenmiş; seyir terasları, kapalı ve açık 
otopark alanları, kentsel mobilyalar, çocuklar için 
oyun alanları, spor alanları vb. kullanımlar önerilmiş 
(Foto. 13, Foto. 14) ve mahallelerle yeşil band 
arasındaki kopukluğun üst geçitler ile giderileceği 
düşünülmüştür.

FBAURP ile bir önceki rehabilitasyon projesinde 
restore edilen yapıların bir kısmı kapsam dışı 
bırakılmıştır. Proje çıktılarında bu yapılara asteriks 
ile “UNESCO tarafından restore edilmiş” notu 

düşülmüştür27. Ancak aynı adada FBSRP kapsamında 
restore edilmiş bir yapıya bu not düşülürken, öbürüne 
düşülmemiş olması ön araştırmanın ve tescilli 
yapılara gösterilen özensizliğin bir işareti olmalıdır. 
FBAURP ile önerilen değişiklikler aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir28 (Tablo 1).

27 UNESCO bina restorasyonu yapan bir kurum olmadığı gibi, 
FBSRP’de sadece hiç uygulanmayan ilk fizibilite çalışmaların-
da kolaylaştırıcı olarak görev almıştır. 

28 Bu makalede FBSRP ile ilgili aşağıda sunulan rakamlar Bilir-
kişi Raporu (2012), proje çıktıları ve Yenileme Kurulu kararla-
rının incelenmesi sonucu elde edilmiştir. 

Fotoğraf 15 - 2859 no’lu ada için üretilen proje (Kaynak: www.ya-
kuphazan.com) / The project for the building block 2859 (Source: 
www.yakuphazan.com)

Fotoğraf 17 - 2821 no’lu ada için üretilen butik otel projesi (Kaynak: www.hfmimarlik.com) / The boutique hotel project proposed for 
the building block 2821 (Kaynak: www.hfmimarlik.com)

Fotoğraf 15 - 2859 no’lu ada için üretilen proje (Kaynak: www.ya-
kuphazan.com) / The project for the building block 2859 (Source: 
www.yakuphazan.com)
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Özgünlük
‘Özgünlük’ ölçütünün FBAURP’nde bir girdi olarak 
göz önünde bulundurulduğunu iddia etmek çok olası 
değildir; alandaki 290 adeti tescilli 560 parselden 
çoğunun rölövesi dahi yoktur29.  

Farklı mimari ekiplerin birbirinden bağımsız şekilde 
proje üretmeleri, birbiriyle ortak bir tasarım dili 
geliştirememiş projelerin ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Bu yüzden her mimari ekibin projesini 
kendi içinde değerlendirmek gerekmektedir. Ancak 
tüm projelerde genel ortak tavır, tescilli yapıların 
sadece sokak cephelerin tutularak tüm kütlenin 
ortadan kaldırılmasıdır.  Tescilli olmayan yapılarda 
ise yeni yapı projeleri önerilmiştir. Böylelikle yapı 
adalarına getirilen ofis yapıları, oteller, konferans 
merkezleri, sinema salonları işlevlerin yerleştirilmesi 
mümkün kılınmıştır (Foto. 15, Foto. 16, Foto. 17).

Bu açıdan bakıldığında FBAKYP’nin, FBSRP’den 
tümüyle zıt bir anlayışla tasarlandığı görülür. Getirilen 
işlevler ve müdahale önerileri değerlendirildiğinde, 
sadece kent dokusu ve kent kimliğinin değil, bölge 
sakinlerinin de değiştirilmek istendiği anlaşılmaktadır 
(Eken, 2010; Aysev, 2014; Dinler, 2013). 

Fiziksel / Sosyal Bütünlük
Projenin sorunlu başlangıcı gibi, devamı da sorunlu 
olur. FeBayDer, Mimarlar Odası ve bölge sakinleri 
ile gerçekleştirilen toplantılardan sonra Mart 
2010’da FeBayDer tarafından Fatih Belediyesi, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne karşı dava açılmasına karar verilir. 
Hazırlanan bilirkişi raporu ile Haziran 2012’de 
FBAURP’nin iptaline karar verilmiştir. Ancak Kasım 
2012’de Bakanlar Kurulu’nun ‘acele kamulaştırma 
kararı’ vermesi ile beraber –birebir aynı projeler 
ile olmasa bile- alanda bir yenileme projesinin 
uygulanmasının önü yeniden açılmıştır. Bu yorucu 
süreç Aralık 2013’te Danıştay’ın verdiği karar ile son 
buldu; ‘acele kamulaştırma kararı’ sadece savaş ya 
da doğal afet gibi olağanüstü koşullarda verilen bir 
karar olduğu için iptal edilir30.

29 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke 
kararlarında tescilli parsellerdeki uygulamalar için rölöve, restitüs-
yon ve restorasyon projelerinin sunulması mecburi kılınımıştır.

30 Acele kamulaştırma kararı en son Diyarbakır Suriçi bölgesi için 
alınmıştır. 2015’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren 
alan için Mart 2016’da bu karar alınmıştır. Bu örnek, 2004’ten 
bu yana aynı araçların (‘acele kamulaştırma’) zaman içinde 
değişen kullanımları açısından düşündürücüdür.

Kaygan Bir Zemin: Türkiye’de Kentsel Koruma 
Fener ve Balat semtlerinin bu hikayesi bizlere 
neoliberal politikaların yapılı çevrelerdeki tahrip 
edici ve ‘acımasız’ uygulamalarının Türkiye’deki 
yasal ve kurumsal altyapısının nasıl hazırlandığını 
göstermektedir.

Bu araştırmanın ilk sorusu olan “Her projenin başlangıç 
noktası nedir ve proje koruma açısından neleri 
başarmıştır?” sorusuna dönecek olursak; öncelikle 
koruma açısından bir şeyler başarmanın tüm projelerin 
ana amacı olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 
İlk proje olan HKDP 1980 darbesi sonrası IMF 
politikaları ile hayata geçirilen neoliberal politikalar 
ile gerçekleştirilen büyük çaplı kentsel projelerden 
bir tanesidir. Projenin asıl amacı Haliç ve çevresinin 
tehlike saçan sıhhi koşullarını düzeltmektir; bunu belli 
bir ölçüye kadar da başarmıştır. Karşılığındaysa proje 
alanındaki kentsel hafıza izleri tümüyle kazınmış, yok 
edilmiştir. 

İkinci proje FBSRP 1996’da başlayıp uzun bir süre 
unutulduktan sonra 2009’da tamamlanmıştır. Ekonomik, 
sosyal ve yönetsel açıdan iyi hazırlanmış ve ilk haliyle 
Türkiye için örnek olabilecek bir projedir, ancak 
HKDP’de olduğu gibi yine bir yerel yönetim değişikliği 
ile projenin kapsam ve yöntemi değiştirilmiştir. Bu 
durum, kentsel koruma projelerinin geleceğini güvence 
altına alacak yönetsel araçlar geliştirmenin gerekliliğine 
işaret etmektedir. Ancak kentsel koruma ve politikanın 
güçlü bağları, kentsel korumayı kaygan bir zemine 
oturtmaktadır. Sonuç olarak bu projede de sosyal 
dokuyu rehabilite etme amacından uzaklaşılmıştır. 
Buna rağmen proje; yapılarda uygulanan restorasyon 
uygulamaları açısından Türkiye’de kentsel koruma için 
örnek bir projedir. 

Son proje 1980’lerdekine benzer ekonomik hedeflerin 
sonucunda doğmuş bir projedir. Yasal değişiklikler ile 
bu hedefin yasal altyapısı da hazırlanmıştır. FBAKYP, 
bu dönemdeki çoğu yenileme projesinin bir benzeridir. 
Bölge sakinlerinin örgütlü mücadelesi uygulamalar 
başlamadan projenin iptal edilmesini sağlamıştır. 
Danıştay tarafından Tarlabaşı yenileme projesi Nisan 
2014’te, Sulukule yenileme projesi ise Şubat 2015’te iptal 
edilmiştir, ne var ki uygulamalar Sulukule’de tamamen 
Tarlabaşı’nda ise kısmen zaten tamamlanmıştır. Fener 
ve Balat’ta şimdilik bu kentsel yenileme projesinin 
uygulanması mümkün gözükmemektedir. Ancak yine 
de günümüzde yapılı çevreler üzerindeki sermaye 
baskısı düşünüldüğünde bu durumun uzun süre devam 
edeceğini düşünmek mümkün değildir. 
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ERKEN DEMİRÇAĞ’INDAN ORTAÇAĞ’A 
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MANİSA CASTLE; FROM EARLY IRON 
AGE TO THE MIDDLE AGES
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Özet
Eski adı Sipylos (Spil) olan dağın kuzey eteğinde, Gediz nehrinin geçtiği ovanın kenarında kurulmuş olan Manisa’nın 
güneyinde iç kale ve daha alt seviyede Spil dağına paralel uzanan dış kale surları bulunur. Kuruluş tarihi kesin olarak 
bilinemeyen kentin en eski adı “Magnesia”dır. Bizans döneminde önemli bir askeri üs ve sonrasında piskoposluk merkezi 
haline gelen Manisa, 14. yüzyılın başlarında Saruhan Bey tarafından ele geçirilir. 15. yüzyılın başlarında ise Osmanlı 
Beyliği’nin topraklarına bağlanır. Önemli kültürlere ev sahipliği yapmış Manisa Kalesi maalesef ki günümüze büyük 
ölçüde tahrip olmuş bir şekilde ulaşmıştır. Birçok araştırmaya konu olmuş kalede hâlâ araştırmaya ihtiyaç duyulan hususlar 
vardır. Amacımız, kalenin mimari sınırlarını belirlemenin yanında farklı dönemleri işaret eden sur duvarlarını araştırmak, 
kale içindeki yapıları inceleyerek bunların işlevleri üzerinde durmaktır. 

Bu kapsamda iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşan kale surlarının son durumu tespit edilmiştir. Kalenin üç 
ana evresi olduğunu söylemek mümkündür. İri blok taşlarla harç kullanılmadan inşa edilen kiklopik duvar örgüsü en erken 
devri işaret etmektedir. Bu duvarların dış kale hattı boyunca yer yer izleri takip edilebilmektedir. 

Manisa Kalesi’nin genelinde Bizans dönemi hakimdir. Mevcut kale, III. Ioannes Dukas Vatatzes döneminde yapılan 
onarımlar ve eklemelerle bugünkü şeklini almıştır. Bizans döneminde 12. yüzyıldan sonra önemi artan Manisa şehri, 
Laskarisler döneminde imparatorluk hazinesinin ve darphanesinin merkezi olmuştur. Ayrıca III. Ioannes Dukas Vatatze’in 
iç kalede bir saray yaptırdığından kaynaklar bahsetmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda yüzey araştırmasında dış kaledeki 
terasların ve yapı kalıntılarının incelenmesine ağırlık verilmiştir. Yüksek ve geniş istinat duvarları, bunların oluşturduğu 
taraçalar ve istinat duvarlarında düzenli bir şekilde devam eden konsollar dikkat çekicidir. Bizans saray mimarisinde 
konsollar üzerinde taşınan balkonlar ve localar sıklıkla kullanılmıştır. Dış kaledeki konsollu istinat duvarları ve taraçalar bu 
sarayın dış kalede olabileceğini düşündürmektedir.    
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1313 yılında Saruhan Bey tarafından kentin ele geçirilmesiyle birlikte dış kalede Fetih Camii ve hemen yanına bir çeşme 
inşa edilmiştir. Caminin konumu Türk döneminde ilk yerleşmenin sur içerisinde olduğunu işaret eder.  Türk döneminde 
surlarda onarımlar yapılmıştır. Hem mimari veriler hem de arşiv verileri bu onarımları belgelemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Magnesia ad Spylum, Manisa, Kale, Bizans Dönemi, Saruhan Dönemi 

Abstract
Manisa Castle located on the northern slope of the Mount Spil (formerly known as Sipylus) overlooking the Gediz 
Valley. The castle consists of two main parts: ‘citadel’ on the top of the hill and ‘outer wall’ (i.e. outer castle, bailey) on 
the hillside and extending in parallel to Manisa city. The oldest name of the city is Magnesia and the exact date of its 
foundation is unknown. Manisa was an important military base and, later, a center of the bishopric during the Byzantine 
period until it was captured by Saruhan Bey in the early 14th century. The city was incorporated into the Ottoman Beylik 
in the early 15th century. The Manisa Castle hosted significant cultures and survived to our time, unfortunately, largely 
ruined. The castle was extensively researched but still needs further examination. The aim of this study is to determine 
and document the castle, survey the walls that indicate to different periods, examine the structures inside the castle and 
their functions.

In this context, the latest situation of the castle, its inner and outer walls have been retained. We can say that the castle 
has three main stages. The cyclopean masonry, which was made from large stone blocks without mortar, represents the 
earliest stage. Although sporadically, traces of the cyclopean walls are still visible along the outer Wall.

Byzantine architecture dominates the Manisa Castle. The extant part of the castle was shaped by the repairs and 
additions performed during the period of John III Doukas Vatatzes. Manisa gained importance after the 12th century 
in the Byzantine period and became the center of imperial treasury and mint during the reign of Laskarids. Moreover, 
sources write that John III Doukas Vatatzes built a palace within the citadel. In line with the information, the survey was 
focused on terraces and structure remains in the outer wall. High and long retaining walls, the terraces they form, and 
regularly placed corbels on the retaining walls are striking. Balconies and loggias carried by corbels were frequently 
used in the Byzantine palace architecture. Corbeled retaining walls and terraces of outer castle suggest that the palace in 
the Manisa Castle might be in the outer castle. 

When Saruhan Bey captured the city in 1313, Fetih Mosque and an adjacent fountain were built in the outer wall. The 
mosque’s location indicates that the initial Turkish settlement was inside the walls, which were repaired during the 
Turkish period. These repairs were documented in both architectural data and the archived data.

Keywords: Magnesia ad Spylum, Manisa, Castle, the Byzantine Period, the Saruhan Period
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Giriş
Manisa şehrinin güneyindeki Spil Dağı’nın 
kuzey yamacında bulunan Manisa Kalesi ’nin 
birçok araştırmaya konu olmasına rağmen hâlâ 
aydınlanmamış noktaları bulunmaktadır ve kalenin 
içinde bulunan yapılar detaylı araştırılmamıştır. 
Bu nedenle öncelikli amacımız kale sınırlarının 
belirlenmesi, surlardaki farklı dönem katkılarının 
tespit edilmesi, kale içindeki yapı kalıntılarının 
çözümlenmesi ve işlevlerinin araştırılmasıdır1. 

Manisa Merkez’de Topkale mevkiinde bulunan 
İshak Çelebi Mahallesinin (Cami-i Kebir) hemen 
üzerindeki yamaçta yer alan kale; iç kale ve dış 
kale olmak üzere iki bölümden oluşur. Halk 
arasında “Sandık Kale” olarak bilinen beşgen 
planlı iç kale, kentin kurulduğu dağın en yüksek 
noktasında yer alır. En geniş kenarı dış kale 
surlarına bitişik beşgenin diğer kenarları dağın en 
dik yamaçlarına bakar. İç kaleye kuzeyden bitişik 
dış kale ise oldukça eğimli bir yapıya sahiptir (Şek. 
1). Dış kale kuzey, doğu ve batı yönlerde olmak 
üzere; ayakta, temel seviyesinde ve kimi bölümleri  
tamamen yıkılmış da olsa takip edilebilir2. 

Kalede yapılan ilk incelemeler surların üç ana evresi 
olduğunu göstermiştir. Arkaik dönemi işaret eden kiklopik 
tarzdaki duvarlar, kalenin genelinde görülen Bizans Dönemi 
duvar örgüsü ve yer yer farklı duvar örgüsü teknikleriyle 
Türk dönemi (Saruhan ve Osmanlı dönemleri) onarımları 
şeklinde üç evre tanımlanabilmektedir. Yüzeyde tespit 

1 Manisa Kalesi’ndeki ilk çalışma, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın izniyle Doç. Dr. Anıl Yılmaz başkanlığında, Bakan-
lık Temsilcisi olarak Manisa Müzesi’nden Halil Kocaman’ın 
katılımı ile 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çalışmanın tamamın-
da yer alan Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Ferhat Ataklı, 
Melis Koçak, Fikret Aksoy ve Didem Turan’a teşekkür ederiz. 
Araştırma süresince günübirlik yaptıkları ziyaret ile çalışmaya 
katkı sağlayan Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğre-
tim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr.  Nejdet Bilgi, Yrd. Doç. Dr. 
Alpay Bizbirlik, Yrd. Doç. Dr. Serap Özkan Kılıç ve Kâtip 
Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Cahit Telci’ye bilimsel katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
Çalışmamıza bilimsel anlamda destek veren Hayri Fehmi Yıl-
maz’a, Yunanca kaynakların tercümelerini yapan Yrd. Doç. 
Dr. Erman Gören’e ve keramiklerin tarihlendirmesine yardımcı 
olan Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin’e sonsuz teşekkürler.

2 Manisa kalesi birçok seyyahın ilgisini çekmiştir.  Chandler ve 
Texier dağın üzerinde harap halde bir tahkimat bulunduğundan 
bahsetmektedir (Chandler 1971: 211; Texier 2002: 77). Aralık 
1678’de Manisa’ya gelen Cornelis de Bruyn, Aralık 1701’de 
şehri ziyaret eden Joseph Pitton de Tournefort ve 1838 civarında 
şehri gören Robert Walsh ile Thomas Allom seyahatnamelerinde 
kalenin harap haline değinmişler ve Manisa şehri gravürlerinde 
kaleyi de göstermişlerdir (Cornelis de Bruyn 1698: 36-37, pl.21; 
Tournefort 1718: 195; Walsh 2013: 287-292). Her üç gravürde 
de iç ve dış surlar benzer Şek.de konumlandırılmıştır. 

edilen az sayıdaki keramik buluntuları Arkaik (M.Ö. 
6.yy.), Hellenistik (M.Ö. 3-2.yy), Roma (Sigillata M.S. 
2-3.yy.), yoğun olarak da Bizans (M.S. 12-14.yy.) ve Türk 
(Saruhan ve Osmanlı) dönemlerine aittir (Foto. 1-2).

Kiklopik Duvarlar
Kiklopik duvarları genel olarak kalenin doğu ve batı 
sınırlarında, kopuk kopuk olarak da kuzey suru boyunca 
izlenir (Şek. 1, Foto. 3-5). Kiklopik örgüye sahip 
duvarların tüm kaleyi kuşattığı, çoğunlukla Bizans 
duvarlarını sur dışından takip ettiği ve doğu yönde Bizans 
surlarının içine girdiği anlaşılır3. Mimari kalıntıların 
gösterdiği kadarıyla, Bizans dönemi surlarının önünde 
kiklopik duvarlar bulunmaktadır. Büyük olasılıkla 
kiklopik duvar örgüsüne sahip surların doğu yönündeki 
girişi ile Bizans döneminde kullanılan doğu kapısı 
örtüşmektedir.   Kiklopik taşların bazılarının Bizans 
döneminde devşirme olarak da kullanılmış olduğu dikkat 
çeker. Özellikle dış kale surlarının doğu yönünde bu 
durum yoğunluk kazanmıştır. 

Ege denizinin her iki yakasında da kiklopik tarzda 
yapılmış surlar bulunur. Anadolu’nun sadece batısında 
değil, doğusunda da bu tarzda Bronz ve Demir çağı 
boyunca yapılmış duvarlar vardır. Manisa’da da böylesi 
surların bulunması şaşırtıcı değildir. 

3 Araştırmacı Doğan’da kale ile ilgili çalışmalarında bu duvarlar-
dan bahsetmektedir (Doğan 2007a; Doğan 2007b).

Şekil 1 - Manisa Kalesi topografik plan (Doğan’a ekleme yapılarak [Doğan 2007a]) 
/ Topographic plan of Manisa Castle (with some addition to Doğan [Doğan 2007a])



250

Ü. Melda ERMİŞ – Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ – Anıl YILMAZ

Fotoğraf 1 - Kale içinde tespit edilen keramik türleri (Arkaik, Hellenistik, Roma) / Some ceramics belong to 
different periods (Archaic, Hellenistic, Roman)

Fotoğraf 2 - Kale içinde tespit edilen keramik türleri (Bizans ve Türk) / Some ceramics belong to different periods 
(Byzantium and Turks)
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Manisa kalesi ile ilgili yapılan bazı yayınlarda 
kiklopik dediğimiz duvarlar, poligonal duvar olarak 
isimlendirilmiştir. Duvarlarda kullanılan taşların 
Klasik ve Hellenistik dönemde devşirme olarak 
kullanıldıklarını ve dolayısıyla düzeltilmiş kenarları 
olduğunu düşünürsek; Manisa’da kullanılan duvarların 
Klasik öncesinde Arkaik dönemde yapıldığını ileri 
sürebiliriz. Kale, eğer kaynaklarda geçen “Magnesia 
ad Sipylum”un son hali ise, buradaki yerleşimin 
başlangıcını Erken Demir Çağı’na kadar çekmek 
mümkün gibi görülür. Kalede, Erken Demir Çağı’na ait 
keramik (M.Ö. 1200) varlığı bilgisi de bulunmaktadır 
(Doğan 2007a: viii).  Bu Şek.de düşünmemizin bir diğer 
sebebi, Spil Dağı’nın güneyinde Nif Dağı silsilesinde 
yer alan ve Karabel yazıtı olarak bilinen, hiyeroglif 
metinli bu Hitit kabartmasında “Mira ülkesi kralı 
Tarkasnava” ifadesi bulunmaktadır (Hawkins 1998: 4). 

Artan araştırmalar sonucunda Batı Anadolu’daki 
Hitit varlığı ile ilgili pek çok veriye rastlanır. Bu da, 
Ege hinterlandında Minos’un güç kaybetmesi ile Batı 
Anadolu’da Miken-Hitit karşılaşmasının başlamış 
olduğunu işaret eder (Gür 2012: 13; Kelder 2004-
2005). Spil Dağı’ndaki Hitit hiyeroglifi ve kalede var 
olan kiklopik duvarlar Hititlerin burada bir yerleşim 
kurduğuna delil teşkil etmese de Hitit etkilerinin 
buraya kadar ulaştığına rahatlıkla bir gösterge olabilir 
(Akşit 1983: 35). Manisa Kalesi’nin erken dönemine 
açıklık getirebilmek için söz konusu duvarlara sahip 
bölgelerdeki kazı sonuçlarının ve Mira4 denen ülkenin 
(şehrin?) lokasyonu ile ilgili çalışmaların netleşmesi 
gerekmektedir.

Kiklopik duvarların Hellenistik dönemdeki durumu 
net olarak bilinmemekle birlikte, kalede tespit edilen 
Hellenistik dönem keramikleri bu dönemin varlığına 
işaret eder. Ancak Hellenistik dönem keramikleri ile 
eşleşen bir duvar örgüsüne rastlanmamıştır. Roma 
dönemi sigillataları için de aynı durum söz konusudur. 
Kiklopik duvarlarda kullanılan iri blokların Roma 
döneminde kullanılmadığını düşünmemize neden 
olan durum, Kiklopik taşların saray taraçasının altında 
devşirme olarak kullanılmasıdır. Strabon’un bahsettiği 
M.S.17 yılındaki (Strabon 2000: 87) ya da daha 
sonraki depremler bahsi geçen dönem duvarlarını iz 
bırakmadan yıkamayacağına göre araştırma yaptığımız 
bölge ile ilgili sıkıntılar bilimsel bir kazı yapılmadığı 
sürece devam edecek gibi görünmektedir5.

4  Mira adı, Phyrg döneminde Meiros olarak kullanılmış olabilir 
(Sevin 2007: 208).

5 Akşit, Spil Dağı’nın etrafında üç farklı şehirden bahseder; Tan-
talis, Sypilos ve Frig sonrası, Lidya öncesi yaklaşık M.Ö.7.yy. 
öncesinde kurulmuş olan Magnesia (ad Spylum) (Akşit 1983: 
41-42). Bölgede bir de Magnesia ad Meandrum olarak bir şehir 
daha vardır ki bu Menderes nehri yanındadır (Doğan 2008: 126).  

Fotoğraf 3 - Batıdaki kiklopik duvarlar / Western side cyclopic walls

Fotoğraf 4 - Doğudaki kiklopik duvarlar / Eastern side cyclopic walls

Fotoğraf 5 - Doğudaki kiklopik duvarlar / Eastern side cyclopic walls
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Bizans Dönemi
Bizans döneminde Magnesia, özellikle 12. yüzyıldan 
sonra önem kazanmaya başlar (Foss 1991: 1268; Foss 
1979: 306). 1204 yılındaki Latin İstilası ile birlikte 
Anadolu topraklarında sürgün dönemi yaşayan Bizans 
İmparatorluğu’nun İznik merkezli kurduğu İznik 
Devleti, Latinler ve Selçuklularla yaptıkları savaşlar ve 
anlaşmalarla kısa sürede topraklarını Batı Anadolu’yu 
içine alacak biçimde genişletmiş ve Magnesia, İznik 
Devleti’nin vazgeçilmez şehirlerden biri olmuştur. 
Özellikle III. Ioannes Dukas Vatatzes döneminde 
şehre ayrı bir önem verilmiştir. Vatatzes imparatorluk 
ikametgâhı olarak Nymphaion’u seçmiştir. Nitekim 
Blemmydes, döneminin tarihine de yer verdiği 
otobiyografisinde imparatorluk ikametgâhının 
Nymphaion’a taşındığını belirtir (Blemmydes 1896: 
7). Kuzey-güney, doğu-batı yol ağları üzerinde bulunan 
Magnesia da imparatorluk hazinesinin ve darphanesinin 
merkezi olmuştur (Angold 1975: 154, 205). Akropolites, 
imparatorluğun mal varlığının büyük bir kısmının 
Lidya’daki Magnesia da tutulduğu bilgisini vermektedir 
(Scutariotes 1978: 286).

I. Manuel Komnenos döneminde (1143-1180) Kuzey 
Batı Anadolu’da Türk akınlarına karşı savunmayı 
güçlendirmek adına oluşturulan Neokastra theması 
(Khoniates 1995: 103), Laskarisler döneminde askeri 
yönden daha da önem kazanmış, Magnesia ad Sipylum 
ve Sardes’e kadar genişlemiştir (Ahrweiler 1965: 
163). Tahkimatlı kentler esasına dayalı olarak kurulan 
bu themanın Magnesia’yı da kapsaması söz konusu 
dönemde Magnesia’nın önemini göstermenin yanı 
sıra kentin güçlü bir savunma yapısının olduğunu da 
düşündürmektedir (Akropolites 1978: 37; Akropolites 
2008: 47). Kale, III. Ioannes Dukas Vatatzes döneminde 
surların bir bölümünün elden geçirilmesi ve bir 
kısmının da yeniden inşa edilmesiyle oluşturulmuştur 
(Foss 1979: 307). 

Dış kalenin mevcut surlarının kaplaması çoğu yerde 
dökülmüş veya tahrip olmuştur. Kaplamasız yerlerden 
duvarların iç dolgusunun irili ufaklı moloz taş ve 
harçtan oluştuğu görülmektedir. Dış kaplamanın 
mevcut olduğu batı yöndeki surlarda 1 sıra taş – 1 sıra 
tuğla almaşık düzen uygulanmıştır. Çoğu yerde düzenli 
olmamakla birlikte yer yer de taşın etrafının gelişi güzel 
tuğlalarla çevrelenmesiyle oluşan çerçeve tekniği de 
seçilebilmektedir (Foto. 6). 

Dış kalenin en sağlam bölümü, doğudaki kapıdan 
başlayarak, batıya doğru kıvrılıp yamaçlardan aşağıya 
inmekte ve kuzeydeki surlara kadar hemen hemen 
kesintisiz takip edilebilmektedir. Doğu kapısı, malzeme 

ve duvar örgüsü tekniği bakımından batı surlarıyla 
benzerdir. Ancak kemer açıklığı dikkat çekmektedir 
(Foto.7). Geçirdiği onarım sonrasında sivri kemer 
formunda bir görünüm alan kapı açıklığına Foss da 
değinmiş ve Türk dönemine ait olabileceği üzerinde 
durmuştur (Foss 1979: 309). Batıya doğru kıvrılarak 
devam eden sur üzerinde sonradan örülerek kapatılmış 
bir tali kapı bulunmaktadır. Dış kalenin günümüze en 
iyi durumda ulaşmış bölümünün kuzeydoğu surlarının 
olduğu söylenebilir. Belirgin bir Şek.de çerçeveli 
tekniğin kullanıldığı bu bölümdeki duvar örgüsü dış 
kalenin diğer bölümleriyle karşılaştırıldığında daha 
özenlidir.

Dış kalenin kuzey yönünde yer alan surlarda da 
benzer işçilik görülmektedir. Dış kaplamasının büyük 
bölümünde tuğlanın kullanıldığı burcun alt kısmında 
devşirme kullanılan düzgün kesme blok taşlar ve 
sütunlar dikkat çekmektedir (Foto. 8). Laskaris dönemi 
mimarisinde ve hemen sonrasında devşirme malzemenin 
yaygın olarak kullanıldığı burçlar Nikaia’da (İznik)da 
karşımıza çıkmaktadır (Ermiş 2009: 285-288)6. Bizans 

6 Laskaris dönemi mimarisinin duvar tekniğinde taş ve tuğla 
alternatifli örgü ile birlikte kimi zaman düzenli, kimi zaman 

Fotoğraf 6 - Dış kale batı yöndeki Bizans sur duvarı / West wall 
belongs to Byzantium period

Fotoğraf 7 - Doğu kapısı/Dördüncü kapı (kale içinden) / East 
Gate/ Fourth Gate
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İmparatorluğu’nun Türklerle mücadele edebilmek 
için tuttukları Katalanların, Magnesia’yı kendilerine 
üst edindikleri bilinmektedir. Moncada, kroniğinde 
Magnesia için bölgedeki en güçlü ve korunaklı şehir 
olarak bahsetmektedir (Moncada 1975: 53, 59). Bu 
özellikler Katalanların neden Magnesia’yı üst olarak 
seçtiklerini açıklamaktadır. Kaynaklar, bu dönemde 
Magnesia ve çevresindeki kalelerde takviyeler yapıldığı 
bilgisini de vermektedir (Pachymeres 1835: 428; Foss 
2011: 114; Karakaya 1990: 26-27). Dış kalenin kuzey 
kısmında yer alan bu devşirme malzemeli burcun 
Laskaris dönemine ait olabileceği gibi II. Andronikos 
Palaiologos döneminde de onarılmış olabileceği göz 
ardı edilmemelidir. Bu burcun üst kısmında farklılık 
gösteren tuğla kaplamalı bölüm dikkate alındığında 
Türk döneminde de elden geçirilmiş olma ihtimali, 
üzerinde durulması gereken bir başka konudur7. 

düzensiz çerçeve tekniği kullanılmıştır. Ayrıca sürgün dönemi 
yaşayan imparatorluğun mali olanakları göz önünde bulun-
durulduğunda devşirme malzeme kullanımının da bu dönem-
de yoğunlaşması yadsınmamalıdır (Buchwald 1979: 261-296; 
Mercangöz 1985; Mercangöz 1995: 485-495).

7 Bu konu “Türk dönemi” başlığı altında ele alınmıştır.

Halk arasında “Sandık Kale” olarak da bilinen iç kale 
surlarının inşa tekniği, dış kaleden farklı değildir. Dış 
kaplamasında irili-ufaklı kabaca işlenmiş yerel taş ve belli bir 
düzen göstermeyen tuğla sıraları görülmektedir. İç kalenin 
kuzeybatısında yer alan dikdörtgen burcun üç yüzünde bir 
sıra halinde devam eden korniş, alternatifli olarak tuğla-taş 
sıralarıyla inşa edilmiş burca bir hareket katmaktadır (Foto. 9) 
. Burcun iç kısmının yarıdan fazlası toprak dolgulu olmasına 
rağmen iç düzenindeki kat ayrımına işaret eden ahşap 
döşemenin oturduğu bir seki dikkat çekmektedir. 

Sur duvarlarında yer yer suyun dışarı atılmasını sağlayan, 
duvarın içine yerleştirilmiş dikey künklerden oluşan, 
barbakan adı verilen drenaj sisteminin açıklıkları alt seviyede 
izlenmektedir. İç kalenin batı yönündeki sur duvarından bir 
barbakanda iki sıra pişmiş toprak künk kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Benzer barbakanlar kuzeydoğu dış kale surlarında 
da görülmektedir.

İç kalede kaynakların da bildirdiği iki sarnıç günümüze 
ulaşmıştır. İlki iç kalenin doğusunda yer alan, 4.70 x 7.00 
m. ölçülerindeki dikdörtgen sarnıçtır. Tonozu tahrip olan 
sarnıcın köşeleri su basıncına karşı yuvarlatılmıştır. Yer yer 
sarnıç sıvasının izleri de görülmektedir. İç kalenin hemen 
hemen ortasına denk gelen bir yerde çapı 7.50 m.’ye varan 
dairevi planlı bir başka sarnıç daha bulunmaktadır (Foto.10). 

Dış kalede, dağın oldukça meyilli yamaçlarının 
düzleştirilmesinin yanı sıra, üzerine inşa edilecek yapılar 
için bir platform sağlayan istinat duvarlarıyla desteklenen 
taraçaların varlığı da dikkat çeker. Bazı yayınlarda bu istinat 
duvarlarından bahsedilmektedir (Karakaya 1990: 30; Doğan 
2007a: 124-125, 129-130). Yüksekliği 10 m.’yi bulan istinat 
duvarlarından ilki dış kale surlarının doğu kapısı yakınlarında 
yer almaktadır (Foto.11). İstinat duvarının önündeki taraçanın 
boyutları yaklaşık 98 x 45 m.dir. Duvarın batı ucunda bulunan 
tonozlu birimlerle ilgili ilk gözlemler bir alt yapı oldukları 
yönündedir (Foto.12). Bu tonozlu mekânların içinde bulunan 
koridorlar, bugün ancak bir kısım temel izlerinin görüldüğü 
üst yapı ile bağlantı sağlıyor olmalıdır (Foto 13).

Fotoğraf 8 - Devşirme malzeme / Secondary used materials

Fotoğraf 9 - İç kale burcunun üç yüzünde bir sıra halinde devam 
eden korniş / Cornice at the tower of citadel

Fotoğraf 10 - İç kaledeki yuvarlak sarnıç / Rounded cistern at the 
citadel
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Bu kompleksin batısında ikinci bir istinat duvarı 
bulunmaktadır. Duvarın uzunluğu 78 m.’dir ve doğu 
kesiminden 30 m.’lik dik bir duvar ile birleşerek “L” formu 
oluşturur. İstinat duvarının önündeki taraça yaklaşık 42 
x 78 m. boyutlarındadır. Bu taraçanın da batı tarafında 
yine eyimli araziyi düzleştirerek üzerine inşa edilecek 
yapılara bir temel oluşturmak için yapılmış tonozlu 
mekânlar yer almaktadır. Bu istinat duvarı özellikle 
üzerinde bir sıra şeklinde devam eden konsollarla dikkat 

çekmektedir (Foto.14). Benzer konsollar diğer istinat 
duvarında da görülmektedir. Bizans sivil mimarisinde 
ve saraylarında manzaraya açılan bölümlerde konsollar 
üzerinde balkonlar veya localar bulunmaktadır. Bukoleon 
Sarayı, Blakhernai bölgesindeki saray kompleksinin 
parçası olan Tekfur Sarayı ve yine Blakhernai Sarayı’nın 
bir parçası olan, Anemas Zindanı içinde kalan Isakios 
Angelos Kulesi’nin konsollarla taşınan balkonları / 
locaları Magnesia’daki konsollu duvarla benzer özellik 
yansıtır. Başkent Konstantinopolis’in dışında da konsollu 
cepheler bulunmaktadır. Silifke Akkale’deki saraya ait 
yapı kalıntısının denize bakan kuzey cephesindeki konsol 
sırası, üzerinde taşıdığı balkon yıkılmış olsa da oldukça 
belirgindir (Eyice 1981: 876, 883-884; Tunay 2001: 
52-53). Örnekler Magnesia’daki istinat duvarlarının 
oluşturduğu teras sistemlerinin de bir sivil mimarlık 
örneğine ait olduğunu düşündürmektedir. Araştırmacılar, 
Magnesia iç kalede III. Ioannes Vatatzes’in bir saray 
yaptırdığından bahsetmektedir (Foss 1979: 307, 309; 
Mercangöz 1985: 36). Ancak dış kalede bulunan konsollu 
duvarlar bu sarayın, oldukça meşakkatli bir yürüyüş 
sonrasında ulaşılan iç kaleden ziyade, dış kalede olma 
ihtimalini arttırmaktadır.

Fotoğraf 11 - Büyük teras (doğu terası) / Master terrace (eastern 
terrace)

Fotoğraf 12 - Büyük terasın batı ucundaki tonozlu mekânlar / Va-
ulted structures at the western end of master terrace

Fotoğraf 13 - Üst galerilere çıkan koridor girişi / Entrance of the 
hallway to the upper gallery

Fotoğraf 14 - Bir sıra şeklinde devam eden konsollar / Consoles 
lined up at the western terrace wall

Fotoğraf 15 - Döşeme mozaiğine ait tesseralar / Floor mosaics, 
tesserae
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Saray alanı olarak düşünülen bölgede, iki geniş 
taraçanın arasında kalan düzlük kaledeki en ilginç yüzey 
buluntularını vermiştir. Burada yoğun korozyonlu bir 
sikke (Hellenistik?) ile beyaz, gri ve siyah renklerde taş 
tesseralar bulunmuştur (Foto.15). Doğan da tez çalışması 
sırasında küçük fragmanlar halinde mozaikler tespit 
etmiştir (Doğan 2007a: r.104, 108). Döşeme mozaiğine 
ait olan tesseralar bu alanı daha da önemli bir duruma 
getirmektedir.

Türk Dönemi
Kale’deki Türk dönemine ait en erken yapılar, fethi 
gerçekleştiren Saruhanoğulları’na aittir. Manisa 1313 
yılında Saruhan Bey tarafından ele geçirilir ve Bizans 
ile birlikte yeniden yükselişe geçen bu korunaklı şehir 
Saruhanoğulları’nın merkezi olarak seçilir.  Beyliğin 
kurucusu Saruhan Bey (ölümü 1345/6) ilk iş olarak sur 
içerisine bir Fetih Camii ve caminin hemen batısında bir 
çeşme inşa ettirir (Foto.16-17). Bugün Kale veya Hacet 
Mescidi olarak adlandırılan yapının kitabesi yoktur ancak 
fethin hemen ardından yapıldığı aşikârdır. Nitekim hem 
inşa malzemesi hem de planı mescidin 1313 ya da 1314 
tarihinde yapıldığını düşündürür. Mescid bugün oldukça 
harap durumda olsa da, Saruhan Bey’in günümüze 
ulaşabilen ilk ve tek eseridir.  

Cami sur içerisindeki konumu nedeniyle ilk 
Saruhanlı yerleşimine yönelik önemli bir veri olarak 
değerlendirilebilir. Bulunduğu yer, kalenin ovaya açılan 
iki kapısının hemen yakınında, nispeten düzlük bir alanda 
ve günümüzde bu kapılardan birinin üzerinden geçirilerek 
şehir ile sur içerisini bağlayan yolun üzerindedir (Şek. 
1). Bu konumu ile Fetih Camii ilk yerleşim bölgesinin 
sur içerisinde olduğuna işaret eder. Ancak, sur içerisinde 
olmasına karşın caminin kale kapıları ile olan yakın ilişkisi 
adeta kentin ilk günden itibaren sur dışına kayacağının 
da habercisi olur. Gerçekten de Kale Mescidi dışında, 
günümüze ulaşan Saruhanlı yapıları ve arşiv belgelerinden 
öğrenilen ilk Saruhanlı mahalleleri beylik yerleşiminin 
yoğunluğu sur dışına olmak üzere kuzeybatıya doğru 
kaymaya başladığını ortaya koyar. Bu dönem Manisa’sı 
Ulu Camii ve Külliyesi8 öncelikli olmak üzere Eskihisar 
(İshak Çelebi dönemi), İlyas Bey (1363), Giderci (1393) 
ve Gûrhane (1397 öncesi) mescitlerin belirlediği ince 
bir yerleşme şeridi halindedir9. Ancak bunlardan kale 
içerisinde olduğu tahmin edilen “Eskihisar” mahallesi 
1531 yılına kadar ortadan kalkmıştır (Emecen 2013: 
51). Bu durum, ortadan kalkan sur içi halk yerleşimleri 
hakkında önemli veri olarak değerlendirilebilir.  

Arşiv belgelerindeki Manisa Kalesi’nin Türk dönemi 
onarımlarına yönelik en erken tarihli kayıt 1553 
yılına aittir. Bilinen bu ilk onarım, kale surlarının 
batı tarafına su nüfuzu ve buradaki iç-hisar surunun 
çatlayıp yıkılması sonrasında yapılan bir onarımdır 
(Emecen 2013: 44). 1576 yılında yine kalenin batı 
tarafının temelinden yıkılarak yeniden tamir edildiği 
anlaşılır (Emecen 2013: 45). Nitekim günümüzde 
de kalenin batı sur duvarı büyük ölçüde yıkılmıştır. 
Günümüze ulaşan duvarlarda da onarıma yönelik izlere 
rastlanmaz. Yine aynı tarihli onarım; kale kapısının 
şehre uzak kalması nedeniyle sıkıntı çeken görevli 
asker ailelerinin rahatlaması adına kalenin şehir tarafına 
(bugün asfalt olan yol üzerinde) yeni bir kapının açıldığı 
bilgisini verir. O halde halk muhtemelen 16. yüzyılın 
başlarından itibaren sur içerisini terk etmiş, ancak kale 
askeri anlamda kullanılmaya devam edilmiştir. Nitekim 
Manisa Kalesi’nde görevli bulunan piyadelerin 1657 
yılında İzmir Sancakburnu’nda yeni yapılan kaleye 
aktarıldığının öğrenilmesi, bu kalenin 17. yüzyılın 
ikinci yarısına kadar askeri niteliğini devam ettirdiğine 
bir işaret olarak kabul edilebilir (Emecen 2013: 43-45; 
Evliya Çelebi 1999: 39).

8 Camii 768/1366-67, Medrese 780/1378-79, Mevlevihane 
770/1368-69, Minber ise 778/1376-77 tarihini vermektedir 
(Uzunçarşılı 1929: 74-76; Acun 1999: 32-66, 310-319, 350-
368)

9 Bu dönem için küçük mahallelerin mescitler çevresinde ku-
rulmuş oldukları görülür. Şehrin gelişiminin yeni mahallelerin 
kurulması yoluyla olduğunu, mahallelerin ise mescit, bazen de 
mescit ile birlikte diğer yapıların eklenmesiyle biçimlendiğini 
ortaya koyar (Emecen 2006: 6-7; Emecen 2013: 50-51).

Fotoğraf 16 - Fetih (Kale/ Hacet) Mescidi / Fetih (Kale/Hacet) 
Mosque

Fotoğraf 17 - Fetih (Kale/ Hacet) Mescidi, iç mekân / Fetih (Kale/
Hacet) Mosque, interior space
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Bugün kente bakan dört kapı dikkat çeker (Şek. 1; Foto. 
18)10. Mevcut kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla batıdaki 
ilk kapı, Gülgün Hatun Külliyesi’nin yaklaşık karşısına 
gelecek bir noktada, ancak oldukça sarp bir alandadır 
(Foto 18). Bu kapının planı ve in-situ mermer merdiven 
blokları Arkaik ve Bizans dönemlerinde de var olduğunu 
düşünmemize yol açar. Daha doğudaki diğer iki kapı ise 
Manisa Ulu Camii’nin yaklaşık karşısında ve birbirine 
çok yakın konumdadır. Bu kapılardan iki numaralı olanı 
-oldukça sağlam günümüze ulaşanı- daha dik ve bu 
nedenle de kullanışlı olmayan bir noktadadır (Şek. 1; Foto. 
18-19). Üzerinden yol geçirildiği için büyük ölçüde harap 
olan üçüncü kapı ise, bugün dahi kentten kaleye geçişi 
sağlayanıdır. (Şek. 1; Foto 18, 20). Görüldüğü üzere bu 
iki kapının birbirine çok yakın konumları ve günümüze 
ulaşanının daha sarp bir noktada oluşu, kullanışlı olanının 
1576 yılında inşa edilmiş kapı olduğunu düşünmemize 
sebep olur. Daha önce de belirtildiği gibi, bu kapının 
yapılma amacı kale ile kent ilişkisinin kolaylaştırılmasıdır. 
Asfalt yolun yapımı esnasında muhtemelen yol 
genişletilmiş, hem kale kapısını büyük ölçüde tahrip etmiş, 
hem de Kale Mescidi’ne adeta teğet geçirilerek yol-cami 
ilişkisini anlamsızlaştırmıştır. Kalenin dördüncü kapısı ise 
daha doğuda ve yamaca bakan bir noktada yer alır (Şek. 
1; Foto. 18, 7). 

Kale duvarlarının 1626 yılında bir kez daha onarıldığı 
bilinmekle birlikte bu onarımın ne olduğuna dair 
kayıtlar bulunmamaktadır (Uluçay 1940: 6-7; Emecen 
2013: 44-45). Ancak kalenin doğu kapısı duvarlardaki 
bazı dilatasyonlar ve özensiz duvar işçilikleri gibi bazı 
mimari özellikler bu kapının da bir Şek.de onarımdan 
geçirilmiş olduğuna işaret eder (Foto. 7). Nitekim Foss 
da bu kapının sivri kemerini bir Türk dönemi onarımı 
olarak değerlendirir (Foss 1979: 309). O halde bu mimari 
verilere dayanarak 1626 onarımında kalenin doğu 
kapısının bir Şek.de elden geçirilmiş olduğu önerilebilir.

Saruhanlı döneminin surlara katkısının ne ölçüde olduğu 
konusunda net bilgiler bulunmamakla birlikte, sonradan 
yapıldığının düşündüğümüz kapının hemen yanındaki 
büyük ölçüde ayakta olan kapının -2 numaralı kapı- bu 
dönemde onarılmış olduğu düşünülebilir. Bu kapı iki büyük 
daire planlı burç ve kapı kemeri ile oldukça sağlam bir 
Şek.de günümüze ulaşmasına karşın malzeme ve teknik 
olarak diğer tüm duvarlardan farklı bir özellik yansıtır. Alt 
seviyesindeki büyük blok taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı 
Bizans dönemi duvar örgüsü üzerine tuğla kaplama şeklinde 
inşa edilmiş olan bu burçlar tuğla malzemesi nedeniyle 
muhtemel bir Türk dönemi onarımına işaret eder (Foto. 19). 
Hemen yakınındaki Fetih Camii’nin tuğla malzemesinden 
yola çıkarak, bu kapının Saruhanoğulları tarafından 
onarılmış olabileceği önerilebilir. 

10 Planda 8, 9 ve10 numara ile gösterilmişlerdir.

Bahsi geçen kapı girişinin hemen arkasında yer alan, 
yaklaşık 5 m. çapındaki sarnıç, kaledeki görebildiğimiz 
üçüncü sarnıcı oluşturması açısından önemlidir. 2013 
araştırmasında tespit edilen sarnıç yamaçta bulunan 
yerleşimlere su haznesi görevi görüyor olmalıdır.

Fotoğraf 18 - Dış-iç sur kapıları ile diğer mimari unsurlar / Inner 
and Outer Gates of the Castle and other architectures

Fotoğraf 19 - İkinci kapı (Muhtemel Saruhanoğulları dönemi kapısı) / 
Second entrance, considered to be renewed in Saruhanoğulları period 

Fotoğraf 20 - Üçüncü kapı (muhtemel Osmanlı dönemi kapısı) / 
Third entrance, considered to be opened in Ottoman period
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Sonuç 

Daha öncede vurgulandığı üzere, kalede yapılan 
önceki araştırmalar doğru kabul edilecek olursa, 
mevcut keramik buluntularının kaledeki en erken 
yerleşimi Erken Demir Çağına kadar geri çektiği 
söylenebilir.  Buna karşın en erken tarihli mimari 
veri Arkaik dönemi işaret eden kiklopik tarzdaki 
duvar kalıntılarıdır. Kalenin genelinde görülen Bizans 
Dönemi duvar örgüsü ise surlardaki sonraki dönemi 
işaret eden en önemli verilerdir. Bu noktada dikkat 
çeken, Kiklopik örgüye sahip duvarların tüm kaleyi 
kuşatması, çoğunlukla Bizans duvarlarını sur dışından 
takip etmesi ve doğu yönde Bizans surlarının içine 
girmiş olmasıdır. O halde, Bizans dönemi surlarının 
kiklopik duvarların hemen iç kısmına, bu duvarları 
takip edecek Şek.de inşa edilmiş olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Bununla birlikte kaledeki yer yer farklı 
duvar örgü teknikleri, düzensiz duvar örgüleri, 
dilatasyonlar ve bazı mimari unsurlar duvarlardaki 
muhtemel Türk dönemi onarımlarına işaret eder. 
Kalenin kente bakan yönündeki, tüm duvarlardan tuğla 
malzemesiyle farklılaşan kapı burcunun Saruhanoğlu 
onarımı olduğu önerilir. Kalenin doğu kapısının bazı 
bölümlerindeki dilatasyonlar ile sivri kapı kemeri ise 
surlardaki Osmanlı onarımlarının en önemli verileridir. 
Mevcut arşiv belgeleri bu onarımı desteklediği gibi, 
surların farklı noktalarının da Osmanlı tarafından 
elden geçirildiğine şahitlik eder. Yüzeyde tespit edilen 
az sayıdaki Arkaik (M.Ö. 6.yy.), Hellenistik (M.Ö. 
3-2.yy), Roma (Sigillata M.S. 2-3.yy.) ile daha yoğun 
olan Bizans (M.S. 12-14.yy.) ve Türk (Saruhan ve 
Osmanlı) dönemlerine ait keramik buluntuları ise sözü 
edilen mimari verileri destekler. 

Kale içerisinde farklı dönemlere ait yapı kalıntıları 
bulunur. Bunlar içerisinde en dikkat çeken, taraçalar 
ve konsollu istinat duvarlarıdır. Dış kale içerisinde 
oldukça geniş düzlük bir alan yaratan bu yapıların 
kaynaklarda bahsedilen Bizans saray bölgesiyle 
ilişkisi üzerinde durulmuş ve alanın bir bölümü Saray 
kompleksi ile ilişkilendirilmiştir. Saray alanı olarak 
düşünülen bölgede, döşeme mozaiğinin varlığına işaret 
eden beyaz, gri ve siyah renklerde taş tesseraların 
bulunması ile de bu görüş desteklenmiştir. Kaledeki 
Türk dönemini belgeleyen en önemli mimari veri ise, 
Saruhanoğullarına ait bir mescit ile çeşme kalıntısıdır. 

Araştırmamız kapsamında ulaşılan bu sonuçlar, kale 
içerisinde çalışmaların hızlandırılması gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemlerde kale 
surlarının ve kale içindeki mimari unsurların teknik 
çizimlerinin tamamlanarak belgelenmesi ve saray 
taraçalarında jeomanyetik ölçüm yapılması bir 
gereklilik arz eder. Uzun zamandır tarım arazisi olarak 

kullanılan dış kalede, eskiden tütün ve üzüm tarımı 
yapılıyorken bugün tamamen zeytincilik yapılmaktadır 
(Richter 1998: 9). Saban ile yapılan tarımda çok 
derine inilmediği ve yamaç zeytinciliğinde de traktöre 
yer verilmemesi sebebiyle kaybolan tarihi binalara 
ait temellerin sağlam olduğunu düşünmemizde 
hiçbir beis yoktur. Ayrıca bölgede tespit edilen 22 
kaçak kazı çukuru toprak altında zengin bir mimari 
olduğunu da göstermektedir. Saray kompleksi olarak 
düşündüğümüz bölgede yapılmış bir kaçak kazı 
çukuru zeminin hemen altında genişliği 1 m. civarında 
bir temel izini görmemizi sağlamıştır. Dolayısıyla 
alanda yapılacak jeofizik çalışmalar taraçalardaki 
binaların en azından temellerini belgelemede yardımcı 
olacaktır.

Sur dışına genellikle Türklerle beraber çıkıldığı 
düşünülür. Ancak mimari veriler Bizans öncesinden 
itibaren sur dışına taşmanın başlamış olduğuna 
işaret eder. Niobe ya da Ağlayan Kaya’nın varlığı 
çok önceden beri bilinir. Bizans öncesine ait tiyatro 
ve stadion da Ağlayan Kaya’nın hemen yakınında 
konumlandırılmıştır (Doğan 2007a: 150-154). Bugün 
Manisa Ulu Camii’nin temelleri de özel bir alakayı 
gerektirmektedir. Temel taşların arasında bazı 
devşirilmiş malzemenin olduğu görülür, bir tapınak ya 
da kilise için mükemmel bir alan gibi durmaktadır. 

Sivil yaşamın kale sınırları içerisinde sonlanması 
ise Osmanlı dönemine gelindiğinde tamamlanmış 
olmalıdır. Çünkü şehzadeler için inşa edilen saray 
kompleksinde ihtimalle araştırmamız boyunca ileri 
sürdüğümüz Bizans Sarayı için kullanılan istinat 
duvarları sökülmüştür. Kalenin taş ocağı olarak 
kullanılması sadece saray yapımı için değil, 16.yy.a 
kadar yapılmış neredeyse tüm Türk dönemi eserlerinde 
görülmektedir. 
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halinde revize edilmiş metin ile birlikte ayrıca istenecektir.

* Yayın kuralları ve esasları ile ilgili geniş bilgiye www.tuba.gov.tr adresinin süreli yayınlar bölümünden ulaşmak 
mümkündür.

* Yayın başvurusu ve iletişim Cansu TOPRAK: tuba-ked@tuba.gov.tr






