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‘‘İlim ilim bilmektir,
ilim kendin bilmektir,

sen kendini bilmezsen,
bu nice okumaktır.’’
 Knowledge is to understand, 
To understand who you are.

If you don’t know who you are 
What’s the use of learning? 

Yunus EMRE

Endow, Perpetuate, and Live
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Vakıf medeniyetini ve kültür varlıklarını tanıtmak ve 
bilinirliğini artırmak amacıyla çıktığımız Vakıf Şehir 
yolculuğumuzun yeni durağında, benim için ayrı bir 
önemi haiz olan bir şehri sizlerle buluşturmanın gururunu 
yaşıyorum. Hem Milli Mücadelenin kıvılcımlarının yakıldığı 
hem de doğduğum şehir olarak, ülkemiz ve milletimiz 
açısından tarihsel, benim açımdan da manevi bir kıymete 
sahiptir Samsun.

Anadolu toprakları, vakıflar açısından gizli bir hazine 
niteliğindeyken Samsun ile çevresi de atalarımızdan 
bizlere miras kalan vakıf eserlerimiz bakımından büyük bir 
zenginliğe sahip. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) olarak 
gayemiz, geçmişten günümüze yaşatarak getirdiğimiz bu 
eser ve alanları geleceğe taşımaktır.

40 yılı aşan kamu hizmetimin son 19 yılını, parçası 
olmaktan büyük gurur duyduğum Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nde ifa ediyorum ve Genel Müdür Yardımcısı 
olarak başladığım 2003’ten bu yana geçen bu süre 
zarfında, Türkiye genelinde yaptığımız yatırımların 
arasında Samsun’un benim için özel bir önemi bulunuyor. 

2020 yılı itibarıyla Genel Müdür ve Vakıflar Meclisi 
Başkanı olarak yöneticisi olduğum VGM, Samsun’daki 
Vakıf Kültür Eserlerimizin restorasyonu başta olmak üzere 
çeşitli işler için 19 yılda yaklaşık 60 milyon liralık yatırım 
gerçekleştirirken onlarca ecdat mirası vakıf eserimizi, 
geleceğe taşıyabilmek için ihya etti. İlkadım’da Taşhan, 
Şifa Hamamı, Süleymanpaşa Medresesi ve Camii, Seyid 
Kudbeddin Camii ve Kütüphanesi ile İsababa Camii 
ve Türbesi; Vezirköprü’de Bedesten ve Çifte Hamam, 
Aşağınarlı Camii, Kale Camii ve Hamamı, Ganioğlu 
Camii, Orta Camii, Namazgah Camii, Toprakkale Camii, 
Aşağı Nalbantlı Camii, Yukarı Nalbantlı Camii, Onocak 
Camii; Havza’da İmaret ve Kümbet, Sivrikese Köyü 
Camii, Karameşe Köyü Camii, Yörgüç Paşazade Mustafa 
Bey Camii; Bafra’da Büyük Camii, Tayyar Paşa Camii, 
Emir Mirza Bey Türbesi, Çarşı Camii; Ladik’te Sadullah 
(Sunullah) Paşa Türbesi ve Seyit Ahmedi Kebir Türbesi;  
Havza’da İmaret ve Kümbet, Alaçam’da Çarşı Camii; 
Kavak’ta Yörgüç Paşa Camii, Yeni Camii, Bekdemir Köyü 
Camii; Çarşamba’da Süleyman Paşa Camii ve Ordu 
Köyü Camii ile merkezde Medrese ve Kurşunlu Camii, Yalı 
Camii, Pazar Camii ve Büyük Camii bugünkü hallerine 
kavuştu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf medeniyetinin ve 
ruhunun gelecek kuşaklara ulaşabilmesini kendimize dert 
ediniyor ve dermanımızı da yine bu vakıf medeniyetinde 
arıyoruz. Samsun’a sevgi ve selamlarımla…

Burhan Ersoy
T.C. Vakıflar Genel Müdürü

Dırector General Of Foundatıons

BİR BAŞKADIR MEMLEKET…
MOTHERLAND IS SOMETHING ELSE

I am proud to reunite you with a city that has a special 
importance for me, at the new stop of our journey of Waqf City 
magazine, where we set out to promote and increase awareness 
of foundation (waqf) civilization and cultural assets. Samsun is a 
place where the sparks of the Independence War are lit, and it has a 
historical value for our country and nation, where I was born, and 
a spiritual value for me.

While Anatolian lands are a hidden treasure for foundations, 
Samsun and its surroundings have a great wealth in terms of our 
foundation works inherited from our ancestors. As the Directorate 
General of Foundations, our aim is to hand down these works and 
areas into the future, which we have brought from the past to the 
present by keeping them alive. 

I have been performing the last 19 years of my over 40 years of 
public service at the Directorate General of Foundations (DGF) 
which I am very proud to be a part of and since 2003 when I started 
as the Deputy General Manager, Samsun has a special importance 
for me among the investments we have made throughout Türkiye.

As of 2020, While The DGF, where I’ve performed duty as the 
Director General and the Chairman of the Foundations Council, 
invested approximately 60 million liras in 19 years for various 
works, especially the restoration of our Foundation Cultural Works 
in Samsun, it has also created opportunity for restoring dozens of 
our ancestral heritage foundation works in order to carry them into 
the future.

Taşhan, Şifa Bath, Süleymanpaşa Madrasah and Mosque, Seyid 
Kudbeddin Mosque and Library, and İsababa Mosque and Tomb 
in Ilkadım; Bedesten and Double Bath, Aşağınarlı Mosque, Kale 
Mosque and Bath, Ganioğlu Mosque, Orta Mosque, Namazgah 
Mosque, Toprakkale Mosque, Aşağı Nalbantlı Mosque, Yukarı 
Nalbantlı Mosque, Onocak Mosque in Vezirköprü; Imaret and 
Vault, Sivrikese Village Mosque, Karameşe Village Mosque, Yörgüç 
Paşazade Mustafa Bey Mosque in Havza; Great Mosque, Tayyar 
Paşa Mosque, Emir Mirza Bey Tomb, Çarşı Mosque in Bafra; 
Sadullah (Sunullah) Paşa Tomb and Seyit Ahmedi Kebir Tomb in 
Ladik; Soup Kitchen and Vault in Havza, Çarşı Mosque in Alaçam; 
Yörgüç Paşa Mosque, Yeni Mosque, Bekdemir Village Mosque 
in Kavak; Süleyman Paşa Mosque and Ordu Village Mosque in 
Çarşamba, Madrasah and  Kurşunlu Mosque, Yalı Mosque, Pazar 
Mosque and Büyük (Great) Mosque in the centre were restored to 
their present form.  

As the Directorate General of Foundations, we have a matter 
of concern in us; that is; the consideration of reaching of the 
foundation civilization and spirit to future generations. Owing to 
that we are looking for our cure in the foundation civilization. With 
my love and greetings to Samsun...

BAŞLARKEN / FRONT MATTER
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EDİTÖRDEN

GÜNEŞİN DOĞDUĞU ŞEHİR… 
THE CITY THAT THE SUN 
RISES…

Kızılırmak ve Yeşilırmak deltasının bereketli 
topraklarında filizlenip yeşeren, binlerce yıllık kadim 
bir kültürün mirasçısı, Karadeniz’in Mezopotamya’sı, 
medeniyetler şehri Samsun, Selçuklulardan 
Osmanlıya uzanan köklü bir vakıf geleneğinin 
kök salıp bugünlere ulaştığı bir kent olmuştur. 
Pasinler’den Edirne’ye Hatay’dan Samsun’a 
Anadolu’nun her bir köşesinde ilmek ilmek işlenip 
nesiller boyu beslenerek bir medeniyete dönüşen 
vakıf ruhunu anlattığımız Vakıf Şehir dergimizin 
bu sayısında Samsun’daki vakıf kültür rotamızı 
oluşturuyor, on bir ayın sultanı Ramazan’la birlikte, 
içimizdeki iyilik, şefkat ve paylaşma ruhunu vakıf 
geleneği üzerinden yorumluyoruz. 

Nice alimlerin yetiştiği medreseleri, insanların şifa 
bulduğu hamamları, müminlerin manevi huzura 
eriştiği camileriyle gizli bir vakıf eserleri hazinesi 
olan bu eşsiz kent, aynı zamanda nice milletlere 
örnek olmuş bir milli mücadelenin meşalesinin 
yakıldığı tarihle buluşma noktasıdır.

Hem tarihi hem de manevi önem taşıyan Vakıf 
eserlerimizi gelecek kuşaklara taşımayı kendine 
şiar edinmiş bir kurum olarak Vakıf Şehir Samsun’u 
sizlerle buluşturmanın heyecanıyla keyifli bir okuma 
yolculuğu diliyoruz.

Sprouting and greening in the fertile lands of the Kızılırmak 
and Yeşilırmak delta, the inheritor of an ancient culture of 
thousands of years, Mesopotamia of the Black Sea and the 
city of civilizations, Samsun has become a city where a rooted 
waqf (foundation) tradition extending from the Seljuks to the 
Ottomans has taken root and reached our day. In this issue of 
our WAQF City magazine, in which we describe the waqf spirit, 
which has been woven like a loop and nourished for generations 
and transformed into a civilization in every corner of Anatolia 
from Pasinler to Edirne and from Hatay to Samsun, we form our 
foundation culture route in Samsun and we interpret the spirit of 
kindness, compassion and sharing within us through the tradition 
of waqf together with the coming of Ramadan, the sultan of eleven 
months.   

This unique city, which is a secret treasure of waqf works with 
its madrasas where many scholars were educated, baths where 
people found healing, mosques where believers reached spiritual 
peace, is also the meeting point of history, where the torch of an 
Independence War, which set an example for many nations, was lit.

As an institution aiming to carry our Waqf works, which have 
both historical and spiritual importance, to future generations, 
we wish you a pleasant reading journey with the excitement of 
bringing Waqf City Samsun in our magazine to you. 

 

DOÇ. DR. ZÜLKİF DAĞLI

İSKENDER PALA

KAHRAMAN YILDIZ

İstanbul Üsküdar doğumluyum. Vakıflar 
Baş Müdürlüğü onarım şantiyesi elektrik 
atölyesinde 1971 senesinde iş başı yaptı. 
Elektrik ve Mahya Ustabaşı olarak 
hizmet vermiş olduğu Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünden 2013 yılında emekliye 
ayrıldı. Emekli olduktan sonra da Vakıflar 
bünyesinde Mahya Ustası olarak hizmetine 
devam ediyor.

I was born in Üsküdar, Istanbul. I started to work in 
the electrical workshop of the Directorate General 
of Foundations in 1971. In 2013, I retired from 
the Regional Directorate of Foundations, where I 
served as Electricity and Mahya Foreman. After my 
retirement, I continue to serve as a Mahya Master 
within the Institute.

I graduated from Ankara University, Faculty of 
Political Sciences, Department of International 
Relations. After different duties in many regions of our 
country, I served as the Governor of Düzce. I received 
the title of Associate Professor in the field of Public 
Administration in 2020. I have been serving as the 
Governor of Samsun since 09.06.2020.

He studied at Istanbul University, Faculty of Letters, 
Department of Turkish Language and Literature. He 
became a doctor in the branch of Divan literature in 
1983,then became an associate professor at Istanbul 
University in 1993, and later became a professor at 
Kültür University in 1998. He is a lecturer at Uşak 
University. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
mezun oldu. Ülkemizin birçok bölgesinde 
farklı görevlerin ardından Düzce Valiliği 
görevini yürüttü. 2020’de Kamu Yönetimi 
alanında Doçent unvanını aldım. 
09.06.2020’den bu yana Samsun Valisi 
görevini yürütüyorum.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 
okumaya hak kazandı. Divan edebiyatı 
dalında 1983 yılında doktor, 1993 yılında 
İstanbul Üniversitesi’nde doçent, 1998 
yılında da Kültür Üniversitesi’nde profesör 
oldu. Uşak Üniversitesi'nde öğretim 
üyesidir. 

KATKI VERENLER / CONTRIBUTORS

Gül AŞIK
Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve 
Halkla İlişkiler Müşaviri Directorate General of Foundations. Head 

of Press and Public Relations Office

BAŞLARKEN / FRONT MATTER
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VAKIF ŞEHİR / WAQF CITY
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SELÇUKLU’DAN GELEN SOSYAL YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA 
VE TOPLUMSAL KARAKTERİN NİTELİĞİNİ ARTIRAN YÜKSEK 
TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ ANLAYIŞI, BİN YILDAN FAZLADIR 
BU TOPRAKLARIN HER KÖŞESİNDE PARLAMAYA DEVAM 
EDİYOR. BU ANLAYIŞ, VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 
BÜSBÜTÜN KURUMSAL HAFIZASINI OLUŞTURUYOR. 

SOCIAL ASSISTANCE, SOLIDARITY AND HIGH APPROACH OF TURKISH-ISLAMIC 
CIVILIZATION WHICH INCREASES THE QUALITY OF SOCIAL CHARACTER, 
CONTINUES TO SHINE IN EVERY CORNER OF THIS LAND FOR MORE THAN 
A THOUSAND YEARS. THIS UNDERSTANDING CREATES THE COMPLETE 
CORPORATE MEMORY OF THE DIRECTORATE GENERAL OF FOUNDATIONS.

VAKIF ŞEHİR / WAQF CITY
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ZAMAN ÇİZELGESİ / TIMELINE

MERHABA SAMSUN
HELLO SAMSUN

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRK-İSLAM 
KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE ÖZELLİKLE EŞSİZ AHŞAP 
MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKAN ÇOK SAYIDA ESERE 
SAHİP SAMSUN’DA KIYMETLİ ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR.

THE DIRECTORATE GENERAL OF FOUNDATIONS CONTINUES 
ITS VALUABLE WORKS IN SAMSUN, WHICH HAS MANY WORKS 
THAT COME TO THE FOREFRONT WITH ITS UNIQUE WOODEN 
ARCHITECTURE WITHIN THE FRAMEWORK OF TURKISH-
ISLAMIC CULTURE.

Saraydüzü İlçesi 
Çavuşzade İbrahim Camii

Saraydüzü District Çavuşzade
İbrahim Mosque

Şifa Bath

Durakhan Restoration

Kemal Dede Mosque

Seyyid Bilal Mosque (Cezayirli Ali 
Pasha Mosque)

Merkez Hatunlar Tomb

Çavuşzade Binbaşı Hasan Ağa İbn-i 
Süleyman İbn-i Süleyman İbn-i 
Muhammet İbn-i İbrahim tarafından 
yaptırıldı. Camiye dikdörtgen planına 
sahip olan harimden önce sonradan 
eklenen betonarme bir son cemaat 
mekânı ile giriliyor.

It was built by Çavuşzade Major Hasan Ağa 
İbn-i Süleyman İbn-i Süleyman İbn-i Muhammet 
İbn-i İbrahim. The mosque is entered with a 
reinforced concrete nartex that was added later 
before the harim, which has a rectangular plan. 

Hamamın mimari olarak özgün 
bölümü olan sıcaklık, orta kubbeli olup 
eyvanların üstü tonoz örtülü. Halvet ve 
ılıklıkta kare plandan kubbe kasnağına 
geçişte her mekânda ayrı karakterlerde 
ve boyutlarda olmak üzere “Türk 
Üçgenleri” kullanılıyor.  

The architecturally original part of the bath, 
the warmth, has a central dome and the upper 
parts of iwans are vaulted. In the transition 
from the square plan to the dome drum in 
the private room and warm room, “Turkish 
Triangles” are used in different characters 
and sizes in each space.

Yapı dışta köşelerde dairevi, bunlar 
arasında ise kare kesitli olmak üzere 
toplamda altı kare kesitli payanda ile 
destekleniyor. Durakhan’da kullanılan esas 
yapı malzemesi taş olarak beliriyor.

The building is supported in the corners by a 
total of six square buttresses, some of which has 
a circular structure. The main building material 
used in Durak Han stands out as stone. 

Cami, ahşap tavanlı olup harim kısmında 
mihrap önünde dairesel biçimli tekne 
tavanı var. Beden duvarları moloz taş. 
Doğu ve Batı yönlerinde iki sıra halinde 
üç, güney cephesinde 17 eş büyüklükte ve 
sivri kemerli pencere bulunuyor. 

The mosque has a wooden ceiling and there 
is a circular shaped caisson ceiling in front 
of the mihrab in the sanctuary (harim). The 
main outer walls are rubble stone covered with 
plaster. There are three windows in two rows in 
the east and west directions, and there are 17 
equally sized and pointed arched windows on 
the south side, two of them are in the lower part 
and three of them are in the upper part.

Camiye giriş küçük bir sahanlıkla 
sağlanıyor. Caminin giriş kapısının 
üstünde sağ tarafında yer alan 
kitabeden caminin 1888’de Abdülhamit 
zamanında tamir edildiği anlaşılıyor. 
Caminin girişinin üzerinde ahşap ve üç 
dilimli bir çıkma düzeni ile iç mekâna 
açılan kadınlar mahfili bulunuyor.

The entrance to the mosque is provided by a 
small landing. According to the inscription 
located on the right side in the upper part of 
the entrance, door of the mosque was repaired 
in 1888 during the reign of Abdülhamit. On 
the upper part of the entrance of the mosque, 
there is women’s gathering place, opened to 
the interior with a wooden and three-slice 
overhanging arrangement.

Hatunlar Türbesi, kübik gövdesi üzerinde 
tek kubbesi ve tek hücresi olan bir 
türbe. Kare plandan kubbeye geçiş Türk 
Üçgeni olarak adlandırılan kubbe geçiş 
sistemiyle sağlanıyor.

Hatunlar is a tomb with a single dome and a 
single cell on its cubic body. The transition 
from the square plan to the dome is created by 
the transition system to the dome called the 
Turkish Triangle.

SİNOP - 26.08.2021 SAMSUN - 21.06.2021

SİNOP - 17.07.2021

SİNOP - 19.08.2021

SİNOP - 26.08.2021

SİNOP - 26.08.2021

Merkez Hatunlar Türbesi

Seyyid Bilal Camii 
(Cezayirli Ali Paşa Camii)

Şifa Hamamı

Durakhan Restorasyonu

Kemal Dede Camii
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Seyyid Bilal Camii 
(Cezayirli Ali Paşa Camii)

ZAMAN ÇİZELGESİ / TIMELINE

KÖKLÜ TARİHİ BOYUNCA BİRÇOK 
MEDENİYETİ BÜNYESİNDE 

BARINDIRAN VE ÇOK SAYIDA 
TARİHİ OLAYA TANIKLIK EDEN 

SAMSUN, MEDENİYETİNDEN 
KALAN MİRAS ESERLERİNİ 

KORUMAYA DEVAM EDİYOR.

SAMSUN, WHICH HAS HOSTED 
MANY CIVILIZATIONS 

THROUGHOUT ITS DEEP-ROOTED 
HISTORY AND WITNESSED MANY 

HISTORICAL EVENTS, CONTINUES 
TO PROTECT THE HERITAGE 

WORKS REMAINING FROM ITS 
CIVILIZATION.

Merkez Yeşil Tomb
(Yeşil Mustafa Baba)

Karameşe Village Mosque

Sunullah Paşa Tomb

Merkez Fetih Baba Masjid

Çarşı Mosque

Yeni Karakol Mosque

Türbe Alaaddin Camii’nin hemen 
doğusunda büyük cadde üzerinde yer 
alıyor. 1580’li yıllarda yapıldı. 3 satır 
ve 3 beyitten oluşan Türkçe kitabesi 
var. Türbenin içinde 5 adet sanduka 
bulunuyor. 

It is located on the big street just east of the 
Aladdin Mosque. It was built in the 1580s. It 
has a Turkish inscription consisting of 3 lines 
and 3 couplets. There are 5 chests inside the 
tomb.

1200’lü yıllarda Selçuklu 
Kumandanlarından Ladikli Sunullah 
Paşa adına yaptırıldı. Türbeye iki mermer 
sütunun taşıdığı revaklı bir girişten 
geçiliyor. Giriş kapısı sepet kulplu kemerli 
bir niş içerisinde yer alıyor.

It was built in the 1200s in the name of Ladikli 
Sunullah Paşa, one of the Seljuk Commanders. 
The tomb is accessed through an arcaded 
entrance carried by two marble columns. The 
entrance door is located in an arched niche 
with basket handles.

Son derece sade bir mescidi 
andırırcasına yapılmış bir cami. Oldukça 
aydınlık olarak inşa edilen caminin 
pencereleri dar dikdörtgen formda 
ve yuvarlak kemerli olarak yapılıyor. 
Genelde üst katlar yuvarlak kemerli alt 
katlar ise dikdörtgen formda. 

It is a mosque resembling to an extremely pla-
in masjid. The windows of the mosque, which 
was built quite brightly, are made in narrow 
rectangular form and with round arches. Ge-
nerally, the upper floors are round arched and 
the lower floors are rectangular in form.

Son cemaat yerinde yer alan ağaç 
sütunların tabanında ve tavanında sade 
süslemeli klasik Osmanlı sütun başlıkları 
yer alıyor. Tavan kısmı tamamen açık 
olup geniş ve enli tahtalarla çıtaları ters 
tavan şeklinde mevcut.  

There are classical Ottoman column capitals 
with plain embellishment on the base and 
ceiling of the wooden columns in the narthex. 
The ceiling part is completely open and there 
is a ceiling structure with wide and large 
wood and reverse lath.

20. yüzyıl yapısı olmakla birlikte, yapıldığı 
dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik 
değerlerini üzerinde barındırıyor. Yapının 
minaresi, çatısı, pencere düzenekleri ile 
son cemaat ve mahfil katı ilk bakışta 
geçmişin izlerini hatırlatıyor. 

 
Although it is a structure belonging to 20th 
century, it embodies the social, cultural and 
economic values of the period it was built. 
At first glance, the minaret, roof, window as-
semblies, the narthex and the gathering place 
of the structure remind the traces of the past.

Yapının üstü sac kaplı bir çatı ile örtülü. 
Yapının doğusunda dikdörtgen bir üst 
pencere olup, batı cephesinde herhangi 
bir açıklık bulunmuyor. Güney duvarının 
dibinde kesme taşla yapılmış dikdörtgen 
şekilli bir mezar var. Mezarın üstünde 
yuvarlak profilli bir silme görünüyor.  

The top of the building is covered with a 
sheet metal roof. There is a rectangular upper 
window on the east of the building, and there 
is no opening on the west façade. There is a 
rectangular shaped tomb made of cut stone 
on the lower part of the south wall. A round 
profiled moulding is visible on the tomb.

SİNOP - 26.08.2021 SAMSUN - 31.10.2021

SİNOP - 26.08.2021

SAMSUN

SAMSUN - 30.01.2021SAMSUN - 19.01.2021

Merkez Yeşil Türbe 
(Yeşil Mustafa Baba)

Merkez Fetih Baba Mescidi

Yeni Karakol Camii

Karameşe Köyü Camii

Sunullah Paşa Türbesi

Çarşı Camii
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SAMSUN’UN TARİHİ 
SİZİ ÇAĞIRIYOR
HISTORY OF SAMSUN
CALLING YOU

Milli mücadelenin mihenk taşı olma özelliği taşıyan Samsun aynı zamanda Selçuklu ve Osmanlı’nın 
imzasını attığı mimari özelliklere sahip yapılarıyla ön plana çıkan bir Anadolu şehri.
Yolunuz bir gün Samsun’a düşerse Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen ahşap camileri, Osmanlı 
döneminden günümüze ulaşan hanları ve hamamları mutlaka görmenizde fayda var.
Çivisiz ahşap mimarinin mükemmel örneklerini görebileceğiniz tarihi camilerin aynı zamanda milli 
mücadelenin ilk kongresinin temellerinin atıldığı mekanlar olması bu yapıların tarihi önemini daha da 
artırıyor.

Samsun, which has the characteristics of cornerstone of the national struggle, is also an Anatolian city that comes to the 
forefront with its architectural features affixed signature by the Seljukian and the Ottomans.
If you happen to pass Samsun one day, you should definitely see the wooden mosques that have survived from the 
Seljukian period as well as the inns and baths that have reached today from the Ottoman period.
Historical mosques, where you can see perfect examples of nail-free wooden architecture, are also places where the 
foundations of the first congress of the national struggle were laid, and this further increases the historical importance of 
these structures.

“

BAYRAĞIN 
YÜKSELDİĞİ ŞEHİR

THE CITY WHERE THE 
FLAG RAISED UP

Fotoğraf / Photograph: Fırat Serkan BAŞARAN   

Mubair / Reporter: Arda Kemal ATAY

10 /  VAKIF / WAQF
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SAMSUN
BİLGİ INFORMATION

THE CITY WHERE THE 
FLAG RAISED UP

Türbe / Tombs

39 Camii / Mosques 2 Medrese / Madrasas 7 Türbe / Tombs 5 Hamam / Baths

Hamam / BathsMedrese / MadrasasCami / Mosques

Kaynak / Source: Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Samsun Provincial Directorate of Culture and Tourism 
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Bafra

Ondokuz

Mayıs

Atakum

İlkadım

Canik

M.Ö. 12000 - 8000 
 

M.Ö. 1500 - 8.yy  
Gaskaların

Samsun’un Kontrolü

Tekkeköy Mağaralarında
Yaşam

 
M.Ö. 722 - 705

 

Gaskalar’ın Samsun’u
Terk Etmesi

B.C. 12000-8000
Life in Tekkeköy Caves

B.C. 1500 - 8.yy
century; Control of 
Samsun by Gaskas

B.C. 722 - 705
Leaving of Samsun 

by Gaskas

M.Ö. 705 - 585  
Kimmerler’in Bölgeye

Gelmesi
B.C. 705 - 585

Arrival of the Cimmerians 
in the Region

M.Ö. 705 - 585

 

Liman Kenti Olarak
Önem Kazanması

B.C. 705 - 585
Gaining Importance 

as a Port City

M.Ö. 546
Pers Hakimiyeti

B.C. 546
Domination of Persians

M.Ö. 331
Makedonyalıların

Hakimiyeti
B.C. 331

Dominion of 
Macedonians

12000 8.000 1500 722 705 585 546 0

Samsun’da Tüm Dönemler /All Eras In Samsun 
M.Ö. / B.C.

Samsun’un Tarihçesi / Chronology

M.S. 1071
Malazgirt

Savaşı
Türk Yurdu Haline

Gelmesi

B.C. 1071
The Battle of Malazgirt, 

Becoming a Turkish 
Homeland

M.S. 1194
Tokat Meliki 

Ruknettin
Süleyman Şah

Tarafından Fethi
B.C. 1194

Conquest of the city 
by Ruknettin 

Suleyman Shah, 
Melik of Tokat

M.S. 1214
Şehrin

Tamamen
Türk Kontrolüne

Kalması
B.C. 1214
Completely 

Control 
of the City by 
the The Turks

M.S. 1430
Şehrin Tamamen
Osmanlı Devleti

Kontrolüne Kalması

B.C. 1430
Completely 

Control 
of the City by the 

Ottoman State

M.S. 1919
Değişik Bir

Kimlik Kazanması

B.C. 1919
Gaining a 
Di�erent 
Identity

M.S. / A.D.

1071 1194 1214 1430 1919

�

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Milli Mücadeleyi başlatmak 
için Samsun’a ayak basması şehre değişik bir kimlik kazandırdı. 
Samsun artık Dünya milletlerine örnek teşkil eden Türk Milli 
Mücadelesinin simge şehri. 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK's setting foot in Samsun to start 
the Independence War gave the city a different identity. 
Samsun is now the symbol city of the Turkish Independence War, 
which sets an example for the other nations of the world.

VAKIF / WAQF /  11
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BİLGİ

Cami, Orta Asya Türklerinin çadır 
formunu taşıyor.

INFO

The mosque bears the tent form of 
the Central Asian Turks.

ÇARŞAMBA ORDU 
KÖYÜ CAMİ

ÇARŞAMBA ORDU VILLAGE MOSQUE

     ANADOLU’DAKİ ÇİVİSİZ CAMİİ
       THE NAILLESS MOSQUE IN ANATOLIA
Selçuklu Devleti ve Tacettinoğulları Beyliği 
Dönemlerinden Kalma, Tamamen Ahşap 
İşçiliğiyle Tasarlanan Cami Anadolu’daki Çivisiz 
Camilerden Biri.

The Mosque, Remaining from the Seljuk State and the 
Tacettinoğulları Principality Periods, entirely Designed 
with Woodwork, is one of the nailless mosques without 
in Anatolia.

     SAĞLAM TAŞLAR ÜZERİNDE
       ON SOLID STONES
Bulunduğu coğrafyanın etkisiyle nem kaynaklı 
zararı önlemek amacıyla iri ve sağlam taşlar 
üzerine oturtulan cami, avlu kenarında da yine 
ahşap korkuluklarla çevriliyor.

The mosque, which was placed on large and solid stones 
in order to prevent moisture-induced damage due to 
the effect of its geography, is surrounded by wooden 
railings on the edge of the courtyard.

      BEŞ KÖŞELİ YILDIZ
       FIVE-POINTED STAR 
Caminin kapısındaki yıldız şeklindeki işlemeler, 
Selçuklu beş köşeli yıldız formunda kendini 
gösteriyor. 

The star-shaped engravings on the door of the mosque 
appear in the form of a Seljuk five-pointed star.

1

1

2

2

3

3

1

Okut İzle
Scan and Watch
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BİLGİ

Cami, oturtma ve ahşap çatılı. 
Medrese, yığma tuğladan inşa 
edilip, U plan şemasında.

INFO

The mosque has a free standing 
and a wooden roof. The madrasa 
was built of brick masonry and has a 
U-plan scheme.

VAKIF ŞEHİR/ WAQF CITY

İLKADIM SÜLEYMAN
PAŞA MEDRESE VE 
CAMİİ

ILKADIM SULEYMAN PASHA 
MADRASA AND MOSQUE

      CAMİ U-PLAN ŞEMASINDA
        THE MOSQUE WITH U-PLAN SCHEME
Hazinedar Zade Süleyman Paşa’nın vakfiyesi ile 
1831’de inşa ettirilen Süleyman Paşa Medrese ve 
Camii, U-Plan şemasında, yani at nalı şeklinde bir 
görünüme sahip.

The Süleyman Pasha Madrasa and Mosque, which was
built in 1831 by the endowment-deed of the Hazinedar 
Süleyman Pasha, has a U-Plan scheme, in other words a 
horseshoe-shaped appearance.

              TAŞ KONSOLLAR
          STONE CONSOLES
Medrese, birbirinden farklı plan düzeniyle yapılmış 
iki kattan oluşurken, avluda karşılıklı olarak birbirine 
bakan doğu ve batı cepheleri, avluya doğru cephe 
boyunca taş konsollar üstünde çıkma yapıyor. 
Kemerli geçişlerinin dışında avluya bakan çıkmaların 
altına yerleştirilen konsol taşlarındaki yalın profiller 
oldukça dikkat çekiyor.

While the madrasa consists of two floors built with different 
planning structure, the east and west facades facing each 
other in the courtyard is overhanging on stone consoles 
along the facade towards the courtyard. Apart from the 
arched passages, the plain profiles on the console stones 
placed under the overhangs facing the courtyard attract 
attention.

4

4

5

5

2

Okut İzle
Scan and Watch
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1- Tamamen 
ahşap ve çivisiz 
cami örneği olan 
yapıda bölge 
iklimine dayanıklı 
pelit ağacı tercih 
ediliyor. 

In the building, which 
is an example of a 
completely wooden 
and nailless mosque, 
valonia oak that 
is resistant to the 
climate of the region 
is preferred.

2- Kapı çevresi 
kabartmaları 
ve kapı göbeği 
olarak şekillenen 
lale kabartması 
ise oldukça dikkat 
çekiyor. 

The reliefs around 
the door and the 
tulip relief, which 
is shaped as a door 
hub, draw attention 
considerably.

3- Lale motifi ve 
hayat ağacı motifi, 
Selçuklu’dan 
itibaren 
Anadolu’da 
yaygın kullanılan 
güçlü bir motif. 

The tulip motif and 
the tree of life motif 
are powerful motifs 
that have been widely 
used in Anatolia since 
the Seljuks.

ORDU İKİZCE LALELİ (ESKİ) CAMİİ
ORDU IKIZCE LALELİ (OLD) MOSQUE

1

1 2 3

32

Okut İzle
Scan and Watch

BİLGİ

Kapının üzerinde yaşam çiçeği, 
hayat ağacı, lale motif ve figürleri 
bulunuyor.
INFO

There are flower of life, tree of life, 
and tulip motifs and figures on the 
door.

3
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1- Selçuklu’nun 
güzide eserlerinden 
biri olan Bekdemir 
Köyü Ahşap 
Camii’nin yapım 
tarihi 1294 yılına 
karşılık geliyor. 

The construction 
date of the Bekdemir 
Village Wooden 
Mosque, one of the 
distinguished works of 
the Seljukian period, 
corresponds to the 
year 1294

4-Kentin 
simgelerinden 
Samsun Büyük 
Cami’nin ilk 
yapılışı 14’üncü 
yüzyılda Selçuklu 
kumandanlarından 
Hıdır Bey’e işaret 
ediyor.

The first construction 
of Samsun Great 
Mosque, one of the 
symbols of the city, 
points to Hıdır Bey, 
one of the Seljuk 
commanders in the 
14th century.

2- Caminin oyma 
olarak yapılan 
kapısı, bitki motifi 
süsleri eşliğinde 
görenleri kendine 
hayran bırakıyor.
Cami sadece 
mimarisiyle değil, 
içerisinde bulunan 
bal kovanı ve 
geçmişteki 
hikayesiyle de ilgi 
çekiyor. 

The carved door of 
the mosque, beguiles 
those who see it, 
accompanied by plant 
motif ornaments. 
The mosque, not only 
attracts attention with 
its architecture, but 
also with its honey 
hive and its past story. 

5-Ahşap minberi 
madalyon ve 
yıldız motifleri 
ile bezeniyor. Üç 
cephesinde rozet 
şeklinde ve vitraylı 
ışık penceresi yer 
alıyor.

Its wooden pulpit 
is decorated with 
medallion and star 
motifs. There are 
rosette-shaped and 
stained glass light 
window on its three 
facades

KAVAK BEKDEMİR KÖYÜ 
AHŞAP CAMİİ

BÜYÜK CAMİ

KAVAK BEKDEMIR VILLAGE 
WOODEN MOSQUE

BÜYÜK (GREAT) MOSQUE

1 2

3 4

31

2 4

Okut İzle
Scan and Watch

Okut İzle
Scan and 
Watch

BİLGİ

Meşe ağacından kalasların bir 
birbirine geçmesi yöntemiyle 
yapılan cami, ahşap direklerle 
taşınan revakla çevriliyor.

INFO
The mosque, which was built by the 
method of interlacing of planks made 
of oak wood, is surrounded by a 
portico carried by wooden poles.

4 BİLGİ

Kesme taştan ve çifte minareden 
oluşan cami, merkezinde büyük bir 
ana kubbe ile etrafında dört küçük 
kubbeden meydana geliyor.
INFO

The mosque with cut stone and 
double minarets, consists of a large 
main dome in its centre and four 
smaller domes around it.

5
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     Samsun’un 
Terme ilçesinde 
bulunan cami, 
14’üncü yüzyıla 
tarihleniyor. 

Located in Samsun’s 
Terme district, the 
mosque dates back to 
the 14th century.

3-Tek kattan 
oluşan ve ahşap 
malzemeden imal 
edilen caminin 
çatısı kiremitle 
örtülü biçimde. 

The roof of the 
mosque, which 
consists of a single 
floor and is made of 
wood, is covered with 
tiles.

      Avlusundaki 3 
buçuk asırlık çınar 
ağacıyla tarih, doğa 
ve kültürün bir arada 
harmanlandığı 
tablo ziyaretçilere 
sunuluyor.
Terme Bazaar Mosque 
with its three and a half 
centruies old plane tree 
in its courtyard, presents 
to the visual pleasure of 
its visitors a painting that 
blends history, nature and 
culture altogether.

4- Caminin 
bitişiğinde, 
minarenin 
yanında bir türbe 
bulunuyor. 

Rivayete 
göre türbesi 
bulunan kişi, 
Sultan Fatih’in 
elçilerinden biri.

Adjacent to the 
mosque and next to 
the minaret, there is 
a tomb.

According to rumours, 
the person whose 
tomb is located 
here is one of the 
ambassadors of 
Sultan Fatih. 

TERME PAZAR CAMİİ
TERME BAZAAR MOSQUE

2

3 4

1

Okut İzle
Scan and Watch

3 4

BİLGİ

Cami, Osmanlı dönemi ahşap 
mimarisinin nadide örneklerinden 
biri.
INFO

The mosque is one of the rarest 
examples of Ottoman wooden 
architecture.

6
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      1297 yılında 
Selçuklu Sultanı II. 
Mesut tarafından 
yaptırılan 
eserlerden biri .

The mosque, which is 
one of the works built 
by the Seljuk Sultan 
II. Mesut in 1297

1-1429 yılında 
yani 15’inci 
yüzyılda Yörgüç 
Paşazade Mustafa 
Bey tarafından 
yaptırıldı.

It was built in 1429, 
that is, in the 15th 
century, by Yörgüç 
Paşazade Mustafa 
Bey. 

28 Mayıs 1919’da 
Havza’da İzmir’in 
Yunanlılarca 
işgalini protesto 
eden konuşmalar 
yapılıyor.

On May 28, 1919, 
speeches protesting 
the Greek occupation 
of Izmir were made in 
Havza.

Cami, Milli 
Mücadelemizin 
ilk kongresinin 
temellerinin 
atıldığı yer olarak 
biliniyor.

The mosque is also 
known as the place 
where the foundations 
of the first congress of 
our Independence War 
were laid

2- İmaret 
tamamen kesme 
taştan ve düz çatılı 
biçimiyle köklü 
tarihini gözler 
önüne seriyor.

Imaret reveals its 
deep-rooted history 
with its completely 
cut stone and flat roof 
form.

HAVZA YÖRGÜÇ PAŞAZADE 
MUSTAFA BEY CAMİİ

HAVZA YÖRGÜÇ PAŞAZADE 
MUSTAFA BEY İMARETİ

HAVZA YÖRGÜÇ PAŞAZADE MUSTAFA BEY MOSQUE HAVZA YÖRGÜÇ PAŞAZADE 
MUSTAFA BEY IMARET

1

3

Okut İzle
Scan and Watch

Okut İzle
Scan and Watch

32

BİLGİ
Vatan toprağının işgaline 
sessiz kalmayan Havza ahalisi, 
protestolarını bu Camide 
gerçekleştirdi.

INFO
The people of Havza, who did not 
remain silent about the occupation of 
their homeland, held their protests in 
this Mosque.

7 BİLGİ

İmaret bir süre aşevi olarak 
kullanıldı. Biri ana mekana, diğeri 
de yan mekanlara açılan iki kapıya 
sahip.
INFO
Imaret was used as a soup kitchen 
for a while. It has two doors, one to 
the main space and the other to the 
side spaces. 

1

2
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VAKIF ŞEHİR/ WAQF CITY

VEZİRKÖPRÜ 
BEDESTEN 
VE ARASTA

VEZİRKÖPRÜ COVERED BAZAAR AND 
OTTOMAN BAZAAR

1-Köprülü Mehmet Paşa’nın eşi Ayşe Hanım’ın 
babası Yusuf Ağa’nın 1660 yılında yaptırdığı 
eser, iç ve dış bedesten olmak üzere iki 
bölümden oluşuyor. 

The work, which was built by Yusuf Ağa, the father of 
Ayşe Hanım, the wife of Köprülü Mehmet Pasha, in 
1660, consists of two parts, the interior and the exterial 
covered bazaar.

2-Ana kubbeyi taşıyan tuğla kemerin ortada 
dayandığı bölümde ise içeri girinti yapan kare 
mekan küçük kubbeyle örtülü biçimde. Yığma 
yapım sistemiyle inşa edilen ve duvar örgüsü ile 
çevrilen arasta ve bedestende kesme taş, moloz 
taş ve tuğla malzeme kullanılıyor. 

In the section where the brick arch carrying the main 
dome rests in the middle part, the recessed square space 
is covered by a small dome. This section, which can be 
seen between the main domes when viewed from the 
outside, is designed as a prayer dome. 

1

2

1

2

Okut İzle
Scan and Watch

BİLGİ

Arasta ve bedesten yığma yapım 
sistemi ile inşa edilmiş.

INFO

Ottoman bazaar and covered 
bazaar were built by a brick masonry 
system.

2
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VAKIF ŞEHİR/ WAQF CITY

VEZİRKÖPRÜ 
TAŞHAN

VEZIRKOPRU TAŞHAN

      Dikdörtgen şekilli plana sahip bu seçkin 
yapı, iki katlı ve açık avlulu revaklı düzende 
kendini gösteriyor. Dış beden duvarları üzerinde 
tuğla kirpi saçakları bulunuyor. 

This distinguished building, which has a rectangular 
plan, manifests itself in a two-storey and open 
courtyard-porched layout. There are brick porcupine 
fringes on the outer main walls.  

2-Tasarımında duvarların yüksek planlanması, 
yapının gösterişini bir kat daha artırıyor. 
Yapının yatay ve düşey taşıyıcıları ahşap 
karkas biçiminde.  

Planning the construction of high walls in its design 
increases the ostentatiousness of the building one more 
time. The horizontal and vertical carriers of the building 
are in the form of wooden frames.

3

4

Okut İzle
Scan and Watch

4

3

BİLGİ
Hanın dış duvarları 
toplama taş, iç mekanları 
kaba yonu ahşap çatkı 
arası tuğla dolgu. Taşhan 
gösterişli bir Osmanlı 
yapıtı.  
INFO

The exterior walls of the 
inn are made of field stone 
and the interior spaces 
of the inn are made of 
brick infilling between 
the pitched-faced stone 
wooden frame. Taşhan is 
an ostentatious Ottoman 
work.
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VAKIF ŞEHİR/ WAQF CITY

      Samsun’un 
önemli tarihi 
eserlerinden biri 
olan Taşhan dış 
duvarları tuğla 
hatıllı moloz taş 
olarak yapılmış iki 
kattan oluşuyor. 

Taşhan, one of the 
important historical 
monuments of 
Samsun, consists two 
floors, the outer walls 
of which were made 
of rubble stone with 
brick beams. 

4-15’inci yüzyıldan 
günümüze kadar 
gelen önemli Türk 
eserlerinden biri 
olarak karşımıza 
çıkıyor.

It is one of the 
important Turkish 
works surviving from 
the 15th century to our 
time.

2- Orta avlulu iki 
katlı plan tipinde 
tasarlanırken, 
kare formda olan 
avlusu zemin katta 
revakla çevrili 
bulunuyor. 16’ıncı 
yüzyıldan bugüne 
merkezdeki tek 
‘han’ yapısı olma 
özelliğine sahip.  

While it is designed 
in a two-storey 
plan type with a 
central courtyard, 
its square courtyard 
is surrounded by a 
portico on the ground 
floor. It has the feature 
of being the only 
“inn” structure in the 
centre since the 16th 
century,

5- Selçuklu 
Türk mimari 
üslubunun Türk’e 
özgü harikulade 
kodlarını Osmanlı 
dönemini yansıtan 
‘Türk Üçgenleri’ 
kullanılıyor.

“Turkish Triangles” 
are used, reflecting the 
marvellous Turkish 
codes of the Seljuk 
Turkish architectural 
style to the Ottoman 
period.

İLKADIM TAŞHAN
İLKADIM ŞİFA HAMAMIILKADIM TAŞHAN
ILKADIM ŞİFA BATH

3

1 2

3 4

1 2

4

Okut İzle
Scan and Watch

Okut İzle
Scan and Watch

BİLGİ

Saathane Meydanı’nda yer alan 
tarihi Taşhan, 1508 yılında yaptırıldı.

INFO

Located in Saathane Square, 
historical Taşhan was built in 1508.

1
BİLGİ

Mimari açıdan özgün bölümü 
külhan(sıcaklık), orta kubbeli olup 
eyvanlarının üstü tonoz örtülü 
şekilde beliriyor.
INFO
The architecturally unique part of the 
bath is the furnace (sıcaklık) with a 
central dome and its iwans appear 
as vaulted. 

1
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GÖRÜN
SEE

ATAKUM PLAJI
ATAKUM BEACH

AMAZON KÖYÜ
AMAZON VILLAGE

HAVZA ATATÜRK EVİ MÜZESİ
HAVZA ATATURK’S HOUSE MUSEUM 

BANDIRMA VAPURU VE MİLLİ 
MÜCADELE PARKI AÇIK HAVA 
MÜZESİ BANDIRMA FERRY AND INDEPENDENCE 
WAR PARK OPEN AIR MUSEUM

İnce kumlu sahil, temiz bir 
deniz  ve denizin içerisine kadar 
ulaşan ahşap yürüyüş yoluyla 
Karadeniz’in tadını çıkarmak 
ve yürüyüş yapmak için ideal 
rotalardan biri.

It is one of the ideal routes to enjoy the 
Black Sea by taking a walk through the 
wooden walkway reaching just into the 
sea on the fine sandy beach and in a 
clean sea.

Köyde anaerkil bir toplum olan 
Amazonların kabartmaları, 
heykelleri, kullandıkları eşyalar ve 
günlük yaşamlarından kesitlerin 
gösterildiği kısımlar bulunuyor.

In the village, there are reliefs, 
sculptures, items by Amazons, who 
established a matriarchal society as well 
as sections of their daily life.

Atatürk’ün şehre gelmesinin ardından altı gün sonra 
karargahın Havza’ya taşınacağını öğrenen Kaymakam 
Fahri Bey, Mesudiye Oteli’ni bir aylığına kiraladı. Atatürk 
ve karargahında bulunan askeri ve sivil memurlar burada 
kaldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da karargah olarak 
kullandığı Mesudiye Oteli, taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescillendi. 

The Mesudiye Hotel, which Mustafa Kemal Atatürk used as his 
headquarters in 1919, has been registered as an immovable cultural 
property. The Governor Fahri Bey, who learned that the headquarters 
would be moved to Havza six days after Atatürk came to the city, rented 
the Mesudiye Hotel for a month. Atatürk and the military and civilian 
officers in his headquarters stayed here. 

1925 yılında İlhami Söke’ye satılan Bandırma, Haliç’e 
götürülerek parçalandı. Samsun İl Özel İdaresi ve Samsun 
Büyükşehir Belediyesi’nce geminin esas çizimleri baz 
alınarak aynı olacak şekilde 2006’da müze olarak hizmete 
açıldı. Belediyenin yaptığı düzenleme ile hizmete açılıp, 
Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi 
ismini aldı.

Bandırma Ferry, which was sold to İlhami Söke in 1925, was taken 
to the Golden Horn and destroyed there. It was put into service as a 
museum in 2006 by the Samsun Special Provincial Administration 
and Samsun Metropolitan Municipality, taking as a basis the main 
drawings of the ship. It was brought into service with the arrangement 
made by the municipality and took the name of Bandırma Ferry and 
Independence War Park Open Air Museum.

MİLLİ 
MÜCADELENİN İLK 
DURAĞI SAMSUN’A 

YOLUNUZ DÜŞERSE, 
BANDIRMA 
VAPURU VE 

MİLLİ MÜCADELE 
PARKI AÇIK 

HAVA MÜZESİ İLE 
HAVZA ATATÜRK 

EVİ MÜZESİNİ 
MUTLAKA 

ZİYARET ETMENİZİ 
ÖNERİRİZ.

IF YOU VISIT SAMSUN, 
THE FIRST STOP OF 

THE INDEPENDENCE 
WAR, WE HIGHLY 

RECOMMEND YOU TO 
VISIT THE BANDIRMA 

FERRY AND THE 
INDEPENDENCE 

WAR PARK OPEN AIR 
MUSEUM AND HAVZA 

ATATÜRK’S HOUSE 
MUSEUM.

1

1

2
2

3

3

4

4

ATAKUM PLAJI

AMAZON KÖYÜ 

HAVZA ATATÜRK EVİ 
MÜZESİ

BANDIRMA VAPURU 
VE MİLLİ MÜCADELE 
PARKI AÇIK HAVA 
MÜZESİ

AMAZON VILLAGE 

ATAKUM BEACH

BANDIRMA FERRY 
AND INDEPENDENCE 
WAR PARK OPEN AIR 
MUSEUM

HAVZA ATATURK’S 
HOUSE MUSEUM . 

VAKIF ŞEHİR/ WAQF CITY

ILKADIM ŞİFA BATH
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BAFRA NOKULU
BAFRA’S NOKUL

700 SENE BOYUNCA DÜNYA COĞRAFYASININ OLDUKÇA BÜYÜK BİR KISMINI EGEMENLİĞİ 
ALTINA ALMIŞ OLAN OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KENDİSİ GİBİ MUTFAĞI DA 
OLDUKÇA GÖRKEMLİ.

LIKE THE OTTOMAN EMPIRE WHICH HEGEMONIZED A LARGE SECTION OF THE WORLD’S 
GEOGRAPHY FOR 700 YEARS THE CUISINE OF THE EMPIRE IS ALSO EXTREMELY 
MAGNIFICENT.

EGEMENLİĞİ 
ALTINDA BULUNAN 

TOPRAKLARIN 
KÜLTÜRLERİNE 
BÜYÜK SAYGI 

GÖSTEREN 
OSMANLI, BU SAYGI 

ÇERÇEVESİNDE 
FARKLI YEMEK 

KÜLTÜRLERİNİ DE 
KENDİ MUTFAĞIYLA 

BİRLEŞTİRİP 
HARMANLANDI.

THE OTTOMAN 
EMPIRE, WHICH 
SHOWED GREAT 

RESPECT FOR THE 
CULTURES OF THE 
LANDS UNDER ITS 

SOVEREIGNTY, 
COMBINED 

AND BLENDED 
DIFFERENT FOOD 
CULTURES WITH 
ITS OWN CUISINE 

WITHIN THE 
FRAMEWORK OF 
THIS RESPECT.

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475-
1478 yıllarında yaptırılan Topkapı Sarayı’nın 
mutfak kısmı 5 bin 250 metrekarelik bir 
alana yayılıyor. 8 bölümden oluşan mutfağın 
her bölümünün ayrı ocağı ve ayrı fırını 
bulunuyor. Farkı uzmanlık alanlarına sahip 
çok sayıda aşçı ve aşçı yamakları Saray 
mutfağında hizmet veriyor.
Egemenliği altında bulunan toprakların 
kültürlerine büyük saygı göstermiş olan 
Osmanlı, bu saygı çerçevesinde farklı yemek 
kültürlerini de kendi mutfağıyla birleştirip 
harmanlıyor. Bundan dolayı ortaya eşsiz 
bir Osmanlı mutfak kültürü çıkıyor. Bu leziz 
tatlardan biri de Osmanlı mutfağında sıklıkla 
yapılan Samsun yöresine ait Bafra Nokulu. 
Bafra Nokulu, İnce hamurun yuvarlanırken 
içine katılan üzüm, fındık, ceviz serpiştirilerek 
yapılan şerbetsiz bir hamur tatlısı. 
Dayanıklı olması, enerji vermesi ve kolay 
saklanabilmesi sayesinde bir tür gemici-
balıkçı yiyeceği olarak da tanımlanabilir. 
Günümüzde de yemekli toplantıların 
vazgeçilmez bir parçası. 

The kitchen part of Topkapı Palace, which was 
built by Fatih Sultan Mehmet between 1475 and 
1478, is spread over an area of 5250 square 
meters. Each section of the kitchen, which consists 
of 8 sections, has a separate stove and a separate 
oven. Many chefs and chef assistants with different 
fields of expertise served in the palace kitchen.
The Ottoman Empire, which showed great respect 
for the cultures of the lands under its sovereignty, 
combined and blended different food cultures 
with its own cuisine within the framework of this 
respect. Therefore, a unique Ottoman cuisine 
culture emerged. One of these delicious tastes is 
Bafra’s Nokul, which belongs to Samsun region and 
frequently made in Ottoman cuisine.
Bafra’s Nokul is a sherbet-free dumplings sweet 
made by sprinkling grapes, hazelnuts and walnuts, 
which are added to the thin crust while it is being 
rolled. It can also be defined as a kind of sailor-
fisherman’s food, thanks to its durability, energy 
supply and easy storage. Today, it has become an 
indispensable part of dinner meetings.

VAKIF ŞEHİR/ WAQF CITY

TADIN
TASTE



Uluslararası döviz transferinde müşterilerimize sunduğumuz
% 99'un üzerindeki hatasız işlem oranıyla küresel bankacılık sektörünün

en önemli kuruluşları arasında yer alan Citibank tarafından
Uçtan Uca Otomasyon Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldük.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

CAMİİ / TÜRBELER / MOSQUES / TOMBS

HAMAM / BATH

KERVANSARAY / CARAVANSARAI

Çarşamba Ordu Köyü Cami

Tayyar Paşa Camii

Kurşunlu Camii

Ordu İkizce Laleli (Eski) Camii

Kavak Bekdemir Köyü Ahşap Camii

Büyük Camii

Terme Pazar Cami

Süleymanpaşa Medresesi ve Camii

Seyid Kudbeddin Camii ve Kütüphanesi

İsababa Camii ve Türbesi

Kale Camii ve Hamamı

Ganioğlu Camii

Orta Camii

Namazgah Camii

Toprakkale Camii

Aşağı Nalbantlı Camii

Yalı Camii

Seyit Ahmedi Kebir Türbesi

Emir Mirza Bey Türbesi

Sivrikese Köyü Cami

Havza Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Cami

4
11

12

13

14

15

16

17

18

Çarşamba Ordu Village Mosque

Tayyar Paşa Mosque

Kursunlu Mosque

Ordu Ikizce Laleli (Old) Mosque

Kavak Bekdemir Village Wooden Mosque

Büyük (Great) Mosque

Terme Bazaar Mosque

Havza Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Mosque

Süleymanpaşa Madrasa and Mosque

Seyid Kudbeddin Mosque and Library

Isababa Mosque and Tomb

Kale Mosque and Bath

Ganioglu Mosque

Orta Mosque

Namazgah Mosque

Toprakkale Mosque

Asagı Nalbantlı Mosque

Yalı Mosque

Seyit Ahmedi Kebir Tomb

Emir Mirza Bey Tomb

Sivrikese Village Mosque

İlkadım Şifa Hamamı

Vezirköprü Bedesten ve 
Çifte Hamam

Küçük Hamam

Kale Hamam

İlkadım Süleyman Paşa Medrese ve Camisi

Vezirköprü Taşhan

İlkadım Şifa Bath

Bedesten and Vezirköprü Çifte Bath

Küçük Bath

Kale Bath

Ilkadım Suleyman Pasha Madrasah And Mosque

Vezirkopru Taşhan

Ilkadım Taşhan

Vezirköprü Covered Bazaar And 
Ottoman Bazaar

Havza Yörgüç Paşazade Mustafa Bey Imaret
(Soup Kitchen)

Havza Yörgüç Paşazade 
Mustafa Bey İmareti

Vezirköprü Bedesten ve Arasta

İlkadım Taşhan

1

2

3

4

VAKIF ROTALARI / WAQF ROUTES

STAR OF THE CRESCENT
SAMSUN

BİNLERCE YIL SÜREN BİRİKİMİNİ TÜM 
İHTİŞAMIYLA GÜNÜMÜZE TAŞIYOR.

THE CITY OF SAMSUN BRINGS ITS 
EXPERIENCE OF THOUSAND YEARS TO THE 
PRESENCE WITH ALL ITS MAGNIFICENCE.

HİLALİN YILDIZI
SAMSUN

19

20

21

22
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Bedesten and Vezirköprü Çifte Bath

Vezirköprü Covered Bazaar And 
Ottoman Bazaar

Vezirköprü Bedesten ve Arasta

1

4

20
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Çarşamba 
Ordu Köyü Cami

Kavak Bekdemir 
Köyü Ahşap Camii

Sivrikese 
Köyü Cami

Kale Camii 
ve Hamamı

Havza Yörgüç 
Paşazade 
Mustafa Bey 
İmareti

Vezirköprü 
Bedesten ve 
Arasta

Vezirköprü 
Taşhan

İlkadım
Taşhan

Aşağı 
Nalbantlı 
Camii

Ganioğlu 
Camii

Kale 
Hamam

Havza Yörgüç Paşazade 
Mustafa Bey Cami

İlkadım Süleyman
Paşa Medrese ve Camisi

Büyük
Camii

İsababa 
Camii 
veTürbesi

Seyid 
Kudbeddin Camii ve 
Kütüphanesi

Süleymanpaşa 
Medresesi ve 
Camii

Toprakkale
Camii

Terme 
Pazar Cami

Kurşunlu 
Camii

İlkadım Şifa 
Hamamı

Küçük 
Hamam

Vezirköprü 
Bedesten ve 
Çifte Hamam

Emir Mirza Bey 
Türbesi

Tayyar 
Paşa Camii

Yalı 
Camii

Ordu İkizce
Laleli (Eski)
Camii

Orta Camii

Namazgah 
Camii

Seyit Ahmedi 
Kebir Türbesi

1

3

4

2

1

2

3

4

Ordu Köyü Camii
Çarşamba Ordu 
Village Mosque

Bekdemir Köyü 
Ahşap Camii
Kavak Bekdemir 
Village Wooden 
Mosque

Yörgüç Paşazade 
Camii
Yörgüç Paşazade
Mosque

İlkadım Taşhan
Ilkadım Taşhan

S. Paşa Medrese 
ve Camisi

Büyük Camii
Büyük (Great)
Mosque

Vezirköprü 
Bedesten
Vezirköprü 
Covered

İlkadım Şifa Hamamı
İlkadım Şifa Bath

Ordu İkizce Laleli 
(Eski) Camii
Ordu Ikizce Laleli 
(Old) Mosque

Terme Pazar Camii
Terme Bazaar 
Mosque

Vezirköprü 
Taşhan
Vezirkopru 
Taşhan

S. Pasha Madrasah 
And Mosque
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GÖZ ÖNÜNDEKİ 
‘İMAN’

VISIBLE 
‘FAITH’ 

VAKIF KÜLTÜRÜNÜ ANADOLU’YA TAŞIYAN 
SELÇUKLU, SÖZ KONUSU YOLCULUĞUNDA TÜRK-
İSLAM MEDENİYETİNDEKİ RAMAZAN AYI RUHUNU 
DA BERABERİNDE GETİRDİ. GÜÇLÜ İMAN KAVRAMI, 
NEFİS VE VİCDAN MESELESİ İLE İYİLİK HAREKETİ, 
KALPLERE İŞLENEREK EBEDİYETE KADAR BU 
TOPRAKLARA YERLEŞMİŞ OLDU.

HANDING DOWN FOUNDATION CULTURE TO 
ANATOLIA, SELJUK SOVEREIGNTY, BROUGHT 
THE SPIRIT OF THE MONTH OF RAMADAN IN 
TURKISH-ISLAMIC CIVILIZATION ALONG WITH IT. 
THE GOODNESS MOVEMENT WITH ITS STRONG 
CONCEPT OF FAITH, THE ISSUE OF THE SELF AND 
CONSCIENCE, TOUCHED TO PEOPLE’S HEARTS AND 
SETTLED IN THESE LANDS FOR ETERNITY.

VAKIF KÜLTÜRÜ/ WAQF CULTURE

VAKIF / WAQF /  27
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“O you the believers! the Fast has been made obligatory 
on you just as it was prescribed for the followers of the 
Prophet before you so that you may beware of sin and 
evil. If, however, anyone of you be sick or on a journey, he 
should fast the same number in other days. For those who 
have difficulty in fasting, a ransom is sufficient for a poor 
person’s (daily) food.  It is good for a person who does 
a good deed without obligation. But - be sure- fasting is 
better for you.” These divine words in verse 183-184 of 
Surat al-Baqara form the spirit of the month of Ramadan 
notoriously, accompanied by the basis of cultural codes 
kneaded with goodness. In this context, when the concept 
of doing good deeds for Allah without being compelled 
is considered, we can reach the feeling of how the 
Ramadan period coincides with the ancient Turkish Waqf 
(Foundation) civilization in the minds in the simplest way. 
SPIRIT OF SOLIDARITY
Waqf (Foundation) civilization, that is, our civilization, 
presents one of the best examples of social assistance, 
solidarity, unity and solidarity to the society with an almost 

“Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı 
gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde 
oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, 
başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta 
zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar 
fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için 
bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- 
sizin için daha hayırlıdır.” Bakara Suresi 183-
184’üncü ayette yer alan bu ilahi kelimeler, Ramazan 
ayı ruhunu, iyilik ile yoğrulan kültürel kodların temeli 
eşliğinde apaçık ve net biçimiyle oluşturuyor. Bu 
bağlamda, mecbur olmadan Allah için karşılıksız 
iyilik yapma kavramı düşünüldüğünde, Ramazan ayı 
sürecinin zihinlerdeki kadim Türk Vakıf medeniyeti 
ile nasıl örtüştüğü duygusuna en sade şekliyle 
ulaşılabiliyor.
DAYANIŞMA RUHU
Vakıf medeniyeti, yani 
medeniyetimiz; sosyal 
yardımlaşmanın, dayanışmanın, 
birlik ve beraberliğin en güzel 
örneklerinden birini Ramazan 
ayı ile birlikte Türk-İslam 
alemi için adeta kurumsal bir 
anlayışla topluma sunuyor 
Kadim anlayış, Allah yolunda 
yapılan tasarruflar, paylaşım ve 
dayanışma ruhuyla Ramazan ayı 
boyunca da gönüllerdeki yerini 
sağlamlaştırıyor. 
GÖRÜNÜR KILINIYOR
Maneviyatın yoğun biçimde 
yaşandığı Ramazan ayında, 
görülmez (soyut) olan ‘iman’ 
kavramı gözlemlenebilir bir 
hale bürünüyor. Parkta simit 
yemeyi alışkanlık edinmiş bir kişi Ramazan ayında 
oruç tutmasa bile bu davranışından vazgeçiyor, 
kalabalıklarda ‘oruç ağzı’ içtihattı hassasiyetiyle 
saygı ve yardımlaşma öne çıkarak kendini gösteriyor, 
iftar saati sokaklar sessiz bir hale dönüşüyor, sahur 
vakti iyilikle komşunun hali vakti gözetiliyor ve daha 
birçoğu...
BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR
Güçlü iman kavramı, Ramazan ayında olduğu gibi 
Vakıf kültüründe de kurumsal anlayışla görünür 
bir hal alıyor. Vakıf kültüründeki cami faaliyetleri, 
ihtiyaç sahiplerine yardım, imaret, mahya, köprü, 

hamam, kütüphane, bağ, bahçe, çeşme ve kuş evi 
gibi hayvanları dahi düşünen yaklaşımın; karşılık 
beklemeden yapılan yardımların aslında Ramazan 
ayı ile birbirini tamamladığı anlaşılıyor.
YÜZLER GÜLÜYOR
Gerek sosyal gruplar arasında dostluk, kardeşlik, 
yardımlaşma ve yakınlaşmanın temininde, 
gerekse kamunun belli sosyal kriterlere göre 
şekillendirilmesinde Devletin elindeki en etkili 
kurumsal vasıta olan Vakıflar, söz konusu 
yaklaşımını Ramazan ayının duyarlılığıyla 
bütünleştirerek görünür kılmaya devam ediyor. 
Ecdadın mirasına sahip çıkarak ihtiyaç sahiplerinin 
yüzünü güldürüyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, YILIN 
TÜM ZAMANLARINDA OLDUĞU GİBİ 

RAMAZAN AYINDA DA GIDA YARDIMI 
HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEYE 

DEVAM EDİYOR.

DIRECTORATE GENERAL OF 
FOUNDATIONS CONTINUES TO 

PROVIDE FOOD AID SERVICES IN 
RAMADAN, AS IT DOES ALL TIMES 

OF THE YEAR.

VAKIF KÜLTÜRÜ/ WAQF CULTURE
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institutional understanding for the Turkish-Islamic world 
with the month of Ramadan. This ancient understanding 
strengthens its place in hearts during the month of Ramadan 
with the spirit of sharing and solidarity, good deeds made 
for Allah’s sake.
MAKING VISIBLE
In the month of Ramadan, when spirituality is being 
experienced in an intense way, the invisible (abstract) 
concept of ‘faith’ becomes observable. A person who gets 
used to eating simit (Turkish Bagel) in the park gives up this 
behaviour even if he does not fast during Ramadan, respect 
and cooperation come to the forefront in the crowd with 
the sensitivity of the ‘fast mouth’ jurisprudence, the streets 
turn into a quiet place at the time of iftar, the well-being of 
the neighbour is being observed with kindness at sahur and 
many more.
COMPLETING EACH OTHER
The concept of strong faith becomes visible in the foundation 

(waqf) culture with an institutional understanding, as 
it is in the month of Ramadan. It is understood that the 
approach such as mosque activities in the foundation 
(waqf) culture, helping the needy persons, soup kitchen, 
ridge, bridge, bath, library, vineyard, garden, fountain 
and birdhouse that even considers animals and the aid 
provided without expecting no personal gain actually 
complement each other with the month of Ramadan.
ALL FACES SMILE
Foundations (Waqf), which are either the most effective 
institutional tool in the hands of the State, both in ensuring 
friendship, brotherhood, cooperation and rapprochement 
among social groups, or in shaping the public according 
to certain social criteria, continues to make this approach 
visible by integrating it with the sensitivity of Ramadan. It 
puts a smile on the faces of those in need by protecting the 
heritage of its ancestors.

2 Minare Arası En Geniş Mesafe
Bursa Ulu Camii 
Yaklaşık 70 metre
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi 
Yaklaşık 70 metre

The Largest Distance Between 2 Minarets
Bursa Grand Mosque = Approximately 70 meters

Hagia Sophia-i Kebir Mosque-i Sharif
about 70 meters

Mahya mesajları
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi = Lailahe İllallah
Selimiye Cami = İman en büyük nimettir
Süleymaniye Cami = Bugün Allah için ne yaptın

Mahya Messages
Hagia Sophia-i Kebir Mosque-i Sharif = Lailahe Illallah

Selimiye Mosque = Faith is the greatest blessing
Süleymaniye Mosque = What did you do for God today

En büyük harfler
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi = Bir harf 280 santimetre
Selimiye Cami = Bir harf 240 santimetre
Süleymaniye Cami = Bir harf 240 santimetre

Uppercase Letter
Hagia Sophia-i Kebir Mosque-i Sharif = One letter 280 centimeters

Selimiye Mosque = One letter 240 centimeters
Süleymaniye Mosque = One letter 240 centimeters

Ampul sayısı
Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, 162 normal, 8 kırmızı toplam 170 ampul
Selimiye Cami, 217 normal, 7 kırmızı toplam 224 ampul
Süleymaniye Cami, 246 normal, 4 kırmızı toplam 250 ampul

Number of bulbs
Hagia Sophia-i Kebir Mosque-i Sharif, 162 normal, 8 red

170 bulbs total
Selimiye Mosque, 217 normal, 7 red, total 224 bulbs

Süleymaniye Mosque, 246 normal, 4 red total 250 bulbs

A
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ASIRLARDIR PAYLAŞILAN
BEREKET PLENITUDE SHARED 

FOR CENTURIES

LOREM

İslam’da işaret edilen fakir fukaranın doyurulması 
talimatı, Mihri Şah Valide Sultan’ın yaptırdığı Eyüp 
İmareti ve Külliyesi’nde hayat buluyor. İstanbul 
Eyüp İmareti, kalplere dokunan paylaşımın güzide 
örneklerinden birini oluşturuyor. 1795’te hizmete 
giren ve 1950’den bugüne kesintisiz hizmet veren 
Eyüp İmareti, günümüzde 3 bin 500 kişi kapasitesiyle 
pazar günü hariç haftanın her günü 3 çeşit yemek 
dağıtımına devam ediyor. 
TÜM BÖLGELERE YETİŞİYOR
Bünyesinde kesimhanesi yer alan Eyüp İmareti, tüm 
yemeklerin etlerini bağış yolu ile buradan karşılıyor. 
Artan etlerden de yine aş evinde 1 kiloluk teneke 
kutular içerisinde kavurma yaptırılıp, tüm Bölge 

Müdürlüklerine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 
gönderiliyor. İstanbul Avrupa ve Tekirdağ’a 3 bin 
5 yüz 9 adet erzak kolisi dağıtımı da imarethane 
tarafından yapılıyor. Mobil Aş Aracı ile ihtiyaç sahibi 
kişilere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.
HİZMETE DEVAM EDİYOR
İmaret, iki türbedar ve iki ekmekçi odası, iki aşçı 
ve iki mütevelli odası ile sofa, sebil odası, odunluk, 
dört tuvalet, kiler, mutfak ve fırın ile büyük ambar 
müştemilattan oluşuyor. 1911’de Dersaadet’teki 
imaretlerin kapatılması hakkında kanunun ardından 
İmaret, 1795’ten kanunla kapatıldığı 1911’e kadar 116 
yıl boyunca hizmet vermiş oluyor. İmaret, 1950’lerin 
başındaki ikinci açılışından bu yana Vakıflar Genel 

ECDADIN EKİP YEŞERTTİĞİ İYİLİK VE 
HAYIRSEVERLİK TOHUMLARI, GEÇMİŞTEN 

GÜNÜMÜZE BÜYÜYEREK KALPLERDE 
YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR.

SEEDS OF GOODNESS AND CHARITY THAT 
OUR ANCESTORS PLANTED AND GREENED 

CONTINUE TO LIVE IN HEARTS, INCREASING 
FROM PAST TO PRESENT.

Fotoğraf: Arşiv
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PLENITUDE SHARED 
FOR CENTURIES

Müdürlüğü uhdesinde ihtiyaç sahiplerine hizmet 
vermeye kesintisiz olarak devam ediyor.

Mihri Şah Valide Sultan?
Sultan 3. Mustafa’nın eşi, Sultan 3. Selim’in annesi. 
Hayır işlerini seven bir isim.

The order to feed the poor, which is indicated in Islam, 
comes to life in the Eyüp Imaret and Kulliye (Complex), 
built by Mihri Sah Valide Sultan. Istanbul Eyüp Imaret 
creates one of the outstanding examples of sharing that 
touches hearts. Eyüp Imaret (Soup Kitchen) continues to 
distribute 3 kinds of meals every day of the week, except 
Sunday, with a capacity of 3,500 people.
SERVES TO ALL REGIONS
Eyüp Imaret, which has a slaughterhouse, provides meat for 
all meals from here by donation. The remaining meat is also 
roasted in tin cans and sent to all Regional Directorates 
to be distributed to those in need. The distribution of 3 
thousand 5 hundred 9 food packages to Istanbul Europe and 
Tekirdağ is also being made by the soup kitchen. Hot meals 
are distributed to people in need with the Mobile Food 
Truck.
CONTINUES TO SERVE
The soup kitchen consists of two tomb keeper rooms and 
two cook rooms, two administrator rooms, a sofa, a fountain 
room, a woodshed, four toilets, a cellar, a kitchen and a 

bakery, and a large warehouse outbuilding. The Imaret 
served for 116 years, from 1795 until 1911. Since its re-
opening in the early 1950s, the Soup Kitchen continues to 
serve those in need uninterruptedly under the responsibility 
of the Directorate General of Foundations.

Mihri Şah Valide Sultan:
Wife of Sultan Mustafa III, mother of Sultan Selim III. A 
person who loved to perform the charity works.

VAKIF KÜLTÜRÜ/ WAQF CULTURE
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TEK BİR ÇİVİ 
ÇAKILMADAN 
YAPILDI !
GÖĞCELİ CAMİİ
BUILD WITHOUT A 
SINGLE NAIL 
DRIVEN 
GÖĞCELI MOSQUE

KARADENİZ’İN SERT İKLİMİNE 816 
YILDIR MEYDAN OKUYAN GÖĞCELİ 
CAMİ, TAMAMEN AHŞAP YAPISI VE SIR 
GİBİ TASARIMIYLA AHŞAP MİMARİNİN 
EN GÜZİDE ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ 
OLUŞTURUYOR.

CHALLENGING THE HARD CLIMATE OF 
THE BLACK SEA FOR 816 YEARS, GÖĞCELİ 
MOSQUE IS ONE OF THE MOST EXCELLENT 
EXAMPLES OF WOODEN ARCHITECTURE 
WITH ITS ALL WOODEN STRUCTURE AND 
SECRET DESIGN.

KAPAK - GÖĞCELİ CAMİİ / COVER - GÖĞCELİ MOSQUE

Okut İzle
Watch Reading
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Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev 
döneminde 1206’da inşa edilen Göğceli Cami, 
mihrabından minberine tek bir çivi bile kullanılmadan 
tamamen ahşap malzemeden oluşturuldu. Kapladığı 
392 m2 alanla Türkiye’deki en büyük yığma ahşap 
camilerden biri olan Göğceli, aynı zamanda 
Türkiye’deki en eski ahşap cami olma özelliği taşıyor.
KESTANE AĞACI DUVARLAR
Dikdörtgen planlı ve camiyi şemsiye gibi saran kırma 
çatıya sahip caminin duvarları kalın dilme kestane 
ağacından yapılıyor. Depreme karşı yıkılmaması 
amacıyla o dönemde zelzele rayları konulan camiye 
kuzeyden giriş sağlanırken, aydınlatma için de küçük 
pençeler tasarlanmış durumda. Caminin tavanına 
bakıldığında üzerinde değişik renklerde bitkisel 
motifler görülüyor.
KURT BOĞAZI TEKNİĞİ 
Geçmişten günümüze, malzeme sebebiyle başka 
bölgelerden malzeme temin etmenin maliyetli olması, 
ustanın inşa tercihlerini etkiliyor ve mevcut bölgedeki 
seçeneklere yöneltiyor. Bu durum yüz yıllar önce 
Göğceli Camii’nde de yaşanıyor. Caminin yapımında 
bölgesel ve geleneksel özel Türk teknikleri kullanılıyor. 
Bunlardan biri olan ahşap yığma duvarların birbirine 
geçmesini sağlayan Kurt Boğaz tekniği, Göğceli 

Camii’nde tüm detaylarıyla kendini göstererek esere 
özgün bir karakter kazandırıyor.
TASARIMDAKİ SIR
Tarihi cami, meydana gelen birçok depremden 
etkilenmeden tasarımındaki ‘iskelet sistemi’ 
sayesinde ilk günkü sağlamlığı ile özelliklerini koruyor. 
İnsandaki iskelet sistemine benzemesi nedeniyle bu 
şekilde adlandırılan yöntem bağlamında Göğceli 
Camii içerisinde de sağ ve sol taraflarda yedişer 
adet 15 ile 20 metre boyutlarında ağaç duvarlar 
bulunuyor. Cami yine içeriden incelendiğinde tavan 
kısmında da insan iskeletine benzer bir tasarımın 
mevcut olduğu fark ediliyor. Söz konusu yapı 
bütünüyle adeta omurga şeklinde hareket edebilme 
kabiliyetinde kendini gösteriyor.

GÖĞCELİ CAMİİ, AHŞAP 
MİMARİDE KULLANILAN KURT 
BOĞAZI TÜRK TEKNİĞİNİN EN 
BÜYÜK ÖRNEĞİ OLARAK GÖZ 

DOLDURUYOR.

GÖĞCELİ MOSQUE IS MAKING A 
STRONG IMPRESSION AS THE GREATEST 
EXAMPLE OF THE WOLF THROAT (KURT 

BOĞAZI) TECHNIQUE USED IN WOOD 
ARCHITECTURE.

2
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Built in 1206 during the reign of the Anatolian Seljuk 
Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Göğceli Mosque was 
entirely made of wood without using a single nail from 
its mihrab to its pulpit. The mosque, which is one of the 
largest masonry wooden mosques in Türkiye with an area 
of 392 square meters, continues to be the oldest wooden 
mosque in Türkiye.
WALLS FROM CHESTNUT TREE
The walls of the mosque, which has a rectangular plan 
and a hipped roof that surrounds the mosque like an 
umbrella, are made of thickly sliced chestnut tree. In order 
to ensure that the mosque would not collapse against 
earthquakes, earthquake rails were placed in the mosque 
at that time, and also small claws were designed for 
lightning while the entrance of the mosque was provided 
from the north. When you look at the ceiling of the 
mosque, vegetal motifs in different colours are seen on it.
WOLF THROAT (KURT BOĞAZI) TECHNIQUE
From the past to the present, the cost of procuring 
materials from other regions in case of a lack of material 
affects the construction preferences of the foremen and 
directs them to the options in the current region. This 
situation is also being experienced in the Gögceli Mosque 
hundreds of years ago. Regional and traditional special 
Turkish techniques are being used in the construction of 
the mosque. One of these techniques named Kurt Boğazı 

technique, which enables the interlocking of wooden masonry walls, shows 
itself in all its details in the Göğceli Mosque, giving the structure a unique 
character. 
THE SECRET IN DESIGN
Thanks to the ‘skeletal system’ used in its design, the historical mosque 
preserves its features with the strength of the first day without being 
affected by many earthquakes. In the context of the method, which is 
named in this way because it resembles the skeletal system of humans, 
there are seven wooden walls between 15 and 20 meters in size on the 
right and left sides of the Göğceli Mosque. When the mosque is examined 
from the inner part, it is noticed that there is a design similar to a human 
skeleton on the ceiling. The structure in question manifests itself in its 
ability to be able to move almost like a spine.

Kurt Boğazı tekniğinin hazırlanma süreci oldukça zorlu. Kesilen ağaçlar, 
zehirlerden ve kimyasallardan arındırılıyor. Ağaçlar tomruk haline 
getirilip bir süre suda bırakılıyor. Tomruk, içindeki zehri ve kimyasalı 
suya bırakırken, bu işlem suyun rengi değiştikçe tekrarlanıyor. Bu işlem 
yaklaşık 3 ila 6 ay arasında devam ediyor. Ardından tomruklar kalas haline 
getiriliyor. Kalaslar özel istif odalarına alınarak eğrilmemesi için çalışılıyor 
ve fırınlama yapılıyor. Kalasların kurutulma işlemleri de en az 6 ayı buluyor. 
Toplamda kalasların hazır olma süresi 2-3 seneyi buluyor.

The preparation process of the Wolf Throat technique is quite challenging. The cut 
trees are purified from poisons and chemicals. Trees are turned into logs and left in 
water for a while. As the log releases the poison and chemicals into the water, this 
process is repeated as the color of the water changes. This process takes about 3 to 
6 months. Then the logs are turned into planks. The planks are taken into special 
stacking rooms to avoid warping and firing is done. The drying process of the planks 
also takes at least 6 months. In total, it takes 2-3 years for the planks to be ready.

1
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2 3Samsun 
Göğceli Camii
Samsun
Gogceli Mosque 
 

Samsun 
Göğceli Camii Mihrap 
ve Mimber
Samsun Gogceli Mosque 
Mihrab and Mimber 
 

Samsun 
Göğceli Camii 
Tavan Görseli
Samsun Gogceli Mosque
Ceiling Image 

KURT 
BOĞAZI 
TEKNİĞİ
WOLF 
THROAT 
(KURT 
BOĞAZI) 
TECHNIQUE
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MAHYANIN KAHRAMAN 
USTASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Taksim’deki 
atölyesinde ekibiyle birlikte çalışmalarını 
gerçekleştiren Mahya Ustası Kahraman Yıldız, tüm 
gayretini yüzlerce yıllık mahya geleneği yaşatmak 
için sürdürüyor.
Mahya ustalığının tarihimizdeki yeri özetle nedir?
400 küsür senelik bir Osmanlı sanatıdır mahya, Türk 
icadıdır. 1. Ahmet döneminde Hattat Hafız Ahmet 
Kefevi tarafından bir atlas üstüne inci ile işlenerek 
padişaha sunulmuştur. Padişahın beğenmesinden 
sonra yağ kandilleri ile mahya asılmaya başlanmıştır. 
Hazırlanan mahyalar, seladdin camilere asılmış ve 
daha sonrasında bütün seladdin camilere mahya 
asılması istenmiştir. Sinema ve televizyonun olmadığı 
dönemde, insanlar görsel yayın olarak cami camii 
gezerek yazılan mahyaları izliyorlarmış.
Mahya sanatınızı icra ederken sizi en çok neler 
etkiledi?
Mahya ile ilk tanışmam, rahmetli şefimiz Münür 
Can ile oldu. Bizi Dolmabahçe Camii altındaki 

MAHYA USTASI KAHRAMAN YILDIZ: 
“TÜRK İCADI, OSMANLI SANATI 
MAHYA, 400 YILDAN FAZLADIR 
SÜRÜYOR. İNSANLAR, SİNEMA 
VE TELEVİZYON YOKKEN GÖRSEL 
YAYIN OLARAK CAMİ CAMİ GEZİP 
MAHYALARI İZLİYORLARMIŞ.”

MAHYA MASTER KAHRAMAN YILDIZ: “THE 
TURK INVENTION, THE OTTOMAN ART MAHYA 
CONTINUES FOR MORE THAN 400 YEARS. 
PEOPLE WATCHED MOSQUES WHILE THERE 
WAS NO CINEMA OR TELEVISION, WATCHED 
MAHYA AS VISUAL BROADCAST BY VISITING 
ONE MOSQUE AFTER ANOTHER.”

mahzende elindeki kağıda bakarak yerdeki kabloların 
belirli yerlerine duyu taktırdı. Sultanahmet 
Camii’ne gittik, halatlar gerildi, duyular asıldı ve 
ne yaptığımızı halen anlayamamıştım. Akşam 
Camiye gittiğimde mahya ışıkları yandı, ‘Fethin 
Kutlu Olsun’ yazıyordu. Bu anımı hiç unutamam. 
2 padişah döneminde yağ kandilleri ile mahya 
yapmış, İstanbul’a elektrik gelmesi ile elektrikli 
mahyaya geçişte öncülük etmiş Hacı Ali Ceyhan 
ile tanıştım. Bir süre yanında mahya takımlarının 
tadilat tamirat işlerini yaptım. Bir diğer etkilendiğim 
konu da 2006’da Kadir Gecesinde Sultanahmet 
Camiinde, ‘La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah’ 
yazmamız en unutulmayan anılarımdan birisidir. 
Çünkü herkes mahya önünde fotoğraf çekiliyordu, 
çok gururlandım. En son olarak da tek şerefesi olan 
Ayasofya Kebir-i Şerif Camii’ne İstanbul Valiliğinin 
koordinatörlüğünde mahya kurmayı başardık. 
Bunlar ve aslında hepsi mahya ekibim ve benim için 
unutulmaz anılardır.

KAHRAMAN YILDIZ... THE 
“HEROIC” MASTER OF MAHY

İNSAN ÖYKÜSÜ / STORY OF A PERSON
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Master of Mahya Kahraman Yıldız, who works with his team 
in the workshop of the Directorate General of Foundations 
in Taksim, Istanbul, continues his efforts to keep this 
centuries-old tradition alive.
What is the place of mahya mastery in our history, in 
summary?
Mayha is an Ottoman art of 400 years old and is a Turkish 
invention. It was presented to the sultan by means of 
embroidering with pearls on an atlas by the calligrapher 
Hafız Ahmet Kefevi during the reign of Ahmet I. After the 
sultan liked it, the mahya started to be hung with oil lamps. 
The prepared mahyas were hung on seladdin mosques 
(alarge, magnificent mosque built by the Ottoman sultans or 
their wives), and then it was requested to hang the mahya 
on all seladdin mosques. In the period when there was no 
cinema and television, people used to visit the mosque and 
watch the written mahya as a visual broadcast.
What impressed you the most while performing your mahya 
art?
My first meeting with Mahya was with our late chief Münür 
Can. Looking at the paper in his hand in the cellar under 
the Dolmabahçe Mosque, he had us to install sockets in 

certain parts of the cables on the ground. We went to the 
Blue Mosque, the ropes were stretched, the sockets were 
hanged and I still couldn’t understand what we were doing. 
When I went to the mosque in the evening, the mahya lights 
were on and it was written ‘Happy Conquest’. I will never 
forget this memory. I met Hacı Ali Ceyhan, who made a 
mahya with oil lamps during the reign of 2 sultans, and 
pioneered the transition to electric mahya with the arrival 
of electricity in Istanbul. For a while, I  performed the 
renovation and repair works of the mahya sets under his 
mastery. Another thing that impressed me is that we wrote 
‘La Ilahe İllallah Muhammeden Rasulullah’ (‘I am a witness 
that there are no other gods than Allah and Muhammad is 
the Prophet of Allah’) in the Blue Mosque on the Lailat-
ul-qadr in 2006, one of my most unforgettable memories. 
Because everyone was taking pictures in front of the mahya, 
I was very proud of this event. Finally, we succeeded in 
establishing a mahya under the coordination of the Istanbul 
Governor’s Office for the Hagia Sophia Kebir-i Şerif 
Mosque, which has only a minaret balcony. These, and in 
fact all of them, are unforgettable memories for my mahya 
team and me.

RAMAZAN 
AYLARINDA 

İSTANBUL, BURSA 
VE EDİRNE’DEKİ 

SELADDİN 
CAMİLERİNE BUGÜNE 

KADAR YAKLAŞIK 
2 BİN 500 ADET 
MAHYA ASILDI.

APPROXIMATELY 2,500 
MAHYA HAVE BEEN 
HANGED UP TILL 

TODAY IN SELADDIN 
MOSQUES IN 

ISTANBUL, BURSA AND 
EDİRNE IN RAMADAN 

MONTH.

"Kahraman Yıldız, 2006'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Vakıf İnsanı seçildi"

“Kahraman Yıldız was selected as a Foundation Person by the General Directorate of Foundations in 2006”

İNSAN ÖYKÜSÜ / STORY OF A PERSON
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‘Vakıf’ kelimesi sizin için ne ifade ediyor?
Tarihten günümüze birçok alanda var olan vakıf 
müessesesi; sosyal, dinî, ilmî, iktisadî ve kültürel 
alanlar ile eğitim ve öğretim alanında yardımlaşmayı 
önceleyen ve tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan 
sistemler bütünüdür. Temel ihtiyaçlarını karşılamaktan 
yoksun vatandaşlarımızın vakıflara başvurmasını 
beklemeksizin onlara ulaşmak vakıfların öncelikleri 
arasında olmalıdır.
Sizce vakıf bilinci topluma nasıl aşılanabilir?
Karşılık beklemeksizin yapılan her türlü gönüllü faaliyet, 
toplumsal yapının güçlendirilmesinde önemli bir 

yere sahiptir. Vakıf kurumunun özü olan kardeşlik ve 
yardımseverlik duygusunu yaşatarak topluma bu bilinci 
aşılayabilmek, bireylerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra 
toplumsal bütünleşmelerini de sağlayacaktır.
‘Ben yerine biz kavramı’ toplumda nasıl 
benimsenebilir?
Birlik ve beraberlik konusunda tüm dünyaya örnek bir 
medeniyetin evlatları olarak bizler; kendi tarihimizi, 
ecdadımızı ve hep birlikte elde ettikleri başarıları 
incelememiz halinde ben yerine biz olabilmenin ne 
kadar önemli olduğunu anlayabilir ve sahiplenebiliriz.

OUR MISSION IS TO IMBUE 
FOUNDATION AWARENESS

“VAKIF BİLİNCİNİ AŞILAMAK GÖREVİMİZ 
OLMALI” DİYEN SAMSUN VALİSİ 
DOÇ. DR. ZÜLKİF DAĞLI, KARDEŞLİK 
VE YARDIMSEVERLİK DUYGUSUNUN 
TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMEYİ 
SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.

THE GOVERNOR OF SAMSUN ASSOC. DR. 
ZÜLKİF DAĞLI WHO DECLARED IT MUST BE 
OUR DUTY TO IMBUE THE AWARENESS OF THE 
FOUNDATION ALSO STATED THAT THE FEELING 
OF BROTHERHOOD AND HELPFULNESS WILL 
PROVIDE SOCIAL INTEGRATION

GÖREVİMİZ VAKIF BİLİNCİ 
AŞILAMAK

SÖYLEŞİ / INTERVIEW
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What does the word ‘Foundation’ mean to you?
The foundation institution, which has existed in many areas from history 
to the present is a set of systems that prioritize cooperation in social, 
religious, scientific, economic and cultural fields, as well as education 
and training, and that aim at the happiness of all humanity. Reaching our 
citizens, who are deprived of meeting their basic needs, should be among 
the priorities of foundations without waiting for them to apply.
How do you think foundation awareness can be imbued in society?
All kinds of voluntary activities carried out without expecting any personal 
gain have an important place in strengthening the social structure. 
Being able to imbue this awareness in the society by keeping the feeling 
of brotherhood and benevolence, which is the essence of the foundation 
institution, shall ensure the social integration of individuals as well as 
their personal development.
How can the concept of us instead of me” be adopted in society?
As the sons of an exemplary civilization for the whole world in terms of 
unity and solidarity, we can understand and embrace how important it 
will be able to become us instead of me if we examine our own history, our 
ancestors and the achievements they have achieved all together. 
How do your ongoing social policy projects in Samsun contribute?
We carry out Social Solidarity Centre (SODAM) and Family Support 
Centre (ADEM) projects, especially in terms of the socio-cultural 
development of our women, in regions where our disadvantaged citizens 
live intensively and in addition to these projects, we support the Women’s 
Initiative Production and Business Cooperatives, which play an important 
role in the socio-economic empowerment of women. We perform VEFA 
projects for our elderly and disabled citizens. Qualified Employment and 
Strategy Development Centre (NISGEM) commenced its activities in order 
to provide qualified employment and vocational training.
What kinds of examples can you give in the context of other 
achievements?
We started the Brotherhood, Kinship, Solidarity and Communication 
Centre (KADIM) project in 2020 in order to take measures which reinforce 
the social justice in the integration processes of foreigners. We supported 
the opening of OMU Combating Addiction Application and Research 
Centre in order to prevent addiction, fight addiction and support the 
families of addicted individuals. In addition, we aim to open in the shortest 
time the Social Market, which aims to be a scale mechanism that provides 
social balance. 
Can you explain your VEFA Project a little bit?
Within the scope of the VEFA project, which was developed to meet the 
essential needs of our elderly and disabled citizens, the works of Social 
Assistance and Solidarity Foundations (SYDV) were completed in 15 
districts. Thanks to this project, 635 elderly and disabled citizens will 
be served through a financial resource corresponding to 4 million 935 
thousand TL and 51 employment.
Can you tell us about the activities under your management body 
(SYDV)?
SYDVs provide in-kind and cash assistance to our citizens in need. In 
2021, 340 million 983 thousand TL aid was provided to 255 thousand 32 
households by our SYDVs. Last year, a total of 265 million TL support was 
provided by our Provincial Directorate of Family and Social Services by 
paying 191 million TL within the scope of home care services, 30 million 
TL for disabled citizens receiving services from private care centres, and 
44 million TL in social and economic support, maternity assistance and 
other areas. 
 

Samsun’da devam eden sosyal politika 
projeleriniz nasıl katkılar sağlıyor?
Dezavantajlı vatandaşlarımızın yoğun olduğu 
bölgelerde özellikle kadınlarımızın sosyo-kültürel 
yönden gelişimleri açısından Sosyal Dayanışma 
Merkezi (SODAM) ve Aile Destek Merkezi (ADEM) 
projelerini yürütmenin yanı sıra kadınların sosyo-
ekonomik güçlenmesinde önemli bir rol üstlenen 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerini 
destekliyoruz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza 
yönelik VEFA projelerini yürütüyoruz.  Nitelikli 
istihdam ve mesleki eğitim sağlamak adına da 
Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi 
(NİSGEM) faaliyete geçti.
Diğer kazanımlar bağlamında ne gibi örnekler 
verebilirsiniz?
Yabancıların uyum süreçlerinde sosyal adaleti 
pekiştirici tedbirlerin alınması amacıyla 2020’de 
Kardeşlik, Akrabalık, Dayanışma ve İletişim 
Merkezi (KADİM) projesini başlattık. Bağımlılığı 
önleme, bağımlılıkla mücadele ve bağımlı 
bireylerin ailelerine destek olma amacıyla OMÜ 
Bağımlılıkla Mücadele Uygulama Araştırma 
Merkezinin açılmasına destek verdik. Ek olarak 
sosyal dengeyi sağlayan bir terazi mekanizması 
olma amacını taşıyan Sosyal Market’i yakında 
açmayı hedefliyoruz.
VEFA Projenizi biraz açar mısınız?
Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın zaruri 
ihtiyaçlarının karşılanması adına geliştirilen 
VEFA projesi kapsamında 15 ilçede Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) 
çalışmaları tamamlandı. Proje ile 4 milyon 935 bin 
TL kaynak ve 51 istihdam ile 635 yaşlı ve engelli 
vatandaşımıza hizmet götürülecektir. 
Yönetim bünyenizde olan vakıflarınızın 
(SYDV) çalışmalarından bahseder misiniz?
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza SYDV’ler 
tarafından aynî ve nakdî yardımlar yapılmaktadır. 
2021’de SYDV’lerimiz tarafından 255 bin 32 
haneye 340 milyon 983 bin TL yardım yapılmıştır. 
Geçtiğimiz yıl evde bakım hizmetleri kapsamında 
191 milyon TL, özel bakım merkezlerinden hizmet 
alan engelli vatandaşlarımız için 30 milyon TL, 
sosyal ve ekonomik destek, doğum yardımı ve 
diğer alanlarda ise 44 milyon TL ödeme yapılarak 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 
tarafından toplam 265 milyon TL destek 
sağlanmıştır.

SÖYLEŞİ / INTERVIEW
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Dünyanın her yanında bunca ekonomik müzayaka  
varken bazı insanların harcama ve tüketme iştihası 
ile sınırsız eğlence ve öğütme alışkanlığı bir yanda, 
tüketim ruhuna aykırı olarak bir dilim ekmeğe 
muhtaç olanların, kimsesizlerin, sokakta kalmışların, 
ocağı tütmeyenlerin intiyaçları diğer yanda.  Bir 
düşünün, son bir aylık harcamalarınız içerisinde  
“israf” tanımına girecek fuzulî masrafları bir yerde 
biriktirmiş olsaydınız acaba dünyanın bir yerinde 
ekmeğe muhtaç kaç insanın karnı doyardı? Yanlış 
anlaşılmasın, kimsenin yaşama  hakkına veya kendi 

anlayışına göre eğlencesine karışmak değil niyetimiz. 
Biz sadece ihtiyaçtan ve israftan bahsediyoruz.  
Sosyal yardım kurumlarından pek çoğunun gittikçe 
yozlaşarak ticarî menfaat şebekelerine dönüştüğü, 
vermekten ziyade alma, paylaşmaktan çok sahiplenme 
felsefesinin toplumun üzerine püskürtüldüğü bu 
çağın en büyük problemlerinden birisi israf diğeri de 
dengesiz gelir dağılımıdır.  Yazık ki varsılın yoksulu 
görmezden gelmesi işte bu anlayışın  ürünü olarak 
gitgide yaygınlaşmaktadır. Oysa modern çağlara 
gelesiye kadar insanlar, dinlerinin naslarına uygun 

VAKIF 
ZARAFETİ

FOUNDATION (WAQF) 
ELEGANCE

İSKENDER PALA: “VAKIF ANLAYIŞIYLA 
ŞEKİLLENMİŞ, VAKIF KÜLTÜRÜYLE YOĞURULMUŞ 
BİR ŞEHİR BÜTÜN MİLLETİN RUHUNA İŞLEYEN BİR 
ZARAFET OLUR, GÜZELLİK OLUR, ANLAYIŞ OLUR.”

İSKENDER PALA: “A CITY SHAPED BY A FOUNDATION (WAQF) 
UNDERSTANDING AND CREATED BY A (WAQF) FOUNDATION 
CULTURE BECOMES AN ELEGANCE, BEAUTY AND 
UNDERSTANDING SYMBOLTHAT PENETRATES INTO THE SOUL 
OF THE NATION”
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paylaşım emrine uyarak bu soruna büyük ölçüde çözüm 
getirebilmişlerdi. Öyle ki, Hıristiyanlık ve Musevilik bunu 
daha çok kilise çatısı altında yaparken, Müslüman 
toplumlarda yardımlaşmanın daha laik bir ortamda ve 
vakıflar aracılığıyla yapıldığı görülürdü.
Vakıf, hakikatte yalnızca vermeye yönelik bir 
kuruluş olup ulvi bir amaca hizmet eder. Bu amaç 
doğrultusunda gelirini, emeğini veya malını vakfeden 
insanlar, belli şartlar dahilinde kıyamete kadar aynı 
hizmetin devam etmesini isterler. Söz gelimi imaret 
veya aşevi kuran bir zengin, buradan yararlanması 
öngörülen insan sayısına göre bir akarını bu işe tahsis 
eder ve bu hizmetin sonsuza kadar aynı biçimde 
devamını sağlayacak tertibi alır. Giyim kuşamdan 
maddi yardıma, yiyecek dağıtımından sıcak aş 
yedirmeye, öğrenci okutmaktan hasta tedavi etmeye,  
hayvan bakımından piyasayı sübvanse etmeye kadar 
pek çok alanda kurulan bu vakıflar, aslında biraz da 
toplumun sosyal dengesini muhafazaya yönelik olarak 
çalışırlardı. Hatta bazı  vakıf uygulamalarına 
göre, yardım alanların onurları incinmesin 
diye,  gecenin bir yarısında, yoksulların 
kapıları çalınıp eldeki paket eşiğe 
bırakılarak kaçılır gidilirmiş. Ne zarafet!..
Tarihlerimiz  vakıflar hakkında bugünün insanını 
hayrete düşürecek bilgiler kaydederler. İşte örnek: 
Fatih’in kurduğu vakıftan günde 1100 ihtiyaç sahibi aş 
yerken ilerleyen çağlarda aynı vakıf gelirleri 3000 kişiyi 
doyurabilir konuma gelmiş. Şu rakamlar İstanbul’daki 
vakıfların yüzyıllara göre nasıl arttığını gösterir: 
Fetihten 1521’e kadar İstanbul’da kurulan vakıf adedi 
1163;  1547 yılı sayımına göre buna ilave edilen vakıf 
sayısı 1268; 1579 tutanaklarına göre 1193 daha; 1597 
verilerine göre 407 daha. Yani kentin ilk 150 senesinde 
toplam 3180 vakıf kurulup hizmet verir konuma gelmiş.  
Bu kadar vakfın geliri elbette kenti imar etmeye, sanat 
ve kültür yönünden üst kimliğe taşımaya yetecektir. 
Öyle ki bunların her biri binlerce yoksul ile muhatap 
olabiliyordu. İsterseniz içlerinden birini mercek altına 
alalım ve 1493 yılında Ayasofya Vakfı’nın gelir dökümü 
şöyle: İstanbul’da 2350 dükkan, 33 imalathane, 4 han, 
2 hamam, 987 ev. Aynı yıllarda Fatih vakıflarının gelir 
toplamı yevmî 1 milyon 500 bin akçe; devlet bütçesi ise 
yevmî ortalama 1 milyon akçe. Yani devlet bütçesinden 
fazla geliri olan bir vakıf... Şimdi sormak lazımdır; acaba 
böyle bir şehirde aç ve açıkta  kalan olur da, kimsesiz bir 
kimse bulunur mu?!.. Öteki türlü söyleyelim: Yalnızca 
son bir aylık harcamalarımızın israf kısmını bir defaya 

mahsus bir vakfa bağışlasak  yahut işletsek, bir sonraki 
yılın aynı ayında hiç olmazsa birkaç sokak çocuğuna 
ayakkabı da mı almış olmayız sizce?!.. 
Hatırlıyorum, daha çeyrek yüzyıl öncesinde bazı vakıflar 
vermek için değil de almak için kurulmuş gibiydi. Vakfa 
veren eller yazık ki bazı çevrelerde vakıf birikimlerinden, 
gelirlerinden, arazilerinden ve gayr-i menkullerinden 
bir şeyler alabilmeyi amaçlamış durumdaydı. Onların 
bazısı, çıkar şebekelerinin birtakım hukuksal engelleri 
aşmak için kağıt üzerinde var gösterdikleri sosyal 
yardım kurumları; bazıları da metruk bir tarihî binaya 
el koymak için uydurulmuş boş senetler hükmünde 
çalışırdı. Herkes elini vicdanına koysun, “Vakıf 
sabunundan yiyen farenin gözü kör olur!” anlayışına ne 
oldu?!..  O vakitler en çok Vakıflar Genel Müdürlüğünün  
kiracısı vardı. Ama kirası bir türlü ödenmeyen mülklerin 
en çoğu da yine onların envanterindeydi. Değerinin 
bazan binde biri karşılığında birilerine vaktiyle peşkeş 
çekilen vakıf binaları nasıl olsun da gelir getirip vakfın 
kasasından yoksulları yararlandırsındı ki?!..  Üzerinde 
semtler, mahalleler, zeytinlikler kurulu vakıf arazileri 
nasıl kendini kurtarıp yoksullara aş olmaya, iş olmaya 
yarasındı ki?
Bugün çok şükür ki devletimizin en verimli 
çalışan kurumlarından biri de Vakıflar 
Genel Müdürlüğüdür.  Bana göre en verimli 
yatırımları da ecdadın eserleri üzerinde 
yaptıkları restorasyonlardır. 
Çünkü şehrin imarı gönüllerin imarı sayılır. Şehrin 
duvarlarını vakıf denilen tuğlalarla ördüğümüzde 
medeniyet geri dönmeye başlar. Geri dönen şehir 
yeniden çocuklarımıza kimlik olur, topluma anlayış 
katar.
Şahsiyetleri mekânlar oluşturur. Coğrafya kadar 
şehirler de etki eder insanın kişiliğine. Doğulu insan 
ile Batılı insanın macerası biraz da bu mekânların 
macerasıdır. Şehir ile kasabanın, köy ile mezranın 
farkı, bilgi ve kültür olarak yansır benliğimize. Hatta 
bir şehrin iki ayrı semtinde bile ayrı kişilikler kazanır 
insanlar. Muhit ile merkezin, varoş ile kapitolün farkı 
kadim ile özentinin farkı kadar belirgindir üzerimizde. 
Tarihî bir semtte büyüyen çocuk ile eğlence muhitinde 
yetişen çocuğun bilinci elbette farklı olacaktır. Bu 
bakımdan vakıf anlayışıyla şekillenmiş, vakıf kültürüyle 
yoğurulmuş bir şehir bütün milletin ruhuna işleyen bir 
zarafet olur, güzellik olur, anlayış olur. Atalarımızın 
hoşgörülü hayatı belki de yaşadıkları bu mekân 
duygusundan  kaynaklanıyordu. Şimdiki keskin 
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While there are so many economic distress and poverty all over 
the world, on the one hand some people’s appetite for spending 
and consumption and their unlimited entertainment and grin-
ding habits and the needs of those to a slice of bread contrary 
to the consumption spirit, the orphans, people who are home-
less on the streets and those who do not have a hot stove on 
the other. Just think, if you had accumulated the unnecessary 
expenses that would be defined as “waste” in your last month’s 
expenditures, how many people in need of bread would be fed 
somewhere in the world? Do not be misunderstand, it is not our 
intention to interfere with anyone’s right to life or entertain-
ment according to their own understanding. We’re just talking 
about need and waste. One of the biggest problems of this age, 
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in which many of the social aid institutions have degenerated 
increasingly and turned into networks of commercial interests 
and the philosophy of taking rather than giving and owning 
rather than sharing is sprayed on the society, one of the biggest 
problems is waste and the other is unbalanced income distri-
bution. Unfortunately, the ignorance of the poor by the rich 
is becoming more and more widespread as a product of this 
understanding. However, until modern times, people were able 
to solve this problem to a large extent by following the order of 
sharing suitable with the verses of their religion. That is to say, 
while Christianity and Judaism were doing this mostly under 
the roof of the church, it was seen that helping each other in 
Muslim societies was done in a more secular environment and 
through foundations.
The foundation is, in fact, an organization that aims to give 
only and serves a divine purpose. People, who dedicate their 
income, labour or property for this purpose, want the same 
service to continue till doomsday, under certain conditions. For 
example, a rich person who establishes an imaret or soup kit-
chen allocates a revenue to this work according to the number 
of people expected to benefit from it and takes the arrangement 
that will ensure the continuation of this service in the same way 
forever. These foundations, which were established in many 
fields from clothing to financial aid, from food distribution to 
hot meals, from educating students to treating patients, from 
animal care to subsidizing the market, actually used to work to 
preserve the social balance of the society. In fact, according to 
some foundation practices, in order not to hurt the honour of 
those who receive aid, the doors of the poor were knocked on in 
the middle of the night and the package in hand was left on the 
threshold, and then the person who left the package would run 
away. What a grace!...
Our history record information about foundations that will 
astonish today’s people. Here is an example: While 1100 people 
in need were eating food in the foundation established by Fatih, 
the same foundation incomes came to a position to feed 3000 
people in the following ages. The following figures show how 
the foundations in Istanbul have increased over the centuries: 
The number of foundations established in Istanbul from the 
conquest to 1521 is 1163; According to the 1547 population 
census, the number of foundations added to this is 1268; 1193 
more according to the 1579 minutes; 407 more according to 
1597 data. In other words, in the first 150 years of the city, a 
total of 3180 foundations were established and became ready 
to give service. The income of so many foundations will certa-
inly be enough to reconstruct the city and carry it to a higher 
identity in terms of art and culture. So much so that, each of 

bakış açıları belki de vakıf münhanisi içermeyen, 
kubbeden ve eyvandan yoksun keskin duvarlar ve 
köşelerden kaynaklanıyordur, düşünmek lazım. Vakıf 
marifetiyle imar edilen şehirlerin münhanileridir 
mekana güzellik veren. Ve münhanileri kaybeden 
insan renk ve ahengi de yitirir. İnsanların köşeli 
duvarlar arasında, paravanlar içinde mutlu olmaları 
imkânsızlaştı gitgide. Başını yastığa koyunca tavanın 
nakışları arasından uzak yolculuklara çıkan, kündekârî 
pervazların çerçevelediği ufuklardan aşıp giden kadim 
zaman güzelleri vakıf anlayışı geri dönmeden asla 
geri dönmeyecekler. Ayağı toprağın münhanilerine 
değmeyen insanın kara toprak ile alışverişi ne olabilir 
ki? Unutmayalım, şahsiyetleri mekânlar belirler... Ben 
çocuklarımızın, vakıf ruhu sinen şehirlerde büyümelerini 
isterdim…
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ŞEHRİN İMARI GÖNÜLLERİN İMARI 
SAYILIR. ŞEHRİN DUVARLARINI 
VAKIF DENİLEN TUĞLALARLA 

ÖRDÜĞÜMÜZDE MEDENİYET GERİ 
DÖNMEYE BAŞLAR. GERİ DÖNEN 
ŞEHİR YENİDEN ÇOCUKLARIMIZA 
KİMLİK OLUR, TOPLUMA ANLAYIŞ 

KATAR.

BECAUSE THE CONSTRUCTION OF THE CITY 
IS CONSIDERED THE CONSTRUCTION OF THE 
HEARTS. WHEN WE BUILD THE WALLS OF THE 

CITY WITH BRICKS CALLED FOUNDATIONS, 
CIVILIZATION BEGINS TO RETURN. THE 

RETURNED CITY BECOMES AN IDENTITY 
FOR OUR CHILDREN AGAIN AND ADDS 

UNDERSTANDING TO THE SOCIETY.
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them could deal with thousands of poor people. Let us exami-
ne one of them if you wish, and the income breakdown of the 
Hagia Sophia Foundation in 1493 is as follows: 2350 shops, 33 
workshops, 4 inns, 2 baths, 987 houses in Istanbul. In the same 
years, the total income of Fatih foundations was 1 million 500 
thousand akçe (small silver coin) per day; the state budget is 
1 million akçe per day. In other words, a foundation which has 
a more income than the state budget... Now it is necessary to 
ask; if, is there anyone who is starving, or is there a homeless 
person in a city like this?!... Let’s say it in the other way: If we 
donate only the wasteful part of our last month’s expenditures 
to a foundation for one time only or run it, won’t we have bou-
ght shoes for at least a few street children in the same month of 
the next year?!..
I remember, until only quarter of a century ago, as if some 
foundations were established not to give but to receive. People 
who donate to the foundation, unfortunately, aimed to get 
something from their foundation savings, income, lands and 
real estate in some environments. Some of them were working 
as social welfare institutions that the interest networks were 
showing to exist on paper with purpose of overcoming some le-
gal obstacles, and some of them were working as blank promis-
sory notes fabricated to seize an abandoned historical building. 
Everyone should put their hands on their conscience, “A mouse 
that eats foundation soap becomes blind!” What happened to 
this understanding?!.. At that time, there were mostly tenants 
of the Directorate General of Foundations. But most of the 
properties, rent of which was never paid, were still available in 
the scope of their inventory. How could the foundation buildin-
gs, which were made benefits available at one time to someone 
in return for one thousandth of their value, generate income 
and enable the poor to benefit from the foundation’s revenues . 
How could foundation lands, on which districts, neighbourhoo-
ds and olive groves were built, save themselves from its current 
situation and serve to feed the poor and to find a job them? 
Today, thank goodness, one of the most productive institutions 
of our state is the Directorate General of Foundations. In my 
opinion, the most productive investments are the restorations 
made on the works of the ancestors. Because the construction 
of the city is considered the construction of the hearts. When 
we build the walls of the city with bricks called foundations, 
civilization begins to return. The returned city becomes an 
identity for our children again and adds understanding to the 
society.
Spaces create the personalities. Cities, as well as geography, 
affect a person’s personality. The adventure of the Eastern 
people and the Western people is partly the adventure of these 

places. The difference between the city and the town, the 
village and the hamlet, is reflected in personality as knowled-
ge and culture. Even in two different districts of a city, people 
acquire different personalities. The difference between the 
neighbourhood and the centre, the suburb and the capitol is as 
clear as the difference between the ancient and the wannabe 
on us. Of course, the consciousness of a child who grows up in 
a historical district and a child who grows up in an entertain-
ment district will be different. In this respect, a city shaped by 
the understanding of foundation and kneaded by the culture of 
foundation becomes an elegance, beauty and understanding 
that penetrates into the soul of the whole nation. Perhaps the 
tolerant life of our ancestors were stemming from this sense of 
place in which they lived. It is necessary to consider that the 
current sharp perspectives are perhaps arising from the sharp 
walls and corners that do not contain foundation motifs and 
that are lack any domes and iwans. It should not be forgotten 
that the motifs of the cities that were built with the help of 
the foundation give beauty to the place. And the person who 
loses the motifs of the city also loses the colour and harmony. 
It has become more and more impossible for people to be 
happy between angular walls and screens. The beauties of 
ancient times, who set out on far journeys by looking through 
the embroidery of the ceiling when they put their heads on the 
pillows and who go beyond the horizons framed by the künde-
kari (a decorative joinery technique) sills, will never come back 
until the understanding of foundation comes backs. What kind 
of an exchange can be the person, whose feet do not touch the 
beauties of the earth, with black earth?
Let’s not forget, spaces determine the personalities... I would 
like our children to grow up in cities where the spirit of founda-
tions permeated in their hearts...
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AMAÇ OTİZMLİ ÇOCUKLARI ERKEN TANI 
VE EĞİTİMLE TOPLUMA KAZANDIRMAK, 
OTİZMLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN 
EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEN 
EŞİT ŞART VE FIRSATLARLA 
YARARLANABİLMELERİNİ SAĞLAMAK

PURPOSE IS TO REINTEGRATE CHILDREN WITH 
AUTISM INTO THE SOCIETY THROUGH EARLY 
DIAGNOSIS AND EDUCATION AND TO ENSURE 
THAT CHILDREN WITH AUTISM AND THEIR 
FAMILIES CAN BENEFIT FROM EDUCATION AND 
HEALTH SERVICES IN EQUAL CONDITIONS AND 
OPPORTUNITIES

Tohum Otizm Vakfı hakkında bilgi verir misiniz?
Tohum Otizm Vakfı 2003 yılından bu yana 
otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma 
kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim 
ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla 
yararlanabilmeleri sağlamak amacıyla kar amacı 
gütmeden, kamu yararına çalışmalarını sürdürüyor. 
Çalışmalarımızı hem ulusal hem de uluslararası çapta 
sürdürüyoruz. 19 yılda toplam 36 büyük ulusal ve 
uluslararası proje imza atan vakfımız; gerek okulu, 
gerek otizm konusunda yaptığı farkındalık ve savunu 
çalışmaları, projeleri ve işbirlikleri ile Türkiye’de 
760.987 otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark 
yarattık.

Otizm nedir?
Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç 
yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farklılıktır. 
Otizmin genetik temelleri olabileceği, çevresel 
faktörlerle tetiklendiği görüşü hâkimdir. Otizmin 
çaresi ilaç değil, erken, yoğun ve kesintisiz eğitimdir. 
Erken tanı ve doğru eğitim alan çocukların yaklaşık 
yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına 
alınabiliyor, gelişim sağlanıyor, büyük ilerleme 
kaydedilebiliyor ve hatta bazı otizmli çocuklar ergenlik 
yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı 
kalmayabiliyor. 
Samsun özelinde ne gibi çalışmalarınız oldu?
Samsun özelindeki çalışmalarımız 2016 yılında başladı. 
İlk olarak 19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 

DOĞRU EĞİTİM 
MODELİYLE TOPLUMA 
KAZANDIRILAN 
ÇOCUKLAR

CHILDREN REINTEGRATED INTO 
THE SOCIETY THROUGH THE 
RIGHT EDUCATION MODEL

YENİ VAKIF / NEW FOUNDATION

Mine Narin
Yönetim Kurulu Başkanı 
Head of the Board of Executives

* Röportaj veren / Interviewee : Özgül Gürel
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Could you give some information about Tohum 
Autism Foundation?
Since 2003, Tohum Autism Foundation has been 
working on a non-profit basis for the public interest 
to reintegrate autistic children into society through 
early diagnosis and education, and to ensure that 
children with autism and their families benefit from 
education and health services under equal condi-
tions and opportunities. We continue our work at 
both national and international level. Our founda-
tion, which has signed a total of 36 major national 
and international projects in 19 years, has created 
the difference in the lives of 760,987 children with 
autism and their families in Turkey with its own 
school, awareness and advocacy activities, projects 
and collaborations related to the autism.
What is autism?
Autism is a complex developmental difference that is a congenital disease and usually 
recognized in the first three years of life. There is a prevailing view that autism may have 
genetic basis and is triggered by environmental factors. The cure for autism is not me-
dicine, but it is possible to cure it through early, intensive and uninterrupted education. 
In approximately fifty percent of children with early diagnosis and proper education, the 
symptoms of autism can be brought under control, development can be achieved, a great 
progress can be made, and in fact, some children with autism may have not any different 
from their other friends when they reach puberty.
What kind of work did you do in Samsun?
Our works specific to Samsun started in 2016. First of all, we organized the “Provincial 
Education Conference” for the education of children with autism for families and teac-
hers in cooperation with the Special Education Department of 19 Mayıs University. In 
the same year, we organized seminars on autism by making cooperation with Children’s 
Association with Autism (SODER) in Samsun. In 2017, Samsun was one of provinces 
where Tohum Autism Portal became widespread. This year, on April 8, we met with the 
Psychology Society of Samsun 19 Mayıs University at the “Autism Spectrum Disorder 
Seminar”.
Finally, could you share the message of President of your Foundation with us?
“Education is of a vital for people with autism. If our children with autism can be a part 
of education with the right education model, we can reintegrate 50 percent of them into 
society. This is the reason that motivates us exceedingly still today when we are estab-
lishing a foundation. Tohum Autism Foundation continues to work to ensure that the 
individuals with autism all over Turkey receive scientific-based education. The exemplary 
education studies carried out at Tohum Autism Foundation Educational Institutions 
and 141 classrooms we have opened across the country for autistic children are the 
best examples to this.  I invite philanthropists from Samsun to support the education of 
children with autism to cooperate and support the Tohum Autism Foundation to open a 
classroom or establish a school for children with autism in Samsun”

iş birliği ile ailelere ve öğretmenlere 
yönelik otizmli çocukların eğitimleri için 
“İl Eğitimleri Konferansı” gerçekleştirdik.  
Aynı yıl Samsun Otizmli Çocuklar Derneği 
(SODER) ile iş birliği yaparak otizmle ilgili 
seminerler düzenledik. 2017 yılında Tohum 
Otizm Portalı’nın yaygınlaştırma illerinden 
bir tanesi Samsun’du. Bu yıl da 8 Nisan’da 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji 
Topluluğu ile “Otizm Spektrum Bozukluğu 
Semineri”nde buluştuk.
Son olarak Vakıf Başkanımızın mesajını 
bizimle paylaşır mısınız? 
“Otizmliler için eğitim hayati önem taşıyor. 
Otizmli çocuklarımız doğru bir eğitim 
modeli ile eğitimin bir parçası olabilirse 
yüzde 50’sini topluma kazandırabiliyoruz. 
Vakfı kurarken de bugün de halen bizi en 
fazla motive eden neden budur. Tohum 
Otizm Vakfı Türkiye’nin dört bir yanında 
otizmli bireylerin bilimsel temelli eğitim 
alması için çalışmalarını sürdürüyor. 
Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’ndaki 
yürütülen örnek eğitim çalışmaları, otizmli 
çocukların eğitim alabilmesi için yurt 
çapında açtığımız 141 sınıf bunun en güzel 
örnekleri... Samsunlu hayırseverleri, otizmli 
çocukların eğitim almalarına destek 
olmaya, Samsun’da otizmli çocuklar sınıf 
açmaya veya okul kurmak üzere Tohum 
Otizm Vakfı ile işbirliği yapmaya ve destek 
olmaya davet ediyorum.”  

Özgül Gürel
Tohum Otizm Vakfı
Genel Müdür Vekili

Tohum Otizm Vakfı
Deputy General Manager

YENİ VAKIF / NEW FOUNDATION
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VAKIF KATILIM, HAZİNE 
VE MALİYE BAKANLIĞI 
TARAFINDAN 1 
MART 2022 TARİHİ 
İTİBARIYLA BAŞLATILAN, 
VATANDAŞLARIN 
TASARRUFUNDAKİ YASTIK 
ALTI ALTINLARININ 
EKONOMİYE 
KAZANDIRILMASININ 
AMAÇLANDIĞI ALTIN 
TASARRUF EKOSİSTEMİ 
PROJESİ’NE DAHİL OLDU.

VAKIF KATILIM GOT 
INVOLVED IN THE GOLD 
SAVING ECOSYSTEM 
PROJECT, WHICH WAS 
INITIATED BY THE 
MINISTRY OF TREASURY 
AND FINANCE AS OF 
MARCH 1, 2022, WITH THE 
PURPOSE OF BRINGING 
THE GOLD UNDER- 
THE-MATTRESS AT THE 
DISPOSAL OF CITIZENS 
INTO THE ECONOMY. 

VAKIF KATILIM ALTIN 
TASARRUF EKOSİSTEMİ 
PROJESİ’Nİ 
DEVREYE ALDI

VAKIF KATILIM 
COMMISSIONED 
THE “GOLD SAVING 
ECOSYSTEM PROJECT” 

Vakıf Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
başlatılan Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ni devreye 
aldı. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması 
ve aynı zamanda vatandaşların gelir elde etmeleri 
amacıyla başlatılan proje sayesinde kuruma yatırılan 
altınlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak.

Vakıf Katılım müşterileri Darphane Altın Sistemi’yle 
Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark 
etmeksizin “Çeyrek Hesap” ya da “Kazandıran Çeyrek 
Hesaplara” yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman 
yeni tarihli eş değerindeki altını (Çeyrek, yarım, tam, iki 
buçukluk veya beşlik türünde) Vakıf Katılım Şubelerinden 
çekebilecek.
İstanbul Altın Rafinerisi’nin kurduğu Kuyumcu Altın 
Değerlendirme (KAD-SİS) sisteminde vatandaşlar, 
altınlarını Türkiye’nin her yerindeki yetkili kuyumcular 
aracılığıyla haftanın her günü Vakıf Katılım hesaplarına 
kolayca ve güvenle aktarabilecek.

Osman Çelik
Vakıf Katılım 
Genel Müdürü 
 Osman Çelik, 
Director General 
of Vakıf Katılım
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“YASTIK ALTINDA YAKLAŞIK 280 MİLYAR 
DOLAR DEĞERE SAHİP 5 BİN TON ALTIN 
BULUNUYOR”
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım 
Genel Müdürü Osman Çelik, “Ekonomi yönetiminin 
fiziki altınları finansal sisteme sokmak amacıyla 
başlattığı Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’nde yer 
aldığımız için mutluyuz.  Şu anda ülke genelinde 
yastık altında yaklaşık 280 milyar dolar değere sahip 
5 bin ton altın bulunduğu tahmin ediliyor. Devreye 
alınan bu projeyle atıl halde bulunan altınların hem 
ülke ekonomisine kazandırılması hem de vatandaşın 
gelir elde etmesi sağlanacak” dedi.

Vakıf Katılım, commissioned the Gold Saving Ecosystem 
Project, initiated by the Ministry of Treasury and 
Finance. Thanks to the project, which was started with 
the aim of bringing the gold under- the- mattress into the 
economy and at the same time to ensure that the citizens 
earn income, the gold invested in the institution will be 
under the guarantee of the Savings Deposit Insurance 

Fund (TMSF) within the framework of the relevant 
legislation. 
With the Mint Gold System, Vakıf Katılım customers 
will be able to deposit their jewellery gold produced 
by the Mint into “Quarter Gold Account” or “Winning 
Quarter Gold Accounts”, regardless of their quantity. 
Then, they will be able to withdraw the newly dated 
equivalent gold (as quarter, half, full, a-two-and-a-half 
or five pieces gold) from the Vakıf Katılım’s Branches at 
any time as they wish.
In the Jewellery Gold Evaluation (KAD-SIS) system 
established by the Istanbul Gold Refinery, citizens will 
be able to easily and securely transfer their gold to 
Vakıf Katılım accounts every day of the week through 
authorized jewellers all over Turkey.
“THERE ARE 5 THOUSAND TONS OF GOLD “THERE ARE 5 THOUSAND TONS OF GOLD 
WITH A VALUE OF APPROXIMATELY 280 WITH A VALUE OF APPROXIMATELY 280 
BILLION DOLLARS UNDER- THE- MATTRESS”BILLION DOLLARS UNDER- THE- MATTRESS”
Osman Çelik, Director General of Vakıf Katılım, making 
a statement on the subject said “We are happy to take 
part in the Gold Saving Ecosystem Project, which was 
initiated by the economy management to introduce 
physical gold into the financial system. Currently, it is 
estimated that there are 5 thousand tons of gold with a 
value of approximately 280 billion dollars under-the-
mattress in the country. With this project, which has 
been put into operation, it will be possible to bring the 
idle gold into the country’s national economy and to 
generate income for the citizens.”

EKONOMİ YÖNETİMİNİN FİZİKİ 
ALTINLARI FİNANSAL SİSTEME 

SOKMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ALTIN 
TASARRUF EKOSİSTEMİ PROJESİ’NDE 

YER ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ.

WE ARE HAPPY TO TAKE PART IN THE 
GOLD SAVING ECOSYSTEM PROJECT, 

WHICH WAS INITIATED BY THE ECONOMY 
MANAGEMENT TO INTRODUCE PHYSICAL 

GOLD INTO THE FINANCIAL SYSTEM.
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VAKIF KATILIM’A 
CITIBANK’TAN 
“MÜKEMMELLİK 
ÖDÜLÜ”
“EXCELLENCE AWARD” 
FROM CITIBANK TO 
VAKIF KATILIM
VAKIF KATILIM, SWIFT 
İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN 
YAKALADIĞI YÜZDE 99’UN 
ÜZERİNDEKİ HATASIZ 
İŞLEM ORANIYLA CITIBANK 
TARAFINDAN VERİLEN 
UÇTAN UCA OTOMASYON 
MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ’NE 
(STP) LAYIK GÖRÜLDÜ.

VAKIF KATILIM WAS 
DEEMED WORTHY OF THE 
END-TO-END AUTOMATION 
EXCELLENCE AWARD (STP) 
GRANTED BY CITIBANK, 
WITH AN ERROR-FREE 
TRANSACTION RATE ABOVE 
99 PER CENT IT OBTAINED 
OVER SWIFT 
TRANSACTIONS.

Katılım finans dünyasına yepyeni bir 
soluk getiren Vakıf Katılım, SWIFT 
sistemi üzerinden gerçekleştirdiği 
işlemlerde yakaladığı hatasızlık 
oranıyla küresel bankacılık 
sektörünün en önemli kuruluşları 
arasında yer alan Citibank’ın Uçtan 
Uca Otomasyon Mükemmellik 
Ödülü’nün (STP) sahibi oldu.
HATASIZ İŞLEM ORANI YÜZDE 
99’UN ÜZERİNDE
SWIFT merkezi ve muhabir 
bankaların Uçtan Uca 

Otomasyon’la ilgili belirlemiş oldukları 
kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen 
değerlendirme sonucunda Vakıf 
Katılım’ın bir finans yılı içerisinde 
gönderdiği SWIFT mesajlarında 
hatasız işlem oranının yıllık yüzde 
99’un üzerinde olduğu belirlendi.  
Osman Çelik: “Global ölçekteki ko-
numumuzu her geçen gün daha da 
güçlendiriyoruz”
Vakıf Katılım Genel Müdürü 
Osman Çelik konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti: “Sahip 
olduğumuz üstün teknolojik altyapı, 
alanında yetkin insan kaynağımız, 
etkin ve verimli hizmet anlayışımız 
sayesinde Citibank tarafından Uçtan 
Uca Otomasyon Mükemmellik 
Ödülü’ne layık görüldüğümüz için 
mutluyuz. Yenilikçi ve inovatif 
uygulamalarımızla uluslararası 
ödemelerin hatasız, güvenli ve hızlı 
bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor, 
ortaya koyduğumuz faaliyetlerle 
global ölçekte konumumuzu her 
geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de üstün 
hizmet verme anlayışımızla 
şekillenen çalışmalarımızı ödüllerle 
taçlandırmaya devam edeceğiz.  
Bu kıymetli ödülü Kurumumuza 
taşımamızda emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarımı tebrik 
ediyorum.”

Bringing a brand-new breath to 
the world of participation finance, 
Vakıf Katılım won the End-to-End 
Automation Excellence Award (STP) 
granted by Citibank, one of the most 
important institutions of the global 
banking sector, with the error-free 
rate it achieved in the transactions it 
carried out over the SWIFT system.
ERROR-FREE TRANSACTION 
RATE ABOVE 99 PER CENT
As a result of the evaluation carried 
out within the framework of the rules 
determined by the SWIFT centre and 
correspondent banks regarding End-to-
End Automation, it was determined that 
the error-free transaction rate in the 
SWIFT messages sent by Vakıf Katılım 
within a financial year was above 99 
per cent.
Osman Çelik: “With each passing day 
we are strengthening our position on a 
global scale”
Osman Çelik, Director General of Vakıf 
Katılım made the following statement 
on the subject: “We are happy to be 
deemed worthy of the End-to-End 
Automation Excellence Award granted 
by Citibank thanks to our superior 
technological infrastructure and our 
acknowledged expert human resources 
and our effective and efficient service 
approach. With our innovative and 
progressive applications, we ensure 
that international payments are made 
faultlessly, safely and rapidly and we 
strengthen our position on a global 
scale with the activities we put forth. In 
the upcoming period, we will continue 
to crown our efforts, which are shaped 
by our understanding of providing 
superior service, with awards. I 
congratulate all my colleagues who 
contributed to bring this precious 
award to our Institution.”
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FOR OUR CIVILIZATION
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