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T A K D İ M 

Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla 

Memleketimiz bir çok yönlerden olduğu gibi, eski 
eser bakımından da zengin bir ülkedir. Atalarımız, bulun
dukları yerlerde herbiri birer san'at şaheseri olan muhte
şem eserler yaptırmışlardır. Dinî, hayrî ve içtimaî hizmet
lerin ifası için, zamanın mahir mimarlarının san'at duygu
ları ve üstün zevkleri ile meydana get irdik ler i , bugün da
hi büyük bir ihtişamla ayakta duran, zarafet ve incelikleri 
ile akıllara durgunluk veren binlerce nadîde eseri, Türk-
İslâm Medeniyetine kazandırmışlardır. 

Ancak, bir eserin sağlam oluşu, zarafet ve inceliği 
onu meydana getiren kimsenin, ustalık ve dehasını ifade 
edeceği gibi , büyük bir emek mahsûlü olarak meydana 
getir i len bu eserlerin, ori j inal değerlerine ve mimarî tarz
larına halel vermekesizin it inalı bir şekilde ve zamanında 
onarıp muhafaza etmekte, daha sonraki nesil lerin ataları
na ve kendi medeniyetlerine olan sadakat ve bağlılığını 
ortaya koyar ve hizmetin devamını sağlamış olur. Bu i t i
barladır k i , necip mi l let imizin vefakâr evlâtları, dün oldu
ğu g.'bi bu gün de yarın da ecdad yadigarı menkûl ve 
gayrimenkul her türlü eski eseri en iyi şekilde muhafaza 
edecek ve bunlara yenilerini ekleyerek atalarının ruhlarını 
şad edecek ve memleketimizi mesud ve müreffeh bir ül
ke haline getireceklerdir. 

Bu inançladır ki, Genel Müdürlüğümüz çeşit l i hayrî 
hizmetlerinin yanı sıra bir taraftan cami, medrese, han, 
hamam, sebi l , kervansaray, ve saire gibi vakıf eski eser
leri onarmakta, diğer taraftan memleketimizin çeşit l i ye
rinde yeni yeni modern bina ve iş hanları yaptırarak hay 
rî hizmetlerine kaynak temin etmektedir. 



Ayrıca mevcud eski eserlerin muhafazası için, tesbit 
ve tescil edilmesi çok ehemmiyetli olduğundan, eleman
larımız alfabetik sıraya göre vilâyet vilâyet bütün Türkiye 
sathındaki vakıf eski eserlerin tesbit ve tescil işlemini 
hızlı bir şekilde, büyük bir ciddiyet ve i t ina ile yürütmek
tedir ler. Böylece yurdumuzdaki vakıf abide ve eski eser
lerin resim ve planları yeterli bilgi ile mücehhez olarak 
peryod.'k kitaplar halinde neşredilerek, alakalı herkese 
özellikle genç kuşaklarımıza ve memleketimizi ziyaret 
eden yabancı turistlere bu eserler hakkında bilgi veri l
meğe çalışılmaktadır. Hedefimiz, ülkemizde duyulmayan, 
bilinmeyen ve onarılmayan bir eski eserin kalmamasıdır. 

Üim ve san'at çevrelerimizce birinci sayısı büyük bir 
ilgi ve rağbet gören bu eserin ikinci sayısını da mi l let imi
zin hizmetine sunmaktan büyük bir haz ve mutluluk duy
maktayız. Kıymetli düşünceleri ile bize destek olan i l im 
adamlarımıza, eserin hazırlanmasında ve neşrinde emeği 
geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Sa'yü gayret bizden muvaffakiyet Allahdan'dır 

Vakıflar Genel Müdürü 

Prof. Y. Müh. Osman N. Çataklı 

« 

ÖN SÖZ 

Anadolunun dokuz yüzyıllık Türk hakimiyetinde, Milli 
Kültürümüzü, Sanatımızı ve tarihimizi aksettiren eserlerin 
çokluuğu karşısında ne kadar gururlansak azdır. Yurdumu
zun hemen her köşesinde, beldeleri süsleyen, Ecdat yadi
garı, Türk Mimari eserlerinin tanıtılması, tespiti, onların bü
tün insanlığın gözleri önüne çıkarılması gerekmektedir. 
Ancak bugüne kadar, bu iş tam manası ile yapılamamış, 
bazı yerli araştırması ve gayretkeş kişilerce satıhta kalan 
ve belirli bir çevrenin dışına çıkamayan neşriyatlar yapıl
mıştır. 

Bazı Avrupalı seyyahlar ve araştırmacılar ise, gidip 
gördükleri yerlerde Türk devri eserlerinden ziyade, Antiki
teye önem vermişler, pek az da Türk eserlerinden bahset
mişlerdir. 

Öte yandan, yüzyıldan daha önceye gitmeyen bu ince
lemeler, araştırmacıların Anadoluya geldiklerinde, çeşitli 
güçlüklerle karşılaşmaları ve ulaşım zorlukları nedeni ile 
eserleri yerlerinde görememeleri ve Türk mimarisine fazla
ca aşına olmamaları nedeni ile Milli iMimarimizin detayları
na inmemişlerdir. 

Türk Mimarisinin bütün hususiyetlerini ortaya koymak 
için evvela eserlerin tam bir tespitinin gerektiği ve buna 
göre bilimsel çalışmaların yapılabileceği bir gerçektir. 
Bu gerçeğin ışığında 1969 yılında başlanmış olan bu yayı
nın 1 ci cildinde alfabetik sıraya göre, A harfinde bulunan 
iller ve bu illerdeki eserler tanıtılmıştır. II ci ciltte ise 6 
ilimizdeki eserleri ele almış bulunmaktayız. 



Daha çok bir rehper mahiyetinde olan ve tanınmış 
eserlerin yanı sıra bilinmeyen kıyıda köşede kalmış yapı
larda ortaya çıkarmaktadır. Fazla bir iddiası bulunmayan 
bu küçük rehber kitabın, esasen tahdit edilmiş olan kapa
sitesi, ilmi çalışmalara yardımcı olmaya çalışmak ve kolay 
taşınabilir bir kitap olması içindir . 

Böylece Türk Mimari Sanatının bilinmeyen eserlerini 
ortaya koymakla, Türk Sanatına yapacağımız katkıda, eli
mizde olmadan yapacağımız yanlışlıkların hoşgörü ile kar
şılanacağını ümit etmekteyiz. 
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BALIKESİR'İN KISA TARİHÇESİ : 
Anadolunun batısında, eski adıyla Mysia da kurulmuş 

olan Balıkesir, Kadim devirlerden beri kullanılan büyük 
bir ana yol üzerinde bulunması, önemini biraz daha ortaya 
koymaktadır. 

Eski devirlerde bu havalide bulunan ve birkaç defa 
yer değiştirmiş olan bugünkü şehrin, ne zaman ve kimler 
tarafından kurulmuş olduğu katiyetle bi l inmemektedir. Her 
ne kadar, İbni Batuta seyahatnamesinde şehrin, Kara İsa-
bey tarafından kurulduğu kaydedilmekte isede, Balıkesir 
isminin daha eskiye dayandığı sanılmaktadır. Buna göre, 
muhtemelen Palaeo-Kastro (Eski Hisar) adından bugünkü 
adının oluştuğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de, burada müs
tahkem mevki durumunda olduğu ve bir kalesi bulunduğu 
görülmektedir. Bununla beraber 12. yy sonlarında,, Selçuk
luların yıkılması sonucunda Anadoluda kurulmuş'olan bey
likler hakimiyeti sırasında bu bölgede Karesi Beyliğinin 
mevcudiyetini görmekteyiz. 

Yarım asır civarında karesi beyliği hakimiyetinde ka
lan bölge, daha sonra Orhan Gazi tarafından tamamen Os
manlı hakimiyetine sokulmuştur. Fakat bu geçiş karesi bey
liğinin adını tamamen si lmemiş, bilakis Osmanlı devletinin 
mülki ve idari taksimlerinden biri olarak devam etmişt ir. 

İlk defa Osmanlıların Anadolu eyaleti, karesi sancağına 
merkez olmuş olan şehir, 1223 H. (1818) tarihinde müsta
kil merkez olmaktan çıkmış ve Hüdavendigâr eyaletine 
balğanrmştır. II. Meşrutiyetten sonrada tekrar müstakil 
sancak haline get ir i lmiş ve adı da Balıkesir olmuştur. 

Karesi sancağına adını veren Karesi oğulları beyl iği, 
XIII yy. sonlarında veya XIV yy. başında, bu bölgeyi haki
miyetine alan ve XI yy., sonunda Orta Anadoluda devlet 
kurarak adından hahsettiren Melik Danişmen soyundan 
gelmektedir. XIII yy. sonunda Anadolu Selçuklu Devletinin 
çökmesi ile bu aileden olup uç beyliğinde bulunan Kalem 
Bey (Kalemşah) ile oğlu Karesi Bey, Bizans hududundaki 
diğer uç beyleri gibi, Bizans İmparatorluğuna istila hare
ketlerine girişerek Batı Anadolu da Mysia yi ele geçirmiş-
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lerdir. Karesi beyin hangi tarihte Mysia yi ele geçirdiği 
tam olarak bil inmemekte isede, yaklaşık olarak 696 H. 
(1293) yılından sonra olduğu kabul edilir. Çünkü aynı ta
rihlerde, Germiyan beyi Al iş' in oğlu ile Gazi Osman be
yin faaliyetleride göze çarpar. 

İbni Batuta, Balıkesirin Kalem bey ve Karesi bey ta
rafından işgal ile merkez yapıldığı ve buraya bir hayli 
halkın iskân edildiğini kaybetmektedir. Bugünkü Balıkesi
rin yakınında Agiros isimli antik bir şehrin bulunmasından 
Arap kaynaklarında şehrin adı ağıra olarakta geçmektedir. 

Karesi beyliğinin ikiye ayrılmasından sonra Bizans 
hakimiyeti altında bulunan bölgedeki Bergama, Edremit ve 
Burhaniye şehirleri kısmen bölgede baş kaldırmış, fakat 
bunlarda daha sonra alınarak Bizans hakimiyetine son ve
ri lmiştir. XIV yy. başında Karesi beyin ölümü ile devlet ida
resinin önce Demir han beye, daha sonrada Yahşi beye 
geçtiğini ve aYhşi beyin 1341 -1342 yıllarında iki defa ge
milerle Geliboluya asker çıkardığını, fakat muvaffak olamı-
yarak Bizans İmparatoru aKnta Kuzenes ile anlaşmaya mec
bur olduğunu görmekteyiz. Aclân bey zamanında ise Os
manlı beyliğinin kurucularından Osman bey ve Orhan bey 
ile iyi geçinme yoluna girmişt ir. Beyliğin Osmanlı idaresine 
geçmesi ile de Karesi, Anadolu beyler belyiğine bağlı san
cak haline get ir i lmişt ir . 1841 de Hüdavendigar vilâyetine 
bağlanmıştır. 
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«BALIKESİR'DE BULUNAN ESERLER» 
YILDIRIM İMARET CAMİİ VF KÜLLİYESİ : 

Kendi ismiyle tanınan mahallede bulunmaktadır. Balı-
kesirdeki Osmanlılar devrinden kalma en eski eserdir. Ki
tabesi bulunmamakla beraber çeşit l i kaynaklar ve Vakfi
yesine göre XIV yılın ikinci yarısında 791 H. (1388) tari
hinde Yıldırım Bayezid han tarafından yaptırı lmıştır. Za-
ğonos paşa camii yapılıncaya kadar şehrin en büyük ca
mii olan esere halk arasında eski cami'de denilmekte
dir. Fakat Vakıf kayıt defterlerinde eserin ismi yıldırım 
camii olarak geçmektedir. Zamanla tahribata uğramış 
olan eser bir kere 1234 H .ve bir kerede 1313 H. yılında 
tamir et t i r i lmişt i r . Halk arasında evvelce ki l ise olduğu, 
sonradan camie çevri ldiği rivayeti bulunmakta isede bu 
durum eserin konstrüksiyonu bakımından mümkün değildir. 
Bazı r ivayetlere göre bina 1234 H. yılında tamir edilerek 
bu günkü durumunu almıştır. Bu tamirden sonra 1313 H. 
yılındaki depremde büyük hasar görmüş ve çatısı çökmüş
tür. Eserin eski bir ki l ise olması rivayetine gelince : Bu
günkü durumu ile kuzey güney istikametinde boyuna dik
dörtgen plânı ve iki sıra sütun dizisi ile üç nete (Sahna) 
ayrılmış olan plân tert ibi ilk bakışta eski hıristiyan bazili
kalarını hatırlatmaktadır. Bilhassa eserin neflenni ayıran 
ve aynı zamanda ust örtüyü taşıyan kemerlerin istinat et
tiği sütunların Bizans menşeil i olması., eserin kilide olması 
ihtimalini ortaya koymaktadır* Bir kil ise mimarisinin 
hususiyetleri bu yapıda asla görülmemektedir. Bir defa 
eserin boyuna r1 kdörtgen plânı kuzey g ü n t y istikametinde 
uzanmaktadır. Hu konum, ki l iselerin doğu-batı yönünde olan 
plân tert ibine ı.;ygun gelmemektedir. İkinci olarak camiin 
güney duvar.» aym zamanda mihraplı bir kıble duvarsıdır 
ki bu duru. ı aynı zamanda kuzey-güney aksı teşkil etmek 
tedir. Dijte taraftan kilise mimarisinde bulunması gereken 
Narteks vdış ve iç narteks) Berna ve Apsis kısımları bu 
binada bulunmadığı gibi orta aks üzerinde bulunması ve 
aksın doğu batı ist ikametinde olması gerektiği haldee bu 
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durumda bu binaya ters düşmektedir. Plân tert ib i ve konst-
rüksiyon bakımından eserin eski bir kil ise olmadığının tes
piti yanında, yapıda kullanılmış olan bazı elemanların sü
tun ve sütun başlıklarının menşei hakkında eserin bulun
duğu yerde veya civarında evvelce bir ki l ise veya eski bir 
Bizans kil isesinin bulunduğu, cami yapılırken eski harabe
lerden alınan spoli parçalar yapıda tekrar kullanılmış ve halk 
arasında yanlış olarak bu parçalara istinaden eserin eski 
bir kil iseden çevri lmiş olduğu inancını uyandırmıştır. 
Plân ve dış cepheler : 

28,20x24,17 m. ebadında kuzey-güney yönünde bo
yuna uzun muntazam dikdörtgen plânlı camiin kuzey cephe
de ante duvarları arasında kalan son cemaat yeri hariç 
tutulacak olursa ibadet mekânı içten 21,90x24,30 m. eba
dında olup, mekan iki sıra halindeki sütun ve kemer kom
binezonu ile, üç nefe ayrılmakta eserin plânında Bazilikal 
plân tipi uygulanmış bulunmaktadır. 
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Yıldırım Camii Plânı 

Kuzey cephede son cemaat yerinin önü yarısı ahşap 
ve bağdadi duvarlarla kapatılarak, ibadet mekânına dahil 
edi lmişt ir. Bu kapatmadan sonrada yakın yıllarda yapılmış 
olan onarımlar esnasında birde muhtez çıkıntı ilave edil
mişt ir. Eserin beden duvarlarından daha alçak olan son 
cemaat yeri sundurmalı bir çatı ile örtülmüş bulunmakta
dır. 

Balıkesir Yıldırım Camii Yan Duvarı 

Blok kesme taştan yapılmış olan beden'duvarları alt
ta 120 m. kalınlıkta olup yukarı doğru hafif incelerek 
yükselmekte ve 2,50 metrede 1 metreye inmektedir. Ese
rin yüksekliği kaplamış olduğu alana göre fazla yüksek ol
mamakla beraber çok da basık değildir. Tavan hizasına ak-
dar 8.60 m olan yükseklik içeride ibadet mekanına bir fe
rahlık getirmektedir. 

Dış cephelerin bazı kısmlarında eski mimarinin izleri 
yapının ilk yapılışına ait izleri ihtiva etmelke beraber ge
nell ikle bütün hususiyetler geç devrin özelliğini göster-
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mekte olup, buda 1234 H. tarihinde eser üzerinde yapılan 
büyük onarım esnasında meydana geldiği anlaşılmaktadır. 
Bugün araları derzli kesme taştan yapılmış olan duvarların 
evvelce 2 sıralı tuğlalıklarla takviye edilmiş olduğu görül
mektedir. 

Eserin kıble cephesi de diğer cepheler gibi sade ol
makla beraber birinci sırada mihrabın iki yanında bulu
nan dikdörtgen pencereler ve bu pencerelerin altında, yu
varlak kemerli iki pencere kıble cephenin inşai unsurla
rıdır. 

Batı cephe ise diğer cephelere göre daha hareketli 
bir görünüş arzeder .Burada da iki sıra halideki pencere
lerden üst sıradakiler 4 adet olup mekâna bol ışık sağla
maktadır. A l t sıradaki iç pencerenin dikdörtgen ve orij i
nal olmasına mukabil üst sıradakiler 1234 :r,rihli tamirat 
esnasında yapılmış yuvarlak kemerlidir. Dikdörtgen olan 
alt sıradaki pencerelerin üzerinde sivri yalancı kemerli 
alınlıklar yeralmaktadır. 
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Batı duvarın kuzeye yakın ucunda, bulunan yan cüm
le kapısının önündeki ahşap sundurma beden duvarların
dan ileri çıkmaktadır. Küçük bir revağa benzeyen bu sun
durmanın da 1234 H. tarihindeki onarım esnasında yapılmış 
olduğu anlaşılmaktadır Beden duvarlarını saçak altında 
dar bir si lme dolaşmakta ve saçak bu silme üzerinde giz
lenmiş bulunmaktadır. Üst örtüyü teşkil eden meyil l i 
kırma çatı kurşunla kaplanmıştır. 

Kuzey batı köşede ibadet mekânı duvarlarının bit imin
de beden duvarlarından dar bir çıkıntı yapan minarenin kare 
daidesi gene kesme taştan yaıplmış olup gövde si l indir ikt ir. 
Kaide üzerinde ve şerefe altında iik yuvarlak kordonla 
kesilen minare gövdesi üzerinde Şerefe, basit ve tezyinat-
sızdır. Bazı Kaynaklara göre minarenin Yıldırım Beyazıt za
manından kaldığı i leri sürülmekte isede bu imkân dahilin
de değildir .1234 tarihl i onarımdan önce minareninde yı
kıldığı ve bu onarım esnasında yeniden yapılmış olduğu 
sanılmaktadır. iMnaredeki işçil ik te bunu açık olarak ortaya 
koymaktadır. 

Eserin kuzey batı köşede bulunan kapısı yanı sıra, ku
zey cephede son cemaat yerine açılan dikdörtgen taş sö-
veli cümle kapısı ve bu kaıpmn iki aynında kalın 4 köşe pa
yelerin üstlerine stalakit.i başlıklar şeklinde teşkil olunmuş, 
bu başlıkları üzerine kesme taştan basık sivri kemer otur
tulmuştur. İnce profi l ler teşki l eden sivri kemerin içi kapı 
sövelerinin üzerinde aiınhk şeklinde örülmüş ve bu alınlık 
içine de 4 köşe bir çerçeve teşkil eden kitabe yeri bırakıl-
miş ise de, bugün kitabe yerinde bulunmamaktadır. Cümle 
kapısının üst si lmesi üzerinde sıva tabakası altında bazı 
motif ler in kalıntıları ilk bakışta dikakti çekmektedir. 

Kuzey de, cümle kapısının iç yüzü ise daha değişik bir 
görünüş arzeder. Beden duvarlarından hafif çıkıntı teşkil 
eden kapı söveleri üzerindeki yuvarlak kemer içi came
kanlı bir pencere ile kapatılmıştır. 
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İÇ GORUNUŞ: 
Plân şemasına göre ibadet mekânı iki sıra halindeki 

sütun ve kemer kombinezonu i!e üç nefe ayrılmış olup 
her nefte 5sütun ve 6 kemer açıklığı bulunmaktadır. Orta 
nef yanlara göre hemen hemen ikikatı gençliğinde olup 
10.40 m. dir. Yan neflerin genişliği ise 5.50 m. 
dir .Nefleri meydana getiren sütunlar devşirme olup üst
lerin de gene başka yapılardan get ir i lmiş olan başlıklar 
ve bunların da «zerinde kemer ayaklarına oturduğu tahli
yeler şeklinde impastlar bulunmaktadır. Başlıkların büyük 
bir kısmının korent t ipi olmasına mukabil hiçbir tezyinatı 
olmayan köşeleri şevli basit olanlarıda vardır. Sütunlar ka
lın dörtköşe ağaç kir işlerle kuzey güney ist ikametinde bir
birleri ile bağlanmakta olup başlıklar üzerindeki kemerle
rin ayakları 3.00 m. yükselt i lerek aradaki boşlukları yük
sek tutulmuştur. Başlıklar üzerinde üç metre yükseklikte 
tekrar birincilerden daha ince kir işlerle birbirine bağlanan 
kemer üzengileri bu kerre yan duvarlarla da birer kir işle 
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bağlanmaktadır .Yuvarlak kemerli açıklıkları üzerinde 60 
cm.lik masif duvarı takiben tavan yer almakta, fakat orta 
nef tavanı yanlara göre 15 cm. daha yüksek olarak yapılmış 
bulunmaktadır. 1313 tarihindeki zelzele sonunda yenilen
miş olan tavan boyuna uzanan tahtalarla kaplanmış, orta 
nef tavanı ince çıtalarla baklava bölümlere ayrılmıştır. 
Tavşn ortasında Barok tarzda di l iml i yuvarlak küçük bir gö 
bek bulunmakta olup, evvelce lamba askısı olan bu gö
bekten bugüne aydınlatma kablosu geçmektedir. 

Kıble duvarı ortasında bulunan mihrabı duvarlardan 
hafif çıkıntı meydana getirmekte olup beş kenarlı mihrap 
nişi kavsarası 5 kademe halinde stalaktit lerle yukarı doğ
ru daralmakta fakat üzerinde hiçbir tezyinat bulunmamak
tadır. Sadece kavsara köşe dolgularını borok tarzda iki kü
çük motif süslemektedir, üst kısım birbir ine geçmiş ahşap 
dairelerden bir kornişle n i h a y e t l e n m e k t e d i r ^ 

' Mihrabın solunda bulunan minber ise ahşaptır. Min
ber kapısı üzerindeki dikdörtgen panoda kufi yazı yegane 
süsü teşkil eder. Minberin merdiven korkulukları ve yan 
panoları ise ince tahtalardan oyularak aplike edilmiş süs
lüdür. Korkuluklar süpürgelik kısmından başlıyarak kapı ke
narında yukarı doğru bir dönüş yaptıktan sonra iki yan da 
da merdiven kenarında uzanmakta ve birbir ine geçmiş dai
reye yakın muntazam çok kenarlı geometrik şeki l ler le süs
lenmiş bulunmaktadır. 

KÜLLİYENİN DİĞER BİNALARI : 
Oldukça büyük bir avlu içinde yer alan Yıldırım 

Camiinin avlu etrafını bugün de aynı gaye ile kulla
nılan medrese odaları çevirmektedir. Dış duvarları orij inal 
durumları ile günümüze gelebilmiş olan medrese odaları
nın avlu cepheleri ahşap direkli verandalar şeklinde dü
zenlemiş olup ilk yapı i le hiç çbir alakası bulunmamakta
dır. 1312 H. zelzelesinde yıkıldıktan sonra yeniden inşaa 
edilmiş olan bu yapılar, on iki hücreden müteşekkildir. 
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ŞADIRVAN : 
Camiin avlusu ortasında ve kuzey kapının karşısında 

bulunan bugünkü şadırvanın büyük bir kısmı yeni olmakla 
beraber Şadırvan havuzunun eski ve orij inal durumuna ba
karak evvelcede burada bir şadırvanın olduğu bir gerçek
t ir . Sekiz kenarlı mermer şadırvavn havuzunun köşeleri ya
rım si l indir l ik sütunlar şeklindedir. Üst kısımda birbirini 
takip eden ince profi l ler bütün kenarları dolaşmaktadır. 
Havuz üzeri bir cemakanla kapatılmıştır. 
YILDIRIM MİSAFİRHANESİ-: 

Yıldırım camiinin kuzeydoğusundadır. Cami ile birlik
te XIV yüz yıl sonunda yapılmıştır. Yıldırım camii külliye
sinden olan eser, Orij inal durumu ile günümüze kadar gel
miş bulunmaktadır. Yan mekanları ile küçük bir zaviye du
rumunda olan eserin plânı bu t ip in en basit olanıdır. 6,45 
metre genişliğindeki orta mekan iki bölümden meydana 
gelmekte ve iki yanında 3,70 metre genişl ikte üzerleri to
nozla örtülü müstakil yan mekanlar yer almaktadır. Bu gün 
orta mekanın üzeri ahşap bir örtü ile kapatılmıştır. 

Moloz taştan yapılmış olan beden duvarları kirpi sa
çaklarla nihayetlenmektedir. Cümle kapısı, beden duvar
larından çıkıntı teşkil eden taş çıkıntılı büyük bir niş 
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içine alınmış olup yay kemerlidir .Kapı kemeri üzerinde 
25X35 cm. eb'adında küçük bir mermer bulunmakta olup, 
bunun bir kitabe olduğu fakat yazılarının kazınmak suretiy
le si l indiği anlaşılmaktadır. Doğu cephede iki sıra halinde 
altlı üstlü altı pencere bulunmakta isede bunlardan sivri 
kemerli iki pencerenin içleri örülmüştür. 
YEŞİLLİ CAMİ ; 

Çarşı içindedir. Kitabesine göre 1200 H (1785) tari
hinde yaptırılmış olan camiin kim tarafından yaptırıldığı 
bi l inmemektedir. Ancak Külapçızade Mustafa Çelebi tara
fından tamir edilmiş olan camiin önünde bulunan çeşme 
ise Şeyh Ahmet efendi tarafından yaptırılmış bulunmakta
dır. 

Enine dikdörtgen plândaki camin altında bir bodrumu 
bulunduğundan caddeden itibaren dört basamak merdiven
le çıkarılmaktadır ki bu durum binayı zeminden bir miktar 
yükselmektedir. 

K İ T A B E 
1 — Yedinde bulunan emvalini sarfeyleyüp el zat satup 

ahzeyledi haktan nice ihsan. 
2 — o zate muhterem bin yüz yirmi sekizin asrında bina 

etmiş sarayı camiül ummiyeye akran. 
3 — Şarabı bezmi açkı nuş edince zatı himmetkâr hakikat 

rahine bahşeylemiş varın bila ivan. 
4 — Liküllü hizmeti mealince edüp bünyad musallılar na

maz kılsun deyu okutmuş ol zeman. 
5 — Çavuşzade ile meşhur imayet lutfi namında derim 

İsmail emsal haka etti canını kurban. 
6 — O tarihten yüz ell i dört sene mabet iken bir gün dil i 

aşık gibi yakdı vücudunu ateş tufan. 
7 — Müsemması bu vala camiin sanatla malumdur, olur

sa beytinin evvel harfleri terkip olu ruşan. (*) 
8 — İnayet ettiği için bir dahi ikmaline cümle ahali halini 

herdem refahı hailede rahman bina olunca hilmi ye 
dediler tarihin söyle sezadır, Mescidülaksa deseler 
medhine her an. 1284 
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Balıkesir Yeşilli Cami Kitabesi 

12 

Yeşilli Camii Plâm 

Kuzey cephede yer alan son cemaat yerinin evvelce 
açık olduğu, fakat sonradan kapatılarak camiin ibadet me
kanına dahil edildiği anlaşılmıştır. 7,00X7,00 M eb'adında-
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ki enine dikdörtgen plânlı ibadet mekânı, son cemaat ye
rinde olduğu gibi ahşap tavanlıdır. Kuzeydeki cümle kapı
sının iki yanında iki adet pencere yer almakta ve bu 
pencereler son cemaat yerine açılmaktadır. Cümle kapısı
nın iki yanında yer alan yarım si l indir l ik mihrabiye nişleri 
de son camaat yerinin ilk durumu hakkında f ikir vermek
tedir. 

İbadet mekanının kuzeyinde ve giriş kapısının önünde 
ikinci bir kat teşkil eden mahfel, altı sütun tarafından ta
şımakta ve ibadet mekânı içine çıkıntı teşkil eden bir 
balkon şeklindedir. Mekanın doğusunda ikişer, kıble cep
hesinde mihrap aksının iki yanında üçerden altı penceresi 
bulunmaktadır. Bu pencerelerin arasında birer payanda du
varları desteklemektedir. Mihrap beden duvarlarınd an 30 
Cm.'lik çıkıntı teşkil eden profi lasyonlarla içeriye doğru 
derinleşmekte ve ortada yarım si l indir ik nişle nihayetlen-
mektedir. Kuzeye doğru köşede bulunan minare kare kai
deli olup son cemaat yerindeki kapıdan çıkılmaktadır. 

Camiin yüz metre doğusunda yeşi l l i caddesinde, ca
miin vakfı olan birde hamamı bulunmaktadır ki bu hamam
da cami ile bir l ikte XVIII Yüz Y. da yapılmıştır. 
ZAĞONOS MEHMETPAŞA CAMİİ : 

Ahmet Vefik*paşa meydanında çarşı içindeedir. İlk ya
pı XV. Yüz. Y. da 886 H. (1461) tarihinde yapılmasına rağ
men bugünkü yapı 1320 H tarihl idir .Fatihin vezirlerinden 
olan Zağonos Mehmet paşa vakfından olan eserin ilk ya
pılışından bugün sadece kuzey kapı üzerinde ve iç kısımda 
bulunan kitabesi bulunmaktadır. 

Cami Türbe ve hamamdan müteşekkil olup külliye
den hamam eski halini muhafaaz etmektedir. Bugünkü ya
pılar 1320 H. (1906) tarihinde Zağonos paşa vakfı mütevelli
lerinden Balıkesir mutasarrıfı Ömer Al i Bey tarafından Er
meni ve Rum ustalara temelden itibaren yeniden yaptırıl
mıştır. Bu bakımdan eserin mimari tarzı daha çok bir kil i
se yapısını andırmaktadır. 
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1906 yılında yapılmış olan bu günkü camiin 1897 yılın-
deki zelzelede yıkılmış olduğu bil inmekte ise de, kayıtlara 
göre daha evveicede 1572 yılında geçirdiği büyük zelzelede 
büyük bir kısmının yıkıldığını şehirdeki diğer binalarla bir
likte camiinde İstanbul'dan gönderilen Mahmut Ağa adın
daki bir mimara tamir ett ir i ldiği anlaşılmaktadır. 
Zağonas Paşa Cami' Plân ve Cepheleri : 

Kareye yakın, dikdörtgen plânlı eser üç yanından ge
çen caddelerin seviyesinden 2 M. yüksekte büyükçe bir 
plâtform teşkil, eden arazi üzerinde kurulmuştur. Plân şe
ması ve konstrüksiyonu daha çok bir ki l ise yapısını andır
maktadır. Bununda sebebi Osmanlı İmparatorluğunun son 

Balıkesir Zagonos Paşa Camii Plânı 



devrinde Ermeni ve Rum ustaları tarafından yapılan eser
lerde Avrupa unsurlarının yanlış olarak uygulamaya başlan
mış olmasından i leri gelmektedir. 

Muntazam yontma taşlardan yapılmış olan beden du
varları köşelerde duvarlar ortasında, ana duvarlardan dişli 
çıkıntılar teşkil eden dikey hatlı kesme taş plasterlerle, 
bütün kenarları dolaşan yatay plasterler duavrları hat
lara ayırmaktadır. Su basman kısmı üzerinde başlayan ya
tay plasterler üstte saçak şeklini almaktadır. 

Balıkesir Zagonos Paşa Camii 

Mekânı aydınlatan ve bol miktarda olan yuvarlak ke
merli pencereler iki sıra halindedir. Kıble cephe haricinde 
üç sepne ortasında üç adet 4 köşeli mermer sütunun taşı
dığı ahşap tavanlar ve mermer kir işl i revak cümle kapıla
rının önünü örtmektedir. Bunlardan doğu kapı önündeki 
revak, kapı kenarındaki sütunları diğerlerinden farklı ola
rak prizmatik yüksek kaide üzerinde tamamen iyon tarzın
da yivli ve ikiz sütun halinde işlenmiştir. Kapı lentosu üze
rine aypıldığı devrin karekteristik amblemi iki kenara ya 
yıldız ve ortaya bir kitabe işlenmişt ir. 
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Doğu-batı ve kuzey kenarlardaki kapı revaklarmın çıkın
tıları hareketli bir görünüş arzeder. Diğer cephelere göre da
ha sade olan güney cephede duvarlar sadece plasterlerle 
hareket kazanmaktadır. İki kat yüksekliği belirtecek şe
kilde düzenlenmiş plasterle üzerindeki si lmeyi takiben 50 
Cm. içeri çeki lmiş olan duvarlar 2, kademe halinde yük-
selmektededir. 

Camiin kuzey doğu köşesinde beden duvarlarından 
ç ı k ı n ı teşkil eden minarenin kare kaidesi, muntazam kes
me taşlardan yapılmış olup beder duvarları hizasına kadar 
yükseldikten sonre beden duvarlarının kenar si lmesi kaide 
etrafını da dolaşmaktadır. 

Pabuç kısmında sekizgen olarak ve pabuç üzerinde 
yukarı doğru daralan si l indir ik intikal sahası üzerinde 
gövde, yukarı doğru hafif daralan dikey yivl i ve si l indir ikt ir. 
Pabuç üzerinde ve Şerefe altında yuvarlak kordonlarla ke
silen gövde sade bir Şerefe ve ince bir petek ile nihayet 
bulmaktadır. 

Minare kaidesinin hemen bit işiğindeki köşede küçük 
fakat küçük olduğu kadarda ilgi çekici bir bina bulunmak
tadır ki bu da, saat ayarlarının yapıldığı Muvakkit hanedir. 
Köşeye sıkışmış olduğu için plânı 5 köşelidir .İki kenarı 
beden duvarı ile minare kaidesi arasında gizlenmiş olan 
Muvakkithane binasının üç kenardan ortayı teşkil eden 
köşe kenarında dikdörtgen kapı ikiyan kenarlarda ise iki 
pencere yer almaktadır. Rustikalı sistemle yapılmış olan 
duvarları kapının iki yanında burmalı iki sütunce süsle
mekte, kapı üzerindeki lentoya bir kitabe işlenmiş bulun
maktadır. Yan kenarlarda bulunan pencerelerin kemerleri 
işe barok tarzda işlenmiştir. r< f i i l i kenar si lmesi ile hi-
hayetlenen duvarlar si lme üzerinde dalgalı barok hatlar 
teşkil eden saçak korkulukla: ile nihayet bulmaktadır. 

Camiin üst örtüsü dıştan tamamen kurşunla kaplanmış 
olup, duvarlar üzerinde gizlenmiş olan dam suları boşal
tan çörtenler bulunmaktadır. 
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IÇMEKAN : 

Kalın duvarlarla çevri lmiş olan ibadet mekânı içerde 
dört adet kalın kare paye ve bu payeleri bir leşt iren yük
sek kemerlerle bölümlere ayrılmış bulunmaktadtr. Orta 
kısımda oldukça yüksek olan payeler üzerindeki büyük ke-

Balıkesir Zağonos Mehmet Paşa Camii 

merler yanlarda bulunan kemerlerden daha yüksektir. İki
şer adet gergi demir ler i ile birbir ine bağlanan büyük ke
merlerin payeler üzerindeki birleşen aralıkları pandantif 
şeklinde doldurulmuş, kemerler üzerinde teşekkül eden 
sekizgen kasnağın her kenarına ikişer pencere açılmış bu
lunmaktadır. Orta kısmın üzerini yarım küre şeklindeki 
kubbe örtmektedir . 

Orta kısmın doğu batı ve kuzey, güney kenarlarda haç 
şeklinde uzanan katları orta kubbeden daha alçakta ve gü
ney cephe hariç tonozla örtülmüş olmasına mukabil, güney 
coplıede mihrap önü kuzey güney kenarlardan ortaya doğ
ru daralmakta ve üst kısmı kubbe ile kapatılmış bulunmak
tadır..Dört köşede kare plânı tamamlayan kısımlar ise kü
çük kubbelerle örtülmüştür. 
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Camiin kıble duvarı ortasında bulunan mihrabı göz alı
cı durumuna rağmen Türk Mimarisinin geç devir özelliğin
de bezemelerle süslü ve gene camiin son yapılışında mey
dana get ir i lmişt i r . Beden duvarlarından hafif çıkıntı teşki l 
eden mihrabın iki yanını altta kare kaideli üstte korent 
başlıklı ç i f te sütunlar süslemektedir. Sütun başlıkları üze
rindeki alınlığa uzunca bir kartuş içine ayet-el kürsi yazıl
mış kitabe bulunmaktadır. Mihrap nişi yarım si l indir ik o-
lup kavsara tepe noktasında birleşen yivl i di l imlere ayrıl
maktadır. Niş köşe dolguları ise kabartma olarak barok üs
lupta akantüs yaprakları ile süslenmiştir. Dar-bir Firizle ni-
hayetlenen mihrap, son devir mimarisinin özelliğini taşı
maktadır. 

MİNBER : 
Bütün hususiyetleri ile yenilenmiş olan camiin içinde 

ilk camiden kalan yegane unsur mihrabın solunda bulu
nan beyaz mermerden yapılmış taş minberdir. Kenarların 
sade kompozisyonları yanında giriş kapısının alabildiğine 
ince ve güzel bir işçi l ikle tezyin edilmiş olması ilk bakış
ta dikkati çekmektedir. Oldukça uzun bir merdiven ve 
merdiven altına sahip olan minberin kenar korkuluklarına iki 
sıralı baklava şeklinde delikler açılmış, merdi
ven altındaki üçgen panonun sadece kenar profi l ler i ince 
mot i f ler le bezenmiştir. Orta kısmı kabara şeklinde bir ro
zetle süslenmiştir. A l t kısmında yuvarlak kemerli bir ge
çit l i bulunan kürsü dört adet yivl i iyonik sütuncuğa oturan 
karent başlıklı 4 küçük kemer ve bu kemerler üzerinde üç 
kademeli sivr i bir külahla nihayetlenmektedir. 

Yüksekçe bir eşiği bulunan sivri kemerli mihrap ka
pısının iki yanında köşeler yuvarlatılarak ince birer sütun-
cuk haline get i r i lmişt i r .Gerek yan taraflar ve gerekse ka
pı kemerlerinin köşe dolgularının tamamı iriyapraklı bir
birine geçmiş kıvrık dallardan müteşekkil arabesklerle oy
ma tekniğinde hiç boş yer bırakılmayacak şekilde süslen
miştir. Kapı üzerinde yer alan dikdörtgen çerçeve içine 
gayet güzel bir hatla ayet yazılmış, üst kısmı teşkil eden 

20 

üçgen şeklindeki alınlıkta gene kenarlarda olduğu gibi ara-
beskelerle süslenmiştir. Alınlığın kenarları düz bırakılma-
yarak tepe kısmı bir palmet teşkil edecek şekilde oygjılu 
olarak yapılmıştır. 

Camiin ikinci ve üçüncü kat pencereleri içten renkli 
camlı alçı şebekeleri ile süslenmiştir. 
ŞADIRVAN : 

Camiin batı kısmındaki avlu ortasında bulunan şadırva
nın bugünkü yapısı yeni oimakla beraber şadırvan havu
zu eskidir. 5 beton sütunun taşıdığı betondan mamul kub
be ile örtülü şadırvanın hiçbir özelİiği bulunmamaktadır. Or
ta kısmında bulunan mermerden 12 kenarlı havuzun her ke
narında birer kurna yeralmakta. köşeler ise yarım sütun-
cuklar şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bal.kesir Zağonos Mehmet Paşa Camii 
Orijinal Şadırvan Havuzu 
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Balıkesir Zağonos Paşa Camii Şadırvanı 

Zağonos Mehmet Paşa Türbesi : 
Camiin güneyinde cami avlusu içindeuır. Cami gibi 

camiin son yapılışı ile bir l ikte yapılmıştır. Türbe kapısında 
Rika yazı ile yazılmış olan kitabede türbenin Zağonos Meh
met Paşaya ait olduğu yazılı olmasına rağmen tarih bu
lunmaktadır. Bazı kaynaklara göre 1329 H. yılında yapılmış 
olduğu bil inmektedir. Sekizgen plânlı yapının her köşesin
de birer sütun bulunmakta ve bu sütunları yuvarlak kemer
ler bir leştirmektedir. Kemerlerin içleri ise ahşap cemakan-
lerla kapatılmış bulunmaktadır. Türbe üzerini örten kubbe 
gene geç devir mimarisine uygun olarak ahşap bağdadidir. 
ZAĞONOS PAŞA HAMAMI : 

Cami ile bir l ikte yapılmış olan hamam çifte hamam 
halindedir. Moloz taştan yapılmış olan beden duvarlarında 
yer yer tuğla kullanılmak suretiyle duvarların mukavemeti 
arttırı lmıştır. Erkekler ve kadınlar kısmı olmak üzere iki 
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kısımdan müteşekkil olan hamamın erkekler kısmı, kadın
lar kısmından biraz daha büyüktür. 9,50x9,70 m. ebadın-
daki erkekler soyunmahğı kadınlar kısmından 3 m. daha 
büyük yapılmıştır . 

Beden duvarlarından i leri çıkıntı yapan kapı kenarları 
gir işte küçük bir eyvan meydana getirmekte ve sivri ke
merli bu eyvan içinde yay kemerli giriş kapısı yer almak-
maktadır. Üç yanda bulunan pencerelerle ışık alan soyun-
malığın kuzey doğu kasesinde bulunan dar bir kapı ile 
1,36x1,70 m. ebadındaik aynalı tonozla örtülü ılıklığa 
geçilmektedir. .Ilıklığın güney tarafındaki bir kapı ile de 
sıcaklığın, merkezi kubbe ile örtülü kısmına geçildiği gibi 
kuzey tarafındaki bir kapı ile kadınlar kısmı içine giren he
lalara geçil ir ki bu kısmın üzeri beşik tonozla örtülmüştür. 
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5,80x5,92 m. ebadındaki Tromp intikal l i merkezi sı
caklığın dört köşesinde kenarları 3,80 ile 4,10 m. ebadın
da değişen kubbe ile örtülü özel halvet hücreleri yer al 
maktadır. Ancak bunlardan kuzey batı köşedeki diğerlerin 
den farklı olarak öncede bahsettiğimiz şekilde daha kü 

Zagonas Paşa Camji Plânı 

çük ölçüde ve aynalı tonozla örtülmüş ılıklık kısmını mey
dana getirmektedir. Köşelerde bulunan hücrelerin girişle
ri alışıla geldiği gibi hücrelere kuşelerden değilde, duvar
lara dik olarak açılmış kapılardan gir i lmektedir. 
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Balıkesir Paşa Hamamı Erkekler SoyunmaliRi 

Merkezi kubbeli kısmın doğu kenar ortasında yer cJan 
ve içi yivli yarım kubbe ile örtülü eyvan, sivri bir kemerle 
erta kısma açılmaktadır. Doğu eyvanın tgm ortada bulun
masına mukabil kuzey ve güney eyvanlar merkezi kubeli 
kısmın doğu kenarlarının bit işiğinde ve genel yarı'm kubbe 
ile örtülüdür. 

Kadınlar kısmı soyunmalığı erkekler kısmından daha 
küçük olup 7,95x7,07 m. ebadındadır. Üçgen pandantifler
le intikali sağlanan bir kubbe ile örtülü soyunmalığın kuzey 
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doğu köşesinden çok küçük ölçüde beşik tonozla örtülü 
ılıklığa, güne doğu köşesinden kenarı 4,20 m. olan sıcak
lık kısmına geçilmektedir. Ilıklığın kuzeyinde bulunan he
lalar, beden duvarından kuzey kenarda 2,18 m. lik bir çı
kıntı yapmaktadır. 

Erkekler kısmı üç eyvanlı sıcaklığına mukabil kadınlar 
kısmının güney kenarda bulunan 2,13 derinliğinde bir tek ey
vanı bulunmaktadır. Doğu kenarda iki köşede bulunan ka
pılardan kubbe ile örtülü halvet hücrelerine gir i lmektedir 
ki bu hücrelerin kubbe intikalleri küçük trompcuklarla sağ
lanmaktadır. Sıcaklığın doğu kenarınca boydan boya uzanan 
sıcak su sarnıcı, her iki kısımda müşterek olup birer bu
har penceresi ile sıcaklığa açılmaktadır . 
TAHTALI CAMİ : 

Dinkciler mahallesi Fatih çeşmesi yanında bulunmak
ta olup Dinkciler camii ismiylede tanınmaktadır. 862 H. 
(1452) tarihinde yapılmış isede, ilk yapı harab olmuş bu
nun yerine 1513 depreminden sonra bugünkü cami yapıl
mıştır. 

Dikdörtgen plânda olup basit mahalle camileri t ipin-
dedir. İlk yapıdan günümüze sadece minaresi kalmıştır. 
KARAOĞLAN CAMİİ : 

Karaoğlan mahallesindedir .Rivayete göre Gazi Süley
man paşa ile Rumeliye geçenlerden birisi olan Karaoğlan 
isimli birisi tarafından yaptırılmış olduğundan bu ismi al
mıştır. Bu şahıs tarafından yaptırılmış olduğu kabul edile
cek olursa XIV yy. başına ait olduğu kabul edilebil ir. Fa
kat bu günkü yapı 1908 tarihinde yeniden yapılmış ve eski 
karakterini tamamen kaybetmiştir. 
HACI KAYA CAMİİ : 

Alankuyu Karesi türbesi arkasında bulunmakta olup 
bugün Alankuyu camii diye de bil inmektedir. 1863 yılında 
yapılmış olan cami 1313 yılındaki depremde yıkılmış ve 
1907 yılında yeniden yapılmıştır . 

Kare plânlı yapının beden duvarları çeeşitl i devirleri 
göstermekte olup bunlardan temel üzerinde bir sıra kesme 
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taş üç sıra tuğladan meydana gelen duvarlar binanın ilk 
inşaatına aittir. Eserin bir kaç defa yıkılıp yeniden yapıl
dığı ve bu suretle esas kârekterini kaybetmiş olduğu an
laşılmaktadır. Minare kaidesi kesme taştan olup gene ilk 
inşaata aitt ir. Pencereler taş söveli ve sivri kemerli olup 
her pencere üzerinde yuvarlak bir tepe penceresi mekanı 
aydınlatır 
İBRAHİM BEY (Hacı Arifeağa) CAMİİ : 

Balıkesir çarşısı içinde, alaca sokağın başında bulun
maktadır. Cümle kapısı üzerindeki talik yazı ile yazılmış 
kitabesine göre yapı ilk defa 870 H. (1465) tarihinde ya
pılmış fakat daha sonraki devirlerde harabolduğundan ilk 
yapı yıkılarak 1152 H. (1739) da yeniden ikinci defa inşaa 
edilmiş 1315 H. (1900) yılında ise onarılarak günümüıe 
gelmiştir. İlk cami Zağanos paşanın oğlu Mehmet Çelebi 
tarafından ,2 ci defa ise Yahşi bey oğlu İbrahim bey, 
1315 H. yılındaki tamiride Hacı Arifağa yaptırmış 
olduğundan bu isimle de tanınmaktadır. 

Kare plânlı yapının beden duvarları kesme taştan ya
pılmış olmasına mukabil üst örtü ahşap ve kiremit l i bir 
çatı ile kapatılmıştır. Son cemaat yeri binanın esas ibadet 
mekânına dahil edilerek kapalı bir son cemaat yeri hali
ne get ir i lmişt ir . 

Dört köşeli minare kaidesinin üzerinde pembe renkli 
köfeki taşından üç Şerefeli olan minaresi yakın yıllarda 
yapılmıştır. Minber ve mihrabı ahşap olan cami sanat de
ğeri az, fakat tarihi değeri olan bir yapıdır. 
OMUR DEY CAMİİ : 

Omur bey mahallesindedir. Bu yapı da ilk defa 815 H. 
1412 tarihinde Hacı Omur bey tarafından yapılmış, fakat 
1045 H. 1635 ve 1341 H. (1925) tarihinde olmak üzere iki 
defa tamir edi lmiştir. 

Sülüs yazı ile yazılmış üç kitabesi bulunmakta olup 
bunlardan biri inşaa diğer ikisi ise tamir kitabeleridir. Ka
re plânlı yapının beden duvarları kesme taş ve tuğla sıra
larından meydana gelmektedir. Caminin son cemaat yeri 
yoktur. 
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KAYABEY CAMİİ : 
Hacı Umur bey mahallesindedir. Kayıtlara göre 876 

H'da Kasım Bey oğlu Kayabey tarafından yapılmış ve 1915 
de büyük bir tamir görmüştür. Küçük bir mahalle camisi 
olan Kaya bey camii 1915 de yeniden yapılırcasına onarıl
mış olduğundan esas karakterini kaybetmiştir. Avlu duva
rı dışında birde küçük çeşme bulunan camiin yapında üç 
pı narlı oğlu Türbesi ile Ayaş paşa oğlu mezarı bulunmak
tadır. 
ORUÇBEY MESCİDİ : 

Bu camide Kaya bey Mahallesinde bulunmaktadır. Ya
pı ilk defa'876 H. (1471) de Demirtas Paşanın oğlu Oruç 
bey tarafından yaptırılmış 1915 de tamir görmüştür. Son 
yıllarda yapılan tadilat ve ilevelerde esas karekterini kay
betmiştir. 

Rumeliye ilk geçen Osmanlı Kumandanlarından olan 
Oruç beyin adına yapılmış olan cami tarihi değeri bakımın
dan önemlidir. 
KASAPLAR CAMİİ : 

Kasaplar mahallesinde bulunan ve bir mahalle camii 
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Kasaplar Camii Güney Cephesi 

hüviyetindeki yapı kapısı üzerindeki kitabelerine göre 

1059 H. (1649) da yapılmış 1226 H, 1312 H.ve 1319 H tarih

lerinde de tamir görmüştür. 

Kare plânlı yapının üst örtüsü ahşap kiremit l i bir ça

tıdır. Son cemaat yerinin etrafı açıktır. İlk yapıdan günü

müze sadece zemindeki klasik tuğla döşeme intikal etmiş

tir. 
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N A M A Z G A H : 
Karesi Beyliği devrinde 837 H tarihinde yapılmıştır. 

Türkçe ve Arapça i ki kitabesi bulunmaktadır. Çok harap 
vaziyette olup sadece izleri bulunmaktadır. 
PAŞA SULTAN TÜRBESİ : 

Hacı İlbey İlkokulu yanındadır .Kare plânlı olan Türbe
nin 876 H tarihinde yapılmış olduğu rivayet edilir. Bugün 
çimentolu bir sıva tabakası ile kaplı türbe içinde iki san
duka bulunmakta olup bunlardan biri Paşa Sultan'a aittir. 
Üzeri küçük kubbe ile örtülüdür. 
ÜÇ PINARLI OĞLU TÜRBESİ : 

Kaya bey mahallesi Kayabey Mescidi yanındadır. İçin 
de 978 H tarihli bir mezar bulunmaktadır ki bu, Ayaspaşa 
oğlu Mahmut Beye' ait olduğu s ö y l e n i r . Kare plânlı üzeri 
kubbeli küçük bir yapı olup beden duvarları kaba yonulu 
kesme taşlardan yapılmıştır. 
TAŞPINAR H A M A M I : 

Çarşı iiçnde olup; kayıtlara göre 804 H. 1401 tarihin
de subaşı Eynebey tarafından yaptırılmış. Bugün tadil edi
lerek bir mağaza haline get ir i lmişt i r . 
AYVALIK İLÇESİNDE BULUNAN ESERLER : 
SAATLİ KİLİSE CAMİİ : 

İsmet paşa mahallesinde bulunan yapı Ayvalık'ta yer
leşmiş bulunan yerli Rumlar tarafından XIX yüz yılının 
ikinci yarısında yaptırılmış olup, 1928 den sonra camiye 
çevrilerek saatli cami ismini almıştır. 

Dikdörtgen plânlı eser son devrin Mimari anlayışının 
getirdiği Avrupai bütün unsurları ihtiva etmektedir. Giriş 
kısmında iyonik başlıklı 4 sütunlu bir revak yer alır. Akan-
tüs yapraklarının süslediiğ bir kapıdan giri len ibadet me
kanı dört kenarda 8 er sütun ile mekân bir haç şeklini al
makta ve haçın kolları tonozlar örtmekte orta kışımın 
üzerinde ise küçük bir kubbe yeralmaktadır. Böylece eser 
bir Yunan Haçı plânını andırmaktadır. Kil isenin 
çan kulesi, camie çevri l irken saat kulesine tahvil edilmiş 
ve cami saatli cami ismini almıştır. 
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Kiliseli Camii îçi 

ALİBEY (Çınarlı) CAMİİ : 
Ayvalığın Hamdi bey mahallesinde olup şehrin diğer 

bir yapılarında olduğu gibi bu yapıda XIX yy.'da mahalli 
Rum halkı tarafından ilk defa ki l ise olarak yaptırılmıştır. 
Cumhuriyetten sonrada cami haline get ir i lmişt i r . 

Bütünü iie dikdörtgen teşki i eden plânı iç mekânda ge
ne bir Yunan haçını andırmaktadır. Haçın kolları tonoz, ar
ka kısım ise kubbe ile örtülü olup beden duvarları yarı mo
loz yarı kesme taştan yapılmıştır. İçerde tonozların önün
de teşekkül eden galeri leri taşıyan 12 kalın sütun kompo-
zit başlıklıdır. 
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YENİ CAMİİ : 
Hayrettin paşa mahallesinde olup gene XIX yy. ikinci 

yarısına aittir. Diğer binalar gibi kil iseden camiye çevril
miştir. Bütünü dikdörtgen plânda olan yapının üzeri çatı 
ile örtülmüştür. 

İki yanda bulunan giriş kısımları 8 sütunluo'ur. 
Ancak sütunlar üzerinde gene bir çatı yer alır. Güney batı 
köşede yer alan çan kulesinin sadece kaidesi günümüze 
gelmiş bulunmaktadır. 
BİBERLİ CAMİİ : 

Kasım paşa mahallesinin Altunova caddesindedir. 
XIX yy. yapısıdır. Dikdörtgen plânda olan yapının girişinde 
altı sütun bulunmaktadır. Uç kısımda bulunan kalın sü
tunlarla 4 ist ikamette 4 tonoz ve arka da yer alan kubbe 
ile Yunan haçı plânını gösterir. Orta kubbe yıkılmış olup 
bina kendi haline terkedi lmişt i . 
HAMİDİYE (MİNARELİ) CAMİİ : 

Sakarya mahallesinde bulunan bu yapı, Ayvalık İlçesi
nin cami olarak yapılmış tek binasıdır. XIX yy.'m ikinci ya-
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rısında Sultan Aptulhamit tarafından yaptırılmış olduğun
dan diğer yerlerdeki camiler gibi Hamidiye camii olarak 
adlandırılır. 

Kareye yakın plânlı, kırmızı kesme taştan yapılmış 
duvarları ve kapı pencere duvarları üzerindeki Timpa-
non şeklindeki üçgen alınlıklar i le, Avrupadan yurdu
muza gelmiş olan ekletik mimarı anlayışı içinde 
yapılmıştır. Yapının üzeri tek bir kubbe ile örtülmüş olup. 
kubbe kasnağı s i l indir ikt ir. Biraz sivrice olan kubbenin 'izeri 
tuğla kaplıdır. Son cemaat yeri 4 sütunludur. 

Minareli Camiden Diğer Bir Görünüş 

EDİNCİK ULU CAMİİ : 
Kasabanın kuzey batı ucunda küçük bir platform teç-

kil edecek şekilde düzenlenmiş arazi üzerinde yer almak
ta olan Edincik Ulu Camii görünüş bakımından dikkati 
çekmekte, fakat oldukça önemli bir eser olduğu sanıl 
maktadır. Aslında klasik Ulu Camilerden ziyade dikdörtgen 
plânda basit bir yapı olarak görünen serin beden duvarla-
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rında kullanılmış olan blok kesme taşların duvarlar,, he
men hemen tamam.n.n antik bir eserden getir i lm.ş oldu
ğunu gösterir. Bu kadar bir bir ine uygun taşların ise uzak 
bir yerden ziyade yakın çevredeki bir eserden al.nm.ş ol
duğunun del i l idir. Kuzeyde beden duvarlarının uzantısı 
olan duvarlar ve kuzey bat, köşedeki kare minare kaidesi 
ile sınırlanan kapalı son cemaat yeri ile camiin dikdörtgen 
plândaki ibadet mekânı boyuna uzanan nispetsiz bir 
plân meydana g e t i i r .Son cemaat yerinde minare kaide
sinin içeri alınması ile son cemaat yeri k.smen daralm.ş-
t ır. ibadet mekân, lanete kuzeyde iki ahşap sütun üzerine 
kurulmuş ahşap mah>l yer alır. 

Cümle kap.s. üzerindeki kitabede «B.sm.llah.rrahma-

nirrahim vehihi bugyeti hazihi cenneti adnın fethulluha ha

i ld in emere bir imareti mescidi l mübarek i l tutam bir ap-

tul lah fi tasi aser şehri sefer sene erberci semam ve £ 

baime» okunmaktadır ki buradan eaerın 784 (H (1382) ta 

rihinde Narin Aptul lah tarafından yaptırılmış olduğu anla

şılır. 
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Edincik Ulu Camii 

EDİNCİK 
SEMİZ İLYAS MİNARESİ : 

Künbet mahallesi diye bilinen eski bir mahallede bu
lunmaktadır. Kitabesine göre Ayine Hatun tarafından 1083 
H. tarihinde yaptırılmış olan minarenin kaidesi kesme taş-
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tandır. İntikal kısmı geniş, minarenin kalın gövdesi 
tuğladandır. Dört sıra halindeki kirpi lerle genişleyen 
Şerefenin korkulukları yıkılmıştır. 

Kitabede : Çünkü itman mesir etti ahlak 
Rahmet ede ve onun ruhuna 1083 
Kudusul İslâm 

Sahibulhayrat ayine hatun, 
ibaresi okunmaktadır. 
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Semiz tlyas Cajnii Minare Kitabesi 

KIZ DEDE TÜRBESİ : 
Hisar mahallesindedir .Kaide üzerindeki Nesir yazı 

ile yazılmış arapça kitabesinde 
Hazihi cennati admin fetulihen 
Halidin emere bi imareti hasd mescidi mubarik 
El emirul ali veli bur hac yoli 
fi tarih sene sitte ve asrin sımamimie 

okunmaktadır ki, bundan eserin 816 H (816) tarihinde Hacı 
Yakupoğlu Veli bey adında birine ait olduğu anlaşılır. 
Kesme taştan yapılmış beden duvarları üzerinde açılmış, 
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kapı ve pencerelerin söveleri yekpare mermerden olup, 
alınlıklar sivri kemerlidir, mekanı tuğladan küçük bir kub
be örtmektedir. Türbe içinde mermerden bir lahit bulun
maktadır. 

K»z Dede Türbesi 

BANDIRMA 

HAYDAR ÇAVUŞ CAMİİ : 
Bandırma iskelesi civarında geze çarpan, klâsik ölçü

lere uygun fakat yeni klâsizmin temsi lcis i olduğunu gös
teren eser XIX yy. başında Haydar Çavuş isimli bir hayır 
sever tarafından yaptırılmış, fakat daha sonra 1290 H. 
(1873) de yanmış olduğundan halk tarafından mimar Ke-
mâîettin beyin plânına göre yeniden ihya edi lmişt ir. Tek 
kubbeli ve kare plânlı yapı sade bir mimari anlayışla ya
pılmıştır. 
EDREMİT 

HEKİMZADE MEVLANA YUSUF SİNAN (Kurşunlu) CAMİİ: 
Şehrin merkezinde bulunmaktadır. Edremit'ten yetiş

miş Ulemadan Yusuf bin Habib adına yaptırılmıştır. Kare 

40 

Edremit Mevlana Yusuf Sinan Camii 

plânlı üzerinde tek kubeli olarak t ipik XV yy. yapısıdır. 
Bütünü ile dikdörtgen plân teşkil eden camiin doğu yanında 
minare kaidesinin çıkıntısı yer almaktadır. Tek kubbeli ca
milerin klâsik örneklerindendir. Camiin kubbesinin kurşun
la kaplı oluşu ile kurşunlu cami ismi de takılmıştır. İba
det makânmı çevreleyen beden duvarları kirpi saçaklarla 
nih'ayetlenmekte ve kubbe köşelerindeki trompların üzerini 
örten üçgen satıhlarla sekizgen kasnağa geçilmektedir. 
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Edremit Mevtana Yusuf Sinan Camii 

Kuzey cephede 3 bölümlü son cemaat yerine 2 basamak 
merdivenle çıkılmaktadır. 3 sütun ve kuzey doğudan mina
re kaidesi ile birleşen duvar parçası son cemaat yerini 
sivri kemerlede üç bölüme ayırmaktadır. 

Her bölüm kubbe ile ortalı olup orta bölümden derin
ce bir niş teşkil eden cümle kapısı yer almakta ve bu kapı 
ile ibadet mekânına gir i lmektedir. Kubbe intikali köşe 
trompları ile sağlanan camiin, dört kenarda yer a l c ı silme-
li ve sivri kenar alınlıktı pencereleri derin nişler içine alın-
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mıştır. Kıble kenar ortasında çok kenarlı mihrap nişi yer 
alır. Minare kaidesi altta kare üstte silindiriktir. 

Camiin vaktiyle birde medresesi bulunduğu bilinmek
te idiysede zamanla tahrip olarak ortadan kalkmıştır. 
EMİRALİ TÜRBESİ : 

Dikdörtgen plânda küçük ve basit bir apıdır. Emir Ali 
isimi! h\r şahsa ait olduğu bilinen yapının moloz taştan be
den duvarları sivri beşik tonozla örtülmekte ve sadece bir 
kenarı üzerinde kapı ve pencereler yer almaktadır. Türbe 
içinde bir tek sanduka bulunmaktadır. 

EDREMİT EŞREF RUMİ CAMİİ : 
Edremit'te büyük bir alanı kaplayan Eşref Rume 

Camii gene son devir mimari özellikleri ile, muh
temelen azınlık usta ve mimarlar tarafından yapıl
mış bir eserdir. Dini yapısı yanı sıra bir devrin mimari 
özelliklerini aksettirmesi bakımından da önemi bulunmak
tadır. Kesme taştan yapılmış beden duvarları kademeler 
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halinde yükselmekte dikey ve yatay hatlarla kesilerek bö
lümlere ayrılmaktadır. Duvarların birinci kademesinde sa
çak silmesi altım bir sıra dişli bir firiz dolaşmaktadır. Cep
helerde yüzey ve köşeler payelerle teşkilatlanmakta 3 bü
yük bölüme ayrılmakta, her bölüm ortasına iki sükun 
arasında yuvarlak kemerli ikişer pencere açılmış ve pen
cereler üzerine konsollu saçaklar yapılmıştır. 

Duvarların ikinci kademesinde yuvarlak kemerler dik
kati çeker. Üçüncü kademede ise üst örtü bulunmaktadır. 
Ortada kare küp şeklinde yükselen kısmı yarım kürevi bir 
kubbe, dört yanında beşik tonozlar ile bu tonozlar arasın
daki köşeler ise manastır tonozları ile örtülmüş ve bütün 
yüzey kurşunla kaplanmıştır. Yapının cephelerinde yüzey
leri bölümlere ayıran payelerin üst kısımları ise saçaklar 
üzerinde yükselen küçük kulecikler halindedir. 

İç mekânda orta kubbe korent başlıklı 4 adet kuvvetli 
paye ile bu payelere istinat eden kemerlerle taşınmakta
dır. 

Kubbe intikali pandantiflerle sağlanmaktadır. Burada 
da kubbenin 4 yanında Haç şeklinde bulunan beşik tonoz
ların iç yüzeyi yan yana sıralanan kare nişlerle süslenmiş
tir. 

Kuzey kenarda, iki paye arasında yer alan ortada iki, 
yanlarda birer sütunlu ve yuvarlak kemerli kâğir mahfel yer 
alır. Kemerler tamamen yuvarlak hatlara sahip ve sadedir. 

Minber taştan yapılmış olup sadece kapı ve hutbe 
kürsüsünde dekoratif süslemeler bulunmaktadır. 
EDREMİT BEHRAM KALE KÖYÜ 
HÜDAVENDİGAR CAMİİ : 

Edremit körfezinde yer alan ve antik Assos harabele
ri yakınında kurulmuş olan Behram kale, köyünün kayalık
lar üzerine inşaa edilmiş olan camii Vakıf kayıtlarına gö
re Hüdavendigar Murat zamanında yapılmış olduğu belir
tilmektedir. XIV. yy. 

Bütünü ile dikdörtgen plânda olan eserin beden du -
varlarında kullanılmış olan ve antik harabelerden getirilen 

Behram Kalo Köyü Camii Planı 

şpoli blok kesme taşlar yanısıra, moloz taş ve hatta tuğla 
malzemede görülmektedir. Son cemaat yeri ve ibadet me
kanını örten kubbeler oluklu alaturka kiremitle kaplanmış
tır. 

Kuzeyde beden duvarlarının uzantısı olan yan duvar
lar ve iki mermer sütunun taşıdığı sivri kemerle 3 bölüme 
ayrılmış olan son cemaat yerinin üst örtüsü ortada tonoz 
yanlarda ise kubbe olup, çatı ile kapatılmıştır. Şpoli sütun 
başlıklarının kullanılmış olduğu eserde pencere lentoları 
üzerindeki yuvarlak kemerde 3 tuğla bir taş kullanılmak 
suretiyle ilk devir Osmanlı mimarisinin belirgin özelliği 
aksettirilmiştir. 

Beden duvarlarının üst kısımları ise tamamen tuğla 
dan yapılmıştır. Sekizgen kasnağın üzerinde yayvan tuğla 
kubbe yer alır. Mihrap nişi mukarnaslıdır. Kapı kemeri 
üzerinde kitabe yeri bulunmasına rağmen hitabe yerinde 
yoktur. 
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BURHANİYE HACI AHMET CAMİİ : 
Son devir mimarisinin tipik örneklerinden biride Ha

cı Ahmet camiidir. Burhaniyenin aynı zamanda tek dini ya
pısıdır. Küçük bir avlu içinde yer alan eser kare plân üze
rine nispetsiz ölçülerde yapılmış olup, bütün kemerlerde 
yuvarlak hatlar duvarların keskin çizgileri ile kesilmekte
dir. Kare mekânın duvarlarında ve bilhassa köşeler ile 
kenar silmelerinde kesme granit taşı kullanılmıştır. Köşe
ler yüksek payeler şeklinde düzenlenmiştir. 

Birinci kademedeki beden duvarlarının üzerinde ikin
ci kademedeki duvarlar yer alır ki burada her kenarda bü
yük yuvarlak kemerler içinde ikiz pencereler bulunur. Bu 
kemerler aynı zamanda orta kubbenin dört yanında bulunan 
beşik tonozların ağızlarını teşkil eder, yapının orta kısmı
nı kule şeklinde sekizgen olarak yükselmekte ve değirmi-
li bir kubbe ile örtülmektedir. 
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Dış Görünüş 

Balıkesir Burhaniye Hacı Ahmet Camii Kubbesi 

İç yapının içinde orta kubbe 4 yüksek sütun üzerine 
oturan yuvarlak kemerlerle taşınmaktadır. Tonozların iç yü
zeyi yan yana sıralanan kare şekillerle süslenmiştir. 

Güney kenar ortasındaki yarım silindirlik mihrap nişi
nin iki yanı yivli sütun ve bu sütunlar arası perde şeklinde 
düzenlenmiştir. Minber ahşap ve sadedir. Kuzeyde tonozlar 
arasında ahşap mahfel yer alır. 
BİGADİÇ YEŞİLLİ CAMİİ : 

Kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen fa
kat plân ve yapısı itibari ile son devir mimari örneklerin
den olan Bigadiç Yeşilli Camii, kuzeydeki sütunlu son ce
maat yeri ve kuzey doğu köşedeki minare kaidesi plândan 
ayrı düşünüldüğünde muntazam bir Haç plân teşkil eder. 
Haçın kollarında ikişer sütunun taşıdığı yan galeriler ve ya
rım silindirik mihrap nişi ile ahşap tavan son devrin tipik 
mimari özdleklerindendir .Kuzeyde 6 sütunlu bir son ce
maat yeri yeralır. 
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SUSURLUK KERVAN HANI : 
Susurluğun merkezinde ki bugünkü meydanı kaplayan 

ve kayıtlara göre 926 H. (1519) tarihinde Kanunî Sultan-Sü-
leymanın ilk cüluz yılında Mustafa Müteferr ika tarafından 
yaptırı lmış olan hanın kapı izleri haricinde tamamı yıkıla
rak ortadan kalkmıştır. Bugün mevcut olmayan fakat ka
yıtlara geçmiş olan kapısı üzerindeki kitabede, 
Müteferrika Mustafa 
Yani kim tacir-i Han Süleyman 
Yaptı bu hanı Hak rizası çün 
Ki konub göçe kârban homan 
Der EMİR döa edüb yazana 
Ola ya Rab makamı kasrı cenan 926 H. 
mısraları okunmaktadır. 
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BİLECİK ŞEHRİNİN KISA TARİHÇESİ : 
İzmit Eskişehir arasında, sarp yamaçlar üzerine ku

rulmuş küçük bir kentimiz iken, sonradan şehrin kuruldu
ğu arazinin .ulaşım ve yerleşme zorlukları bakımından yer 
değişt irmesi gerekmiş ve bugünkü şehir merkezi eski şeh
rin 500 m batısına taşınmıştır. Eski Bilecik şehrinin terk 
edilmesi i le, metruk kalan yapılar zamanla yıkılmış, eski 
eserlerin pek azı günümüze gelebişmiştir. 

Bizans devrinde eski şehrin bulunduğu yerde, Beleko-
ma isimli bir kale bulunmakta idi ve burda bir tekfurluk 
vardı. XIII yy. sonunda Bizans ve Selçuklular arasında, 
zaman zaman savaş alanı haline gelmiş olan çevre, Os
manlı devletinin kuruluşundan sonra çok önemli olaylara 
sahne olmuştur. Bu devirde yazılmış olan vekayenameler-
de, Osman Gazinin fetihlerinden korkan Bizans tekfurlar ı 
Belekoma tekfurunu kışkırtarak Osman Gazi'ye suikast ter
t iplemişler ve kendisini bir düğüne davet ederek öldürmek 
istemişlerdir. Ancak Gazi Köse mihal beyin durumu öğren 
mesi ile kurulan bir pusu sonunda .düşmanlarını tuzağa 
düşüren Osman Gazi, daha sonra oğlu Orhan Gazi'yi, Bi
zans tekfurunun kızı ile evlendirmiş, Bilecik'te kendi adına 
birde cami yaptırmış ve Bilecik kadılığımda kayınpederi 
şeyh Edabali'ye vermişt ir. Osman Gazi'nin ikamet yerini Ye
nişehir'e taşımadan evvel ibr süre Bilecik'te oturduğu riva
yet edilmektedir. Daha sonraki asırlarda Bilecik, İznik, Es
kişehir yolu üzerinde olması bakımından bir konak-yeri 
olarak büyük önem kazanmıştır. Osmanlı devletinin idari 
taksimatında, Anadolu eyaletinin, Sultan önü.sancağı için
de birkoza teşki l eden Bilecik, daha sonra Bursa (Hûda-
vendiğâr) vi layetine bağlı Ertuğrul Sancağı adı verilen mu
tasarrıfl ığın merkezi oldu. Cumhuriyeten sonra il merke
zi haline geldi. 

İstikiâl harbi sıralarında en büyük muharebelerin ce-
rayan ett iği Bilecik ve çevresi 1921 senesinde Yunan or
dularının işgali altında kaldı. Gölpazarına çekilmiş olan bir 
kısım Bilecikl i ler .Yunanlılar tarafından yakıp yıkılmış olan 
şehirlerinin yerine Cumhuriyetten* sonra bu günkü şehirle-
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rini kurdular. 

BİLECİK 
OSMAN GAZİ CAMİİ : 

Eski Bilecik'in kuzey batı kesiminde dik yamaçlı iki 
tepenin sınırladı iğ vadi iiçnde küçük bir platform üzerinde 
kurulmuştur. Her ne kadar Osman Gazi adını taşıyorsada 
Vakıflar Umum Kayd-ı Atikası Bursa esas defterinin 187 
numarada kayıtlı Sultan Orhan Vakfiyesinde, Orhan Gazı'-
nin babası adına yaptırılmış olduğu kaydedilmektedir. 

İstiklâl harbi sırasında bölgeyi işgal eden Yunanlılar 
tarafından yakılıp harab edilen camiin bugün ancak kuzey 
duvarı ile minaresi ve avlu duvarlarından bir kısmı ayakta 
durmaktadır. Kayıtlarından anlaşıldığına göre camiin d i k -
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dörtgen plânda ve ahşap tavanlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Avlu duvarlarının, kuzey batı köşede camii duvarları ile bir
leştiği yerde kare kaideli kesme taştan yapılmış, s i l indir ik 
tuğla gövdeli mimare yer almaktadır. 

Dikdörtgen plânlı yapının fazla bir sanat değeri bulun
mamakta .fakat tarihi değeri bakımından önemi vardır. Ba
sit bir yapı olarak yapılmış beden duvarlarında moloz taş 
kullanılmıştır. Camii içinde izlerinden ahşap bir makfi l in 
bulunduğu fakat bu makfi l in harap olduğu görülmektedir. 

Mahalli halkın belirtt iğine göre cami içinde çok güzel 
ve Sanatkârane yaıplmış ahşap bir minberin bulunduğu ve 
meşrutiyetten sonra İstanbul'a kaldırıldığı söylenmekte 
isede nereye kaldırıldığı bi l inmemektedir . 
BİLECİK ORHAN GAZİ CAMİİ : 

Bugünkü Bilecik şehrinin 500 m. güneyinde dik ya
maçlı ve kayalık vadili eski Bilecik şehrinin merkezini teş
kil eden kayalık arazi üzerindeki bir platform üzerinde ku
rulmuş olan Orhan Camiinin ilk yapılış tarihi kesin olarak 
bil inmemekle beraber, Orhan Gazi'nin diğer eserleri ile 
bir l ikte 14. yy. başında .muhtemelen 732 H tarihinde yapıl
dığı sanılmaktadır. 

Osmanlıların ilk yerleşme yerlerinde 14. yy. meydana 
get ir i lmiş olan eserler daha çok dini ihtiyacı karşılamak 
üzere yapılmış olan küçük camiler olmasına mukabil, Or
han Gazi ile b i r l ik te abidevi mimarinin ilk örnekleri o l u ş 
maya başlar .Orhan Gazi'nin kendi adına camiler yaptır
ması bu oluşumun ilk örnekleri ile ortaya çıkar. Osmanlı
ların ilk yerleşme yerlerinden biri olan eski Bilecik'teki 
Orhan camiide bu başlangıcın ilk örneklerinden bir isidir. 

Kurulmuş olduğu platformda masif duvarlı kaba bil 
yapı görünümündedir. Kareye yakın dikdörtgen plânı ve 
mekân konstriksiyonu bakımından tek üniteli camii t ipine 
girmekte ve iç mekân teşekkülü bakımından değişik bir 
durum arzetmektedir. 

Kaba taş duvarlar ve çıkıntılı kirpi saçaklarla nihayet-
lenerek az meyi l l i bir çatıyı takiben orta kısımda basık bir 
kasnak ve kubbe üzerini örter Kubbe üzeri kurşunla kap-
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lanmış olmasından dolayı cami halk arasında Kurşun
lu Cami olarak tanımaktadır. 'Mimari elemanlar bakımın
dan dış yapı çok sade olmasına mukabil iç yro ı ve plân 
teşkil i bakımından abidevi mimarinin öncülüğünü yapmak
tadır. Kuzey cephede bugünkü sıvaların altından çıkan ba
zı kısımlardan anlaşılacağı üzere beden duvarlarında bir 
sıra kesmetaş ve iki sıra tuğla konduğu ve dikey durumda 
kalmış tuğlalarla taşlar arası derz yapıldığı görülmektedir. 

Kuzey duvarın sağ kanadında eski harç tabakaları ara
sında tamirler esnasında yazılmış olduğu tahmin edilen bir 
kitabe kalıntısı görülmektedir ki, Burada : 

Bu Selviyi olsun deyu diktim bir tarihte 
Sene 1229 da her kim beni yad edeuse ruhuna bir fa

tiha ihsan ede 
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Ve inna el Gayüfül Haç 

İbrahim Bin Abdülselim. 

ibaresi okunmaktadır . 
Bugün camiin kuzey köşelerinde kare kaideli iki mina

resi bulunmakta isede eski resimlerinde minareler görül -
memektedir. Hakikatte camiin minaresi 3 0 - 4 0 m. kuzeyde 
Şeyh Edebaii Türbesi altında bulunmaktadır. Muhtemelen 
bugünkü çifte minare yakın yıllarda yapılmıştır. Si i indirik 
gövdeli minareler basitt ir. 

Bilecik Orhan Gazi Camii Genel Görünüşü 

Eser plân şeması bakımından basit olmakla beraber 
ilgi çekicidir. Kubbeli kısmın örttüğü orta sahanın dört ya
nında duvarlar içine büyük sivri kemerlerle genişleyen 
ibadet mekânı adeta dört eyvan şemasına uymuştur. Bura
da köşelerde teşekkül eden masif duvarlar büyük kemer
lerle aktarılan kubbe ağırlığını taşımaktadır. 

Kare plândan kubbeye geçiş, üçgen satıhlar halinde 
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Bilecik Orhan Gazi Camii Kuzey Cephesi 

olmakla beraber iptidai bir görünüş arzeder. Duvar köşele.-
rinden başlayarak yukarı doğru kademeler halinde genişle
yerek kubbe kasnağına geçişi meydana getir ir. Ancak her 
kademe malakâri zikzaklarla süslenmiştir. Aynı süsler 
kubbe eteğinde de yer almaktadır ki ilk Osmanlı Cami le-
rinde Bizans Mimarisinden geldiği anlaşılan bu tür süsler 
bulunmaktadır. 

Camiin ibadet mekânının kuzey kısmında ahşap bir 
son cemaat yeri bulunmakta isede bu kısmın sonradan ila
ve edildiği anlaşılmaktadır. Mihrap 50 cm. yüksekliğinde 
bir seki önünde yarım si l indir ik basit bir niş halindedir. 

Camiin bugünkü minareleri 1882 yılında çeki lmiş fo
toğraflarında görülmemektedir .Halbuki biraz i ler ideki, bu-
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Orhan Gazi Camii 

gün dahi durumunu muhafaza eden tek bir minare bulun
maktadır ki bu minarenin Orhan Camiine ait olduğu mu
hakkaktır. Kurulmuş olduğu kayalık arazinin şekline uyula
rak gayri muntazam olan kaide üzerinde yükselen kısa si
l indirik gövde mukarnas şeklinde genişleyen kirpi ler le şe
rareyi meydana getirmektedir. 
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Orhan Gazi Camii Eski Minaresi 

İMARET : 
Eski Bileciğin doğu ucunda boş bir arazi üzerinde tek 

başına bulunmaktadır. Binaya Orhan Gazi imareti de denil
mektedir. Kayıtlara göre bu binanın Orhan Gazi devrinde 
yapıldığı bi l inmektedir. Tarihi kayıtlardan başka Osmanlı 
Vakfiye ve vesikalarda Osman beyin, Edebali adına 
b i r zaviye yapılmasını ve kendi mülkü olan Kaz Ağaç Kö
yünü bu zaviyeye vakfett iğini kaydetmektedir. Bugün bu 
zeviye yıkılmış ve ortadan kalkmıştır. Zaviye plânın da olan 
Bilecik imareti orta eksen üzerindeki mekân duvarlarını 
muhafaza etmekte yanlar ise tamamen yıkılmış bulunmak
ladır. 
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Orta eksendeki yan yana iki kubbeli bölümden meyda
na gelen orta kısım büyük bir kemerle birbir ine birleşmek
te ve kuzey, güney istikametinde uzanan dikdörtgen me
kânı meydana getirmektedir. Her iki bölümünde üzerini tuğ
la kubbeler örtmektedir. Bugün orta kısım duyarlarının ku
zey kesimi moloz taştan inşaa edilmiş olmasına karşılık 
güneyde çıkıntı teşki l eden bölümler kesme taştan yapıl
mıştır. Böylece binanın bir veya birkaç defa büyük onarım 
gördüğü sanılmaktadır. Aşağıdan itibaren 4 taş sırası 
arasında 3 sıra tuğla hatıllar yer almaktadır. 

63 



Yapının sadece kıble yönde çıkıntı teşki l eden kısmın
da pencereler bulunmaktadır. Sadece bu kısımda pencere 
lerin bulunması ilgi çekicidir. Orta kısımdaki kubbeli ha
cimlerin iki yanında bulunması gereken yan mekânlar, or
ta kısımdan daha alçak ve tonozla örtülü olduğu, anlaşı
lır. Binanın kuzey kısmında 6 sütun üzerine oturan 5 ke
merli ve 5 kubbe ile örtülü son cemaat yeri bulunduğu 
kalıntılardan anlaşılmaktadır. 

Giriş kısmında son cemaat yerinin iki yanda orta kıs
mından daha yüksek seki şeklinde olduğu, binanın zeminin 
ise daha alçak olduğu görülür. İki kanat halinde olduğu an-

Bilecik İmareti Orta Mekan Kubbesi 
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laşılan cümle kapısının kapı söveleri yokolmuştur. Cümle 
kapısının üzeri yuvarlak kemerli niş halinde olup alınlıkta 
kitabe yerinin izleri bulunmaktadır. 

İbadet mekânını teşkil eden orta eksendeki iki hacimi 
ortadan ayıran büyük kemer özengilerinden itibaren ma-
lakari alçı kabartmalarla süslenmiştir. Aynı dekorlar kıb
le kenar ortasında bulunan mihrap nişindede görülmekte
dir ki bu dekorlar Osmanlı mimarisinin malakari ilk örnek
leri olduğu bi l inmektedir. Kıvrık dal, rumi moti f ler i ile be
zenmiş olan bu süslerin plastik değeri çok büyüktür. 
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Orta mekândaki kubbelerin intikali Türk üçgenleri ile 
sağlanmaktadır. Bazı kaynaklara göre ikinci kubbe ortasın
da ve kasnağında vaktile kitabeler bulunduğu ayrıca kub
benin muhtelif yerleri ile kemerlerde msla hari kabartma 
razetlerin bulunduğu ileri sürülmektedir. 

EMİRLER CAMİİ : 
Bugünkü Bilecik şehrinin doğusunda, aynı adla anı

lan mahallede bulunmaktadır. Dikdörtgen plândaki yapı, 

Yunan işgali sırasında yakılarak harabe haline getiri lmiş

tir. Yapılış tarihi bi l inmemekle beraber son yüz yıl içinde 

yapılmış olabileceği sanılmaktadır. 

Yapının çok az bir kısmı günümüze gelebilmiştir. Bu

gün ancak kıble ve doğu duvarı ile doğu duvarı üzerinde 

Bilecik Emirler Camii 
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şerefesine kadar yıkılmış olan minare kalıntısı bulunmak
tadır. Moloz taştan yapılmış beden duvarlarında birer met
re yükseklikte ağaç hatıllar kullanılarak duvarların muka
vemeti arttır ı lmıştır. Kıble duvarının güney doğu köşesi 
yolun durumuna uyularak pahlanmıştır. Kıble duvarı orta
sında kesme taştan yapılmış mihrap, basit bir niş halinde
dir. Mihrap nişi üzeri sivri kemerlidir. 

Duvarlar üzerinde yer alan minarenin kaidesi bulun
mamaktadır. Kordon şeklinde bir bileziği takiben 16 köşeli 
minare gövdesine geçilmektedir. Şerefe altında ikinci bir 
kordonu takibeden kirpi çıkıntılarla genişleyerek şerefeyi 
meydana getir ir. 
KARACALAR CAMİİ MİNARESİ : 

Emirler mahallesindedir. Camiden günümüze sadece 
minaresi kalmıştır. Yapılış tarihi bi l inmemektedir. Fakat 

Bilecik Karacalar Camii Minareci 

Bilecikte bulunan camiler arasında kesme taş kullanılmış 
oluşu ile dikkati çekmektedir. Kaidenin kesme taş 
olmasına mukabil tuğladan olan minare gövdesi altta ve 
üstte birer bilezikle sınırlanmakta, şerefe altı yatay ve di
key durumda konmuş tuğlalarla genişleyerek şerefe çıkın
tısı meydana getirmektedir. Bu şekil Orhan Camimin ori
jinal minaresinde de görülmektedir ki .böylece Karacalar 
camiinin yapılışını 14 yy.'a kadar götürmek mümkündür. 
Bugün mevcut olmayan camiin dikdörtgen plânda olduğ' 
sanılmaktadır. 
ŞEYH EDEBALİ ZAVİYESİ VE MAL HATUN TÜRBESİ : 

Eski Bileciğin kuzeyinde Orhan camiinin hemen üze -
rindeki tepe üzerindedir. Ancak esas zaviye daha aşağıda 
Orhan camii ile imaret arasında bir yerde olması gerek
mekte isede ilk yapılan zaviye ortadan kalkmış ve Osman 
Bey'in zevcesi Mal Hatun Türbesi yanına bugünkü zaviye 
yapılmıştır. Aynı zamanda Şeyh Edebali'ninde Türbise bu
lunan zaviye mescit türbe ve dergahtan ibaret bir yapı 
kompleksi halindedir. 

ş.lı Bdeball Zaviyesi ve Orhan Camii 
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Şen Edebali Zaviyesi 

Edebali Türbesi ve dergah aynı bina dahilinde olması
na mukabil Mal Hatun Türbesi bunların doğusunda kare 
plânlı ayrı bir bina teşkil eder. Bazı kayıtlara göre her iki 
binayı da Sultan Osmanı'n yaptırdığı ileri sürülmekte ise-
de, Edebali öldüğünde Osman Gazi Bursa'da hasta bulun
makta olduğu ve ancak yapıları oğlu Orhanı'n yaptırmış ol
duğu ortaya çıkmaktadır. 

Gerek Edebali Türbesi ve gerekse bit işiğindeki mescit 
kalın taş duvarlardan meydana gelmiş boyuna dikdörtgen 
planda basit ahşap tavanlı yapılardır. Binanın diğer kısım
ları ise bağdadi duvarlarla yapılmış çeşit i i odaları teşki l 
eder. 

Batı bölümde bulunan ve şeyh Edebali'ninde kabrinin 
bulunduğu türbe üzeri ortada çapı 4.90 m. olan bir kubbe 
ve yanlarda düz ahşap tavanlı iki eyvanla örtülü bulunmak
tadır ki bu şekil eski bir geleneği yansıtmaktadır. 

Kompleksin en doğusunda yer alan ve zemini daha 
aşağıda kalan Mal Halım Türbesi ise diğerlerinden a y r ı i -
maktadır. Küçük bir yapı olmasına mukabil yapılışı itifcrari-
I" Osmanlı Türbe Minaresine uygun olarak yapılmıştır. 
Kan; planda moloz taştan beden duvarlarına sahip kubbe 
İle örtülüdür. Kubbe üzeri k iremit l i bir çatı ile ö r t ü l m ü ş 
tür. Her iki bina arasındaki kat farkı bir kaç basamak mer
divenle gideri lmişt ir . 
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BAKI HAMAMI : 
İstiklâl mahallesindeki küçük bir hamamdır. Gerek plâ

nı ve gerekse yapısı ilk anda dikkati çekmektedir. Bugün 
mevcut olmayan soyunmalığının ahşap olduğu sanılmakta
dır. Mevcut kısımlar dikdörtgen plândadır. Doğudaki bu
günkü giriş kapısı arkasında kubbe ile örtülü soğukluk ile 
bu kubbeli kısma büyük bir kemerle açılan sıcaklık bölü
mü yer almaktadır. Her iki kısımda da kubbe intikali pan
dantiflerledir. Sıcaklığın soğukluktan ayrılan yegane taraf1 

yarım kubbeli bir kısmının bulunmasıdır. 
AYŞE HATUN ÇEŞMESİ : 

Orhan camiinin 30 metre batısındaki platform duvar
larında kalıntıları ve kitabesi bulunan bir çeşme yer al -
maktadır. Üzerindeki kitabeden anlaşılacağı üzere çeşme
yi Bilecik Ayanı Himmet Ağa'nın annesi Ayşe Hatun adın
da bir hayırsever yaptırmıştır. 

Ayna taşı bulunmayan bu çeşmenin sivri klasik kame-
li nişi içindeki altı satırlık mermer kitabede : 

7? 
Ayşe Hatun Çeşmesi 

Safha-yı rîehri içre emme hak edicek rüsgâr 

Bu cihan-ı bi vefada kala çeşme yadigâr 

Ma-i zemzem feyz idev at şane bu 
İç imam Hasan Hüseyin aşkına su 

Sahip-ül hayrat ve hasenat 
Bilecik Ayanı Himmet Ağa'nın valdesi Ayşe Hatun 

hayratıdır. 1228 cümleleri okunmaktadır. Buradaki Hicri 
1228 tarihi ile Orhan camiinin kuzey duvarındaki sıvalar 
altından çıkan onarım tarihi arasında bir yıllık bir farkın 
oluşu ile çeşmenin bu onarım esnasında yapılmış olabi
leceğini ortaya koymaktadır. 
VEZİRHAN KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA CAMİİ : 

Bilecik'in 1 6km. batısında, Bilecik - İzmit yolu üzerin
deki küçük kasabada ana yolun kıyısındadır. Köprülü Meh
met Paşa tarafından 1066 H (1655) tarihinde yaptırı lmıştır. 
17,30X18,60 m .eb'adında dikdörtgen plânlı camiin beden 
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Vezirhan Köprülü Mehmet Pasa Camii nuzey Cephesi 
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Bilecik Vezir Han Köprülü Mehmet Paşa Camii 

duvarları tamamen kesme taştan yapılmış olup, duvarlar 
kirpi saçaklarla nihayetlenir. Bütün yapıyı kırma çatılı ah
şap tavan örtmektedir. Yan duvarlarda ve kıble yönde iki 
sıra halindeki pencerelerden alttaki taş söveli, üsttekiler 
ise sivri kemerli alçı şeklindedir. A l t sıra pencereler de
mir şebekelerle kapatılmıştır. 

Kuzey kenarda beden duvarlarından daha alçak ve altı 
sütun üzerine beş kemer açıklıktı son cemaat yerinde ke
merler, renkli taşlardan yapılmıştır. Bu kısımda üst örtü
sü ahşaptır. Her iki kısmın üzeri alaturka kiremit le kap
lanmıştır. Kuzey batı köşede yer alan minare gene kesme 
taştan olup eski durumuna uygun olarak 1965 yılında yeni
den yapılmıştır. 

Ahşap tavan muhakkak ki ilk yapılışına ait değildir. 
Fakat ilk yapılışından daha sonraki devirlerde yeniden yapıl
mış olması da eski durumu hakkında f ik ir vermektedir. Ca
miin içi en ilgi çekici hususu taş minberidir. Sade görünü
şü yanında, merdiven altı panolarındaki rozetler ile giriş 
kısmındaki stalâktit ler minbere ayrı bir güzellik kazandır
maktadır. 

Camiin Mimar Sinan'a ait olduğu i leri sürülmekte ise-
de sadece cümle kapısı üzerinde 1066 H tarihinden başka 
bir kayıt bulunmamaktadır. 

VEZİRHAN KÖPRÜLÜ KERVANSARAYI : 
Vezirhan kasabasındaki ikinci eser adından da anla 

şılacağı üzere 17. yüzyılın büyük Devlet adamı ve Veziri
azamı Köprülü Mehmet Paşa tarafından XVII. yy. başında 
yaptırılmıştır. Her ne kadar «Vezirhan» ismile anılmakta 
isede, aslında eser büyük bir kervansaraydır. Köydeki ca
mi ile bir l ikte yapılmış olduğu tahmin edilen eserin yapı
lışına ait bir kitabesi bulunmadığından tam tarihi bilinme
mektedir. Ancak Köprülü Mehmet Paşa'nın diğer kervan
sarayları ile mukayese edildiğinde eser, 16-17. yy. kervan
saraylarının t ipik, fakat büyük ölçüdee yapılmış bir örne-
ğldlı 
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Bilecik Köprülü Mehmet Paşa Kervan Sarayı îç Görünüşü 

Bilecik Vezir Köprü Köprülü Mehmet Paşa Kervan Sarayı 
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Bütünü 101,52X27,21 m. eba'dında uzunca bir dikdört
gen teşkil eden kervansaray 3 kısımdan meydana gelmek
tedir. Orta kısım yanlara göre biraz değişik olarak teşkil 
olunmuş ve bu kısma, hanın ön cephesi yapılmıştır. Bu 
kısımda kesme taş ve tuğla bir l ikte kullanılmıştır. 

Arabaların ve yüklerin çekildiği ilk giriş yeri olan kıs
mın iki yanında uzunca dikdörtgen teşkil eden iki yandaki 
mekânlar ise kervansarayın esas binalarını meydana getir ir. 
Yapının dış kısmı kale duvarları gibi kare payandalarla 
desteklenmektedir ki bu şekil kervansaraya değişik bir 
özellik kazandırmaktadır. Kervansarayın üst örtüsü 
uzun kenarlar üzerine çift meyil l i bir çatı ile örtülü olduğu 
anlaşılır. Ancak yan kısımlarda mekanın geniş olmasından 
ortada üç sıra halinde destek dizisinin bulunduğu ve çatı 
ağırlığının bu destekler üzerine aktarıldığı anlaşılır. Köy
lülerin bel irtt iğine göre çatı 1331 H tarihine kadar sağlam 
iken 1331 de çatı yıkılarak kervansaray kendi haline ter
kedilmiş ve dört duvardan ibaret harabe haline gelmişt ir. 

Köprülü Mchmetpaşa Kervansarayı Giriş Kısmı 
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Kervansarayın iç kısmında her iki yanda da duvarlara 
sıralanmış olan ocaklar yeralmaktadır ki bu durumda du
var kenarlarında zeminden yüksek sekilerin bulunduğu, or
ta kısımda ise hayvanların bağlı olduğu anlaşılır. Duvar
larda bulunan her ocak arasında içte geniş dışa doğru da
ralan mazgal pencereler yer almaktadır ki bu da, kervansa
rayların karekteristik özelliğidir. 

Vezirhan Kervansarayı îçi 

GOLFAZARI 

MİHAL BEY CAMİİ : 
Küçük bir ilçe olan Gölpazarmda üç eser bulunmak

tadır ki bunlar, cami, han ve hamamdır. Bilecik'e 40 km. 
mesafede olan Çöl Pazarı 14. yy. dan itibaren Köse Mihal 
Bey veya Gazi Mihâl Bey'in mülkiyetine geçmiştir. Hatta 
d.ılı ı sonraki yüzyılda nişancı vakfiyesinde Göl Pazarı kar-
yeslnln Mlhâl Bey'in vakfı olduğu kaydedilmektedir. 

Burada Mlhal Boy camii adıyla tanınan yapı dış yapısı 
ıiıb.ıı ıh: sanal değeri bakımından önemsiz bir yapı görünü-
mündedlr. Ancak orijinal durumunu aksettirmeyen bu yapı
nın tarihi önemi çok büyüktür .12X1 Om. eb'adındaki dik -

79 



dörtgen yapının uzun yıl lar çeşit l i devirlerde onarımlarla 
büyük değişikl iklere maruz kaldığı ve hatta son cemaat 
yerinin 2 defa önünün kapatılarak ibadet mekânına dahil 
edildiği söylenmektedir. Moloz taştan yapılmış beden du
varları sade ve hiçbir tezyini unsura rastlanmamaktadır. 
Sadece alt sıradaki pencerelerin ahşap şebekelerinden ba
zıları orij inal durumları ile günümüze kalmış isede bun • 
lardan ilk yapıdan olduğu ihtimal dahilinde değildir. 
MİHÂL BEY HANI : 

Caminin tam karşısında bulunmaktadır. Uzunca bir 
dikdörtgen teşkil eden plân ve hanstriksiyonu, Osmanlı -
lar zamanında yapılmış menzil hanlarının karekteristiğidir. 

Mlhal Bey Hanı Plânı 

Hanın güney duvarını teşki l eden dar kenarı ortasında 
yer alan büyük cümle kapısı sivri kemerli büyükçe bir niş 
içinde basık yuvarlak kemerli olup kapı kemeri ile niş ke
meri arasındaki alınlıkta üç satır halinde yazılmış inşaa 
kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabede : 

Bena Bazihil bina is şerif 

Sahibül hayr dafı üd dayr 
Adil il ümere Mihâl Bey 
Fi seneti semana işrin ve semanemie 
Ve itmaruhu kane fi seneti ihda ve işrine ve semane 

mie 
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okunmaktadır ki, bunlardanda eserin, 821 H. (1318) de Mi-
hâl Bey tarafından yaptırı lmış olduğu ortaya çıkar. 

Tuğla derzli yontma taşlardan meydana gelen beden 
duvarları uzun kenarlarda sade ve pahlı taş si lmelerle ni-
hayetlenmekte, kuzey güney kenarları ise Mekânı örten 
üst örtüyü koruyan ve gizliyen üçgen alınlıklar şeklindedir. 

Güney kenardaki ç i f t kanatlı cümle kapısının arkasın
da yer alan kareye yakın dikdörtgen kısmı takiben yuvar
lak kemerli bir geçit ile uzun kısma geçil ir .Burada me
kan iki büyük kemer ve bu kemerlerin oturduğu duvar çı
kıntıları ile üç bölüme ayrılmaktadır. Her bölümün doğu 
duvarlarında birer niş yer almakta olup bu nişler in, ocak 
nişleri olması kuvvetle muhtemeldir. Binanın bütün üst ör
tüsü boyuna uzanan yuvarlak beşik tonozlu olması ile, to
noz ağırlıkları uzun kenarlar üzerine düşmektedir. Böylece 
tonozların yaptığı baskı ile uzun kenarlı duvarların meyda
na getireceği yayılmayı önlemek için duvardan duvara ke
narı 4 Ocm. olan kalın ahşap gergi ağaçları konmuştur. Me
kânı aydınlatan pencereler sadece doğu duvarında yer al -
makta olup, bunlar da alışıla geldiği gibi mazgal pencere
lerdir. 

GÖL PAZARI HAMAMI : 
Basit ve küçük bir yapı olan Göl Pazarı hamamının gü

nümüze sadece soğukluk ve sıcaklık kısımları kalmıştır. 
Diğer iki yapı gibi hamamjnda Mihâl Bey tarafından yap
tırı lmış olduğu sanılmaktadır. Soyunmalık kısmı bugün 
mevcut değildir. Fakat soğukluk ortada bir kubbe ve bu 
kubbenin iki yanında iki sivri kemerle ayrılmış yarım kub
beli iki eyvandan müteşekildir .Soğukluk kısmını takiben 
dikdörtgen plânlı iki kısımdan meydana gelen ara hücreye, 
buradanda kare plânlı kubbeli sıcaklık kısmına geçilir. Bu
rada birer kapı ile esas sıcaklığa açılan iki halvet hücresi 
yer al ırki bu hücre de kubbe ile örtülmüştür. 
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Mihal Bey Hamamı Planı 

GÖL PAZARI KASIMLAR KÖYÜ CAMİİ : 
Göl Pazarının 15 km. güney batısındaki Kasımlar kö

yünde bulunmaktadır. Kim tarafından yaptırıldığı bilinme
mekle beraber eser muhtemelen 17- 18. yüzyıla aitt ir. 

Boyuna uzanan dikdörtgen plânı kalın moloz taştan 
yapılmış ve kuzey kısmına sonradan kapalı bir son ce
maat yeri ilâve edi lmiştir. Dıştan 18,40X9,10 m. eb'adın-
daki mekânın beden duvarları oldukça yüksektir. İçte, ku
zey kısımda iki ahşap sütunun taşıdığı ahşap mahfel yer 
almakta ve mihrap nişi yarım si l indir ikt ir. Camiin en ilgi 
çekici yanı. ahşap tavanının aşı boyalı nakışları o lmakta
dır. İki sıra halindeki pencerelerden alttakiler dikdörtgen 
üsttekiler ise alçı şebekelidir. 
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Gölpazarı Kasımlar Köyü Camii 

Kasımlar Köyü Camii Tavam 
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Gölpazarı Kasımlar Köyü Camii Pencereleri 

SÖĞÜT ESERLER : 

ERTUĞRUL GAZİ MESCİDİ : 

Osmanlıların ilk yerleşme yeri olan Söğüt'te bulunan 
eserler Osmanlı Mimarisinin ilk nüvesini teşkil etmesi ba
kımından Mimarl ık tarihi ve sanat tarihinde büyük önem 
taşımaktadır. Bu yapıların her ne kadar büyük abidevi de
ğerleri yoksada ilk eserler olması değerini ortaya koyar. 
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Söğüt Ertuğrul Mescidi 

Selçuklulardan miras kalan büyük abidevi eserleri aynen 
devam etmeyip, kendi güç ve dehaları ile yeni bir devri 
başlatan Osmanoğullarının ilk beylik merkezi Söğüt'te dini 
ihtiyaçlarının icrası için yaptıkları mescitler çok az bir kıs
mı ile günümüze gelebi lmişt ir. 

Bunlardan biride Ertuğrul Gazi mescididir. Söğüt ilçe
si batı kenarında küçük bir tepenin eteğindedir. Ertuğrul 
Gazi zamanında yapılmış olan yapı bugünkü yapı değildir. 
Hacı Hüseyin adlı bir hayır sever tarafından, yeniden ya-
pılırcasına onarılmış olan bu günkü cami 6,10X6,10 eb'a-
dında küçük bir bina olup kare planlıdır. Bunun kuzeyinde 
dikdörtgen küçük bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Ka
re olan ibadet mekânı kurşun kaplı kubbe ile örtülmüştür. 
Minare beden duvarları üzerinden si l indirik gövdesi ile 
yükselmekte olup camiin ölçülerine göre nisbetli ve sade
dir. 
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SÖĞÜT'TE ÇELEBİ MEHMET CAMİİ : 

Söğüt çarşısı içinde Hükümet konağı karşısındadır. 
Cami ilk yapılışından bu yana birkaç defa deiğşikl iğe uğra
mış ve yapısında oldukça deiğşikl ikler meydana gelmişt ir . 
İlk ynpı bu onarımlar esnasında büyütülmüştür. Çelebi 
Sultan Mehmet tarafından yaptırılan camiiden günümüze 
sadece minare gelmiş isede, bununda üst kısımları yeni 
onarımlarla değişmiş, fakat kaide kısmı or i j inal i tesini mu
hafaza etmişt ir . Çelebi Mehmet camiinin bugünkü yapısı 
ise Abdülhamit devrine ait olup son mimarı Üsep Kalfadır. 

Söğüt Çelebi Mehmet Camii 

Bütünü kareye yakın dikdörtgen plânda olup üst örtü
yü içte 4 adet taş sütun üzerine ist inat eden 12 kubbe ka
patmaktadır. Böylece çok kubbeli ulu camiler t ipinde olan 
eserin ilk yapılışında da bu şekilde mi , yoksa deiğşik bir 
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Çelebi Mehmet Camii Kubbeleri 

konstriksiyana mı sahip olduğu bi l inmemektedir. Fakat Mi
nare ve kaidesi eserin evvelce tek bir hacim halinde oldu
ğu intibaını bırakmaktadır. 

Yapının beden duvarları düz sıvalı saçak si lmeleri ise 
betondur. Sadece kuzey cephede kırmızı kesme taş işçil i
ği görlümektedir. Pencereler alt sırada sivri kemerli üstte 
ise ovaldir. Camiin biri kuzeyde diğerleri doğu ve batı ke
narlarda olan üç adet kapısı bulunmaktadır ki, bu kapılar 
yol ve bahçe zemininden yüksükte kaldığından 5 er basa
mak merdivenle çıkılmaktadır. Doğu ve batı kapıların önü, 
sundurma şeklinde iki sütun ve beden duvarlarına istinad 
eden küçük kubbelerle örtülmüştür. 

İçte, plâna göre oldukça yüksek kalan mekân, 4 adet 
sütun ve bu sütunlar üzerindeki yuvarlak kemerlerle yük
selt i lmiş, kemerler üzerine kürevi kubbeler oturtulmuştur. 
Ancak bu kubbelerden doğu ve batı kenarların ortasında 
bulunanlar plâna uyularak oval olarak yapılmıştır. 
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Camiin orta kubbesi, burada da diğer ulu camilerde 
olduğu gibi diğerlerinden daha büyük ölçüde ve daha yük
sek olup üzerinde fener bulunmaktadır. İç mekânın hemen 
hemen tamamı geç devre ait nakışlarla süslüdür. Osmanlı 
mimari süslemesinin son devrine ait olduğu bil inen bu na
kışlar büyük bir değer taşımamaktadır. Camiin kuzey batı ke
narı ortasında yer alan sekizgen kaideli minare beden du
varlarına bit işik olarak pabuç kısmına kadar bir sıra kes
me taş iki sıra tulğadan meydana gelmekte, yedi-sekiz ta
bir edilen üçgenlerle tuğla gövdeye geçilmektedir. 

Çelebi Mehmet Camii Minbeı 
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HAMIDIYE CAMİİ : 
İstiklâl caddesi üzerinde şehrin giriş yolu üzerindedir. 

Diğer Hamidiye camileri gibi, Sultan Abdülhamit taraf ın
dan yaptırılmış olduğundan Hamidiye camii olarak tanın
maktadır .Hicri 1205 tarihinde yapılmış olan cami, kare 
plânda kırmızı kesme taştan yapılmış beden duvarlarına 
sahip bulunmaktadır. Mekânın üzeri kurşunla kaplı tek bir 
kubbe ile örtülmüş olup, kuzey cephedeki son cemaat ye
rine üst kısmı ne o klasik alınhklı bir kaıpdan giri lmekte
dir. Kapı üzerinde inşaa kitabesi bulunmamaktadır. İki sıra 
halindeki pencerelerden birinci sıradakiler neo klasik öl
çülere uygun olarak hafif s ivr i , i iknci sıradakiler ise arap 
kemeri formundadır. Pencereler arasında yer yer panolar 
yapılmış ve bu panolara, gene neo klasik tarzda çiniler 
yer leşt ir i lmişt ir . İki yanındaki taştan yapılmış çifte mina
resi olmasından halk arasında çifte minareli cami olarak 
tanımlanır. 

Söffüt Hamidiye Camii Mihrabı 
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İçeride dört kenarda bulunan büyük kemerlerle kubbe 
ağırlığı köşelere aktarılmıştır. Cami bütününde olduğu 
gibi iç süslemeleride geç devrin özell iklerini taşımakta 
isede, bunlardan bir kısmı onarımlar esnasında değişmiş, 
hatta büyük bir kısmı birkaç yıl evvel yapılmış onarımlarda 
yeniden yapılmıştır. Cami karşısında biri cami ile bir l ikte 
Abdülhamit tarafından, diğeri Sultan Mecid tarafından yap
tırı lmış iki katlı iki okul bulunmaktadır. 
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ : 

Bilecik yolu üzerindeki tarihi mezarlığın başında bu -
Ilınmaktadır. Bir anıt kabir durumundaki bu mezarlıığn 
içindeki mezar taşlarının her biri bir tarih olarak günümü
ze gelmiştir .Bunlar arasında Osmanlı devletinin kurucu
larından büyük kumandan rEtuğrul Gazi'ye ait olan Türbe 
ilk yapılışı gibi değildir .Uzun yüzyıllar boyunca birkaç de
fa onarım görmüş olan eser en son 1171 H (1757) de III. 
Mustafa tarafından yeniden yapılırcasına onarılmıştır. Da
ha sonra da II. Abdülhamit zamanında yapılan tamirler ve 

Ertu£rul Gazi Türbe Plânı 
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bu tmir ier esnasında mezarlığın giriş kısmına yapılmış iki 
çeşme yer almaktadır. Giriş kapısının sol kısmında kalan 
çeşme kitabesinde : 

Menbaıi cûy-i inayet şah-ı âli siretin 
Mevce-i derya kadar ömrün Huda kılsın mezid 
Kıldı ol şahınseh-i devran cedd-i emcedin 
Gazi Ertuğrul Cenabın kabrini zira cedid 
Babı yanında dahi bu çeşmeyi inşa ile 
Eyledi ruh-i revanın şâd o Hakan-ı reşid 
Cevher-i nazma iki tarih bir beyt içre bak 
Su verir buldukça mecray-ı kalem feyz-i bedid 
Ruh-ı Ertuğrul icûn bu çeşmeyi kıldı iyan 
Ayn-ı Lûtf-ı saltanat Şah-ı zaman Abdül Mecid 

Sene 1394 
okunmaktadır ki bu kitabe bize Hicri 1304 yılında Türbenin 
Abdülhamit zamanında yeniden yapıldığını gösteriyor. Bu
rada Abdül Mecidin ismi geçmekte isede bu Abdülhamit'-
in babası Abdül Mecid için konmuş bir yazıyı ihtiva etmek
tedir. İkinci kitabe ise Türbenin kapısı üzerinde bulunmak
tadır ki, burada da : 

Şeref-ü-şevket eyle âleme Sultan Hamit 
İşte ezcümle olup ahdihümayununda 
Sene 1100 dahi 71 iken Ahmet Han çok 
Vakit geçmekle münhemdim olmada iken 
Bir iki çeşme vü fevvade ederek şimdi de 
Mevkiini havi harita yapılıp yeniden 
Eyledi inşasını emrü ferman yani bu 
Tarzı dila.vize Hamit Han kodu 
Nekadar yar ise kurbinde kuburu şüheda 
Bunların yattığı müddetçe bu merkatlerde 
Kayımakam Zühti kulu kuşesin necetti zida 
Salik kulu tarih temhidi tevşihin 
Eyledi seyai İmranını metdü temhit 
Türbe-i hazreti Ertuğrul Gazide cedid 
Temelinden buni idmişti bina-i-tecdit 
Pederişah zaman hazreti Sultan Mecit 
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Söğüt fr>tuğrul Gazi Türbe Kitabesi 

Şerefi türbeyi tamir ile etmişti mezd 
Nazar-ı-alii şahanede oldukta bedid 
Şeref-ü-zineti hakkaki olundu teyit 
Oldu sandukasında böyle ruhamile Ferit 
Ziri sanduka- hazenede iderler tahmit 
Şevket-ü-saltanatın eylesün Allah medit 
Bunun imarına meşkurkıla olrabbi-vahit 
Kıldı bu türbeyi mamur ol Hakkan Hamit 

Okunmaktadır. 

Altıgen plânlı türbenin beden duvarları bir sıra Taş 
ura tuğladan ve taşlar arası dikey konumda derzli ola

rak yapılmış olup, saçak si lmeleri düz, mekânı örten kub
be İ88 kurşunla kaplanmıştır. Doğu yöndeki giriş kapısı 
önünde dikdörtgen plânlı bir ante kısmı yapılmış ve bu 
kasma yanlarda ikişer pencere açılmıştır. Eserin güney -
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Söğüt Ertuğrul Gazi Türbe Kapısı 

Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi 
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batı ve güney doğu kenarlarına taş oöveli dikdörtgen pen
cereler açılmış olup, bu pencereler üzeri duvar içine bir 
taş 3 tuğladan meydana gelen kemer ile bir alınlık meyda
na get ir i lmişt ir . 

İçte kubbe intikali küçük yarım daire kemerlerle sağ
lanmaktadır . 
KAYMAKAM SAİT BEY ÇEŞMESİ : 

Şehir meydanındaki parkın kenarında yer alan bu kü
çük fakat çok güzel eser, son devir Osmanlı sanatının Neo 
Klasik ölçüdeki tek eşsiz bir eseridir. 1333 H. tarihinde şe
hirde kaymakamlık yapmış olan Sait Bey tarafından yaptı
rılmış olduğundan bu isimle anılmaktadır. 

Altta kademeli küçük bir seki teşkil eden çeşmenin 
kaidesinin üç kenarı ortasında dış yüzleri di l iml i vazolor 
şeklinde çeşme yalakları ve bu yalakların ikişer yanında 
kabartma birer yıldız moti f i yer almaktadır. Çeşmenin göv-
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Söğüt Kaymakam Saitbcy Çeşmesi 

de kısmında köşeler pahlı yüzeyler ise sivri kemerle 
niş haline get ir i lmiş, gerek niş üzeri ve gerekse ayna 
içi renkli çini lerle süslenmiştir. Üst kısımda derin dik
dörtgen nişler içinde kitabeler yer almaktadır. 

Çeşmenin saçak kısmı bir sıra halinde stalâktit l i f iriz 
ve bu t ir iz in de üzerinde içleri kıvrık dallarla bezemeli alın
lıklarla süslenmektedir Dikdörtgen kitabelerden doğu yüzde-
kmde «Minel mai 'nilltişeyhinhay» kuzey yüzdekinde ise 
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Bilecik Söğüt Kaymakam Sait Bey Çeşmesi 



«Rebbihüm ve sekahüm şeraban Tshura» ibareleri okun-
okunmakta, batı yüzdeki bir çini üzerinde ise Amel-i Meh
met Emin mintilâzim Mehmet Hilmi kütahya 1334 yazısı 
bulunmaktadır. 
BORÇAK KÖYÜ İSA DEDE TÜRBESİ : 

Söğüt'e 5 km mesafede dağlar arasında yer almakta 
olan köyün karşısındaki dik yamaçta bulunan bu türbenin 
halk arasında ermiş kişi olarak tanınan İsa Dede isimli 
birine ait olduğu, fakat ne zaman ve kim tarafından yap
tırıldığı bi l inmemektedir. Ancak bu yapının da Söğüt'te 
Osmanlıların ilk devrinden kaldığı sanılmaktadır. 

Moloz taştan yapılmış beden duvarları kare plân üze
rine oturmakta, duvarlar yeryer ağaç hatıllarla takviye 
edi lmiştir. Mekân üzerini örten küçük kubbe sekizgen kas-
naklı ve tuğladır. İçeride Türbe zemininden iki metre yük
sekl ikte başlayan küçük tramplarla kubbeye geçilmektedir. 
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tsa Dede Türbsi Batı Cephesi 

Söğüt Boreak Köyü Isa Dede Türbesi 

100 

OSMANELİ RÜSTEM PAŞA CAMİİ : 
Ulu cami olarak bi l inmektedir. Osmaneli i lçesinin çar

şı içinde bulunan büyük güzel bir yapısıdır. Klasik mima
rinin bütün hususiyetlerini üzerinde taşıyan eser hakkın
da bir çok rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biride ese-
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ri Mimar Sinanın yapmış olduğudur. Ancak Sinanın yapmış 
olduğu eserler arasında eserin ismi geçmemektedir. Muh
temelen eser Sinanın çırakları tarafından 927 yılında ya
pılmıştır. Sağ ve sol taraftaki pencereler üzerindeki kita
belerden biri inşaa diğeri ise tamir kitabesidir. 

Kareye yakın dikdörtgen plandaki camiin tamamı kes
me taştan yapılmış binanın üstü ise ahşap tavan ve çatı 
ile kapatılmıştır. Eserin kuzey cephesinde 6 sütun üzerine 
oturan sivri kemerl i , fakat gene ahşap tavanlı bir son ce
maat yeri bulunmaktadır. Orta açıklığın karşısında büyük 
bir niş içine alınmış cümle kapısının iki yanında dikdört
gen söveli birer pencere i le, her iki yanda yarım si l indir ik 
mihrabiye nişleri yer alır. 

İç mekânda, ortaya doğru derinleşeen baklava şeklin
de kasetli bir tavan mekânı örter. Kuzeyde dört ince sü
tun üzerine oturan ahşap mahfel yer alır. Camiin her yön
de 2 şer dikdörtgen penceresi bulunmaktadır. Kıble duva
rında yegane tezyini unsur mihrap ile pencere arasındaki 
duvara gömülmüş 17 ci yy.'a ait kâbe tasvirl i çini panodur. 

Osmaneli Rüstem Paşa Cami 
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Rüstem Paşa Camii 

Rüstem Paşa Camii îçi 
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Küften; Paşa Camii Kitabeni 

BOZÖYÜK KASIMPAŞA CAMİİ : 
Klasik Osmanlı camilerinin tek kubbeli t iplerinden bi

ridir. 932-935 H. tarihinde Bozüyük merkezinde Kasım Pa
şa tarafından yaptırı lmıştır. Mimar Koca Sinan tarafından 
yapılmış olan bu muhteşem eser bütün uzuvları ile vuzuh 
içinde, büyük bir armoni içindedir. 

Kare plân üzerine yapılmış ibadet mekânı kuzey yön
deki son cemaat yeri ile bir l ikte boyuna uzayarak bütünü 
dikdörtgen haline gelmişt ir. Kesme taştan iki kademe ha
linde yükselen beden duvarları pahlı saçak si lmelerini ta
kiben yukarı doğru hafif konikleşen çok kenarlı kasnağa 
geçilmekte ve mekân büyük bir kubbe ile örtülmek
tedir. 
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Bozöyük Kasımpaşa Camii Plânı 

Kuzey kısımda 4 sütunun taşıdığı sivri kemer açıklık-
lı ve 3 kubbenin örttüğü son cemaat yeri cümle kapısının 
iki yanında yüksek sekiler halindedir. Camiin beden du
varları üzerine kadar yükselen son cemaat yeri kubbeleri 
8 gen kasnaklıdır. 

Esas ibadet mekânında büyük kubbenin intikali pan
dantif lerle sağlanmış, kubbe kasnağına 8 adet yuvarlak 
kemerli pencere açılarak cami içine bol ışık girmesi sağ-
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lanmıştır. Kenarlarda kubbe ağırlığı büyük kemerlerle kıs
men kenarlara aktarılmıştır. Camiin bütün cephelerinde alt 
kısımlarda s i lmel i , üstte ise sivri kemerli ve alçı şebekeli 
iki sıra pencereler yeralmaktadır. Üst sıra pencerelerden 
ortadaki yanlara göre biraz daha yüksekte ve küçüktür. 

Kuzey cephede cümle kapısının iki yanında, kıble 
cephede ise, mihrabın iki yanında ikişer adet pencere ye-
ralmakta olup bu pencerelerin kapakları kündekâri ağaç 
işçil iği ile geçmeli olarak yapılmış ve ağaçlar arasına yer 
yer f i ldiş i kakmalar konmuştur. Mihrap beyaz köfeki ta
şından olup, camiin kıble duvarından hafif çıkıntı teşki l 

108 Kasımpaşa Camii Rcvaklan 

Kasımpaşa Camii Kubbe tntikâli 

etmektedir. Dar profilasyonlarla çevrilen mihrabın üst kıs
mı bir sıra halinde ayrılmış palmetlerle süslenmektedir. 
5 kenarlı nişin kavsarası stalâkt i t l idir. Minber beyaz mer
merden olup sadedir. Merdiven altı panosu, geçit üzerini 
ve hutbe külahı renkli sır tekniğinde lacivert, sarı, yeşi l , 
mavi ve sarı renkli çini lerle kaplıdır. Camiin kuzey batı kö
şesinde kaş kemerli müezzin mahfi l i korkulukları bulun
maktadır. Doğu duvarındaki mermer vaaz kürsüsü ve gü
ney batı köşedeki sütunlu büyük kürsünün korkulukları ile 
doğuda iki , batıda bir pencerenin alınlıkları renkli sır tekni
ğinde çini lerle Kaplanmıştır. Camiin iç nakışlarını teşki l 
eden kalem işleri orij inal olup kiremit kırmızısı, lacivert 
sarı, yeşil ve beyaz renkler ile bol miktarda altın yaldız 
kullanılmıştır. Mot i f ler daha çok klasik örgüler, rozetler, 
hatayı ve kıvrık dallardan meydana gelmekte, kubbe orta
sında altın yaldızla yazılmış bir göbek bulunmaktadır. 
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Bozüyük Kasımpaşa Camii Kapı Detayı 

Bozüyük Kasımpaşa îmareti 
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BİNGÖL GENÇ İLÇESİNDE BULUNAN KÜNBET: 

Genç ilçe merkezine 3 kim mesafedeki tepenin yama
cında bulunan iki künbetten alt kısımda bulunan kripta 
kısmına kadar tamamen yıkılarak toprağa gömülmüştür. 
Kareye yakın dikdörtgen plânlı kripta kısmına küçük bir 
kapı ile gir i lmektedir. Fakat yapının yıkılmış olması ile ka
pı kapınarak adeta kaybolmuştur .Eserin toprak hizazına 
kadar yıkılmış olması üst yapısı hakkında fazla bir şey 
söyîenememektedir. 

Yukarı türbe ise kısmen ayakta durmakta olup, dış 
kaplamaları kesme taş, iç kısımları ise moloz örgülüdür. 

Bingöl Genç Kazasındaki Künbet Kalıntısı 

Bu türbede alttakinin aksine cenazelik (Kripta) bulunma
maktadır. Muntazam kesme taştan yapılmış olan beden du
varları fazla yüksek olmayıp dar bir si lme ile nihayetlenir. 
Beden duvarların dıştan sekiz kenarlı bir plân üzerine ku
rulmuş olmasına mukabil içte gayri muntazam ve si l indir 
şeklinde olduğu görülür. 
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KUnbetin İçi 

Saçak si lmesi hizasına kadar tamamen yıkılmış olan 
üst örtününde alt yapıya uygun olarak, içeride tuğla ile 
örülmüş bir kubbe, dışta ise kesme taş kaplamalı primidal 
bir külahla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Eserin en ilgi 
çekici tarafını giriş kapısı teşkil etmektedir. Kuzey kenar 
üzerinde dikdörtgen şeklinde bir niş teşkil eden kapının 
iki yanı mukarnaslarla süslendiği gibi , kapının üst kısmın
da gene mukarnaslı bir kavsaranın bulunduğu görülür. An
cak y ı r ı hizaya kadar yıkılmış olan künbetin taşları yerle
rinden çıkarak etrafına yayılmış bulunmaKtadır. Bununla 
beraber eserin cephe durumu hakkında bir f ikir edinilebil
mektedir .Baklava ve yıldız şeklinde makarnasların süsle
diği kapı nişinin içinde kapı üst sövesinin aynı zamanda 
kitabe taşı olduğu anlaşılır. 

BİNGÖL İÇİN BİBLİOĞRAFYA 
1 — K. Koch. Raise im Pontischen Gebirgi und 

Türkischen Ermenien VVeimor 1847 
2 — M. VVagner, Reise nach dem Araret und dem Hocland 

Ermenien. Stutgart 1848 
3 — T. Kotschy, Neve Reise nach Kleinasien Gatha 1860 
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BİTLİS ŞEHRİNİN KISA TARİHÇESİ : 

Diyarbakır-Van yolu üzerindeki yegane geçit ve konak 
yeri olarak bil inen Bitl is (Bidlis) asırlar boyunca büyük 
önem taşımış eski bir kenttir. Yüksek kayalıklar ve dağlarla 
çevril i dar bir vadi üzerinde kurulmuş olan şehir merkezi, 
hala aynı önemi muhafaza etmektedir 

Eski ermeniler arasında Bageş (Pagiş) ismi ile bil inen 
şehre, arap Litaratüründe Bidlis ismi ile tanınmaktadır. Van 
gölü kıyısındaki Rahva düzlüklerinden başlayarak, Si irt i 'n 
güney batısında Bohtan suyu ile birleşen Bitlis deresinin iki 
yanındaki yamaçlarda kurulmuş olan şehirde, Evliya Çelebi 
seyahatnamesinde 17 mahalle yer almaktadır. 

Bitlis ilk adının nereden geldiği ve ne zaman kurulduğu 
bil inmemektedir. Fakat eski kaynaklarda tekrar edilen bir 
efsaneye göre, Bit l is ' in önemi ilk defa, Büyük İskender'in do
ğuya yapmış olduğu sefer esnasında ortaya çıkmıştır. Lis 
(Badlis] adlı bir kumandana burada alınması zor bir kale in
şaa edilmesini emreden,.büyük İskender kalenin inşaatı bit
t ikten sonra ,buraya gelmiş fakat içeriye alınmamıştır. Bu
nun üzerine kalenin zorla alınmasını isteyen Büyük İsken
der'in bütün çabalarına rağmen kaleyi almak mümkün ol
mamış, fakat orduları ile gideceği sırada kale kumandam 
kapıları açtırarak, İskender'in içeri girmesini sağlamıştır. 

B. İskender, kumandanına emretmiş olduğu alınması 
güç kalenin yapımından dolayı mükafaat olarak, kaleye ku
mandanın ismini vermişt ir. 

Orta çağ Bizans kaynaklarına göre Bitl is ermeni kay
naklarında çok önemli bir yer işgal eder. Kalenin birkaç de
fa yeniden inşaa edi ldiği ve onanldığı anlaşılır. Hicretten 
300 yıl evvel inşaa edildiği, kale üzerinde yer alan k i tabe
lerde kaydedilmektedir. XVI yy.'m ilk yarısında İran şahının 
himayesi altında bir kurt beyliği tarafından idare ediWiği 
bil inen Bitl is'te bu asırda Şerefhanlar sülalesi hakim bulun
maktadır. 1655 yılında Melek Ahmet Paşa ile bir l ikte Van 
ve Bitlis'e gelen Evliya Çelebi burada bir kale içinde 300 ev, 
han, hamam ve bedesten bulunduğunu kaydeder. Şerefhan-
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lar sülâlesinin uzun süren hakimiyeti kısmen kendi başları
na ve kısmende Osmanlı Hükümetinin Van valisi olarak 
gönderdiği Hüsrav Paşa'nın hakimiyetinde XVIII. yy. sonu
na kadar devam eder. Son kurt beyi olan Şerif bey Reşit Pa
şa tarafından 1894 yılında mağlup edilerek Bitl is Muş san
cağına bağlı bir kaza haline get ir i lmiş, 1'877 Rus harbinden 
sonrada vilayet olmuştur. 

Bitl is' in bugün tarih ve mimarlık tarihi bakımından çok 
büyük önem taşıyan bir i lçesi bulunmaktadır ki bu da Ah
lat'tır. 

Van gölünün doğu sahilinde Nemrut dağı eteklerinde, 
kurulmuş olan Ahlat'ta Arkeoloj ik çevresi gizli kalmış f a 
kat, Prehistarik buluntuları ve eski yerleşim yerlerindeki 
Urartu, Asur, İran medeniyetlerinden kalan eserler, Selçuk
lulardan kalan dev abideler bu bölgenin tarihi bağlarını orta
ya koyar. 

Geçmişte Romalılar tarafından Hilyat Araplarcada Hilat 
ismi ile bil inen Ahlat çevresinde M.Ö. 900 senelerinde 
Urartular yerleşmiş. M.Ö. 600 yıllarında İranlıların hakimi
yetine geçmiş daha sonra Büyük İskender ordularınca işgal 
edilmiş, M.Ö. 2 nci asırda Partlar bu havaliye hakim olmuş
tur. 

İslâm tarihçi leri 639-640 senelerinde Halife Ömer'in 
Elcezine kumandanları İyaz Bin Garem in Bit l isten sonra 
Ahlat'a uğradığını kaydeder. XI ci yy .da Türkler Anadolunun 
fethine gir işt iklerinde zaman zaman ileri uçlar buralara ge
lip yerleşmişlerdir . 

Selçuklu İmparatorluğunun hükümranlığını kabul eden 
Mervan Oğulları bölgeye yerleşmiş fakat, 1084 yılında Mer-
vanlı beyliğinin ortadan kalkması ile Diyarbakır emir l iğinin 
idaresi altına giren Ahlat ve çevresi daha sonra Eyyubiier 
tarafından işgal edil ir. 1228 yılında Celâletdin Ha/zemşah 
uzun bir mücadeleden sonra Ahlatı Eyyubilerden geri aldı. 

XIII yy da Ahlat emir l iğinin kapladığı sahada Ermeniye 
adı bir daha söylenmemekte ve bu bölgeye Van veya Ahlat 
ismiyle tanımlanmaktadır. Celâletdin Havzemşah'ın yağ-
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ma ve tahriplerinden sonra Ahlat Karakoyunlu Türkmenleri
nin eline geçti . Sonraları Akkoyuniu hükümdarı Uzun H a 
san, Karakoyunlu beyi Cihangir'i öldürtüp, Ahlat çevresini 
işgal e t t i . 1473 yılında Akkoyunlu devletinin yıkılışı ile de 
Şafavi hakimiyetine geçen Ahlat daha sonra 1517 de Yavuz 
Sultan Selim'in Çaldıran savaşı ile Osmanlı Devleti toprak
larına katıldı . 
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BİTLİS ULU CAMİİ : 

Şehrin merkezinde ve Bitl is deresi kıyısında bulunmak
tadır .Kitabesine göre 545 H (1150) tarihinde Ebul Muzaffer 
Muhammad tarafından yaptırılmıştır. 

Kesme taştan yapılmış beden duvarları kareye yakın 
dikdörtgen plan üzerine kurulmuştur. Bu gün Batı cephede 
zeminin dolmuş olmasından dolayı eserin yüksekl iği k ıs
men azalmış fakat kuzey cephesi dört basamak merdivenle 
inilmek suretiyle eski seviyesini muhafaza etmektedir. Be
den duvarları taş si lmelerle nihayetlenen eserin üzeri düz 
toprak damla örtülmüştür. Eserin sadece kıble cephesinde 
50 cm. lik bir mihrap çıkıntısı bulunmakta olup, bütün d u 
varlar tezyinatsız ve sade bırakılmıştır. Batı cephede üç 
adet dikdörtgen penceresi bulunmakta isede bu pencereler 
yapılan tamirler esnasında büyütülmüş oiduğu anlaşılmak
tadır. Mihrap önünde bulunan maksure kubbesi toprak dam 
üzerinde si l indir ik bir kasnakla iki metre kadar yükseldikten 
sonra sivri ve konik bir çatı i le örtülmüş bulunmaktadır. 
Eserin beden duvarlarındaki pencerelerden Doğu cephede 
kiler orijinal durumları ile günümüze gelmiş olup yuvarlak 
kemerli ve üç adettir. Camiin kuzey cephesinde üç adet gi
riş kapısı bulunmaktadır. Bu kapılardan ortadakinin so lun
da büyük bir pano teşkil eden kufi yazılı kitabe He sol yan 
kapı üzerinde dört küçük kartuş içinde yazılmış ikinci bir 
kitabe bulunmaktadır. 

Camiin plan taksimatı, kıble duvarına paralel üç nef ve 
her nefte haçvari payelere oturan sivri kemerlerle beşer 
bölüme ayrılmaktadır. Mekân, Doğu - Batı ist ikametine be
şik tonozlarla örtülmekte ve tonozlar payeler üzerine otu
ran sivri kemerlerle takviye edilmektedir. Nefleri ayıran 
haçvari payelerden mihrap önünde kubbeyi taşıyan iki ayak 
diğerlerinden farklı olarak daha büyük ve kıble duvarı yö
nünde kademeler halinde profilasyon teşkil edecek şekil
de yapılmıştır. Kalın kemerler üzerine oturan kubbenin in
tikali pandantiflerle sağlanmış olup, kubbe kasnağına kü
çük dikdörtgen pencereler açılmıştır. 
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Bitlis Ulu Camii Plânı 

Camiin mihrabı tam orta aks üzerinde bulunmamak
tadır. Dışa doğru peşli bir çıkıntı yapan mihrap, Doğu du
varına biraz daha yakın kalmakta ve kademeli profilasyon-
lar ile derinleşmektedir. Orta kısmı yarım sil indirik niş, 
şeklinde olan mihrap üzerinde hiç bir tezyinat yoktur. 

Camiden 10 metre mesafede ve avlunun kuzeydoğu 
köşesinde bulunan minare şehrin engüzel minaresi olarak 
ta tanımlanmaktadır. Camiin beden duvarları hizasına ka
dar yükselen çok yüksek kaidesi kare plânlı ve kesme taş
tandır. Üst kısımda kare kaidenin köşeleri kesilerek sekiz
gen bir kuşağa geçilmekte ve bu kuşaklar burulmuş halat 
şeklinde tezyin edilmiş bulunmaktadır. Çok küçük olan pa
buç kısmı üzerinde muntazam si l indir ik gövde eşit aralıklı 
iki adet prof i l l i kuşakla kesilmektedir. Şerefe altı birbiri-
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Bitlis Ulu Camii Klble Cephesi 
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ni takiben yuvarlak profilasyonlarla genişlemekte ve üst 
iki sıra zikzaklar teşkil eden hatlarla süslenmektedir. İki 
sıra taştan meydana gelen korkuluklar gövdede olduğu 
gibi silindiriktir. Petek daha dar ve üç kademe teşkil et
mektedir. Birinci kademede tezyini sütun ve kemerler bü
tün kenarı sarmakta olup, 8 kenar bulunmaktadır. İkinci 
bölümde ise 4 yuvarlak açıklık, son bölümde ise 8 küçük 
açıklık bulunur. Minare üzeri küçük taş bir kubbe ile niha-
yetlenmektedir. Pabuç kısmı altında bulunan kapısı ve bu 
kapı üzerinde tezyini kemer profilasyonlu kitabesi vardır. 

KİZİL MESCİT : 
Bitlis Çayı Doğusunda Kızıl mescit mahallesindedir. 

Çok meyilTi bir arazi üzerinde yapılmış olan eserin ilk in
şa tarihi bilinmemekte fakat mevcut kitabelerinden bir 
defa 913 H. (1507) de, bir defada 1280 H. (1863) te tamir 
ettirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Meyilli bir arazi üzerinde yapılmış olduğundan, Batı 
cephesi Doğuya göre daha yüksek olarak yapılmış olup 
şehre hakim görünüşü ile ilk anda dikkati çekmektedir. 
Muntazam olmayan esas ibadet mekânı, etrafına ve bilhas
sa Doğu cephesine yapılmış olan ilavelerle kapanmış ise-
de, mekân konstrüksiyonu, içten sütunlarla desteklenen 
çok kubbeli ulu camiler hüviyetini halen muhafaza etmek
tedir. Eserin Batı cephesinin, kademeler halinde dararan 
bir istinat duvarı ile takviye edilmiş olması, esasen tam 
manası ile Batı yönden görülebilmesi dış yapının en ö-
nemli hususiyetini ortaya koyar. Bitlis yöresinde çokça bu
lunan kırmızı taşlarında kullanılmış olduğu Batı cephenin 
bu abidevi görünüşü esere bu günkü adını vermiştir. 

Üzeri kalın bir tabaka halinde toprak damla örtülmüş 
olan camiin içte örtü sistemi, altı adet silindirik mermer 
sütunla desteklenmekte ve 12 bölüme ayrılmaktadır. Her 
bölümün üzerini taştan yapılmış basık kubbeler örtmekte
dir. 

Dıştan, Bitlis evlerini andıran camiin intizamsız plânı 
üst örtüsünede tesir etmekte olup bazı kısımlar düz ta-
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Kızıl Mescit Plânı 

vanlarla kapatılmış bulunmaktadır. 3u çarpıklık aynı za
manda Batı cephede bulunan giriş kapısında olduğu gibi 
mihrap duvarmdada kendini göstermektedir. Tam orta aks 
üzerinde bulunmayan mihrap, camii bölümlere ayıran sü
tun dizisinin orta kısmında bulunmasına mukabil, kıble 
duvarında tam ortasında olmayıp, doğu köşeye daha yakın 
bulunmaktadır. Batı cephedeki cümle kapısı ise ikinci bö
lüm üzerine açılmaktadır. Üst örtüyü taşıyan sütunlar üze
rindeki sivri kemerler beden duvarlarına bağlanmakta ve 
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Bitlis Kızü Mescit 

mekanı kıble duvarına paralel dört nefe ayırmaktadır. 
Oldukça geniş bir alanı kaplayan camiin içi, Batı cep 

hede bulunan yuvarlak kemerli sekiz pencere ve kıble du
varında mihrabın doğusundaki büyük ve dikdörtgen bir 
pencere ile aydınlanmaktadır. Batıdaki pencereler ikişer iki
şer ayrılmakta ve bunlarında üzerinde iki pencere ortasına 
gelecek şekilde birer pencere bulunmaktadır. İkinci sıra pen
cerelerden Güney Batı uçtaki iki tanesinin içleri dolduru
larak kapatılmış bulunmaktadır. 
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Mekanı örten kubbelerden orta aks üzerinde bulunan
ların yuvarlak olmalarına mukabil iki yan sırada bulunanlar 
ovaldir. Eserin yarım silindirik mihrabı fazla bir husu
siyet göstermemekte ve minaresi bulunmamaktadır. 

Bugün ahşap bir "örtü ile kapatılmış olan Batı kısım
daki cümle kapısının Kuzey yanında üst üste iki kitabe ye-
ralmakta olup bu kitabelerden alttakinde camiin Hüseyin 
Aka oğlu Alaeddin tarafından 913 H. (1507) yılında, ikinci 
kitabede ise 1280 H. (1864) yılında İbni Kasım el Hacı Meh
met tarafından onarıldığını göstermektedir. 
ŞEREFİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ : 

Bitlis şehir merkezinde ve çarşı içindeki meydanda, 
Kışla ve Hosor derelerinin birleştiği yerde batı cephesi 
kayalık bir tepe ile kapatılmış olan alanda kurulmuştur. 

XVI yüzyılda Bitlis şehrine hakim olan ve devrin bü
yük hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'dan büyük imti-
tiyazlar alan Bitlis beyi Şeref Hanlardan IV cü Şeref Han 
tarafından yaptırılmış olan külliye kitabesine ve vakfiyesi
ne göre 935 H. (1529) tarihinde yapılmıştır. 

Cami, Medrese, Hanikah (İmaret) ve Türbeden müte
şekkil olan ve Bitlisin en çok tanınmış olan bu yapı toplu
luğu Batı ve Güney yönde yüksek kayalıklara ve diğer bi
nalara bitişmiş olduğundan ancak Kuzey ve bilhassa Doğu 
cepheden anıtsal yönü ile görülebilmektedir. Hemen he
men tamamı Bitlis yöresine has kırmızımsı ve kesme taş
tan yapılmış ve gene yörenin mimari anlayışına uygun ola
rak inşaa edilmiştir. 
CAMİ: 

Dikdörtgen plânda ve tamamen kesme taştan yapılmış 
olan camiin duvarları Batı yönde kayalıklarla birleşmekte, 
Kıble yönde ise yanındaki külliyenin diğer bir yapısı olan 
medrese ile kapanmaktadır. Medrese ile cami arasında iki 
metrelik bir aralık bulunmakta olup bu aralıktan medrese
ye girilmektedir. Kuzey-Doğu köşede beden duvarları do
ğuya doğru devam ederek adeta bir L plân meydana getir
mekte ve bu kısma camiin büyük portali yapılmış bulun
maktadır. 
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Şerefiye Camii Cümle Kapısı 

Sadece üç cepheden görülebilen beden duvarlarının 
Kıble cephesinde küçük bir çıkıntı teşkil eden mihrabın iki 
yanında yer alan altlı üstlü ikişer pencere yeralmakta olup 
alt sıra pencereler söveli ve demir şebekeli üsttekiler ise 
sivri taş kemerlidir. Her iki sıradaki pencereler de profil
li nişler içine alınmıştır. 

Eserin Batı cephesi tamamen kayalıklarla kapanmış 
olduğundan fazla bir hususiyeti bulunmamakta fakat bu 
kısımdan rahatlıkla düz toprak damına çıkılabilmektedir. 
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Bu iki cephenin yanısıra en iyi ve en güzel işçilik göste
ren kuzey ve doğu cepheler bilhassa özenilerek meydana 
getirilmiş olup, kuzey cephenin mimari organları yanında, 
Doğu cephede Tezyinata önem verilmiş olması il
gi çekici bir hususiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Doğu yönde portal eserin en güzel taş işçiliği 
gösterir. Alt kısımda yer alan üç adet söveli ve de
mir şebekeli dikdörtgen pencerenin söve taşları gayet in
ce işlenmiş arabekslerle süslenmiştir. Pencere sövelerinin 
üzerine duvarları takviye gayesi ile duvarlar içine gizlen
miş yay kemerler teşkil olunmuş ve söve ile kemer ara
sında ince açıklıklar bırakılmıştır. Bu cephede ikinci sıra 
pencerelerde, alttakiler gibi üç adet olmakla beraber or
tadaki, yanlarda bulunanlardan 50 cm daha yukarıda yapıl
mıştır. 8-10 cm derinlikte sivri taş kemerli nişler içine 
alınmış olan ikinci sıra pencerelerin içleri taş şebekelerle 
donatılmıştır. İki yandakilerin içleri yıldız ve altıgenlerin 
teşkil ettiği motifler yekpare taşa oyulmak suretiyle mey
dana getirilmiş olmasına mukabil orta penceredeki şebe
keler diğerlerinden daha değişik olarak yapılmış bulunmak
tadır. Daireye yakın çok kenarlı geometrik motiflerden bir
birleri ile geçmeler halinde meydana getirilmiş olan şebe
keler çok güzel bir görünüş arzetmektedir. Orta pencere
nin her iki yanında altları dilimli ve sivri kısımları yukarı 
doğru olan iki adet zarif damla motifli pano, duvarları süs
ler. Bordürleri profilli geometrik geçme kabartmalarla süs
lenmiş olan bu motiflerin bir diğer benzerleri de minare 
gövdesi üzerinde yapılmış bulunmaktadır. 

Beden duvarlarından çıkıntı teşkil eden ve L plânı ta
mamlayan portal çok zengin taş işçiliği ile donanmıştır. 
Dışta kenarlardan 20 cm. içerden başlayan dar bir profili ta
kiben bir sıra mukarnaslı frizin dolaştığı üç kenar yüzey
sel bir derinleşme ile büyük bir niş meydana getirmek
tedir. Bu yüzeyin orta kısmında renkli olarak siyah ve be
yaz taştan yapılmış üç dilimli büyük bir kemerin teşkil 
ettiği esas portal yer alırki, burada kemer üzengileri 90 
cm aşağı doğru uzandıktan sonra köşelerde bulunan bur-
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malı iki sütuna istinat etmektedir. Di l iml i büyük kemerin 
ve sütunların iki yanında ve üzerinde kalan yüzeyler satıh
ta kalacak şekilde geometrik geçmeler halinde oyularak 
zengin görünüşte bir taş tezyinatı meydana get ir i lmişt i r . 
Portal nişinin üç kenarı çok sade bir işçi l ikle ince yonu 
taştan yapılmış olup, kuzey yüzeye üzeri geometrize de
senlerle süslü bir si lme yay kemerin teşkil ett iği esas 
gir iş kapısı açılmış bulunmaktadır. 

Kapı kemeri üzerinde 7 Ocm. kadar devam eden du -
varlar .üstte her üç kenarda da yer alan kartuşlar içine 
yazılmış bir kitabe şeridi ile kesilmektedir. Nişin üst kı
sımları ise taş işçi l iğinin bir şaheseri olarak işlenmiş olup 
zengin mukarnaslarla süslenmiştir. Buradaki mukamasla-
nn içleri bazen ist ir idye şeklinde damarlarla süslü, bazen-
de geometrize ve arabesklerle tezyin edi lmişt ir. 

^ Eserin beden duvarları her üç cephede de 60 cm. lik 
eşit aralıklarla duvarlardan mukarnas dolgulu konsollar 
üzerinde iki sıralı düz si lmelerle saçaklarla nihayetlen-
mektedir. Toprak damla kapatılmış olan üst örtü, bölgenin 
bütün diğer yapıları ile aynı özell ikleri göstermektedir. 

Damın orta kısmından gene kesme taştan si l indir ik 
bir basamakla yükselen kubbe dıştan toprak bir damla giz
lenmektedir. Kasnağın dört yönünde olmak üzere sivri ke
merli pencereleri bulunmakta ve mekan bu pencerelerden 
bol ışık almaktadır. 

Ana portalden gir i l ince 3X3 m. eb'adında kubbeli bir 
hacme geçilmektedir ki buradan bir kapı ile batı kenar üze
rinde camiin son cemaat yerine geçil ir. Esas kapının tam 
karşısında ise portalın bit işiğindeki türbenin hacet pence
resi yeralmaktadır. 

Camiin kuzey cephesinde avluya bakan beş bölümlü Bin 
cemaat yeri bulunmaktadır. 60 cm. lik zeminden bir seki 
teşkil eden son cemaat yerinin sivri kemerleri iki yanda 
ante duvarlarının devamı olan payandalar ve bu payanda
lar arasında kalan mahalli taştan dikdörtgen başlıklı si l in -
dirik sütunlar üzerine oturmaktadır. Kemer üzengileri oluk-
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Şerefiye Camii Penceresi 

lu profiller halinde dışarı taşmaktadır. Son cemaat yerinin 
kesme taştan yapılmış kemerleri beden duvarları ile de 
birleşmekte ve duvarlara gergi demirleri ile bağlanmakta
dır. Aslında hepsi eşit olarak yapılmış olan son cemaat 
yerinin üst örtüsünü teşkil eden kubbeler pandantif inti -
kaili olup, sadece pandantiflerde tuğla kullanılmış geri ka
lan kısımlar tamamen kesme taştan yapılmıştır. 
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Enteresan bir hususta .bütün camilerde alışıla gelmiş 
olan ve ibadet mekanına açılan cümle kapısı burada orta
da olmayıp iki yanda bulunmaktadır .Camiin sol ve sağ yan 
bölümlerine açılan bu kapılar gayet sade ve mütevazi olup 
üzerleri düz silmelidir .Kapı silmesi üzerinde ufak bir yay 
kemer ile kemerin kilit taşına işlenmiş bir rozet yegane 
tezyinatı teşkil etmektedir .Buna mukabil gerek son ce
maat yerinin orta kısmına açılan iki pencere ve bu pen
cereler ortasındaki mihrabiye dikkati çekecek şekilde süs
lü olarak yapılmıştır. Son cemaat yeri mihrabı önce ince 
bir profilasyonla derinleşmekte ve bundan sonrada yarım 
silindirik niş meydana gelmektedir. Niş üzeri radyalvari 
konmuş taşlarla yarım kubbe şeklinde düzenlenmiştir. Bu
rada yegane tezyinat köşe dolgularındaki iki küçük kare 
içine kabartma kufi yazılardır. Pencereler ise birbirinden 
farklıdır. Sol tarafta bulunanın üzeri, üç kademeli bir friz 
teşkil eden mukarnaslı niş içine alınmış ve niş köşeleri-

Şerefiye Camii Son Cemaat Yeri 
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ne iki sütunce yer leşt ir i lmişt i r Tezyini mahiyette olan bu 
sütuncelerin gövdeleri geometrik örgüler, çan şeklindeki 
başlıkları ise, rumi ve kıvrık dallarla süslenmişt ir. Pence
relerin üst si lmesi geometrik geçmeler halinde işlenmiş
t ir . Sağ yandaki pencere de diğerine benzemekle beraber 
sadece sütuncelerin gövdeleri-dikey durumdaki örgülerle 
işlenmiştir. 

Son cemaat yerinin iki yanından camiin esas ibadet 
mekanına gir i lmekte ve Doğu-Bat ı ist ikametinde uzanan 
2,5 m. genişliğinde dar bir koridora geçilmektedir. Kuzey 
duvarı ile üç büyük kemer üç büyük paye ile birleşen kori
dorun üzerini 4 küçük kubbe örtmektedir. Kemerlerden or
tadaki yanlarda bulunanlardan üç kat daha geniş yapılmış
tır. Payeler gayet kalın ve kesme taştan kuvvetli olarak ya
pılmıştır. Mihraplı kısmın üzeri beş kalın paye ve kıble 
duvarına istinad eden pandantifl i bir kubbe ile örtülerek 
maksure kısmının ağırlığı h issett i r i lmiş bulunmaktadır. Ku
zeyde iki sivr i kemer öndeki koridora açılmaktadır. Ayrıca 
Doğu ve Batı yönlerde iki büyük eyvanı orta kubbe i le bir
leşmekte olup bu eyvanlar Kuzey-Güney istikametinde 
boydan boya bir koridor şeklinde uzanır. Kalın kemerlerle 
geçilen bu koridorlar kıble kenarda gene kalın bir kemerle 
ortadaki kubbeli kısma açılmaktadır. 

Kıble duvarı ortasında tuğladan yapılmış mihrabının ev
velce alçı ile kaplı olduğu anlaşılmakta ve mihrap nişi üze
rinde bugün yarısı görülebilen geometrize taş bir çerçeve 
bulunmaktadır. Minber camie göre daha geç olmasına rağ
men ince bir işçi l ik göstermekte ve ağaç oymacılığı bakı
mından dikkati çekmektedir. 
ŞEREFİYE MEDRESESİ : 

Şerefiye camii ile bir l ikte yapılmış olduğu kabul edi
len fakat üzerinde yapıldığı tar ihi belirten bir kitabesi bu
lunmayan eser, camiin doğusunda yeralmakta ve camiin 
kıble duvarı genişl iğince doğu ist ikamette uzanmaktadır. 

Dikdörtgen planlı medresenin beden duvarları tama-
mile kesme Bitlis taşından yapılmış ve arazi durumuna 
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uvularak Batı cephe kayalıklara yaslanmıştır. Güney cep
hede diğer binalara bit iş ik olan medresenin sadece doğu 
ve kuzey cepheleri mimari hususiyetlerini ortaya koymak
tadır. İki kat halinde teşki l olunmuş olan doğu cephenin 
arazi durumundan faydalanılarak birinci katına dükkanlar 
yapılmıştır .Medreseye kuzey cephe ortasında bulunan ve 
köşelerini iki sütunun süslediği cümle kapısından giri lmek
tedir. Cümle kapısı arkasında ve güney yönde avluya a ç ı 
lan sivri beşik tonozlu bir eyvan ile bunun tam karşısında 
güneyde büyük dershane eyvanı yeralmaktadır. Gerek içe
ride ve gerekse dışarıda tamamı kesme taştan yapılmış 
olan duvarların üzerinde üst örtüyü teşki l eden inşaat tuğ
ladandır. Kareye yakın dikdörtgen plandaki orta avlunun 
güney kenarına açılan sivri beşik tonozlu dershane eyvanı 
giriş eyvanı ile aynı büyüklükte yapılmıştır. Her iki eyva
nında iki yanında boyuna beşik tonozla örtülmüş dar bir 

Şerefiye Medresesi 
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koridor bulunmakta olup ,bu koridorlardan yan kenarlarda 
bulunan hücrelere geçilmektedir. Doğu ve Batı kenarlarda 
bir kısmı orta avluya ve bir kısmı eyvanların iki yanında 
yer alan koridorlara açılan hücreler bulunmakta olup, bu 
oluşu dolayısile durumu kubbe inşaa etmeye müsait olma
dığından tonozla örtülmüş ve mekanın aydınlanması için 
tonoz ortasına bir tepe penceresi açılmıştır. Diğer bütün 
hücreler kubbelidir. Medresenin üst örtüsü kalın bir taba
ka halinde toprak damla örtülerek gizlenmiştir. 

ŞEREFİYE İMARETİ VE CAMİ MİNARESİ : 
Küll iyenin üçüncü binasını teşki l eden imaret, camiin 

kuzeyinde bulunmakta ve cami avlusu her iki binanın müş
terek avlusu olmaktadır. Bu yapınında cami i le bir l ikte 
1529 da yapıldığı bi l inmektedir. 

Tamamı dikdörtgen planda yapılmış olan imaretin b e 
den duvarları camie göre daha kaba ve sade bir işçi l ik gös
termektedir. Kaba yonu taşlardan yapılmış olan eserin 4 
metre yükseklikteki beden duvarları basit taş si lmelerle 
Güney cephede avluya küçük bir eyvan şeklinde açılan siv
ri kemerli giriş kapısı niş içinde ve yekpare iki parça taş
tan yapılmış yay kemerli ve çok mütevazidir. İçerde k u b 
beli kısma açılan dört yöndeki sivri beşik tonozlu dört ey
vanın her köşesinde gene beşik tonozlu hücrelerin kapı -
'arı yeralmaktadır. Sivri kemer halinde yapılmış olan pro
f i l l i eyvan kemerleri kesme taştandır. Dışta olduğu gibi 
beden duvarları, içerde de kaba yonu ocak taşından yapıl
mış olup tonozlar taş ve tuğla karışımından meydana gel -
mistir. Batı kenarda bulunan eyvan diğerlerinden 60 cm. 
daha yüksek ve içinde bir selsebil ve havuzu bulunmakta
dır. Doğu eyvan ise iki kısımdan müteşekkildir. Yanından 
geçen dereye uymak mecburiyeti ile intizamsız bir görü -
nüş arzeden bu kısmın aslında muntazam bir şekilde yapıl
mış olduğu anlaşılmakta ve sonradan yıkılarak içerden ek 
bir duvarın yapılmış olduğu görülmektedir. Eyvanın orta 
kısmına yapılmış olan duvarın ortasına büyük bir dikdört
gen pencere açılmış hücrenin tamamı beşik tonozla örtül-
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Bitlis Şerefiye tmareti 

müştür. Orta kısmı örten kubbenin sekizgen kasnağı top
rak ve düz dam üzerinde bir metre yükseldikten sonra 
kubbe üzeri gene toprakla örtülmektedir. 
MİNARE : 

İmaret kapısının doğu kenarına bit işik ve hatta ima
ret duvarlarının içine giren, kesme taştan kare kaideli mi
nare yer almakta olan minare imarete bit işik olmasına rağ
men camie aitt ir. İmaret damının 40 cm. üzerine kadar yük
selen kaide oluklu iki profi lasyon arasında bir sıra oyulmuş 
palmetlerden müteşekkil bir bordürle kesilmektedir. Daha 
yukarıda 80 cm. kadar düz bir şekilde yükseldikten sonra 
üçgen satıhlarla sekizgen plana geçil ir. 110 cm. yüksek l i 
ğindeki sekizgenin kenarının üzeri sivri kemer şeklinde 
düzenlenmiş ve her kemer içleri kufi ayzı ve geomet
rik geçme moti f ler le süslenmiştir. Sekizgenlerin üzerinde 
gene oluklu bir profi lasyon arasında kufi yazılı bir kuşağın 
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çevirdiği si l indirik minare gövdesi orta kısımda sade bir 
kuşakla kesilmekte ve iki kuşak arasına dört adet içleri ru-
mi ve kıvrık dallarla süslü, kabartma olarak yapılmış'dam-
la mot i f i işlenmiş bulunmaktadır. Minare gövdesi orta ku-

Bitlis Şerefiye Külliyesinde Minare ve imaret 

şaktan itibaren konik olarak dışa doğru genişlemekte ve 
şerefeyi meydana getirmektedir. Şerefe üzerinde daha dar 
olan petek sekizgen bir si lme ve bu si lme kenarlarınca 
uzanan pramit külahla örtülmektedir. 
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Şerefiye Camii Minare Detayı 

Şerefiye Camii Minare Detayı 
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ŞEREF HAN TÜRBESİ : 
Şerefiye camiinin portaline bit iş ik ve avlunun d o ğ u 

sunda bulunmaktadır. Kitabesine göre 940 H (1533) de 
Emir Şeref oğlu Emir Şemseddin tarafından IV. Şeref Han 
için yaptırılmıştır. 

Alt ta kare olan beden duvarları, köşelerin kesilmesi 
ile sekizgen hale gelmekte ve sekiz kenarlı kasnağın üzeri 
pramidal bir külahla örtülmektedir. Tamamen kesme taş
tan yapılmış olan beden duvarlarının alt kenar ortalarında 
içleri mermer şebekeli ve si lmeli dikdörtgen pencerelerle 
mekan aydınlanmakta ve alt sıra pencerelerin üzerinde 
ikinci sıra küçük pencereler bulunmaktadır. 

Saçak altından bir profilasyonla çevri len türbenin gi
riş kapısı Batı yönde avluya açılmaktadır. Sivri kemerli 
büyükçe bir niş teşkileden türbe gir iş inin etrafı iki sıra ha
linde bordürlerle çevri lmektedir. Bunlardan dışta 25 cm. 
genişliğinde ve sathi olarak zeminin, geçme örgüler ile bu 
örgüler arasındaki d i l iml i sekizgen ve yıldızlar oyulmak su
retiyle meydana get ir i lmiş birinci bordur ile bunun içinde 
bulunan iki kademe halindeki burulmuş halat şeklindeki 
ikinci bordur kapı kenarlarını süslemektedir. Türbe kapısı 
yay kemerli olup kapı üzerindeki aynada dört kenarda çer
çeve şeklinde bir kitabesi bulunmakta ve çerçevenin orta
sı boş bırakılmıştır. Eserin Doğu cephesindeki hacet pen
ceresi etrafı da gene cümle kapısında olduğu gibi oyma 
bir bordürle süslenmiştir. 

Türbenin cami duvarları ile bir leştiği kısımlarda kes
me taştan üçgen dolgular bulunmaktadır. 

İçten dört kenarda bulunan profi l l i kemerlerden kıble 
yöndeki büyük bir niş teşkil edecek şekilde yapılmıştır. 
Kesme taştan yapılmış pandantifl i bir kubbe ile örtülmüş 
olan iç mekan Selçuklu türbelerinin karakteristik görünü
şünü arzetmesine mukabil Selçuklu türbelerindeki cena-
zelik (Mumyalık) burada bulunmamaktadır. Mezarlar Türbe 
içinde doğrudan doğruya toprağa gömülmüştür. Taş lahitli 
altı mezar bulunmakta ve bunlardan girişe göre sağ kenar
daki Şeref hana ait olanıdır. 
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ŞEREFİYE HAN HAMAMI : 

Şerefiye küll iyesinin beşinci binası olan ve bugün Han 
hamamı adıyla tanınan hamam. Herso mahallesi, Hatuniye 
caddesi demirci ler denen yerde, Bitl is içinden geçen yeni 
ana caddenin kıyısında bulunmaktadır. Şerefiye küll iyesi 
ile bir l ikte yapılmış olduğu rivayet edilen hamamın yapılı
şına ait bir yazıtı bulunmamaktadır. Fakat vakfiyede de be
l irt i ldiğine göre Şeref hanın burada bir hamamı bulunmak
ta olup bu hamamda han hamamı ismiyle tanınan hamam
dır. 

İntizamsız bir plana sahip olan hamamın, kurulmuş ol
duğu arazinin doğu ve güney cepheleri arazinin oyulması 
suretiyle toprağa gömülmüş ve kapatılmış bulunmaktadır. 
Daha çok yanından geçen cadde kıyısında bulunan soyun-
malık kısmı duvarları dışarıdan görülebilmekte diğer kısım
lar ise tamamen kapanmış durumdadır. Oldukça geniş bir 
alanı kaplayan soyunmalık, hamamın mimarı değerini orta
ya koyan yegane kısmını teşkil etmektedir. Tek hamam 
olarak yapılmış olan Şerefiye hamamı Batı yönde bir t a 
kım ek binalarla kapanmıştır. 

Kuzey doğu cephede cadde tarafına çıkıntılar meyda
na getiren soyunmalık kısmına, Batı kenar üzerinde bulu
nan ek binalar içinden gir i lmektedir. Beşik tonozla ö r t ü l 
müş küçük bir hacmi takiben gir i len soyunmalık, aslında 
kare planlı olmasına rağmen iç kısımda köşelerin içleri 
doldurularak sekizgen hale get ir i lmişt i r . Tromplarla intika
li sağlanan kubbe geniş bir kasnak üzerinde yayvandır. Se
kizgen kasnağın kenarları gayri muntazam bir şekilde teş
kil olunmuştur. Dört kenarda zeminden yüksek sekilerle 
çevri lmiş olan soyunmalığın Doğusunda bulunan bir kapı 
ile beşik tonozla örtülü bir koridora geçi lmektedir. Bu ko
ridorun Kuzeyinde bugün demirci dukanı olan ve Kuzey 
duvarı açılmış gene beşik tonozla örtülü küçük bir hücre 
yer alır ki bu kısmın helalara tahsis edilmiş olduğu sanıl
maktadır. Koridorun karşısında ve zeminden 60 cm. daha 
yüksekte uzunca bir dikdörtgen teşki l eden beşik tonozlu 
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Şerefiye Han Hamamı Planı 

hacmin ılıklık olduğu anlaşılmaktadır. Sağ yanda ise d ö r 
düncü bir kapı ile daha büyük fakat bu kere kubbe ile ör
tülmüş diğer bir hacme geçilmektedir. Bu kısmın diğerle
rinden ayrılan çok mühim bir özelliği bulunmaktadır. Kub
beli hacmin güney duvarı .soyunmalık kısmına doğru be
şik tonozlu küçük oir eyvan meydana getirmekte ve eyva
nın kıble duvarına bir de mihrap yapılmış bulunmaktadır. 
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Zeminden 6 0 - 7 0 cm. yüksek yapılmış olan eyvanın zemi
ni mekanın zemininden tecr i t edilmek suretiyle özel bir 
mahiyet kazanmıştır. Böylece burada küçük bir mescit t e 
şekkül e^tmiş olup, hamamlar içinde böyle bir durum faz
laca görülmemektedir. 

Eserin doğusundaki büyük bir alanı kaplayan ve mun
tazam bir plan teşkil eden sıcaklık, merkezi bir kubbenin 
etrafında yer alan dört eyvan ve köşe hücrelerinden mü-

Şerefiye Han Hamamı 
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teşekki ldir. Ortada merkezi kubenin dört kenarında üzerle
ri beşik tonozla örtülü eyvanlar ve eyvanların köşelerinde
ki kubeli köşe hücreleri ana şemayı meydana getirmekte 
isede Güney - Doğu ve Güney - Batı köşelerde bulunan 
hücreler alışıla gelmiş olan şekilden daha değişik bir anla
yışla yapılmıştır. Güney batı köşedeki hücre iki kısımdan 
meydana gelmekte olup birinci kısım kubbe ile örtülü nor
mal hücreyi teşkil etmekte, ikinci kısım ise Batı duvarın 
büyük bir niş ile genişleti lmek suretiyle üzerinin yayık 
kubbe ile örtülmesinden meydana gelmişt ir . Güney Doğu 
hücre ise plan bakımından üç eksedre ile üç yapraklı yon
ca yaprağı şeklinde teşkil olunmuş olup özel bir durum 
kazanmıştır. Arazinin kayalık olması mekanın bu şekilde 
genişlet i lmesine sebep olmuştur. 

KUREYŞİ CAMİİ : 

Zeyden mahallesi kureyşi semtinde Dulunmaktadır. 
Yapılışının çok eski olduğu ileri sürülmekle beraber kati 
yapılış tarihi bi l inmemektedir. Bazı rivayet ve efsaneler© 
göre arabistanda Kureyşi kabilesinden olup Bitl ise gelip 
yerleşen bir isi tarafından yaptırılmış olduğu için Kureyşi 
camii denilmektedir. 1225 (1810) tarihinde büyük bir ona
rım geçirmiş olan cami dışarıdan çok sade ve basit bir ev 
görünüşündedir. Yanındaki ek kısımlar hariç tutulacak o-
lursa plânı muntazam bir dikdörtgen teşkil eder. Çok ba
sık ve kalın yapılmış olan beden duvarlarında taşlar olduk-
aç kaba yonuludur. Camiye doğu kenarda bulunan altı ba
samaklı merdiven ile gir i lmekte ve doğu yanda çıkıntı teş-
kileden yekpare taşkemerl i bir kapısı bulunmaktadır. Dış 
görünüşünde çok basit olan eserin beden duvarlarındaki 
pencereleri taş si lmel i ve dikdörtgendir. Saçaklar sade ve 
basit taş si lmelerle nihayetlenmekte olup mekân toprak 
si lmelerle nihayetlenmekte olup, mekân toprak damla ör
tülmüştür. 

Bugün üstü kapalı olan kuzeydeki avludan kuzeydeki 
dar bir kapı i le ibadet mekânına geçil ir. Bit l isin t ipoloj ik 
küçük ebattaki camilerinde görülen plân şeması aynen bu 
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Kureyşi Camii Plânı 

eserde de uygulanmıştır. İbadet mekanının ortasında bu
lunan ve düzensiz kalın bir paye ve bu payeyi beden du
varlarına bir leşt iren kemerlerle dört bölüme ayrılan ibadet 
mekânın her bölümünün üzeri sivri beşik tonozla örtülmüş
tür. Aslında kıbleye paralel olan iki tonozdan kuzey ke
narda kalan diğerinden daha geniştir. Her iki tonozda ku
zey güney istikametinde ortadan bir kemerle takviye edil
miştir. Camiin kıble duvarı yanından geçen yol, duvarların 
kısmen peşli olarak yapılmasına sebeb olmuştur. Bu se
bepten de güneydoğu bölümde kalan mihrap kuzey doğu 
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köşeye doğru dönüktür. Kademeli nişler ortasında yarım 
si l indir ik mihrap nişi basitt ir. Mihrabın iki yanında h':!u-
nan pencereler içeride dıştan daha geniştir. 

Camiin batısında küçük bir dikdörtgen teşkil eden ve 
küçük bir kapı ile camiden geçilen türbede camiin banisi
nin gömülü olduğu i leri sürülmektedir. Üst örtüsü ağaç ki-
r işlemeli ve camide olduğu gibi hiçbir tezyinat bulunma
maktadır. 
DÖRT SANDIK CAMİİ : 

Gökmeydan semtinin bin yamacındadır. 950-960 H. 
(1543-1552) tarihleri arasında yapılmış olduğu bi l inir. 

Düz toprak damlı basit mahalle mescit lerindendir. Ka
re plânda kalın kesme taş duvarlı beden duvarları basit 
taş si lmelerle nihayetlenmektedir. İbadet mekânına ku
zeyde sonradan ilave edilmiş bir yapı içinden gir i lmekte 
olup kuzeybatı köşede camiin esas cümle kapısı bulun
maktadır. İbadet mekanı ortadan tek bir sütun ile destek-

Bitlis Dört Sandık Camii 
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lenmekte ve bu sütun üzerine oturan kemerler dört kenar 
ortası ile birleşmektedir. Mekan böylece dört kare bölü
me ayrılmakta ve her bölümün üzerini pandantifli küçük 
kubbeler örtmektedir. Mescidin doğu duvarında iki pence
resi, mihrabın sağında dolap nişi, solunda ise evvelce pen
cere iken sonradan mescidin yanında bit işik dikdörtgen 
plânlı ve beşik tonozla örtülü türbeye açılan kapı yeralır. 
Türbede Şeyh Abdullah Redehşani gömülü bulunmaktadır. 
AŞAĞI KALE CAMİİ : 

Şerefiye küll iyesinin batısındaki köprü başındadır. 
Tahminen XVIII. yy. aitt ir. 

Bitl is mahalle mescit lerinden olan Kale camii, arazi
nin durumuna göre hafif peşli olan dikdörtgen planlıdır. 
Üç yol ağzında bulunmasından peşli olan planı bel ir l i bir 
plan t ipini aksettirmez. Mekanın üzeri düz toprak damla 
örtülmüş olan mescidin giriş holü arkasında yer alan iba
det mekanı .ortadan kaim bir sütunla desteklenen üst ötü 
sivri kemerler üzerinde basık tonozludur. Kubbe şeklindeki 
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Aşağı Kale Camii Giriş Kısmı 

Aşağı Kale Camii Kıble Cephesi 
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bu tonozlar Aynen Bürüt caminde olduğu gibidir. Dört ke
narda birleşen kemerler mekanı dört parçaya ayırmakta, 
fakat bütün bölümlerde kemer açıklıkları binanın plânının 
yamukluğu dolayısı ile eşit değildir. Bütün hususiyetleri 
ile sade ve iddiasız bir yapı olan aşağı kale camiinin iç 
kısmında da hiçbir tazyinat bulunmamaktadır. Camide sa
dece mihrabin iki yanında ve batı cephede bulunan dikdört
gen pencereleri dışta dar içte geniştir. Yapının minaresi 
bulunmamaktadır. 
TAŞ CAMİİ : 

Hükümet konağına çıkan yol üzerinde aynı isimle anı
lan mahallede bulunmaktadır. Kitabesi ve yapılışına ait 
herhangi bir kayıt bulunmayan eserin mimari tarzı XVIII. 
yy. eseri olduğu göstermektedir. 
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Kareye yakın dikdörtgen planda kurulmuş küçük ve 
basit mahalle mescit lerindendir. Binanın bulunduğu arazi
nin meyil l i olmasından dolayı batı cephe diğer yanlardan 
daha yüksektir. Dışarıdan basit bir yapı görüşünde olan 
mescidin kıble cephesinde mihrap i leri doğru çıkıntı teş
kil etmektedir. Ortadan tek bir sütunun desetklediği üst 
örtü dört kenar ortası i le birleşen sivri kemerlerle dört 
bölüme ayrılmakta ve her bölümün üzerini basit ve küçük 
kubbeler örtmektedir .Güney kenar ortasında yeralan mih
rap yarım si l indir ik niş şeklinde olup sol tarafında küçük 
bir pencere .sağında ise beden duvarlarından ibadet m e 
kanına çıkıntı teşki l edecek şekilde düzenlenmiş ahşap 
minber merdiveni yer almaktadır. 

ALEMDAR CAMİİ : 
Şehrin güney kesiminde, Bitl is deresinin sağ yakasın

daki Alemdar mahallesindedir. Kitabesine göre eser 1198 
H (1783-1784) tarihinde Maksut paşa tarafından yapt ı r ı l 
mış ve birkaç defa halk tarafından tamir et t i r i lmişt i r . 

Dik bir yamacın üzerine kurulmuş olan eser iki kat ha
linde olup alt katta kültür tar ih i ve dini yönden büyük öne
mi bulunan b.. kişinin mezarının bulunması eserin önemi
ni ortaya koymaktadır. Burada İslam büyüklerinden İstan-
buld'a türbesi bulunan Eyüb-el-Ensarinin kardeşi Feyzul -
lah el-Ensari gömülü bulunmaktadır. Bu kişinin büyüklüğü 
ve ona karşı gösteri len hürmet neticesi halk tarafından bir 
ziyaret yeri olan eser, basit mimarisi yanında tarihi öne
mi büyük bir yapı olmuştur. Esas binayı teşki l eden cami 
üst kattır. Binanın kuzey yönünden geçen yol kuzey cep
heyi kısmen kapatmakta, buna mukabil doğu ve batı cep
heler muntazam bir görünüş arzetmektedir. Kuzey kenar 
ortasından dışarıya doğru meydana gelen bir çıkıntı i le ca
miin planı adeta beşgen halini almaktadır .Kesme blok taş
lardan yapılmış olan beden duvarları düz toprak damla ör
tülmüştür. Güney yönde küçük bir çıkıntı teşkil eden mih
rap duvarı rozetlerle tezyin edi lmişt ir. Batı cephede bulu
nan yay kemerl i cümle kapısı üzeri ikinci defa prof i l l i bir 

156 157 



Beden duvarlarının dışarıdan sadeliği, iç mekânda bir 
derecede hareketli bir durum almış bulunmaktadır. Doğu 
ve batı ist ikametinde uzanan dört sütun üzerine oturan 
sivri kemerler mekanı iki bölüme ayırdığı gibi, kuzey - gü
ney ist ikametinde bulunan kemerlerle de beşer bölüm ha
linde ayrılmaktadır. Ancak bu kemerlerden doğu uçtaki, 
iki sütun üzerine gelenler beden duvarlarına dikey, diğer
leri ise biraz çaprazlama gelmektedirki bu durum mekan» 
peşli yapılmasından meydana gelir. 

Duvarların sadece doğu ve güney kenarlarında kenar
ları peşli nişler içinde yer alan pencereler bulunmaktadır. 
Diğer kenarlarda ise kemerlerin duvarlara bağlanması için 
teşki l olunmuş duvar payandalarının teşki l ett iği büyük 
nişler bulunmaktadır. 
GÖKMEYDAN CAMİİ : 

Kendi ismiyle anılan ve şehrin kuzeyinde bulunan 
mahallede yeralmaktadır. Eser kitabesine gröe 1801 tari
hini göstermekte Isede ilk yapılışı çok daha öncelere ait 
olduğu rivayet edi lmektedir. Muhtemelen bu kitabe eserin 
1801 tarihindeki onarımına ai t t i r . Ancak bu tamir kısmi ol
mayıp eski temeler üzerine yeniden ihya şeklinde oldu
ğundandır ki inşaa kitabesi olarak konmuştur. 1924 yılında 
Atatürk'ün emri ile birde minare yapılmıştır. Bugün etra
fında bulunan yeni kısımlarla bir l ikte planı L şeklini almış 
olan eserin alt katını teşk i l edene duvarlar üst katlardan 
tamamen ayrılmakta ve kalın masif duvarlardan meydana 
gelmektedir, Medrese veya bir zaviye olduğu i leri sürülen 
alt kat, doğu yöndeki bir kapı ile gir i len uzun ve beşik to 
nozla örtülü bir koridorun iki yanında yer alan ikişerden 
dört odadan müteşekki ldir. Bu odalardan üçünün dışa açı
lan birer penceresi bulunmaktadır. 

İkinci katı teşki l eden ibadet mekânına doğu kenard? 
bulunan merdivenlerle çıkılmakta ve kapı doğrudan doğru 
ya ibadet mekânına açılmaktadır. İntizamsız boyuna d i k 
dörtgen plân ortadan iki sütun ve iki paye ile boyuna iki 
bölüme enine dört bölüme ayrı lmakta ve her bölümü ayı-
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ran kemerlerin beden duvarlarına bir leşt iği yerde; duvar
lar birer payanda ile takviye edilmiş bulunmaktadır. Böy
lece cami içinde 8 bölüm meydana gelmekte olup her bö
lüm çok basık kubbelerle örtülmektedir. 

Biri doğu cephe ortasında diğeri batıda ve ikisi mihra
bın iki yanında bulunan dört adet pencere mekânı aydın
latır. Mihrap yarım si l indir ik niş şeklindedir. 
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Bitlis Gökmeydam Camii 

Cami içinde herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. 
Fakat sadece kıble duvarı ortasındaki mihrab çıkıntısının 
üzerinde geç devir özell iğinde; motif ler bulunmaktadır. 
İbadet mekânının duvarları üstte küçük konsollar üzerinde 
kesme taştan düz bir si lme ile nihayetlenmektedir. Doğu 
duvarındaki pencere yanında eserin inşa kitabesi bulun
maktadır. 

Güney batı köşede camiden 3 m mesafede yapılmış 
olan minare çok yüksek ve gösterişl i olmasına rağmen 
Türk mimarisine yabancı mot i f ler le süslenmiştir. 1340 
(1924) tarihinde yapılmış olduğu kitabesinden de anlaşı-
minarenin altta küp şeklinde bir kaidesi bulunmakta ve bu 
kaidenin köşeleri ters pandantif şeklinde pahlanarak, k a 
reden si l indir ik gövdeye geçmeden evvel iki bilezikle ke
si lmektedir. Yüksek ve tamamı kesme taştan olan gövde 
üzerinde kabartma olarak işlenmiş dört sıra halinde rozet, 
damla ve üçgenler gövdeyi süsler. Üstte gene iki sıra ka
bartma bilezikle nihayetlenen minare gövdesi üzerinde ba-
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Bitlis Gökmeydam Camii Minaresi 

sit şerefe yer alır. Petek kısmı sekizgen olarak yapılmış 
ve üzeri taş bir kubbecik ile örtülmüştür. 

Eserin dikkat çeken bir tarafıda giriş cephesinde bulu
nan avlu kapısıdır. Bir taç kapı hüviyetini haiz olan avlu 
kapısı tek başına yapılmış ve camiden daha eski olduğunu 
göstermektedir. Gene kesme taştan yapılmış ve iki kena
rında .Selçuklu eserleri kapılarında olduğu gibi iki sütunce 
ile süslenmiş olan kapının üzerinde hafif yayvan ve sert 

162 

hatlı sivri bir kemer bulunmakta, kemer konturları yüzey
den dışarı doğru çıkmaktadır. Gerek köşelerdeki sütunce 
ve sütunceler üzerindeki başlıklar ve gerekse kemer kon
t u m motif ler le bezenmiştir. 
HACİ BEGİYE MESCİDİ VE MEDRESESİ : 

Bitl is deresinin doğu kenarında bulunan eser Gazi Be-
giye ismiyle de tanınmaktadır. Mevcut kitabesine göre 848 
H (1444) tarihinde İbrahim oğlu Emir Mehmet tarafından 
yaptırılmıştır. Bu eserde Bitl isi 'n diğer eserleri gibi zaman 
zaman halk tarafından tamir edilerek günümüze kadar gel-
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mistir. Fakat belir l i bir şehirci l ik ve plan içinde yapılama
mış binalar ile çevresi kapanarak eserin sadece bir duva
rı görülebilecek duruma gelmişt ir. Bütünü ile dikdörtgen 
planda ve küçük bir yapı olan mescidin beden duvarları 
Bitl is taşından kesme taş s istemi ile inşa edi lmişt ir. Çok 
sade ve iddiasız olan eserin duvarlarında sadece batı cep
henin üst kısımlarında iri mukarnas yuvaları şeklinde bir 
firiz saçak altını süslemektedir. Düz toprak damla örtülü 
eserin saçak si lmeleri taş si lmel idir. 

Mescidin hemen yanında bulunan medrese ise gene 
küçük bir yapı olup dikdörtgen planlıdır. Medresenin k u 
zey kısmı bugün yeni yapılmış bir yapı ile kapatılmış bu
lunmakla beraber, cümle kapısı önünde duvarlar i leri doğ
ru bir çıkıntı meydana getirerek küçük bir eyvan teşkil et
mektedir. Mekan enine dikdörtgen olmakla beraber, yan
larda bulunan iki kemerle iki kare bolüme ayrılmış ve pan-
dantif l i iki kubbe ile örtülü olduğu, fakat bugün bu kubbe
lerin sadece izlerinin bulunduğu, mekanın düz tavanla ör
tülü olduğu görülmektedir. Yapının sadece batı kenarında, 
iç kısımda kavisli bir penceresi bulunmaktadır. Kıble duva
rının ortasında yeralan si l indir ik mihrap nişinin iki yanın
da iki adet dolap yeralır. 

Evvelce küçük bir kül l iye olduğu söylenen eserin üç 
adet kitabesi bulunmaktadır ki bunlardan biri bugün tama
men ortadan kalkmış olan medreseye aitt ir. Her üç kita
bede de 848 H (1444) tarihi okunmaktadır. 

NUHİYE MEDRESESİ : 
Şehrin doğusunda Hersa mahallesindedir. Bugün polis 

karakolu olarak kullanılan yapının büyük bir kısmı yıkıla
rak ortadan kalkmış, kalan kısımların üzerine yeni ilâveler 
yapılmış bulunmaktadır. 1112 H. (1700) tarihinde yapılmış 
olan eserin doğu kenarındaki kalıntılardan anlaşılacağı 
üzere duvarlar tamamen kesme taştan yapılmış ve hücre
lerin üzerleri sivr i beşik tonozlarla örtülmüştür. Birer 
kapı ile iç avluya açılan medrese odaları, kalın taş silme-
li birer pencere ilede dışarıdan ışık almaktadır. Eserin dış 
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duvarlarında çok güzel ve itanalı bir işçi l ik gösteren sö-
velerin üzerindeki tezyinat ilgi çekicidir. Örgü moti f ler i ile 
bezenmiş sövelerin üzerinde pencereenin tam ortasına ge
lecek şekilde birer rozet yeralmaktadırki bu rozetlerin iç
leri zengin arabesklerle süslenmişt ir. 

. 
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GÖKMEYDAN İHSANİYE MFORESESİ : 

Gökmeydan mahallesi hükümet konağının karşısında 
yeralmaktadır. Kitabesine göre 997 H. (1589) tarihinde 
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Bitlisin en büyük vakfı olan Şerefiye vakfına aitt ir. Beşinci 
Şeref Han tarafından yaptırılmış olan eser Emir Şemsed-
din is iml i birisi tarafından tamir ett i r i lmişt ir . 

Oldukça büyük bir alanı kaplıyan manzumenin plânı 
esasında muntazam bir dikdörtgen olmakla beraber Ku
zey cephede dışarı doğru çıkıntı teşkil eden büyük bir kı
sımla adeta Te şeklini almıştır. İçten ve dıştan tamamı 
kesme taştan yapılmış olan eserin bilhassa güney cephesi 

Gökmeydan M«dre*est Plânı 
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Bitlis Gökmeydanı Medresesi 

Gökmeydanı Medresesi Partalı 
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taş işçil iği bakımından büyük özellik göstermektedir. Bü
tünüyle büyük bir cephe anlayışı içinde ortaya konan gü
ney kısmın her iki köşesinde, si l indir ik iki yarım payanda 
şeklindeki köşe kulesinin içleri masif olarak yapılmış ve 
kule görünüşü vermekle beraber daha çok estetik açıdan 
cepheyi süslemek için yapılmıştır. Güney cephenin orta
sında beden duvarlarından 40 cm. lik bir çıkıntı teşkileden 
abidevi taçkapı yeralmaktadır k i , kapı yüksekliği beden 
duvarlarını 60 cm. kadar aşmaktadır. Kapının yüzeyinde 
birbir i içinde daralarak kademeleşen büyük nişler yapılmış 
olup her niş yüzeyi geometrize taş oymacılığı ile 
süslenmiştir. Bunlardan en dıştaki kenarlar düz olarak bı
rakılmış fakat üst köşeler i le bunların biraz altları küçük 
kareler içine yazılmış kufi yazılı panocuklarla süslenmiştir. 
İkinci kısım daha geniş bir alanı kaplamakla beraber hafif 
pahlı prof i l ler le 60 cm. kadar derinleşmekte ve bütün yü: 
zey geometrik moti f ler le 2 bordur halinde süslenmektedir. 
Bundan sonra esas büyük niş teşekkül etmekete ve bu ni
şin köşeleri üzerinde çan başlıklar bulunan iki sütunçe i le 
süslenmektedir. Nişin 3 kenarı gene geometrik geçmelerle 
süslenmiş olup bunların arasına üst kısımda her iki yana 

2 adet beyaz mermer yazılar arası süslü iki levhacık kon
muştur. Büyük nişin iç kenarlarında üzerleri mukarnaslı ve 

3 yüzeyli küçük nişler konulmuş üst kısım kademeler ha
linde zengin mukarnaslarla daraltı lmıştır. Büyük nişin için
de darolarak meydana gelen esas kapı nişinin iki yanında 
başlıklar, nişler, köşeler sütunçeler ve bütün yüzey geo
metrik geçme mot i f ler i ile süslenmiş, kapı s i lmesi üzerine 
mermere yazılmış büyük inşa kitabesi yer leşt i r i lmişt i r . 

Eserin köşe kuleleri ile portali arasında kalan yüzey
lere 2 şer pencere açılmış olup her iki yandada pencere
ler arasında beden duvarlarından dışarıya 5 kenarlı çıkın
tı yapan üzeri yarım pramidal çatılı kulecikler konulmuş 
olup bu kulecikler beden duvarına yapışmış gibi durmak
tadır. Kuleciklerin iki yanında bulunan pencerelerden por-
tal in yanındakiler diğerlerinden daha yüksek ve iki kade
meli niş içine alınmış olup bir inci kademedeki niş yü-
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zeysel ikinci kademedeki niş derin ve üst kısmı her iki 
yandada, eş ve geometrik örgülerden bordürlerle çevril
mektedir. Eserin plânında olduğu gibi cephelerindede 
tam bir s imetr i anlayışı uygulanmıştır. Simetri ekseni 
mektedir. Eserin plânında olduğu gibi cephelerinde de 
tam bir simetri anlayışı uygulanmış olup, s imetr i ekseni 
portal ortasından kuzey güney istikametinde geçmektedir. 
Köşe kulelerin doğu ve batı duvarlardan çıkıntı yaptığı 
yerlerden itibaren başlayarak portale kadar olan saçaklar 
her iki yanda da, bir sıra mukarnas ile süslenmekte olup, 
sdece batı kısımda az bir yer düz si lme halindedir. Bu 
kısmın bir tamirat esnasında düz bırakılmış olduğu sanıl
maktadır. 

Güney cephenin bu kadar muhteşem oluşuna mukabil 
diğer cepheler bir az daha sade fakat genede tezyinatsız 
değildir. Düz satıhlar halindeki duvarların ortasında doğu 
ve batı cephelerde aynı olmak üzere altlı üstü 2 şer pen
ceresi bulunmaktadır ki, alt pencerelerin dikdörtgen olası
na mukabil üst pencereler kemerl i fakat kemer taşları içe 
doğru kavisleşerek niş halini almış ve radyalvari di l imlere 
ayrılmıştır. Doğu ve batı cepheler de saçaklar, güney cep
heden farklı olarak eşit aralıklarla sıralanmış uçları kavis
li küçük konsolcuklar üzerine binmektedir . 

Kuzey cephe mimarinin armonisini biraz bozmakta ve 
orta kısım 3 kenarlı apsis çıkıntısı şeklinde dışarı doğru 
genişlemektedir. Bu cephede çıkıntının 3 kenarı ve iki yan
lardaki duvarlara açılmış pencerelerin etrafı geometrik 
bordürlerle süslenmiştir. Üst örtü dışta toprak damlıdır. 

Eserin iç taksimatıda tam bir s imetr i anlayışı içinde 
meydana get ir i lmişt i r . Cümle kapısı arkasında, sivri beşik 
tonozlu küçük eyvan orta mekâna açılmakta ve orta me
kânın doğu ve batısında 2 bölümlü beşik tonozla örtülü yan 
mekânlar bulunmakta olup bunlar birbir ine birer kapı ile 
açıldığı gibi orta mekânada tek bir kapı ile açılmaktadır. 
Dört kenarda büyük sivri kemerlerin taşıdığı kesme taş
tan oandantifl i büyük bir kubbe orta mekânı örtmekte olup. 
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dışta dam üzerinde 8 kenarlı olarak yükselen kasnağın 
her bir kenarında yuvarlak kemerli pencereleri bulunmak-
tr.dır. Orta mekânın duvarları 3 yanda 2 sıra mukarnas de
korları ve yer yer rozetlerle süslenmiş olup, sıvasız bıra
kılmıştır. Cümle kapısının iki yanında iki küçük hücre tek
rar birer kapı ile orta mekâna açılmakta olup, bu hücrecik-
ler portal'ın iki yanıda tavana yakın iki küçük mazgal di
leği ile aydınlanır. 

Kuzey yönde orta mekânın büyük kemeri arkasında 
önce beşik tonozlu bir eyvan daha sonrada 3 kenarlı çıkın
tı i le, kuzeye genişleyen bölüm, orta mekân dan ince bir 
duvarla ayrılmış; fakat bir kapı ve yüksekte kalan dikdört
gen bir pencere ile orta mekâna irtibat et t i r i lmiş bulunmak
tadır. Bu kısmın giriş kapısı sağında dikdörtgen küçük bir 
niş bulunmakta ve bu nişinde etrafı 4 kenarını çeviren ru-
mi palmet ve kıvrık dallardan bir çerçeve ile süslenmişt ir. 

HATİBİYE MEDRESESİ : 
Zeydan mahallesi, Alemdar sokak, Memi dede türbe 

ve zaviyesi karşısında bulunmaktadır. Kitabesi olmayan 
eserin XVI cı yy. ait olduğu bi l inmektedir. Bugün çok ha
rap ve metruk olan eserin tümü blok kesme taşlardan ya
pılmıştır. Memi dede zaviyesi ile karşı karşıya ol an eser 
memi dede zaveyesinden daha yüksekteki bir platform ü-
zerine kurulmuştur. Eserin üzerinde yapılışına ait herhan
gi bir yazıt bulunmamakta fakat gerek yapı tekniği ve ge
rekse taş işçi l iği hemen karşısındaki tar ihi bell i Memi de
de zaviyesi ile büyük benzerlikler gösterir. Böylece her 
iki eserinde hemen hemen aynı yüz yıl içinde yapılmış 
olabileceği düşünülebil ir. Ancak Hatibiye medresesinin taş 
işçi l iği Memi dededekinden daha ihtişamlı ve daha ince 
olması yanında Memi dede zaviye ve türbesinin daha ke
narda, Bitl is deresinin hemen kıyısında yapılmış olması 
Memi dede türbe ve zeviyesinin daha sonra yapılmış ola
bileceğini ve böylece 980 H. (1572) tarihine ait olan Memi 
dede türbesinden daha eski olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Her iki eser arasından geçen yolun kuzey kısmında 
kalan hatibiye medresesi mimari konstrüksiyonu ve taş 
işçi l iği ile plân şeması bakımından alışılagelmiş medrese 
mimarisinden çok değişik bir yapı olarak karşımıza çık
maktadır. Bilhassa cephe tezyinatı selçuklu yapılarının ye
niden bir tezahürü şeklinde olması i le dikkati çekmekte
dir. 
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Hemen hemen tümü ile dikdörtgen teşki l eden plânı, 
sadece kuzeybatı köşede küçük bir gir int i meydana ge
t irmektedir .Eseri bütünü ile iki kısımda incelemek gerek
mektedir. Güney batı köşede medrese cephesinin yarısı 
genişliğindeki 12 basamak merdivenle çıkılan teras ve 
bu teras arkasında yer aian kapalı bölümler ile güneybatı 
köşede yeralan ve cephe tezyinatı bakımından diğer kısım 
lara göre çok ince bir işçil ik gösteren tamamen kapalı bü
yük dershaneden meydana gelmektedir. Güney batı kö
şedeki bölüm 3,75x4,90 m. ebadında genişçe bir teras 
meydana getir ir. 12 basamak merdivenle çıkılan te
rasın kuzeyinde kenarları pahlı ve kalın taş söveli bir ka
pı ile medrese içine gir i ldiği gibi, güneybatı hücrenin içe
riden büyükçe bir niş içine alınmış olan ik i penceresi de 
bu terasa açılmaktadır. Batı uçta medresenin duvarı, teras 
kenarınca bir miktar daha uzanmakta olup, gir iş kapısının 
üzerinde gene yay kemerli ve içten kenarları pahlı bir 
bir penceresi bulunmaktadır. 

Kitlevi bir mimariye sahip olan medresede yan ve ar
ka kısımlar tamamen kayalıklara yaslanmış olduğundan 
aydınlanma ancak bu pencere ve orta kısmın üzerini örten 
tonozun ortasındaki açıklıktan mümkün olmaktadır. Kes
me blok taşların kenetlenmesi ile aynalı (Manastır) tono
zu şeklinde yapılmış olan gir iş kısmının arkasındaki hüc
re, kuzeyde sivri beşik tonozla örtülü bir eyvanla birleş
mektedir. Batı kenarda birer kapı beşik tonozla örtülü dik
dörtgen hücrelere açılmaktadır ki bu hücrelereden ön ta
rafta bulunanın terasa bakanın iki adet penceresi vardır. Ku
zeybatıda taş söveli ve bugün tamamı yıkı lmış olan, fa
kat izlerinden beşik tonozla örtülü olduğu anlaşılan bir 
hücreye gir i lmektedirki bu hücrenin de güney duvarındaki 
bir kapıdan ikinci kısmı teşki leden kapalı dershane hücre
sine geçilmektedir ki bu kısım 5,10x5,05 m ebadında mun
tazam bir dikdörtgendir. Gene kesme taştan yapılmış olan 
beden duvarlarının üzerini taştan kaburgalı ayna tonoz ört
mektedir. Güney kenar ortasında dikdörtgen büyük bir niş 
içerisindeki pencere mekânı aydınlatır. 
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Eserin güney cephesinde tezyinat vardır. Fakat bugün 

için sadece güneybatı köşede kalanlar görülebilmektedir. 

Kapalı dershanenin ön cephesi içe doğru derinleşen ke

narları pahlı profilasyonlar nişler ile sağ kanatta aynı şe

kilde tanzim edilmiş bir kısmın varlığı dikkati çekmekte

dir .Batı kenarda bir metreye yakın ince yonu düz bir sa

tıh teşkiieden duvarın ortasında merkeze doğru derinleşen 

nişlerin birinci kademesindeki kenar pahında uçları şişkin 

yatay ve dikey konumda birbirine geçmiş örgülerin teşki l 

ett i iğ motif ler batı ve üst kenar boyunca büyük bir L şek-

Hatıbiye Medresesi Yan Cephesi 



linde bordur meydana getirmektedir. Ortada üzeri mukar-
naslı pencerenin üç kenarını süsleyen motif ler ise kenar
larından ortaya doğru bastırılmış iki dairenin üstüste ça-
çışması ve bunların ortasına küçük bir daire konması i le 
elde edilmiş bir örgü bulunmaktadır. Doğu kısımda sadece 
bir kenarı kalmış olan ve terasa çıkan merdivenin önünde 
bulunduğu anlaşılan ikinci nişin de bu kompozisyonda ol-
doğu anlaşılmaktadır. Basık taş si lmelerle nihayetlenen 
medresenin tonozlarının üzerini dışta düz ve toprak bir 
dam örtmektedir. 

YUSUFİYE MEDRESESİ: 
İnönü mahallesi Cirik düzü denilen yerde eski bir me

zarlığın yambaşında bulunmaktadır. Yapılış tarihi kesin 
olarak bil inmemekle beraber bu yapınında XVII I-xlX. cu 
yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. Hacı Yusuf isimli bir isi 
tarafından yaptırılmış olduğu için Yusufiye ismi veri lmiş
t ir . 

Yüksek duvarlarla çevri lmiş olan bir avlu ile bir l ikte 
planı, muntazam olmayan büyükçe bir dikdörtgen teşki l 
eden Yusufiye medresesinin kesme taştan yapılmış beden 
duvarları üzerine düz toprak bir dam örtmektedir. Esasın
da avlu hariç tutulacak olursa revaklar dahil olmak üzere 
eserin planı, büyükçe bir L plan meydana getirmektedir. 
Dış yapıda, kesme taş duvarlar ve güney cephedeki üç 
pencereden başka bir özelliği bulunmayan medresenin ba
tısında büyük bir niş teşkil eden cümle kapısı ile hücre
ler önünde doğu - batı istikametinde uzanan revağa gir i l -
mektedir. İki sütun ve üç yuvarlak kesme taş kemerle üç 
bölüm halinde avluya açılan revağın orta açıklığının kemer 
arası sonradan örülerek kapatılmıştır. Doğu kenarda L pla
nın ucunu teşki l eden bir hücre eyvan şeklindeki büyük ke
merle revağa açılmaktadır. 

Güney cephede revak boyunca dört hücre yeralmak-
ta olup, bunlar birer kapı ile revağa açıldığı gibi birer pen
cere ile de güney cepheden ışık almaktadır. Bu hücreler
den sadece batı uçta, cümle kapısının sağında bulunan dl-
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ğerlerinden farklıdır. Diğer üç hücrenin dikdörtgen ve be
şik tonozla örtülü olmasına mukabil bu hücre kare ve kub
be ile örtülmüştür .Böylece burasının dershane hücresi ol
duğu sanılmaktadır. Medresenin üzerini örten toprak dam 
si l indirik bir kasnak konik taş külah ile devam etmekte 
olup bu taş külah gene dershane hücresi üzerinde bulun
maktadır. İçeride her kenar ikişer kademeli nişlerle derin-
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ieşmekte, batı kenar ortasına bir pencere ile güney kenar 
ortasına yarım silindirik küçük mihrap nişi yerleştirilmiş
tir. Genellikle eser, mimari yapısı ile Bitlis yöresinin ma
halli geleneği ve işçiliğini aksettirmektedir. 
VELİ ŞEMSEDDİN HAN TÜRBESİ : (II NOLU YAPI) 

Gökmeydan İnsaniye medresesi yanında bulunmakta
dır. Kitabesi olmamakla beraber XV - XVI. yy. ait olduğu sa
nılmaktadır. 

İki kısımdan müteşekkil olan 2 nolu yapının birinci 
kısmı medrese eyvanı şeklinde, ikinci kısmı ise daha çok 
bir hanikah veya tekke durumundadır .Bugün her iki ki -
sımda türbe haline getirilmiş ve yapıların içine çeşitli me
zarlar konmuştur. Birinci kısım ihlasiye medresesi tarafın
da yeralmakta ve yol seviyesinden daha yüksektedir? Ey-
vanlı türbeleri de andıran bu yapının beden duvarları ta
mamen kesme taşdır. Sadece doğu duvarında küçük bir 
niş bulunmaktadır. Bu kısmın batı kenarında zeminden 

Veli Şemsettin Han Türbe Plânı 

180 

aşağıya inilen bir merdiven ile ikinci kısma geçilmektedir. 
Çok kalın duvarlar arasına açılmış sivri kem»rli kapıdan 
ikinci kısmın mekânına girilir. Tamamı muntazam bir dik
dörtgen olan ikinci kısmın dört yanında aynı genişlikte dört 
eyvan mekânı haç plânlı halâ getirmektedir ki bu plân şe
ması da gene Selçuklu yapılarındaki sistemin aynen bir 
tekrarı şeklindedir. Kalın kesme taşlardan yapılmış olan 
duvarlar içeride sıvasızdır. Kuzey ve güney eyvanlara do
ğu ve batıda bulunan gayet küçük hücreler açılmakta olup, 
bunların çile hücreleri olduğu sanılmaktadır .Yapının en 
enteresan tarafı, orta kısmın üzerinin örtüsü olup eyvan 
kemerlerinden itibaren üç kademe halinde yükselmekte ve 
her kademe birbiri üzerine binmektedir. Bu üç kademenin 
nihayetindeki orta boşluk yekpare bir taş ile kapatılarak 
bu taşın üzeri çarkıfelek motifi ile tezyin edilmiştir. Batı 
eyvanın zemini diğerlerinden 60 cm daha yükseltilmiş ve 
bu kısma taş sandukalar yerleştirilmiştir. Mekân sadece 
biri güneyde, diğeri batıda bulunan iki küçük pencere ile 
aydınlanmaktadır. Üst örtü dışta diğer eserlerde olduğu gi
bi düz toprak damlıdır. 

ŞEMSİYE CAMİİ HARABELERİ (III NOLU YAPI) 
Gökmeydan mahallesindeki abide topluluğu içinde lil 

nolu yapıyı teşkil eden harabe bazı rivayetlere göre XV ci 
yy. dan kalmadır. Topluluk içinde en çok harap olmuş olan 
III. nolu yapı bir mederese eyvanı şeklindedir. Vak
tiyle içinde birde mihrabı bulunduğu söylenen 
yapının bugün sadece temelleri ile doğu ve batı duvarları
nın bir kısmı ayaktadır. aFkat bu duvarlarında kaplamaları 
tamamen soyulmuştur. Dikdörtgen plândaki III nolu yapı 
dışarıdan, doğu ve batı duvarlarda çıkıntı meydana getiren 
payandalarla takviye edilmiştir. Eyvan tonozunun bu duvar
lar üzerine oturması binanın yanlara doğru açılmasına se
bep olacağından takviye payandaları yapılmış bulunmakta
dır. Batı duvarının kuzey payandası 90 derecelik bir dönüş 
yaptıktan sonra karşısında bulunan II nolu yapının eyvanlı 
kısmı ile birleştiği anlaşılmaktadır. Böylece bu iki yapının 
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aynı binanın parçaları olduğu sanılır. I nolu yapıya nazaran 
daha tezyini olmasıda bu kısmın önemini göstermektedir. 
Bazı kalıntılardan eserin doğu ve batı duvarlarında payan
dalar arasında birer penceresi bulunduğu ve bu pencerele
rin etrafı geomeetrik taş tezyinatlı olduğu anlaşılmaktadır. 
II ci ŞEREF HAN TÜRBESİ (IV NOLU YAPI) 

Gökmeydan medresesi karşısında bulunan IV cü ya
pıdır. Kitabesi olmamakla beraber II ci Şeref hana ait ol
duğu kabul edilecek olursa XV YY. (1421) tarihinde yapıl
dığı anlaşılır. 

Dört nolu yapı künbet şeklinde bir türbedir. Büyük 
bir kısmı toprağa gömülü olan künbetin plânı altta tam bir 
kare teşkil etmekte, beden duvarları köşelerde meydana 
gelen üçgen satıhlarla sekizgen hale getirilmiştir. Üst kı
sım piramidal bir külahla örtülmüş olan türbenin kuzey ke
narı ortasında yeralan giriş kapısı üç basamak merdiveni 
takiben inilmekte ve türbe içine girilmektedir. Biri giriş 
kapısı karşısında, diğer ikisi doğu ve batı duvarlarının or-

îkinci Şeref han Türbesi 
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tasında bulunan üç pencereden iç mekan ışık almaktadır. 
Türbenin içide kare plânlı olmakla beraber, üst örtü

yü teşkil eden kubbe 1,5 m yükseklikte duvarlardan çıkın
tı yapan konsollar üzerinde bulunan sivri kemerler üzerine 
binmekte ve böylece üst kısım zemine göre daralmaktadır. 
Bu şekil, bir bakımdan sekizgen hale gelmiş olan kasnağa 
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uymak mecburiyetinden doğmuştur. Türbe içindeki mezar
ların hepsi toprağa gömülü olup ayrıca bir cenazeliği bu
lunmamaktadır. 
ÜÇ BAZILAR TÜRBESİ (V nolu yapı) 

Gökmeydan topluluğu içinde en basit olan yapıdır. II 
ci Şeref Hanın kızlarına ait olduğu söylenen bu yapmmda 
tamamı uzunca bir dikdörtgen plân teşki letmektedir. Orta
dan bir kemerle iki bölüme ayrılmış olan yapının dört ya
nında dört adet sivri kemerl i açıklık bulunmaktadır. Böyle
ce bu türbeyi açık türbeler sınıfına sokabilmekteyiz. Köşe
lerdeki L şeklindeki, doğu ve batı kenarlarda T şeklindeki 
duvar profi l ler i sivri kemerlere birleşerek, doğu ve batı ke
narlarda ikişer kuzey kenarda ise birer tane olmak üzere 
dört yanda altı açıklık meydana getirmektedir. Üst örtü, 
kuzey güney yönde uzanan sivri beşik tonoz olup orta kı
sımda tonoz kesme taştan bir kemerle takviye edi lmişt ir. 

Üçbacıiar Türbesi Plânı 
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ZİYAEDDİN HAN TÜRBESİ : (VI Noiu yapı) 
Bugün sadece cenazelik kısmı ayakta kalabilmiş olan 

VI nolu yapının Şerefhanlar sülalesinden Ziyaeddin Hana 
ait olduğu i leri sürülmektedir. Bu durumda eser XIV - XV 
yy. (1394) tarihlerinde yapılmış olabil ir. Künbet şeklindeki 
türbenin üst kısmı tamamen yıkılmıştır. A l t kısmı teşki l 
eden yapının planı kare olup intikal sahasına kadar topra
ğa gömülerek kaybolmuş, sadece üstte sekizgen olan kı
sımları toprak dışında kalmıştır. Üç basamak merdivenle 
inilen kuzeydeki giriş kapısı kalın duvarlar arasında basık 
kalmaktadır. İçeride kare plânlı cenazelik kısmının duvar
ları taş çıkıntılarla yukarı doğdu hafif bir kavisle devam 
ederek köşelerde birbir leri ile bir leşmekte ve tepede blok 
taşlardan dikdörtgen bir çerçeve meydana getirmektedir. 
Aynı zamanda tonoz ağırlığını taşıyan kemer şeklindeki bu 
çıkıntılar değişik bir görünüştedir Üst çerçeve yekpare 
üç adet si lme ile örtülerek tavan kapatılmıştır. 
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ŞEYH HACI İBRAHİM TÜRBESİ : 
İnönü mahallesi Kürün sokakta Cir i t mezarlığındadir. 

Binanın kitabesi bulunmamakta isede içinde bulunan me
zar taşında 1196 H. (1781) tarihi okunmakta olup, türbenin-
de yaklaşık olarak bu tarihlerde yapılmış olduğu anlaşılır. 

Temel kısmının üzerinde kare plânlı yapının beden du
varları küp şeklindeki gövde zeminin çukurda kalmış ol
masından dolayı üç yanda esas görünüşü kaybetmiş, sade
ce bir yanda kendini bell i etmektedir. Bitl is türbelerinin 
birçoğunda olduğu gibi dışarıdan düz olan kare plân içeri
de, her kenarda büyük kemerlerle genişleti lerek mekân 
haçvari bir durum almıştır. Orta kısımda, içeriden mekânı 
örten kubbe kesme taştandır. Kubbeyi taşıyan niş kemer
lerinin ayakları altıgen çıkıntılar meydana getir ir. Kubbe 
intikali küçük ve sade pandantiflerle sağlanmaktadır. Be
den duvarlarının sadeliği yanında mimarinin ilgi çekici gö
rünüşü dikkati çekmektedir. Toprağa gömülmüş olan beden 
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duvarlarının güney cephedeki giriş kapısı önünde bulunan 
bazı kalıntılardan evvelce burada kapalı ve üst örtüsü to
noz olan, türbenin kasnak hizasına kadar yükselen bir ya
pının varlığını göstermektedir. Türbenin kare plnâdaki be
den duvarlarında sekizgen gövdeye geçilmekte ve gövde 
ile sekizgen kasnak arasındaki kısımlar meyil l i taş kap
lama olarak yapılmış bulunmaktadır. İnce bir saçak silme-
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sini takiben kasnak üzerindeki piramidal külah gene taş 
kaplamalıdır. Giriş kapısı üzerinde kitabe taşının yeri bu
lunmakta isede bugün kitabesi yoktur. 
ŞEYH TARİHİ GÜRGİ TÜRBESİ : . 

Şehrin doğusundaki zeydan mahallesinde bir tepenin 
yamacında bulunmaktadır. Eser kitabesine göre, 1664 yılın
da Abdal han tarafından Şeyh Tahiri Gürgi için yaptırılmış
tır. 

Bitliste bulunan bu t ipteki türbelerin hemen hemen 
hepsi basit yapılardır. Küçük bir avlu içinde ve bir tepe
nin yamacında bulunmasından ve arazinin çok meyil l i ol
masından üç yanda kasnak hizasına kadar toprak altında 
kalmıştır. Sadece avluya açılan doğu cephesi açık olan ya
pının plânı içeride si l indirik, dışta ise oniki kenarlıdır. Do
ğu cepheye kapı, güney cepheye ise bir pencere açılmış
tır. İntizamsız oniki kenarlı gövdenin üzeri pramidal taş 
külahla örtülmüş ve içeride kubbe ile kapatılmıştır. Bina
da tezyini hiçbir unsur bulunmamaktadır. 
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Avlu duvarı üzerindeki bir kitabeye göre eser 1664 
tarihinde Abdal han tarafından Tarihi Gürgi için yapılmış 
ve daha sonra tahiri Gürgi yanına Hüsamettin Bitl isi gö
mülmüştür. 

AYNELBÜRÜT (Soğukpınar camii ve türbesi) 
Şehrin doğusundaki yamaçta, İnönü mahallesinin ha-

vuzbaşı denilen yerinde bulunmakta olan eserin bir diğer 
adıda Molla Abdurrahman türbesidir. 

Kurulmuş olduğu çok meyi l l i arazinin topografik duru
mundan istifade edilerek iki kat halinde yapılmış olan ca
miin, etrafında sonradan yapılmış olan ek binaları dikkate 
almazsak bütünü ile Bitl is taşından ve kesme taş olarak 
inşaa edi lmişt ir. Eserin doğusundan geçen yolun daha yük
sekte kalması ile bu cephe çok basık kalmaktadır. A l t katı 
teşkileden türbe ve şadırvan uzunca bir tonoz ile örtül
mekte ve ortadan sivri bir kemerle takviye edilmiş bulun
maktadır. Bu kısmın içinden bir su akmakta ve iki yanda 
abdest muslukları sıralanmaktadır. Batı uçta tek bir mezar 
yeralmaktadırki burada Molla Abdurrahman dede ismi ile 
anılan birisi gömülüdür. Abdest musluklarından akan su 
cami altından çıkmaktadır. Cümle kapısı üzerinde yeralan 
iki kitabeden biri inşaa, diğeri ise tamir kitabesidir. 

İkinci katı teşki l eden camiye zemin kat yanında bulu
nan bir merdivenle çıkıldığı gibi, doğu cephede bulunan 
diğer bir kapı ilede geçilmektedir. Kesme taştan olan dış 
duvarların sadece batı ve güney cephede pencereleri bu
lunan camiin planı arazinin şekline uyularak muntazam ol
mayan bir şekil göstermektedir. Çok kalın duvarlarla çev
ri lmiş olan beden duvarları - kuzey güney istikametinde 
ve tam mihrap aksında bulunan bir orta destek ile dört 
bölüme ayrılmakta ve her bölümün üzeri basık kubbelerle 
örtülmektedir. Dikkate değer bir husus burada kubbelerin 
intikalleri bulunmamaktadır. Üst örtü dıştan gene düz top
rak damlıdır. Orta desteğin dört yanındaki beden duvarla
rı ile birleşen kemerlerin çok basık oluşları yanında açık-
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lıklarının da oldukça geniş olması dikkati çeken diğer bir 
husustur. Yarım si l indir ik olan mihrap nişinin iki köşesini 
si l indirik iki küçük sütünce süslenmektedir. Camiin min 
ber ve minaresi yoktur. 
MEMİ DEDE NURANİ TEKKE VE TÜRBESİ : 

Zeydan mahallesi Alemdar sokakta bulunmakta olan 
eser kitabesine göre 980 H. (1572) tarihinde Memi Dede 
isimli bir alim adına Mehmet oğlu Ahmet Yunus tarafın
dan yaptırılmıştır. Büyükçe bir kompleks teşkil eden eser 
iki büyük binadan meydana gelmektedir. Bunlar Memi De
de isimli zata atfen yapılmış zaviye ile buna bit iş ik olan 
ve haik arasında şehit l ik denen türbedir. 

Gerek Memi Dede zaviyesi ve gerekse şehit l ik türbesi 
de tamamen kesme taştandır. Her iki eserin güney kena
rından bit l is deresi geçtiğinden, güney duvarları daha yük
sektir. L plânlı Memi Dede zaviyesinin yarısı mescit diğer 
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yarısı ise türbe olarak tanzim edilmişsede esas türbenin 

batı kenarda mescite bit işik bulunan oniki kenarlı yapı ol-

Bitlis Mi'midede Nurani Tekke ve Türbesi 

duğu görülmektedir. Basit taş si lmelerle nihayetlenen be
den duvarlarının doğu kısmı diğer yanlara göre daha ince 
bir işçil ik gösterir. Şehittik türbesi ile L plânlı yapının ara
sındaki geçitte bulunan cümle kapısı doğrudan mescide 
açılmaktadır. Dikdörtgen plândaki mescit ortasından sivri 
kemerle takviye edilmiş, beşik tonozla örtülmüştür. 

Mescidin biri doğu duvarında diğeri kuzey doğuda iki 
açıklığı daha bulunmaktadır ki bunlardan doğu kenar üze
rindeki içe doğru peşli bir penceredir. Kuzey doğudaki 
açıklık ise her iki yanda derin nişler içine alınmış bugün 
türbeye açılan kapıdır. Her ne kadar L plânın uzun kolunun 
ucunu teşkil eden türbe mescide bit işik bulunuyorsada. 
mescide açılan kapı yanında duvar bir ek göstermekte ve 
böylece türbenin sonradan mescide ilâve edildiği anlaşıl
maktadır. Buradaki kapının türbe cephesininde çok profi l
li ve tezyini yapılmış oimasıda bu kapının bir dış kapı ol-
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duğunu göstermektedir. Böylece türbe kısmının mesecide 
sonradan ilâve edildiği kati leşmektedir. Türbe de, mescit 
gibi beşik tonozla örtülmüş, fakat tonoz yönü mescit to
nozuna dikey gelecek şekilde düzenlenmiş bulunmakta
dır. Mescidin doğu pencereesinden. başka güney kenarda 
yarım si l indirik mihrap nişi sağında küçük bir dikdörtgen 
penceresi türbe kısmının ise doğu kenarda iki küçük dik
dörtgen penceresi bulunmaktadır. 

Güney cephede dışa çıkıntı yapan mihraptan başka 
doğu cepheyi hariç tutarsak hiç bir tezyini unsur görül
meyen eser bütünüyle sade ve iddiasız bir yapı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Halbuki doğu duvarında bulunan ve 
mescide açılan pencerenin taş işçi l iği aynı zamanda mes
cit karşısında bulunan Hatibiye medresesindeki taş beze
melerle büyük yakınlık göstermesi bakımından ilgi çekici
dir. Pencerenin dış kenarları beden duvarlarından 8 cm. 
lik çıkıntı teşkil ederek, pencere yüzeyinden içe doğru ka
visl i bir niş meydana getirmektedir. Niş içinde köşelerde 
iki si l indirik sütuna istinad eden, sivri kemerli bir profi l 
bulunmaktadır. Sütun hizasından 60 cm. lik ikinci nişin 
üzeri 5 kademe halinde iri d i l iml i mukarnaslarla süslen
miştir. Pencere söveleri arasına demir şebeke konmuş 
olup türbe kısmının penceresi üzerinde beyaz mermere 
yazılmış eki satır halinde kitabe yer alır. Fakat bu kitabe 
türbeye ait olup, muhtemelen mescit daha önce yapılmış
tır. 

Batı duvarında Memidede zaviyesinin duvarları ile bi
t işik hatta, kaynaşmış durumda olan bu türbe altta kare 
plânda olmasına mukabil üstte içten si l indir ik dıştan oniki 
kenarlı olarak ve tamamı kesme taştan inşa edi lmişt ir. Ka
re plândan oniki kenara, köşelerde meydana gelen üçgen 
satıhlarla geçilmiş ve bugünkü yol seviyesi üzerinde türbe 
adeta oniki kenarlı olarak yapılmıştır. Alt ta bir mumyalık 
(Cenazelik olduğu muhakkaktır.) 

Muntazam bir sil indir teşki l eden iç mekânın sadeliği 
yanında dış duvarlar oldukça hareketli ve güzel bir işçil ik 
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göstermekte olan türbenin .mescite geçit teşki l eden ara
lığa açılan ve büyük bir niş içine alınmış kapısı bulunmak
tadır. 

Kapı kenarları, yüzeyden derinlemesine oyulmuş birbi
rine geçme altıgenlerden bir bordürle çevr i lmektedir. Niş 
üzeri üç kademe halinde içleri dörder di l iml i mukarnaslar-
la kademeli olarak daralmaktadır. 

Türbeye giriş kapısının iki yanındaki kenarlar ise kapı 
ile mütenasip olarak önce basit prafi lasyonlu nişler ve bu 
nişler ortasında üzeri küçük yarım kubbe şeklinde olan üç
gen niş halinde teşkil olunmuştur. 

Sağa doğru hareketle bir kenar düz bırakılmış sonra 
tekrar derin prafilasyonlar teşki l eder ikinci bir niş ve bu 
niş ortasında türbe içine açılan pencere yer almaktadır. 
Pencerelerin üzerleri mukarnaslı olup bunun tam karşısına 
ve giriş kapısı karşısında aynı şekilde iki pencere daha 
bulunmaktadır. 

Saçak seviyesine kadar üst örtüsü yıkılmış olan tür
benin içten kesme taş kubbe ve dıştan konik bir taş külah
la örtülü olduğu anlaşılmaktadır. 4 kademeli prafi lasyon 
teşkil eden saçak si lmesi altında bütün kenarları dolaşan 
iki friz beden duvarlarını süsler. Bunlardan alttaki fr iz, yü
zeyden kabartma olarak birbir ine ulaşan baklavalar ve bu 
baklavaların birbiri ile birleşen köşeleri merkez teşki l eden, 
aynı zamanda geçmeler halinde yapılmış karelerden mey
dana gelmekteedir. İkinci friz ise, hemen hemen aynı ge
nişl ik le, fakat bu kare, yüzeye aryılmış gayet iri yazı ile 
bütün kenarları çepeçeyre sarılmaktadır. 

Üç ayrı yapının teşkil et t i iğ kompleksin belkide aynı 
zamanda yapılmış olduğu tahmin edilmekte ve mutlak su
rette XVI. YY. i lk yarısına ait olduğu sanılmaktadır. 

KÜFREVİ TÜRBESİ: 
Bitlis deresinin doğusunda bulunmaktadır. Türbe ile 

bir l ikte Şeyh Muhammet Küfreviye tekke ve türbe olarak 
muhtemelen XVIII yy. da yapılmış olan eser iki kısımdan 
meydana gelmektedir. Birinci kısımda büyük bir giriş ka-
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pisinin açıldığı dört bölüm halindeki revak ikinci kısımda 
ise türbe yeralmaktadır. Revakların üzeri kubbelerle örtülü 
olup Kubbeler kuzey-güney ve batı duvarlar üzerine, doğu
da ise duvarlara bit işik yarım sütüncuklar ile bunlar ara
sında bulunan sivri kemerli üç sütun üzerine oturmaktadır. 
Tamamı kesme taştan yapılmış olan bu kısmın türbeye 
ziyarete gelenlerin istirahatı için yapılmış olduğu anlaşıl
maktadır. 
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Küfrevî Türbesi 

İkinsi kısmı teşki l eden Kufrevi Türbesi ise Earok türbe 
anlayışı içinde yapılmıştır. Yanında ikinci bir cümle kapıs« 
bulunan türbenin çok gir int i l i çıkıntılı sekizgen plânı köşe 
kenarlarda dairevi kenarlar ve köşe çıkıntıları ile zengin 
ve hareketli bir görünüş arzeder. Batı kenar ileri doğru 
büyükçe bir dikdörtgen çıkıntı meydana getirmekte olup 
gerek bu kısmın ve gerekse esas kısmın üzeri kubbe ile 
örtülmüş bulunmaktadır. Türbenin ve çıkıntı teşkileden zi-
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yaret yerinin her kenarına dik dörtgen pencereler açılmış 
olup bu pencerelerin söveleri beden duvarlarından taşmak
tadır. Saçak altında dikey profi l l i bir çıkıntı türbe kenarla
rını dolaşmaktadır. 

NUH BABA TÜRBESİ : 
Hersa mahallesi karakulak semtindedir. Kitabesine gö

re 1112 H. (1700) tarihinde yapılmıştır. Bitişiğinde nuhiye 
medresesi kalıntıları bulunan eserin plânı kareye yakı dik
dörtgendir .Beden duvarları sarı Bitl is taşından yapılmış 
olup, üst kısım da yeralan kasnak oldukça yüksektir. Be
den duvarlarının üzerinde sade ve dar bir si lmeyi takiben 
daha içeriden başlayan kasnak, gene ince bir si lme ile ni-
hayetlenmekte, üst kısım ise sekizgen pramit şeklindeki 
bir külahla son bulmaktadır. Mekânı örten külahın taş kap
lamaları saçak silmesinden aşağı doğru sarkmakta ve ade
ta saçak si lmesini gizlemektedir. Bu durumun, külah üze
rinden akan suların si lme arasından sızarak duvarlar ara
sına girmemesini sağlamak için olduğu anlaşılır. 

Beden duvarları sade ve tezyinatsız olmakla beraber 
dört cephede bulunan pencere ve kapı s i lmelerinin üzer
leri örgülü motif ler le süslenmiştir. Eserin güney cephesin
de bulunan giriş kapısı .pencerelere göre biraz daha ge
niştir. Doğu ve batı kenarlardaki pencereler ile güneydeki 
kapının üzerinde tezyini birer dairevi kitabe bulunmakta
dır. İnşaa kitabesi ise kuzey pencerenin üzerindedir. Ku
zeydeki inşaa kitabesinin etrafı iki sıra halinde mukamas-
larla tezyin edi lmişt ir. 

Dış yapıya göre içeride daha hareketli bir mimari anla
yış ortaya konmuş olan yapının plânı, kuzey-güney istika
metindeki büyük nişlerle genişleti lerek kenarlardaki profi l l i 
kemerlerle kubbeye geçilmektedir. Kemerlerin hemen üze
rinde kasnaksız kubbe yeralmakta ve kubbe intikali küçük 
pandantiflerle sağlanmaktadır. İç mekânda kubbenin alçak, 
kubbe kasnağının ise çok yüksek olması, külahla kubbe ara
sında bir boşluğun bulunduğunu göstermemektedir. 
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Nuh Baba Türbesi 

SAİT ŞEREF HAN TÜRBESİ : 
Şehrin güneydoğusunda, Herso mahallesinde bulun

maktadır. Türbe iiçnde bulunan mezar taşındaki bir kitabe-
bede 1136 H. (1723) tarihi okunmakta olan eserin gene yak 
laşık olarak bu tarihlerde yapılmış olabileceği sanılmak
tadır. 

Sarı bit l is taşından kesme taş tekniği ile yapılmış 
olan beden duvarları kübik bir gövde ve bu gövde üzerinde 
sekizgen kasnak ile piramidal külahlıdır. Beden duvarları
nın dar si lmesini takibeden köşelerde teşekkül eden üç-
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gen satıhlar yeralmakta, çatının taş kaplamaları ise bura
da da saçak silmeleri üzerinden sarkmaktadır. Dört kena
rın kuzeyinde kapı diğerlerinde ise söveli pencereler ye-
ralmaktadır. İç mekanın kubbe intikali tromplarla sağlan
makta olup, kubbeye geçmeden evvel üst kısımları radyai
vari sivri nişlerle tromplar takviye edilmektedir. Gerek 

Sait Şeref Han Türbesi Plânı 

beden duvarları ve gerekse kasnaktaki radyaivari nişler 
iç mekânın yegane tezyini unsurlarıdır. 
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ŞEYH-UL-GARIP TÜRBESİ : 
Zeydan mahallesi Alemdar sokaktadır. Yapılış tarihi 

kesin olarak bi l inmemekte fakat 1042 H. tarihinde hadım 
ağası Mehmet ağa tarafından tamir ett i r i lmiş olduğuna gö
re eserin yapılışı daha eskidir. Muntazam kesme taşlardan 
yapılmış olan eser iki kat halinde olup, birinci kat Şeyh 
Garipe ait türbeyi, ikinci kat ise sultaniye camiini teşkil 
eder. Basit ve kalın masif duvarlardan meydana gelen alt 
katüç bolüm halindedir. Her bölümün üzeri beden duvarla
rında olduğu gibi gene kesme taştan basık kubbeler ört
mektedir. Batı duvardaki bir kapıdan geçilen dikdörtgen 
bölümde birde mihrap nişinin bulunması bu kısmın anyı za
manda ziyarete gelenlerin namaz kılmaları için ayrıldığını 
göstermektedir. 

Şeyh-ül Garip Türbesi Plânı Üst Kat 

FEYZULLH ENSARİ TÜRBESİ: (Alemdar Camii) 
Bugünkü yapı 1198 H. (1783) tarihinde maksut paşa-

tarafından yaptırılmıştır. Üst kısımda Alemdar camiinin bu
lunduğu türbe, bir türbe mimarisinden çok, çeşit l i mezar
ları muhafaza eden dikdörtgen basit bir mekan, bir zemin 
kat halindedir. İslâm büyüklerinden İstanbulda türbesi bu
lunan Eyüp El Ensarın kardeşine ait olduğu söylenen tür 
be beşik tonozla örtülmüştür. Binanın tamamı, orta kısım
daki bir sıra haçvari kemerler üzerine binen kemerlerle 
takviye edi lmişt ir. Yapının bu durumda, Alemdar camii ya
pılmadan evvel mezarın burada olduğu, daha sonrada tüç-
beyi içine alan alt kat ile bunun üzerine ikinci katı teşki l 
eden Alemdar camiinin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

HACI HASAN HOCA SİRVANİ TEKKESİ VE TÜRBESİ : 
Kurubulak mahallesi, Tütün fabrikası altındaki yamaç

tadır. Çok meyil l i ve kayalık bir arazide kurulmuş olan çok 
küçük fakat ilgi çekici bir kompleks olarak tekke ve türbe 
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Hacı Hasan Hoca Dergah Plânı 

kendi içinde küçük bir topluluk teşkil etmektedir. Arazinin 
meyline uyularak tekke altında küçük bir hücre yapılmış 
olup bu kısmın çi le hücresi olduğu tahmin edilmektedir. 
Tekkenin kesme taştan yapılmış olan beden duvarları çok 
alçak, fakat üst örtü bakımından iddialıdır. Tamamı dik
dörtgen olan plânı birbirine bağlanan küçük hücreler halin
de parçalanmıştır. Güney batıda Hacı Hasan Hoca Şirvani'-
nin gömülü bulunduğu, pramit taş çakılı türbe diğerlerin
den daha büyük ölçüdedir. Bu kısımda 4 kenarlı bir pramit 
teşkil eden çatı, iç mekânda da belli olmakta ve 4 kenarın 
tepe noktasında birleşmesi ile meydana gelen bir tonozla 
örtülmektedir. Türbe içini aydınlatan güney ve batı kenar
lardaki pencereler içe doğru kavisli ve üzerleri radyalvari 
işlenmiş Konik kemerlidir. Büyük hücrenin kuzeyinde ve 
Türbe kapısının açıldığı kubbeli küçük hücrelere diğer bir 
kapıdan da doğu yöndeki küçük hücrelere geçilmektedir. 
Bu hücreler birbir ler ine 2 sivri kemerle açılmakta ve kuzey 
güney yönde uzanan bir koridor meydana getirmektedir. 

Her bir inin üzeri küçük pandantifl i kubbelerle örtülmüş 
olup bunlardan sadece güney uçtaki dıştan Topaç şeklin
de konik bir külahla kapatılmış. Diğer hücreler ise top
rak damla gizlenmiştir. Bu koridorun kuzeyinde bir pence-

208 

re ve taş bir şebeke ile ayrılmış ikinci bir koridor yer al
makta olup kuzey doğu uçta Tekke ve Türbeye geçit i sağ
layan kapı yer almaktadır. İkinci koridordan 70 cm. lik bir 
kapı ile kuzey batı uçtaki odaya geçildiği gibi diğer bir ka
pı ilede bu oda ile pramit çatılı türbe arasında kalan eyva
na geçil ir. 

Daha çok çeşit l i devirlerde yapılmış i lavelerle geniş
let i lmiş olduğu duvarlardaki dilatasyonlardan kolaylıkla an
laşılabilen eserin kuzeyinde kalan bordürleri yeni 
onarımlarla tamamen yenilenmiş bulunmaktadır. Tekke 
içinde iki kitabe bulunmakta olup bunlardan birinde 1238 
H (1822) tarihi bulunmaktadır. İkinci kitabe ise yarısı çok 
bozuk olduğundan okunamamaktadır. Ancak eserin ilk ya
pılışı XIX yy. dan daha eski olmadığıda bir gerçektir. Çün 
kü 1202 H. (1887) tarihinde vefat etmiş olan Hacı Hocaya 
türbeyi, Şerefhan Sülâlesinden Cevahir Hatun yaptırmıştır. 

ÇIPLAK BABA (ŞEYH BABA) TÜRBESİ : 
Gazi Bey mahallesi fabrika geçidinde bulunmaktadır. 

Kitabesi olmayan eserin içinde bulunan mezar taşına göre 
1250 H. (1834) de yapıldığı sanılmaktadır. 

Meyi l l i bir arazide kurulmuş olan eserin batı cephesi 
araziye uydurulmak için daha yüksek tutulmuştur. Doğu 
cephe ise arkasındaki kayalıklardan 4 m. mesafede fakat 
meyil l i olarak bırakılmıştır. Kare plânda kesme taştan ya
pılmış olan eser iki kat halindedir. Birinci kat toprak ze
minin oyulması ile meydana gelmiş ve büyük bir kısmı 
doldurularak masif leşt i r i lmişt i r . Eserin güney cephesinde 
yanyana sivri beşik tonozla örtülü eyvan şeklinde üç hüc
re bulunmaktadırki. Bunlardan Türbeye bit iş ik olanının to
noz üzengisi Türbenin yan duvarı üzerinde çıkıntı teşki l et
mektedir. Kuzey yönde bulunan bir bölümden Türbeye ge
ç i t teşkil eden bir koridor aynı zamanda türbe yanındaki 
dershane ve diğer bölümlere de açılmaktadır. Aslında tür
be içinde bulunan bir ocak ve sekinin buranın bir tekke ol
duğunu göstermektedir. 
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Dört kenarda sivri takviye kemerleri ve içindeki 
duvarları tamamen kesme taştan yapılmış olan eserin ke
mer konturlan testere dişi şeklinde işlenmiştir. Gene 
kesme taştan yapılmış pandantifer üzerinde, dar bir firizi 
takiben mekânı örten kubbe basık olup içi sıvanmıştır. 
Eserin doğu cephesinde yer alan ikinci kapısının sol yanın
da bulunan küçük niş üzeri istiridye şeklinde düzenlenmiş
tir. Kıble yönde yer alan yarım silindirik mihrabın üzeri 
radyal şeklinde olup orta kısımda yuvarlak mermere ya
zılmış bir kitabe ve mihrap içini dolaşan yivli bir firiz bu
lunmaktadır. Mihrabın sol ve sağında iki niş yer almakta 
olup, bunlardan sağdaki sivri kemerlidir. Batı cephe diğer 
cephelerden biraz daha farklı olup, duvarlar ortada içe 
doğru bir açı ile genişlemekte ve büyük bir niş meydana 
getirmektedir. Niş üzeri iki kademe halinde derinleşen 
dışta sivri kemer, içte kademeli profille pencereyi meyda
na getirir. Altlı üstlü, iki adet oian pencereler altta büyük 
ve dikdörtgen, üstte ise çok küçüktür. Nişin iki yanını 
küçük sivri kemerli iki minyatür niş süsler. 

Kuzey kenarda kapı ile köşe arasında uzanan bir seki 
ve bu seki üzerinde yarım silindirik bir ocak yer alır. Ocak 
üzeri konik oval bir yaşmakla kapanmıştır. Ocağın solun
da tekrar 40 cm. lik sivri kemerli bir niş bulunmaktadır. 

Türbe içinde 5 sanduka yer almakta olup bunlardan 
ikisinin kitabesi bulunmaktadır. 
PAPŞİN (HÜSREV PAŞA) HANI : 

Bitlis'e 4-5 km. mesafede yol üzerinde bulunmakta
dır. XVI yy.'da hüküm süren Hüsrev Paşa'nın yaptırdığı ri
vayet edilmektedir. 

Güney-Kuzey yönde uzanan muntazam dikdörtgen plân
dadır. Tamamı kesme kahverengi taştan yapılmış ve bu
gün yanından geçen Devlet yolunun kenarında çukurda 
kalmış olduğundan basık ve küçük görünmektedir. Bütü
nüyle Roma Kasturumlarını andıran han, değişik bir plân 
şemasına saniptir. Uzun dikdörtgen plândaki beden duvar
ları dıştan giriş cephesinin iki köşesindeki yarım silindi
rik Kuzey Doğu - Kuzey Batı köşe ile Kuzey yanda kare pa-
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Hüsrev Paşa Hanı Giriş Cephesi 

Papşin Hanı Yan Cephesi 
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Papşin Han Cümle Kapısı 

yandalarla takviye edilmiştir. Basit saçak silmeleri ile niha-
yetlenen beden duvarları üzeri toprak damla örtülmüştür. 

Eserin sadece giriş cephesi ile kuzey cephe dışarı 
açılmaktadır. Ortada beden duvarlarından kenar profilleri 
ve benzemeli bordürlerle derinleşen cümle kapısı sivri ke
merli ve kemer kavsarası mukarnaslı niş teşkil etmekte, 
kapının sağında küçük iki pencere yeralmaktadır. Cephenir. 
yegane tezyini unsuru, kapı nişini üç kenarda dolaşan ge-
ometrize bordürdür. Basık yay kemerli cümle kapısı beşik 
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tonozlu küçük bir hücreye açılmakta olup, ortadaki bu kü
çük hacmin sağında boyuna dikdörtgen .solunda ise enine 
dikdörtgen plânlı iki hücre birer kapı ile orta kısma açı l
maktadır. Sol yandaki hücrenin yanında dar bir merdivenle 
dama çıkılmaktadır. 

Birinci gir işi takiben ikinci bir kapı ile hanın esas kıs
mına geçilmektedir. Kuzey güney ist ikametinde üç uzun 
nefe ayrılmış olan mekân, boydanboya uzanan moloz taş
tan sivri beşik tonozlarla ört lümüş ve tonozlar, nefleri ayı
ran haçvari payeler üzerine birer kesme taş kemerlerle 
takviye edi lmişt ir. Orta nef yanlara gröe biraz daha geniş 
tutulmuş, kuzey kısımda nef nihayeti bir eyvan durumunu 
almış bulunmaktadır. Nefleri ayıran kalın ve kuvvetl i paye
ler ikişer kenarı diğer kenarların iki katı uzunluğunda haç 
şeklinde olup profi lasyonlu sivri kemerlerle birbir ine bir
leşmekte, ve Tonozları takviye eden kemerlerle ana 
mekân 15 bölüme ayrılmaktadır. Yan neflerin zemini orta 
nefe göre biraz daha yüksek yapılmıştır. Bütünüyle bazı 
Selçuklu hanlarını hatırlatan Pepsin Han bilhassa cephe 
konumu bakımından ilgi çekicidir. 

DUHANI : 
Diyarbakır Bitl is yolu üzerindedir. XVI. veya XVII. yy. 

da yapıldığı tahmin edilmektedir. 49.65X15.50 metre eb'-
adında enine dikdörtgen plânda olan han, iki kenarından 
bit işiğindeki yamaca gömülmüş durumdadır. Sadece giriş 
kısmı ile iki cepede meydanda olan duvarların büyük bir 
kısmı tahribe uğramıştır. 

İki kısımdan meydana gelmiş olan hanın her iki kıs -
mına ayrı ayrı fakat aynı cephe üzerinde bulunan ve sivri 
kemerli niş içine alınmış yay kemerli kapılardan giri lmek
tedir. 

Büyük kısmın 34.15 m. boyunda enine dikdörtgen ve 
3 nefli olmasına mukabil .küçük kısım girişe göre dikey 
3 nefe ayrılmaktadır. Büyük kısmın giriş cephesi üç adet 
yarım si l indir ik payanda ile desteklenmekte ve bütün du
varlar moloz taştan yapılmış bulunmaktadır. 
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Duhanı Plânı 

İç kısımda mekân, iki sıra halinde ve dört adet uzun 
haçvari paye ile enine 3 nefe ayrılmakta ve payeleri bir
leştiren sivri kemerler profi l l i olarak yapılmıştır. Uzun ke
narın iki ucunda duvarları, payelerle birleşmekte ve ara
larda kalan kısımlar eyvan şeklini almaktadır. Boydan bo
ya uzanan beşik tonozlarla örtülmüş olan eserin üst örtüsü 
payeleri kenarlara bir leştiren dar ve sivri taş kemerlerle 
takviye edi lmişt ir. 

Büyük kısmın yaklaşık olarak 1/3 büyüklüğünde olan 
küçük kısma gene aynı cephe üzerindeki sivri kemerli niş 
içine alınmış yay kemerli bir kapıdan gir i lmekte olup bü
yük kısmın aksine girişe göre dört paye ile dikey üç nefe 
ayrılan mekân gene yuvarlak beşik tonozlarla örtülmüştür. 
Burada da tonozlar, payeler ve yan duvarlara binen kesme 
taştan sivri kemerlerle takviye edi lmişt ir. Büyük kısmın 
muntazam plânına göre bu kısmın arazinin şekline uymak 
zorunluluğu yüzünden hafif peşli olarak yapılmış olmasın
dan dolayı kenar ebatları aynı değildir .Büyük hasar gör
müş olan hanın küçük kısmında mazgal pencerelerin bu
lunması, büyük kısmın hayvan vs. ye küçük kısmın ise yol
culara tahsis edildiğini göstermektedir. T 
ELAMAN (RAHVA) KERVANSARAYI : 

Bitlis-Tatvan-Muş yol ayırımında Rahva düzlüğü denen 
yerde, devlet yolu doğu kıyısındadır. XVI yy.'da Hüsrev 
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Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Çok büyük bir sahayı kaplayan eser, eski yayınlarda 

zaviye olarak geçmekte ve Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa 
tarafından yaptırıldığı kaydedilmekte isede eserin yapılı
şına ait bir kitabesi bulunmamaktadır. İnşa edilmiş olduğu 
arazi Bitlis-Muş ve Van yollarının birleştiği Rahva düzlü
ğü adıyla anılan ve kış aylarında Kervanlar için en tehlike
li yerdir. Bu derece önemli bir sahada yapılmış olması 
eserin çok geniş bir araziyi kaplamasına ve hatta zamanla 
bazı kısımların ekleenmesine sebep olmuştur. Böylece 
kaplamış olduğu arazi bakımından Aandolu'nun en büyük 
kervansarayı unvanını kazanmış bulunmaktadır. 

Avlu dahıil olmak üzere eser beş ana bölümden mey
dana gelmektedir. En batıda yer alan ve çok kalın ve kes
me taştan yapılmış duvarları, yarım silindirik payandaları 
ile adeta bir rıbat durumunda olan birinci kısım konumu 
ve işçiliği bakımından kervansarayın en eski yanını teşkil 
etmektedir. 

Plân bakımından doğu batı aksında iki sıra halinde3 er
den altı haçvari paye ile 3 nefe ayrılan mekânın üzerini gene 
doğu batı istikametinde uzanan sivri beşik tonozların ört
tüğü üç neften müteşekkil olduğu anlaşılmaktadır. Bu kı
sımda dışarıya açılan ve dışta duvarları destekleyen "pa
yandalar arasında bulunan pencereler içte geniş, dışta dar 
olan mazgal pencereler halindedir. Mekânın üzerini örten 
tonozları taşıyan paye ve kemer kombinezonu tonoz içle
rinde daha ince kemerler halindedir. Kenarlarda yer alan 
ocaklar önünde bir sekinin bulunup bulunmadığı mekânın 
üst örtüsünün tamamen göçmüş olduğundan anlaşılamamak
tadır. Güney kenar diğer yanlardan farklı olarak 5 dikdörtgen 
hücre ile kapanmakta ve her hücre birer kapı ile orta kıs
ma açılmaktadır. Hücrelerin güney kenarları ortasında bi
rer pencere yeralmakta ve her hücrenin batı duvarında bir 
ocak bulunmaktadır. 
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Hücrelerin üzerleri ana mekâna dikey durumda sivri 
beşik tonozlarla örtülmüştür. 

İkinci kısmı teşki l eden kapılı mekân birinci yapının 
kuzey doğu köşesinde gene bir inci kısmın nitel iğinde fa
kat ondan daha yüksek ve daha ferah durumdadır. Mekâ
nın beden duvarları bir inci kısma göre daha ince ve daha 
yüksektir. Sadece kuzey duvar diğer duvarların iki katı ka
lınlığında yapılmış olup dıştan her kenarda ikişer payanda 
ile takviye edi lmişt ir. Doğu cephede orta nef sağdaki 
paye dizisi hizasında avlu duvarı ile bir leşmekte, bu kısım 
güneyde, çok değişik bir plân arzeden ana giriş kısmına açıl
maktadır. Doğu batı ist ikametinde iki sıra halinde ve her 
sırada dört paye ve beş s ivr i kemerle üç uzun nefe ayrılan 
mekân, birinci kısımdan biraz daha büyüktür. Mekânı ör
ten tonozlar, enine olarak payeler üzerine binmekte fakat 
ana kemerlerden daha ince takviye kemerleri ile sağlamlaş
tırı lmış bulunmaktadır. Burada da üç cephede yeralan maz
gal pencereler mekânı aydınlatır. Kuzey kenarda her bö
lümde bir tane olmak üzere beş adet yaşmaklı ocak bulun 
maktadır. Güney kenar ortasında bulunan büyük bir kapı; 
kapalı mekânı esas haçvari bölümüne açılmaktadır. 

Avlunun batı kenarı ortasında büyük sivri kemerl i ve 
sivri tonozlu gir iş eyvanı doğu batı ist ikametinde de uza
nan uzunca bir koridor teşki l etmekte ve bu koridorun or
tasında bulunan yüksek kubbeli kare kısmın 4 yanında yer 
alan eyvanlarla haç şeklinde bir plân teşekkül etmektedir. 
Dua kubbesi olarak tanımlayabildiğimiz bu kubbenin kuze
yindeki eyvan, Kervansarayın kapalı kısmına açılırken gü
ney, eyvanı dar bir kapı ile güney yanda yer alan ve aras
ta çarşı olduğu tahmin edilen kısma açılmaktadır. Kubbeli 
kısmın 4 yanında bulunan eyvanların hepsi aynı büyüklük
te değildir. Bunlardan en büyüğü gir iş kısmında bulunan 
eyvan olup ortada sivri bir kemerle tonoz takviye edil
mişt ir. Bunun karşısında bulunan ve kervansarayın batı-
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sında ki bir inci kapalı kısma açılan eyvan, oldukça 
uzun olmakla beraber giriş eyvanından daha kısadır. Batı 
eyvanın iki yanında bulunan hücrelerden kuzeydekiler bir 
kapı ile kervansarayın ikinci kapalı kısmına açılmakta olup 
kuzey güney istikametinde bir beşik tonozla örtülmüştür. 
Batı eyvanın güneyinde bulunan ve bir kapı i le batı eyvana 
açılan L şeklindeki hücreninde tonozu doğu - batı istikame
tinde uzanmaktadır. 

Güney eyvan en küçük eyvan olup, güney kısımda bu
lunan mekânları kervansarayın diğer kısımlarından tecr i t et
mektedir. Burada güney eyvan genişl iğince, kuzey güney 
istikametinde uzanan ve gene beşik tonozla örtülü koridor 
ortadan sivri bir kemerle iki bölüme ayrılmış bulunmak
tadır. Orta koridorun doğusunda üç, batısında ise dört hüc
re bulunmakta olup bunlardan ortada bulunan doğu hüc
renin arkasında tekrar bir hücre daha yeralmakta ve bir 
kapı ile orta hücreye açılmaktadır. 

Batıda bulunan eyvanın yanındaki birinci hücre hariç 
diğerleri ortadan birer kemerle takviye edi lmişt ir. 

Ana gir iş eyvanının güneyinde hemen gir işin solunda 
bulunan ve bir kapı ile eyvana açılan kare hücre ise mes
cit olarak ayrılmıştır. Bu hücrenin üst örtüsünü teşki l eden 
tonoz eyvan tonozuna dik durumda yapılmış olup mescidin 
doğusunda avluya açılan iki penceresi ve kıble duvarında 
mihrap nişinin iki yanında iki küçük niş yer almaktadır. 

Giriş eyvanının kuzeyinde bulunan hücreler ise diğer 
kısımlardan tamamen ayrılmakta ve iki katlı olarak inşaa 
edilmiş bulunmaktadır .Bunların özell ikleri i t ibariyle ker
vansaraya gelen beylerin ikametine tahsis edilen hücreler 
olduğu sanılmaktadır. Üç bölüme ayrılmış olan birinci kı
sım iki kapı ile gir iş eeyvanına açılmaktadır. Bunun ya
nındaki ikinci ve kareye yakın hücre ise bir kapı ile ker
vansarayın ikinci kapalı bölümüne açılırken bir kapı ilede 
giriş eyvanına açılmaktadır. Kervansaray avlusundan bir 
merdiven birnevi gözetleme kulesi şeklindeki ve eyvanın 
kuzeyinde bulunan yüksek kuleye çıkmaktadır. 
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Dördüncü bölümü teşki l eden ve avlunun güneyinde 
yeralan hamam ve hamama bit işik hücreler güney doğu 
köşede gir int i l i çıkıntılı plân meydana getirmektedir. Ana 
binadan daha küçük ve daha alçak olan kısımda, avlu et
rafına çıkıntı yapan küçük koridorun doğusunda doğu batı 
ist ikametinde orta koridora dikey durumda dört hücre bu
lunmakta ve bunlar eyvan şeklinde orta koridora açılmak
tadır. Koridorun batısında ise, gir işin yanında küçük bir 
eyvan ile yanyana dar ve yönü kuzey güney istikametin-

Eleman Bahva Ham 

de beşik tonozlu iki hücre bulunmakta olup bu hücreler ha
mamın gir iş kısmını teşki l etmektedir .Bu hücrelerden bir 

kapı ile kare plândaki üzeri t romplu bir kubbe i le örtülü 
olduğu kalıntılarından anlaşılan soyunmalığa geçi l ir. So-
yunmalık güney kenarda bulunan bir kapı ile dikdörtgen 
ve* beşik tonozlu ılıklığa, diğer bir kapı i lede güneybatı 
köşedeki dar bir hücreye açılmaktadır ki bu hücrenin hela 
olduğu sanılmaktadır. 
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Bitlis Rahva Hanı Hamamı 

Ilıklık hücresinin güney köşesindeki dar bir kapı mer
kezi sıcaklığa açılmakta olup burada, orta kısmın üzerini 
pandantif intikall i bu kubbe örtmektedir. Doğu ve batı ke 
narlarda bulunan sivri beşik tonozlu iki eyvan orta kısma 
açılmakta, kuzey batı köşede kubbeli küçük bir özel halvet 
hücresi yer almaktadır .Sıcaklığın güney kenarında bulu
nan hücreler ise adeta kuzey kenardakilerin bir tekrarı 
şeklindedir. Burada üç hücre yeralmakta olup bunlar sade
ce güney batı köşedeki kubbeli diğer iki sivri beşik tonoz
ludur. Sar nıç hamam plânını tamamlar. 

Doğu cepheyi kapatan ve geniş bir alanı kaplayan av
lu düz ve alçak bir duvarla çevril i olup sadece doğu kenar 
ortasında bir payamda ile takviye edi lmişt ir. Kuzey kenar 
ortasında bulunan kemerli giriş kapısı içeri ve dışarı doğ
ru çıkıntı meydana getirmektedir. 
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Tamamı kesme taştan yapılmış olan kervansarayın üst 
örtüsünü teşkil eden tonozlarda genell ikle taş ve tuğla kul
lanılmış olup, bazı kısımlarda tonozlar iki kat halinde aypıl-
mış olması ile dikkati çekmektedir. iBnanın tavanında açıl
mış olan deliklerden birinci tonoz ile ikinci tonoz arasında 
bir insanın zorlukla geçebileceği boşluklar bulunduğu gö
rülmektedir. Fakat bu boşlukların niçin yapıldığı bilinme
mektedir. 

B A Ş H A N : 
Bitlis-Tatvan yolunda bulunan ikinci Handır. XVI yy.'da 

Muhtemelen Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa yaptırmıştır. 
22.32x25.138 m. ebadında esas kısım ile bunun güney 
ucunda 832 x 733 m. ebadındaki gir iş kısmında meydana 
gelen Hanın beden duvarlarının tamamı kesme taştan ya
pılmış olup, duvarlar düz si lmelerle nihayetlenmekte ve 
toprak bir damla örtülmektedir. 

Güney uçta esas duvarlardan daha içerde bulunan gi
riş kısmında yay kemerli bir kapı bulunmakta isede bu 
kapı ile bir l ikte güney duvarda bulunan pencerelerden bi
rinin içi örülerek kapatılmıştır. Bu gün karayolları şantiye 
binası olarak kullanılan hanın esas gir işini teşki l eden ka
pı üzerinde inşa kitabesi bulunmaktadır. Ortadan bir du
varla iki bölüme ayrılmış olan giriş mekânının içindeki 
bir merdiven, duvarlar arasından dönerek büyük kısmın 
bir inci tonozu üzerinden dama çıkılmaktadır. Kuzey du
varda büyük bir niş teşki l eden kısmın, kapısı gene basık 
yay kemerl idir. 

Hemen hemen tam bir Kare teşki l eden esas kısım, 
mekân ortasında yer alan eşit aralıklı dokuz paye ve bu 
payeleri biri -tiren, doğu batı ist ikametindeki profi l l i sivri 
kemerlerle ' >efe ayırmaktadır. Diğer yandan payeler eni
ne olarak, boyuna uzanan kemerlerden daha dar ve sivri 
kemerlerle bir leşt ir i lmekte ve üst örtüyü teşkil eden to
nozlarla takviye edilmektedir. Mekân böylece 12 bölüme 
ayrılmış buulnmaktadır. Bunlardan güney yanda kalan iki 
nefin gir iş kısmı önündeki kemerlerinin içi sonradan örül-
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Bitlis Baş Hanı 

mek suretiyle araları kapatılmış, fakat her kısma yay ke
merli ve zeminden yüksek birer kapı konmuştur. 

Doğu ve batı kenarlarda her nefin duvarlarının üst kı
sımlarında, dışta dar, içte geniş olan pencereler yeralmak-
ta ve bu pencerelerin alt kısımları meyil l i yapılmıştır. Böl
genin çok karlı olmasından eserin, tonoz üzerini örten top
rak damının kuzey ve güney yönlere doğru hafif meyil le 
olarak inşaa edilmesine ve orta kısmın yanlara göre 50 
Cm. yüksek yapılmasına sebep olmuştur. 
HAZO HANI : 

Şehrin güneyinde Bitlis deresi kıyısında Alemdar köp
rüsü yakınındadır. Kitabesine göre 1036 H. (1626/7) tari
hinde Önder usta tarafından yapılmıştır. 

Doğu batı yönde enine uzanan dikdörtgen plândaki ha
nın beden duvarlarının yarısı ince yonu kesme taştan di
ğer yarısı ise kaba yonu taşlardan yapılmış olup sade bir 
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silmenin sınırladığı duvarlar üzerini dışta toprak dam ört
mektedir. 

Batı cephe ortasında yer alan cümle kapısı sivr i ke
merli bir niş içine alınmış ve kapının iki yanına duvarlar
dan çıkan iki taş konsol konmuştur. Yay kemerli gir iş ka
pısının üzerinde dikdörtgen ve mermer üzerine yazılmış 
kitabe yer almaktadır. Batı doğu ve güney cephede dışta 
çok dar olan pencereler bulunmaktadır. Dikdörtgen plân 
içte sekiz Haçvari paye ve bu payeleri bir leşt iren sivri ke
merlerle 15 bölüme ayrılmakta ve her bölümün üzerini siv
ri çapraz tonozlar örtmektedir. Moloz taşlardan örülmüş 
olan bu tonozları taşıyan kemerler ve payeler ise kesme 
taştan yapılmıştır. Girişten itibaren orta aksta kalan b ö 
lümler diğerlerinden daha geniş olup dikdörtgendir. Hanın 
doğu ve batı cephelerinde sivri beşik tonozlarla örtülü 
üçer hücre bulunmaktadır. Orta kısımda kalın bir duvarla 
tecr i t edilmiş olan bu hücreler birer kapı ile orta kısma 
açılmaktadır. Doğudaki hücrelerin bir kısmı yıkılarak oyla 
kalbedilmiş doğudakiler ise sağlam durmaktadır. 

PAŞA HAMAMI : 
Bitl is çarşı içinde dere kenarındadır. XVI yy. sonunda 

979 H. (1571) tarihinde Beylerbeyi Hüsrev Paşa yaptırmış
tır. Yanında geçen iBtl is deresi kıyısında kuzey güney 
istikametinde uzanan ve uzunca bir dikdörtgen teşki l eden 
eser çifte hamam olarak teşki l olunmuştur. Kadınlar ve er
kekler kısmı yanyana olan hamamın, kadınlar kısmı yıkıl
mış ve pek az kısmı günümüze kalmasına mukabil, erkek
ler kısmı sağlam ve faaliyetini devam ettirmektedir. Er
kekler kısmı kadınlar kısmına göre biraz daha büyük ola
rak tutulmuştur. 

Dıştan çok basit ve sade bir yapı olan Hüsrev Paşa 
hamamının doğu cephesinde yanından geçen ana cadde 
boyunca yola dikey durumda ve sivri beşik tonozlarla örtül 
müş bir sıra dükkan yapılmış olduğu anlaşılmakta isede, 
bu gün bunlar yıkılarak yerlerine yeni ve betonarme dük
kanlar yapılmış bulunmaktadır. 
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Hamamın temel kalıntılarına göre erkekler kısmı 
kadınlar kısmından çok az farzla birbirinden ayrılmakta
dır. Erkekler kısmı soyunmalığının üzerini örten büyük kub
benin int ikal i , köşe trompları ile sağlanmaktadır. Her iki 
kısımda da, soyunmalık önünde beşik tonozla örtülü dar 
bir hücre yeralmakta olup, Bit l is' in soğuk ik l imi dolayısı 
ile soyunmalık kapılarının dışarı açıldığında çabuk soğu-
maması için koruyucu geçit ler olarak yapılmıştır. 

Erkekler soyunmalığının güney duvarı ortasındaki dar 
bir kapıdan, kubbe ile örtülü kare plânlı bir hücreye giri l
mektedir. Kubeli bu hücrenin batısındaki dikdörtgen hücre 
beşik tonozla .doğusundaki ise kubbe ile örtülü olup, kub
beli hücre bit işiğinde eyvan şeklinde ve beşik tonozla ör
tülü ik inci bir hücre ile bir leşmektedir. Birinci geçidi ta
kiben aynı ölçülerdeki ikinci geçidin sağında gene beşik 
tonozlu ve çlikdörtgen bir hücre yeralmaktadsr. Her iki kı
sımda da ılıklık olarak ayrıldığı muhakkaktır. İkinci kubbeli 
hücreden sıcaklık kısmının kuzey eyvanına gir i lmektedir. 
Klâsik sıcaklık plân şemasına uyularak, burada da merkezi 
kubbenin dört yanında beşik tonozlu dört eyvan ve bu ey
vanların köşelerinde kubbeli köşe hücrelerinden meydana 
gelmektedir. Kalıntılara göre kadınlar kısmıda aynı 
tert ipte yapılmış, fakat erkekler kısmının ılıklığındaki 
beşik tonozlu batı hücreler, kadınlar kısmında daha küçük 
çük tutulmuştur. Sıcaklıklar ise tamamen birbir ler inin ay
nı olduğu tahmin edi lmemektedir. 
NURŞİN KALENDER BABA KÜMBETİ: 

Muş-Tatvan yolu üzerindeki Norşin kasabasında Sel
çuklu mezarlığındadır. Aynı mezarlık içinde bulunan iki 
kümbetten kitabeli ve büyük olanıdır. Bütün Selçuklu küm
betlerinde olduğu gibi iki katlı olarak yapılmıştır. Tamamı 
kesme Ahlat taşından olan kümbetin alt katı 7,94x7,94 
ebadındaki kare plânlı cenazelik (Kripta) kısmını teşki l 
etmekte olup bugünkü mezarlık zemin katından 1,20 m. 
aşağıda toprak içinde bulunmaktadır. Dört kenarın ortada 
birleşmesi i le medana eğlen değirmil i ayna tonozla ör
tülmüş olan cenazeliğin, doğu cephede birkaç basamak 
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merdivenle inilen bir kapısı ve bir i kapı üzerinde diğeri 
bunun karşısında, tonoz eteğinden başlayan havalandırma 
penceresi bulunmaktadır. Zemin katından 3.73 m. yüksek
teki si l indire yakın 12 kenarlı gövdeye köşelerdeki üçgen 
satıhlarla geçilmekte ve intikal sahasının bi t imi İle üst 
gövdenin başladığı kısımda 2 sıra zencerek ve bir sıra ba
lık pulu şeklindeki motif ler in teşkil ett iği bir kuşak bütün 
gövdeyi dolaşmaktadır. Sil indirik olan gövdenin üzerini 
içeride yarım kürevi bir kubbenin örttüğü dıştan ise 
konik çatılı olduğu anlaşılmakta isede eserin üst, kısmı 
kapı lentosu üzerine kadar yıkılmış ve mevcut buluntu
lara göre yeniden yapımına başlanmıştır. 

Eserin ikinci katına ,iki taraflı onbir basamak merdi
venle çıkılmakta olup, gene bir basamak yüksekliğindeki 
eşiği müteakip bir kapı ile mekâna gir i lmektedir. Taş sö-
veli kapı üzerindeki geniş lentoya geometrik geçmeler iş
lenmiş, bu lento üzerine mermer kitabe yer leşt i r i lmişt i r , 
kitabe üzerinde niş akvsarasını 4 kademe halinde daralan 
iri di l iml i mukarnaslar süslemekte ve birinci kademede ki 
mukarnasların ortasına fırıldak moti f l i bir rozet işlenmiş 
bulunmaktadır. 

Geometrik bezemeli plasterlerle sınırlanmış olan ke
narlarda ince prafilasyonlar üst kısımlarda birbiri içinden 
geçen ters dönüşlü hatlarla tezyini kemerl i panolar mey
dana getirmektedir. Dört cephe ortasında biri giriş kapısı, 
diğerleri pencere olan açıklıklar, alt kenardan başlayan ve 
ters U şeklinde üç kenarı saran geometrik bordürle çev
ri lmekte ve nişlerin iç kenar taşları bu çerçeve ile sivri ke
mer şeklinde bir leşmektedir. Kenarları sınırlayan profilas-
yonların üzerinde iki sıra geometrik örgülü bordur, kün-
betin etrafını tamamen sarmakta olup bordur üzerinde bir 
sıra taş, tezyinatsız olarak bıraıklmış bulunmaktadır. Sa
çak kısmının altında iki sıra mukarnas f ir iz i takiben dar 
bir s i lme ve bu si lmeden it ibaren yukarı doğru sivri ko
nik taş külah mekânın üzerini kapatmaktadır. Cesameti 
bakımından oldukça büyük sayılan kümbetin taş çatısı düz 

229 



bırakılmış dört sıra halinde akbartma hatlarla dekore edil
miştir. A l t sırada yanyana sıralanan ve Bursa kemeri şek
lindeki hatların içine gene kabartma olarak birer damla 
moti f i işlenmiştir. İkinci sırada meydana gelen yuvarlak 
kemer şeklindeki hatların uçları bir evvelkinin tepe orta
sı ile birleşmekte ve bu şekil diğer sıralarda da aynen tat
bik edilmiş bulunmaktadır. Ancak üçüncü sıradaki hatların 
üstleri üçgenler şeklinde teşikl olunmuştur. 

ADİLCEVAZ PAŞA CAMİİ : 
Adilcevaz Ahlat yolu üzerinde göl kıyısındadır. Muh

temelen XVI yy.'da Zal Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Adilcevaz Kalesi altında göl kıyısında bulunan eser 

bütünü ile dikdörtgen plânlı ve kesme taştan yapılmıştır. 
18.90x15 metre ebadındaki camiin ibadet mekânı dokuz 
kubbe ile örtülmüş olup içten 11.96x11.92 metredir. Ku
zey cephede son cemaat yeri üzerini örten 3 kubbe ile 
bir l ikte 12 kubbe üst örtünün karekteristik durumunu-mey
dana getir ir. Göl kıyısındaki düzlükte yapılmış olan eserin 
kuzeyinde yamaç dik bir meyil le yükseldiiğnden eserin 
abidevi görünüşü hissedilmemekte esere yüksekten tepe
den bakılmaktadır. Yol seviyesinden kademeli merdivenler
le inilen kuzey cephede son cemaat yeri doğu ve batı yan
larda ante duvarları şeklindeki camiin beden duvarları 
uzantısı ve bu duvarlar arasına konulmuş olan tezyinatsız 
sade baş ıklı s i l indir ik iki sütunun desteklediği sivri ke
merlerle üç bölüme ayrılmıştır. Yanlar avlu zemininden 
47 cm. daha yüksek bir seki şeklindedir. Sivri ke
merleri beden duvarlarına duvarlar üzerindeki özengilerle 
oturtulmuş olup her üç bölümün üzeri kesme taştan yarım 
küre durumunda kubbelerle örtülmüş bulunmaktadır. 

Son cemaat yerinin orta kısmında önce 46 Cm. derin
l ikte sivri ekmerl i bir niş ve bu niş içinde yay kemerli 
cümle kapısı yeralmakta, kapı üzerinde dikdörtgen kitabe 
yeri ve taşı bulunmakta isede kitabe işlenmemiştir. Kapı-
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nın her iki yanında küçük son cemaat yeri mihrabiyeleri 
bulunmakta ve bu mihrabiyelerin etrafı yüzeysel geometri-
ze taş işçil iği şeklinde işlenmiş fakat tamamlanmamıştır. 
Bir bakıma eski bir yapıdan alınarak burada Spoli olarak 
kullanılmış olduğu sanılan bu taşlar daha çok başlandıktan 
sonra yarım bırakılmış intibaını bırakmaktadır. Son cema
at yerinin iki yanında ibadet mekâm'nın köşe bölümlerine 
açılan taş söveli pencereler gene sivri kemerli nişler içi
ne alınmış olup, aynı şekilde pencereler son cemaat yeri
nin iki yan duvarında da bulunmaktadır . 

Ortalama 1,50 m. kalınlığındaki duvarları ile masif bir 
görünüş arzeden beden duvarlarında yeknesaklığı yot e t 
mek için yer yer bölgeye has taş tezyinatına yer vermek 
suretiyle eserin cephelerine kuvvetli bir kontrasla hareket 
kazandırılmış bulunmaktadır .Yer yer koyu ve açık renk taş 
kullanılmak suretiyle cephe görünüşüne renk katılmıştır. 
Kuzey cephede son cemaat yerinin saçak si lmesi kotu, 
ibadet mekânı beden duvarlarından 4 0 - 5 0 cm. daha yük
sek tutulmak suretiyle cepheye Avidevi bir görünüş kazan
dırılmış isede son cemaat yeri kubbe yükseklikleri ibadet 
mekânı kubbelerini geçmemektedir. 

Doğu ve batı cephelerde ibadet mekanına açılan iki 
sıra halindeki pencerelerden alttakiler büyük ve sivri ke
merli nişler içine taş söveli dikdörtgendir. İkinci sıra pen
cereler ise alttakilerin bir fazlası ile üç adet olup sivri 
kemerlidir. Camiin beden duvarları uçları kavisli konsol
larla çıkıntı teşki l eden sade taş si lmelerle nihayetlenmek-
tedir. 

Kıble cephede gene iki sıra halinde bulunan pencere
lerden alt sıradakiler sivri kemer nişli olup iki köşedeki bö
lüme açılmakta, üst sırada ise biri tam ortada diğer ikisi 
alt pencerelerin tam üzerinde olmak üzere üç küçük pen
cere yeralmaktadır. Gene uçları kavisli konsollar ve bu 
konsollar üzerindeki taş si lmelerle nihayetlenen beden du
varları kıble cephede, arazi meyil ine uyularak diğer cep
helere göre ibraz daha yüksektir. Mihrap beş kenarlı k ü 
çük ibr çıkıntı teşki l etmekte ve adeta ortadan ikiye kesi-
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Paşa Camii Cümle Kapısı 

lerek duavra yapıltırı lmış minyatür bir kümbet görünüşün-
dedir. Kenarları tezyini profi lasyonlu nişler halinde ayrıl -
mış olan mihrap çıkıntısının üzerini piramidal bir külah 
örtmektedir. 

Kare kaide üzerinde si l indir ik 4 sütun ve bu sütun
ları birbir leri ile beden duvarlarına bağlayan kesme taş
tan sivri kemerlerle dokuz bölüme ayrılmış olan mekân 
tamamen, kesme taş pandantifli kubbelerle örtülmütşür. 
Kıble duvarı ortasında bulunan gene kesme taştan yapıl
mış mihrap beyaz renkli taştan yapılmış olup beden duva-
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rından küçük bir çıkıntı yapmakta ve etrafı bir sıra mukar-
nas dekoru ile prafilasyon meydana getirmektedir. Beş 
kenarlı mihrap nişinin iki köşesini zarif iki sütunce süs
lemekte ve sütun başlıkları hizasında bir sıra yelpaze mo
t i f in in teşkil ett iği bir kuşak mihrap nişi içini çevirmekte
dir. Niş üzeri radyalvari yonulmuş taşlardan yarım kubbe 
şeklinde olan mihrabın üst kısmı ince bir prafil teşki l eden 
kırmızı beyaz taştan üç di l iml i kemerl idir. 

Üst kısımda kemer içindeki alınlığa kufi yazı ile ka
bartma olarak ayetel kürsü yazılmış, kemer profilasyonu 
iki rozetle süslenmiş olup bunlardan soldakine mührü Sü
leyman mot i f i iş lenmişt ir. 

Kuzey batı köşede son cemaat yerine bit iş ik kare kai
deli minare bugün yarıya yıkılmış ise de genel olarak bu 
çevredeki, bilhassa Ahlat kalesi içindeki İskender Paşa 
ve Kadı Mahmut minarelerine benzemekte olup şekil bakı
mından küçük nüans farkları bir tarafa bırakılacak olursa 
tamamı hakkında bir f ik i r vermektedir .Camiin birinci sıra 
pencereleri hizasına kadar yükselen kesme taştan kare 
kaide bir sıra kabartma meandır. Mot i f in i takiben küçük 
üçgen satıhlarla önce 12 geene sonra dar bir kuşağı taki
ben si l indir ik gövdeye geçilmektedir. Kaidenin son cemaat 
yeri önüne 4 basamak merdivenle çıkılan bir kapıdan çı
kılmakta ve 12 gen kısımda cami duvarına açılan ikinci bir 
kapısı bulunmaktadır. Gövde mevcut kısmın bir taş sırası 
altında beyaz taştan oyulmuş örgü motif i kuşakla kesilmek
te olup, praparsiyon bakımından bu kuşağı orta kısmı teş
kil etmesi gerekmekteedir. Şerefe altında da altta olduğu 
gibi bir kuşakla kesildikten sonra mukarnas dekorlu oldu
ğu tahmin edilen şerefe yeralması gerekmektedir. 

ESKİ CAMİİ (ULU C A M İ İ ) : 
Adilvecaz ilçesi batı ucunda, Van gölü kıyısındaki ya

maçta eski kale harabeleri içindedir. XIV-XV yy. da ya
pıldığı tahmin edi lmektedir. 
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Van gölü kıyısında dik meyil l i yükselen tepenin yama
cında, sadece güney cephesi açıkça görülebilen eski ca
mi, doğu batı ist ikametinde uzanan ve üç kısmın yan yana 
birleşmesinden teşekkül etmiş bir plâna sahiptir. Kuzey 
yönde tamamen ,doğu ve batı yanlarda ise yarıya kadar 
olan kısımların kurulmuş olduğu yamacın meyi l l i dolayı
sıyla toprağa gömülmüş olan eserin her üç bölümü dıştan 
bariz olarak belli olmakta ve ayrı ayrı zamanlarda yapılmış 
inşaatlarla bugünkü durumunu almış olduğu anlaşılmakta
dır. 

Caminin güneyi esas cepheyi teşkil eder. Muntazam 
taştan yapılmış olan beden duvarlarından küçük bir çıkıntı 
yapan mihrapın doğusunda bir, batısında üç pencere yer 
almaktadır. Doğudaki ikinci pencere yanında 9,57 m. lik 
bir mesafede duvarlar küçük bir çıkıntı meydana getirmek-
tedirki bu arada, iki duvar arasında bir dilatasyon bulun
maktadır. Mihrap çıkınsı tam aks üzerinde olmayıp küçük 

Adilce vaz Eski Camii 
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bir açı ile batı yönde dönüklük meydana getirmektedir. 
Eserin güney cephesi üzerinde bulunan pencereler kenar
ları pahlı nişler içinde sivri kemer alınlıktı ve taş si lmel i 
olup, birinci sıra pencereleri üzerinde çok küçük ölçüde 
ikinci sıra dikdörtgen pencereler yer almaktadır. A l t sıra 
pencerelerin üzerinde çok küçük ölçüde ikinci sıra dikdört
gen pencereler yeralmaktadır. A l t sıra pencerelerin alınlık
larını, çarkıfelek (fırıldak) moti f l i rozetler süslemekte, 
pencereler ağaç kanatlarla kapatılmış, bulunmaktadır. 

Dıştan düz ve toprak damlı olan Adilcevaz Ulu Camii-
nin doğu uçta ana duvarlardan daha içerde 5,19 m. cepheli 
bir bölümden gir i lmektedir. Taş söveli bir kapı ve dar bir 
pencere ile kuzey bölüme açılan bu k;sım aynı zamanda 
camiin bir nevi son cemaat yeri ve abdest musluklarının 
bulunduğu yeri teşki l etmektedir. Beşik tonozla örtülü 
ve muntazam dikdörtgen plândaki camiin doğu duvar
larında giriş kısmına açılan kapının taş lentossu siyah 
gözeneksiz bir taştan yapılmış lento üzeri muntazam iş
lenmiş nakışlarla süslenmiştir. 

AKÇAYUVA, (ZAYZAK) köyü güneyinde bulunan kümbet : 
Akçayuva köyünün güneyindeki bir yamaçta bulunmak

tadır. Tahminen 14-15. yüzyıla aitt ir. A l t ta 6.35x6.35 m. 
ebadında kare, üstte ise her kenarı 163 m. olan 12 kenarlı 
gövdeli kümbet, içten si l indir ik bir plâna sahiptir. Tamamı 
kesme taştan yapılmış beden duvarlarının iki ayrı renkte 
olan malzemesi üst kısımların sonradan ilave edi lmiş in
tibaını vermektedir. Fakat iç yapı eserin tamamının aynı 
zamanda yapıldığını göstermektedir. Cenazelik kısmı göç
müş olan kümbetin dört yönünde dört açıklığı bulunmak
ta olup bunlardan kuzeydeki aynı zamanda giriş kapısıdır. 

Kare plânlı alt gövdenin muntazam sade ve kesme 
taştan yapılmış duvarları zeminden biraz yukarıda üçgen 
satıhlarla oniki kenarlı üst gövdeye geçilmektedir. An
cak bu geçiş normal saha içinde tamamlanmamakta, ese
rin saçak karnisi altındaki sahada birdenbire nihayetlen-
mektedir. Profilli plasterlerle sınırlanmış olan her kenar-
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da nişli bir yüzey meydana gelmekte ve bu yüzeyler inti
kal sahasını kesmektedir. Saçak altında iki taş sırası ye-
ralmakta isede, saçak altından itibaren yüzey kaplamaları 
sökülmüş ve külah konik bir durum almış bulunmaktadır. 

Dört cephe ortasında yeralan açıklıklardan en tezyi-
natlı olanı güneydeki penceredir. Burada yarısı intikal sa
hası içinde yarısı oniki kenarlı gövdesi üzerinde kalan pen
cerenin etrafı dört kenarda iki sıralı mukamaslarla süs
lenmiştir. 

Doğu cephedeki açıklığın üst silmesi üzerinde bir in-
sanbaşı ve iki rozet bulunmaktadır. Kademeli olarak derin 
profilasyon teşkil eden nişler, eserin yeknasak görünüşü
nü yoketmektedir. Alt kısımlarda iç yapı moloz taştan ol
masına mukabil mekânı örten kubbe tamamen blok kesme 
taştan yapılmıştır. İç örtünün kubbe dış çatının ise pra-
mit şeklinde olması eserin iki örtüsü arasında bir boşluğun 
varlığını gösteriyorsada aslında iki örtü arası moloz taşla 
doldurularak masifleştirilmiştir. Kitabesi bulunmayan ese
rin, nişlerle hareketli kenarları ve inşa tekniği XIV veya 
XV. yüzyılda yapılmış olabileceği ihtimalini göstermekte
dir. 

KOHOZ (ZAL PAŞA) HANI : 
Tahminen XVI. yüfyıl sonunda bölgede hüküm süren 

Muhtemelen Zal Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bitlis adil-
cevaz Van Kervan yolu üzerindeki Adilcevaz-Ercis arasında 
ve Adil cevaz'a 20 km. mesafede Yolçatı (Kohoz) köyünde 
yolun kıyısındadır. Yarıya yakın kısmı harap olmuş olan 
hanın giriş kısmı yıkılmış arka ve yan cephelerin kalıntı
ları olan bu günkü duvarlar güneye doğru uzanmakta ku-
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Adilcevaz Kahoz Hanı 

zey güney İstikametinde uzanan uzunca dikdörtgen bir 
plân meydana getirmektedir. 

Sadece kesme taş işçiliğinden başka bir hususiyet 
göstermeyen ve kısmen toprak altında kalmış olan beden 
duvarları düz bir toprak damla örtülmüştür. Kalıntılara gö
re 18.56x26.28 m. olan dikdörtgen plânı içerde iki sıra 

halinde ve kuzey güney doğrultusunda ki payelerle üç ne-
fe ayrılmaktadır. Bugünkü kalıntılara göre her sırada üç 
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Kahoz Hanı içi 

paye bulunmakta isede aslında yıkılmış olan güney uçtada 
bir payenin varlığı tespit edilmekte böylece mekân nef-
lere ayıran dörderden sekiz paye ve bu payelerin birleşti
ren her sırada sivri kemerli beş açıklık bulunmaktadır. 
Pareler birbirleri ile profilli sivri kemerlerle birleşerek 
üst örtüyü teşkil eden tonozları taşıdıkları gibi her paye 
ortasından enine olarakta yan duvarlarla birleşen kesme 
taştan fakat ana dar kemerlerle, tonozlar takviye edilmiş
tir. Tonozları takviye eden bu kemerlerin beden duvarları
na binen üzengileri duvardan uçları kavisli konsol şeklin
de çıkıntılar, meydana getirmektedir. Eserin yegane tezyi
ni unsuru kuzey duvarına konmuş olan taşlar üzerindeki 
motifler olup bunlarında, süsleme amacı ile yapılmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Plân teşkili ve ebat bakımından Bitlis ii merkezi ya
nında bulunan Papşin Hanın! andıran Koho: ımn giriş 
kısmında da ana kısımdan tecrit edilmiş 
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leceği ve belkide Papşin Hanın bir benzeri olduğu ihtimali
ni göstermektedir. Yerinde yapılacak bir kazı esas plânını 
ortaya çıkaracaktır. 

AHLAT 

İSKENDER PAŞA CAMİİ : 
Eski Ahlat Kalesi içinde bulunmaktadır. Kitabesine gö

re 992 H. (1584) tarihinde İskender Paşa tarafından Muh
temelen Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Yavuz Sultan Selim 
zamanında yapılan ve Kanunî Sultan Süleyman zamanında 
genişletilmiş olan Ahlat Kalesi içinde yer alan İskender 
Paşa Camii bütünüyle 20.75X16.27 m .eb'adında dikdört
gen plân teşkil etmektedir. Esas İbadet mekânı ise 
1305X1283 m. olup tek bir kubbe ile örtülmüştür. Kuzey 
cephede bugün, Ante duvarları haricinde üst örtüsünün ta
mamı yıkılmış olan son cemaat yerinin, iki sütunla destek
lenen üç bölüm halinde ve her bölümün üzerini pandantif
ti kubbelerle örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Kesme taştan 
yapılmış kemerler sivri formlu olup kubelerde tuğla kul
lanılmıştır. Alışıla geldiği şekilde orta kubbe izlerinden de 
anlaşılacağı üzere yanlardan biraz daha geniştir. 

Son cemaat yerinin Ante duvarlarında bulunan pencere
ler yan kenarlara açıklıklar meydana getirmektedir. Kırmı
zı ve beyaz renkli muntazam kesme taştan yapılmış olan 
beden duvarları gayet kalın ve masif olan camiin, üst kı
sımları çok harap durumda olduğundan üst örtünün dış ya
pısı hakında fazla birşey söylenmemekle beraber kubbe
nin taş kaplamalı bir külahı olduğu sanılmaktadır. 6.30 m. 
yüksekliğindeki beden duvarlarının taş silmelerce nihayet-
lenmesi gerekmektedir. Eserin doğu ve batı cephelerin
de üçer güney ve kuzey cephelerinde üçer güney ve ku
zey cephelerinde ikişer penceresi bulunmakta olup, pen
cereler mermer söveli ve sivri kemer alınlıklıdır. Ayrıca 
mihrap üzeri ile kuzey cephede, cümle kapısı üzerinde siv
ri kemerli birer pencere yeralmaktadır. 

Kuzey cephede son cemaat yerinin orta bölümüne açı
lan cümle kapısı sivri kemerli büyük niş içinde dikdörtgen 
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Ahlat İskender Paşa Camii Plânı 

taş silmelidir. Kapı üzerinde kare çerçeve içine inşaa ki
tabesi yazılmıştır. Kapı nişinin iki yanında silindirik son 
cemaat yeri mihrabiyeleri bulunmaktadır. 

İbadet mekânında sırasız ve tezyinatsız olan duvar
lardan sivri kemer formlu ,köşe trompları ile kubbeye ge
çilmekte, kasnak hizasında kubbeye pencereler açılmış bu
lunmaktadır .Mihrap 5 kenarlı olup iki köşesinde iki ince 
sütunca bulunmakta ve niş üzeri iki dilimli kemerle niha-
yetlenmektedir. 
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Kuzeybatı köşede 3,18X3,18 m .eb'adında ki minare 
kare kaidelidir .Son cemaat yeri kemerleri hizasında göv
deyi saran arkad sırasını takiben burmalı iki hatlı bir ku
şakla kesilen minare gövdesi, si l indirik olarak yükselmek
tedir. Minare gövdesinin orta kısmında örgü mot i f l i ikin
ci bir kuşak yer almakta ve 15,30 m. kotunda şerefe alt 
mukarnasları başlamaktadır. İki sıra halinde genişleyen 
mukarnaslar şerefeyi meydana getirmekte fakat şerefe 
korkulukları bulunmamaktadır. Şerefe üzerinde daha ince 
olarak devam eden külah 20,24 m. kotunda ince bir sıra 
mukarnaslı kuşakla külah kısmı başlamaktadır. 

Ahlat tskendpr Paşa Camii 
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KADI MAHMUT CAMİİ : 
Kale içinde İskender Paşa Camii karşısındadır. 992 H. 

(1584) 1006 H. (1597) tarihinde yapılmıştır. Ahlat kalesi 
İçinde İskender Paşa Camii ile aynı tarihte Ahlatl ı kadı 
.nliîsinden Gazi Kadı Mahmut tarafından yaptırılmış olan 
< imi, bütünü ile 17,48x13,39 m. eba'dında dikdörtgendir. 
Bon cemaat yeri ayrı tutulacak olursa ibadet mekânı dış
lan 13,39X13,39 m. lik kare bir sahayı kaplamakta ve İs
kender Paşa camiinde olduğu gibi tek kubbe ile örtülmek
tedir. 

Kuzey cephede duvarların uzantısı olan ante duvar
ları i le, bu duvarlar arasına yerleştir i len iki sütunla üç bö
lüme ayrılmış olan son cemaat yeri, İskender Paşa camiin
de olduğu gibi üç kubbe ile örtülmüş, fakat iskender Pa-
•,..ı camiindeki orta bölümün yanlara göre geniş tutulmuş 
orta kısmın dar kalmasından mütevel l i t meydana gelen 
dikdörtgene kubbe oval olarak oturtulmuştur. İskender Pa
şa camiinden ayrılan ikinci bir hususta, Ante duvarların
da bulunan pencere açıklıklarının burda sağır nişler halin
de bırakılmış olmasıdır. Hemen hemen aynı özellikte bu
lunan cephelerde bütün Ahlat yapılarında olduğu gibi ta -
mamen kesme taş kullanılmış, fakat duvarlar tek renkli taş-
tan yapılmıştır. Gene kesme taştan yapılmış olan son ce
maat yeri kubbeleri İskender Paşa camiinden, kullanılan 
malzeme bakımından ayrılmakta ve böylece daha çok ma
halli geleneğin tatbik edildiği işçi l iği yansıtmaktadır. Do
ğu ve batı cephelerinde sivri kemer alınlıklı üçer pencere
si bulunan camiin beden duvarları 4,37 m. kotunda taş sil
me ile nihayetlenmekte ve meyi l l i bir saçak pahı ile daha 
içeriden sekiz kenarlı kasnak başlamaktadır. 8,04 kotunda 
ise kasnak si lmeleri yer almaktadır. Kubbe kasnağının ara
larda birer kenarı boş bırakılmak suretiyle dört kenarına 
sivri kemerli 4 pencere açılmış bulunmaktadır. 

Mekân, künbetlerin üzerinde olduğu gibi taş kaplama
l ı , 8 kenarlı piramidal bir külahla örtülmüştür .Kıble cep
hede bir kısmı toprakla kapanmış olan mihrap çıkıntısı be-
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Ahlat Kadı Mahmut Camii Plânı 

den duvarlarına yapışık küçük bir kümbeti andırmaktadır, 
Beş kenarlı mihrap çıkıntısını saçakları kenarları dişli sil
me halinde işlenmiş üst kısmı konik bir çatı şeklinde ka
patılmıştır. 
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Ahlat Kadı Mahmut Camii 

Camiinin en tezyinatiı kısmı son cemaat yeri olup, İs
kender Paşa caminden olduğu gibi cümle kapısı sivri ke-
emrli büyük bir niş içinde alınmıştır. Mermer söveli kapı
nın üzeri niş içini enine kaplayan geometrik kabartma mo
tiflerle bezemeli bir pano ile süslenmiş olup, pano üzerine 
camiin inşa kitabesi konmuştur. Cümle kapısının iki yanın
da kapı zemininden 22 cm. yüksek olan sekilerde bulunan 
silindiri'k son cemaat yeri mihrabiyeleri ve bu mihrabiye-
ler etrafını U şeklinde saran gene geometrik geçmeli bor-

dürlerle süslemiştir. 

Köşe trompları ile intikâli sağlanan kubbe, sade fakat 
tamamı kesme taştandır. Tromp kemerlerinin üzengileri 
mukarnaslarla süslenerek zarif bir görünüş kazanmıştır. 
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Mihrap beş kenarlı küçük bir niş halinde tezyinatsız 
olup, iki köşeyi üzerinde küçük başlıklar bulunan sütunce-
ler süslemektedir. Niş kemeri İskender Paşa camiinde 
olduğu gibi iki di l iml idir Minare kuzey batı köşede camie 
bitişik olarak yaıplmış, fakat kaideye kadar olan kısım ya 
kılmıştır. 

Ahlat Kadı Mahmut Camii Son O m a a t Yeri 
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Ahlat Kadı Mahmut Camii Kitabesi 

USTA ŞAKİRT KÜNBETİ (ULU KÜNBET) : 
İki kubbe mahallesi güneyinde, Osmanlı Kalesi yakı -

nında tarlalar ortasındadır. XIII yy. (Muhtemelen 1273 m. 
civarında) yapılmıştır. Ahlat kümbetlerinin en büyüğüdür. 
Aynı yerde Şakirt Künbetinden 100 m. mesafede bugünkü 
Ahlat-Tatvan şosesi kıyısında bir künbet ile bir l ikte bir 
usta ve çırağın yaptığı ve halk arasında Usta Şakirt ismi 
ile anılmakta olan ikinci bir kümbet daha bulunmaktadır. 
Fakat, her iki kümbetinde kim tarafından ve kim için ya
pıldığı bi l inmemektedir. Rivayete göre bugün mevcut ol
mayan fakat sadece izleri bulunan ikinci künbeti Ahlatl ı 
bir usta yapmakta iken bunun karşısında Şakirt (Yani çı -
rağ:) tarafından bu künbet yapılmış ve Şakirt' in yapmış ol
duğu künbet, gerek yapı ve gerekse işçil ik bakımından us-
tanınkini geçmiştir. Ustanın yapmış olduğu künbet yıkıl -
mış fakat Şakirt' in yaptığı künbetle ismini muhafaza etmiş-
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t ir .Ahlat kitabeleri müell i f i Mual l im Abdürrahim Şerif 
1340 H. (1921) de taşlar arasında Ustanın yaptığı künbetin 
kitabesini bulduğunu ve okuduğunu kaydetmektedir. 

İlhanlıların en kuvvetli olduğu devirde Oloayto Hüda-
bende adına Ahlat'ı idare eden emir Sadi (Sazı) sarguh 
Aka İbni (Hogan) Cogan Aka adına 1300 tarihleri civarında
da yapılmıştır. Şakirt künbetininde ayni tarihlerde yapı l
mış olduğu kabul edilmektedir. 

Alt kısmı dıştan 9X9 m. eb'adında bir kare teşki l eden 
künbetin cenazeliğine doğu kenarda bulunan ve zeminden 
biraz aşağıda bulunan bir kapıdan gir i lmektedir. Cenazelik 
kısmı tavanı tonozla örtülü olup biri doğuda diğeri batı ke-
•nar ortasında iki mazgal penceresi bulunmaktadır. 

İkinci katı teşkil eden künbetin beden duvarları, önce 
üçgen pahlarla 12 kenarlı hale gelmekte 3 Ocm. genişliğin
de ve üç sıra halinde zencerek motif inin teşkil ett iği bir 
kuşakla çevri lmektedir. Bu kuşağın üzerinde dışa dorğu ge
nişleyen ikinci bir kuşak yer almakta olup burada motif
ler balık kılçığı şeklindedir. Bundan sonra si l indirik plânda 
yükselen gövde üzeri muntazam panolara ayrılmakta 
olup her pano ortasında birbirini takiben nişler yer almak
tadır. Kuzey cephedeki büyük niş içine giriş kapısı açılmış 
olup, zeminden 9 basamak, merdivenle kapı sahanlığına çı
kılmaktadır .iki köşede buruk yivli iki sütuncenin süsledi
ği niş üzeri b kademe halinde mukarnaslarla nihayetlen-
mektedir. Kapı nişi etrafı dışta kıvrık dal ve rumilerden'tç-
to İse leometrik geçme motif lerden iki bordürle çevril -
mektödir, Niş kemeri ise sivri teğet kemer şeklindedir. 
Sekiz pano meydana getiren dikey hatlar beden duvarların
da l .ıh.ıı im,ı profi l ler halinde işlenmiş ve her pano orta-
Sindfl y< l alan nişin tepe noktasında aşağı—doğru dönüş 
yaparak, ÜSlte panolar tezyini kemerle iki kısma ayrılmış
ın l'uv.ııl.ıl hatlı ve profi lasyon içine gene kabartma ola-
ı.il goomotrlb moti f l i bir rozet işlenmiştir. , 

GlrlŞ kapısı nişinde olduğu gibi dört cephe ortasında 
ıııııl.ıııı.r.lı ve etrafı bordüriü 4 niş yeralmakta, bu nişler 
arasındaki panolaı ortasında ise içi üçgen ve kenarları dar 
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bir bordürle çevrilen ince uzun nişler bulunmaktadır. Mu-
karnaslı nişler içine açılmış olan kapı ve pencerelerin üst 
lento taşları oldukça geniş tutularak üzeri geometrik geç
meler ve bu geçmeler arası rozetlerle süslenmiştir. Gene 
niş üzeri ile çevre bordürü arasında beyaz taştan geomet-
rize geçmeli birer rozet yerleştir i lerek cephe görünüşüne 
ayrı bir güzellik katılmıştır. 

Üst kısımda panoları sınırlayan zencereek moti f l i ku
şağı takiben yeralan ve künbeti saran geometrik geçmeli 
ikinci bir kuşak üzerinde beyaz taş üzerine Ayetel kürsü 
yazılı üçüncü bir kuşak bulunmaktadır. Bu kuşağı takiben 
üç kademe halinde dışa doğru genişleyen saçak, mukar-
naslarla zengin bir işçilik göstermektedir. Dar bir friz ile 
nihayetlenen saçaktan sonra künbet üzerini örten konik 
külahın üzeri tepe noktasına doğru daralan 9 kademe ve 
her kademe değişik işlenmiş kabartma pano-
cuklar halinde işlenmiştir. Zemin katından itibaren birinci 
kat zeminine kadar 3.30 m. saçak kısmına kadar 11,38 m. 
ve külah ile bir l ikte 20.63 m. yüksekliğinde olan bünbetin 
birinci katını teşkil eden mescit kısmında si l indirik plânın 
çapı 3,40 m. dir. 

Gayet sade ve tamamen kesme taştan yapılmış olan 
iç kısmında sadece doğu ve batı cephelerdeki pencerele
rin iki yanında ikişer dikdörtgen niş yeralmakta, kıble yön
de bulunan mihrabın etrafı içte ince dışta daha geniş iç 
içe zencerek motif l i bordürle çevri lmektedir. Mekân içte 
kesme taştan bir kubbe ile örtülmüş olup, kubbe ile külah 
arasında boşluk bulunmaktadır. 
ŞEYH NECMETTİN (HAVAİ BABA) TÜRBESİ : 

Ergezen (Merkez) mahallesi Erzen Hatun mezarlığında 
Erzen Hatun künbeti yanındadır. (619 H.) (1222) tarihinde 
Şeyh Necmettin tarafından yaptırılmıştır. Kapısı üzerinde 
iki kitabesi bulunmaktadır, ki bunlardan biri vakfiye diğeri 
Şeyh Necmettine ait inşaa kitabesidir. Ahlat türbeleri 
içinde değişik t ipte oluşu ile dikkati çeken Şeyh Necmet
tin (Havai Baba) türbesi, künbet mimarisine uygun fakat 
tamamı dört köşe oluşu ile diğer künbetlerden ayrılmakta-
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dır. Üzerindeki kitabelerden bir tanesinin türbeye adını ve
ren Şeyh Necmettin'in ölümüne, diğerinin ise vakfiye şek
linde olması ile büyük önem taşımakta olan eser, zemin
den 5,17x5,18 m. ebadında küçük kare plân meydana ge
tirmektedir. 

Şeyh Necmettin Havai 'iûı-besi Planı 

Altkatı teşki l eden cenazeliğe kuzey cepheden başla
yarak batı yöne dönen 7 basamak merdivenle ini lmekte ve 
kuzey batı kenarda bulunan basık yay kemerli kapıdan gi
ri lmektedir. Sivri beşik tonozla örtülmüş olan cenazeliğin 
biri batı kenarda kapısının yanında, diğeri doğu kenar or
tasında iki mazgal pencereesi bulunmaktadır. 

Kurulmuş olduğu arazi seviyesinde olan üst kat gene 
kare plânda ve kesme taştan yapılmıştır. Doğu 
cephede iki taraflı dört basamak merdivenle çıkılan giriş 
kapısı, aynı zamanda yapının en tezyinatlı kısmını teşkil 
eder. Kapı kordan şeklinde yuvarlak hatlı dikdörtgen çer
çeve içine alınmıştır. Dar ve uzun olan kapının iki köşe
sini taşların yonulması ile meydana gelen sütuncuklar ve 
bunların üzerinde başlayan oldukça uzun kenarlı sivri ke
merli kapı nişini meydana getir ir. Dikdörtgen söveii giriş 
kapısının üst si lmesine künbetin vakfiyesi nakşedilmiş, 
niş üzeri ise 6 kademe halinde daralan mukarnaslarla süs
lenmiştir. Bazı mukarnaslann içleri Bursa kemeri şeklinde 
tezyinedilmiştir. Kapı prafilasyonu üzerindeki dikdörtgen 
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pano içine türbenin ikinci kitabesi, bulunmaktadır. 
Batı cepehe ortasında bulunan dikdörtgen pencere ü-

zerinde yazılmış kırık kemer profi l ikinci defa tezyini siv
ri kemerle takviye edilerek pencere nişi içine kabartma 
bir rozet işlenmiştir. 6,24 m. yükseklikte pahlı kenar sil
mesi ile nihayetlenen beden duvarları üzerini dört kenarı 
tepe noktasında birleşen pramit külah içte ise aynalı 
tonoz halindedir. Kıble duvar ortasında üzeri sivri kemerli 
dikdörtgen mihrap nişi yer almakta olup, bu kısmın mescit 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Eser 1966-1967 yılın
da Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır. 

HASAN PADİŞAH KÜNBETİ : 
Tahtı Süleyman mahallesi güney ucunda bulunur. XIH 

yy. ikinci yarısı muhtemelen (673 H.) (1274) tarihinde Ha
san Aka Bin Mehmet tarafından yaptırıldığı bil inir .Halk 
arasında Akkoyunlu Hükümdarı Uzan Hasan'a ait olduğu 
rivayet edilen, fakat aslında kitabede belirt i len tarihte 
Uzun Hasan'ın ölüm tarihi olan 1478 den, 200 yıl önce ya
pılmış olduğu anlaşılan kümbet, Uzun Hasan'a ait olmayıp 
Ahlat Padişahı Hasan Aka'ya ait bulunmaktadır. Öte yan
dan Uzun Hasan Tebrizde ölmüş ve oraya gömülü olduğu 
kaynaklarda açıklıkla bel irt i lmektedir. 190 6yılına kadar 
künbetin cenazelik kısmında bulunan ve evliya Çeleebi'nin-
de bahsettiği künbetin banisi Hasan Aka ve onun veziri 
Hasan Ali Aka'ya ait mumyalar çıkan bir yangın neticesin
de yanarak yok olmuştur. 

Kenarı 8.95 m. olan kare plânlı kaidenin doğu kena
rındaki dokuz basamak merdivenle inilen sivri 
kemerli küçük bir kapıdan cenazeliğe gir i lmektedir. Tava
nı kesme taştan aynalı tonozla örtülmüş olan cenazeliğin, 
doğu batı ve güney kenarları ortasında dar mazgal pence
reler yeralmakta olup, bu pencereler dışta kaide kenarla-
rjnın ortalarına küçük birer delik halinde açılmaktadır. 
Bunlardan batı pencerenin etrafı profi l ler halinde sivri ke
mer teşkil eden zencerek moti f i i le, güney pencere ise 
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Hasan Padişah Künbctı Piâıu 

dikdörtgen ve pencere etrafı köşelerde birleşen Z harfi şek
linde motif ler le süslenmiştir. 

Kaidenin toprak kesiminden it ibaren başlayan köşe 
pahları ile gövde başlangıcında plân oniki kenarlı hale 
gelmekte, dışarı taşan dar ve sade bir si lmeyi takiben göv
de başlamaktadır. Şakirt künbetinde olduğu gibi dikey hat
lı kabartma zencerek moti f l i plasterler künbetin gövdesini 
sekiz bölüme ayırmaktadır. Bu plasterler üst kısımda ya
tay olarak bütün gövdeyi saran aynı motif teki kuşakla 
birleşmektedir. Her bölümün ortasına bir niş açılmış olup, 
dört yöndeki kenarlar ortasına gelenler kapı ve pencere
dir. Köşelerdeki nişler ise dikine uzanan üzeri yuvarlak ka
visli üçgen tezyini nişlerdir. Üçgen yivlerin etrafı dar pro
f i l ler le süslüdür. 

Gövdeyi sekiz bölüme ayıran plasterlerin kenar pro-
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Ahlat Hasan Padişah Künbeti Genel Görünüş 

f i l ler i üst kuşak altında ortası düğümlü kemer şeklinde bü
külerek üçgen yiv üzerinde ucu sivri olarak üst kuşaktan 
sarkan plaster etrafını da sarmak suretiyle her bölümde 
ikişer tezyini kemer meydana getirmektedir. Bütün gövde
de meydana gelen bu kemerler içine cnaltı küçük rozet süs
lemektedir. 

Kapı ve pencere nişlerinin etrafı diğer kısımlara gö
re daha tezyini olup ters U şeklinde niş etrafını sarar ka
pı bördüründe dışta stil ize yaprak moti f ler i içte ise geo
metrik geçmeler işlenmiştir. Kapı nişinin iki köşesini bur-
malı iki sütunce süsler. Niş kavsarasmda kademe ha-
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linde daralan mukarnasların içleri çok zengin bir şekilde 
stilize bitki motifleri ile süslenerek adeta hiç boş yer bı
rakılmamıştır. Kapının her iki yanında bulunan sütunce ya
nında ve kavsara üzerindeki alınlıkta künbetin inşaa kita
beleri bulunmaktadır. Pencere nişleri de aynı düzende ya
pılmış olmakla beraber giriş kapısı cephesine göre biraz 
daha iddiasızdır. Fakat genede niş etrafını geometrize de
korlu bordur ters U şeklinde sarmakta ve mukarnaslı kav-
saranın üzerinde bu defa kitabe yerine örgülü bir rozet 
bulunmaktadır. 

Bugün düz ve boyalı bir kuşak halinde bırakılmış olan 
kitabe şeridinde Şakirt künbetinde olduğu gibi Ayet-el kür-
si yazısının olduğu fakat son restorasyon esnasında harap 
olan bu yazının şekli bilinmediğinden düz bırakılmıştır. 
Kitabe kuşağından sonra geleen bir sıra tezyinatsız taştan 
sonra, iki kademe halinde dışa genişleyen mukarnaslı sa
çak frizi yeralmaktadır. Konik külah künbet kenarlarından 
hafifçe sarkmakta ve böylece yağmur sularını gövde ke
narlarına değmeden akıtmaktadır. Külah üzeri dört köşe 
hizasında ve üçgen yivler üzerinden başlayıp tepe nokta
sında birleşen fitillerle önce dört bölüme ayrılmakta bu 
fitillerin iki yanında sıralanan paralel fitillerle bölümlere 
ayrılmakta, külah üzeri adeta ahşap kaplama imiş intiba
ını bırakmaktadır. Künbet içten kaş kubbe ile örtülüdür. 
1966 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır. 

EMİR BAYINDIR KÜNBETİ (PARMAKLIKLI KÜNBET) : 
İki kubbe mahallesi batısında, Tahtı-Süleyeman mahal

lesine bakan köşededir. XV yy. sonu 886 H. (1481) tarihin
de Akkoyunlu Hükümdarı Rüstem ve Bayendir'a aittir. Kai
de kısmı üzerindeki gövdesi ile diğer bütün Ahlal künbet-
lerinden ayrılan Emir Bayındır künbeti, sanat tarihi yönün
den de Ahlat künbetlerinin en ilgi çekici olanıdır. 

6,37x6,47 m. ebadındaki kaidenin kuzeydoğu köşeden 
başlayarak iki basamak merdiveni takiben etrafı istinat du
varlı üzeri açık bir koridor ve doğu kenarda yedi basamak 
merdiven ile cenazelik kapısına inilmektedir. Üzeri sivri 
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beşik tonozla örtülmüş olan cenazeliğin doğu, batı ve gü
ney kenarlar ortasına mazgal pencereler açılmıştır. 
Dış kenarlarda küçük delikler halinde olan bu pencerele
rin keenarları kırık hatlı bir pafilasyonla belirtilmiştir. 

Kaidenin zemin hizasından başlayarak köşe pahları, 
zeminden 2,70 m. yükseklikte oniki kenarlı hale gelmek
tedir. İki sıralı zencerek motifli kuşak ile bunun üzerinde 
kabartma balık kılçığı şeklinde bezemeli ikinci bir kuşak 
ile sınırlanan kaide üzerinde biraz daha içeriden silindirik 
gövde başlamaktadır. Kaide üzerinde 128 cm. yüksekliğe 
kadar kapalı olan beden duvarları bundan sonra çok hare
ketli bir görünüş arzeder. 
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İki taraflı beşer basamak merdivenle çıkılan sahanlık 
kuzey cephede giriş kapısına açılmaktadır. Ahlal künbet-
lerinin en güzel ve en tezyini olan giriş kapısının iki ya
nında kapalı olan duvarlar kuzey doğu uçta kuzey batıdaki 
kısmın yarısı kadar teşkil olunmuş ve her iki kısmında bi
timine, doğu cephenin yarıdan fazlası ile bütün güney cep
hede yer alan tam sütunların devamı, olan yarım sütunlar 
yerleştirilmiştir. Böylece yarısı açık olan künbetin, beden 
duvarları üzerinde sekiz tam sütun ile iki yarım sütun yer 

Ahlat Emir Bayınd r Camii ve Türbesi 

almış bulunmaktadır. Yukarı doğru daralan boğumlu kaide 
ler üzerine oturan silindirik sütunların üzerinde geniş ve 
mukarnasiı sütun başlıkları bulunmakta aralardaki açıklık
lar dar ve yuvarlak kemerlerle birleştirilmektedir. Her sü
tunun altında kalan kısma, kenar profilasyoniu ve örgü 
motifli bordürleri olan dilimli nişler cephe görünüşüne ayrı 
bir güzellik katmaktadır. Nişler ile kemer bordürleri arasın
da kalan kısımlar kıvrık dal ve yaprak motiflerinden oy
ma taş bezemelerle doldurulmuştur. 

Sütun başlıklarını birleştiren kemerlerin üzerinde gi
riş cephesindeki bezeme bordürlere kadar kabartma kor
nişler arasında iki friz yeralmakta olup bunlardan alt ku-
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Emir Bayındır KünbetimU-n Detay 

şakta küçük baklavalar üsttekinde ise Ayet-el kürsi yazılı 
kitabe işlenmiştir. Fakat baklavalı kuşağın kapı üzerinde 
kapı kenarı bordürü ile kesilmesine mukabil kitabe kuşa
ğı bütün gövdeyi sarmaktadır. Saçak altında genişleyen 
mukarnaslı frizin üst sırası külah bindirmeleri ile hafif ka
panmaktadır. Son derecede güzel bir işçil ik gösteren kün-
betin külahı cephelerin tezyini unsurlarına mukabil düz sa
de bir taş kaplama halindedir. 
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Künbetin giriş cephesi olan kuzey kısmı ile güney cep
hede küçük bir kısma ayrı bir önem veri lerek diğer kısım
lardan ayrılmıştır. Kapı nişinin iki köşesi burmalı iki sü
tunla süslenmiş ve niş kavsarasının üzerinde yeralan ke
merin yükselti lerek kavsara içi zengin mukarnaslarla kade-
melenmiştir. İçten dışa doğru genişleyen üç bordur bir
birinden dar prafilasyonlarla ayrılmıştır. Giriş kapısı bor-
dürlerinin iki yanında daha alçak ve dar olarak yapılmış 
bordürlü nişler iki yandan ortaya doğru yükselen kademeli 
bir sistem meydana get irmekte olup esasen çok muhte
şem olan künbetin gir iş cephesine böylece ayrı bir görü
nüş kazandırılmışdır. Zeminden it ibaren saçak seviyesine 
kadar 7.33 m. yüksekl ikte olan künbete her tür lü tezyinat 
ve mimari organlar o kadar büyük bir armoni içinde işlen
miştir ki künbeti yapan ustanın büyük bir sanatkâr oldu
ğu daha İlk bakışta anlaşılmaktadır. 

Künbetin ikinci katında kıblee kısma küçük bir mihrap 
konmuş olması üst kısmın aynı azmanda ibadet edilen yer 
olarak kullanıldığını göstermektedir. 

EMİR BAYINDIR CAMİİ : 

Emir Bayındır künbetinin hemen kuzeyindedir. Cüm
le kapısının sağ yanındaki kitabede mescidin yapılış tari
hi olan 882 H (1477) tarihi ile Bayındır Jbn Rüstem'ın adı 
kaydedilmektedir. Öte yandan girişin solunda ki bir taş 
üzerinde ise Ameli Baba Can ismi okunmaktadır ki bu 
şahsın mescidi yapan usta olduğu sanılmaktadır. 

Bütünü ile dikdörtgen planlı olan mescit iki böiümden 

meydana gelmektedir. Birinci bölümü öndeki giriş eyvanı 

teşkil eder. Giriş eyvanı arkasındaki ibadet mekanı ise, 

giriş eyvanından daha geniş olup gene dikdörtgen ve gir iş 

eyvanında olduğu gibi aynı yönde sivri beşik tonozla ör

tülüdür. Mescit duvarları tamamen kesme taş ve düz top

rak damlıdır. Güney cephede mihrap duvarlardan çıkıntı 

teşki l eder. 
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EMİR BAYINDIR KOPRUSU : 
Bayındır künbetinin Batısında, Tahtı Süleyman ma

hallesini ayıran derenin üzerinde kurulmuş olan Ahlat 
Bayındır köprüsü, yapıldığı devir olan Akkoyunluların ya
şadığı XV ci yy lın değişik sivil mimarisini aksettiren bir 
yapıdır. Küçük bir yapı olmasına rağmen o devrin kervan 
ve yayalarının geçmesine elverişli merdivenli yolu ile dik
kati çeker. Derenin iki yakası arasında önce düz olan köp
rünün tek açıklığını takiben batıya doğru dönerek keskin 
bir dirsek meydana getirmektedir. Bunun, suların fazla ol
duğu zaman mukavemeti arttırmak için yapıldığı anlaşıl
maktadır. 

Ahlat Emir Bayındır Köprüsü. 
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Emir Bayındır Köprüsü Yol Kısmı 

EMİR ALİ KÜNBETİ : 
İki kubbe mahallesi doğusunda harabe şehirdedir. 

XIII. veya XIV. yy. başında (1306) tarihinde ve Emir Ali'ye 
ait olduğu bilinmektedir .Ahlat künbetleri içinde değişik 
plân ve konstrüksiyona sahip olan Emir Ali Künbeti, daha 
çok eyvan künbetler arasında yer alan bir tiptir. Bütünü İle 
dıştan 9.10X6.05 m .eba'dında olan künbetin güney kıs
mında 3,75 m. uzunluğunda kesme taş duvarlı avlu kısmı 
hariç tutulacak olursa esas künbet 6,05X5,35 m.'lik dik -
dikdörtgen plânlıdır. Diğer künbetlerde olduğu gibi ölünün 
gömüldüğü (Mumyalık) cenazeliği bulunmamaktadır. Künbet 
zemin ile aynı kattadır. Kesme taştan yapılmış olan beden, 
duvarlarında, köşelerdeki üçgen pahlarla dört köşeden se
kizgen kasnağa geçilmekte olup, kasnağın sadece güney 
cephedeki üç kenarından yanlan dişli, orta kenarı ise 25 
cm. genişliğinde örgüiü bir friz süslemektedir. 

Güney cephede künbetin yan kenarları boyunca uza-
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Emir Ali Künbeti Genel Görünüş 

... . 

Ahlat Emir Ali Künbetl Eyvan Cephesi 
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n.m avlu duvarları 3 kademe halinde teşki l olunmuş ve 
doflu kenara kapı açılmış olup kapı kemeri üç di l iml idir . 
Avlu duvarları genişliğince büyük bir sivri kemerle avluya 

ı ilan eyvanın kemer ko.nturu içte kirpi dışta düz bir pra-
f l l i i y o n l a çevri lmiş kenar köşe dolgularına, her iki yanda 
(İn beyaz mermere kufi yazı şeklinde motif ler le süslü iki 
p ino işlenmiştir. Eyvan kemerinin tepe noktası üzerinde 
ı I t ibesi bulunmakta isede okunamamaktadır. Abdürrahim 

II sadece Al i ismini okuduğunu kaydetmektedir. Kün-
b t t l n sekiz kenarlı kasnağı üzerinde saçak sundurma şek
limin inmekte ve mekânı örten sekiz kenarlı pramidal taş 
külah boğumlu bir âlemle nihayetlenmektedir. 

Künbetln içinde dört köşede yarım si l indir ik, köşe ç ı 
kınlıları ,n.ısında büyük sivri kemerler yeralmakta ve dört 
knmıı nı ı,r.ınd.ı dikdörtgen nişler bulunmaktadır. Kenarla-
M linirlayan Sivri kemerler hizasında içe doğru genişleyen 
mil i ,ıll<-ıl(! kubbe kasnağına geçilmekte ve 50 cm. geniş-
lıkic orçn'i motif l i bir kuşak kenarları dolaşmaktadır. Köşe-
Itrde meydana gelen üçgen satıhlar geometrik motif ler le 
•.üslenmiştir. Mekân içten taş kubbe ile örtülmüştü!'. Eser 
1976 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır. 

ŞİRİN HATUN BOĞATAY AKA KÜNBETİ (I. NOLU ÇİFTE 
KÜNBET) : 

İki kubbe mahallesinde yol kenarmdadır. XIII. yy. (680 
II.) 1281 tarihinde Şirin Hatun Boğatay Aka'ya ait olduğu 
bil inir. Çifte künbet adıyla tanınan yanyana iki künbetten 
doğu uçta bulunanıdır. Her iki künbettede ikişer kişi gönüllü 
olduğundan iki isimle anılmaktadır. Plân tert ib i ve konst-
rükalyon bakımından diğer künbetin hemen hemen aynı-
«İn l akat dış bezemeleri ve iç tezyinatı bakımından Hü
seyin Timur Esen Tekin künbetinden daha zengindir. 

7,84X7,84 m .eb'adındaki kare plânlı cenazelik arazi 
/«mininden daha aşağıda kaldığından, doğu köşede merdi
venli bir kısımdan ini lmekte olup sivri kemerli bir kapıdan gi-
ı i lmektedir. Sivri beşik tonozla örtülmüş olan cenazelik 
l ivanı kesme taştandır. Güney kenarda 2 60 m. genişliğin-
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de sivri kemerli büyük bir niş mekânı genişletir. Biri gü
ney kenar ortasında diğerleri doğu ve batı kenarda bulu
nan baca şeklindeki mazgal pencereler aynı zamanda ce-
nazelik kısmını havalandırmaya yaramaktadır. 

Zemin hizasından başlayan köşe pahları, kare plânı 
gövde altında oniki kenarlı hale getirmekte olup, etek kor
nişine iki sıra halinde zencerek moti f l i bir kuşak üzerinde, 
dışa taşan kenar profi l l i balık pulu şeklinde işlenmişt ir. 
Kenar profi l inden biraz içerden başlayan gövde plânı tam 
bir si l indir şeklindedir. Hüseyin Timur künbetinde de oldu
ğu gibi etekten başlayarak dikey hatlarla saçak altında, 
1,13 m. aşağıdan gövdeyi saran kuşakla birleşen geomet
rik örgü mot i f l i plasterler, gövdeyi dört ana bölüme ayır
maktadır. Dikey hatlı örgülerin dar ve tek sıra olmasına 
karşılık saçak altı fr iz inin 2 sıra örgüden işlenmiş olması, 
nereden bakılırsa, bakılsın göze hoş gelen bir armoni yer 
almaktadır. 

Kaideyi teşki l eden kare plânın köşeleri hizasından 
başlayan dikey plasterler gövdeyi dört yönde, dört büyük 
bölüme ayırmış ve bu bölümlerin orta kısımlarına büyük 
dikdörtgen nişli kapı ve pencereler açılmıştır. Kapı ve pen
cere nişlerinin çevresini U şeklinde saran örgülü bordür-
lerden doğu cephedeki diğerlerinden farkl ı olarak kırık hat
lardan meydana gelmiştir. Zengin mukarnaslarla süslen
miş olan nişlerin etrafı, etekten başlayarak yukarı doğru 
çıkmaktadır. Üst kısımda yuvarlak tezyini bir kemer mey
dana getirdikten sonra ters bir dönüşle her iki kenardan 
gelen prafilasyon yuvarlak bir düğüm meydana getirmekte, 
dir. 

Üst korniş altında düz hatla devam eden prafilasyon -
lar, pencerelerin iki yanında ve her bölümde ikişer adet 
oimak üzere tezyini panolar meydana getirmektedir. Niş
lerin üst si lmelerinde künbetin kitabeleri bulunmaktadır. 

İki sıra halinde mukarnaslarla dışa doğru genişleyen 
küııbetih saçağı, konik külah kaplamasının aşağı doğru 
sarkması ile meydana gelmektedir .Külah üzeri yukarı doğ
ru daralan hatlarla bölümlere ayrıldığı gibi üç yatay hat-
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Bitlis Ahlat Boğatay Aka KÜnbeti 



Bitlis Ahlat Çifte Künbetlcr 



Şirin Hatun Boğatay Aka K ün beti Plânı 

lada kesilmektedir. Külah eteğinde çi f t ve örgülü olarak 
başlayan dikey hat birinci sırada yanyana sıralanan Bursa 
kemerleri alt bir leşimlerine üstteki ler ise birer şaşırtma 
ile tepe noktalarına bir leşmektedir. İkinci sırada bulunan 
yatay f i t i l ler yanyana sıralanan kemerler şeklinde olup 
bunlar bir düz bir düğümlü olarak teşkil olunmuştur. Üçün
cü yatay hatta her iki f i t i l tepede yuvarlak bir kemer mey
dana getirmektedir. Dördüncü dikey hat ise külahın tepe 
noktasında bir leşmektedir. 

Kaidesinde de yegane süs, cenazelik kasmı pencere
lerinin üzerinde bulunan değişik geometrik bezemeli geç
melerdir. 
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Ahlat Boğatay Aka Künbeti Genci Görünüş 

Künbetin ikinci katını teşki l eden esas kısmın çapı 5.80 
m. olan muntazam bir si l indir teşkil etmekte olup, üzeri 
kesme taştan kubbe ile örtülüdür. İnce yonulu ve araları 
derzli kesme taş duvarlarda yer yer sıva izleri görülmekte 
olup bazı nakışlar dikkati çekmektedir. Yeşil, sarı, kırmızı 
ve siyahın kullanıldığı bu nakışlarda rozetler ve tavus kuş
ları işlenmiştir. Muhtemelen künbetin yapıldığı devirler 
den daha sonra sıvanarak yapılmış olan bu nakışlar XVII. 
XVIII. ci yy.'a ait olabileceği ihtimal dahilindedir. 

Künbete adını veren iki kişiden Boğatay Aka (680 H.) 
1281 de ve gene aynı tarihte ölen Şirin Hatun gömülüdür. 
Eser 1969 da onarılmıştır. 
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Hüseyin Timur Esentekin Kunbeti Plânı 

cenazelik ayna tonozla örtülmüş olup, güney kenar orta
sında sivri kemerli büyük bir niş yer almaktadır. Niş ke
merinin konturları bir sıra zencerek motif i ile süslenmiş
tir. 

Cenazeliğin doğu batı ve kuzey kenarları ortasında üç 
adet mazgal penceresi bulunmaktadır. Künbetin kaidesin
den gövdeye geçiş tek bir üçgen pahla olmayıp, her köşe
de sayıları üçer adettir. Böylece kaide üzerinde geçiş be
lirgin bir kuşağı takiben gövde tam bir si l indir teşkil e t 
mektedir. Gövde ile kaide arasında bulunan etek frizinde 
bütün kenarları çepeçevre saran zencerek moti f l i bir inci 
kuşakla, dışa doğru genişleyen ikinci ve kalın hatlı 35 cm. 
lik ikinci kuşak yer alır. 
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Sil indirik gövde üzeri 30 cm. genişliğinde dikey du
rumda geometrik geçme moti f ler i ile bezenmiş plasterler
le dört büyük bölüme ayrılmakta ve bu plasterler saçak al
tında 34 cm. genişl ikte bütün gövdeyi saran bir kuşakla 
bir leşmektedir. Böylece gövde üzerinde meydana gelen 
dört bölümün her birinde kabartma profi l ler ile dikdörtgen 
çerçeveli panolara ayrılmaktadır .Her bölümde iki dikdört
gen panonun ortasına üzeri mukarnas dekorlu büyük pen
cere nişleri açılmış bulunmaktadır. Bu nişlerin etrafını U 
şeklinde saran kenar bordürleri plasterlerle işlenmiş oJup 
geometrize motif lerden farklı olarak işlenmiş ve böylece 
çok zengin bir cephe görünüşü ortaya konmuştur. Pencere 
ve kapı nişlerinin çevresi sivri kemer konturları ile belir
t i lerek ayrı bir güzellik kazanmıştır. Giriş kapısının çevre 
bordürü ise daha zengin ve daha değişik işçil iği ile diğer
lerinden ayrılmaktadır. İç içe 22 şer cm eninde iki bor-
dürden içtekinde birbirine geçmiş yaprak ve rumiler, dışta-
kinde ise çok karışık olarak ince hatların birbirine geçme
sinden meydana gelen çözümü güç fakat göze güzel gö
rünen bir mot i f t i r . 

Gövdeyi ayıran dikey plasterlerle birleşen örgülü ku
şağın üzerinde beyaz taşa işienmiş kitabe kuşağı yeral-
makta isede kitabenin büyük bir kısmı tahrip olduğundan 
onarım esnasında düz bir şerit halinde bırakılarak yeryer 
mevcut olan kısımları yerlerinde kurunmuştur. Saçak al-
tındada etek kornişinde olduğu gibi zencereek mot i f l i bir 
kuşak bütün gövdeyi sarmaktadır. Üst örtüyü teşkil eden 
konik külah saçakta sundurma şeklinde aşağı sarkmakta 
olup, külah üzeri tepe noktasında birleşen yuvarlak f i t i l l i 
dikey hatlarla bölümlere ayrılmıştır. Külahın crta kısmı bir 
sıra yan yana sıralanan bursa kemeri şeklinde f i t i l ler le ke
silmekte ve dikey hatlar kemerlerin alt ve üst kısımları ile 
bir leşmektedir. 

Giriş kapısının üst si lmesinde türbenin inşaa kitabesi 
işlenmiştir. 

İç kısımda duvarların üzerleri Bursa kemeri şeklinde 
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Hüseyin Timur Künbeti Kitabesi 

düzenlenmiş nişlerle panolara ayrılmış olup, güney cephe
de bulunan pencere mihrap olarak kullanılmaktadır. Mekâ
nı örten iç kubbe tamamen kesme taştandır. 

Türbenin cenazeliğinde, kitabede bel irt i ldiğine göre 
1281 tarihinde ölen Hüseyin Timur, 1279 tarihinde ölen Hü
samettin Hüseyin Aka'nın kızı Esentekin Hatunun gömülü 
olduğu anlaşılmaktadır. Eser 1969 da Vakıflar Genel Mü
dürlüğünce onarılmıştır. 
HASAN PADİŞAH KÜNBETİ YANINDA BULUNAN KÜNBET : 

Tahtı Süleyman mahallesinde Hasan Padişah künbeti 
kuzeyindedir. Muhtemelen XIII yy. içinde yapılmıştır. Tah
tı Süleyman Mahallesinde yüksek bir tepe üzerindeki düz
lükte yapılmış olan Hasan Padişah künbetinin 25 m. kuze
yinde kaide kısmına kadar yıkılmış olan ikinci künbet, halk 
arasında rivayete göre Hasan Padişahın karısı için yap
tırı lmıştır. Kime ait olduğunu belirtecek her hangi bir yazı 
bulunmadığı için eseri tar ihlendirmekte de tereddütler bu
lunmaktadır. Fakat mevcut kısımlardaki işçil ik XIII yy'da ya-
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pılmış olan kümbetlerin genel karekteristi iğni taşımakta
dır. Yarıya yakın bir kışımı toprak içine gömülü bulunan 
6.30x6.30 m. ebadındaki cenazelik kısmına doğu cephe
de bulunan 9 basamak merdivenle ini lmekte olup, kuzey 
doğu köşede yer alan kapıdan gir i lmektedir. 

Mekânı kesme taştan ayna tonoz örtmektedir. Doğu 
batı ve güney kenarlarda bulunan mazgal şeklindeki hava
landırma pencereleri baca şeklinde yukarı doğru uzadıktan 
sonra künbetin kaide kısmında pencereler halinde dışarı 
açılmakta olup, dış yüzeyde gayet zengin tezyini taş işçi
liği ile bezenmiştir. 

Künbet kaidesinin köşeleri ikişer adet üçgen pahlar
la daralarak üst kısım oniki kenarlı hale getir i lmekte ve 
25 cm. genişl ikte zencerek moti f l i bir etek bordürü ile çev
ri lmektedir. Etek bordürü üzerinde dışa genişleyen ikinci 
bordur kaideyi sınırlamakta ve gövdenin başlangıcını teş
kil etmektedir. 

Ahlat Hasan Padişah Künbeti Yanındaki Künbet Kaidesi 
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İçerde yarıçapı 4,55 m. genişlikte ve si l indir şeklinde 
olan künbetin gövdesininde Al imoğlu künbetinde olduğu 
gibi dikey plasterlerle gövdenin bölümlere ayrıldığı tah
min edilmektedir. Künbetin, üst kısmı yok olduğundan, üst 
kısımların tezyinatı hakkında fazla bir şey söylenememek-
le beraber, kaidenin üç cephesinde bulunan, havalandırma 
pencerelerinin taş süsleri ,üst kısımlarda oldukça tezyinet-
lı olduğunu göstermektedir. Yekpare taş üzerine dikdört
gen çerçeve içinde arabesklerle süslenmiş olan güney 
pencere, künbet kaidesindeki en tezyini pencereyi teşkil 
etmektedir. Aslında küçük bir dikdörtgen teşkil eden pen
cerenin üzeri zencerek motif l i bordur ile sivri kemer şek
linde düzenlenmiş, üzerine ikinci bir sıra halinde dişleri 
içe doğru olan bordur ile kemer, kademelendiri lmiştir. 
Pencere üzeri ayrıca büyük bir rozetle süslenmiştir. 
ALİM OĞLU KÜNBETİ : 

Tahtı Süleyman mahallesindedir. Muhtemelen XIII yy. 
da yapılmıştır. Kaide kısmı 8,33 m. ebadında kare plânlı 
künbetin üst kısmı tamamlanamadan bırakılmıştır. Yarıya 
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yakın kısmı toprak içine gömülmüş olan künbetin alt ka
tındaki cenazeliğe doğu cephede bulunan yuvarlak bir ka
pıdan gir i lmektedir. Tavanı (Aynalı) Manastır tonozu ile 
örtülmüş olan cenazeliği sade bir mezar halindedir. 

Köşelerde ikişer üçgen pahla dört köşeden, önce oni-
ki kenara geçilmekte ve birbirine geçmiş kırık hatlardan 
meydana gelmiş zencerek moti f i ile bütün gövde alt ı, sa
rılmaktadır. Bunun üzerinde balık kılçığı moti f l i ince pro
fi l l i ikinci bir kuşak yeralmakta ve si l indirik gödeye geçil
mektedir. Bugünkü arazi kotundan 3,27 m. yüksekte olan 
üst kotun zeminine kuzey cephedeki sahanlıktı ve iki ta
raflı merdivenlerle çıkılmaktadır. 

Gövde üzerinde dikey hatlı ve çok ince kabartmalı 
prafilasyonlar ve bordürler gövdeyi dikine bölümlere ayır
maktadır. 4.20 m. ye kadar yükselen duvarlar tamamlana
mamış veya tamam olduğu halde yıkılarak eksilmiş olma
sı ile üst kısımların ne şekilde olduğuna dair bir şey söy-
lenememektedir. Fakat muhtemelen bu künbetinde, Hasan 
Padişah veya ulu (Şakirt) künbetlerinde olduğu gibi bir de
korasyona sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Künbetin en tezyini olan kısımları muhakkakki pen
cere üzerlerindeki geniş si lme taşlarıdır. Çok zengin geo
metrik geçmeler halinde işlenmiş olan si lmelerin üstünde 
dış kısımlarda meydana gelen nişlerin mukarnas dolgula
rı başlamakta ve bazı kalıntılarda mukarnas di l imlerinin de 
içinin ince arabesklerle bezenmiş olduğu görülmektedir. 
Kuzey cephedeki kapının iki yanında dikey hatlı profilas-
yonlar daha itinalı bir işçi l ikle dışa doğru çıkıntı teşkil et
t ikten sonra kademeler halinde içeri doğru derinleşmekte 
ve kapı nişinin iki köşesinde diş yüzü yivli sütuncelerle 
süslemektedir. Sütunceler ile kenar profilasyonun arasın
daki zengin geometrize örgülü kenar bordürleri ile süs
lenmiştir. Pencerelerin aksine kapı üst si lmesi tezyinatsız 
bırakılmıştır. A l imoğlu künbetinin diğer ahlat künbetlerin-
den farklı bir yanı da mekân içinde güney pencere kena
rının süslenmiş olmasıdır. Pencerenin iki kenarı künbetin 
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l bordüründe olduğu gibi zencerek moti f l i bir bordürle 
l ınırlanmakta pencere nişi üzeri ise ist ir idye kabuğu şek 
İmde yivlerle nihayetlenmektedir. Diğer pencerelerin tez-

ın;ıtsız bırakılmış olması, güney pencerenin aynı zamanda 
mihrap vazifsini gördüğü ve kıbleyi işaretlediği anlaşıl
maktadır. 
KİTABESİZ KÜNBET VEYA KEŞİŞ KÜNBETİ : 

Yapılış tarihi bi l inmemekle beraber XIII veya XIV yy. 
(İn yapıldığı tahmin edilmektedir. Klasik sti lde yapılmış 
olan bu künbet, tarihi ve kimin için yapıldığı kesinlikle 
bi l inmemekle beraber, aynı sti l ve kontrüksiyondaki diğer 
birkaç künbet ile (Hasan Padişah, Boğatay Aka Hüseyin 
Timur) kolaylıkla tarihlendir i imektedir. Kesin bir rakam ol
mamakla beraber XIII yy. sonu ile XIV yy. ve en geç ola
rak XV yy.a ait olduğu tahmin edilen eserin alt kısmı 
6,20x6,20 eb'adında kare plân üzerine kurulmuştur. Tür
be cenazeliğine kuzey doğu köşede yer alan sivri kemerli 
kapıdan gir i lmekte olup, sivri beşik tonozla örtülü cena-
zelik mekânını biri güneyde diğer ikisi doğu ve bat.ı kenar 
ortasında bulunan üç mazgal pencere aydınlatmaktadır. 
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Dört köşede üçgen pahlarla kare plândan oniki kenar
lı gövdeye geçilmeden evvel gövde altında üç sıra zence-
rek motif inin teşkil ettiği bir kuşak çevirmekte ve dar pra-
lilasyonlu kenar si lmesi ile kaide kısmı nihayet bulmak
tadır. Kaide üzerindeki kuşağın biraz içerisinde devam 
eden gövdenin oniki kenarı üzerinde üst kısımları Bursa 
kemeri şeklinde kesilmiş kırık hatlı tezyini kemerli niş şek
linde panolarla süslenmiştir. Sadece bir işçil ik gösteren yü
zeylerin yalnız dört cephe ortasındaki kenarlarına derin kapı 
ve pencere nişleri açılmıştır. Niş üzerleri kademeli zengin 
mukarnas dekorları ile süslenmiş bulunmaktadır. Bunlar
dan kuzey cephedeki ikinci katın giriş kapısı iki yanındaki 
köşelerin sırtları ince işlemeli örgülü taş bordürle belirti
lerek giriş cephesinin sade tezyinatı ortaya konmuştur. 

Genellikle tezyinatlı olarak işlenmiş olan pencere üst 
si lmeleri burada düz bırakılmıştır. Gövde üzerinde külah 
altı önce 40 cm. genişliğinde birbirine geçmiş örgülü bir 
korniş ve bunun üzerinde 2 2cm.lik zencerek motif l i ikinci 
bir kornişle çevri lmekte, üst kavis üzerinde saçak silmesi 
yer almaktadır. Pramidal çatının üzeri tepe noktasına di -
key hatlı yuvarlak f i t i l ler le ahşap kaplama üzerine çakıl -
mış çıtalar şeklini kazanmıştır. Tamamı kesme taştan olan 
eserin bu şekil üst örtüsü ahşap mimari unsurlarını hatır
latmaktadır. 

İçten ikinci bir kubbe ile örtülü olan eserin her iki ka
tında da duvarlar, kesme taş ve sıvasızdır. Pencereler dış
ta olduğu gibi içtede dikdörtgen nişler içinde ve yay ke
merlidir. 

DEDE MAKSUT TÜRBESİ : 
Emir Ali künbeti karşısında bahçe içindedir. 945 H. 

(1538) den önce yapılmıştır. 
646 x 5,73 m. ebadında gayet mütevazi küçük bir yapı 

olup kesme taştan yapılmıştır. 2,80 m. yüksekliğindeki 
kesme taş duvarlar basit taş bir silme ile nihayetlenmek-
tedir. Eserin sadece kuzey doğu köşesinde taş lentolu bir 
kapısı ve bu kapı üzerinde kitabe yeri bulunmakta mekân 
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Badece güney kenar ortasındaki mazgal pencereden ışık 
almaktadır. Mekânın üzeri sivri beşik tonozla örtülmüştür. 
Türbe içinde üç kabir bulunmakta olup bunlardan biri De-

de Maksuda diğerlerinin ailesi ve çocuklarına ait olduğu 
anlaşılmaktadır. 1870 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
anlaşılmıştır. 

MİRZA MUHAMMET TÜRBESİ : 

iki kubbe mahallesinden tahtı Süleyman mahallesine 

giden yol üzerindedir. Muhtemelen XVI veya XVII yy. da 

Mirza Muhammed için yaptırı lmıştır. 

Kenarı 6.20 cm. lik kare plânda yapılmış türbenin ze

mini yol seviyesinden aşağıda kaldığından basık görümiş-

Ahlat Mirza Muhammed (Ananım) Künbet 

lüdür. Kuzey kenar ortasındaki giriş kapısı, niş içinde olup, 
niş etrafı dişli profilasyonla çevri lmişt ir . Taş söveli kapı
nın üzeri mukarnaslarla daralmakta ve niş köşe dolguları 
üzeri bezemeli iki rozetle süslenmiştir. Türbenin dört cep
hesinde bulunan pencerelerin si lmeleri üzerinde de birer 
rozet, pencere üzrini süsler. 
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Kare plândaki türbenin beden duvarlarının köşelerin
deki üçgen pahlana mekânrı üzeri sekizgen hale gelmek
te üst örtüyü teşkil eden sekizgen pramit külah gövdenin 
üzerine bir şapka gibi oturmaktadır. Türbenin köşelerinde
ki üçgen pahların kenar profilasyonu, külah altında beden 
duvarları kenarında dolaşmaktadır. 

İçten dört kenarda sivri kemerlerle takviye edilmiş 
beden duvarlarından taş pandantiflerle kubbeye geçilme
den evvel içe doğru çıkıntı yapan taş silme yer almakta ve 
bunun üzerine kubbe oturmaktadır. Türbenin cenazeliği 
yoktur. 1961 - 19E7 yıllarında Vakıflarca onarılmıştır. 
ANONİM KÜNBET: 

İki kubbe mahallesinde bahçeler içindeki künbettir. 
Tahminen XVII. yy.'da yapılmıştır. 

Ahlat künbetlerinin değişik bir tipidir. Plân Tertibi ba
kımından Emir Ali Künbetini andıran bu künbet konstriksi 
yon bakımından ondan ayrılmakta ve adeta Emir Ali kün-
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betinin bir variasyonu şeklindedir. 694x694 m. ebadında 
kare plân üzerine tek katlı olarak yapılmış künbet, künbet 
mimarisinden çok normal türbelere uygun tarzda dört köşe 
yapılmış fakat Bitlis şehir merkezinde bulunan XVI-XVII. 
yy.'da Şerefiye ailesinin künbet şeklindeki türbelerini an
dırmaktadır. 

Kesme taştan sade bir işçilikle yapılmış olan beden 
duvarları zeminden itibaren 2,80 m. yükseklikte, duvarlar
dan hafif taşkın profilli üçgen pahlarla sekizgen kasnağa 
geçilmekte ve pah kenarlarından başlayan profilli bir sil
me kasnak etrafını dolaşmaktadır. 5,80 m. yükseklikte dar 
bir silme ile nihayetlenen kasnak üzerinde mekân sekiz-

Ahlat Ananim Künbet 
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gen kenarlı piramidal taş bir çatı ile örtülmüştür. Künbetin 
doğu cephe ortasında bulunan üç basamak merdivenle çı
kılan üzeri tezyini kırık kemer alınlıktı kapısının üst sil
mesine işlenmiş büyük ebattaki rozet yegane tezyinatını 
teşkil eder. Giriş kapısı karşısında bulunan pencereden baş
ka güney cephede altta iki ve bu ikisinin ortasında üstte 
bir tane olmak üzere üç penceresi bulunmaktadır. İki pen
cere arasına küçük bir niş halinde mihrap yerleşt ir i lmiş 
olan türbede iç mekânın dört kenarındaki takviye kemerleri 
duvarlarda büyük nişler meydana getirmektedir. Yapı 1971 
yılında onarılmıştır. 

ERZEN HATUN KÜNBETİ : 
Emir Al i Kızı Erzen Hatun adına Ameli Kasım İbni Si

nan Ali tarafından yaptırılmıştır. Ahlat künbetlerinin en zen
gin tezyinatlısı olan Erzen Hatun künbetide iki kısımdan 
meydana gelmektedir. A l t ta cenazeliğin (Mumyalığın) bu
lunduğu kaide kısmı ki, kenarı 655x6.58 m. olan kare 
plânlı olup kuzey doğu köşeden başlayıp 5 basamak mer
divenle inilen ve doğu kenar ortasında yuvarlak kemerli 
kapıdan gir i lmektedir. 92 cm. kalınlıkta kesme taş duvar
lardan yapılmış olan cenazeliğin tavanı muntazam sıralar 
halinde kesme taştan ayna tonozla örtülmüştür. Bu gurup
ta bulunan diğer künbetlerde olduğu gibi cenazeliği hava
landıran üç pencere, doğu batı ve güney kenarlar ortasında 
küçük delikler halinde dışarı aıçlmaktadır. Bunlardan sa
dece güney kenarda bulunan üst kısmı sivri kemerli 
alınlık şeklinde düzenlenmiş ve alınlık içi bir rozetle süs
lenmiştir. 

Kaidenin dört köşesinde meydana gelen ikişer adet 
üçgen pahla onikigene geçi lmekte ve kaidenin hemen bit i
minde gövdenin bütün etrafını saran örgülü kenar kornişi 
başlamaktadır. Yüzeyden kabartma olarak yapılmış örgü 
motif i aynen Hüseyin Timur-Şirin Hatun künbetinde olduğu 
gibidir. 30 cm. genişlikteki örgünün üzerinde kırık hatlarla 
meydana gelen tezyini kemer sıralarından ikinci bir kuşak 
etek bördürünü tamamlar. 
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Bitlis Ahlat Erzen Hatun Künbcti 



Erzr.n Hatıın Künbeti Plânı 

Oniki kenarlı ve gövdenin her kenarı üzerine üstleri 
Bursa kemeri formlu tezyini kemerli nişler ve bu nişler 
içine ikinci kademedeki nişler açılmaktadır. Dört yöndeki 
kenarlar ortasında üzeri mukarnas dolgulu dikdörtgen bü
yük nişler yeralmaktadır ki bunlardan kuzey yöndeki 7 ba
samak merdiven ve bu merdivenlerin bitiminde bulunan 
sahanlıkta çıkılan künbet içine giriş kapısı, diğer üç cep
hede ise pencere açıklıkları yer alır. 

Künbet üzeri, adeta hiç boş yer bırakılmaksızın zen
gin motifli taş işçiliği ile bezenmiştir. Motifler o kadar gü
zel ve değişiktir ki, Ahlat künbetlerinde bu kadar çok mo-
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niııı bir arada görünmesi bir şaheser olarak karşımızda 
sıkmaktadır. Çok motifin bulunmasına rağmen hiçbir motif 
birbiri ile ters gelmemekte büyük bir armoni içinde kay
naşmaktadır. 

Köşelerde değişik örgülerle sınırlanmış olan kenarla
rın Bursa kemerli nişleri içinde, dört yöndeki pencere ve 
kapılar arasında kalan ikişer kenarda üçgen nişler yer al
makta olup bu nişlerin üzerleri yivli olarak kapanmakta
dır . 

Üçgen nişlerin etrafı, her birinde ayrı ayrı olmak üze
re örgülü bordürlerle çevrilmiş ve niş üzerlerinde, Bursa 
kemerin ortasına değişik motifli büyük birer rozet yerleş
tirilmiştir. 

Köşe bordürleri, Bursa kemeri büyük kenar nişleri üze
rinde künbet gövdesini tamamen saran geometrik örgülü 

Ahlat E n e n Hatun Künheti Taş İşçiliği 
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frizle bir leşemektedir. Bundan sonra beyaz mermer üzeri
ne güzel bir hatla Ayet-el kürsi yazılı ikinci kuşak yeral-
maktadır. İki sıra halinde genişleyen saçak s i lmesinin al
tında üçüncü bir kuşak yer almakta olup, burada yanyana 
sıralanan yuvarlak hatlı örgüler iş lenmişt ir. 

Oniki kenarlı piramit şeklindeki külah sade bir kapla
ma ile yapılmış, fakat üst kısımları perde kenarlarının pi-
leleri şeklinde işlenmiştir. 

Dört yöndeki kapı ve pencerelerin bulunduğu kenar
lar diğer kenarlara göre biraz daha fazla iş lemelidir. Niş 
etrafımda ters U şeklinde saran geometrik geçmeli bor
dur yeralmakta büyük nişin üzerine bu kere yanyana 3 ro
zet konmuş bulunmaktadır. Kuzey cephede giriş kapısını 
teşkil eden büyük niş diğerlerine göre daha tezyinidir. Ka
pı lentosu üzerine inşaa kitabesi işlenmiştir. Künbette sa
dece mukamasların içleri ve kademeli kenarları ile bazı ro
zet ile bunlardan ortadaki rozetin altında oyulmuş 8 gen 
bir rozet bulunmakta olup fırı ldak moti f i rozetlerin üzerine 
eserin mimarının isimleri yazılmıştır. 

İkinci bölümü teşki l eden ibadet mekânı kıblee du
varına dikey üç neften meydana gelmiş olup her nef kuzey 
güney istikametinde sivri beşik tonozlarla örtülmüştür. 
Kuzey-Güney istikametinde nefleri ayıran paye ve kenar 
konbinezonu ikişer açıklık meydana getirmektee ve kemer
ler duvarlardan çıkıntı meydana getiren duvar parçaları 
ile bir leşmektedir. Oıts kısımdaki haçvari payeler profilas-
yonlu kemerler ve üst örtüyü taşımaktadır. Esas ibadet 
mekânını teşki l eden ikinci bölüm 1290x1251 m. ebadın
da kareye yakın bir dikdörtgen meydana get irmekte, fakat 
arazinin durumu dolayısıyle hafif peşlidir. oDğudaki giriş
te birinci nef 2,49 m. eninde olmasına mukabil batıdaki 
üçüncü nef 3,14 m. enindedir. Her iki nef arasındaki orta 
nef ise yan nefler iki kata yakın genişl ikte olup 4.66 m. 
yan neflerden biraz daha yüksektir. Orta nafte bulunan 
mihrap tam eksen üzerinde olmayıp doğuya doğru kaydı
rılmış ve hafif bir dönüşle yönü düzelt i lmişt ir. Kademeli 
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Ahlat ErZPlî Hatun Künbrtindrn Taş Detaylar 

Mihrap üzerindeki pencerenin üst si lmesinin alt yüzü dai

resel kufi yazı işlenmiş bir taş yeralmaktadırki muhteme

len bu taş eski mezarlardan alınarak buraya konmuş bu

lunmaktadır. 
Batı kenarda 3,5 m. genişliğindeki yine profilasyonlu 

sivri bir kemerin meydana getirdi iğ bir açıklıkla üçüncü 
bölüme geçilmektedir. Kıble duvarına dikey iki nef halinde 
bulunan, muntazam dikdörtgen plânlı bu kısımda neflerin 
genişliği 3,38 ve 3,66 m. olup her iki nef ortada Haçvari 
bir paye ve duvar çıkıntılarını bir leştiren sivri kemerli iki 
açıklıkla birbir inden ayrılmaktadır. Neflerin güney duvar 
larındada birer penceresi bulunmakta ve batı duvarında 
1.19 m. genişl i iğndeki bir kapı ile batı yönde dışarıda açıl
maktadır. 

Dışta olduğu kadar içtede bariz olarak görülen dilatas-
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yon ve iki kısmı bir leştiren acılığın sonradan açılmış olma
sı, üçüncü kısmı sonradan ilave ile camie dahil edildiği an
laşılmaktadır. Bu kısmın batı duvarındaki kapının büyük bir 
niş içinde renkli taştan sivri kemerl i oluşu ve kapı kena
rında konsollu çıkıntılar bulunması, ayrı mahiyette yapıldı
ğı ihtimalini ortaya koymaktadır. Muhtemelen küçük bir 
han veya misafirhane, yahutta Hanikâh olarak tanımlaya
bileceğimiz bu kısmın kapısı kemer hizasına kadar toprak 
ve moloz yığını ile kaplamış olduğundan fazla bir şey söy-
lenememektedir. 
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BOLU ŞEHRİNİN KISA TARİHÇESİ : 

Orta Anadoluyu batı ile bir leşt iren dağ si lsi leleri ara
sında kurulmuş, adı tarihi kaynaklara ve efsaneler sahne 
olmuş bir şehirdir Bolu. 

İlkçağ sanatının mimari kalıntıları, eserlerini bünye
sinde saklayan bölgeye Bithinya, ve burada kurulmuş olan 
şehrede Bithinion ismi veri lmişt ir İmparator Claudiopolis 
zamanda, İmparatorun adına Clauopolis olarak adlandırıl
mış olan şehir bugünkü Bolu'nun biraz batısında bulunmak
tadır. Bazı seyyahlara göre bu yer Gerede yakınında bu
lunmaktadır. 

Şehrin bugünkü adının, Claudiopolis isminin «belde» 
manasına geldiği ve fi lyas nehrinin eski adı olan Billaias, 
Bill is, Bilion, isimlerinden alındığı sanılmaktadır. Bolu is
minin ne zamandan beri kullanıldığı ve hatta şehrin ne 
zaman Türklerin eline geçtiği bi l inmemekle beraber, Ana
dolu içlerine akınlar yapan Selçuklular ve İlhanlılar za
manında batıya i lerl iyen Türk orduları XIII yy'a kadar çe
şit l i sebeplerle buralara sokulamadığı kabul edilmektedir. 
Ancak Osmanlı Devletinin kurulması ile bir l iktee, kuruluş 
merkezinin yakın çevresinde kalan Bolu, Osman Gazinin 
son devirlerinde Konur-Alp tarafından işgal edil ir. Orhan 
Gazi devrinde Geyve, Goynik, Mudurnu üzerinden Boluya 
gelen İbni Batuta ve havalinin yalnız Türkmenler tarafından 
iskan edildiğini yazar 

XV yy'da Yıldırım Bayezit zamanında Bolu ile bir l ikte 
bütün Kuzey batı Anadolu Osmanlı hakimiyeti altına gir
miş bulunmaktadır. Timur istilasından sonra Bolu çevresi 
İsfendiyar oğullarının hakimiyetine geçmiş, daha sonrada 
II Murat zamanında Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. 

Osmanlı idaresinde uzun süre Kastamonu vi lâyetinin 
sancağı olarak kalmış XVII yy'dan sonra yeniden teşkilât
landırılmış 1867 den sonrada müstakil vi lâyet haline gel
miştir. . 

Hiç şüphe yokki bu günkü Bolu şehri kadar önem ka
zanmış diğer bir yer de, ilk çağda kurulmuş olan ve ismi 
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son yıllarda Konuralp'e çevri lmiş Üskübüdür. Roma devrinde 
adı Prusias Hypium olan Üskübü İmp. Hadrianus ve Cara-
kalla tarafından ziyaret edilmiş olduğuna göre ilk çağda 
büyük önemi bulunmakta idi. Konuralp tarafından fethi ile 
tamamen Türkleşmiş olan Üslübüde sadece Konuralp adı
na yapılmış bir cami ile hamam bulunmaktadır. 

Konuralp sadece Üskübüyü fethetmemiş, bütün Bolu 
çevreesini, Osmanlı idaresine dahil etmişt ir . Yıldırım Ba-
yezit zamanında çevrenin imarına gir iş i lmiş ve bugün gü
nümüze gelmiş birçok eser bu devirden kalmıştır . 

Osmanlı tarihinde Bolu'nun ikinci önemli i lçesi ise 
Göynüktür. Gazi Süleyman Paşa tarafından alınan Göynük, 
Süleyman Paşa tarafından sadece feth edilmekle kalmamış, 
aynı zamanda Süleyman Paşanın ikâmet ve istirahat yeri 
olmuştur. Kendisi adına burada bir cami, medrese ve Ha
mam ile bir l ikte ikâmeti için bir de ev yaptırmıştır. 

KADI CAMİİ : 
Bolu vilâyet meydanında, Hürriyet caddesi üzerinde

dir. Kitabesi olmamakla beraber, eserin mimari karekteri 
XVI cı yüzyılda yapılmış olduğunu gösterir. Bolu Livası 
salnamesine göre eser Demirtaş Paşa Zade Mehmet bey 
tarafından yaptırı lmıştır. Bir süre kütüphane olarak kulla
nılan eser bit işiğinde kadılık bulunmasından Kadı Camii 
ismini almıştır. 

Bütünü ile dikdörtgen plânda olan eser, kuzey yönde yo! 
seviyesinde bulunmasına rağmen, doğu ve güney cephe
lerde arazinin daha alçak olmasından meydana gelen bir 
ikinci kat ile olduğundan daha yüksek beden duvarlarına 
sahip bulunmaktadır. Doğu, batı ve güney cepehelerde bu 
yüksekliği meydana getiren bodrum kat, ibadet mekânı 
beden duvarlarından dışa taşkın bir si lme f ir iz i ile ayrıl
mış bulunmaktadır. Temelden it ibaren tamamı kesme taş
tan yapılmış olan eserin kuzey kısmında beden duvarla
rından 30 cm. lik bir çıkıntı teşki l eden cümle kapısının 
iki köşesi pahlı olup, büyük kapı nişinin üzeri sivr i kemer
le nihayetlenmektedir. İki yanda bulunan gene sivri kemer-
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li ve beş kenarlı küçük mihrabiye nişleri cümle kapısının 
iki yanında cepheyi süslemektedir. Penbe mermerden ya
pılmış olan kapı söveleri üzerinde geçmelerle kenetlenen 
yay kemerin dolguları kabartmalar halinde yapılmıştır. Ke
merin üst kısmında bulunan dikdörtgen pano içinde bir ki
tabe bulunmakta ise de bunun siyah boya ile yazılmış olma
sından dolayı camiin yapılışından daha sonraya, yakın de
virlere ait olduğu ihtimalini vermektedir. Cümle kapısının 
ahşap kapı kanatları, Osmanlı kündekari işçiliğinin güzel 
örneklerinden birini teşkil eder. Üç bölümden meydana 



gelmiş olan kapının alt bölümünde kündeler halinde bir
birine bağlanan küçük dikdörtgenler yer almakta, orta bö
lüm ise boyuna sıralanan dikdörtgen şekil lerden meydana 
gelmektedir. Her iki kanatta da geometrik geçmeler ara
sında arabesklerle süslü on kenarlı yıldızlar bulunmakta
dır. Yıldızların alt ve üst kısımlarında, alt ve üst kenarları 
sıkıştırı lmış sekizgenlerden meydana gelen kartuşlarla süs
lenmiş bulunmaktadır. Kapı kanatlarının üçüncü bölümle
rinde ise profi l l i çerçevelerin meydana getirdiği küçük ka
relere yazılmış kitabeler yer almaktadır. 

Eserin doğu cephesinde yer alan iki sıralı pencereler
den alt sırada bulunan si lmel i iki pencere ve bunların üze
rindeki sivri kemerli peencerelerden başka bir şey bulun
mamakta ve duvarlar düz kesme taş olarak yapılmıştır. Gü
ney cephe diğer yanlara göre biraz daha haraketli bir görü
nüş arz eder. Orta kısımda beş kenarlı büyük bir çıkıntı mey
dana getiren mihrap mekânının iki yanında beden, duvarla
rında olduğu gibi dikdörtgen si lmel i pencereler yer almak
tadır. Fakat bu kısımdaki alt sıra pencereleri diğer kısım
lardan farklı olarak ağaç si lmel idir. Eserin orij inal durumu
nu en iyi şekilde muhafaza etmiş olan cephesi bu kısım 
olduğuna göre evvelcede camiin alt sıra pencerelerinin taş 
söveli olduğu sanılmaktadır. Bu kısımda bulunan orij inal 
bir pencere de bunu açıkça belli etmektedir. 

Batı cephede bulunan pecerelerin üzerinde sivri ke
merli ve içleri dolgulu alınlıklar bulunmakta olup, üstle
rinde bulunan ikinci sıra pencereleri i le olan irt ibatı, ca
miin beden duvarlarının bugünkü seviyesinden daha yük-
cek olduğunu göstermektedir. Bu gün ahşap olan üst örtü
nün evvelce kubbeli olduğu, fakat eserin büyük tahribata 
uğraması sonunda yeniden yapılırken ahşap tavanlı yapıl -
mış olduğu sanılmaktadır. Kuzey batı köşede beden duvar
larına minare bit iş ik minare, camide olduğu gibi iba
det mekânı altında kalan bodrum kattaki gibi esas 
kaideden daha geniş başlamakta ve beden duvarla
rı alt s i lmesi hizasında daha içerlek olarak esas 
kaideye geçi lmektedir. Böylece temelden itibaren iki defa 
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daralan kaide beden duvarları saçak hizasından 1,5 metre 
aşağıda pahlı bir silmeyi takiben sivri üçgen yivlerle do
nanmış pabuç kısmına geçilmektedir. İnce yuvarlak bir f i
til i takiben 16 kenarlı olarak yükselen minare gövdesi zen
cin mukarnaslarla şerefe altına kadar yükselmekte
dir. Son depremde şerefe hizasına kadar yıkılmış 
olan petek kısmı yeniden yapılmış olup, külah altında kü
çük kemerli nişlerle süslenmiş bulunmaktadır. 

Camiin kuzey cephesinde dört adet kalın sütunun ta
şıdığı bir son cemaat yerinin bulunduğu kalıntılardan an-
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Bolu Kadı Camii Cümle Kapısı 

ı im.-ıkta isede, bugün sadece soncemaat yeri sütun ka-
Idalerinden başka bir şey yoktur. 

Cümle kapısından doğrudan doğruya geçilen ibadet 
mekânı sade ve tezyinatsızdır. Kıble kenar ortasında kü-

bir çıkıntı teşkil eden mihrap, duvarlardan taş-
I ta olup beyaz mermerden yapılmıştır. Profilasyon-

ı.ul.ı çevrilmiş olan beş kenarlı mihrap nişinin kavsarası 
ademe halinde stalâktitlerle daralmakta ve kavsaranın 

İki köşesindeki dolgular kabartma iki rozetle süslenmekte
ki Tepe kısmı iki köşede dik, ortada ikizkenar üçgen ile 
mlı.ıyetlenen mihrabın da, yaıkn devirlere ait olduğu anla
tılmaktadır. 

Girişe göre sağ yanda bulunan taş minber, klasik de
vir sanatının sade fakat o derecede de güzel işçiliğini ak
settirir. Minberin merdiven altında bulunan süpürgelik kıs
mı açıklıkları bursa kemerli küçük açıklıklar halinde teşkil 

Kadı Camii tçi 
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olunmuştur. Kürsi altındaki geçit, ise di l iml i kemerl idir. 
Kürsü kısmı dört sütun üzerine Bursa kemerli olup saçak, 
dar bir si lme ilee nihayetlenir. Minberin gerek giriş kapı
sı ve gerekse merdiven korkulukları ile_ kürsü külahı ah
şaptır. Muhtemelen bir tahribat sonunda camiin onarılma
sı esnasında minberde onarılarak taş kısımlar üzerine ah
şap parçalar eklenmiş bulunmaktadır . 

Minberin iki yanında bulunan pencerelerin kanatları 
orij inal durumları ile günümüze gelmişt ir. Geometrik mo
tif ler yanında oyma kitabelerle süslü olan bu kanatlar dı
şında pencerelerin lokmalı demir şebekeli olduğu anlaşıl
maktadır. 

Eserin güney batı kısmında tavanın hemen altındaki 
küçük bir kalıntının kubbe geçişi olan pandantif parçası 
olduğu ve üst örtünün mutlak surette kubbeli olduğunu 
doğrulamaktadır. 
YILDIRIM CAMİİ : 

Şehit Nâzım, Pamukçular ve Büyük Camii sokakları 
arasında şehrin merkezindedir. İlk defa (1389-1402) Yıl
dırım I. Bayezit tarafından 784 H. (1382) tarihinde yaptırıl
mış olan eser ilk yapılışında Ulu Camiler t ipinde, iken, ge
çen yüzyıl yanmış, yerine 1899 da bugünkü tek kubbeli 
cami yapılmış, fakat bu yapıda 1944 depreminde yıkılmış 
olduğundan yerine bugünkü cami yapılmıştır. Eserin son 
yapılışlarına ait tamir kitabeleri bulunmaktadır. 

Oldukça büyük bir alanı kaplayan camiin tamamı dik
dörtgen plânda olup ibadet mekânı büyük bir kare teşki l 
etmekte ve tek bir kubbe ile örtülmektedir. Camiin ibadet 
mekânı altında arazi meylinden faydalanılarak meydana 
gelen alt katta dükkânlar ve depolar bulunmaktadır. Batı 
cephede 3 adet yuvarlak kemerl i dükkân bulunmaktadır. 
İbadet makânı duvarları kavisli bir si lme iie nihayetlen-
mekte ve iki sıra halinde 4 erden 8 adet yuvarlak kemerl i 
niş içinde üç pencere yeralmaktadır. İbadet mekânı kuze
yinde devam eden son cemaat yerine, yanlarda yuvarlak 
kemerli birer kapı açılmakta ve kapıların iki köşesini kare 
kaideli iki mermer sütun süslemektedir. Bu kısma açılan 
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altlı üstlü birer pencereden sonra 40 cm. dışarı çokan mi 
nare kaidesinin iki köşesi sütun şeklinde yuvarlatılmışttr. 
Beden duvarları hizasında devam eden duvarlar bir kapı ve 
altlı üstlü pencereyi takiben ikinci son cemaat yerini mey-
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Bolu Yıldırım Camii 

dana getirip son cemaat yerinin saçak silmesi camiin iba
det mekânı beden duvarları saçak silmesinden 1 metre 
daha aşağıda kalmaktadır. Beyaz badanalı bir sıva tabaka
sı ile kaplanmış olan kubbe kasnağının her kenarına birer 
alçı şebekeli pencere açılmıştır. Kasnak saçağı daha ba
sit ve pahlı bir silme ile nihayetlenmekte ve korku
lukları bulunan merdivenli bir sahalık, yan kapılara geçişi 
teşkil eder. Kuzey batı ve kuzey doğuda bulunan minare
ler, son cemaat yeri üzerinde şişkin karınlı pabuç kısmını 
ve bununda üzerinde iki yuvarlak fitilin teşkil ettiği frizi 
takiben daha içeriden yüksek ve çok kenarlı minare 
gövdesi yükselir. Şerefe, kavisli çıkıntılarla genişlemekte, 
şerefe korkulukları ajurlu olarak işlenmiş bulunmaktadır. 

Kuzey kenarda, orta kısımda bulunan yuvarlak kemer
li cümle kapısının iki yanında ikişerden dört penceresi var
dır. Cümle kapısı üzerinde diğerlerinden yüksekte bulunan 
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bir pencere ile ikinci sırada beş yuvarlak pencere bulun
maktadır. Son cemaat yerinin kenar si lmesi kapı üzerin
de 50 santimlik bir yükseliş göstermektedir. 

Esas son cemaat yerinden ibadet mekanına açılan dik
dörtgen kapının üzerini alınlık süsler. Sağda ve solda bulu
nan pencerelerin ortasında küçük ibrer niş halinde mihra-
biyeler bulunur. Kubbe intikâli köşe trompları ile sağlanan 
eserin kuzeyinde iki büyük ayağı bir leşt iren, ortada geniş, 
yanlarda dar kemerler ve bu kemerler araksında ikinci son 
cemaat yeri duvarları yer alır. Kare payelere istinad eden 
kemerlerin taşıdığı üç kubbe böylece ibâdet mekânına 
dahil edi lmiştir. Son cemaat yeri üzeri ile bu kısmın ikin
ci katı ahşap mahfel olarak ayrılmış olup, yanlardaki ah
şap merdivenlerle üst kata çıkılmaktadır. 

Son cemaat yeri üzeri ortada kubbe, yanlarda ise to
nozludur. 

Her ne kadar eser 1899-1900 yıllarında yeniden yapıl
mış ve ilk yapılan Ulu cami değişmiş isede, gerek dış gö
rünüşü it ibarile ve gerek ibâdet mekânının teşki l i bakı
mından ve son cemaat yeri kubbelerinin konumu ile Os
manlı Cami Mimarisinin klasik üsluplarına uyacak şekilde 
meydana getir i lmişt ir . Fakat, yeni bir anlayış içinde bazı 
değerlerin nispetleri bozulmuş, klasik Mimariye ters gel
mektedir. Bilhassa arka ve yan cepheler, kıble cephe gö
rünüşüne göre basık ve si l ik bir görünüm kazanmıştır. 

SARAÇHANE C A M İ İ : 

Bolu Belediye meydanında, Hükümet caddesi üzerinde 
Kadı camiinin biraz i lerisindedir. Banisi Silahtar Mustafa 
Ağa olarak bi l inmekte isede, kitabesi, Silahtar Mustafa 
Ağanın eseri 1163 H. (1750) tarihinde ihya etmiş olduğu 
ortaya koyar. Her ne kadar Evliya Çelebi seyahatnamesin
de eser, Mimar Sinanın bir yapıtı olarak kaydedilmekte ve 
Sinan eserlerinin l istesini ihtiva eden Teskeretül Ebniye-
de 48 No'da kayıtlı görünmekte isede kitabe bunu teyit 
etmemektedir. Ancak, muhtemelen burada Mimar Koca Si
nanın hakikaten bir camii yapmış olduğu, fakat sonradan 
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binanın harap olması ile Silahtar Mustafa Ağa camii ihya 
etmiş olabileceği kabul edilebil ir. Bu durumda eserin bu
gün kitabesinde belirt i len tarihten daha önceye ait olduğu 
ortaya çıkar. Doğudaki cümle kapısı üzerindeki 5 satır ha
lindeki kitabede : 

1 — Bilhadü Lillah ona fetheyledi ebvab-ı Haratu 

Kılıp mazhar bu hayr-ı mahza bais Hazreti mevlâ 

2 — Edüp bu camii ihya hulûsile bu esnada 
Silâhtar ağası hayra mail Mustafa Ağa 

3 — Kıla beş vakit namaz onda duaya azmede cümle 

deyüp fağfirlena ya rebbena kıl ecrini evfa 
4 — (mam ve hem müezzin ederler hizmete ikdam 

olup her kaim veçhi mihrap selah ile zühtü takva 

5 — Sezadır şanına fevzi dua çok eyle her tarih 
Ola sâyi anın makbul makamı cennetül meva 

(1164 H.) 1749 

cümleleri okunmaktadır. 



Bütünü ile dikdörtgen plânda olan eserin cadde cep
hesine dükkanlar yapılmış olduğundan, doğu yandaki ka
pıdan gir i lmektedir. Bulunduğu arazinin fazla meyil l i olu
şundan altta yüksekçe bir bodrum kat yeralmaktadır. Mo
loz taştan yapılmış olan beden duvarlarında taşlar arası
na yapılmış tuğla hatıllarla duvarların mukavemeti arttı
rıldığı gibi eserin cephe görünüşüne de renk katılmıştır. 
Doğu cephede yer alan cümle kapısının önünde 4 adet sü
tun ve bu sütunların taşıdığı sivri kemerl i 3 açıklığı bulu
nan, üzeri beşik tonozlu bir revak yer almaktadır ki, bu re-
vağın yakın yıllarda yapılmış olduğu anlaşılır. Revak ke
merlerinin yan bölümleri, orta bölümlerden daha dar ve 
alçak olup tuğla profi lasyonludur. Camiin gerek beden du
varları ve gerekse doğu kenardaki cümle kapısının üzeri 
kirpi saçaklarla nihayetlenmektedir. 

Kiremitl i kırma çatı ile örtülü üst örtü içte ahşap ta
vanlıdır. Doğu kenarda camiin bodrum katı seviyesinde 
duvardan hafif çıkıntılı sivri kemerli bir çeşme yapılmış
tır. İki sıra halindeki pencerelerden alttakiler tuğla profi l
li dikdörtgenler içinde taş söveli, sivri tuğla kemer alınlık-
lıdır. Bunların kemer üzerindeki ikinci sıra pencereler ise 
gene sivri kemerl i , fakat alçı şebekelidir. 

Kuzey cephede, camiin önünü tamamen kapatan siv
ri beşik tonozlu beş adet dükkan bulunmakta olup, bu dük
kanlar cami vakfına gelir getirmesi gayesi ile yapıldığı an
laşılır. Dükkanlar üzerinde kalan camiin kuzey duvarı ta
mamen sağır duvarlar halindedir. Böylece genell ikle, ca
milerin kuzey duvarlarında yer alan son cemaat yeri bu
rada bulunmamaktadır. 

Güney doğu köşe kesilerek köşe pah yapılmış ve 
üzeri kavisli kademelerle esas köşeye tamamlanmıştır. 
Camiin kıblesinde, bodrum kat hizasınca ikinci bir çeşme 
yer almaktadır. Yer yer bazı kısımlara yapılmış küçük kuş 
köşkleri ve sulukları duvarlara ayrı bir güzellik katmak
tadır. Batı ceephe doğudakinin aynı olmakla beraber ikinci 
pencereler ortasında duvarlardan akıntı teşki l eden büyük
çe bir kuş köşkü yer alır. 
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Kuzey batı köşede yer alan kare kaideli minarenin, 
kaide kısmı kesme taştan, pabuç ve gövde tuğladan ya
pılmıştır. Üçgen satıhlarla kareden si l indir ik gövdeye ge
çilmekte olup, şerefe altı kirpi saçaklarla genişleti lmek
tedir. Doğu kenardaki cümle kapışı yay kemerli ve kemer 
ki l it taşını küçük bir rozet süsler, Mekânın içinde kuzey 
kısmı tamamen kapatan 4 ahşap direkli mahfel yer alır. 
İMARET CAMİİ VE MEDRESESİ : 

Saraçlar camiinin 50 cm. güney doğusunda evvelce 
büyük bir kampleks olduğu, fakat zamanla büyük bir kıs
mı yıkılarak yok olması ile sadece cami ve cami yanında 
iki katlı medrese kalıntılarının bulunduğu binalar günümü
ze gelebilmiştir. 

Kaynaklara ve yazarlara göre, imaret camii olarak 
kaydedilen bu eser Kızıl Ahmet Bey soyundan 
Üsküdar Şemsi Paşada camii ve türbesi bulunan Şem
si Ahmet Paşa Vakfı olarak kaydedilmekte ve XVI yy. ka-



Bolu İmaret Camii Kuzey Cephesi 

dar inebilmektedir. Ancak kaynaklara göre eserin 
diğer kısımları çok harapolmuş ve cami de müteaddit defa
lar onarım görmüş olduğunda bu husus katiyet Kesbet-
memektedir 

Dikdörtgen plânlı camiin beden duvarları muntazam 
dörder sıra tuğla hatıllar arasında, bir sıra taştan meydana 
gelmektedir. Yatay tuğla sıralarının yanısıra taşlar arasına 
dikey olarakta tuğlalar konularak taşlar adeta tuğla kaset
ler içine alınmıştır. Bu durum cephelere renkli bir görü
nüş kazandırmıştır. 

Kuzey cephe ortasında beden duvarlarından çıkıntı 
teşki l eden iki sütunlu ve üç kemerl i revak yeri olmakla 
beraber, evvelcede böyle bir revağın bulunduğunu kalıntı
larından anlaşılmaktadır. Camiin depremde yakılmış olan du
varlarının bazı yerleri yeniden yapılırken eski şekli defor
me olmuş ve tamamen tuğladan yapılmıştır. Cümle kapısı
nın büyük sivri kemeri içinde üst üste iki kartuş içine ya
zılmış kitabesi bulunmaktadır. Beden duvarlarının üst kısım
ları 1 m. yükseklikte tamamen tuğla ve kirpi saçaklıdır. Ku
zey batı köşede beden duvarlarına bit işik olan minare tuğ
ladandır. Cami ahşap bir tavanla örtülü olup, bu tavanın II. 
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Bolu İmaret Camii Kıble Cephesi 

Bolu İmaret Camii Kitabesi 

Ahriülhamit zamanında yapılan onarım esnasında yapıldı
ğı ile sürülmektedir. 

Kuzeyde avlu etrafını çevreleyen medrese adaları ve-
y.ı imaret kalıntıları bulunmakta isede bunların asıl durum-
l.ın hakkında kesin birşey söylemek mümkün olmamakla 
baraber, camiin eski kısımları ile duvarlar büyük bir ben
zerlik göstermektedir. 
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KARAKÖY CUMA CAMİİ : 
Bolu ile merkezinin batısında şehre 7 km. mesafede, 

bahçeler arasında çok güzel ve eski bir cami bu
lunmaktadır ki bu cami bugün sadece cuma namazlarının 
kılındığı bir yapı olması ile cuma camii ismini almıştır. 

Mevcut kitabelerinden anlaşılacağı üzere Musa Paşa 
Oğlu Mehmet Beyin annesi tarafından 970 H. (1562/1563) 
yılında yaptırılmış olan eserin iki kitabesi bulunmakta olup 
bunlardan birinde 970 H. diğerinde 971 H. tarihleri bulun
maktadır. 

Bütünü ile dikdörtgen plânda moloz taş duvarlardan 
yapılmış olan beden duvarları üzerini kiremit l i ahşap bir 
çatı örtmektedir. Kuzey cephede yer alan son cemaat ye
rinin sonradan önü kapatılarak dış görünüşünde cami içi-
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ne dahil edi lmiş gibi görünmekte isede, içeride ibadet 
mekânından tamamen ayrı ve muhtes olduğu bariz olarak 
belli olmaktadır. Beden duvarlarındaki iki sıra halindeki 
pencerelerin alt sırasındakiler sivri tuğla kemer alınlıklı 
olup, pencereler dikdörtgen fakat söveler ağaçtır. Bolu 
ve çevresinde bol ve kaliteli ağaç bulunmasından, burada 
yapılmış eserlerin bir çoğunda yer yer taş yerine ağaç kul
lanıldığı görülmektedir. 

Eserin her cephesinde ikişer penceresi bulunmaktadır 
Sadece batı yanda fazladan ve içi örülmüş bir açıklık bu-
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Ilınmakta isede, bu açıklık pencere olmayıp burada bulun-
ımiHi gereken veya başlangıçta buaya yapılması düşünü-
ll ıı minareye geçit olarak ayrıldığı sanılmaktadır. 

Bu gün kapalı hale getir i lmiş olan son cemaat yerin-
tio, camiin penbe mermerden yapılmış cümle kapısı ve 
İm kapı üzerindeki çini kitabesi ilk anda dikkati çekmek
ledir. Evvelce iki tane olduğu anlaşılan bu kitabelerden 
Dltteki yerinden koparak düşmüş alttaki ise durumunu 

***• 

Bolu Karaköy Camii Kapısı 
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Karaköy Cuma Camii Kitabesi 

muhafaza etmektedir. Bir sıra mavi, kırmızı ve beyaz renk
li çini bordurun çevrelediği üst cini 6 dikdörtgen panodan 
meydana gelmektedir. Alttakine göre daha kalın yazı ile 
yazılmış üst kitabede çiniler beyaz zemin üzerine kırmızı 
ve lacivert renklidir. A l t kitabe ise kapı kemerinin hemen 
üzerindeki dikdörtgen pano içine konmuş 4 parça çiniden 
müteşekkildir. Çinilerin alt ve üst kenarları yan yana sıra
lanan Çin bulutu moti f ler i ile bordur şeklinde düzenlen
miştir. Burada kitabe zemini koyu lacivert, yazılar ise be
yaz, kiremit renkli ve incedir. Yazılar arasına yer yer yap
rak ve çiçek moti f ler i serpişt i r i lmişt i r . 

İbadet mekânı üzerini kapatan ahşap tavan bugün ye
niden yapılmış, fakat, evvelce gene ahşap çıtalı ve 
aşı boyalı olduğu söylenmektedir. Kuzey kısımda ori j inal 
durumunu muhafaza etmiş olan mahfelin yer yer bazı kı
sımları halen dahi kırmızı, yeşil renkli aşı boyalarını mu
hafaza etmeketedir ki buda yerli halkın söylediklerini doğ
rulamaktadır. 
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Kuzeyde 4 adet kare kesitl i ahşap direk mahfeii taşı
makta olup bu direkler üzerine uçları kavisli çok güzel 
nörünüşlü ağaç yastıklar yapılmıştır. Camiin alt sıra pen-
oareleri üzerinde yer alan ikinci sıra peencerelerin iç ler i , 
Bİçı şebekelerle kapatılmış isede bunlardan yalnızca kuzey 
batıdaki pencere üzerindeki sağlam kalabilmiş diğer
leri tahrip olmuştur. Pencereler etrafında yer yer kalem 
izleride bulunmakta olup, bunların da büyük bir kısmı tahri
be uğramıştır. 

Beş kenarlı mihrap nişinin kavsarası klasik sti lde sta-
lâktit lerle kademeli bir şekilde nihayetlenmektedir. Minber 
ahşap, sade fakat güzeldir. Camiin mihrap çevresinde de, 
kitabelerde olduğu gibi çini lerin bulunduğu fakat zaman
la dökülerek kırıldığı sanılmaktadır. Hakikatte kavsara al
tında kalan duvarlarda çini lerin yerleşebileceği şekilde çu-
kurlaklar bulunmaktadır. 

TABAKLAR CAMİİ : 
Bolu'nun batı gir işindeki Hürriyet Caddesi üzerinde

dir. Yeni açılmış yol üzerinde kaldığından eserin önündeki 
revak yıkılarak, yola kaibedilmiş isede bu camiin yıkılma
dan evvelki durumunu tesbit edmiş bulunmaktayız Üzerinde
ki kitabeye göre 1310-1315 H. (1897) yılında yapılmış ol
duğu anlaşılan eser 17,40x12 m. ebadında dikdörtgen 
plnâlıdır. Sarı bir sıva tabakası ile kaplanmış olan duvar
lar geç devir mimari hususiyetlerini ihtiva etmektedir. 

Camiin kuzeyde ana cadde üzerine çıkıntı teşki l eden 
iki sütunlu ve aynalı tonoz ile örtülü revağa açılan cümle 
kapısı yer almakta olup, kapı üzerinde uzunca olan kitabe 
bulunmaktadır. Eserin pencereleri dışta dar, içte ise dışa 
göre biraz geniş olup, taş sövelidir . 

Kıble duvarındaki kavisli bir niş olan mihrabın iki ya
nını iki sütun süslemektedir. Kare kaideli olan bu sütun
lar iki bölümlüdür. 

Camiin yanında yine cami ile bir l ikte yapıldığı söyle
nen ve mimari yönden de uyuşan bir çeşme bulunmakta
dır. 
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ILICA CAMİİ : 
Bolu il merkezinin güneyinde şehre 5 km. mesafede 

Ilıca denilen yerde, İsfandiyar oğlu Kızıl Ahmet Beyin oğ
lu Musa Paşa tarafından 916 H. (1510-1511) yıllarında ya
pılmış klasik ölçülere sahip çok güzel bir cami bulunmak
tadır. Eserin 3 satır halindeki kitabesinde inşaa tarihi oian 
916 H. tarihi okunmakta isede eser 1949 depreminde bü
yük hasar görmüş olduğundan eski ölçülere göre 1960 da 
yeniden inşaa edilmiş ve eski kitabe aynen yeni binaya 
monte edi lmiştir. 

Kare plânda, kubbeli tek hacimli küçük bir camiidir. 
Moloz taştan yapılmış olan beden duvarları üzerinde sa
dece cümle kapısı kesme taştan yapılmış olup, beden 
duvarlarından hafif çıkıntı meydana getirmektedir. Evvelce 
üst örtüsünün ahşap olduğu söylenen eserin bu 
günkü cümle kapısı ilk camiden aynen muhafaza edildiği 
görülür. İbadet mekânı önünde evvelce 3 bölümlü son ce
maat yerinin bulunduğu kalıntılardan tesbit edilmekte ise-

Bolu Ilıca Camii 
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de eser yeniden inşaa edil irken bu kısım kaldırılmıştır. 
Cümle kapısı iç içe prafi lasyonlar içinde basık yay kemer
lidir. Kapı kemeri üzerindeki dik dörtgen içine ilk inşaa 
kitabesi konmuştur. Burada : 

1 — Bena haz-el cami üs şerif vei-mabed el-lâtif Musa 

Paşa İbni Kızıl Ahmed 
2 — İbni İbrahim bey İbni İsfandiyar bey sahb-u! vekar 

Lirahi Velideti tekaba'ilahu 

3 — Ruh ul-Lâhi eslâfehü (916) tulaiiah ömrü ahlâfehü 
cümleleri okunmaktadır. Cümle kapısının iki yanında üzer
leri sivri kemer alınlıklı küçük pencereler yer almaktadır. 
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Ilıca Camii Kitabesi 

KARAÇAYIR CAMİİ : 
Aynı isimdeki mahallesinin gülez sokağında bulunan 

ve kayıtlara göre 979 H. (1571) yılında Musa Paşanın Oğ
lu Mehmet Bey tarafından yaptırılan, fakat zamanla büyük 
tahribata uğramış olduğundan 1944 den sonra yeniden ya
pılmıştır. Beden duvarları yeni inşaatla tamamen tuğla, 
üst örtü ise ahşap kiremit l i kırma çatılıdır. Yeni yapıda 
mihrap sadece taştan fakat basitt ir. 
GÖL YÜZÜ TÜRBESİ : 

Göl yüzü mahallesi, ölgün sokağındadır. Yapılış tarihi 
bi l inmemektedir. 6 x 6 m. eb'adında kare Ipânlı türbenin 
üst örtüsü ahşaptır. İçinde altı adet sanduka bulunmakta
dır. Bunlar Halveti tarikatı kurucularından Şeyh Haramani 
Şeyh Tahir ve Şeyh Kamîli'dir. 
AKTAŞ TÜRBESİ : 

Karaçayır mahallesi, Aktaş sokağındadır. Moloz taştan 
dır. Bunlar Halveti tarikatı mensuplarına ait olup, bunlar 
ve beşik tonozla örtülü türbenin önüne ahşap bir kısım 
ilâve edi lmiştir. Türbe içinde beş sanduka bulunmaktadır 
ki bunlardan bir tanesi 1263 H. tarihinde ölen ve Sultan 
Mahmutunda şeyhi olduğu rivayet olunan Diyarbakırlı Ha
cı Mustafa efendinin sandukasıdır. Diğer sandukalar ise, 
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1312 H. de ölen şeyh Hac: Nas.jrullah efendi. Kalaycı şeyh 
Ahmet efendiye aittir 
YOZGAT (KASIM DEDE) TÜRBESİ . 

Bolu'ya 7-8 km. mesafedeki Yozgat köyü yanındaki 
mezarlık içindedir. Küçük bir tepe üzerinde kurulmuş olan 
türbe altıgen plânlıdır. Su basman kısmı üzerinde beden 
duvarları blok kesme taştan yapılmıştır. Son birkaç yıl 
içinde halk tarafından onarılmış olan Türbe, kısmen bozul
muştur. Mekanı örten kubbe çimento ile sıvanmıştır. Bu 
onarım esnasında bazı kısımlarda su basmana kadar yeni
den'yapılmış ve duvarlar böylece esas ölçülerinden kaç
mıştır. 

Türbenin 6 gen plânında da bozulmalar, meydana gel
miştir. Doğu cephedeki cümle kapısı beden duvarlarından 

Yozgat (Kasım) Dede Türbesi Plânı 
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Dolu Yozgat (Kasım) Dede Türbesi 

Yozgat (Kasım) Dede Türbesi Kitabesi 

ufak bir girinti ile niş haline gelmektedir. Yay kemerli kapı 
üzerindeki alınlık içine Türbenin kitabesi yerleştirilmiştir. 
Biri güneyde diğeri bunun karşısında iki penceresi bulu-

333 



nan türbenin üzerini örten kubbenin intikali pandantifler
le sağlanır. Türbe içinde Kasım Dedeye ait olduğu söyle
nen bir sanduka bulunmaktadır. 

Yozgat Kasım Dede Türbe Kapısı 
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YEKKE KÖYÜ ÜMMİ SİNAN TÜRBESİ : 
Bolu Dağlarının Köroğlu tepesi denilen yerinde, eski 

bir dağ köyü kıyısında bulunan ve aynı zamanda bir ziyaret 
yeri olan Tekke köyü türbesi, Fatih Sultan Mehmed'in Ho
calarından olup, buradan geçerken ölen Ümmi Sinan için 
XV yy da yapılmış fakat daha sonraki yıllarda tamirlerle 
yenilenmiştir. Altı köşeli Türbe kesme taştan ve üzeri 
c>hşap çatı ile örtülüdür. 

Tekke Köyü Ümmi Sinan Türbesi Planı 
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Bolu Tekke Köyü Ümmi Sinan Türbesi 

TAŞ HAN : 
Şehrin merekezinde Yıldırım cami karşısındadır. Aşa

ğı taş han ve yukarı taş han olmak üzere iki kısımdan 
meydana gelmekteedir. Yukarı taş han aşağı taş handan 

336 

ı 



Yukarı Aşağı Taş Han Yan Duvarları 
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daha büyük olup durumunu aynen muhafaza etmiş aşağı 
taş han ise kısmen değişikliğe uğramıştır. 228 yıl önce 
takriben 1750 yılında eşraftan Emin ağa tarafından yaptı
rılmış olan aşağı taşhanda beden duvarları tamamen kes
me taştandır' Güney köşeleri kesilerek pahlanmış ve 
geniş bir saçak silmesi ile nihayetlenen beden duvar
larının güney kenarında üçer mazgal penceresi bu
lunmaktadır. Güney kenar ortasında bulunan yuvarlak ke
merli büyük kapının üzeri iki büyük konsol ile çıkıntı teş
kil eden bir cumba şeklindedir. Demirden yapılmış cümle 
kapısının iki yanında sivri kemerli iki niş bulunmaktadır. 
Batı duvarın alt kısımları moloz taştandır. 

İkinci taş han ise daha yüksekte kurulmuş olduğun
dan daha abidevi bir görünüşe sahip bulunmaktadır. Pa
mukçular sokağı üzerinde bulunan büyük cümle kapısı üze
rindeki kitabeden yukarı taş hanın 1219 H. (1804) tarihin
de Serbevvab Hacı Abdullah ağa tarafından yaptırılmış ol
duğu kaydedilmektedir. 10 satır halindeki bu kitabede : 

BOLU TAŞ HAN KİTABESİ 

1 — Biavnillah Bolu şehrinde bu Han oldu nev'i cad 

Ne Vatla Yıldırım Han camii kurbinde haş âbâd 
2 — Ser bevvab dergâh-i Muallâ meskenet-iPira 

Cenabi Hacı Abdullah ağa kıldı anı imhad 
3 — Civar-ı camia evvelce şadırvan akıtmıştı 

Dahi Muhtaç olan nice mahalde çeşmeler tadad 
4 — O nev mecraya vakıf olmak için yaptı bunu ancak 

İlmü kadiri mutlak mükafatın ede müzdad 
5 — Bu Han-ı kârgirin çün esasın kurdu nev uslub 

İki kat adalar mergub edup nuri sem'a isnad 
6 — Zelw meVayi bi hemta içi dışı bütün rağna 

Yukarı katı hem balâ eder nezevesi dilsad 
7 — Bununla oldusadan-i deruh-i suk-i sultani 

Veli gör eski taş hanı bu hanın payine iftad? 
8 — Bu hanın vasfını Ali eden ni'meti âli 

O da baninin ikbali hüda verdi ana irşad 
9 — Suyun buldurdu mecraya o vâlâ mahzen-i maye 

Bu Hanın havuzun olup verdi safadan dad 
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10 — Akar su dahil ve hariç metaı bunda pek rayiç 
Hayat olsun hemen var iç dua-i hayırla kıl yad 

11 — Alup bu kevherin sırrın delüp taktı bulup yerin 

Bolu pazarıdır şirin bu han oldu ana fer had 
12 — E6er kıldı o zu himmet bu şehir içre büyük nimet 

Yola geçmişti rahmeti peder mader Kamu ecdad 

13 — 0 zatin maksadı sudur güzel mesreb güzel huydur 
Ezelden niyeti budur ki mecra görünmeye ifsad 

14 — İlâhi sakla afattan bu şehri aksi haletten 
Ehalisin haşarattan kederden eyle gel eb'ad 

15 — Hitam-i hane kıldı talibi vu vasfine tarih 

Acap nadide han oİdu bu ziba tarh-ı nev bünyad 
Sene (1219) 1804 

cümleleri okunmaktadır. 

Bolu Aşafı Taşj Han» 
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Yukarı Taş Han Yan Bölümü 

Doğu yönde beden duvarlarından çıkıntı teşkil eden 
cümle kapısı yuvarlak kemerli büyük bir eyvan şeklindeki 
gJrlş kısmına açılmakta, cümle kapısının iki yanında yuvar
lak kemerli iki dükkân bulunmaktadır. Kesme taştan yapıl
mış dış duvarlarda katları ayıran si lme, cümle kapısının iki 
yanında S şeklinde yükselmekte ve kapı kemeri üzerinde 
sınırlanmaktadır. Giriş eyvanı avluya köşeden açılmakta 
olup, eyvanın güney duvarında bulunan bir niş ile ikinci 
kata çıkılan merdiven yer alır. Avlu etrafını saran kalın 
kare payeler ve yuvarlak kemerlerin teşkil ett i iğ revak-
lar çapraz tonozlarla örtülmüştür. Birinci katta avlu etra
fında 5 ve köşelerde birer tane olmak üzere 15 hücre re-
vaklar arkasında sıralanmaktadır. Kuzey batı köşe büyük 
bir koridor halinde helalara ayrılmıştır. Cümle kapısı ve 
arkasındaki eyvanın üzeri ise iki hücreden müteşekkil bir 
salon şeklindedir. 
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TABAKLAR H A M A M I : 

Tabaklar mahallesi Tabaklar camii karşı sırasında bu
lunmaktadır. Buradan geçen yol genişlet i l irken hamamın 
soyunmalığı yıkılarak yola kalbedilmiş, bugün sadece so
ğukluk ve sıcaklık durumunu muhafaza etmektedir. 

XVI yy. da Tahvil Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı
ğı söylenen tabaklar hamamı ç i f te hamam halinde olması
na rağmen, tam manası ile ç i f te hamamların hususiyetle
rine sahip değildir .Kadınlar kısmı çok küçüktür. Hamamın 
bütün duvarları moloz taştan ve saçaklar s i lmel idir. Soğuk
luk ve helalar tonozla sıcaklıklar ise kubbe ile örtülüdür. 
Köşelerde birer küçük hücre yer almaktadır. 

Bolu Tabaklar Hamamı Plânı 
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Tabaklar Hamamı Kesiti 

Bolu Tabaklar Hamamı Soyunmalıklan 
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ORTA HAMAM : 
Büyük cami mahallesinde Atatürk sokağındadır. Kitabe 

ve kayıtlara göre 791 H. (1388) de yıldırım Bayezıt namına 
yapılmış olduğu anlaşılan hamam çifte hamam halindedir. 
1326 H. yılında onarım görmüş olan hamamın kitabesinde : 

1 — Kad emera bi imareti hamam-ı-rrefi vel-binail-
mani el emir-ül bi kebir essultan ibn issutan ei-mueyyed 
min errahman 

2 — Çelebi Bayezid Übnü Murad İbni Urhan Zade-hu'-
llahu gil-ıkbâl tebüniye fil-am il hadittisin ve sebamie ba-
reke'llahü lisâhibin Rahman tarafından Nusret ve Zaferle 
müeyyed Sultan oğlu Sultan, Büyük Emir Orhan'ın oğlu, 
Murad'ın oğlu Çelebi Bayezid-Allah onu sağlam binanın in-
şaasını emretti ve 791 yılında bina kıûndı, Allah sahibi 
için kutlu etsin» dir ki burada hamamın Yıldırım Beyazit'-
in emri ile yapılmış olduğu ortaya çıkar. Hamamın kapı ke-

Bolu OKTA HAMAM Kitabesi 

merinin ki l i t taşındaki yazıda ise hamamın mimarının Ömer 
İbni İbrahim olduğu kadyedilmektedir. 

Erkekler kısmı soyunmalığına, yol seviyesinden 3 ba
samak merdivenle inilen yuvarlak kemerli bir kapının açıl
dığı soyunmalık, kare plânda ve üçgen intikall i kubbe ile 
örtülmüştür. Kubbe ortasında klasikleşmiş aydınlık feneri 

Bolu Orta Hamam Plân ve Kesiti 

yer almaktadır. Soyunmalık ortasındaki havuzun kenarları 
yıldız şeklinde ve kenarlara birer mukarnas badem işlen
miştir. Batı kenarda bulunan soğukluğa, evvela kademeli 
mukarnaslarla daralan büyük bir niş teşkil eden kapıdan 
gir i lmektedir. Niş üzerine hamamda meydana gelen fena 
kokuların çıkması için bir baca yapılmış bulunmaktadır. 
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Bolu Orta Hamam Kapısı 

İçte sivri kemerli bir kapıdan dört köşe koridora geçilmek
tedir ki kısmın da üzeri ilk gir işte olduğu gibi bacalıdır. 
Kuzey ve batı duvarlarına birer küçük niş açılmış olan bu 
küçük koridorun güney duvarındaki kapı ile soğukluğa ge
çilmektedir. İçi di l iml i tromplarla intikali sağlanan bir kub
be ile örtülmüş olan ve doğu batı duvarları arasına Bursa 
kemerli büyük birer nişi bulunan soğukluklüğa güneyde üç
gen intikâll i ikinci bir hücre ile doğudaki küçük ve beşik 
tonozla örtülü helalar kısmı birleşmektedir. Kuzeydeki bir 
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Bolu Orta Hamam Sovunmalık Havuzu 

kapı ile soğukluktan kare plândaki üzeri gene baca şek
linde diğer bir hücreye geçilmektedir. 

Soğukluk nihayetinde yer alan akre plânlı sıcaklık 
batı ve kuzey kenarlarındaki iki büyük Bursa kemerli niş 
ile genişlet i lmişt ir. 

Doğu kenarda yer alan özel halvet hücrelerinin kubbe 
içi mukarnaslarla süslenmiştir. Bu kısmın kapısı üzerinde 
ajurlu ve mermer şebekeli, üzeri Bursa kemerli bir açıklık 
bulunmaktadır. 

Güney batı köşede üçüncü bir halvet hücresi bulun-
maktadırki bu kısmın kubbe intikali gene tromplarla sağ
lanır. 

• Kadınlar kısmı, Erkekler kısmından biraz farklıdır. So-
uğkluk kremi kare olup, üzeri dröt büyük tormp intikali 
büyük bir kubbe ile örtülmekte, kubbe ortasında bir fener 
bulunmaktadır. Erkekler kısmında olduğu gibi kemerle ikin
ci bir hücre esas soğukluğa açılır. 
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Bolu Orta Hamam Soyunmalıgı 

SULTAN H A M A M I : 
Büyük cami mahallesi saraçhane sokağında imaret ca-

miinin biraz i lerisindedir. Kayıtlara ve mimari karekterine 
göre 16 yy eseri olduğu ve Sokullu Mehmet Paşa vakfı 
olduğu bi l inmektedir. Her ne kadar ön kısmında, XIX yy. 
ait kule şeklinde ahşap fenerl i , soyunmalığı ile dikkati 
çekmekte isede hamamın esas kısmı soğukluk ve sıcaklı
ğıdır. Bu hamam hakkında bol rivayetler i leri sürülmekte
dir ki bunlar, hamamın bir rivayete göre Şemsi Ah
met Paşaya ait olduğudur. Aslında mimari karekteri ese
rin daha çok XVI yy'ın klasik özell iklerini taşıması bakı
mından Sokullu devrine maletmek daha doğru olmakta ve 
Sokullu Mehmet Paşanın büyüklüğüne hürmetende Sultan 
hamamı ismi veri ldiği sanılmaktadır 

Kadınlar ve erkekler kısmı olmak üzere ç i f te hamam 
halinde kurulmuştur. Hemen, hemen her iki kısımda bir bi
rinin aynıdır .Her iki kısımda da üzeri fenerl i ahşap soyun-
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Bolu Sultan Hamam Plânı 
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Bolu Sultan Hamamı 

malık yan yana yer almakta. Soyunmalık feneri altında şa
dırvan bulunmaktadır. 

Erkekler kısmında, soyunmalık içine dar bir çıkıntı ya
pın ayna tonozla örtülü bölüm, soğukluğu teşkil eder. 
Böylece dar bir soğukluğu takibeden doğrudan doğruya sı
caklığa geçilmektedir. Gerek kadınlar kısmı ve gerekse 
erkekler kısmı soğukluğun orta yerinden 4,06x870 m. eb' 
adında dikdörtgen plânlı sıcaklığa geçil ir k i , burada enine 
dik dörtgen olan mekân ortada kare ve karenin iki yanında 
iki büyük kemerle orta ıksımda ayrılan fakat Tromplu ya
rım kubbellerle eyvan şeklinde orta kısma açılan sıcaklığın 
kuzey kenarında beden duvarlarından çıkıntı teşkil eden 
küçük ve tonoz örtülü kısım ise helalar kısmına ayrılmış
tır. 
DÜZCE KONURALP CAMİİ : 

Kasabanın merkezinde olmasından dolayı merkez ca
mii de denilmektedir. XIV yy'dan günümüze kalmış olduğu, 
fakat zamanla yapılmış olan bazı tamir ve ilavelerle bazı 
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kısımları değişmiş olan Osmanlı devletinin ilk kuruluş yıl

larında, Osman Gazinin kumandanlarından Konuralp adına 

yapılmış cami tarihi değeri bakımından büyük bir önem 

taşır. Tarihi Üskübü (Konuralp şehrinin ortasındaki yamacı 

süsleyen bu sade fakat güzel camiin yanında şehre ve 

camie ismini veren Konuralp'in kabri buiunmakta, fakat bu 

kabir üzerine yapılmış olan yeni türbe ise o derecede çir

kin bir manzara arzeder. 

Düzce Konuralp Camii Plânı 
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Konuralp Camii 

Dikdörtgen plândaki camiin beden duvarları kalın mo
loz taş duvarlardan meydana gelmekte ve duvarlar ağaç 
hatıllarla takviye edilmiş bulunmaktadır. Doğu ve batı du
varların dışta çıkıntı teşki l eden payandalar duvarları des
teklemektedir. İki sıra halindeki pencerelerden alttakiler 
dikdörtgen ve ağaç sövelidir. Pencereler lokmalı demir 
şebekeler gibi ağaç şebekelerle kapatılmış isede bunlar
dan pek azı günümüze gelebi lmiştir. Kuzeyde sonradan 
ilâve edildiği anlaşılan ahşap tavanlı son cemaat yeri bu
lunmakta ve bu kısım doğu yanda camiin beden duvarla
rından dışarı taşmaktadır. İbadet mekânının kuzey doğu ve 
batı kenarları önünde kenarları U şeklinde çevreleyen do
kuz ahşap sütunun taşıdığı ahşap mahfel bulunmaktadır. 
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Konuralp Camii Orijinal Pencere Şebekesi 

KONURALP HAMAMI : 
Camiin biraz aşağısında küçük bir hamamdır. Ufak ve 

dikdörtgen bir soyunmalığı takiben boyuna dikdörtgen dar 
bir koridora geçilmekte olup bunun iki yanında küçük sı
caklık hücreleri bulunur. Giriş kısmının iki yanında tonoz
la örtülü küçük hücreler dahil olmak üzere altı bölümden 
meydana gelen hamamın batıdaki iki kare hücre, ortadan 
büyük bir kemerle bir biri ile bir leşmektedir. 
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Konuralp Hamamı Plânı 
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Konuralp Hamamı 

GEREDE YUKARI TEKKE CAMİİ : 

Gerede Kabirler mahallesi Vezir sokaktadır. Kitabesi
ne- göre 1267 H. tarihinde Abtullah efendi isimli bir hayır se
ver tarafından yaptırı lmış olan aşağı tekke camiide dik
dörtgen plânda kerpiçten yapılmış beden duvarlarına sa
hiptir. Doğu köşesinde Türbe camiin aksine kesme taştan 
yapılmış olup yuvarlak kemerli küçük bir kapısı bulunmak
tadır. Camiin ahşap tavanı yeniden yapılmıştır. Kuzeyde 
bulunan ahşap mahfel gene son onarım esnasında yenilen
miştir. Camiin güney batı yakasında bulunan kare plânlı 
Türbe önünde birde ziyaret kısmı bulunmaktadır. Cümle 
kapısı üzerindeki kitabede. 

Menbe-i feyzi i lâhi 
Rehberi Rahi hüda 

Ravza-i Abdullah Efendi 

Mürşidi ehli sefa 
(1267) tarihi tamam 

Aşk ile ya hay deyüp 
Etti hakka can feda 

cümleleri okunmaktadır. 
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Gerede Yukarı Tekke Camii 
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Yukan Tekke Türbesi 

AŞAĞI TEKKE TÜRBESİ : 
Seviller mahallesi cami sokağındadır. Kitabesine göre 

1259 H. (1844) yılında Şeyh Halil efendi ve oğlu Mustafa 
efendi tarafından yaptırılmıştır. 

Moloz taştan olan beden duvarları sekizgen plân üze
rine kurulmuş gibi görünmekte isede, köşe kenarları diğer 
kenarlarla eşit olmayıp köşelerin birleşmiş olmasından 
dolay» sekizgen gibi görünmektedir. Esasen doğu cephede 
yer alan ziyaret kısmıda durumu açıkça göstermektedir. 
Binanın esas plânı, kuzeye ayna zonozla örtülü, ziyaret 
kısmı ve buna bit iş ik köşeleri pahlı kare mekânlı esas tür
be kısmından meydana gelmektedir. Ziyaret kısmında bol 
miktarda pencere olmasına mukabil, esas kısımda sadeca 
her kenar ortasında birer penceresi vardır. Türbe kısmının 
köşeleri küçük eksedra nişlerle genişlet i lmişt ir. Bu kısmın 
üst örtüsü de ayna tonoz olmakla beraber köşelerdeki ek-
Medralarla ayna tonozun köşeleri üçgen satıhlar halinde-
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Aşağı Tekke Türbe Plânı 

dir. Türbenin kapısı üzerindeki kitabede, 
1 — Delil-i Ruhi huda kütb-i arifin idi himen 

fuyuzi tuttu enamı Halii efendinin 

2 — Teceddüt etti yüzünden tarik-i saban-i 
gönüller oldu begâmi Halil efendinin 

3 — Bu irtikale tarihi tamdır irfan 
Cinane döndü mekânı Halil efendinin (1259). 

okunmakta olup, türbe içinde Şaban Veli Hulefasından Şeyh 
Halil efeendi ile 1268 H. de ölen Halii efendinin oğlu Me-
sud gömülüdür. 
AŞAĞI HAMAM : 

Kit ir ler mahallesi, Bolu caddesinde bulunur. XIV yy. 
sonunda Yıldırım Bayezit devrinde yapılmış olduğu Riva
yet olunan hamamın beden duvarları moloz taştan yapıl-
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Bolu Oerrde Aşağı Tekke Giriş Kapısı 

Aşağı Tekke Türbe Kitabesi 
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mış kubbe kasnakları dört köşe, kubbeler ise kiremit le kap
lıdır. Soyunmalık ahşap, 6 x 4 m. ebadındaki soğukluk kıs
mı ise tonozla örtülüdür. Sıcaklık dar bir koridoru takiben 
4 x 7 m. ebadında dikdörtgen plânlı bir hacimden ibarettir. 
Ortada kubbe ve bu kubbenin iki yanında tonozla örtülmüş 
eyvanlar yer alır. 

KİLİSELİ (TÜCCAR HANI) : 
Kit i l ler mahallesi saraçlar sokağındadır. Yapılışı 100 

yıl öncesine giden han, birçok ilçe merkezinde bulunan 
hanlara benzemekle beraber, şehir içi durak hanları t ip i
nin ilkel örneklerinden birini teşkil eder. 

Dikdörtgen plânda olup, güney cephede bulunan bü
yük yuvarlak kemerli cümle kapısı ve bu kapı arkasında 
yer alan dar, uzun giriş eyvanı iç avluya açılmaktadır. Ha
nın avlusu etrafında sıralanan iki kat halindeki hücreler
den alt kattakiler ahırları, üst kattakiler ise ikmete tah
sis edilen odaları teşkil etmektedirki , bu odalar sivri be
şik tonozla örtülmüştür. Batı kenarda sekiz hücre bulun
masına rağmen kuzey kenarda sadece iki hücre vardır. 
Doğu kenardaki hacimler ise yıkılmış olduğundan yeniden 
yapılmışlardır. 

GEREDE ESKİ ÇAĞA KÖYÜ YILDIRIM CAMİİ : 
Gerede Bolu arasında yeni çağa kasabasından 3 km. 

mesafede Eski çağa köyündedir. Kaynaklara göre XIV yy'-
dan kaldığı ve Yıldırım Bayezit devrine ait olduğu bil inen 
camii Dikdörtgen plânda, kırma çatılı basit bir yapıdır. 
Bugünkü cami onarımlarla yenilenmiş olmakla beraber 1,20 
m. kalınlıktaki beden duvarlarının eski camii'e ait olduğu 
sanılmaktadır. Mekânı örten ahşap tavan ince çıtalarla ka
re bölümlere ayrılmaktadırki, bu durumun orjinal tavana 
uygun olarak yenilenmiş olduğunu gösterir. 

8,35x15,25 m. eb'adındaki camiin kuzey kısmından 
yer alan yüksekçe bir sahanlıktan kapalı son cemaat yeri
ne gir i l ir. İki yanda son cemaat yerine açılan iki penceresi 
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ile bu pencereler ortasındaki kapının açıldığı ibadet mekâ
nında kuzeyde iki ahşap sütunun taşıdığı ahşap pencere
lerden, batıdakiler dikdörtgen ve taş sövelidir. 
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Bolu Eski Çağa Yıldırım Camii 

ESKİ ÇAĞA YILDIRIM HAMAMI : 

Cami ile aynı devirde 791 H. (1388) de Yıldırım Baye-

zit adına yapılmış olan Eski Çağa Hamamı, küçük fakat mi

mari bakımdan önemi olan bir yapıdır. Hamamın batı kö

şesindeki küçük çıkıntı hariç tutulacak olursa bütünü dik

dörtgen plân meydana getirmektedir. Bu gün esas so

yunmahk yıkılmış, fakat son yıllarda eser restora edilir

ken enine uzanan dikdörtgen soyunmahk yapılmıştır. Buna 
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rağmen batı kısımda, önünden geçen dere kıyısında kalın
tıları belli olan esas soyunmalığın kare olduğu anlaşılmak
tadır. Kenarları 3,75 m. olan soğukluğun üzerini örten kub
be üçgen intikalidir. Batı kenarda soyunmahk duvarı di
binden açılmış kapı ile 3,90x5.45 m. ebadındaki sıcaklığa 

geçilir. İki bölüm halindeki sıcaklıkta birinci bölüm daha 
geniş ve kubbee ile örtülüdür. Kuzeyde kalan ikinci bölüm 

ise daha basık küçük ve eyvan şeklindedir. Batı köşede 
tromplarla kubbeye geçilen eyvanın yarım kubbesi di l im
lidir. Sıcaklığın doğusunda iki halvet hücresi yer alır. Bun
lardan kuzey doğudakinde köşeler istir idye şeklinde tromp
larla kubbeye geçilmekte, kubbe içi ise tepeye doğru da
ralan yıldızlarla dekora edi lmiştir. Diğer hücre ise gene üç 
yönde pandantif intikall i fakat kubbe içi sadedir. 

Kuzey batıda küçük çıkıntı meydana getiren kısım ise 
helalara ayrılmıştır. Yapının bütün duvarları moloz taş fa
kat tuğla hatıllarla takviyelidir. 
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GEREDE 

ESKİ ÇAĞA'DAKİ TÜRBE : 
Eski Çağa, Yıldırım Camii doğusunda bulunmaktadır. 

Kime ait olduğu bi l inmemekte, fakat muhtemelen bura
da bulunan diğer eserlerle bir l ikte aynı tarihte yapılmış 
olabileceği sanılmaktadır. Kare planda basit bir yapı ol
makla beraber Osmanlı Türbe mimarisinin t ipik örnekle
rindendir. 

Eski Çafcada Türbe 

GÖYNÜK GAZİ SÜLEYMAN TAŞA CAMİİ : 
Şehrin doğusundaki meydanca yeralmaktadır. Osman

lıların ilk yerleşme yerlerrh-g'en biri olan Göynük, aynı za
manda, Süleyman Paşanın ikâmet ettiği evinin bulunduğu 
yer olarakta bi l inmektedir. Süleyman Paşanın adına yapılmış 
olan muhtelif yerlerdeki camilerden ilkinin burada yapıl
mış olduğu ileri sürülmektedir. 

Vakıf kayıtlarına göre ilk cami 1331 - 1335 yılında ya 
pılmış, fakat muhtemelen ahşap olan bu cami yıkılmış ol
duğundan yerine en son Sultan II. Abdülhamitin emri il» 
bugünkü camii yapılmıştır .17.70 x 16.10 m. eb'adındaki ya
pı geç devir mimarisinin karekteristik özelliklerini akset-
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Göynük Gazi Süleyman P a ş a Camii Plânı 
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Göynük Süleyman Paşa Camii 

t irmektedir. Göynüğün yaşlılarının bel irtt ik ler ine göre es
ki cami 1875 yılında meydana gelen büyük sel esnasında 
yıkıldığı ve 1878 de de, bugünkü caminin yapıldığı söylen
mektedir. 

Yüksek bir su basman katı üzerinde kesme taştan 
yapılmış dikdörtgen plânlı, beden duvarları üzerini kire
mitle kaplı ahşap tavanlı bir çatı kapatmaktadır. Kuzey 
kısımda yer alan iki katlı son cemaat yeri ve bunun arka
sında sade ve basit ibadet mekânı bulunmaktadır. 
AKŞEMSETTİN TÜRBESİ : 

Göynük Gazi Süleyman Paşa Camii avlusunda bulun
maktadır. İstanbul'un fethinde manevi yönden büyük etkile
ri olan, o devri lerin büyük Üim adamı Akşemsettin Hazretle
r i . Hacı Bayramın ölümünden sonra, Ankara'da Bayramı tari
katında Ömer Sekkin ile olan kırgınlığından, Ankara'dan 
kalkarak önce Beypazarına daha sonrada Göynüğe gelerek 
burada yerleşmiş 1459 da öldükten sonra 864 H. (1964) yılın
da burada bir türbe yapılmıştır. Ne gariptir ki , kendisinin 
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® 
Göynük Akşemsettin Türbesi Plânı 

bayrami tarikatında kırgın bulunduğu Ömer Sekkin, (Bıçak
çı Ömer)'inde Türbesi Göynükte bulunmaktadır. 

Osmanlı i l im dünyasının bu büyük kişisinin adına ya
pılmış olan türbe altıgen planlıdır. Kesme taştan yapılmış 
beden duvarlarının her kenarında sivri kemerl i niş içinde, 
dikdörtgen ve ağaç söveli pencereler yer almaktadır. Pah-
lı saçak si lmeleri ile nihayetlenen beden duvarları üzerini 
kurşun kaplı kube örtmektedir. Türbenin kuzey doğu köşe
sinde bulunan gir iş kapısı gene sivr i kemerli niş içinde
dir. Kapı kemeri üzerindeki alınlıkta Kitaba bulunmakta
dır. Kenarlardaki alt sıra pencerelerin üzerinde alçı şebe
keli ikinci sıra pencereler yer alır. Türbe içinde ceviz ağa
cından yapılmış sanduka, i lk devrin ahşap işçi l iğinin çok 
değerli örneğidir. 
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ÖMER SEKKİN TÜRBESİ : 

Hacı Bayram Veli mürit lerinden, Akşemsett in' in arka
daşı Ömer Sekkin'in Türbeside Akşemsett in Türbesinin 
biraz doğusunda 100 m. i lerisinde bulunmaktadır. 853 H. 
(1449) yılında yapılmış olduğu ileri sürülen eser hakkında 
çeşit l i tarihler veri lmektedir. Ömer Sekki'nin ne zaman Öl
düğü katiyetle bi l inmemektedir. Fakat Akşemsettinden 
sonra öldüğü muhakkaktır. Araştırmalara göre 1520 de öl-
düğüde i leri sürülmektedir. Bu bakımdan türbenin katiyet
le hangi tarihte yapıldığı bi l inmemektedir. Hatta türbenin 
yapılışı hakkındabir de rivayet bulunmaktadır. Burası eski 
Bağdat yolu olduğundan gelip geçen kervanlardan birinin 
reisi tarafından gördüğü rüya üzerine inşaa ett irdiği riva
yet edilmektedir. 

Yüksek bir platform üzerinde yer alan türbe sekizgen 

plânlı olup, kuzey cephede arazinin meylinden faydalanı-

Göynük Ömer Sikicin Türbesi 
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larak yüksekçe bir platform üzerinde iki sütunlu revak yer 
almaktadır. Tamamen kesme taştan yapılmış olan Türbe 
klasik Osmanlı Türbe mimarisinin, bir örneğidir. İki kade
me halindeki su basman kısmı üzerinde dört köşeli kaideli 
si l indirik sütunlar ve bu sütunlara oturan stalaktit l i klasik 
başlıklar yer alır. Sütunlar gergi demirleri ile birbirine bağ
lanmaktadır. Kesme taştan olan sivri kemerlerin kenar 
pt;ıfilasyonu duvarlardan küçük bir gir int i ile belirlenmiş
tir. Türbe üzerini kurşun kaplı küçük bir kubbe örtmekte
dir. Sekizgen plândaki duvarların birer kenarı boş bırakıl
mak suretiyle duvarlara açılmış olan pencereler prof i l l i 
taş söveli ve üzerleri sivri kemer alınlıklıdır. 

Türbe önündeki revağa açılan giriş kapısı revak zemi
ninden bir basamak yüksek olup, giriş kapısı gene pence-
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relerde olduğu gibi sivri kemer alınlıklı kapı ise yay kemer
lidir. Kapı kemeri üzerindeki kitabe yerinde kitabe kar
tuşu bulunmakta isede kitabe yoktur. Türbe içinde Ömer 
Şekkine ait bir sanduka bulunmaktadır. 
SÜLEYMAN PAŞA HAMAMI : 

Süleyman paşa camiinin kuzey doğusundaki düzlükte 
yer almaktadır. İlk defa Gazi Süleyman Paşa tarafından 
1338-1335 tarihinde Süleyman Paşa tarafından cami ile 
bir l ikte yaptırılmıştır. 

Çifte hamam olarak teşki l olunmuştur. Her iki kısım
da soyunmalık ve sıcaklık yanyanadır. Erkekler soyunma-
lığına batı köşedeki kapıdan gir i lmektedir .Soyunmalığın 
trompları ve bu tromplar arasındaki küçük nişler İç mekâ
na hareketli bir görünüş kazandırmaktadır. Mekânı örten 
kubbe ortasında dokuz delikl i bir tepe penceresi yer al
maktadır. Soyunmalığın kuzey batısında bulunan ve içice iki 
niş arkasında yer alan soğukluk gir işi soyunmalık zemi
ninde daha aşağıda kalmaktadır. Soyunmalık arkasında 

Gazi Süleyman Paşa Hamamı Plânı 

Bolu Göynük Gazi Süleyman Paşa Hamamı Soyunmahğı 

beşik tonozla örtülü küçük koridorun b a t l ı n d a gene beşik 
tonozla örtülü helalar yeralır. Gerek koridorun ve gerekse 
hela tonozunun ortasında tavana açılan konik pencereler 
mekânı aydınlatır. Kare plânlı soğukluğun doğusunda sivri 
kemerli büyük bir eyvan ve bu eyvan ortasında gene sivri 
kemerli niş açılmıştır. Soğukluğun batı ucunda batı kena
rının yarısı genişliğinde gene sivri kemerli eyvan yer alır. 
Küçük eyvanın altından sıcaklığa geçilmektedir. Üç eyvan-
lı sıcaklığın üzeri yarım kürevi kubbe ile örtülmekte, ey
vanlar beşik tonozlarla kapatılmış bulunmaktadır. Kuzey 
batı, güney-doğu köşelerde üç adet köşe hücresi olan sı
caklığın, güney doğu ve güney batı köşelerdeki hücrele
rin kubbe içleri d i l iml i olarak yapılmıştır. Kubbe intikalleri 
Türk üçgenleri ile sağlanmaktadır. 

Kadınlar kısmında, soğukluk daha küçük ve kubbeli bir 
hacimdir. Sıcaklıkta, Erkekler kısmına göre çok küçük, hal
vet hücreleri ufak ve gene Türk üçgen intikall ıdir. Hama
mın beden duvarları kesme taş, üst örtü ise tamamı kire
mit le kaplıdır. 
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MUDURNU YILDIRIM BAYEZİT CAMİİ : 
Yıldırım Bayezit tarafından, şehzadeliği zamanında 

784 H. (1382) yılında Hamam ve medrese ile bir l ikte yap
tırılmış olan Mudurnu Yıldırım camii, şehrin aynı zaman
da en büyük ve abidevi eseridir. Camiin kitabesi olma
makla beraber, biraz i lerisinde bulunan hamamın kapısı 
üzerindeki kitabe ve vakfiye £özetinde eserin yapılışı hak
kında kesin bilgi bulunmaktadır. 1776. 1839 ve 1900. 1956 
yıllarında müteaddit defalar onarım görmüş yıldırım camii-
nin biraz üzeride ve doğusunda bulunması gereken medre
se bugün mevcut değildir. 

Tamamı kareye yakın dikdörtgen plândaki camiin ku
zey kısmında 21 m. kenarlı ve 19 m. çapında büyük bir kub-
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bonin örttüğü ibadet mekânı önündeki son cemaat yeri uç 
bölüm halinde olup orta kısım kapalı, yanlar ise açık ola-
ı.ık inşaa edi lmişt ir . Son cemaat yerinin sivri kemerli 
olan yan bölümleri örten kubbeler üçgen intikal t i ve oval, 
Orta bölüm ise yanlardan daha gösterişl i ve sanatkarane-
dlr. Büyük bir niş içindeki cümle kapısı büyük mermer sö-
velerden meydana gelen dikdörtgen şeklinde olup, üst kö
şelerden kavisli üzengilerle süslüdür. Cümle kapısı arka
sında yer alan kare bölümün üzerini örten kubbe yivl idir. 
Bu kısımdaki beden duvarlarına açılmış ikinci cümle kapı
sı gene kademeli nişler ortasında yer almakta, fakat bu 
defa birinci kapıdan daha küçük ve esas karekterini kay
betmişt ir. Oldukça büyük bir kubbe ile örtülmüş olan iba
det mekânında kubbe çapı 19,43 metre olup, Osmanlı mi
marisinde büyük kubbe yapılması buradada, daha ilk devir 
lerden it ibaren denenmeye başlandığını göstermektedir. 
Kubbenin çok büyük olması, duvarların bu ağırlığı taşıyabi
lecek güçte olmasını gerektirdiğinden, eserin duvarları, 1,60 
m. kalınlıkta ve masif bir görünüşe sahiptir. Kubbenin in-

Mudurnu Yıldırım Camii tçi 
377 



tikali köşe trompları ile sağlanmakta olup tromp özengileri 
kalın duvar parçaları üzerine oturmaktadırki ibadet mekânı 
içinde çıkıntı yapan bu parçalar aynı zamanda duvarları 
destekler. Doğu ve batı kenarlar ortasında büyük ve sivri 
kemerli nişler yer almaktadır. Kuzeyde 8 ahşap sütun ta
şıdığı mahfel camiin cümle kapısı aksında içe doğru kavis
lidir. 

Kıble duvardaki mihrap kısmen bozulmuş olmakla be
raber, dikdörtgen çerçeve içinde kenar bördürü kartuşlar
la süslenmektedir. Bunlardan iki uzun kartuş arasında bir 
kabara yer alır. Mihrap nişi çok kenarlı, niş kavsarası ka
demelidir. Taç kısmını iki güzel kabara süsler. 

Beden duvarlarının hemen hemen tamamı moloz taş, 
saçak si lmeleri işe pahlı düz si lmelidir. Camiin kit levi 
mimarisinde çok az pencere açılabilmiştir. Kubbe kasnağı 
dışta normal ölçülerden daha yüksektir. Minare kare taş 
kaide üzerinde kısa si l indirik gövdelidir. 
MUDURNU SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ : 

Yıldırım camiinin batısındadır. Kanuni Sultan Süley
man camii olarak bi l inmektedir. Dikdörtgen plânda yapıl
mış olan camiin tavanı ahşap, çatısı ise kiremit le kaplıdır. 

378 Mudurnu Sultan Süleyman Camii 

Mimari yönünden fazla bir değer taşımamakla beraber, 
ahşap tavanında güzel bir geçme bulunmaktadır. Cami üze
rinde herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Fakat neye gö-
ye göre Sultan Süleyman camii denildiği de bilinmemek
tedir. 
YUKARI HAMAM : 

Mudurnunun en güney kıyısı olan havlu mahallesinde-
dir Bugün belediye tarafından işleti len yegane hamam olan 
yukarı hamam kapısı üzerindeki kitabede 1317 H. yılında 
yapılmış olduğu kaydedilmektedir. 

Küçük bir hamam olmakla beraber hamamların esas 
kısımlarını meydana getiren soyunmalık, soğukluk ve sı
caklık kısımları buradada bulunmaktadır. 

Kare plânda olan soyunmalık ahşap tavanlıdır. Soyun
malık ortasında bir f ıskiyel i havuzu bulunmaktadır. Soyun
malık güneyindeki bir kapıdan dar ve uzun bir koridora 
gelinmekte olup bu kısmın batısında helalar yeralmakta-
dır. Güneydeki başkabir kapıdan beşik tonozla örtülü dik
dörtgen hacimli soğukluğa geçil irki bu kısmın tonozu ortası
na açılmış iki konik pencereden mekân aydınlanmaktadır. 
Doğu kısımda bulunan sıcaklık, kare plânda ve üçgen inti-
kalli bir kubbe ile örtülmüştür. Güneyde gene Türk üçgen
leri ile kubbeye geçişi sağlanan iki özel halvet hücresi ile 
hamam plânı tamamlanır. 
YILDIRIM HAMAMI : 

Mudurnu büyük cami mahallesinde, Yıldırım camiinin 
karşısında bulunmaktadır. Yanından geçen ana yolun sevi
yesi yukarda kaldığından, Hamamın, Erkekler soyunmalığı 
haricinde diğer kısımları basık kalmaktadır. 

Erkekler kısmı giriş kapısi üzerindeki kitabe ve Vak
fiye özetinde 784 hh (1382) yılında Yıldırım Bayezit tarafın
dan Ömer.Bin İbrahim'e yaptırılmıştır. Kapı üzerindeki ki
tabede : 

1 — Ammere Hâze-I hama mel mubareke el-emir-ül kabir 
2 — El Müeyyedü bilizzi vel ihsan Sultan 
3 — Bayezid Bin Murad Bin Orhan halledallahü devletihi 

fi sene evbaa ve sana nine ve seb'a miye, cümleleri 
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okunmakta olup ayrıca bir taş üzerinde «Ammera 

Ömer Bin İbrahim» 

yazılıdır. 
Bütün yapıda duvarlar moloz taş, sadece saçak silme

leri kesme taştan ve taşlar arası derz yapılmıştır. Güney 
ve kuzey kısımda çok gir int i ve çıkıntı olan duvarlar ve bu 
duvarlar üzerindeki kiremitl i çatı çok karışık bir plân gös
termekte isede, aslında bu kısımların yanlarına yapılmış 
ilavelerle bu karışıklık ortaya çıkmaktadır. 

Sıcaklıkları ile yan yana olan hamamın, Erkekler so-
yunmalığı doğuda, Kadınlarınki ise batıda kalmaktadır. Ka-
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re plân üzerine kurulmuş beden duvarları ve bu duvarlar 
üzerinde çok yüksek olan kasnak önce si l indirik, daha son
rada sekizgen hale gelmektedir. Fakat üst örtüyü teşkil 
eden kubbe bu sekizgen kasnak içine gizlenmiş, üzeride 
pramit şeklinde basık kiremit l i bir çatı ile örtülmüştür. Gi 
riş cephesinde duvarlar çok kalın ve bu kalın duvarlar ara 
sında giriş bir dehliz şeklinde olup, kapı üzeri mukamas 
larla süslenmektedir. 

Soyunmalık kısmını örten büyük kubbenin intikali bak-
lavalı üçgenlerle sağlanmakta kubbe ortasında sekizgen 
aydınlık feneri, mekânı aydınlatır. Ortadaki büyük fıskiyeli 
havuz esas karekterini korumaktadır. 

Batı kenar ortasındaki büyük niş içinde soğukluğun 
giriş kapısı yer almaktadır ki, bu kapının üzeri mukarnas-
larla süslenmektedir. Kapı arkasında bir metre kenarlı çok 
küçük bir koridor yeralmaktadır. Bu ufak koridorun üzeri 
ocak bacası şeklinde yükselmektedir. Kuzey kısmında 
ikinci bir kapıdan gene birinci koridor gibi bacalı başka 
bir kısma geçilmektedir. Üç bölüm halinde bir birine bağ 
lanan bu küçük koridorların, sıcaklık ve soğukluk kısım
larından gelen kokuların çıkması için yapılmış olduğu an
laşılmaktadır. Soğukluk gir işinin kuzeyindeki dikdörtgen 
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plânlı, Türk üçgenleri ile intikali sağlanan bir kubbe ve bu 
kubbenin iki yanındaki boşlukları kapatan gene üçgen sa
tıhlarla muhteşem bir görünüş kazanmaktadır. Kubbeli 
kısmın güneyi sivri beşik tonozlu eyvanla genişlet i lmiş 
ve eyvan zemini seki şeklinde yükselt i lmişt ir . Güney duva
rında gene sivri kemerli büyük bir niş ile küçük dolap niş
leri yer alır. Soğukluğun kuzey duvarında ise tekrar bir 
niş ve bu niş üzerinde mukarnaslarla kapanmaktadır. So
ğukluğun kuzey batı köşesindeki kapıdan tekrar dar bir kori
dora geçi lmektedirki, ilk koridor gibi bu kısımda üzeri ocak 
bacası şeklindedir. Bu koridorun güneyinden ikinci bir ko
ridora geçilmektedir. Koridor nihayetinde dikdörtgen bir 
hacim bulunmaktadır. Dikdörtgen olan plânı Önce üçgen
lerle üst kısım daraltılarak altıgene geçi lmekte, sonrada 
orta kısım kubbe ile örtülmüştür. Güneyde diğer bir dik
dörtgen hacim daha yeralmaktadır. 

Batıda esas sıcaklığa açılan kapı bulunmakta olup, or
tada kare plânlı göbek taşının bulunduğu büyük kısım ye-
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ralmakta, bunun doğu ve batı kenarları büyük eyvanlar ha
linde orta kısma açılmaktadır. Üst örtü gerek ortada ve 
gerekse eyvanlarla baklavaiı bir sistemle çok zengin bir 
mimari dekorasyona sahiptir. Erkekler sıcaklığının en muh
teşem olan tek bir hacim halinde sıcaklığa açılan özel 
halvet hücresidir. Burada dört kenar ortasından başlayan 
mukarnas ayakları yer almaktadır. Orta kısımda sekizgen 
fener ve ortasındaki küçük aydınlatma pencereleri ile ay
dınlanan tavan muhteşem bir görünüşe sahiptir. 

Erkekler kısmının bu kadar muhteşem ve sanatkâıane 
/apılmış olmasına karşılık Kadınlar kısmı çok sade ve be-

Bolu Mudurnu Yıldırım Hamamı tçi 

lirli bir takım hacimlerden ibarettir. Kadınlar soyunmalı-
ğı kareye yakın dikdörtgen plânda ahşap tavanlıdır. Soğuk
luk birbiri arkasına gelen iki kare hücreden meydana gel
mekte ve intikali Türk üçgenleri ile sağlanmaktadır. Erkek
ler sıcaklığının hemen hemen arkasında olan kadınlar kıs
mı sıcaklığı, erkekler kısmındakinden biraz daha küçük, fa
kat aynı şekilde ortada kubbe, yanlarda iki eyvandan mey
dana gelmektedir. Burada yer alan özel halvet hücreleri 
erkekler kısmındakinin aksine yanyana iki kare hücreden 
ibarettir. Sıcaklık özel halvet hücreleri arakasını, her iki 
kısımda da külhan ve sarnıç kısımları kapatmaktadır. 
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BURDUR ŞEHRİNİN KISA TARİHÇESİ: 
İç Anadolunun Güney-batısında bulunmaktadır. Eski 

kaynaklarda Mimobrama (göl şehri) adını taşımaktadır. 

İlk kurulan şehir bugünkü bulunduğu yerde deği ldi. 
Bir kaç defa yer değişt irmiş olan şehrin bugünkü adı Or
taçağda bu bölgeye verilen Polydorion isminden geldiiğ 
sanılmaktadır. 

XIV yy'm başlarında bu bölgede Selçukluların yerine 
kurulmuş olan Hamit Oğulları Beyliğini görmekteyiz, Fa
kat, şehir merkezinde eser bırakmamakla beraebr, Selçuk
lular devrinde. Burdur yakınından geçen ve Anadolu içle
rine giden Antalya kervan yolunun önemi ve Bucak ilçesi 
yakınındaki iki büyük kervansarayın önemi çok büyüktür. 
Şehrin merkezinde ise Hamit oğullarının Muzafferiye med
resesi Hamit Oğullarının bölgedeki varlığını rotaya koy
maktadır. 1329 senesinde buradan geçen İbn. Batuta Bur-
4ur'a suyu bol ve bahçelik bir belde olarak tarif eder, ve 
Burdur kalesinin bir tepenin üzerinde olduğunu kaydeder. 

XIV yy. sonlarına doğru Yıldırım Bayezit devrinde Os
manlı idaresine katılmış olan Burdur, uzun süre Anadolu 
eyaletinin Namîd-ili (İsparta) sancağına bağlı bir kaza ha
linde iken daha sonra Konya vilâyetine bağlanarak sancak 
ve vilâyet haline get ir i lmişt ir . 

BURDUR İLİ ve İLÇELERİNDE BULUNAN ESERLER 
BURDUR ULU CAMİİ : 

Şehrin merkezinde Pazar mahallesinde alan pazarı düz
lüğünde şehre tamamen hakim olan bir yerde yeralmakta-
dır. Mevcut Vakıf kayıtlarına göre camiin ilk yapılışı, Ha-
mitoğulları zamanında 700 H. (1300) tarihinde Hamitoğlu 
Dündar bey tarafından yapılmıştır. İlk cami daha sonra ha-
rab olmuş ve aynı yere 1162 H. (1749) yılında Çelik Meh
met Paşa tarafından ikinci defa yapılmış, fakat bu camide 
1930 yılındaki depremde yıkılınca 1935 yılında neoklasik 
tarzda bugünkü bina yapılmış bulunmaktadır. 

Bütünü ile muntazam bir plân göstermeyen eserin iba
det mekânı büyükçe bir kare plân meydana getir ir. Bugün-
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kii yapı kesme blok taşlardan yapılmış olup, gerek beden 
duvarları ve gerekse sivri kemerli pencereleri son yüzyılın 
yeni akımı olan Neo klasik tarzın belirgin özell ikletini ta
nımaktadır. Selçuklu ve Beylikler devrinin karekteristik mi
mari özelliklerinden Ulu camilerde olduğu gibi Burdur Ulu 
camiinde de biri kuzeyde diğer ikisi doğu ve batı cephe
lerde olmak üzere üç "cümle kapısı bulunmaktadır. Beden 
duvarlarında iki sıra halinde yeralan sivri kemerli iki sıra 
halindeki pencereler klasik geleneği devam ettirmektedir. 
Kuzey cephede beden duvarlarından daha alçak fakat ayrı 
bir yapı şeklinde çıkıntı teşki l eden son cemaat yerinin 
doğu ve batı kenarlarında birer, kuzeyde ise üç sivri ke
merli açıklığı bulunmaktadır. Evvelce açık olan bu açıklık
ların içleri sonradan camekânlarla kapatılarak kapalı bir 
son cemaat yeri meydana get ir i lmiş bulunmaktadır. 

Eserin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde yeralan 
kare kaideli minarelerinin gövdeleri si l indire yakın çok 

Burdur Ulu Camii Ge.ıel Görünüş 
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kenarlı, sere altları ise klasik baklava ve stalaktiklerle süs
lenmiştir. Ancak şerefe altındaki bu süsler Anadolunun 
hemen birçok yerinde görülebileen ahşap minarelerin şere
fe altlarındaki süsleri andırmaktadır. Minarenin şerefe kor
kuluklarının yüzeylerine oyulmrş geometrize bezemeler kla
sik gelenekten ayrılmakta ve geçdevir mimari bezemele
rinin özelliğini ihtiva etmektedir. Klasik oluklu kiremit ça
tı ile örtülmüş olan mekan zeminden oldukça yüksek ah
şap cavanlıdır. Eserin ilk yapılışından kalmış olan oyma be
zemelerle süslü ahşap minberi bugün Burdur müzesinde 
bulunmaktadır .Çok girift ve zengin bitki motiflerinin süs
lediği dikdörtgen panacuklardan meydana gelen minber 
yüzeylerinde panocukları düz pevrazlar birbirine bağlamak-
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tadır. Hutbe kısmı düz ve üzeri açıktır. Altta tezyini ke
merli üç açıklık bulunmaktadır. 

Cami 1971 depreminde büyük hasar görmüş ve son 
durumuna göre bazı kısımları yeniden yapılmıştır. 
SELİMZADE CAMİİ VE TÜRBESİ : 

Şehrin doğusunda yeralmaktadır. Türbe kitabesine gö
re I304 H. tarihinde yapılmış olan eserin, boyuna dikdört
gen olan plânı ilk anda yadırganmakta isede bazı yerler
de bu şekil camilere rastlamak mümkün olmaktadır. Ca
miin türbe ile birlikte yapılmadığı ve muhtemelen türbe
den daha eski olduğu sanılmaktadır. Moloz taştan yapılmış 
olan beden duvarlarında yeralan pencereler iki sıra halin
de olup, bunlardan alt sıradakiler yuvarlak taş kemerlidir. 
Yapının kuzeykısmmda bugün ahşap direklerin taşıdığı son 
cemaat yerinin bulunduğu fakat burada evvelce sundurma-
lı ve kapalı son cemaat yeri bulunduğu izlerinden anlaşıl
maktadır. Minarenin kaidesi taş fakat intikal kısmından 
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Burdur Selimzade Camii Kuzey Cephesi 

i t ibaren gövde ahşaptır. Evvelce taş olan minarenin 1330 
depreminde (1914 de) yıkılması ile ahşap olarak yapıldığı 
söylenmektedir. Ahşap minarenin ustaları Kahya Oğlu Ha
cı Osman ve kardeşi Hacı Hüseyindir. 

Kuzey cephede son cemaat yerine açılan cümle kapı
sı taştan dikdörtgen bir çerçeve içinde tek kanat teşkile-
decek şekilde dar ve yuvarlak kemerlidir. Kapı kemerinin 
iki köşesini iki küçük rozet süslemektedir. 

Camiin Kuzeybatı köşesinde ve minare kaidesine bi
t iş ik olarak kesme taştan yapılmış olan türbe kare plân
lıdır. Üzerindeki kitabeye göre 1304 H. tarihinde Selimzade 
Hacı İsmail tarafından yaptırı lmıştır. Camiin daha evvel 
yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmakta isede 
türbenin doğu ve güney cephesinde bulunan pencereler 
camiin alt sıra pencereleri ile büyük yakınlık göstermesi 
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bakımından cami ile bir l ikte yapılmış olabileceği ihtimal 
dahilindedir. Kuzeyde camiin minare kaidesinin yanına açı
lan türbe kapısı gene yuvarlak kemerlidir. Kapının doğu
sundaki küçük pencere ise diğer pencerelerle tezat teş
kil eder. Mekân küçük bir kubbe ile örtülmüştür. 

Türbe kitabesinde : 

Sene 1304 
Kesretü hayral ve meberrat... 
Tam iden Selimzade (Savunzade) Hacı 
İsmail ağanın revzalarıdır 

yazısı okunmaktadır. 
HIDIRLIK TÜRBESİ : 

Hıdırellez (Hıdırlık) denilen bahçeler arasında 
Muhtdmelen XIV. veya XV ci yüzyıl 

Tamamı kesme taştan yapılmış olan Türbe altta kare 
plânlı olup kapı eşiğinden yukarısı sekizgendir. Büyük bir 
kısmı toprağa gömülmüş olan eserin çevresinde üst kısım
larına ait taşlar yeralmakta olup sekizgen kısmın biraz da 
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Burdur Hıdırhk Türbesi Plânı 

ha yüksek olduğu ve pahlı bir silmeyi takiben pramit ça
tılı bir külahla örtülü Oıouğu anlaşılmaktadır. Dış kenarlar
da zeminin dolmuş olmasından dolayı bütün kenarlar aynı 
yükseklikte olmayan türbenin köşelerinde kareden sekizge
ne geçilen köşe pahları büyük üçgen satıhlar halinde olup 
pahların başladığı hizada Doğu ve Batı kenarlara dikdört
gen iki küçük pencere açılmıştır. Kuzey kenarda gene pah 
köşeleri hizasında iç içe daralan profilasyonlar içinde yek
pare taş söveli ve basık yay kemerli kapı yeralır. Bugün 
kü zeminden 4 taş sırası tahminen 150 cm. yüksekte olan 
kapıya duvarlardan konsol şeklinde 4 basamak mer
divenle çıkılmakta ve kapı önünde küçük bir sahanlık bu-
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Ilınmakta isede basamaklar kırılmış sadece belirgin kalın
tıları görülmektedir . 

İç kısımda tamamı sekizgen plânlı olan yapının, as
lında iki kısım olduğu ve altta bir kaptanın, cenazelik bu
lunduğu görülür. Fakat her iki kısmı ayıran döşeme ahşap 
olup kripta kısmı dar bir seki ile m'hayetlenerek döşeme
nin bu seki üzerine oturduğu anlaşılır. Duvarlar içte sıva-
sız ve dışta olduğu gibi kesme taştır. Doğu pencere içte 
üst üste iki kemerlidir. Güney ken#r pahlı profillerle ka-
demeleşen iç içe nişler ve bu nişler ortasında üst kısmı 
mukarnas dolgulu mihrap yeralır. Mekânın üzerinin içten 
kubbe ile örtülü olduğu tahmin edilrpektedir. 
TABAK HAMAMI : 

Ulu camiin kuzey doğusunda tabakhane camii bitişi-
ğindedir. Vakıf kayıtlarına göre (XV. YY.) 1523 tarihinde 
Şeyhülislâm Bedayi efendi tarafından yaptırılmıştır. 

Ahşap çatı ile örtülü kare plânlı soyunmalık kısmının 
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Burdur Tabaklar Hamamı Plânı 

iki yanında çıkıntılar meydana getiren sıcaklık kısmı ile 
kasaba hamamlarının tipik bir örneğini teşkil eden hama
mın büyük bir özelliği bulunmamaktadır. Fakat tarihi özel
liği bakımından muhafaza edilmektedir. Moloz îaştan ya
pılmış olan beden duvarlarında yeralan kapı ve pencere
lerin çıkıntılı işlenmiş kesme taş söve ve silmeleri geç 
devir özelliğini aksettirmektedir. Soyunmalık kısmının ki
remit çatısı ortasında yeralan ahşap fener soyunmalığı te-
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Soyunma Kısmı (Güney Cephe) inşaat Yapılmak istenilen Saha 

peden aydınlatmaktadır. Soyunmalığın kuzey duvarındaki 
bir kapıdan dikdörtgen plânlı fakat iki kenarındaki kemer
lerle genişleti lerek kareye çevri lmiş olan soğukluğu küçük 
bir kubbe örtmektedir. Soğukluğun kuzey batısında dışarı
da çıkıntı teşkileden helalar ve sıcaklık yeralmaktadır. Pan
dantifti kubbe ile örtülmüş olan sıcaklığın güneyinde iki 
küçük kubbeli hücre, sıcaklığın halvetini teşki l eder. Bu
gün hamamın yerinde bazı kalıntılara rastlamak mümkün 
olmaktadırki, bunların muhtemelen ilk hamama ait olduğu 
sanılmaktadır. 
ÇAVDIR GÖLHİSAR DENGERE KÖYÜ C A M İ İ : 

Çavdır nahiyesine 1 5klm. mesafede Dengere köyü
nün hemen girişinde yeralmaktadır. Muhtemelen XVI veya 
XVII YY. aitt ir. 

Eserin boyuna dikdörtgen şeklinde gelişen plânı üzerine 
kurulmuş olan beden duvarları doğu cephe haricinde ta
mamen moioz taştandır. Beden duvarlarının yüksek olması 
nedeniyle taş duvarlarda belir l i aralıklarla ağaç hatıllar 
kullanılarak duvarların sağlamlığı arttırı lmıştır. Bütünü ile 
dıştan fazla bir hususiyet göstermeyen beden duvarlarının 
sadece köşelerde kullanılmış olan spolien kesme taşlar ilk 
bakışta dikkati çekmektedir. Beden duvarlarında iki sıra 
halindeki pencerelerden alt sıradakiler dikdörtgen fakat 
sivri kemer alınlıklı, üst sıradakiler ise sivri kemerlidir. 
Yapının en ilgi çekici yanı dış cephelerde doğu cephesi 
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olup son cemaat yeri burada yeralmaktadır. Güney yan du
varın uzantısı ile dört adet mermer sütun parçası üzerine 
oturan dört köşe ağaç direklerin taşıdığı ve iki kat halinde
ki ön kısmı açık son cemaat yer i , Anadolu evlerinin hayat
larını andırmaktadır. Merdivenle çıkılan üst kattan aynı za
manda cami içine açılan bir kapı ile ibadet mekânının ku
zey kısmında ikinci kat halindeki kadınlar mahfeline gir i l i r . 
Son cemaat yerinin kıble duvarında yeralan si l indir ik mih
rabından bu kısmın aynı zamanda yazın namaz kılmak için 
kullanıldığını göstermektedir. Eserin doğu cephesindeki 
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Çavdur Dençeve Köyü Camii Tavan Detayları 

son cemaat yerinin ikinci katının üzeri saçaklarda kavisli 
konsollar şeklinde çıkıntılarla genişleyen ağaç kir işlerle 
kapatılmış olup bu kir işlerin de üzerleri çok zengin aşı 
boyalı nakışlarla bezenmiştir. 

Kuzey doğu köşede kare kaideli minarenin pramidal 
pabuç kısmı ince bir kordonla kesildikten sonra çok kenar
lı bir gövde ile devam etmekte ve boğumlu bir bileziği ta 
kiben üçgen çıkıntılarla genişleyerek şerefeyi meydana ge
t ir i r . Petek ıksmı gövdeden biraz daha ince olan minare
nin üstü konik bir külahla nihayetienir. 

Ağaç direklerle desteklenen üst örtü mekânı, kıble du
varına dikey üç nefe ayırmaktadır. Kalın ve dörtköşe kiriş
lemelerle kaplanmış olan neflerde orta kısım diğerlerin
den biraz daha yüksek ve kiriş uçlarının kavisleri ile ke-
setl i bir görünüş arzetmektedir. Bütün tavanda kirişler 
üzerini kaplayan tahtalar ince çıtalarla küçük geometrik 
bölümlere ayrılmakta ve bu bölümlerin araları kırmızı, sa-
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r ı , yeşil ve beyaz renkli aşı boyalı palmet, kıvrık dal, ve 
rozetlerden meydana gelen moti f ler le süslenmiştir. Bilhas
sa bu nakışları eserin tarihinin aydınlatılmasında büyük 
önem taşımaktadır. İç mekânın kuzey kısmında ikinci bir 
kat halinde bulunan mahfel doğu nef üzerinde i leri doğru 
çıkıntı teşki l eder. Mihrab sade ve yarım si l indir ikt ir . 
BUCAK İNCİR KERVANSARAYI : 

Bucak i lçesinin 7 Kim. batısında İncirdere köyü yakı
nında bulunmaktadır. Selçuklu hükümdarlarından Gıysettin 
Keyhüsrev bin Keykabut tarafından XIII cü yüzyılda yapıl
mıştır. 
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Avlulu kervansaraylardan olup kapalı kısım büyükçe 
bir dikdörtgen plân meydana getir ir. Kuzey yönde küçük 
bir tepenin yamacından başlaya avlu kare plânlı ve kalın 
yüksek duvarlarla çevri l i iken bu duvarların büyük bir kıs
ım yıkılarak toprağa gömülmüştür. Kalıntılardan köşelerde 
Çıkıntılı payandalarla takviye edildiği anlaşılan avlu duvar
dın güney kenarda ayrıca gene kare payandalı olup orta 
I I l ımda giriş kapısının yeralması gerekmekte ise de du-
varların fazla tahrip olmasından yeri belli değildir. 

Avlunun kuzeyinde uzun dikdörtgen plânlı yapının ba
lı duvarları, önündeki tepeden sellerin getirdiği topraklar
ın tonoz hizasına kadar dolarak kapanmıştır. Fakat gene de 
dış yapının özell ikleri açıkça belli olmaktadır. Kervansa
rayın kesme taştan yapılmış beden duvarları her kenarda 
olmak üzere köşelerde ve kenar ortalarında bulunan pa
yandalarla takviye edi lmişt ir. Dıştan gelecek hücumlara 
karşı bir kalenin burçları şeklinde olan bu payandalar ta-

Burdur İncir Hanı Genel Görünüş 



mamen birbirinin aynı olmayıp batı kenar ortasında kare 
si l indir ik olarak teşkil olunmuştur. Doğu ken-ardakilerden 
bir i beş kenarlı diğeri ise gene si l indirik olup doğu batı 
kenarı eşit bölümlere ayıran bu payandaların aralarına ker
vansarayın içini aydınlatan ikişer adet mazgal pencere 
açılmış bulunmaktadır. Kuzeyde ise orta kısma açılan tek 
bir pencere yer alır. Gayet muntazam kesme taşlardan iti
nalı ve sade bir işçi l ikle meydana get ir i lmiş olan kervan
sarayın güney cephesi önünde avlunun bulunması dolayı-
sı ile payandalarla takviye edi lmemiş, fakat orta kısımda 
Selçuklu yapılarının karekteristiği olan abidevi taç kapı ya
pılarak eşsiz bir güzellik meydana get ir i lmişt ir . Tamamen 
düz bırakılmış olan kenarların ortasında avluya çıkıntı teş
kil edecek şekilde düzenlenmiş kapının kenarları sade bı
rakılmış olmasına mukabil, önyüz ve kapı nişinin içi eş
siz bir sanat anlayışı içinde mimari ile uyuşacak şekilde 
süslenmiştir. Küçük bir eyvan teşkil eden kapı nişinin iki 
köşesi, üzeri, ince hatlarla kartuşlara ayrılmış, sütünceler-
le yuvarlatılmıştır. Üst kısma lotus bitkisinin süslediği yu
karı doğru genişleyerek dışarı doğru taşan başlıkla süs
lenmiştir. Sütun başlıklarının üzerinde her iki yanda, ince 
oyulmuş rozet şeklinde iki kurs yeralır. Eyvan kemerleri
nin başladığı hizalarda yüksek kabartma halinde iki arslan 
f igürü ve bu arslanların belleri üzerinde gene kabartma ola
rak iki güneş kursu cephenin plastik tezyinatını meydana 
getir ir. Anadoluda pek az eserde görülebilen bu plastik 
unsurlardan arslan f igürü, hükümdarın kuvvet ve kudretini, 
güneş ise hakim olduğu ülkeleri sembolize ettiği sanılmak
tadır. Güneş kurslarının hizasından başlayan eyvan kemeri 
di l iml i olarak yapıldığından cephe profi l inde alt yüzeye 
uygun bir şekilde di l imli profi lasyon meydana getirmek
tedir. Onbeş adet yekpare taştan meydana gelen kemerin 
yüzeyi iki sıra halinde birbirine geçmiş hatlarla süslenmiş
tir. Kervansarayın bütün cephelerinde olduğu gibi üst kı
sımların da taşları dökülmüş ve eyvan kemerleri çıplak 
kalmıştır. Üst kısımlara doğru herhangi bir tezyinatın bu
lunup bulunmadığı bil inmemektedir. Fakat eyvan'ın dış ke-
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narlarında, içeride örgülü dışarıda geometrize oymalı bor
dur yukarı doğru yükselmekte olup bu tert ip başka hiçbir 
yapıda görülmemektedir. 

Büyük nişin iki yanında küçük yan nişler yeralmakta 
clup bunlar sade bırakılmışlardır. Köşeleri süsleyen sütun 
başlıkları hizasında başlık genişl iğince iki yan duvarı kap
layan derin oyulmuş kıvrık dal ve yaprak mot i f l i panoların 
üzerinde içe doğru bir kavisle yeralan özengi s i lmeleri 
niş üzerini daraltmakta arslan f igürler inin başı hizasında 
oluklu taşlarla radyal bir düzen içinde alınlık kapı üzerin? 
süsler. 

Eyvanın arkasında orta koridora açılan basık yay ke
merli kapı iki kanat halinde düzenlenmiş ve kapı kemeri
nin üzengileri içte çıkıntı meydana get irmişt ir . Bunlardan 
girişe göre mukarnas dekorlu sağ üzenginin altına iki sa
tır halinde küçük bir kitabe yazılmıştır. Cümle kapısının 
yay kemeri üzerinde ve d i l iml i eyvan kemerinin içini ta-

tncir Hanı Orta Nefi 
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mamen dolduran dört satır halindeki inşaa kitabesi bulu
nur ki, bu havalide yeralan kervansaraylar içinde en bü
yük kitabe panosunun İncir kervansarayında olduğu görü
lür. 

Cümle kapısının açıldığı ve aynı zamanda kervansa
rayın kuzey, güney istikametinde simetr i aksını teşkil eden 
orta koridor, kapının iki yanından itibaren sıralanan karşı
lıklı 12 payeyi bir leşt iren sivri kemerler üzerinde beşik 
tonozlarla örtülmüştür. Orta bölümün üzeri kare olarak 
yükselmekte ve bu kısmın üst örtüsünün kubbe olması ge
rekmekte isede, kare kısmın kubbe intikalinnin üzeri yı
kılmıştır. Orta aksın iki yanında sıralanan payeler sivri ke-
merlerle birbir leri ile bir leşt ikler i gibi tonoz altında da to-
nozlari takviye etmektedirler, İki yanda üçüncü ve dördün 
cü sıra payeler, orta kemerlerden daha alçak fakat bu ker-
n: (loi|iı, k ı n istikametinde birbirleri İle birleşmektedir. 
Y.ın bölümlerin ÜZOllerl ise doğu-bat ı istikametinde uza-
n.m s i v r i i>eşıl< lo ı ıo/hı ı l.ı or l ı ı lemk, y.m bölümler eyvan 
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incir Ham Kitabesi 

İnşai elamanların hemen hepsinde ince yonu kesme 
taş kullanılmış olan kervansarayın, tonozlarının altında ye-
ralan mazgal pencereler üzerleri radyalvari kemerlerle bir
leştir i lmiş olması i lgi çekici bir görünüş arzetmektedir. 
Selçuklu kervansarayları arasında plân ve inşaa bakımın
dan Antalya Alara han ile büyük benrzerlik gösteren İncir 
hanın üst kısmında kale şeklinde bir müdafaa yerinin bu
lunduğu tahmin edilmektedir. Kervansarayın güneyinde 
birtakım yapı kalıntıları bulunmakla beraber, bunların ma
hiyetleri tam olarak bi l inmemektedir. Gene yamacın kıyı
sında bulunan su yolları ve çeşme bu gün dahi fonksiyo
nunu devam ett irmektedir . 
BURDUR SUSUZ H A N : 

Burdur Antalya yolu üzerinde, Bucak kasabası yakı
nındaki, Susuz köyünde bulunmaktadır. Düz bir arazi üze
rinde kurulmuş olduğundan bütün uzuvları ile günümüze 
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gelmiştir. Hemen hemen tamamı sağlam vaziyette olup 
köylülerce, ağıl olarak kullanılmaktadır. Esarin yapılışına 
ait herhangi bir kitabe bulunmamakla beraber, gerek bu 
güne kadar yapılmış olan araştırmalar ve gerekse eserin 
mimari yapısı. Tam bir Selçuklu eseri olduğunu göstermek
tedir. Muhtemelen 13 yy. ikinci yarısına ait olduğu anla
şılan Kervansarayın, bütünü kareye yakın muntazam bir 
dikdörtgen plân meydana getirmekte, batı kenar ortasında 
büyük cümle kapısı, kuzey ve doğuda beden duvarlarını 
destekleyen ikişer büyük payanda beden duvarlarından çı
kıntı teşki l etmektedir. 

Tamamı blok kesme taşlardan yapılmış olan kervan
sarayın beden duvarları bir kale duvarı gibi sağlam ve ma

Burdur Susuz Han Plânı 
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şift i r . 

Batıdaki cümle kapısı haricinde sadece kuzey ve gü
ney kenarlarda ikişer adet mazgal pencerenin dar açıklık
ları dışarı açılır. Büyük cümle kapısı, iç içe daralan profi-
lasyonlarla ve bu prafilasyonların taş bezemeleri ile muh
teşem bir görünüşe sahip bulunmaktadır. En dışta dar ve 
geometrik geçmeli bir bordur 3 kenarı dolaşmakta, bunun 
içinde pâhlı bir yüzeyde sade örgü motif i ve içte gene çok 
karmaşık geometrik geçmelerden meydana gelen bir bant 
kapının üç kenarını dolaşır. İçteki bu bant üzerinde yer 
yer konmuş rozetler, masklar ve ejder f igürleri işlenmiş 
bulunmaktadır. 45 derecelik pah silmesi içinde partalin 
ana hatları belli olmaktadır. İki köşede, üzeri örgülerle be
zemeli iki sütunce ve bu sütuncelere oturan çifte başlık
lar partal nişinin köşelerini süslemektedir. Üstte gene par
tal nişleri pahlı olarak yeralmakta köşe dolgularını ajurlu 
iki kabara süslemektedir. Kemer içi ise arabeskelerle do
nanmıştır. Niş üzerinde altı kademe halinde mukarnas de-
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korları bulunmaktadır. Partal nişinin iki yanında iki küçük 
niş yeralmaktadırki bu nişlerinde köşelerinde gene örgülü 
sütunceler yeralmakta, niş kemerini sınırlayan prafilasyo-
nun içine ise sütunlar üzerinden başlayarak tepede birle
şen iki ejder f iguru yapılmıştır. Niş köşe daldunlarında 
karşılıklı iki melek f iguru yer almaktadır. Yüksek kabartma 
olarak yapılmış bu melek f igurlan tam manası ile plastik 
değerlere sahiptir. 

Kervansarayın ana giriş kapısı kalın taş söveli ve yay 
kemerli olup, blok taşlardan yapılmış kapı kemeri üzerinde 
bir mazgal pencere açıklığı bulunmaktadır. 

Beden duvarları üzeri tamamen toprakla kapatılmış 
fakat arka kısım gene kesme taş kaplamalı olarak kule 
şeklinde yükselmektedir. Kalıntıtılarmdan pahlı saçak sil
mesi ile nihayetlenen bu kısımda üzerini içte kubbe dışta 
toprak dam kapatmaktadır. 

İçte cümle kapısının arkasında teşekkül eden, orta 
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aks üzerindeki Boyuna sivri beşik tonoz ile buna dik yan
lardaki 5 nef halindeki tonozlar mekânı örtmektedir. Üst 
örtüyü 16 kare paye taşımakta olup tonozlar payeler üze
rine oturan profi l l i kemerlerle desteklenmektedir. Orta kı
sım kule şeklinde yükselmekte ve kesme taştan kubbe 
ile örtülmektedir. Kubbe eteğini balık kılçığı dekorlu bir 
bilezik dolaşır. 
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TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 
Tarihi ve manevî değerleri bakımından mil letimiz için 

bir medeniyet hazinesi olan ve maddî varlığı milyarları 
bulan Vakıflar, atalarımızın hayır yapma amacı ile sonsuz-
laşan iradeleri doğrultusunda yüz yıllardan beri halkımı
za dini, sosyal ve kültürel alanlarda sürekli hizmet yapan 
kuruluşlardır. Türkiye Vakıflar Bankabi bu varlıkları eko
nomik yönden değerlendirmek, malî yönden onlara yar 
dım etmek ve vakıf hizmetlerine katkıda bulunmak amacı 
ile kurulan tek bankadır. 

Bankanın böyle bir amaçla kuıulmuş olması, onun 
çağdaş bankacılık anlayışını benimsemesinde ve uygula
masında önemli bir unsur olmuştur. 

1954 yılında özel bir kanunla kurulan ve kurulduğu 
günden bugüne kadar büyük hamleler yaparak Bankacılık 
sahasında hızla gelişen Türkiye Vakıflar Bankası, Perso
nelin nitelik ve yeteneği, hizmet binalarının mimarisi, halk
la olan il işkiler, ekonomiye hizmet ve topluma karşı so
rumluluk, dış muhabir Bankalarla i l işkiler, muhasebede 
elektronik beyin ve otomasyon sisteminin uygulanması ba
kımından çağdaş Bankacılık anlayışına uymayı ve onu 
gerçelkeştirmeyi değişmez temel ilke olarak kabul etmiş
tir. Onun, büyüme ve gelişme yolunda gösterdiği başarıda 
böyle bir inancın etkisi büyüktür. 

BANKANIN KURULUŞ AMACI: 
Banka, her türlü banka muamele ve hizmetlerini yap

ma gibi genel; Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Mülhak Va
kıflara ait taşınmaz mallar ile işletmelerin idare, idame ve 
işleti lmeleri için gerekli muamele ve teşebbüslere giriş
mek, mazbut ve mülhak vakıfların Bankacılık hizmetlerini 
ve Vakıfların veznedarlık işlerini yapmak gibi özel bir amaç 
ile kurulmuştur. 

Özel amacın bir gereği olarak Bankaya taşınmaz mal 
alıp satmak ve taşınmaz mal karşılığında ikraz yapmak 
yetkisi ver i lmişt ir . Bu bakımdan Bankanın asıl görev ve 
amacı varlığı milyarları bulan Vakıflar İdaresine ait para 
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ve taşınmaz malların bankacılık tekniği ve özel Hukuk 
hükumıcrıne göre idare, idame ve işleti lmesidir denile
bil ir. Banka kanun ile kendisine verilen bu görevler ne
deniyle memleketimizdeki Bankacılık sistemi içinde Va
kıflar giib sosyal hizmete dönük bir sektörün tek bankası 
olmak niteliğini kazanmıştır. 
BANKA SERMAYESİNİN HUKUKİ YAPISI VE ÖZELLİĞİ : 

Banka sermayesi, Bankanın özel amacına uygun bir hu
kuki yapıya sahiptir. 

Bankanın, her biri 500.— TL. değerinde 400 bin paya 
ayrılmış ikiyüz milyon TL. tutarındaki sermayesi A, B, C 
ortak gruplarından oluşmaktadır. Sermayesinin % 55 i A 
grubu ortaklarına ait bulunmaktadır. A grubu payları Va-
grubu ortaklarına, % 20 si B grubu ortaklarına, % 25 i C 
kıtlar Genel Müdürlüğüne, B grubu payları Mülhak Vakıf
lara, C grubu payları ise gerçek ve tüzel kişilere tahsis 
olunmuştur. Bir anonim ortaklık şeklinde kurulan Banka
nın sermaye dağılımı kuruluş kanunu ile tespit edilmiştir. 

BANKANIN MİLLİ EKONOMİYE VE VAKIFLARA HİZMETİ : 
Aşağıda gösterilen bilgilerden anlaşılacağı üzere 

Banka, 1954-1976 faaliyet döneminde halkımızın göster
diği ilgi ve güven sayesinde mevduat, Plasman, kâr ve 
şube sayısı bakımından Banka sistemi içinde ağırlığını 
duyuracak bir düzeye erişmiştir. Bu mutlu sonucun elde 
edilmesinde güven ve sevgiden doğan i l işkileri ile mudi ve 
müşteri lerinin, başarılı hizmetleri ile de tüm personelinin 
katkıları büyük olmuştur. 

Banka, plasmanları ve Işt irakları ile memleketimizin 
ekonomik kalkınmasına kalkınma plânlarının ön gördüğü 
hedefler doğrultusunda önemli hizmetlerde bulunmuş ve 
kârının % 75 ini Vakıflara ayırmak suretiyle amacını ger
çekleşt irmişt ir . 

Bankanın yirmi üç yıllık faaliyeti beş yıllık dönemler 
ve 1976 yıl sonu itibariyle aşağıda gösteri lmişt ir. 
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BANKANIN İŞTİRAKLERİ : 
Türkiye Vakıflar Bankası, memleketimizin endüstriel 

ve sınai gelişmesinde, iştirakleri ile destek olmak ödevini 
de kendi bünyesine uygun bir nisbette yerine getirmek
tedir. 

İştiraklerinin başında 102.370.000,— Lira ile Taksim 
Otelcil ik A.Ş. gelmekte, bunu 30.225.000,— Lira ile Kara
deniz Bakır İşletmeleri A.Ş., 29.000.000,— Lira ile Keban 
Holding ve D.Ç. San. A.Ş.. 20.000.000,— TL. ile Lassa Las
tik Sanayi A.Ş., 15.000.000.— TL. ile İskur-İşçi İş Adamı 
Kimya San. Kuruluşları AŞ., 7.500.000,— TL. ile Nusaybin 
Teks. Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve diğer 27 iştiraki takip et
mektedir. 

İştirakleri için taahhüt ettiği sermaye miktarı 
314.697.500,— TL. sı olup, bunun 253.647.500,— TL. sı 
ödenmiş durumdadır. 



Her yıl ve özellikle son yıllarda öğünülecek bir tem
po ile artan gelişme sürati .kaynakları ve yurdun her kö
şesinde açtığı şubeleri Türkiye Vakıflar Bankasını Türkiye 
Vakıflar Bankasını Türkiye ekonomisinin esaslı mali daya
naklarından biri haline get irmişt ir . 
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