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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

MATRAKÇI NASUH’UN GÖZÜNDEN BAZI ANADOLU KENTLERİNİN 

ÇÖZÜMLEMESİ

 MESUT YANCI 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk- İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı 

Bu çalışmada 16. yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) 

öne çıkmış sanatçı ve bilim adamı Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i 

Irakeyn-i Sultan Süleyman Han adlı minyatürlü el yazmasında yer alan bazı Anadolu 

kent tasvirleri incelenmiştir. El yazmasında tasvir edilen çok sayıdaki kent arasından 

Kütahya, Konya, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Adana ve Eskişehir kent tasvirleri seçilip 

bu tasvirlerde her bir kentte betimlenen anıtsal yapılar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tespit edilen yapıların kentteki hangi yapıyı görsel olarak temsil ettiğine dair fikirler 

ortaya atılmış ve aynı zamanda kentlerin 16. yüzyıldaki durumlarına ilişkin kent 

okumaları yapılmıştır. Kentlerde yer alan savunma, ibadet, sosyal, siyasi ve eğitim 

yapıları tasvirleri belirlenmiş ve bunların nasıl bir tipolojiye sahip olduğu ve temsil 

ettiği yapıların plan özellikleriyle ne kadar örtüştüğü tartışılmıştır. Ayrıca yapılan 

tespitler sonucu günümüze ulaşabilen, kısmen ulaşabilmiş ve ulamamış yapıların da 

tespitleri yapılarak yapıların 16. yüzyıldaki görünümlerinden günümüze kadar olan 

süreçte değişimleri ve orijinal görüntüleri üzerinden çıkarımlarda bulunulmuştur. 

Matrakçı Nasuh’un tasvir ettiği kentler birçok Anadolu kentinin en eski 

görüntülerini sunar ve aynı zamanda bu kent tasvirlerinde yer alan anıtsal yapıların 

da ilk görüntülerine ulaşılır. Kentlerde öne çıkan yapıları tek tek ayrıntılı bir şekilde 

resimleyen Matrakçı Nasuh her kentin kendi dokusunu ve yapı gruplarını öne 

çıkarmıştır. Örneğin Kütahya tasvirinde bir tepe üzerinde yer alan Kütahya Kalesi 

tasvirini ve merkezde yer alan Ulu Camii ve Vacidiye Medresesi’ni temsil eden 

yapıları öne çıkarmıştır. Konya savunma yapıları olan dış sur ve Gevale Kaleleri, 
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merkezde yer alan Alâeddin Köşkü ve sur dışındaki Mevlâna Külliyesi tasvirleri en 

dikkat çekici tasvirlerdir. Kayseri’de dış sur ve merkezdeki çifte minareli bir yapı en 

dikkat çekici betimlemelerdir. Erzurum’da dış sur içerinde yer alan çifte minareli 

medrese tasvirleri kentteki eğitim yapılarının varlığına dair izlenimleri yansıtır. 

Bitlis’te topografyasıyla dikkat çeken dağlık bir arazide resimlenen kent, iç kale, dış 

surlar ve sur dışı yapılaşma olarak üç bölümde gösterilmiştir. Adana’da bir nehir 

kenarında gösterilen kent iç kale, Ulu Camii Külliyesi, çarşı-pazar ve hamam 

tasvirleriyle öne çıkar. Son olarak Eskişehir’de ise Osmanlı dönemine ait bir külliye 

olan Kurşunlu Külliyesi tasviri ve kentte su yapılarının yoğunlukta olduğu Ilıca 

Mevkii’nin tasviri en göze çarpan betimlemelerdir. 

Matrakçı Nasuh’un kent minyatürlerinden ayrı olarak 16. yüzyıl sonrası 

kentlere uğrayan batılı seyyahların gravürlerine de yer verilerek kentlerin ve kentlerde 

bulunan yapıların değişimleri görseller üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Aynı 

zamanda kent ve ketlerde yer alan anıtsal yapıların bilgilerine ilişkin detaylı 

anlatımlara da kentlere uğrayan yerli ve yabancı seyyahların anlatılarından 

yararlanılmıştır. Tüm bu tespitler sayesinde görsel malzemelerin (minyatür, gravür, 

resim, fotoğraf) tarihi bir belge olarak kullanıma dair çıkarımlar yapılmıştır. Kent ve 

kentlerde bulunan yapılara ilişkin yapılacak araştırmalarda ve olası restorasyon 

projelerinde başvurulacak kaynakların başında gelen görsel belgelerin ne kadar 

güvenilir ve gerçekçi olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Ek olarak tüm bu görsel 

kaynakların Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Mimarlık Tarihi, Coğrafya ve birçok 

disipline araştırma alanı açtığı ve kayda değer veriler sunduğu da araştırma sonucunda 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menazil, Anadolu kentleri, 

minyatür sanatı, Kütahya, Konya, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Adana, Eskişehir 



 

ABSTRACT 

Master’s Thesis  

Analysis of Some Anatolian Cities Through the Eyes of Matrakçı Nasuh 

MESUT YANCI 

İzmir Katip Çelebi University 

Graduate School of Social Sciences  

Department of Turkish -Islamic Archaeology 

In this study, some depictions of Anatolian cities were examined in the 

miniature manuscript of Matrakci Nasuh, an artist and scientist who stood out 

during the 16th century Kanuni Sultan Süleyman period (1520-1566). Among the 

many cities depicted in the manuscript, the depictions of Kütahya, Konya, Kayseri, 

Erzurum, Bitlis, Adana and Eskişehir were selected and the monumental structures 

depicted in each city were tried to be identified. Ideas were put forward about 

which structures were visually represented in the city and at the same time, urban 

readings were made about the conditions of the cities in the 16th century. Depictions 

of defense, worship, social, political and educational structures in these cities were 

determined and how they had a typology and how much the structures they 

represented corresponded to the planning characteristics. As a result of the 

determinations made, the structures that survived, those that partially reached and 

did not reach the present day were also determined and inferences were made on 

the changes and original images of the structures from their appearance in the 16th 

century to the present day. 

The cities depicted by Matrakçı Nasuh offer the oldest images of many 

Anatolian cities, and at the same time, the first images of monumental structures 

in these depictions of this city are obtained. Matrakçı Nasuh, who painted the 

prominent buildings in the cities in detail, highlighted the texture and building 

groups of each city. For example, The depiction of Kütahya Castle on a hill and 

the buildings representing the Grand Mosque and Vacidiye Madrasa in the center. 
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The depictions of the outer fortifications and Gevale Castles, the Alâeddin Palace 

in the center and the Mevlâna Complex outside the wall are the most remarkable 

depictions. In Kayseri, the outer wall and the double minaret in the center attract 

attention, while the depictions of the madrasa with double minarets in Erzurum 

reflect the impressions of the existence of educational structures in Erzurum. Btilis, 

which is pictured in a mountainous area in Bitlis that stands out with its 

topography, is shown in three sections as an inner castle, outer walls and out-of-wall 

construction. 

The city, which is shown by a river in Adana, stands out with its depictions of the 

inner castle, grand mosque complex, bazaar and bath. Finally, in Eskişehir, the 

depiction of the Kurşunlu Complex, a complex belonging to the Ottoman period, 

and the depiction of Ilıca Mevkii, where water structures are predominant in the 

city, are the most distinguishable depictions. 

Apart from the urban miniatures of The Matrakçı Nasuh, engravings of western 

travelers who visited the cities after the 16th century were also included and the changes 

of the buildings found in the cities were tried to be explained through the visuals. At 

the same time, detailed explanations about the information of monumental structures 

in cities and kets were used by the local and foreign travelers who visited the cities. 

Thanks to all these findings, inferences were made about the use of visual materials 

(miniature, engraving, painting and photography) as a historical document. A full 

understanding of how reliable and realistic these visual portrayals are is yet to be 

discovered. In turn, however, this can be applied to further research and possible 

restoration projects to be carried out on the structures in these cities. In addition, it was 

seen that all these visual sources opened research areas and presented significant data 

to History, Art History, Archaeology, Architectural History, Geography and many 

disciplines. 

Keywords: Matrakci Nasuh, Beyan-ı Menazil, Anatolia cities, miniature art, 

Kütahya, Konya, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Adana, Eskişehir 
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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada 16. yüzyıl Kanuni Sultan döneminde (1520-1566) öne çıkmış 

sanatçı ve bilim adamı Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan 

Süleyman Han adlı minyatürlü el yazmasında yer alan bazı Anadolu kent tasvirleri 
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tasvirlerde her bir kentte betimlenen anıtsal yapılar tespit edilmeye çalışılmıştır. Tespit 

edilen yapıların kentteki hangi yapıyı görsel olarak temsil ettiğine dair fikirler ortaya 

atılmış ve aynı zamanda kentlerin 16. yüzyıldaki durumlarına ilişkin kent okumaları 

yapılmıştır. Kentlerde yer alan savunma, ibadet, sosyal, siyasi ve eğitim yapıları 

tasvirleri belirlenmiş ve bunların nasıl bir tipolojiye sahip olduğu ve temsil ettiği 

yapıların plan özellikleriyle ne kadar örtüştüğü tartışılmıştır. Ayrıca yapılan tespitler 

sonucu günümüze ulaşabilen, kısmen ulaşabilmiş ve ulamamış yapıların da tespitleri 

yapılarak yapıların 16. yüzyıldaki görünümlerinden günümüze kadar olan süreçte 
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GİRİŞ 

16. yy. Osmanlı döneminde bilim adamı, silahşor ve ressam olarak

nitelendirilen Matrakçı Nasuh’un, Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk İran seferini (1534-

1536) konu alan Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han adlı 

minyatürlü el yazması1, Anadolu’da bulunan birçok kentin ilk görsel temsillerini 

içermektedir. (İ. Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi TY 5964) 1534’te başlayıp 1536’da son 

bulan seferi konu alan ve 1537’de hazırlanmış olduğu düşünülen2, kendi türünde 

“Menazilname” olarak adlandırılan eserde yer alan kent tasvirleri, Anadolu kentlerinin 

16. yüzyıldaki durumları hakkında araştırmacılara görsel anlatım olarak birçok fikir

vermektedir. Eserin İran seferini konu almasından ziyade içeriğindeki kent tasvirleri, 

kentlerin tarihsel geçmişi açısından önem taşır ve tasvirlerin görsel bir belge olma 

özelliğini de ortaya koyar.  

Farklı bir tasvir etme yöntemi belirleyip, kenti kuşbakışı resmeden Nasuh, 

kentin içinde var olan yapıları da izleyiciyle karşı karşıya getirecek şekilde 

betimlemiştir. Burada “çoğulcu bakış açısıyla” tasvirleme yapan3 sanatçı, genellikle 

yapıları ana cepheden gösterip, onları mimari ve süsleme detaylarıyla öne çıkarmıştır. 

Sanatçının kentlerdeki yapıları stilize ederek tasvir etmesi yapıların orijinal 

hallerine uzaktır. Fakat tasvir edilen yapıların mimari özelliklerine bakarak ve kentin 

hangi konumunda resmedildiğini saptayarak, ayrıca süsleme detaylarından da 

faydalanarak yapı tespitlerinde bulunulabilir. 

Yapıları çoğunlukla ön cepheden ve nadir olarak da yan cepheden gösteren 

Nasuh, yapıları genellikle bir podyum üzerinde betimlemiştir. Böylelikle yapıların 

sınırlarını belirginleştirmiş ve onları ön plana çıkarmayı amaçlamıştır. 

Bu araştırmada Beyan-ı Menazil’de yer alan kent tasvirlerinin görsel bir belge 

olarak kullanılabilirliğinin saptanması ve kent tarihçileri, mimarlık tarihçileri, 

1 Yurdaydın, H. G., “Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn, TDV İslam Ansiklopedisi”, C. 6, 1992, s. 27. 
2 Denny, Walter B., “A Sixteenth Century Architectural Plan of Istanbul”, Ars Orientalis”, VIII, 

Michigan, 1970, p. 49. 
3 Tükel, U., Beyan-ı Menazil’in Resim Dili: Bir Yapısal Çözümleme, İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Doktora Tezi, İstanbul, 1990, s. 95. 
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restoratörler, sanat tarihçiler ve arkeologlar için bilimsel araştırmalarda somut bir 

kaynak olma niteliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Beyan-ı Menazil’de 

resmedilen kentlerin içinden güzergâh sırasına göre, Kütahya, Konya, Kayseri, 

Erzurum, Bitlis, Adana ve Eskişehir kent tasvirleri bu çalışmada ele alınacaktır. Bu 

kentlerin çalışılma sebebi ise Menazilname’nin oluşturulduğu 16. yüzyıldan itibaren 

19. yüzyıla kadar, batılı seyyahlar, Hac yolcuları, yerli seyyahlar, diplomatlar, vs.

tarafından da kentlerin sıkça ziyaret edilmesi ve bazı seyyahların, özellikle batıdan 

gelenlerin bu kentleri bir başka resimleme tekniği olan gravürlerle tasvir etmiş 

olmalarıdır. Gravürler, kentlerin panoramik görüntülerini içermesi sebebiyle onlar 

hakkında daha detaylı ve geniş çalışma ortamı sağlamaktadır. Böylece kentlerin, 16. 

yüzyılda Matrakçı Nasuh’un gözünden minyatürler aracılığı ile görsel sunumu ve 

sonraki yüzyıllarda seyyahların izlenimleriyle gravürlere yansıyan görünümleri 

karşılaştırılarak kentin zaman içinde geçirdiği değişimler ya da koruduğu kent dokusu 

hakkında genel bir fikir ortaya konmaya çalışılacaktır. İncelenecek kentlere ait tüm bu 

görsel malzemelerin, tarihi bir belge değeri taşıması; bilimsel çalışmalara kaynak 

oluşturması ve daha sonra yapılacak olan çalışmalara katkı sağlaması açısından önemli 

olacaktır. 

Kentlerin içinde var olan siyasi yapılar, ibadet yapıları, eğitim yapıları, 

savunma yapıları, ticaret yapıları ve sosyal yapılar, kenti oluşturan ögeler olması 

açısından ve bir kısmı kentin simgesi haline gelmiş yapılar olduğundan Beyan-ı 

Menazil’in resim programı içinde öne çıkmaktadır. Örneğin Konya şehrinin tasvirinde 

ticaret mekanlarının nerede toplandığı açıkça bellidir ve bu mekanlar, kentte ticaretin 

nerede canlandığına dair fikir oluşturmaktadır. Erzurum’un tasvirinde ise eğitim 

yapıları olan medreseler öne çıkmaktadır. Kentin simgesi haline gelen üç anıtsal yapı 

İlhanlı dönemine ait olup, yapılar minyatürde en göze çarpan mimari kurgu olarak 

izleyiciye yansır.  Ayrıca Anadolu’da etkinliğini sürdürmüş Selçuklular, Anadolu 

Beylikleri, İlhanlılar ve Osmanlı Devleti’ne ait birçok yapının, hangi kentte daha çok 

izlerinin bulunduğunu bu minyatürlerde okunabilmektedir. Kütahya’da 

Germiyanoğulları ve Osmanlı yapılarının, Konya’da Anadolu Selçuklu Devleti 

yapılarının, Adana’da Ramazanoğulları yapılarının ve Erzurum’da, İlhanlı yapılarının 

yoğunlukta olduğu rahatça anlaşılır. Dolayısıyla bu çalışma Beyan-ı Menazil’in resim 
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programı üzerinden kentlerin 16. yüzyıldaki şehir ve mekân kurgularını ve bu kurguyu 

oluşturan tarihsel, sosyal ve kültürel süreci irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Günümüze ulaşamayan ya da bir kısmı ulaşmış yapıların görünümleri de 

minyatürlerde bulunmaktadır. Buna en iyi örnek Konya Alâeddin Köşkü’dür. Konya 

tasvirinin tam merkezinde yer alan köşkün mimari detayları köşk hakkında ayrıntılı 

fikirler verir. Bu ve bunun gibi yapıların dönem kaynakları, seyyahların anlatıları, 

monografik çalışmalar, gravür, fotoğraf gibi başka görsellerin sunduğu bilgiler 

eşliğinde değerlendirilerek mimari özelliklerinin saptanması ve olası restorasyon 

projelerinde minyatürlerin belge olarak kullanılabilirliğinin sorgulanması çalışmanın 

bir başka amacı olacaktır. 

Tüm bu veriler bağlamında kentlere ait günümüze gelmiş görsel malzemeler 

(minyatür, gravür, çizim, resim, fotoğraf) eşliğinde, kentlerde meydana gelen 

değişiklikler, kentlerin tarihi dokusu ve kentlerde öne çıkaran mimari yapıların 

saptanarak, görsel malzemelerin tarihi bir belge olarak kullanılabilirliğinin saptanması 

bu çalışmanın ana temasıdır. 

Bu çalışmada 16. yüzyıla ait Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil isimli 

minyatürlü el yazmasından çalışılacak Anadolu kentleri tespit edilerek, önceki 

satırlarda da belirtildiği üzere bu kentlerin 16. yüzyıldaki durumu, dönemsel 

kıyaslamalarla birlikte kentlerde yüzyıllar içerisinde ortaya çıkan farklılıklar ve 

değişiklikler ortaya konacaktır. Bu farklılıklar ve değişiklikler, görsel malzemelerle 

destekleneceği için özellikle konuyu sınırlama adına görsel malzeme açısından zengin 

veriler içeren Kütahya, Konya, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Adana ve Eskişehir kentleri 

üzerinde durulacaktır. Araştırma konusuna dahil kentler kendi içinde ayrı ayrı görsel 

malzemeleriyle birlikte ele alınacaktır. Çalışılacak olan kent minyatürlerindeki yapı 

tasvirlerine numaralar verilerek, bu yapıların kentlerde hangi yapıyı temsil ettiğine dair 

fikirler ortaya atılacaktır. 

Beyan-ı Menazil’deki kent tasvirlerinde bulunan savunma, ibadet, ticaret ve 

eğitim yapıları ile ve sosyal ve siyasi yapıların tespiti sağlanarak bunların kent kurgusu 

içindeki konumlarını belirleyen etkenler üzerinde durulacaktır. Ardından yapıların 

bugünkü kent dokusu içindeki yeri ve resimdeki konumunun örtüşüp örtüşmediğinin 

tartışılması tezin kapsamına girecektir. Görselin tasvir edildiği dönemde var olup 
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resimlenmeyen yapıların da ortaya çıkarılmasıyla kenti kent yapan yapı ögelerinin 

görsel temsilleri sanatçının bakış açısıyla birlikte ortaya konacaktır. 

  7 kent minyatürü ile sınırlandırılan çalışmada, Matrakçı Nasuh’un Beyanı- 

Menazil’indeki kent kurgusu açısından bir karşılaştırma yapılarak sanatçının resim dili 

üzerinden kenti yansıtma biçimi üzerine bir okuma yapılacaktır. 

Beyan-ı Menazil’deki kent tasvirlerinde bazen tek bazen de öbekler halinde 

karşımıza çıkan konutlar, bu çalışmanın kapsamı dışında tutulacaktır. Minyatürlerdeki 

konut tasvirlerinin mimari özellikleri kentlerin kendine has konut mimarisini 

yansıtmamaktadır. Tasvir edilen her kentte aynı mimari özellikte konutların bulunması 

bu düşünceyi destekler niteliktedir. Aralarındaki tek fark sadece konutlarda kullanılan 

farklı renk tonlamalarında gözükmektedir. Ayrıca Beyan-ı Menazil’de cami, hamam, 

medrese, kervansaray gibi yapıların sadece dış görünüşleri vurgulandığından tespit 

edilmeye çalışılacak olan yapıların iç plan özellikleri ve iç mekanlarında bulunan 

mihrap, minber, ocak, seki, kubbe geçişleri vb. gibi mimari ögeler incelenmeyecektir. 

Önceki satırlarda da belirtildiği üzere bu tezin amacı farklı bir resimleme 

yöntemi olan minyatürlerin tarihi bir belge olarak kullanımına ilişkin sonuçları ortaya 

çıkarmaktır. Araştırmanın oluşturulması için kullanılan yöntemlerde daha önce 

Menazilname adına yapılmış çalışmalarda kullanılan görseller düşük çözünürlükte 

olduğu için eserin orijinal nüshasının bulunduğu İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi ile iletişime geçilmiştir.  Çalışmada üzerinde çalışılacak olan 7 kent 

minyatürünün yüksek çözünürlüklü görüntüleri elde edilerek kent minyatürleri 

üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Yüksek çözünürlüklü görüntülerin araştırmaya 

katkısı; kent minyatürlerinde bulunan yapıların daha ayrıntılı incelenmesini ve bazı 

mimari ayrıntıların daha net bir biçimde algılanmasını sağlamıştır. 

Daha sonraki aşamada kütüphane araştırmalarına geçilmiştir. Çalışılacak olan 

kentler hakkında ve bu kentlerin içerisinde bulunan anıtsal yapılar üzerinde çalışılmış 

kaynaklara ilişkin derinlemesine araştırmalar yapılmıştır. Kentler ve anıt eserleri 

üzerine yapılmış kişisel çalışmalar, makaleler, tezler ve dergiler ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiştir. Tüm bu kaynaklara kütüphanelerden ve internet ortamından ulaşılmış 

ayrıca ulaşılamayan kaynaklar için de sahaflardan yararlanılmıştır. Üzerinde 

çalışılacak olan Kütahya, Konya, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Adana ve Eskişehir 
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kentlerinin belediyeleriyle ve bu kentlerde bulunan kütüphanelerle iletişime 

geçilmiştir. Belediyelerin ve kütüphanelerin bağlı oldukları kentler hakkında yapmış 

oldukları çalışmalara ulaşılmış, bu çalışmalar belediyeler aracılığı ile tarafımıza 

ulaştırılmıştır. Diğer kaynak taramaları ise müzelerden, kent arşivlerinden, kentlere 

ilişkin salnamalerden, şer’iye sicillerinden, tapu tahrir defterlerinden ve kentlerde 

bulunan yapıların vakfiyeleri üzerinden yapılmıştır. Üzerinde durulan kentler 

hakkında daha önce çalışılmış kent kurgusu odaklı haritalardan ve çizimlerden de 

yararlanılmıştır. Ayrıca yapı tespitlerinde yapılara ait planlar da araştırmada 

kullanılmıştır. Kentlerde var olan günümüze tamamen veya kısmen ulaşmış ya da 

günümüze ulaşamamış yapıların tespitleri sağlanarak görsel malzemelerde var olan 

yapılarla karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca tüm bu yapıların geçirdiği onarımlar ve 

değişikler de tespit edilmiştir. Bu sayede görsellerde var olan yapılarla günümüze 

ulaşabilen yapıların aralarındaki farklar ortaya çıkarılmıştır. 

Geçmiş yüzyıllara ait çalışmalardan olan seyahatnameler, yerli ve yabancı 

seyyahlar tarafından ziyaret edilen kentlere ait izleri ve kendi dönemine ait oldukça 

zengin bilgileri barındırmaktadır. Özellikle Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi ve Kâtip 

Çelebi’nin Cihannüma’sı kentler hakkında detaylı bilgiler içerdiği için araştırmada bu 

kaynaklardan oldukça fazla yararlanılmıştır. Ek olarak üzerinde çalışılan bazı 

kentlerden Eskişehir, Adana ve Konya kentlerinin Hac menzili üzerinde olmalarından 

dolayı bu kentleri ziyaret eden geçmiş dönemlere ait Hacı adaylarının notları da 

araştırmada kullanılmıştır. Yabancı seyahatnameler ise çeşitli dillerde kaleme alındığı 

için ihtiyaç duyulan bölümleri Türkçe ’ye çevrilerek çalışmaya destek sağlanmıştır. 

Seyahatnamelerden bazıları kentlerin kendi dönemine ait bilgileri ve başka bir 

resimleme tekniği olan gravürleri barındırmasıyla çalışmaya görsel bir katkı 

sağlamıştır. 16. yüzyıl kent minyatürleriyle ve daha sonraki yüzyıllara ait kent 

gravürlerinin karşılaştırılması, çalışmada görsel malzeme kullanımının niteliğini 

arttırmıştır. Ayrıca minyatürler ve gravürlerden ziyade kent görsellerini içeren 

çizimlere ve fotoğraflara ulaşılarak özellikle kentlerin içerisinde bulunan tarihi 

yapılara ilişkin karşılaştırmalar görseller üzerinden sağlanmıştır. 

Üzerinde çalışılacak olan kentlerin kuşbakışı yahut panoramik görüntülerini 

içeren minyatür ve gravürlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla 

kullanılan başka bir yöntem ise kentlere ait uydu görüntüleri olmuştur.  
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Nasuh’un Menazilname’sinde üzerinde çalışma yapılacak kent minyatürlerinin 

içinde yer alan yapı tasvirleri numaralandırılarak yapı tespitleri sağlanmıştır. 

Minyatürdeki yapının günümüzdeki kentte var olan hangi yapı olduğu veya olabileceği 

olasılıklar üzerinden sağlanmaya çalışılmıştır. Açık bir şekilde tespiti sağlanan yapının 

mimari detayları yapının günümüzdeki durumuyla karşılaştırılmıştır. Tüm bu yapı 

tespitleri Matrakçı Nasuh’un kenti hangi yönden resmettiğine, kentte tasvir edilen 

yapıların konumlarına ve bu yapıların diğer yapılarla olan ilişkisine bakılarak 

sağlanmıştır. Ayrıca Menazilname’nin meydana getiriliş tarihi (1537) baz alınarak 

tasvir edilen yapıların bu tarihten önce var olduğuna dair çıkarımlarda bulunulmuştur.  



 

1. MATRAKÇI NASUH’UN HAYATI, ESERLERİ VE BEYAN-I

MENAZİL ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

16. yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman döneminin (1520-1566) önemli

isimlerinden biri olan Matrakçı Nasuh, çok yönlü kişiliğiyle birlikte bilim ve sanat 

alanında kendini yetiştirmiş bir isimdir. Nerede doğduğu kesin olarak bilinemeyen 

Matrakçı Nasuh’un 1480’li yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir.4 Kendi ismini 

eserlerinde “Nasûh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnevî’’ olarak tanımlayan 

Nasuh’un bundan dolayı Bosnalı olduğu ileri sürülmektedir.5 Vefatının da kayıtlara 

göre saray ahırı kâhyası (ıstabl-ı amire kethüdalığı) görevi esnasında 1564 (H.971) 

yılında gerçekleştiği anlaşılmaktadır.6 

Nasuh, kendisinin bulduğu matrak7 oyunuyla ünlenip ‘’Matrakçı’’ unvanıyla 

anılsa da bazı kaynaklarda ‘’silahşor’’ olarak da tanımlanmaktadır.8 Bunun yanı sıra 

resim, hattat, matematik, savaş ve tarih alanlarında oldukça yetkin olan Matrakçı 

Nasuh, bu alanlarda birçok eser meydana getirmiştir. 

Matrakçı Nasuh’un II.  Bayezid dönemi (1481-1512) sonlarında, saray 

okulunda öğrenci olduğu bilinmektedir ve bugünkü bilgilere göre Yavuz Sultan Selim 

döneminde (1512-1520) yazı hayatına başlamıştır.9 En etkin yıllarını Kanuni 

döneminde (1520-1566) geçiren Nasuh, üç padişah dönemine de tanıklık edip, bu üç 

döneme ait bilgileri eserlerine yansıtmıştır. 

Matrakçı Nasuh ilk eserini “Cemâl el-Küttâb” ve “Kemâl el-Hüssâb” adıyla (İ. 

Ü. Türkçe Yazmalar Kütüphanesi, T 2719) matematik alanında 1517 yılında kaleme 

almıştır. 55 varak 22 fasıl halinde olan eserin nüshası 1559 yılına aittir. İki bölüm 

olarak ele alınan eserin birinci bölümünde dört işlem, kesirler, ölçekler ve bunlara 

benzer diğer konular yer alırken ikinci bölümde ise müteferrik meselelerden 

4 Unat, Y., “16. Yüzyılda Osmanlılarda Çok Yönlü Bir Bilim İnsanı: Matrakçı Nasuh”, Dört Öge 

Dergisi, S. 9, Kastamonu, 2016, s. 18. 
5 Matrakçı, N. S., Beyan-ı Menazil-i Seferi Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Haz. H. G. Yurdaydın, 

TTK Yayınları, Ankara, 2014, s. 1. 
6 Yurdaydın, H., G., “Matrakçı Nasuh”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 28, Ankara, 2003, s. 144. 
7 Yurdaydın’ın Ş. Sami’den aldığı bilgiye göre Matrak kelimesi değnek, sopa, talimci şişi, matrakçı 

ise döğmeli şişle talim öğreten kişidir. Bu oyun acemi askerlerin talimleri sırasında askerlere savaş 

taktiği öğretmek amacıyla oynanır. (Matrakçı, N. S., Beyan-ı Menazil, s. 3). 
8 Yurdaydın, Matrakçı Nasuh, s. 143. 
9 Matrakçı Nasuh, Beyan-ı Menazil, s. 2. 
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bahsedileceği ifade edilmiş ancak nüshada bu kısma yer verilmemiştir. 10 Nasuh, 

yazılan bu eseri yeniden ele almak ve eklemeler yapmak suretiyle 1533’te “Umdet el-

Hisâb” isimli eseri kaleme almıştır.11 İki bölümden oluşan eserin birinci bölümü yirmi 

iki fasıl halinde “Fuşül-i Mütenevvi’a” başlığıyla oluşturulurken burada siyakat-ı 

Arabiyye, erkam-ı Hindiyye, çarpma, bölme, tefrik, kesirlerin kesirlerle toplamı gibi 

konular ele alınmıştır. İkinci bölümde ise elli kadar meselenin çözüm yolları 

aranmıştır.12 

Savaş sanatı üzerine kaleme aldığı diğer eseri ise “Tuhfe el-Guzât” (1529) adlı 

eserdir. Eser 5 bölümden halindedir. Birinci bölüm ok ve yay, ikinci bölüm kılıç, 

üçüncü bölüm topuz, dördüncü bölüm gönder (kargı, mızrak) ve beşinci bölüm ise geri 

çekilip tekrar saldırma ile ilgilidir. Bu son bölümde Kanuni’nin oğullarının sünnet 

düğününde At Meydanı’nda yaptığı iki kâğıt kaleye ilişkin anlatımlara da yer verilir.13 

Nasuh 1520 yılında İstanbul’da, Kanuni adına Muhammed bin Cerîr el-

Taberî’nin (838-923) erken İslam tarihi, Emeviler ve Abbasiler üzerine kaleme aldığı 

meşhur “Tarih el-Rüsûl” ve “el-Mülûk’unu Mecmû’a‘el-Tevârih” adlı eserlerini 

Arapça’dan Türkçe’ye çevirmiştir. Fakat eserin devamını getirerek İslam tarihini, 

Selçuklu tarihini ve Osmanlının kuruluşundan 1551 yılına kadar olan süreci de kaleme 

almıştır.14 Üç cilt halinde olan bu eserin son cildinde 1481-1520 yıllarında geçen 

olaylar Târîh-i Sultân Bâyezîd ve Sultân Selîm, 1520-1537 yıllarında geçen olaylar ise 

Matla ‘-ı Dâsitân-ı Sultân Süleymân Hân adlı eserlerde anlatılır. Matla ‘-ı Dâsitân-ı 

Sultân Süleymân Hân aynı zamanda Matrakçı Nasuh’un Süleymân-nâmesi’nin ilk 

bölümünü oluşturur. Bu bölüm 1520-1537 yılları arasındaki olayları içermektedir. 

Eserin ikinci bölümü 1538 olaylarını içeren Fetihname-i Karabuğdan başlığı altında 

yazılmıştır. Üçüncü bölümde ise 1543 olayları ile başlayıp 1551 tarihinde Kanuni’nin 

Edirne’ye gidişinin anlatımıyla son bulur.15 

10 Yurdaydın, H. G., Matrakçı Nasuh, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1963, 

s. 17.
11 Matrakçı Nasuh, Beyân-ı Menâzil, s. 28.
12 Matrakçı Nasuh, Beyân-ı Menâzil, s. 9.
13 Yurdaydın, Matrakçı Nasuh, s. 6.
14 Erkan, D., “Matrakçı Nasuh’un Hayatı ve Eserleri Üzerine Notlar”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi,

C. 37, S. 37, İstanbul, 2011, s. 187.
15 Erkan, Matrakçı Nasuh’un Hayatı ve…, s. 186.
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Matrakçı Nasuh, oldukça kapsamlı olan “Mecmû’a‘el-Tevârih” adlı eserinde 

Târîh-i Sultân Bâyezîd ve Sultân Selîm başlıklı bölümlerin bir kısmını daha sonra 

minyatürlemiştir. Matla ‘-ı Dâsitân-ı Sultân Süleymân Hân adlı bölümde ise 

Kanuni’nin 1534’teki ilk İran seferini Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i ‘Irâkeyn-i Sultân 

Süleymân Hân (Mecmû-ı Menâzil) başlığıyla ve 1543 Sikloş seferiyle ilgili bölümleri 

Târih-i Feth-i Şikloş, Estargon ve İstolni-Belgrad başlığıyla minyatürlü hale 

getirmiştir.16 

Matrakçı Nasuh’un müstakil halde kaleme aldığı bir diğer eseri ise Kanuni’nin 

1548’deki ikinci İran seferini konu alır. Minyatürsüz olan el yazması, içerdiği menzil 

bilgileri nedeniyle Matrakçı Nasuh’un, Kanuni’nin birinci İran seferini konu alan 

Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân adlı minyatürlü el yazması 

ile karşılaştırılması açısından önemlidir. İkinci İran seferine ait olan bu yazma, seferi 

tüm yönleriyle öğrenebilme açısından da önemli bir belge değeri taşır.17 Tahribata 

uğramış ve eksiklikleri olan eser 157 varaktan oluşmaktadır. (İstanbul Arkeoloji 

Kütüphanesi nr. 379) 

Kanuni’nin 1534’te Safevi Devleti üzerine yaptığı ilk İran seferini anlatan 

Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i ‘Irâkeyn-i Sultân Süleymân Hân isimli minyatürlü el 

yazması 109 varaktır ve 217 sayfadan oluşmaktadır. 132 sayfası ise minyatürlerle 

bezenmiştir. “Menzilname” olarak tanımlanan eser İstanbul’dan Tebriz’e kadar 

geçilen ve konaklanan yerlerin tanıtılması ve tasvir edilmesi bakımından oldukça 

önemlidir. Sefer sırasında gidiş istikametinde ve dönüş istikametinde iki farklı yol 

izlenmiştir (Resim: 1.1). Araştırmacılara göre bu devirde Anadolu’dan geçerek İran’a 

giden yollar içinde iki yol önemlidir. Bunlardan biri Sivas-Erzurum üzerinde diğeri ise 

Halep-Diyarbakır üzerindedir. Her iki yol Konya Ereliğ’sine kadar beraber gidiyor, 

buradan ayrılan güney yolu Torosları aşarak Suriye’ye, kuzey yolu da Kayseri 

üzerinden Erzurum’a ulaşıyordu. Kanuni giderken Sivas-Erzurum yolunu, gelirken de 

Diyarbakır-Halep yolunu takip etmiş, bu nedenle sefer durakları artmıştır.18 

16 Erkan, Matrakçı Nasuh’un Hayatı ve…, s. 186. 
17 Erkan, Matrakçı Nasuh’un Hayatı ve…, s. 192. 
18 Selen H. S., 16. Asırda Yapılmış Anadolu Atlası: Nasuh Silahi’nin Menazil’i, II. Türk Tarih 

Kongresi, Ankara, 1937, s. 815 
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Resim: 1.1: Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-1536 yılları arasında İran üzerine yaptığı seferde 

uğranılan menziller (H. G. Yurdaydın’dan) 

Nasuh seferin tarihi ile birlikte Osmanlı ordusunun geçtiği hemen hemen bütün 

menzillerin aslına uygun bir şekilde resimlemiştir.19 Eser, Anadolu, batı İran ve Irak’a 

ait şehir, kasaba, kale ve köy krokileri, derbent, akarsu ve köprülerin görselleştirilmesi 

açısından oldukça önemlidir.20  

16. yüzyılın ilk yarısında Anadolu, İran ve Irak’ta bulunan kentlerin fiziki

yapısı, kentlerdeki anıtsal yapılar, yol üzerindeki ve kent etrafındaki bitki örtüsü ve av 

hayvanları vb. kısacası coğrafi, topografik ve mimari anlamda bilgi aktaran görseller, 

tarihi bir belge olma özelliği de taşımaktadır. Kent Tarihi, Mimarlık Tarihi, Arkeoloji, 

Coğrafya, Tarih, Sanat Tarihi, Türk-İslam Arkeolojisi ve benzeri birçok alana veri 

sağlayan bu görseller üzerinde kısıtlı sayıda araştırmalar yapılmıştır. 

Beyan-ı Menazil yazmasından ilk olarak Hamit Sadi Selen, F. Taeschner’den 

yaptığı “Osmanlılarda Coğrafya” adlı çevirisine eklediği bir notta bahsetmiştir.21 Eser 

üzerine ilk ciddi araştırmayı yapan ünlü sanat tarihçisi Albert Gabriel’dir.22 Gabriel 

19 Yurdaydın, Beyân-ı Menâzil, s. 31. 
20 Yurdaydın, Beyân-ı Menâzil, s. 34. 
21 Bkz. Taeschner, F., Osmanlılarda Coğrafya, Çev. Selen H. S., Türkiyat Mecmuası, C. II, 1926, s. 

271-313.
22 Bkz. Gabriel, A., L., Les Etapesd’une Campagne dans les deux Irak d’apres un Manuscrit du XVIe,

Siecle IX, Syria, 1928, pp. 328-349.
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eserin 1924 yılında Yıldız Kütüphanesinden İstanbul Üniversitesi’ne taşınması 

üzerinde durmuş ve 230 × 315 mm’lik frenk âbâdisi kâğıttan 109 varak olduğunu 

belirterek, her sayfasında 130 × 120 mm. yazı boyunda 27 satır olduğunu, 

minyatürlerin ise bir çerçeve içine alınmaksızın bütün bir sayfayı kapladığını, bazen 

de metin ile bir arada olduğunu belirtmiştir.23 Gabriel çalışmasında Matrakçı Nasuh’un 

adını andığı, resmini yapmış olduğu şehirler hakkında bilgi vermediğini aktarmış 

ayrıca Matrakçı Nasuh’un ordunun geçişiyle ilgili günü gününe verdiği bilgiler 

nedeniyle onun da sefere katılmış olduğunu vurgulamıştır.24 Gabriel araştırmasının 

devamında eserin 8b-9a arasında bulunan İstanbul ve Galata tasvirlerinin incelemesini 

de yapmıştır. 

Bir başka araştırmacı Hamit Hadi Selen Beyan-ı Menazil hakkında, eserin 

haritacılık alanında Piri Reis’in deniz atlasından sonra Matrakçı Nasuh’un eserinin bir 

kara atlası olduğundan bahsetmiştir. Eseri üç bölüme ayıran Selen, ilk bölümde 

Kanuni’nin 1534’teki Irakeyn Seferi’nin amacını ve seferde fethedilen kalelerin 

adlarını, ikinci bölümde memleketlerin, beldelerin yedi iklim taksimlerine göre 

mevkilerini, üçüncü bölümde ise Kanuni’nin İstanbul’dan Tebriz’e, Tebriz’den 

Bağdat’a, Bağdat’tan tekrar Tebriz’e ve oradan Diyarbakır-Halep üzerinden İstanbul’a 

kadar olan menzillerin resimlerini anlatmıştır.  Eserin gerek metin gerekse resim 

kısmında eksiklikler olduğunu dile getiren Selen, Afyon Karahisar, Çay, İshaklı ve 

Akşehir menzillerinin resimlerinin olmadığından bahsetmiştir. Eserin ilmi kıymeti 

üzerinde durup, 16. yüzyılda “manazıri kroki” adında yeni çıkan bir tarzın bizlere Piri 

Reis ve Matrakçı Nasuh tarafından en iyi örneklerle verildiğini dile getirmiştir. 

Fotoğrafın olmadığı dönemde fotoğraf kadar sıhhatli ve fotoğraftan daha yararlı bir 

şekilde memleketin büyük bir kısmını tespit ettiğini söylediği büyük sanatkâr Matrakçı 

Nasuh’a ve Türk kültürüne hayranlığını belirtmiştir.25 

1956 yılındaki Beyan-ı Menazil üzerine olan çalışmasında, Franz Taeschner, 

eserin “Tuhfet el-Guzat’ın bir kısmı olabileceğini ve eserde yer alan resimlerin gerçeği 

aksettirdiğini, bu bakımda belgesel değerinin bulunduğunu aktarmıştır.  Taeschner, 

eserdeki köprülerin nerdeyse hepsinin birbirine benzediğini, kent surlarının 

 
23 Yurdaydın, Beyân-ı Menâzil, s. 32. 
24 Yurdaydın, Beyân-ı Menâzil, s. 33. 
25 Bkz. Selen, H., S.,” 16. Asırda Yapılmış Anadolu Atlası”, II. Türk Tarih Kongresi Tebliğleri, 

İstanbul, 1943, s. 813-837. 
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çoğunlukla kare şeklinde olduğunu belirtmiştir. Bugün Bursa ve İznik arasındaki 

Yenişehir minyatüründe bulunan yapıların günümüzdeki durumlarıyla karşılaştırma 

yapan Taeschner, Yenişehir minyatüründe sol tarafta bulunan höyük üzerindeki 

yapının XIV. Yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Baba Sultan Tekkesi olduğunu ileri 

sürmüştür.26 

1962 yılında Beyan-ı Menazil üzerine tekrar bir araştırma yapan. Taeschner, 

Anadolu, İran ve Irak yolları üzerinde durmuştur. Kanuni’nin 1534’te başladığı ilk İran 

seferi ve 1548’teki İran seferini karşılaştırıp, Kâtip Çelebi’nin Cihannüması ve Evliya 

Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden de yararlanmıştır. Araştırmasının sonucunda İlk İran 

seferinin menzillerini ve bu menzillere hangi tarihlerde gelindiğini açık bir şekilde 

ortaya koymuştur.27 

1970 yılında Walter Denny Menazilme’deki çift sayfa İstanbul minyatürü 

üzerine çalışma yapmıştır. Minyatürde tasvir edilen yapıların tespitlerini yapan Denny, 

İstanbul minyatüründe 121 adet yapı tespitinde bulunmuştur. Araştırmacı tasvir edilen 

kentlerin topografik ve mimari olarak ne kadar gerçekçi olduğunu ve manzara ve 

kutsal makamların üst düzeyde bir stilizasyon ve şematizasyon sonucu yapıldığını 

aktarmıştır. Ayrıca yazar, Sultaniye, Bağdat, Diyarbakır ve İstanbul kent tasvirlerinin 

mimarlık tarihçileri için ilginç veriler barındırdığını, fakat hiçbirinin İstanbul-Galata 

tasviri kadar ilginç olmadığını vurgulamıştır. 

Denny, Nasuh’un tasvirlediği yapıların birebir benzerini yapmadığını 

betimlediği yapıların, örneğin Topkapı Sarayı tasviri içinde bulunan Aya İrini 

Kilisesi’nin aslına uygun değil, fakat kilise yapısını işaret edecek bir ikonu baz aldığını 

ifade etmiştir.28 Tükel, buradaki “ikonu baz alma” sadece İstanbul tasvirinde değil 

Menazilname’de resimlenen tüm yapılar için geçerli olduğunu ve Nasuh’un kullandığı 

formların birer “gösterge” olduğunu ifade etmiştir.29 

26 Bkz. Taeschner, F., “The Itinerary of the First Persian Campaign of Sultan Süleyman, 1534-36, 

According the Nasuh al- Matraki”, Imogo Mundi, XIII, 1956, s. 53-55. 
27 Bkz. Taeschner, F., “Das Itinerar der ersten Persianfeldzuges des Sultans Süleyman Kanuni 1534/35 

nach Matrakçı Nasuh”, Ein Beitrag zur historichen Landeskunde Anatoliens und der Nachbargebiete, 

ZDMG, Band 112, Heft I, Neue Folge Band 37, 1962, s. 50-93. 
28 Bkz. Denny, Walter B., “A Sixteenth Century Architectural Plan of Istanbul”, Ars Orientalis, VIII, 

Michigan, 1970, s. 49-63. 
29 Tükel, Beyan-ı Menazil’in Resim Dili… s. 35.  



13 

1976’da Hüseyin G. Yurdaydın tarafından hazırlanan, içerisinde tıpkı basımın 

da bulunduğu geniş bir yelpazesi olan “Nasuhü’s-Silahi (Matrakçı), Beyan-ı Menazil-

i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han” adlı eser Menzilname ile ilgili yapılmış geniş 

kapsamlı bir yayındır. 2 bölümden oluşan eserde ilk bölüm, Nasuh’un hayatı ve kaleme 

aldığı eserlerine ayrılmıştır. İkinci bölüm Beyan-ı Menazil’in incelendiği bölümdür. 

Burada Menazilname’nin tanınması, hakkında yapılan araştırmalar, eserin Mimarlık 

Tarihi için önemi, Menazilname’nin resimleri, 16. yüzyıl Yakındoğu Şehirciliği ve 

Menazilname’de konaklanan yerler gibi küçük başlıklar altında araştırmalar yer 

almaktadır. Matrakçı Nasuh’un eserinin ayrıntılı incelenmesi bakımından önemli olan 

bu eser daha önce yapılmış araştırmalardaki yanlışlıkları düzeltmesi ve açıklığa 

kavuşturulamayan menzil adlarının aydınlatılmasında okuyucuya geniş bilgiler 

vermektedir. Daha önceki araştırmaları da baz alan Yurdaydın, Matrakçı Nasuh’un 

kayda geçtiği 1548 yılındaki, Kanuni’nin ikinci İran seferinde uğranılan menzil 

isimlerini, Kâtip Çelebi’nin Cihannüma adlı eserinde geçen yer isimlerini, 

Menazilname’deki menzil isimleriyle birlikte vererek menzil isimlerindeki karışıklığı 

gidermiştir.30 

1990 yılında Uşun Tükel’in “Beyan-ı Menazil’in Resim Dili: Bir Yapısal 

Çözümleme” adlı doktora tezinde, Menazilname üzerinden yazmanın dizgesi ve resim 

dili çözümlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada Menazil’in konu olduğu bölümde 

Menazilname’de yer alan Anadolu kentlerinden İznik, Konya ve Sivas’ın üzerinde 

durularak bu kentlerin topografyası ve içerisinde bulunan yapıların minyatürdeki 

durumlarıyla karşılaştırma yapılmıştır. 

Araştırmada yazma, yapısalcı ilkeler ışığında elen alınmış, ilk önce yapısındaki 

genel özellikler belirtilmiştir. Yazmanın “resim öbeklerine ayrılarak okunuşu” ise 

bağlantı motiflerinin ve bütün içinde anlam taşıyan özelliklerin ortaya çıkmasını 

sağlamış ve Nasuh’un yazmada su yollarını, toprak yollarını ve çeşitli coğrafi ögeleri 

sayfaları birbirine bağlamak için birer araç olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca 

Tükel, Nasuh’un akarsu, ağaç gibi göstergeleri coğrafi yapıyı belirlemede doğal 

düzlem olarak kullanıldığını ve insan yapısı olan binaları da kentleri belirlemede yapay 

düzlem olarak kullandığını öne sürmüştür. Sonuç olarak çalışmada, yazmanın kurgusal 

30 Bkz. Yurdaydın, H. G., Nasuhü’s -Silahi (Matrakçı) Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan 

Süleyman Han, TTK Yayınları, 1976, Ankara. 
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bir mantıkla oluşturulduğu ve resimsel düzende süreklilik içeren bir yapıt olarak ortaya 

çıktığı savunulmuştur.31 

 1995 yılında Sühendan İlal Kumcu’nun “Beyanı- Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i 

Sultan Süleyman Han Minyatürlerinin Doğa ve Bitki Örtüsünün İncelenmesi” adlı 

yüksek lisans tezinde, Nasuh’un eserinde, Anadolu, İran ve Irak gibi farklı bölgelerde 

yer alan, kentleri betimleyen 130 minyatür üzerinde, bu coğrafyalarda iklim 

değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan farklı bitki örtülerinin analitik bir çizim 

kataloğu hazırlanmış ve bölgelere göre farklılaşan bitki türleri ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiştir.32 

 1996 yılında Yonca Kösebay’ın hazırladığı yüksek lisans tezinde, Matrakçı 

Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde bulunan kentlerde ve menzillerde yer alan yapı 

tasvirleri ve bitki örtüsünün analizi yapılıp, yapı tasvirlerine dair tipoloji 

oluşturulmuştur. Geniş çaplı olan araştırmada konut, kale, cami, türbe, hamam, saray, 

medrese, han, çarşı- pazar mekanları, köprü, çeşme gibi yapıların plan şekilleri, örtü 

sistemleri, minareleri, avluları vb. gibi mimari unsurların Menazilname’de hangi 

mimari tarzda kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur. Özellikle Menazilname’de enine 

dikdörtgen planlı yapıların çarşı-pazar, dükkân yapısı olarak ortaya atılması, bu yapı 

tasvirlerinin doğrulayıcı bir yapı olarak nitelendirilmesi bakımından önemlidir.33 

Çarşı-pazar, dükkân tasvirleri, ticaretin, tasvir edilen kentlerin neresinde 

yoğunlaştığını göstermesi bakımından önemlidir. 

 2015 yılında Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un “Silahşor, Tarihçi, Matematikçi, 

Nakkaş, Hattat Matrakçı Nasuh ve Menazilname’si” adlı çalışmasında 

Menazilname’de resimlenen ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsi geçen 

kentlerin metin-resim ilişkisi bağlamında bir karşılaştırılması yapılmıştır. Bir başka 

deyişle Nasuh’un ustalıkla ve gerçekçi bir şekilde tasvir ettiği yerler, mekanlar ve 

yapılar, Evliya Çelebi’nin anlatımıyla desteklenmiştir. Çalışma bu yönüyle 

 
31 Bkz. Tükel, U., Beyan-ı Menazil’in Resim Dili: Bir Yapısal Çözümleme, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Doktora Tezi, İstanbul, 1990. 
32 Bkz. İlal Kumcu, S., Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han Minyatürlerinin 

Doğa ve Bitki Örtüsünün İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi 

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1995. 
33 Bkz. Kösebay, Y., An Interpretive Analysis of Matrakçı Nasuh’s Beyan-ı Menazil: Translating Text 

into Image, S. M. Arrch. S. Thesis, Massachusetts Institude of Technology, Cambridge, 1998. 
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Menazilname resimlerinin belge değerini ortaya koyan temel kaynaklardan biri 

olmuştur. 34 

Aynı sene yapılan bir diğer çalışma ise Nil Nadire Gelişkan’ın “Matrakçı 

Nasuh’un Gözüyle Bitlis” adlı yüksek lisans çalışmasıdır. Tezde Kanuni’nin İran seferi 

dönüşünde uğranılan yerlerden biri olan Bitlis kentinin tasviri incelenmiş ve bu kent 

tasvirinde yer alan yapıların tespitleri yapılmıştır. Araştırma, cami, hamam han, kale 

ve konut gibi tasvirlerin bugün Bitlis kentinde ayakta olan yapılarla karşılaştırılması 

bakımından önemlidir. 35 

34 Bkz. Atasoy, N., Silahşor, Tarihçi, Matematikçi, Nakkaş, Hattat Matrakçı Nasuh ve 

Menazilname’si, Masa Yayınları, İstanbul, 2015. 
35 Bkz. Gelişkan, N. N., Matrakçı Nasuh’un Gözüyle Bitlis, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015. 



 

2. GÖRSEL MALZEMELERİN TARİHİ BİR BELGE OLARAK

KULLANIMI VE BEYAN-I MENAZİL ÜZERİNE 

Geçmişi aydınlatmada, açıklamada, var olanın kaynağını araştırmada ve ortada 

olan sorunların çözümlenmesinde başvurulan yazılı kaynakların kullanımının ne denli 

gerekli olduğu tartışılmaz bir konudur. Fakat yazılı kaynakları desteklemede ve 

geçmişi sorgulamada başvurulan kaynaklar arasında gösterilen görsel kaynakların da 

kullanımı son zamanlarda oldukça artmıştır. Geçmiş dönemlere ait minyatür, harita 

çizimleri, portolan, gravür, resim ve fotoğraf gibi görsel malzemeler geçmişe dair 

kayda değer veriler içermektedir. Sanat tarihi, arkeoloji, mimarlık, coğrafya, tarih ve 

kent tarihi gibi birçok disiplin tarafından kullanılan bu görsel malzemeler bilimsel 

araştırmalara tarihi bir belge olarak katkı sağlamaktadır. Bu görsel malzemeler 

içerisinde belge değeri taşıyan en önemli kaynaklar arasında gösterilenlerden biri de 

minyatürlerdir. Genel olarak kitap resimleme sanatı olarak kabul edilen, metni 

açıklayıcı ve destekleyici olarak oluşturulan minyatürler, süsleyici özelliğinin yanı sıra 

kuvvetli bir anlatım gücüne de sahiptir.36 Minyatürlü el yazmaları kendi içinde 

konularına göre; divan, mesnevi, öykü, şehname, gazavatname, silsilename, albümler, 

portreler, doğa, insan ve hayvan tasvirleriyle günlük yaşamı anlatıları, bilimsel ve 

ansiklopedik eserler gibi çeşitli türlere ayrılır.37  

Anlatım gücünün yoğun olduğu ve içerisinde topografik ve mimari açıdan 

farklı yapı tasvirlerinin bulunduğu ve gazavatname türünü temsil eden Matrakçı 

Nasuh’un Menazilname’si bu türün en önemli kaynakları arasındadır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun siyasi ve toprak bütünlüğünü sağladığı dönemde mekânsal 

özellikle de kentsel tasvir, tarih ve coğrafya yazıcılığının önemli bir ögesi haline 

gelmesiyle38 ortaya çıkan eserlerden biri olan “Menazilname” içerdiği zengin görseller 

açısından tarihi bir belge olarak kullanılma niteliğini ortaya koyar.  

36 Keskiner, C., Minyatür Sanatında Doğa Çizim ve Boyama Teknikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, Ankara, 2004, s. 10. 
37 Atasoy, N, Surname-i Hümayun- Düğün Kitabı, Koçbank Yayınları, İstanbul, 1997, s. 13. 
38 Kafesçioğlu, Ç., “Osmanlı Resim ve Haritalarında Payitahtın Temsili: Şehir Manzaraları, Sokak 

Manzaraları”, Bizantion’dan İstanbul’a Bir Başkentin 8000 Yılı, Haz. Çağatay Anadol, İstanbul, 2010, 

s. 314.
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Tıpkı Menazilname gibi, Osmanlı tasvir geleneği bağlamında üretilmiş birçok 

elyaazma eserin minyatürleri farklı disiplinler açısından tarihi bir belge olarak 

kullanılmak suretiyle, araştırmacılara birçok veri sağlar. Bu araştırmalara örnek olarak 

yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:  

Osmanlı dönemine ilişkin verilere ışık tutmada, Feridun Ahmed Bey’in 

“Nüzheti esrâru’l-ahbâr der-seferi Sigetvar (Sigetvarname)” (1569) (TSMK H.1339 

numaralı kayıtta bulunur) adlı eserinde yer alan ve Nakkaş Osman’ın resmettiği 

düşünülen minyatürde39 Kanuni’nin cenazesinin Zigetvar’dan Belgrad 

‘a doğru yola çıkış sahnesi işlenmiştir (Resim: 2.1). 

Resim:2.1 Kanuni Sultan Süleyman’ın Cenazesinin Zigetvar’dan Belgrad’a Doğru Yola Çıkışı. 

Nüzhetü’l-esrâr (TSM H.1339, vr. 104a) 

Bu resimde Kanuni’nin cenazesinin taşındığı arabanın kenar süslemelerinde göze 

çarpan altıgenler ve altı kollu yıldızlardan oluşan desen programı, 2015 yılında 

Macaristan Zigetvar’daki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’ni ortaya çıkarmak için 

yapılan kazılarda ele geçen mimari plastik parçaları ile aynıdır40 (Fotoğraf: 2.1). 

Nitekim saraydaki tüm sanat üretimlerinin desen programının nakkaşlar tarafından 

oluşturulduğu düşünüldüğünde, Nüzhetü’l-esrâr’ı resimleyen nakkaş Osman’ın 

39 Parladır, Ş., “Sigetvar Seferi Tarihi ve Nakkaş Osman”, Sanat Tarihi Dergisi, S. XVI/1, İzmir, 2007, 

s. 81.
40 Peker, A. U., Özdengiz Başak, M., Deveci, A., Yüksel, A. F., Yeni, H., Macaristan Zigetvar’da

Kanuni Sultan Süleyman’ın Türbesini Bulma Çalışmaları Kapsamında Ekim 2015’de Yapılan Kazı ve

Araştırma Çalışmaları ve Buluntular Hakkında Rapor, Zigetvar Türbe Kazısı TIKA Raporu, Ankara,

2015, s. 22.
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Kanuni Sultan Süleyman’ın Macaristan’daki türbesinin mimari süslemelerinin de 

yaratıcısı olduğu söylenebilir. (Resim:2.1) 

 

                                                                   

 

 

 

 

Başka bir çalışmada görsel malzemelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarına 

veri sağlamasına ilişkin öneriler sunulmuştur. Topkapı Sarayı’na ait bir minyatürde 

(Resim: 2.2) sarayın su dağıtım sisteminin ve su yapılarının betimlemelerini Gülru 

Necipoğlu ele almıştır. Araştırmacı, burada görsel malzemenin Topkapı Sarayı’nın su 

dağıtım sistemi, su yapıları ve günümüze ulaşamayan yapıları hakkında ip uçları 

verdiğini aktarmıştır. Görsel üzerinden ve arşiv kaynaklarından da yararlanarak 

bölgede yüzey araştırmaları ve arkeolojik çalışmaların yapılması gerektiğini 

savunmuştur.41 

 
41 Necipoğlu, G., “Virtual Archaeology in Light of New Document on the Palace’s Waterworks and 

Earliest Buildings Circa 1509”, Muqarnas: An Annual on the Visual Cultures of the Islamic World, 

V. 30, 2013, p.338. 

Resim: 2.1 vr. 104a ayrıntı 

 

Fotoğraf: 2.1 Kazı alanından 

çıkan yıldız ve altıgen motifli 

taşlar (Fotoğraf: Erica Hancz, 

2015)            
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Resim: 2.2 Topkapı Sarayı su dağıtım ağını gösteren 1748 tarihli minyatür (TSMK H.1815) 

Minyatürlerin Mimarlık alanında belge niteliğinde kullanımına dair araştırma 

yapan A. Çetin ise günümüz yerleşim planları ve yapı verilerinin projesi yürütülürken 

minyatürlerin projeyle birlikte eş zamanlı olarak ve detaylı bakış tekniği ile 

incelenmesi gerektiğini savunmuştur. Ayrıca araştırmacı minyatür içeriğinin yanı sıra 

eserin ve sanatçının da tanınmasının minyatürün belge niteliğinde değerlendirilmesi 

için gerekli olacağını vurgulamıştır.42 Bir başka alanda yapılan araştırmada, İran 

maden sanatında kullanılan figürlü süslemelerin yine benzer bir şekilde minyatürlerde 

de kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu iki alandaki benzer üslubun kullanılmasının nedeni 

ise bu alanlarda çalışan sanatçıların birbirleriyle iletişim halinde oldukları olarak 

açıklanmıştır43 (Fotoğraf: 2.2 ve: 2.3). 

 

 

 

 
42 Çetin, A., “Mimaride Minyatürlerin Belge Değeri Olarak Kullanımı Üzerine”, Yedi: Sanat, Tasarım 

ve Bilim Dergisi, S: 20, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir, 2018, s. 126. 
43 Bkz. Komaroff, L., “Paintings in Silver and Gold: The Decoration of Persian Metalwork and Its 

Relationship to Manuscript Illustration”, Studies and Decorative Arts, The University of Chicago 

Press on behalf of the Bard Graduate Center, Vol. 2, No. 1, 2019, pp. 2-34. 
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Fotoğraf: 2.2 İran maden 

anatından bir örnek 15. 

yüzyılın ilk yarısı (The 

David Collection, 

Copenhagen) 

Fotoğraf: Walter B. Denny 

 

 

 

 

 

Resim: 2.3 Şehname’den 

bir minyatür 1330 (Şiraz) 

TSM H. 1479 vr. 233 

 

Yukarıdaki tüm örneklemelerden de anlaşılacağı gibi görsel malzemelerin 

birçok alana zengin veriler sunduğu açıkça görülmektedir. Bununla birlikte görsel 

malzemenin tarihi bir belge olarak kullanımı da ortaya konmaktadır. 

Bu araştırmanın büyük bir kısmında ele alınan, Osmanlı’nın İran üzerine 

seferini konu alan Beyanı-ı Menazil’in minyatürleri ise sefer esnasında konup göçülen 

menzillerin adeta bir haritasını oluşturur (Resim: 2.4 ve 2.5). Bu bakımdan topografik 

ve şematik bir karakter taşımakta ve daha çok dokümanter (belgesel) bir değeri 

bulunmaktadır. Bunlar geçilen şehirlerin cami ve saray gibi belli başlı binalarının 

İslâm mimari tarihi için olan dokümanter değerini arttırır.44  

 

 

 
44 Özgül, G. E., “Farklı Bir Görme Biçimi Olarak Tasvir: Matrakçı Nasuh’un Topografik Tasvirleri”, 

Milli Folklor, C. 12, S. 96, 2012, s. 185,186. 
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Menazilname’nin içerdiği görsellerin yukarıda belirtildiği gibi topografik olarak 

dağlar, akarsular, dereler, göller, su yolları, bitki örtüsü ve hayvan türlerine kadar 

Coğrafya, Botanik gibi alanları ilgilendiren veriler içerdiği görülür. İçerdiği kentlerin 

panoramik veya kuşbakışı görüntüleri, kentlerin bu zamana kadar ulaşabilen ilk 

görselleri olmakla beraber bu kentlerin içerisinde bulunan yapılar ise Tarih, Sanat 

Tarihi, Arkeoloji, Türk-İslâm Arkeolojisi, Mimarlık Tarihi, Kent Tarihi gibi birçok 

alana yeni araştırma imkânı sunar. Ayrıca birçok restorasyon çalışmalarında üzerinde 

inceleme yapılan yapının geçmişteki hikayesine dair araştırmalarda da minyatürler 

yapıların eski görüntülerini içerdiği için bu alana da katkı sağlamaktadır. 

Minyatürlerden ayrı olarak belge değeri taşıyan diğer bir görsel malzeme de 

gravürlerdir.  Bu görsel malzemeler tarih konularını işlerken büyük ölçüde yarar 

sağlar. Sayıları çok fazla olmayan gravürler, eski seyahatnameleri süslemek amacıyla 

geliştirilmiştir. Bazı eski şehirlerin, özellikle bugünkü sınırların dışında kalanların eski 

görünüşleri hatta bugün yok olmuş birçok anıt bu gravürler sayesinde ebedileşmiş 

Resim: 2.4: Matrakçı Nasuh’un 

Menazilname’sinden İznik minyatürü (İ.Ü. 

Nadir Eserler Kütüphanesi TY 5964 vr. 14b) 

Resim: 2.5: Matrakçı Nasuh’un 

Menazilname’sinden Diyarbakır minyatürü 

(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi TY 5964 vr. 

102a) 
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durumdadır.45 Özellikle Anadolu’ya gelen seyyah, araştırmacı, diplomat, ressam, 

bilim adamı ve benzeri gibi kişilerin yazılı eserlerinde yer alan gravürler, Anadolu 

kentlerinin panoramik görüntülerini oluşturması bakımından önemlidir. Birçoğu 

gerçekçi olan bu görüntülerin bazıları da hayali olarak oluşturulmuştur. Kentleri 

ziyaret edenler özellikle doğu merakından dolayı kentlere ziyarette bulunurken, 

kentleri oryantalist bir tanımlamayla betimlemiş46, gerçekliği yansıtmayan gravürleri 

de meydana getirmişlerdir. Buna en büyük örnek Bitlis kentine ait gravürler verilebilir. 

Gravürler, minyatürler gibi kentlerin fiziki dokusunu ve burada bulunan 

yapıların varlığını göstermesi bakımından tarihi bir belge olarak kullanılma niteliği 

taşır. Bu bakımdan gravürler araştırmanın içerisinde de sıklıkla başvurulan görsek 

kaynaklar arasında olacaktır. 

Fotoğraf ise minyatür ve gravüre göre son derece gerçekçi olup, kentleri ve 

içlerinde bulunan yapıları olduğu gibi göstermesi açısından önemlidir. Tarihi bir belge 

olarak kullanımda doğrudan başvurulan fotoğraf, 19. yüzyıl ve sonrası için özellikle 

yapı tespitlerinde başvurulan bir kaynaklar arasında olacaktır. 

45 Eyice, S., “Tarihi Resim Olarak Eski Resim, Gravür ve Fotoğraflar”, VI. Türk Tarih Kongresi 

Tebliğler, Ankara, 1961, s. 585,586. 
46 Yavuz Azeri, N., “Anadolu Kent Minyatürleri ve Gravürlerinin Resimsel Dili Üzerine”, Süleyman 

Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 29, Isparta, 2017, s. 467. 



 

3. KÜTAHYA KENTİ MİNYATÜR İNCELEMESİ

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde vr. 15b’de Kütahya kentinin tam 

sayfa halinde tasviri yer alır (Resim: 3.1). Kütahya’yı kuzeyden tasvir ettiği anlaşılan 

Matrakçı Nasuh, sağ tarafta tepe üzerindeki kaleyi (Görselde 1 numara ile işaretli 

yapı), sol tarafta ise asıl kenti (aşağı kenti) gözler önüne serer. Bu tepenin dibinden 

muhtemelen Porsuk’un kolu olan Felenk Çayı çıkar ve ikiye ayrılır. Biri sola doğru 

uzanır diğer kol ise kavisler çizerek sayfanın alt kısmına doğru iner ve sonra yine sola 

doğru yönelir. Kütahya kenti de yukarı kol üzerinde yer alır.47 Buradan anlaşılan 

Matrakçı Nasuh kent tasvirini, tepenin üzerinde yükselen bir kale ve bu tepenin 

aşağısında konuşlanmış asıl şehir olarak iki kısımdan oluşturmuştur. 

Matrakçı Nasuh’un Kütahya tasviri, 16. yüzyıldaki Kütahya kentinin genel 

kurgusunu, topografyasını ve kenti meydana getiren yapıları açıkça göstermektedir. 

Kentin simgesi haline gelmiş yapıları ön plana çıkararak tasvir eden Nasuh, 

Kütahya’yı bütüncül bir bakış açısıyla ele almış ve kente ait yapıları izleyiciyle karşı 

karşıya getirecek şekilde cepheden çizerek kâğıda aktarmıştır. Tasvir ettiği her bir 

yapıyı -konutlar hariç- birbirini örtmeden ön plana çıkacak şekilde tasvir etmiştir. 

Kent tasvirine bakıldığında sağda yüksek bir tepe üzerinde kale, içerisinde ise 

Anadolu’nun çeşitli kalelerinde görülen bir iç kale cami göze çarpar. (Görselde 2 

numara ile işaretli yapı) Kale içinde bulunan diğer tüm yapıların konut olduğu 

anlaşılır. Nasuh’un çok sayıda konut tasvirlerini, boşlukları doldurma amaçlı yaptığı 

düşünülür. 

Kaleyi sayfanın sağ kenarında eğimli bir yükselti üzerine yerleştiren Nasuh, 

tek kapılı, surları on yedi kule ile desteklenmiş bu savunma yapısına kente hâkim bir 

görüntü kazandırmıştır. 

Kalenin aşağısında kalan asıl şehre bakıldığında, üst sırada iki kubbeli bir cami 

(Görselde 3 numara ile gösterilen yapı) ve onun hemen sağında bitişik, daha anıtsal, 

muhtemelen medrese olduğu düşünülen yine iki kubbeli bir yapı (Görselde 4 numara 

ile işaretli yapı) görülür. Kentte bulunan bir başka cami tepenin hemen aşağısında 

(Görselde 5 numara ile işaretli yapı) bir diğeri ise daha uzak konumda tasvirin sol 

tarafında (Görselde 7 numara ile işaretli yapı) bulunmaktadır. 

47 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 64. 
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Kentte uzunlamasına dikdörtgen planlı olarak tasvir edilen iki yapı 

görülmektedir. Bu yapıların çarşı-pazar veya dükkân gibi ticaret yapıları olduğu 

tahmin edilir. 

Kentte bulunan diğer bir yapı ise tepenin hemen aşağısındaki caminin sol 

çaprazında bulunan hamamdır (Görselde 6 numara ile işaretli yapı). Yakından 

incelendiğinde yapının soyunmalık bölümünün ve örtüsünün pencere açıklıkları ve 

çok kubbeli sıcaklık bölümü göze çarpar. Ayrıca sıcaklık bölümünün örtüsünde mekân 

aydınlatmasını sağlayan fil gözleri de görülür. Tasvirde bulunan diğer binalar düz 

çatılı, gruplar halindeki konutlardan oluşmaktadır. 
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Resim: 3.1: vr. 15b Kütahya Minyatürü 
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1 Numaralı Yapı: Kütahya Kalesi 

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde Kütahya kenti minyatüründe kentin 

kalesi, minyatürün sağ tarafında bir tepe üzerinde gösterilmiştir. Tepe üzerindeki kare 

formlu kale çok sayıda burçlarla desteklidir. Kalenin kente bakan sol alt tarafında bir 

de kapısı vardır. Kente hâkim bir konumda konuşlanan kalenin içerisinde öbekler 

halinde çok sayıda konutlar ve merkezi konumda gözüken bir de iç kale cami göze 

çarpar (Resim: 3.2). Nasuh’un bu kale tasvirinin Kütahya Kalesi olduğu açıktır. 

Aşağıda kentin kalesi hakkında verilecek bilgiler ışığında orijinal kalenin ve 

minyatürdeki kalenin karşılaştırılması yapılacaktır. 

Resim: 3.2: Kütahya Kalesi tasviri (vr. 15b ayrıntı) 

Kale, Bizans İmparatorluğu zamanında şehrin her tarafına hâkim bir şekilde, 

yüksek sarp bir tepe üzerinde inşa edilmiş ve burçlarla tahkim edilerek iki kat sur içine 

alınmıştır.48 

48 Sevgen, Nazmi, Anadolu Kaleleri, C.I, Doğuş LTD. Şirketi Matbaası, Ankara, 1959, s.227. 
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1080 yılında Kutalmışoğlu Süleymanşah tarafından ele geçirilen Kütahya, 

Dorylaion Muharebesi’ne kadar Selçukluların elinde kalmıştır. Daha sonra tekrar 

Bizanslıların eline geçen kale, 1224’te II. Kılıçarslan tarafından tamamıyla 

fethedilmiştir. 13. asrın sonlarında Germiyanoğulları Beyliği tarafından yönetilen kale, 

beyliğin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla Osmanlı yönetimine kalır.49 

Kale, tepe üzerinde konumlandırıldığı için hendeği bulunmamakta ve 

bünyesinde 70 burcu taşımaktadır. Kaleye dönem dönem Germiyanoğulları ve 

Osmanlılar takviyelerde bulunmuştur.50 

Kale 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Asıl Hisar (Kala-i Bala), Aşağı 

Hisar (Küçük Hisar) ve İç Hisar’dır. Aşağı Hisar (üçüncü bölüm) Osmanlı döneminde 

yapılmış olup kalenin kuzey ve kuzeybatı tarafına bakmaktadır. Bu hisara iç içe iki 

kapıdan girilmektedir. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre bu kale halkın su ihtiyacını 

karşılamak için inşa edilmiştir.51 

“Kala-i Bala” denilen kalenin asıl bölümü doğu yöndedir. Asıl kale içinde yer 

yer su sarnıçları vardır. Üç kapısı bulanan kalenin içerisinde Süleyman Şah Camii 

bulunmaktadır. Bugün bu yapı “Kala-i Bala Camii” olarak anılır.52 

Kalenin üçüncü bölümü İç Kale (İç Hisar) ise, Asıl Hisar’ın içinde ve tam batı 

kısmındadır. İç Kale'de ambar ve su sarnıçları, kale dizdarının resmi dairesi olan dizdar 

burcu gibi mahalleler vardır. İç Hisar’ın dahilindeki meydanlığa halk arasında 

“Ebetavlısı” adı verilmektedir. İç Kale Asıl Hisar’ın batı tarafına oturtulmuş bir iç 

daire gibi olup kalenin ortasında değildir53 (Çizim: 3.1). 

 
49 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s.230,231. 
50 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s.232. 
51 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. IX, Haz. S. A. Kahraman, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul 2006 s.19. 
52 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s.232. 
53 Uzunçarşılı, İ. H., Bizans ve Selçukiylerle Germiyan ve Osman Oğulları Zamanında Kütahya Şehri, 

İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul, 1932, s.17. 
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       Çizim: 3.1: Kütahya Kalesi planı (M. Ç. Varlık’tan) 

Kütahya kentine ziyarette bulunan seyyahların anlatılarında, Mustafa Çetin 

Varlık’ın F.N. Uzluk’tan aldığı bilgiye göre Kütahya’yı ziyaret eden Sultan Veled (ö. 

1312) kale hakkında: “Duvar içine alınmış, muhafaza olunmuş, endamlı güzeldir”, 

demiştir.54 Yine Varlık’ın Ş. Tekindağ’dan aldığı bilgiye göre 15. yüzyıl başlarında 

Memlüklü gezgin Kalkaşandi, Kütahya’nın etrafı sur ile çevrili, ortasında yüksek bir 

tepe üzerinde müstahkem bir kalesi olduğunu zikretmiştir.55 

1430’lu yıllarda Anadolu hakkında önemli bilgiler veren Bertrandon denizaşırı 

seyahatinde Kütahya Kalesi hakkında şu bilgileri vermiştir:  

“Kütahya sursuz güzel bir şehirdir. Fakat iç içe üç katlı büyük bir kalesi 

vardır.”56 Bunlar herhalde Aşağı Kale, İç Kale ve Yukarı Kale olmalıdır.57 

Evliya Çelebi Kütahya ziyareti sırasında kale hakkında uzun bilgiler vermiştir. Seyyah 

yapı ile ilgili olarak “Kalesi, mavi ve kırmızımsı bir yalçın kaya üzerinde beşgen 

54 Varlık, M., Ç., “XVI. Yüzyılda Kütahya Şehri ve Eserleri”, Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 3, 

İstanbul, 1988, s.193. 
55 Varlık, XVI. Yüzyılda Kütahya…, s.193. 
56 Bertrandon De La Broquiere, Bertrandon De La Broquiere’nin Denizaşırı Seyahati, Ed. Ch. Schefer, 

Çev. İ. Arda, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2000, s.30. 
57 Uysal, A. O., Germiyanoğulları Beyliği’nin Mimari Eserleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Sanat Tarihi ve Arkeoloji Anabilim Dalı Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 

1990, s.368. 
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şekilli, sağlam ve dayanıklı süslü bir yapıdır ki gerçekten cevher yüzüktür” 58, der ve 

şöyle devam eder: 

“Gerçekten de bir tepe üzerinde yüzük taşı gibi durur sağlam bir kaledir. 

Fırdolayı büyüklüğü aşağı kale ile toplam 3 bin adımdır. Dört tarafı 

yalçın kaya üzeredir. Etrafında hendeği yoktur. Zira kahkaha gibi, gayyâ 

kayaları gibi uçurum kayalardır. İnsan aşağıda olanı fark edemez. Ancak 

adı geçen aşağı yeni kale, eski kalenin kuzey tarafı altında alçak yerdir. 

Fatih Sultan Mehmed ek olarak yaptırmıştır. Şehrin alçak yerinde 

bulunduğundan, 100 arşın kadar kesme kaya hendeği vardır”.59 

“Bu yeni kalenin yapılma sebebi odur ki bu kaya yerinde bir yalçın kaya 

altında bir değirmen yürütür bir âbıhayat su kaynayıp çıkar. Kuşatma 

sırasında düşman o suyu zapt edip kale halkı susuzluktan mustarip 

olmasınlar diye bu tatlı su kaynağını kale içine almak için bu kale 

yapılmıştır. Hâlâ yine yukarı kaleden bu suya inilir yollar vardır. Bu yeni 

kalenin kuleleri ile toplam 70 kuledir. Ve her kule arası ikişer kulaçtır. 

Birbirine gayet yakın kulelerdir ve gayet sağlam eski bir yapıdır. Toplam 

3 kapısı vardır. Biri doğuya bakar, aşağı çarşıya inilir üç kat demir 

kapıdır. Bu kapının taşrasının iki tarafında beyaz mermerlerden 

gösterişli arslan heykelleri vardır. Bu kapı önünde gözcülerin 

sofalarından bütün aşağı büyük şehir gözükür. Bir kapı da güney tarafına 

Sultanbağı tarafına açılır ve gayet sağlamdır. Bir kapı da aşağı yeni 

kaleye inilir. Bu da doğuya bakar. Ve iç kale, bu kalenin güney tarafı 

bitiminde dört köşe bir kaleciktir. Fırdolayı büyüklüğü bin adımdır. Doğu 

tarafına bakar bir küçük kapısı vardır. Eski zamanlarda bu kapının tahta 

kanatlarının yüzüne manda derisi kaplamışlar, demir kapı değildir. Bu 

kapının iç yüzünde iki su sarnıcı vardır. Ve bir mescit, dizdar, imam, 

müezzin ve kethüda hanesi ile iki buğday ambarı ve sekiz adet de ev 

vardır. Bunlardan başka yapı yoktur. İçi gayetle boş bir iç kaledir.”60 

“Ama dış kalede Germiyanoğlu Camii ve 70 adet toprak örtülü nefer 

evleri vardır. 1 mescit ve 1 abıhayat çeşmesi vardır. Tanrı'nın hikmeti bu 

ki böyle yüksek bir dağ üzerinde hayat pınarı çeşme vardır. Aşağı yeni 

 
58 Seyahatname, IX, s.18. 
59 Seyahatname, IX, s.18,19. 
60 Seyahatname, IX, s.19. 
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hisarda 20 kadar toprak örtülü evler ve bir tahta minareli mescidi vardır. 

Bu kale içinde akan hayat suyu kale içindeki ve aşağı şehir içindeki 

değirmenlere gider.”61 

“Bu kale evlerinin yüzleri tamamen kuzey tarafına bakar havadar ve 

cihannüma güzel evlerdir. Aşağı büyük şehir bu kalenin doğusu, kuzeyi 

ve yıldız rüzgârları tarafında kurulmuştur. Sultanbağı semtleri dere 

içinde, yeni mahallenin batı tarafı altına ve Zeregen Mahallesi düz ovaya 

kurulmuş güzel ve şenlikli mahalledir.”62 

Kâtip Çelebi ise 17. yüzyılın ilk yarısının sonlarında kaleme aldığı “Cihannüma” adlı 

eserinde Kütahya Kalesi hakkında şu bilgileri vermektedir:  

“Yüksek bir kaya üzerinde bir kalesi vardır. Bu şehir ile kalesinin 

Sultan Germiyan tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. Kütahya 

halkı bir hayli yüksek dağlarda yaşar. Üzerinde birbirinden yüksek 

iki kat kale ve ortada iç kalesi vardır. Adı Gevhernigin (elmas 

yüzük) olan kalenin içerisinde bir akarsu vardır. Osmanlılara ait 

bir de cami bulunur.”63 

19. yüzyılın ilk yarısında Kütahya’yı ziyaret eden Charles Texier, Kütahya Kalesi

hakkında şu bilgileri vermiştir: 

 “Bizans imparatorları zamanında, Kütahya şehri çok önemli bir yer 

olmuştu. Şehre her tarafından hâkim yüksek ve sarp bir tepeye, kale 

yapıldı ve bir kuleyle tahkim edilmiş iki kat sur içine alındı. Bu kalenin, 

eski Cotyoeum şehrinin yerini işgal ettiğinde şüphe yoktur. Eski 

şehirlerin çoğu, gerçekte yüksek yerlere yapılmıştır. Kalenin suru 

içerisinde, bir Bizans kilisesi vardır. Harap halde olmakla beraber, bazı 

resim ve işlemeleri ayırt edilebilir.”64 

1852 yılında Kütahya’ya ziyarete gelen Andreas David Mordtmann, kale hakkında: 

“Şehrin batı tarafında bir tepenin üzerinde kurulu kalesi tamamen yıkıntı 

halinde; kalede iki tunç top bulunuyor. Diğerleri İstanbul'a gönderilmiş. 

61 Seyahatname, IX, s.19,20. 
62 Seyahatname, IX, s.20. 
63 Kâtip Çelebi, Cihannüma, C. II, Ed. S. Öztürk, MEDAM ve Mahya Yayıncılık, İstanbul, 2013, 

s.925.
64 Texier, Charles, Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, Çev. A. Suat, C. II, Enformasyon ve

Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2006, s.285.
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Ayrıca 3 ya da 4 büyük sarnıç var; fakat hiçbiri kullanılacak gibi değil. 

Şehir hapishanesi de buradaymış, ama o da yıkıntı halinde. 

Hapishanenin hemen yakınında 1395 yılında yapılmış bir cami yer 

alıyor. Caminin çevresinde ise birkaç yoksul Türk ailesi yaşıyor. Aşağı 

kısımdaki kale ise daha iyi korunmuş, onun çevresinde de Türk aileleri 

yerleşmiş. Yine burada kubbesi çökmüş bir yapı ve hemen yanında bir 

çeşme var. Söylentiye göre, bu yapının temelinden gündüz gözüyle bile 

gökyüzündeki yıldızları gözlemlemek mümkünmüş. Fakat bu bilgiyi teyit 

edecek birisine Kütahya'da rastlamadım. Ilık bir suyu olan kaynak ise 

Kütahyalı kadınlara çamaşırlarını yıkamak için hizmet veriyor. Bu 

yüzden de kaynağın içinde her zaman bir grup kadına rastlamak 

olasıdır.”65 ifadelerini aktarmıştır. 

Kale içinde seyyahların sıklıkla bahsettikleri camiler hakkında; 1852’de 

Andreas David Mordtmann’ın kale içindeki 1395 tarihli bir camiden bahsetmiştir. Bu 

yapı Kala-i Bala Camii’dir. 

Evliya Çelebi Süleyman Şah Camii’nden (Kala-i Bala) ayrı olarak Asıl Kale’de 

ve Aşağı Kale’de birer mescitten daha bahsetmiştir. Asıl Kale’deki mescit günümüze 

ulaşamamıştır. Kaynaklarda Orta Hisar Hacı Kethüda Mescidi olarak geçer ve M. Ç. 

Varlık’ın Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi’nden aktardığı bilgiye göre 1571 

tarihli mufassal evkaf defterinde de ismi vardır.66 

Aşağı Yeni Hisar’da (Osmanlılar tarafından yaptırılan kale) bulunan diğer 

yapıyla ilgili olarak Evliya Çelebi Aşağı Hisar’da bulunan tahta minareli bir camiden 

bahsetmektedir. Kâtip çelebi ise kalede tarih ve yapı tanımlaması vermeden 

Osmanlılara ait bir camiden bahsetmiştir. Yapı II. Mehmed (Fatih) zamanında kaleye 

ilave olarak yapılan aşağı ve yeni kale diye de anılan yerdeki yapı olmalıdır. Bu cami 

Varlık’ın TKGMA’dan aldığı bilgilere göre 1571 tarihli defterde “evkaf-ı mescid 

Yenice Hisar” şeklinde kayıtlı olup, vakıf gelirleri 2.11 akçadır.67 Kâtip Çelebi’nin 

bahsettiği cami de bu yapı olmalıdır. Halk arasında Ulupınar olarak bilinen mescit 

günümüzde minaresiz kübik formlu tek kubbeli bir yapıdır. 

 

 
65 Pınar, İ., 19. Yüzyıl Anadolu Şehirleri, Akademi Kitabevi, İzmir, 1998, s.70,71. 
66 Varlık, XVI. Yüzyılda Kütahya Şehri ve Eserleri, s.258. 
67 Varlık, XVI. Yüzyılda Kütahya Şehri ve Eserleri, s.258. 
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Değerlendirme 

Tüm bu yazılı kaynaklara bakıldığında kale ve içerisindeki yapılar hakkında 

birbirlerini ayırt edici ve tamamlayıcı ifadelerin bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Kale bölümlerinde bulunan camiler hakkındaki anlatılara göre, kale içinde Asıl 

Hisar (Kala-i Bala, Asıl Kale) bölümünde iki ve Aşağı Kale (Aşağı Hisar)’de bir ibadet 

yapısı vardır. Bu üç yapıdan Asıl Hisar’da olan Germiyanoğlu yapısı düz örtülü ve tek 

minarelidir. Aynı kale bölümünde yer alan mescitle ilgili mimari olarak bir bilgi 

yoktur. Aşağı Kale’deki mescit ise kare planlı ve tek kubbelidir, Evliya Çelebi’nin bu 

yapının minaresinin ahşap olduğundan bahsetmesi, ahşap malzemenin dayanıklı 

olmayışından dolayı minarenin günümüze ulaşamamış olduğunu akla getirmektedir. 

Matrakçı Nasuh’un kale tasvirindeki cami betimlemesine bakıldığında bu 

betimlemenin Asıl Hisar’daki Germiyanoğulları yapısı Kala-i Bala Camii’nin temsili 

olduğu düşünülür. Daha sonra bu cami betimlemesine ilişkin ayrıntılı tanım 

yapılacaktır. 

Kütahya Kalesi’ne ait yazılı kaynaklara ve seyyahların anlatılarına 

bakıldığında gezgin Kalkaşandi’nin kentin etrafının surla çevrili ve ortada bir küçük 

kaleye ait olan anlatılarının, kaleye ait diğer yazılı kaynaklarda ve Nasuh’un 

minyatüründe karşılığı yoktur. Orijinalde kentin etrafı surlarla çevrili değildir.  Ayrıca 

seyyah Bertrandon da kentin surlarla çevrili olmadığını ifade etmiştir. Fakat 

Kalkaşandi’nin tepe üzerindeki kaleye ilişkin anlatıları tasvir edilen kaleyle benzer 

niteliktedir. 

Kent hakkında en geniş bilgileri veren Evliya Çelebi, orijinal kalenin üç 

bölümünden de bahsetmiş ve bu bölümlerde yer alan camilerden ve sarnıçlardan ayrıca 

kapılara ait bilgileri de aktarmıştır. Seyyahın dış kale olarak aktardığı ve orijinalde 

“Asıl Kale” olarak geçen bölümde bir camiden ve çok sayıda konutlardan bahsetmesi, 

Nasuh’un tasvir ettiği kale, burada bulunan cami ve çok sayıdaki konut 

betimlemeleriyle tamamen örtüşmektedir. Ayrıca Kâtip Çelebi’nin tepe üzerindeki 

kaleden bahsetmesinin karşılığı da yine Nasuh’un tasvirinde rahatlıkla görülebilir. 

Texier’in anlatılarında şehre hâkim bir konumda yüksek ve sarp bir tepede 

konuşlanan kaleden bahsetmesi tasvirle karşılaştırıldığında benzerdir. Fakat Texier’in 

kalede bir Bizans kilisesinden bahsetmesinin Nasuh’un kale tasvirinde karşılığı 
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yoktur. Tüm bu seyyahların kale ve cami hakkındaki anlatıları Matrakçı Nasuh’un kale 

içindeki cami betimlemeleriyle oldukça örtüşmektedir. 

Matrakçı Nasuh’un Kütahya Kalesi’ni stilize bir biçimde tasvir ettiği açıkça 

bellidir. Kalenin orijinal plan özellikleriyle karşılaştırma yapıldığında birebir benzerlik 

görülmez. Fakat üç bölümden oluşan Kütahya Kalesi’nin Asıl Hisar bölümü, tasviri 

destekler niteliktedir. Sanatçı burada sadece Kütahya Kalesi’nin merkezini oluşturan 

Asıl Hisar bölümünü tasvir etmiş olmalıdır. 

Buradan sonuçla 16. yüzyıldaki Kütahya Kalesi ve içerisinde bulunan caminin 

durumuna ilişkin verilere, görsel malzeme üzerinden ulaşılmıştır. Böylelikle görsel bir 

malzeme, yazılı kaynaklarla desteklenerek tarihi bir belge olma özelliğini ortaya 

koymuştur.  

Kütahya Kalesi’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 3.1) ve minyatürdeki 

görüntüsü (Resim: 3.3) aşağıdadır. 
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Resim: 3.3: Kütahya Kalesi tasviri (vr. 15b ayrıntı) 

Fotoğraf: 3.1: Kütahya Kalesi genel görünüm (M. Cambaz’dan) 



35 
 

Kütahya Kalesi’nin bugünkü durumuna bakıldığında artık kalede bir 

yerleşmenin olmadığı açıkça görülmektedir. Yüksek bir tepe üzerine konuşlanan 

kalenin tepenin arkasında sıralanan dairesel formlu kuleleri dikkat çeker. Bu kuleler 

Asıl Kale bölümünün kuleleridir. Dairesel formlu kulelerden aşağıya doğru minaresi 

ile birlikte Kala-i Bala Camii göze çarpar. Daha aşağıda ise tepenin yamaçlarında daha 

küçük boyutta kare formlu kuleler belirir. Minyatüre bakıldığında ise kalenin 

kulelerinin dairesel formda olmadığı görülür. Nasuh kuleleri dikdörtgen formda 

izleyiciye yansıtmıştır. Bu farklılığa rağmen kale tasvirinin içerisinde bulunan camiye 

bakılarak kalenin, Kütahya Kalesi’ni temsil eden bir betimleme olduğunu söylemek 

mümkündür. 

2 Numaralı Yapı: Kala-i Bala Camii (Süleyman Şah Camii, Yukarı Kale Camii)  

Matrakçı Nasuh, Kütahya Kalesi tasvirinin içinde bulunan camiyi kale içindeki 

konutlar arasında oldukça sade bir şekilde resmetmiştir. Kare planlı düz örtülü, ön 

cephesinde giriş açıklığı ve giriş açıklığının sağ ve sol üzerinde pencere açıklıkları 

bulunan yapının solunda tek şerefeli sade bir minare bulunur. Minaresi, yapıya bitişik 

ve kaide, pabuç, gövde, petek ve külah bölümlerinden oluşup, altın renkli alemle son 

bulur. Tasvirde bu şekilde görselleştirilen yapı Kala-i Bala Camii olmalıdır (Resim: 

3.4). 
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Resim: 3.4: Kala-i Bala Camii tasviri (vr. 15b ayrıntı) 

779 H. (M.1377) tarihli kitabesi bulunan yapı, Kütahya Kalesi’nin yukarı kale 

(Asıl Hisar) bölümünde bulunmaktadır. Orta Hisar Mescidi diye bilinir.68 Cami çok 

sayıda tamir geçirdiğinden orijinalinden eser kalmamıştır.69 Orta Hisar Camii diye de 

bilinen yapı, daha önce Evliya Çelebi’nin bahsettiği kale içindeki cami olmalıdır. 

Mustafa Çetin Varlık’ın Halil Edhem’in “Kütahya’da Germiyan Kitabeleri” adlı 

eserinden aldığı bilgiye göre yapının üzerinde bulunan H.779/ 1397 tarihli kitabede 

mescidin Germiyan Sultanı Süleyman Şah zamanında tamir edildiği yazılıdır.70 Fakat 

A. Uysal, bu onarım kitabesinin bazı mahalli yayınlarda, onarım kitabesi olarak

geçtiğini ve bunun doğru olmadığını aktarmıştır.71 

Günümüzdeki durumuyla yapı, kare planlı, dıştan kiremit kaplı kırma çatıyla 

örtülüdür. Kuzey cephenin doğu ucuna bitişik güdük minaresi, kare prizmal kaideli, 

silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.  Uysal’ın A. Altun’dan aldığı bilgiye göre A. Altun 

68 Varlık, XVI. Yüzyılda Kütahya Şehri ve Eserleri, s.258 
69 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s.76. 
70 Varlık, XVI. Yüzyılda Kütahya Şehri ve Eserleri, s.258. 
71 Uysal, Germiyanoğulları…, s.220. 
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minareyi orijinal kabul etmektedir.72 Uysal minareyi detaylı incelemiş ve minarenin 

malzemesinden dolayı yapının yeni olduğunu aktarmıştır.73 

Güney cephesinde iki, doğu cephesinde üç büyük yuvarlak kemerli pencere 

açıklığı yer alırken, batı cephenin güney ucuna yakın kısmının üst tarafında küçük 

yuvarlak kemerli bir pencere göze çarpar. Kuzey cephenin ortasında düşey dikdörtgen 

çerçeveli basit kapının batı tarafında ise yine yuvarlak kemer çerçeveli tek pencere 

açıklığı vardır. Minare cephenin doğu tarafında, orijinal duvar parçası ile cephenin 

kesiştiği köşeye bitişiktir (Çizim: 3.2). 

 

Çizim: 3.2: Kala-i Bala Camii planı (A. O. Uysal’dan) 

Değerlendirme 

Kütahya Kalesi içindeki Kala-i Bala Camii’nin kare planlı oluşu, kırma çatılı 

düz bir örtü sistemine sahip olması ve minaresine ilişkin veriler, Nasuh’un tasvir ettiği 

caminin kare formlu, düz örtülü ve minareli olmasıyla birebir örtüşmektedir. 

Tasvirdeki yapıyla orijinal yapının mimari özelliklerinin oldukça benzer olması, 

Matrakçı Nasuh’un bu yapı hakkında ne kadar gerçekçi tasvirde bulunduğunu ortaya 

koymaktadır.  

 
72 Uysal, Germiyanoğulları…, s.218,219. 
73 Uysal, Germiyanoğulları…, s.219. 
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Yapının günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 3.2) ve minyatürdeki görüntüsü (Resim: 3.5) 

aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kala-i Bala Camii’nin günümüz görüntüsüne bakıldığında oldukça sade inşa 

edilen yapının kuzey cephesinde dikdörtgen formlu giriş açıklığı bulunur. Kapının 

sağında yuvarlak kemerli bir pencere yer alır. Kare planlı, düz örtülü yapının 

kuzeydoğu cephesine bitişik minaresinin gövdesi oldukça kısa tutulmuştur. 

Minyatürdeki cami ise Kala-i Bala Camii ile benzer planda olup, örtüsü de düz bir 

şekilde resmedilmiştir. Giriş açıklığı dikdörtgen formda olan cami tasvirinin minaresi 

orijinal camide olduğu yapıya bitişik bir şekilde gösterilmiştir.  

Fotoğraf: 3.2: Kala-i Bala Camii (M. Cambaz’dan) 

Resim: 3.5: Kala-i Bala Camii tasviri (vr. 15b ayrıntı)  
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3 Numaralı Yapı: Kütahya Ulu Camii 

Matrakçı Nasuh’un Kütahya kenti tasvirinde kentin üst orta kısmında bitişik 

iki yapı tasviri görülür. Bunlardan solda kalan çift kubbeli ve kubbelerin ortasından 

minare yükselen yapı Kütahya Ulu Camii olmalıdır. Dikdörtgen planlı olan yapının 

kuzey cephesinin sağ ve solunda birer giriş açıklığı bulunur. Bu açıklıkların ahşap 

olduğu kahverengi tonundan anlaşılır. Her bir giriş açıklığının üzerinde sağda ve solda 

ikişer pencere açıklığı vardır. Kuzey cephesi üst seviyede tek yana eğimli kırma bir 

çatı ile örtülüdür. Bunun hemen gerisinde yan yana kasnaklarla yükselen iki kubbe 

yapının ana mekanını örter. Bu iki kubbenin ortasından tek şerefeli sade bir minare 

yükselir. Minarenin kaide ve pabuç kısmı da ayırt edilebilmektedir. Pabuçtan gövdeye 

geçişinde, şerefe altı, petek kısmı ve petekten külaha geçiş kısımlarında birer kuşak 

veya bilezik bulunur. N. Atasoy, bu yapı ile hemen bitişiğindeki yine iki kubbeli yapıyı 

tek bir yapı olarak kabul edip çok kubbeli bir cami olarak tanımlamıştır.74 Ayrıca bu 

iki bitişik yapının bazı araştırmalarda “Kütahya Sarayı” olduğu ileri sürülmüştür.75 

Evliya Çelebi’nin ve Kâtip Çelebi’nin “Paşa Sarayı” olarak bahsettiği yapının76 nerede 

olduğu tam olarak bilinmemektedir. Uzunçarşılı bu sarayın şimdiki Hükümet 

Konağı’nın bulunduğu Saray Mahallesi’nde bulunduğunu belirtmiştir.77 Fakat 

Uysal’ın A. Altun’dan aktardığına göre tapu tahrir defterlerinde böyle bir mahalle 

adına rastlanmaz.78 Fakat Saray Mahallesi’nin kent merkezine uzaklığına bakılırsa bu 

tasvirin saray yapısı olmadığı açıktır. 

Tasvirde dikkat edilmesi gereken detay, Kütahya Ulu Camii olabileceği 

düşünülen yapıya bitişik bir şekilde iki kubbeli, camiden daha anıtsal özellikte tasvir 

edilen yapıdır. Atasoy’un çok kubbeli olarak belirttiği cami, iki ayrı yapı olarak 

değerlendirilebilir ve bu sağdaki bitişik yapının 1314 tarihli Vacidiye Medresesi 

olduğu söylenebilir.  Nitekim, günümüzde de tasvirde olduğu gibi bu iki yapı birbirine 

bitişik durumdadır. Minyatürde yer alan çifte kubbeli ve minareli bu yapı Kütahya Ulu 

Camii’nin temsili olmalıdır (Resim: 3.6). 

74 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 64. 
75 Özbudak, Ö., Kütahya’nın Kent İmgesi Bağlamında İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018, s. 75,76. 
76 Seyahatname, IX, 2006, s. 20,21; Cihannüma, II, s. 925. 
77 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri…, s. 141. 
78 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 153. 
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Resim: 3.6: Kütahya Ulu Camii tasviri (vr. 15b ayrıntı) 

İnşa kitabesi bulunmayan caminin yapımına Yıldırım Bayezid döneminde 

(1389-1403) başlanmış olsa da araya Timurlenk vakası girdiği için yapının inşası 

yarım kalmış, daha sonra yapı Şehzade Musa Çelebi tarafından 1410-1411 yıllarında 

tamamlanmıştır.79 Caminin Kanuni Sultan döneminde (1520-1566) Mimar Sinan 

tarafından tamir edilerek yenilendiği Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde geçer80 ve 

yapı Tezküretül’ Bünyan’da da Orhan Gazi Camii diye belirtilmektedir.81 Yapının 

Kanuni dönemine ait rivayetlerinde Evliya Çelebi’nin  ifadelerini destekleyici bilgiler 

yer almaktadır. Çınar’ın Güner’den aktardıklarına göre, Kanuni’nin 1 Temmuz 1522 

senesinde Rodos Seferi’ne giderken ordusu ile birlikte Kütahya kentine uğramıştır. 

Burada ordusuyla üç gün ikamet eden Kanuni, Mimar Sinan’a Ulu Camii’ni tamir 

etmesi emrine vermiştir.  Ayrıca 1534- 36 İran seferi sırasında yine kente uğrayan 

Kanuni dört gün kentte konaklayıp namazlarını bu camide kılmıştır.82 

1805 senesinde Kütahya naibi Şehzade Mustafa Efendi ve ahalinin isteği 

üzerine, namaz kılınamayacak derecede harap olan cami, mütevelli ve halkın gayreti 

 
79 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 107. 
80 Seyahatname, IX, 2006, s. 22. 
81 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 107; Çelebi, Sâi Mustafa, Yapılar Kitabı Tezküretü’l Bünyan ve 

Tezküretü’l Ebniye, Haz. H. Develi, Koç Kültür Sanat Tanıtım Yayınları, İstanbul, 2003, s. 184. 
82 Çınar, H., “Kütahya Yıldırım Bayezid Camii ve Vakıfları”, Uluslararası Yıldırım Bayezid 

Sempozyumu Bildirileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2018, s. 356, 357. 
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ile tamir edilmiştir. Burada caminin tavanı beşik örtüsü denilen tarzda yapılmıştır. 

Daha sonra 1888 yılında vuku bulan son tamiri esnasında caminin duvarları eski 

şeklini muhafaza ederek kubbesi kâgir olarak inşa edilmiş ve caminin içindeki mermer 

direkler Çavdar Hisar harabesinden getirtilmiştir.83 

Yapıya ait kitabeler; cami kapısının takı üzerinde bulunan H.1223/1808-1809 

tarihli tamir kitabesi ve aynı kitabede H.1306/1888 tarihli tamir kitabesidir. Yapının 

minare kapısındaki kitabe ise H.961/1553 tarihli olup, burada minarenin Mahmut 

isimli biri tarafından yaptırıldığı yazmaktadır.84 

Evliya Çelebi seyahatnamesinde camiden: “Uzunluğu 180 ayak ve genişliği 90 

ayaktır. İki yan kapı ve bir kıble kapısı var. Beşer basamak taş merdiven ile çıkılır. 

Cami içinde toplam 57 çam direkleri üzere harpüşte tavan kubbedir. Ve iki tarafında 

yan sofaları üzere bir kat tabakalar var, kalabalık cemaat olduğunda yukarıda ibadet 

ederler. Tâ mihraba kadar iki tarafı böyle tabakadır. Bu tabakaların üstünde ve altında 

toplam 64 demirli pencereler vardır. Mihrabı ve minberi o kadar sanatlı değildir, eski 

tarzdır. Kısacası bu şehirde bundan büyük selâtin camii yoktur. Kalabalık olduğunda 

20 bin adam alır. Tamamen taş yapıdır ve tamamı kurşun örtülüdür. Ama avlusu 

yoktur, ancak kıble kapısından taşra taş merdiveninin iki tarafında yan sofaları vardır. 

Ve sol tarafta bir minaresi var.” 85 olarak bahsetmiştir. 

Yapı bugünkü haliyle, doğu cephesinin güneydoğu köşesi pahlanmış, kıble 

tarafında poligonal mihrap çıkıntısı bulunan derinlemesine dikdörtgen harim ile 

kuzeyinde beş bölmeli son cemaat yeri ve bunun kuzeydoğu köşesine bitişik 

minareden oluşmaktadır.86 Doğu, batı ve kuzey cephelerinde birer girişi vardır. Harim 

bölümü ortada iki büyük kubbeli ve doğu ve batı kenarlarda ikişer yarım kubbeli olup 

tüm köşelerinde birer küçük kubbeyle tamamlanır. Yarım kubbelerin ve kubbe 

kasnaklarında da yuvarlak kemerli pencereler göze çarpar.87 Kuzey cepheyi kaplayan 

beş bölmeli son cemaat yerinin giriş eksenindeki bölüm tromplarla geçilen bir 

kubbeyle, yan bölümler ise aynalı tonozla örtülmüştür88 (Çizim: 3.3). 

 
83 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 107,108. 
84 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 108 
85 Seyahatname, IX, 2006, s. 22. 
86 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 68. 
87 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 69. 
88 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 69. 
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Çizim: 3.3: Kütahya Ulu Camii planı (VGM’den işleyen O. Uysal) 

Değerlendirme 

Yapının minyatürdeki tasvirine, tarihçesine, geçirdiği onarımlara ve bugünkü 

haline bakıldığında şu sonuçlara varılır: Kütahya Ulu Camii bugün 19. yüzyıl 

yapısıdır. Fakat yapı dönem dönem büyük değişimler geçirdiği için yapının orijinal 

plan özelliklerine dair bilgilere Nasuh’un tasvirinden, seyyahların anlatılarından ve 

kentin panoramik görüntüsünü içeren 19. yüzyıla ait bir gravürden ulaşılmaktadır. 

Nasuh’un tasvirinde yapının iki kubbesi göze çarpar. 17. yüzyılda Evliya Çelebi’nin 

yapıyı, 57 çam direkleri üzerine harpüşte tavan kubbedir, tamamen taş yapı ve tamamı 

kurşundur olarak tanımlaması Nasuh’un bu tasviriyle örtüşmektedir. Buradan yapının 

kubbeli bir plana sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Evliya Çelebi, Ulu Camii hakkındaki diğer anlatılarında, yapının Sinan 

döneminde onarım geçirdiğini ifade etmiştir, Uysal’a göre bu durum Sinan çağı 

üslubuna hiç uymadığı gibi Yıldırım devri (1389-1402) için de yadırganacak bir 

durumdur. Araştırmacı bu durumu: “Ulu Cami karakterinde ahşap direkli eserler 

çoğunlukla 13. yüzyılın ikinci yarısında ve Selçuklu döneminde karşımıza çıkar. Kaldı 
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ki erken Osmanlı devrinde bu tarzda Selçuklu camileri gibi ahşap sütunlu bir eser 

bilinmemektedir. Öte yandan Selçuklu devrinde fethedilen şehirlerde önce küçük bir 

kale mescidi bina edilip, arkasından şehrin merkezinde bir “Ulu Cami” meydana 

getirildiği bilinmemektedir. Bu uygulamanın örnekleri Afyon Karahisar, Erzurum, 

Ankara gibi şehirlerde görülmektedir.”89 şeklinde ifade etmektedir. 

Ayverdi’nin Evliya Çelebi’nin yapı tarifine göre olan planında; uzunlamasına 

dikdörtgen ve düz örtülü olan yapının harim bölümü mihraba dik beş sahından 

oluşmaktadır ve bu sahınları beş sıra sütun bölmektedir. Yapının giriş bölümünde ise 

enine dikdörtgen bir plana sahip son cemaat bulunur. Son cemaat yeri iki birimden 

oluşmaktadır ve yapının kuzeydoğu köşesinde ise minaresi bulunur. (Çizim: 3.4) 

Ayverdi’nin Evliya Çelebi’nin yapı tanımlamalarına göre oluşturduğu planda yapının 

üzeri düz örtülüdür. Fakat Evliya Çelebi’nin yapıyı kubbeli olarak tanımlamasına 

karşın yapının planında kubbe detaylarına rastlanmaz. Bu da Nasuh’un tasvir ettiği 

yapıyla örtüşmemektedir. Fakat planda caminin son cemaat yerinin iki birimli ve düz 

örtülü olması, Nasuh’un tasvirinde de görülmektedir. Yapı tasvirinde iki kubbenin 

önünde daha alçak kotta gösterilen bölüm, iki birimli ve düz örtülüdür. Bu bölüm Ulu 

Camii’nin 19. yüzyılda tamamıyla değişen son cemaat yerinin orijinal durumuna dair 

ipuçları vermektedir. 

19. yüzyılda yapıldığı bilinen Kütahya kentine ait bir gravürde, kentteki diğer 

yapılardan daha anıtsal boyutta bir yapı dikkat çeker (Resim: 3.7). Oldukça geniş olan 

bir cephesiyle öne çıkan yapının çok sayıda pencereleri bulunur. Örtüsünün ise kırma 

çatılı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca sağ tarafında tek şerefeli abidevi bir minaresi 

vardır. Cami tasvirinin bu plan özellikleri Kütahya Ulu Camii’nin 1808-09 yıllarında 

onarılan haliyle benzer durumdadır.  

 
89 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 71,72. 
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Yukarıda aktarıldığı gibi günümüzde bitişik durumda olan Kütahya Ulu Camii 

ile Vacidiye Medresesi, Matrakçı Nasuh’un Kütahya tasvirinde de bitişik durumdadır. 

Kütahya Ulu Camii’nin inşa edilişinden geçirdiği onarımlara kadar olan süreçte 

değişen plan özellikleri minyatürdeki yapı tasviriyle kısmen örtüşse de yapının hem 

günümüz halinin hem de minyatürde halinin bir başka yapıyla bitişik olması ayrıca 

Evliya Çelebi’nin yapı ile ilgili anlatılarının resimlenen yapı ile örtüşmesi, tasvirdeki 

yapının Kütahya Ulu Camii’ni temsil eden bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kütahya Ulu Camii’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 3.3) ve minyatürdeki 

görüntüsü (3.8) aşağıdadır. 

Çizim: 3.4 Kütahya Ulu Camii’nin 

Evliya Çelebi’nin anlatımına göre 

planlaması (E. H. Ayverdi’den) 

Resim: 3.7: 19. yüzyıla ait bir gravürden ayrıntı 
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  Fotoğraf: 3.3: Kütahya Ulu Camii genel görünüm 

(https://www.nenerede.com.tr/ilan/kutahya-ulu-cami-2/) 

Resim: 3.8: Kütahya Ulu Camii tasviri (vr. 15b ayrıntı) 
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Kütahya Ulu Camii’nin bugünkü son görünümü 1888 yılındaki büyük 

değişiminden kalmadır. Yapıya bakıldığında kuzey cephedeki beş birimli son cemaat 

yeri göze çarpar. Burada ortadaki birim kubbe ile diğer birimler ise tonoz ile örtülüdür. 

Son cemaat yerinin hemen gerisinde kalan harim ise ortada iki büyük kubbeli ve doğu 

ve batı kenarlarda ikişer yarım kubbeli olup tüm köşelerinde birer küçük kubbeyle 

örtülüdür. Tüm örtüler kurşunla kaplıdır. Ayrıca kuzey cephenin kuzeydoğu 

köşesinden bir minare yükselir. Ayrıca yapının batı cephesinde dışa açılan bir giriş 

açıklığı bulunur. Minyatüre bakıldığında ön cephede iki birime ayrılmış düz örtülü bir 

son cemaat yeri veya harim bölümü olduğu düşünülen düz örtülü bir bölüm vardır. Bu 

bölümün gerisinde yan yana kurşun kaplı iki kubbe belirir. Minare ise iki kubbenin 

arasından yükselmektedir.  Ulu Camii’nin bugünkü durumu ile yapı tasviri oldukça 

farklı durumdadır. Bunun nedeni ise yapının yapılış tarihinden bu zamana toplam üç 

kez büyük onarım geçirip plan özelliklerinin değişmesidir. Minyatürün meydana 

getiriliş tarihi (1537) baz alınırsa daha önce bahsedildiği gibi 1522 senesinde Mimar 

Sinan tarafından onarılan yapı, Nasuh’un resimlediği bu yapı olmalıdır. Fakat Sinan’ın 

onarım yaptığı bu caminin plan özellikleri bilinmemektedir. Sinan’ın onardığı 

dönemdeki caminin, Nasuh’un tasvirine bakılarak plan özelliklerine dair fikirler ileri 

sürülebilir. Bu bakımdan görsel sayesinde yapının eski haliyle ilgili verilere ulaşılır.  
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4 Numaralı Yapı: Kütahya Vacidiye Medresesi 

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’indeki Kütahya tasvirinde, Kütahya Ulu 

Camii olabileceği düşünülen yapının bitişiğinde, camiden daha anıtsal olan kare planlı, 

iki kubbeli bir yapı tasviri vardır. Yivli kubbeler, üçer pencere açıklıklı kasnaklar 

üzerine oturur. Yapının renk tonundan kâgir bir bina olduğu anlaşılır. Üzerinde sivri 

kemerli alınlığı bulunan uzunlamasına dikdörtgen, ahşap olduğu renk tonundan 

anlaşılan iki kanatlı kapısı vardır. Bu kapının her iki yanında alt kısımda demir 

parmaklıklı birer pencere bulunur. Bu pencerelerin üst kısmında ise daha küçük 

boyutlu birer pencere açıklığı vardır (Resim: 3.9). 

Resim: 3.9: Vacidiye Medresesi tasviri (vr. 15b ayrıntı) 

Yapı, Germiyanoğlu Beyliği’nin kurucusu I. Yakup Bey zamanında (1300-

1340) 1314 yılında Mübarüziddin Umur bin Savcı tarafından yaptırılmıştır.90 Medrese 

kaynaklarda, Umur Bey Medresesi, Demirkapı Medresesi, Molla Abdülvâcid 

Medresesi, Molla Vâcid Camii, Germiyanoğlu Medresesi şeklinde de anılmaktadır.91 

Müderris Molla Vacit’in (ö. 1434) burada ders vermesi ve vefatından sonra yine 

burada defnedilmesinden dolayı yapı Vacidiye Medresesi olarak anılmaktadır.92 

90 Varlık, XVI. Yüzyılda Kütahya Şehri ve Eserleri, s. 218 
91 Kalfazade, S., “Vacidiye Medresesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul, 2012, s. 409 
92 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 72 
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Evliya Çelebi’ye göre Şehzade Musa Çelebi (ö. 1413), babası Yıldırım Han’ın 

(1389-1402) Timur ile hadisesinden sonra bir müddet padişah olup bu medreseyi tamir 

ettirmiştir. 1950, 1956- 1957, 1980 ve 1999 yıllarında onarım gören medrese, müze 

deposu işleviyle bir süre harap durumda kullanılmış, onarımın ardından 1965’te 

arkeolojik ve etnografik eserlerle çinilerin sergilendiği bir müze (Kütahya Müzesi) 

olarak ziyarete açılmıştır. 1999’daki son onarımın ardından ise yalnızca arkeolojik 

eserlerin teşhir edildiği Arkeoloji Müzesi’ne dönüştürülmüş ve halen aynı işlevle 

kullanılmaktadır.93 

M. Çiftçi’nin A. O. Uysal’dan aktardığına göre, kapalı avlulu medreseler 

grubuna giren yapının, dışa taşkın taç kapısı ve taç kapıdan içeriye doğru kubbeyle 

örtülü giriş eyvanı bulunur. Bu eyvanın iki yanında birer odası bulunmaktadır. 

Kubbeyle örtülü orta mekân (avlu) ve iki kenarı boyunca beşik tonoz örtülü üçer talebe 

hücresi ile tonoz örtülü ana eyvan ve iki yanında kubbeli iki oda (Selçuklu 

medreselerinde görülen dershane odaları) sıralanmaktadır94 (Çizim: 3.5). 

 

Çizim: 3.5: Kütahya Vacidiye Medresesi planı (VGM’den işleyen O. Uysal) 

 

 
93 Kalfazade, Vacidiye…, s. 409,410. 
94 Çiftçi, M., “Vacidiye Medresesi”, Bilimname, C. 30, S. 1, Kayseri, 2016, s. 440. 
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Değerlendirme 

Medresenin inşa tarihinden onarımlarına ve günümüze kadar olan durumuna 

bakıldığında yapının orijinal durumunda çok fazla değişiklik olmadığı anlaşılmaktadır. 

Minyatürdeki iki kubbeli yapı tasviriyle yapının orijinal planındaki kubbe detayları 

birbirini destekler niteliktedir. Matrakçı Nasuh stilize bir şekilde tasvir ettiği yapının 

orijinal planındaki ana eyvanın iki yanında bulunan kubbeli odaların detayını vermiş 

olmalıdır. Fakat yapının dışa taşkın taçkapısı ile Nasuh’un tasvirindeki yapının kapısı 

örtüşmemektedir. Nasuh bu detayı vermemiş olmalıdır fakat yine de tasvirdeki yapının 

kapısını anıtsal boyutta göstererek vurgulamak istemiştir. Ayrıca medresenin 

orijinalinde taçkapının gerisinde kubbeyle örtülü giriş eyvanına ilişkin bir tasviri de 

Nasuh belirtmemiştir. Daha önce Kütahya Ulu Camii değerlendirmesinde de 

belirtildiği gibi medresenin camiyle bitişik olarak tasvir edilmesi orijinalde de 

Kütahya’da Ulu Camii ile Vacidiye Medresesi’nin bitişik durumda olması birbirini 

destekler durumdadır. Bugün kentin ana yapılarından olan cami ve medrese Nasuh’un 

Kütahya kenti minyatüründe bu şekilde temsil edilmiştir. 

Vacidiye Medresesi’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 3.4, 3.5) ve 

minyatürdeki görüntüsü (Resim: 3.10) aşağıdadır. 

 

 

 

 

Fotoğraf: 3.4: Kütahya Vacidiye Medresesi kuzey cephe 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Vacidiye_Medresesi#/media/Dosya:Vacidiye_medreses.JPG) 
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Orijinal plan özelliklerini koruyarak günümüze ulaşan Vacidiye Medresesi’nin 

görüntüsüne bakıldığında, yapının ön cephesinde dışa taşkın ve cepheden yüksek 

taçkapısı dikkat çeker. Dışa taşkın abidevi kapının içerisinde oldukça derin tutulmuş 

sivri kemerli bir niş ve bu nişin içerisinde ise basık kemerli bir açıklıktan yapıya giriş 

sağlanır. Taçkapının gerisinde medresenin orta mekanının kurşunla kaplı kubbesi 

belirir. Orta mekânın kubbesinin gerisinde güney cephedeki dersane odalarının kiremit 

kaplı basık kubbeleri dikkat çekmektedir. Minyatürdeki yapıya bakıldığında yapının 

taçkapısı anıtsal özellikte resmedilmiştir.  Kapıda sivri kemerli alınlık betimlemesine 

benzer bir özellik Vacidiye Medresesi’nin taçkapısının derin sivri kemerli nişinde 

görülür.  Tasvirde bu kapının yanında birer pencere göze çarpmaktadır. Fakat Vacidiye 

Resim: 3.10: Vacidiye Medresesi tasviri (vr. 15b ayrıntı) 

Fotoğraf: 3.5: Kütahya Vacidiye Medresesi doğu cephe ve güney cephe 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Vacidiye_Medresesi#/media/Dosya:Vacidiy

e_medresesi_d%C4%B1%C5%9Fardan_(2).JPG) 
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Medresesi’nde ön cephede pencere detaylarına rastlanmaz. Tasvirde beliren kurşun 

kaplamalı kubbelere bakıldığında orijinal medresenin orta mekânında ve bu mekânın 

gerisinde köşelerde kalan odaların kubbe ile örtülü olduğu bilinir. Burada Nasuh 

medreseyi resimlerken merkezi bir kubbe tasvirinde bulunmamış iki tane aynı boyutta 

yan yana kurşun kaplı kubbeleri resimlemiştir. Resimlediği kurşunla kaplı yan yana 

iki kubbe ise medresenin güneyde bulunan, köşelerdeki dersane odalarının kubbeleri 

olmalıdır. Nasuh’un tasviriyle Vacidiye Medresesi’nin orijinal görüntüsü tam olarak 

örtüşmese de daha önce bahsedildiği gibi orijinalde Kütahya Ulu Camii’nin ve 

Vacidiye Medresesi’nin birbirine bitişik durumda olmasını Matrakçı Nasuh bu yapıları 

aynı şekilde birbirine bitişik göstererek resimlemiştir. Bu şekilde resimlenen yapıların 

Ulu Camii ve Vacidiye Medresesi olduğu doğrulanmıştır. 

5 Numaralı Yapı: İshak Fakih Camii veya Kurşunlu Camii 

Matrakçı Nasuh’un üzerinde kale olan tepenin aşağısında tasvir ettiği yapı, 

günümüzde de bu tepenin hemen yanında konumlanan H.779/ M.1377-78 tarihli 

Kurşunlu Camii veya H. 825/M.1422- H.833/ M.1433-34 tarihli İshak Fakih Külliyesi 

kapsamında bulunan İshak Fakih Camii olabilir. 

Minyatürdeki cami tasviri kare formlu olup, üzerinde dört pencere açıklığı 

bulunan kasnaklı bir kubbeyle örtülüdür. Yapının kuzey cephesinde sol tarafta yer alan 

taçkapı kalın bir silme şeridiyle çevrilidir ve basık kemerli bir giriş açıklığına sahiptir. 

Kapının üst kesiminde sivri kemerli bir alınlık yer alır. Taçkapının sağında demir 

parmaklıklı, söveli kare bir pencere ve bu pencerenin üzerinde sağda ve solda birer 

dar, dikine dikdörtgen pencere daha bulunur. Yapının kuzeybatı cephesine bitişik, 

yuvarlak kemerli giriş açıklığına sahip, kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek, külah 

bölümlerinde meydana gelen ve alemle son bulan bir minaresi vardır. Ayrıca şerefenin 

alt kısmında ve pabuçtan gövdeye geçişte birer bilezik, gövdede de yuvarlak kemerli 

dar ve uzun dik pencereler bulunur (Resim: 3.11). Nasuh’un bu cami tasvirinin İshak 

Fakih Camii ya da Kurşunlu Camii’ni temsilen bir tasvirde bulunduğuna ilişkin 

tahminler, yapıların kaynaklardan alınan bilgilerine ve plan özelliklerine bakılarak 

aşağıda tartışılacaktır. 
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Resim: 3.11: Kurşunlu Camii veya İshak Fakih Camii’nin tasviri olduğu düşünülen yapı (vr. 

15b ayrıntı) 

İshak Fakih Camii, İshak Fakih Mahallesi’nde olup Germiyan 

hükümdarlarından Süleyman Şah (1363-1378) ve II. Yakup Bey (1387-1390, 1402-

1411 ve 1413-1428) zamanı nüfuzlu ulemasından Cemaleddin İshak Fakih (ö. 1422) 

tarafından yaptırılmıştır.95 Evliya Çelebi İshak Fakih Camii hakkında şu bilgileri verir: 

“Tabaklar içinde olduğundan Tabakhane Camii derler. Kâgir ve sağlam yapılardır, 

üzerleri kiremit örtülüdür. Merdiven ile çıkılır iki katlı ve avlusuz camidir, ama 

cemaati çoktur.”96 

Cami, önünde üç bölmeli bir son cemaat yeri bulunan, kare planlı, tek kubbeli 

ve tek minareli bir yapıdır.97 Kubbesi, dıştan yüksek sekizgen bir kasnağa 

oturmaktadır.98 

Kare prizmal kaideli, silindirik gövdeli, tek şerefeli minare, harimin kuzeydoğu 

köşesine bitişiktir.99 (Çizim: 3.6). 

 
95 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 109. 
96 Seyahatname, IX, s. 23. 
97 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 186. 
98 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 187. 
99 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 189,190. 
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Çizim: 3.6: Kütahya İshak Fakih Camii planı (A. Kızıltan’dan) 

Kurşunlu Camii, Yakup Çelebi İmareti’nin batısına düşen Paşam Sultan 

Mahallesi’nde, Paşam Sultan Türbesi’nin batısında yer almaktadır. 1377-78 

tarihlerinde inşa edilen cami, kare planlı tek kubbeli harimi, üç bölmeli son cemaat 

yeri, minaresi ve mimari özellikleriyle Germiyanoğulları devrini en iyi yansıtan 

eserlerden biridir. Yapı 16. yüzyılda Kasım Paşa’nın (ö. 1553) emriyle onarım 

geçirmiştir. Caminin bünyesinde onarım esnasında herhangi bir değişiklik olmadığı 

görülmektedir.100 

Yapının son cemaat yeri sonradan kapatılarak abdest almak için kapalı bir 

mekân haline getirilmiştir.101  

Son cemaat yerinin gerisinde, caminin kuzey cephesinin ortasında harime girişi 

sağlayan basık kemerli bir kapı bulunmaktadır. Kapının iki yanındaki, sivri boşaltma 

kemeri içine yerleştirilmiş düşey dikdörtgen çerçeveli birer pencere devrinden 

kalmadır.102 

 
100 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 222. 
101 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 222. 
102 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 224. 
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Caminin doğu cephesinin kuzey ucuna bitişik minare, kare prizmal kaideli, 

silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minare korkuluklar ve külah hariç orijinaldir.103 

(Çizim: 3.7). 

 

Çizim: 3.7: Kütahya Kurşunlu Camii planı (Kızıltan’dan işleyen O. Uysal) 

Değerlendirme 

İshak Fakih Camii ve Kurşunlu Camii’nin plan özelliklerine bakıldığında her 

iki caminin de kare planlı, tek kubbeli, üç birimli son cemaat yeri bulunur. Ayrıca her 

iki yapının da minaresi kuzeydoğu köşelerde yer alır. Nasuh’un tasvirine bakıldığında 

son cemaat yerine ait bir betimleme yer almamaktadır. Nasuh, tasvir ettiği yapının son 

cemaat yerini izleyiciye göstermeyip sadece ana giriş cephesinde bulunan kapı ve 

pencerelerin ayrıntılarını vermiş olmalıdır.  

Minarelere bakıldığında her iki caminin de minareleri kuzeydoğu köşede 

bulunmaktadır. Minyatürdeki minare betimlemesi ise kare prizmal kaidelidir ve 

prizmatik üçgenli pabuçla gövdeye geçilir. Gövdeyle pabuç arasında bilezik detayı 

göze çarpar. Gövdede altta, ortada ve üstte olmak üzere birer pencere açıklığı bulunur. 

Gövdeden şerefe altlığına geçişte bir bilezik detayı daha vardır. Petek kısmında giriş 

açıklığı ve yan yana iki pencere açıklığı vardır. Minare, külah ve alemle son bulur. 

 
103 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 224,225. 
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İshak Fakih Camii minaresinin detayına bakıldığında kaide, prizmatik üçgenli 

pabuç, gövdenin başlangıcındaki ve sonundaki bilezik detayı minyatürdeki yapıyla 

kısmen benzer özelliktedir. Kurşunlu Camii’nin minaresi ise kare prizmal kaideli 

silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Gövdenin başlangıcında ve sonunda kaval silme 

bilezik bulunur. Minarenin bu bilezik detayına tasvir edilen minarede de rastlanır. 

Kütahya Kalesi’nin aşağısında bulunan İshak Fakih Camii ve Kurşunlu 

Cami’nin tüm bu mimari detayları minyatürdeki yapıyla karşılaştırıldığında Kurşunlu 

Camii’nin mimari detayları minyatürdeki yapıyla daha çok benzer niteliktedir. Fakat 

her iki cami de benzer plan şemasına sahip oldukları için kesin bir ifadeyle 

minyatürdeki caminin hangi camiyi temsil ettiğine dair söylemlerde bulunmak güçtür. 

Konum ilişkisi olarak bakıldığında tasvir edilen yapının kale aşağısındaki konumu 

nedeniyle bugün Kütahya Kalesi aşağısında İshak Fakih Camii ve Kurşunlu Camii’nin 

varoluşu tasvirin bu camileri temsil ettiğine dair görüşü destekler niteliktedir. 

İshak Fakih Camii ve Kurşunlu Camii’nin günümüz görüntüleriyle (Fotoğraf: 

3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10) minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 3.12) aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotoğraf: 3.6: İshak Paşa Camii genel görünüm 

(https://www.turbeler.org/detay/701-seyh-ishak-fakih-hz) 
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Fotoğraf: 3.7: İshak Paşa Camii harime giriş 

kapısından görünüm 

 (http://www.evliyalar.net/ishak-fakih/) 

 

Fotoğraf: 3.8: Kurşunlu Camii genel görünüm 

(https://www.google.com/maps/uv?pb) 

Fotoğraf: 3.9: Kurşunlu Camii kuzey 

cepheden harime girişi sağlayan basık 

kemerli açıklık 

 (https://www.google.com/maps/uv?pb) 

Fotoğraf: 3.10: Kurşunlu Camii harime girişi 

sağlayan açıklığın doğusundaki pencere detayı 

 (https://www.google.com/maps/uv) 
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6 Numaralı Yapı: Kemer Hamamı veya Kazasker Hamamı 

Matrakçı Nasuh’un Kütahya minyatürü tasvirinde, Kütahya Kalesi’nin 

aşağısında bulunan ve İshak Fakih Camii olarak düşünülen yapının alt çaprazındaki 

yapının mimari detaylarına bakıldığında hamam olduğu anlaşılmaktadır. Giriş açıklığı, 

pencereleri ve aydınlatma feneri bulunan yapının detaylarına bakıldığında bu bölüm 

soyunmalık bölümü olmalıdır. Yanına bitişik diğer bölüm ise cephesinde herhangi bir 

giriş ya da pencere açıklığı bulunmayan üç kubbe detaylı sıcaklık bölümü olmalıdır. 

Genel olarak hamam yapılarında da -soyunmalık ve sıcaklık bölümü kubbeleri hariç- 

sıcaklık bölümünün cephelerinde herhangi bir açıklık bulunmamaktadır (Resim: 3.13). 

 

Resim: 3.12: Kurşunlu Camii veya İshak Fakih Camii’nin tasviri 

olduğu düşünülen yapı (vr. 15b ayrıntı) 
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Resim: 3.13: Kemer Hamamı veya Kazasker Hamamı’nın tasviri olduğu düşünülen yapı (vr. 

15b ayrıntı) 

Kütahyada’ki günümüze ulaşan dokuz tane hamam vardır. Bunlardan, 

Kazasker Hamamı (16. yy. başı), Eydemir Hamamı (16. yy. ortaları), Lala Hüseyin 

Paşa Hamamı (1566-70), Saray Hamamı (16. yy. sonu), Şengül Hamamı (16. yy. 

sonları) ve Yeni Mahalle Hamamı (19. yy. sonu) çifte hamam değillerdir. 

Vakfiyesinden 1484’te Küçük Hamam’ın çifte hamam haline getirildiği anlaşılır.104 

Mevcut hamamlardan Balıklı (Rüstem Paşa) ve Kemer Hamamı (16. yy. başı?) 

ise çifte hamam özelliğine sahiptir.  Balıklı Hamam’ın kitabesi bulunur ve 1549 

tarihlidir.105 

Yukarıdaki bilgilere bakıldığında kentte minyatürün resmedilme tarihi olan 

1537 yılından önce Kazasker Hamamı (16. yy. başı) ve tarihi tartışmalı olan Kemer 

Hamamı’nın inşa edildiği varsayılabilir. 

Tasvirdeki yapı konumundan dolayı, 16. yüzyıl başlarına tarihlenen Kemer 

Hamamı veya yine aynı yıllarda yapıldığı düşünülen Kazasker Hamamı olabilir. 

Kazasker Hamamı günümüze gelememiştir, Kemer Hamamı’nın ise kitabesi 

bulunmamaktadır. Evliya Çelebi’nin Kütahya’da bahsettiği hamamların arasında 

104 Uysal, Germiyanoğulları…, s.337. 
105 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 337,338. 
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Kemer Hamamı ve Kadıasker (Kazasker) Hamamı da bulunmaktadır.106 Fakat Çelebi 

bu hamamlar hakkında ayrıntı vermemiştir. Aşağıdaki satırlarda Kemer Hamamı ve 

Kazasker Hamamı hakkında kaynaklar doğrultusunda bilgiler verilecektir. 

Kemer Hamamı  

Yapı, Ulu Camii, Vacidiye Medresesi, Yakup Çelebi İmareti gibi yapıların yer 

aldığı tarihi kent merkezinin kuzeyinde Lala Paşa Caddesi üzerinde yer almaktadır. 

Dört eyvanlı köşe hücreli tipte çifte hamamdan meydana gelen yapının 1950 

yılında yol yapım çalışmaları nedeniyle soyunmalık ve soğukluk kısımları yıkılmıştır.  

Yapı onarımlarla orijinal yapısından uzak bir şekilde tekrar yapılmıştır. Bu yüzden 

çifte hamamın hangi bölümünün kadınlar, hangi bölümünün erkekler kısmına ait 

olduğu anlaşılamamaktadır. Daha sonraları batıda kalan bölümünde düzenlemeler 

yapılarak kadınlar kısmı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doğu taraftaki “Özen 

Hamamı” ve batı taraftaki “Şen Kemer Hamamı” olarak adlandırılırken doğu taraftaki 

kısım daha sonra kapatılmıştır.  

Kemer Hamamı’nın inşa tarihi ile ilgili tartışmalar vardır. A. Altun, plan ve 

özelliklerini göz önünde bulundurarak yapıyı 16. yüzyıla tarihlendirmektedir. Fakat O. 

Uysal, yapının dört köşe eyvanlı köşe hücrelerine sahip özelliğinin, genel olarak 

Selçuklu hamamlarında da görüldüğünü aktarmıştır.107 

Yine Uysal’ın II. Yakup Çelebi’nin İmaret vakıflarından aktardığı bilgiye göre 

burada bir çifte hamamdan bahsedilmektedir. Halk arasında da Timur’un Ankara 

Savaşı’ndan sonra burada yıkandığı rivayet edilmektedir108 (Çizim: 3.9). 

 
106 Seyahatname, IX, s. 25. 
107 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 337. 
108 Uysal, Germiyanoğulları…, s. 338. 
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Çizim: 3.8: Kütahya Kemer Hamamı Röleve ve Çizim (A. O. Uysal’dan) 

Kazasker Hamamı 

Haliliye Medresesi’nin akarı olan Kazasker Hamamı, bir zamanlar köy otobüs 

ve minibüslerinin kalktığı “Anadolu Garajı” olarak bilinen, şimdilerde ise açık oto 

garajı ve oto yıkama yeri olarak kullanılan yerde Haliliye Medresesi’nin yakınında 

bulunuyordu.109 Hamamın 15. yüzyıl sonu veya 16. yüzyıl başlarında inşa edilmiş 

olduğu öngörülmektedir.110 Kazasker Hamamı’nı yaptıran Kazasker Halil Efendi bin 

Mahmut H.918/M.1512 tarihinde hamamını medresesine vakfetmiştir. Hamam erkek 

ve kadınlar kısmı ve ayrıca keçecilerin yıkama ve dövmelerine mahsus olmak üzere 

üç bölümden oluşuyordu (Çizim: 3.9). Halil Efendi’nin medresesi şimdi müftülük 

dairesidir. Hamam ise son zamanlarda satılarak yıkılmıştır.111  

 
109  Soyer Zeyrek, Ö. XVIII. Yüzyılda Kütahya Vakıflarının Sosyal ve Ekonomik Hayata Katkıları, 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Tezi, Afyon 

Karahisar, 2015, s. 169. 
110 Avcı, O., Kütahya Hamamları (12.- 19. yy.) ve Türk Hamamlarının Özgünlüğü, Anadolu 

üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2020, s. 

179. 
111 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 149. 
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Değerlendirme 

Minyatürdeki hamam tasvirinde hamamın çifte hamam mı olduğu veya tek bir 

birimden mi oluştuğu anlaşılamamaktadır. Fakat konumundan dolayı hamam tasviri 

Kemer Hamamı veya Kazasker Hamamı’nın temsili olabilir. Fakat Kemer 

Hamamı’nın konumuna bakıldığında Kütahya Kalesi’nin güneyinde kalır ve tasvir 

edilen hamamın konumuyla tam olarak örtüşmemektedir. 

 Hamam tasvirinin, yukarıda İshak Fakih Camii veya Kurşunlu Camii olması 

muhtemel yapı tasvirinin alt çaprazında yer alması günümüze gelemeyen Kazasker 

Hamamı’nın bilinen konumu ile örtüştürmektedir. Hamamın halkın yoğun olarak 

bulunduğu, çarşı, bedesten, pazar, cami ve medrese gibi yapılara yakın olması ayrıca 

hamamda keçecilere ait özel bir bölümün bulunması112 hamamın etrafında ticaretin 

canlı olduğunu gösterir. Uzunçarşılı hamamın etrafındaki küçük çarşıdan bahsetmiş113 

ve minyatürdeki hamam tasvirinin yanındaki çarşı-pazar yapısı bu ifadeleri destekler 

niteliktedir. Dolayısıyla günümüze ulaşamayan Kazasker Hamamı’nın bilinen 

konumu ve yukarıda bahsedilen bilgilerine dayanarak Matrakçı Nasuh’un Kazasker 

Hamamı’nı tasvir ettiği görüşü ortaya atılabilir. 

112 Zeyrek, XVIII. Yüzyılda Kütahya, s. 170. 
113 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 149. 

Çizim: 3.9: Kütahya Kazasker Hamamı planı (M. Kalyon'dan işleyen O. Avcı) 
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7 Numaralı Yapı: Karagöz Paşa Camii 

Matrakçı Nasuh’un Kütahya minyatüründe, Kütahya Ulu Camii olduğu 

düşünülen yapının alt çaprazında bulunan yapı, Kütahya Kalesi aşağısında bulunan 

cami ile benzer bir şekilde tasvir edilmiştir. Buradan cami tasvirinin kentteki hangi 

camiyi temsilen resmedildiği saptanamamaktadır. Tasvirde klasik cami tipolojisinden 

ayrı olarak ayırt edilecek bir detay bulunamamaktadır. Dolayısıyla farklı bir yöntem 

kullanılarak Nasuh’un kenti hangi yönden tasvir ettiğine bakarak cami tasvirinin 

kentteki hangi camiyi temsil ettiği hakkında görüşler ortaya konacaktır. 

Matrakçı Nasuh’un kenti kuzey yönden tasvir etmiş olduğu daha önce 

belirtilmişti. Minyatürde tespit edilecek yapı kentin doğusunda olan bir camidir. 

Dikdörtgen formlu tek kubbeli olan yapının tek şerefeli minaresi vardır. Detaylara 

bakıldığında kasnağında pencere açıklıkları bulunan bir kubbesi, ön cephesinde ise 

basık kemerli giriş açıklığı bulunur. Bu açıklığın yan tarafında sivri kemerli bir alınlığı 

olan kare formlu penceresi ve ön cephenin üst tarafında üçer pencere açıklığı vardır. 

Yapının minaresine bakıldığında, giriş açıklığı bulunan, uzunlamasına dikdörtgen 

kaideden prizmatik üçgenli pabuçla gövdeye geçilir. Pabuçla gövde arasında ve 

gövdeyle şerefe arasında birer bilezik vardır. Minare, petek, külah ve alemle son bulur 

(Resim: 3.14). Yapı tasvirinin bu özellikleri ile Karagöz Mehmet Paşa Camii temsil 

ettiği düşünülmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki satırlarda Karagöz Paşa Camii 

tanıtılacaktır. 

Resim: 3.14: Karagöz Paşa Camii’nin tasviri olduğu düşünülen yapı (vr. 15b ayrıntı) 
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Yapının Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa’nın vasiyeti üzerine 

ölümünden sonra haremi tarafından yaptırıldığı vakfiyesinde yazılıdır.114 Günümüzde 

Cumhuriyet Caddesi, Küçük Çarşı Semtinde bulunan yapının vakıfları dolayısıyla 16. 

yüzyıl evkaf defterlerinde, camisi, medresesi ve muallimhanesi hakkında bilgiler 

vardır. Vakfiyesindeki bilgilerden H.915/ M.1509’da Karagöz Ahmed Paşa’nın 

vakfını yaptığı ve vefatından sonra H.917/M.1512’de vakfiyesinin tanzim edildiği 

anlaşılmaktadır. Günümüzde caminin kapısı üzerindeki H.915/M.1509 tarihli kitabe 

1893 yılındaki tamirden sonra konmuştur.115 

Varlık, “Kütahya’da bulunan 16. yüzyıl camileri hakkında, yüzyılın ilk 

yarısında kentte cuma namazının kılındığı üç büyük cami vardır, bunlar; Ulu Camii, 

Hisarbeyoğlu Mustafa Camii ve Karagöz Ahmet Paşa Camii’dir. Yüzyılın ikinci 

yarısında ise bu camilere Lala Hüseyin Paşa Camii ve Timurtaş (Takvacılar) Camii 

ilave edilmiştir”. İfadelerini kullanır.116 

Osmanlı mimarisinin Sinan öncesi dönemine ait önemli bir örnek olan cami, 

tek kubbeli, revaklı son cemaat yeri bulunan, kesme taş kaplamalı, tuğla minareli 

yapıdır. Pandantifli geçişleri bulunan kasnaklı kubbe 11,50 m. çapındadır. Ortada üç 

kubbeyle örtülü iki sütunlu son cemaat revakı, iki yanda aynalı tonoz örtülü 

bölümleriyle yapıdan taşmaktadır117 (Çizim: 3.10). 

 

Çizim: 3.10: Kütahya Karagöz Paşa Camii planı (A. Yüksel’den) 

 
114 Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, s. 117. 
115 Varlık, XVI Yüzyılda Kütahya…, s. 239. 
116 Varlık, XVI Yüzyılda Kütahya…, s. 231,232. 
117 Altun, A., “Ahmed Paşa Camii”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul, 1989, s. 115. 
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Değerlendirme 

Kentin önde gelen yapılarını tasvir eden Matrakçı Nasuh bu betimlemede 

Karagöz Paşa Camii’ni izleyicilere yansıtmak istemiş olmalıdır. Yukarıdaki bilgilerde 

Karagöz Ahmet Paşa Camii’nin 16. yüzyılın ilk yarısında önemli bir cuma camii 

olduğu anlaşılmaktadır. Plan özelliklerine ilişkin tespitlerde ise genel olarak Kütahya 

camilerinde son cemaat yeri sıklıkla kullanılan bir birim olmasına karşın, Nasuh’un 

Kütahya kenti adına resimlediği camilerde son cemaat yerine yer vermemesi dikkat 

çekicidir. Nasuh yapıları kare planlı ve tek kubbeli olarak, basit bir plan şemasıyla 

betimlemiştir. Tasvir edilen yapı kasnaklı kubbesi ve minaresi ile genel görünüş 

anlamında yapının bugünkü durumu ile örtüşür. Ancak burada Nasuh minarenin yerini 

farklı yönde tasvir etmiştir. Bu bilgilerden yola çıkılarak, yapının minyatürdeki 

konumu ve günümüz konumu göz önünde bulundurulduğunda, tasvirin Karagöz 

Ahmet Paşa Camii olabileceği söylenebilir. 

Karagöz Paşa Camii’nin günümüze ait görüntüsü (Fotoğraf: 3.11) ve 

minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 3.15) aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf: 3.11: Karagöz Ahmed Paşa Camii 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Karag%C3%B6z_ahmet_pa%C5%9Fa_camii_

d%C4%B1%C5%9F_(1).JPG) 
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Matrakçı Nasuh’un Kütahya kentini kuzey yönden resmettiği anlaşıldığı için 

aynı yönden günümüz kentinin uydu görüntüsü alınmış ve minyatürdeki tespit edilen 

yapıların konumları uydu görüntüsünde işaretlenerek Nasuh’un ne kadar gerçekçi 

tasvirde bulunduğu ortaya çıkmıştır. (Resim: 3.16 ve Görüntü: 3.1) 

 

Resim: 3.15: Karagöz Paşa Camii’nin tasviri olduğu düşünülen yapı (vr. 15b 

ayrıntı) 

Resim: 3.16: vr. 15b Kütahya kenti minyatürü 

1: Kütahya Kalesi, 2: Kala-i Bala Camii, 3. Kütahya Ulu Cami, 4: Vacidiye Medresesi 

5: İshak Fakih Camii veya Kurşunlu Camii, 6: Kazasker Hamamı, 7: Karagöz Paşa 

Camii
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Görüntü: 3.1: Matrakçı Nasuh’un kenti resmettiği yönden Kütahya kenti uydu görüntüsü 

1: Kütahya Kalesi, 2: Kala-i Bala Camii, 3: Kütahya Ulu Camii, 4: Vacidiye Medresesi, 5: Kurşunlu 

Camii, 6: İshak Fakih Camii, 7: Kazasker Hamamı (?), 8: Karagöz Paşa Camii 
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Kente Ait Diğer Görseller 

Gezgin Charles Texire’e ait 1882 tarihli gravürde Kütahya Kalesi dikkat 

çekmektedir. Kademeli olarak yukarı doğru gelişen kalenin aşağı kısmında bir 

yerleşim vardır. Burada minaresi olan iki cami bulunmaktadır. Gravürün sol tarafında 

ise minaresi olan bir cami daha belirmektedir. Fakat gravürdeki kale hariç diğer cami 

ve yapı gruplarının tespiti yapılamamaktadır (Resim: 3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrakçı Nasuh’un ayrıntılı kent minyatürüne kıyasla sadece kentin kalesi 

hakkında detay veren bu gravürde kenti temsil eden ögelere ait veriler bulunmaz.  

1800’lü yıllara ait bir gravürde Kütahya’nın ayrıntılı bir şekilde panoraması 

izlenir (Resim: 3.18). Gravüre bakıldığında neredeyse kentte var olan tüm yapılar 

seçilmektedir. 

Gravürde dikkat çeken yapı, sağ arkada yer alan tepe üzerindeki Kütahya 

Kalesi’dir. Kalenin iki bölümü; Yukarı Kale ve Aşağı Kale tasvirde net bir şekilde 

algılanır. Yukarı Kale kısmına dikkatli bakıldığında Kala-i Bala Camii düz örtüsü ve 

güdük minaresiyle seçilebilir. Gravürün sağ tarafında kentin en büyük yapısı olan 

dikdörtgen şeklinde günümüze ulaşamayan “Kütahya Redif Kışlası” (1839) 

bulunmaktadır. Hemen arkasında yükselen minare Saray Camii’nin (1487) minaresi 

olmalıdır. Burada dikkat edilmesi geren yapılardan biri de gravürün ortasında bulunan 

minaresi açıkça seçilebilen Kütahya Ulu Camii’dir. Ulu Camii’nin mimari detayına 

Resim: 3.17: Charles Texier’in 1882 yılına ait Kütahya kenti gravürü 
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bakıldığında örtü sisteminin düz olduğu göze çarpmaktadır. Bu dönemde Ulu 

Camii’nin 1888 yılında, üst örtüsü kubbelerle örtülüp büyük onarıma uğramadan önce 

olan şekli dikkat çekmektedir. Gravür Ulu Camii’nin orijinal halini göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir. 

 

Resim: 3.18: 1800’lere ait Kütahya kentinin panoramik görünümü 

Gravürün Matrakçı Nasuh’un Kütahya minyatürüyle mukayesesi oldukça önemlidir. 

Çünkü her iki görsel de kenti kuşbakışı ve detaylı bir şekilde gösterir. Nasuh’un 16. 

Yüzyıla ait minyatürü nasıl o döneme ait kenti ve kenti temsil eden yapıları detaylı bir 

şekilde gösteriyorsa bu gravür de 19. yüzyılda kent hakkında kendi dönemini yansıtan 

ve yapı ayrıntılarıyla dolu bir görsel şölen sunmaktadır. Minyatür ve gravürdeki kale 

ve kale içinde bulunan cami tipolojik olarak birbiriyle örtüşmektedir. Ayrıca gravürün 

Kütahya Kalesi’nin üç bölümünden iki bölümünü göstermesi de dikkat çeken diğer 

noktalardan biridir. Nasuh’un minyatüründe ise kalenin sadece bir bölümü verilmiştir. 

Ayrıca kentin merkezinde yer alan Kütahya Ulu Camii ise gravürde üst örtüsü kırma 

çatılı olarak tasvir edilmişken Nasuh’un minyatüründe, ön cephede düz örtülü iki 

birimli ve gerisinde iki adet kubbe ile yükselen bir yapı olarak betimlenmiştir. 

Gravürdeki bu yapının örtüsü, daha önce Kütahya Ulu Camii’ne ilişkin bilgilerde 

geçen 1808’de tavanının beşik örtü denilen tarzdaki değişimiyle birebir örtüşmektedir. 

Buradan Ulu Camii’nin 1808 öncesi belki de kubbeli bir yapıya sahip olduğu çıkarımı 

yapılabilir. Ayrıca gravüründe 1808 onarımı sonrası meydana getirildiği de açıkça 

anlaşılmaktadır. Bu sayede Kütahya Ulu Camii’ne ilişkin mimari bilgilere hem 
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Nasuh’un minyatüründeki hem de gravürdeki yapı betimlemesinden ulaşılmaktadır. 

İki görselin de Ulu Camii’ne ilişkin tarihi bir görsel belge kullanımı öne çıkmaktadır. 

 Aynı gravürde oldukça anıtsal boyutta gösterilen sol taraftaki Kütahya Redif 

Kışlası ise bugün günümüze ulaşamamış yapıdır. Yapının eski fotoğrafları (Fotoğraf: 

3.12) ve başka bir gravürü (Resim: 3.19) günümüze ulaşmış durumdadır ve gravürdeki 

tasviriyle benzerlik gösterir. Sonuç olarak kente ait bu görsel malzeme içerdiği ayrıntılı 

veriler sayesinde yukarıda incelemesi yapılan Matrakçı Nasuh’un Kütahya 

minyatüründe olduğu gibi kent adına tarihi bir görsel kaynak olarak kullanılabilir. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim: 3.19: 1851 yılında Kışlanın Illustrated London News Gazetesi’nde yayınlanan 

gravürü 

 

Fotoğraf: 3.12: Kütahya Redif Kışlası 

 



 

4. Konya Kenti Minyatür İncelemesi

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde vr. 17a’da Konya tasviri yer alır. 

Nasuh bu eserinde Konya kenti ile ilgili bilgi vermeden kenti doğrudan resim diliyle 

izleyiciye yansıtmıştır. Kenti doğudan (Mevlâna Külliyesi yönü) resmeden Nasuh, 

kentte dönemin öne çıkan yapılarını tek tek betimlemiştir. 

 Minyatürde sayfanın üst tarafında yan yana iki tepe üzerinde birer kale tasviri 

göze çarpar (Resimde 1 numara ile işaretli yapı). Bu iki tepenin arası Germük 

Geçidi’dir.118 Geçidin arasından kentin aşağısına kadar akan bir dere vardır. Derenin 

kenarında ise kentten uzak, kubbeli bir yapı dikkat çeker (Resimde 15 numara ile 

işaretli yapı). Sayfanın orta bölümünde kare planlı kale yer alır (Resimde 2 numara ile 

işaretli yapı) ve bu kalenin içi kentin asıl bölümünü oluşturur. Kalenin dört tane kapısı 

bulunur. Kalenin içerisinde en dikkat çeken yapı, ortada muhtemelen saray olduğu 

düşünülen çift kuleli bir yapıdır (Resimde 3 numara ile işaretli yapı). Bu çift kuleli 

yapının solunda tek minareli bir cami (Resimde 4 numara ile işaretli yapı) ve sağ 

çaprazında ise bir hamam bulunur (Resimde 5 numara ile işaretli yapı). Hemen altında 

ticaret yapısı olduğu düşünülen dört kubbeli bir yapı yer alır (Resimde 6 numara ile 

işaretli yapı). Bu kubbeli yapının sağında çift şerefeli minaresi olan bir cami (Resimde 

7 numara ile işaretli yapı), sol alt çaprazında ise bir tane daha çift şerefeli minaresi 

olan bir cami daha bulunur (Resimde 8 numara ile işaretli yapı). Altında ise bir hamam 

tasviri yer alır (Resimde 9 numara ile işaretli yapı). Ayrıca kale içinde beş tane enine 

dikdörtgen formlu ticaret mekanları vardır. Bunlardan dört tanesi aynı bölgede 

bulunur. Muhtemelen bu ticaret yapısı grubunun bulunduğu bölge, kentte ticaretin 

yoğun olduğu bir alandır. 

Kale dışına bakıldığında sağ altta açıkça belli olan Mevlâna Külliyesi vardır119 

(Resimde 10 numara ile işaretli yapı). Külliyenin önünde, dış kısmında dört kubbeli 

bir yapı tasviri yer alır. Külliyenin solunda ise bir ticaret mekânı ve bu mekânın altında 

ticaret mekanına benzer ama giriş açıklığı ve pencere açıklıkları bulunan bir yapı daha 

bulunur (Resimde 11 numara ile işaretli yapı). Muhtemelen bu yapı kervansaray 

olmalıdır. Ticaret mekanlarının hemen üzerinde bir hamam (Resimde 12 numara ile 

118 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 67. 
119 Matrakçı Nasuh külliyenin ismini minyatürde yazı diliyle aktarmıştır. 
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işaretli yapı), bu hamamın sol çaprazı yani sayfanın sol altında kalan alanda tek 

minareli bir cami (Resimde 13 numara ile işaretli yapı) ve hemen altında bir ticaret 

mekânı bulunur. Kenti çevreleyen kalenin solunda ise alt tarafta revaklı ve kubbeli bir 

yapı (Resimde 14 numara ile işaretli yapı) ve bu yapının üzerinde ise tek kubbeli bir 

yapı daha yer alır (Resim: 4.1). 

Minyatürde yer alan cami tasvirlerinin minareleri hariç ön cephe düzenlemeleri 

neredeyse aynı şekilde tasvir edilmiştir. Camilerin giriş açıklıkları cephenin ortasında 

yer almayıp, cephelerin sağında ve solundadır. Her giriş açıklığının üzerinde dairesel 

formda bir pencere yer alır. Giriş açıklığının yanlarında ise kare veya dikdörtgen 

formlu pencereler ve bunların üzerinde daha ufak boyutlu pencereler bulunur. 
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Resim: 4.1: vr. 17a Konya kenti minyatürü 
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1 Numaralı Yapı: Gevale Kaleleri 

Matrakçı Nasuh’un Konya minyatüründe sayfanın üst kısmında dikkat çeken 

iki tepe üzerinde birer kale görülür. Altışar kuleli bu kalelerin içinde muhtemelen 

turuncu renklerinden dolayı kerpiç olduğu düşünülen konutlar bulunmaktadır. Bu 

konutlar oldukça sade stilize bir şekilde tasvir edilmiştir. Bu iki tepe üzerinde 

konumlanan kalelerin Gevale Kaleleri olduğu düşünülmektedir (Resim: 4.2). 

 

Resim: 4.2: Gevale kaleleri tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Konya’nın batısında ve kente bir saatlik mesafede bulunan kalelere, Hoca 

Cihan Köyü’nün ve Saray Köyü’nün içinden geçilerek ulaşılır.120 Kalelerin tarihi, 

Roma ve Bizans dönemlerine kadar dayanmaktadır. Konya’nın düz bir ova oluşundan 

dolayı saldırıya açık olması ve bugünkü Alâeddin Tepesi olarak geçen yerde bulunan 

iç kalenin yetersizliğinden, Takkeli Dağ (Kevele, Gevale) olarak bilinen bu iki tepeye 

savunma yapıları inşa edilmiş olmalıdır. Bu kaleler Konya kentine oldukça hâkim 

durumdadır.121 

 

 

 

 

 
120 Uğur, M. F., “Takkeli Dağ”, Konya Halkevi Dergisi, S. 5, Konya, 1937, s. 302. 
121 Konyalı, İ. H., Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya 

2007, s. 47. 
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Değerlendirme 

Günümüzde ayakta olmayan bu kalelerin bulunduğu bölgede 2013’ten beri 

yapılan kazı çalışmalarında, güneyde bulunan tepedeki kalenin içerisinde hamam ve 

sarnıçlara rastlanmıştır.122 Minyatürdeki kalede kazı sonuçlarında rastlanan 

bulgulardan hamam veya sarnıca ait bir betimleme yoktur. Sadece konutlara ait 

betimlemeler göze çarpmaktadır. Buradan sonuçla Nasuh’un kalelerin içini 

dolaşmamış olduğu ve tasvirleme yaparken kale içindeki yaşama dair iz bırakması 

açısından konutları rastgele betimlemiş olduğu fikri ortaya atılabilir.  

Matrakçı Nasuh, iki tepe üzerinde konuşlanan kaleleri, topografik ve dış 

görünüş açısından doğru bir biçimde tasvir etmiştir. Yukarıdaki bilgilerle de 

desteklenen bu kale betimlemelerinin Gevale kalelerini temsil ettiği açıkça ortadadır. 

Takkeli Dağ, Gevale kalelerinin bugünkü görüntüleri (Fotoğraf: 4.1, 4.2) ve 

minyatürdeki iki tepe üzerindeki kalelerin görüntüsü (Resim: 4.3) aşağıdadır.  

 

 

  

 
122 Çaycı, A., Şimşir, Z., “Gevale Kalesi 2016 Yılı Kazı Çalışmaları”, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 

C.3, s.352. 

Fotoğraf: 4.1: Konya Takkeli Dağ (Google Earth üzerinden bir kesit) 
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Takkeli Dağ’ın günümüz görüntüsünde yan yana iki tepenin resimsel dili 

Matrakçı Nasuh’un minyatüründe gözler önüne serilir. Topografik gerçekçiliği 

izleyiciye doğru bir şekilde yansıtan sanatçı, minyatürle karşılaşan izleyicinin bu 

betimlemelerin Takkeli Dağ’ı temsilen oluşturulduğu algısını kolaylıkla ortaya koyar. 

Yan yana iki tepe üzerinde konuşlanmış, kulelerle desteklenen kale tasvirlerinin ise 

daha önce bahsedildiği gibi Gevale kalelerini temsil ettiği söylenmişti. Son yıllarda 

yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan verilerde burada bir yerleşimin olduğu 

görülmüş ve kalelere ilişkin var olan tek görseli içeren Matrakçı Nasuh’un Konya 

minyatürü, tarihi bir belge olarak kullanılma niteliğini ortaya koymuştur. 

Fotoğraf: 4.2: Güneyde bulunan tepedeki kazı çalışmalarından bir görünüm 

(https://www.yenihaberden.com/tarihi-gevale-kalesi-ortaya-cikariliyor-940g.ht) 

Resim: 4.3: Gevale kaleleri tasviri (vr. 17a ayrıntı) 
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2 Numaralı Yapı: Konya Surları 

Menazilname’de vr. 17a’nin merkezinde yer alan kale tasviri, içinde bulunan 

yapıları dört yönden tamamen çevrelemektedir.  Kare formlu olan yapının her bir 

cephesinde birer kapı açıklığı bulunur. Kapılar dikdörtgen çerçeve içine alınmıştır. 

Ayrıca kale otuz iki adet burçla desteklenir (Resim: 4.4). Yapı genel görünüş ve 

özellikleri itibariyle Konya surlarını anımsatır, aşağıdaki satırlarda Konya surlarının 

mimari özellikleri, araştırmacıların kalemlerinden ve seyyahların anlatılarından 

aktarılarak irdelenecektir.  

 

Resim: 4.4: Konya surları tasviri (vr.17a ayrıntı) 

H.618/M.1221 tarihinde Konya kentinin önemli inşalarından biri olan Konya 

surları inşa edilmiştir. Dönemin sultanı olan I. Alâeddin Keykubad tarafından 

başlatılan inşaya, devrin önemli inşaatçıları arasında sayılan sultanın kendisi de 

katılmıştır. Konya ve çevresinden getirilen antik dönem harabelerinin taşları da 

surların inşasında kullanılıp bunların arasında bulunan antik kabartma ve heykeller 

surların uygun yerlerine yerleştirilmiştir.123 Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın emriyle 

 
123 Baykara, T., Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

1985, s. 36. 



77 
 

kulelerin inşalarına katkıda bulunan emirler kendi isimlerini yaptırdıkları kulelere 

yazdırmışlardır.124 

Düzgün olmayan dairesel planlı surların 140 tane burcu olup 12 kapısı 

bulunmaktadır. Bu kapıların her dönemde isimleri değişmiş ve bazıları kapatılmıştır. 

Bunlar kuzeyde; Ayas, Halkabegüş, Ertaş, doğuda; Debbağlar, Aksaray, Telli ve At 

Pazarı, güneyde; Larende ve Yeni, batıda ise Çeşme, Antalya ve Sille kapılarıdır.125 

Bu kapılar ayrıca kentin diğer ticaret bölgelerine açılan yolların istikametindedir ve 

gelen tüccarlar kente girişi bu kapılardan sağlar. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi 

Larende Kapısı; Karaman yoluna açılan kapıdır. Antalya Kapı ise Akdeniz limanlarına 

giden yollara açılır (Çizim: 4.1). 

 

Çizim: 4.1: Konya kent planı ve surları (G. Tankut’tan) 

 
124 İbn Bibi, Selçukname, Çev. M. N. Gencosman, Uzluk Basımevi, Ankara, 1941, s. 100. 
125 Önge, Y., “Alaaddin Keykubad Döneminde Konya’da İnşa Edilmiş Mimarlık Eserleri”, Selçuk 

Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S. 3, 1988, Konya, s. 50. 
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Kente çeşitli dönemlerde uğrayan seyyahların Konya surları hakkında anlatımlarına 

bakıldığında: 1432-33 yıllarında Konya’ya uğrayan Bertrandon de la Broquire (ö. 

1459) Konya’dan:  

“Ticareti gelişmiş, etrafı sağlam surlarla ve düzgün meyilli hendeklerle 

çevrili, surları kulelerle tahkim edilmiş bir kenttir, şehrin bir ucunda 

küçük bir kale bulunduğu gibi, adet olduğu üzere şehrin ortasında da 

büyük ve muhkem bir kale bulunmaktaydı; görünüşe göre çok sağlam bir 

kaleymiş ama şimdi çok harap haldeydi.” şeklinde bahsetmiştir.126 

1529 senesinde Mısır’dan İstanbul’a bir görev için yola çıkan Gazzi, seyahati sırasında 

Konya’da uğramıştır. Gazzi kent hakkında:  

“Bu şehrin etrafı eski büyük surlarla çevrilmiştir. Aralarında canları 

olsa hemen konuşacak vaziyette çok canlı insan heykelleri ve cüsseleri 

vardır. Bazı kapılarında ayakları yere dikilmiş tespit edilmiş insan heykel 

ve resimleri var, ki biz bunu dinimizce merdut görürüz.” 127 der. 

1546-1549 yılları arasında Konya’yı ziyaret eden Pierre Bellon Konya surları 

hakkında;  

Konya'nın surları, Konstantinopolis’in surları gibi çeşitli tüllerden taş 

kullanmak suretiyle inşa edilmiştir. Şehri çevreleyen dağlar bir halka 

oluşturduğu halde kuleler dört köşe biçimde inşa edilmişlerdir; bu da az 

görülen ve seyrek rastlanan bir şeydir.” 128 ifadelerini kullanır. 

Mehmed İbn Ömerü’l- Aşık 1596 senesinde seyahatleri esnasında gezdiği ve gördüğü 

yerler hakkındaki izlenimlerini aktardığı 1597 tarihli eserinde Konya surları ile ilgili 

olarak:  

“Buranın kalesinde Eflatun’un kabri vardır. Nüzhetü’l- Kulûb’te 

yazıldığına göre Sultan Kılıç Arslan yontulmuş taşlardan bir kale bina 

etmiş içinde de kendisi için muhteşem bir saray yaptırmıştır.”  

 “Konya’nın harabeye yüz tutan suru Sultan Alâeddin Keykubad ve 

ümerası tarafından tamir ettirilmiştir. 20 arşın derinlikte olan 

 
126 Bertrandon, Bertrandon’un Denizaşırı…, s. 185. 
127 Kamil, E., “Hicri Onuncu- Miladi On Altıncı Asırda Yurdumuzu Dolaşan Arap Seyyahlarından 

Gazzi-Mekki Seyahatnamesi”, Tarih Semineri Dergisi, C. I, S. 2, İstanbul, 1937, s. 28. 
128 Eravşar, O., Gezginlerin Gözüyle Konya, Gez Dünyayı Gör Konya’yı, Haz. A. Erdoğan, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 249. 
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hendeğinin dibinden başlayarak, 30 arşın yüksekliğinde bulunan 

surunun tepesine kadar yontulmuş taşlarla bina ettirilmiştir. 12 kapısı 

olan bu surun, çevresi 10 bin adımdan ziyadedir. Her kapının önünde 

kalevari köşk vardır.”129 ifadelerde bulunmuştur. 

Kadri mahlasıyla bilinen Abdülkadir Çelebi (ö. 1671), 1646 yılında Hac 

Yolculuğu sırasında Konya’yı da ziyaret etmiştir. Kadri Konya surları için şu 

bilgileri vermiştir: 

 “Konya büyük bir şehirdir. Ve büyük bir kalesi vardır. Burçları cümle 

musavverdir. Şehrin bir miktarı kalede ve bir miktarı kale dışındadır.”130 

Evliya Çelebi (ö. 1682) ise 1650’de Konya kenti ve surları hakkında şu ifadelerde 

bulunmuştur:  

“H.569/ M. 1172-73 tarihinde, yontma taş ile Sultan Mesud’un oğlu 

Sultan İzzeddin Kılıç Arslan inşa ettirip sağlamlaştırarak, dördüncü 

yapıcısı olmuştur. Bir de sultan Divanhanesi yaptırmıştı ki, o asırda 

Kisra eyvanından daha üstündü. Zelzeleden yıkıldığında Keykubad 

tarafından onarılmış ve bir hendek kazılmıştı ki, derinliği on bir, genişliği 

elli ve surlarının yüksekliği otuz melik zira’dır. Dış kısmındaki hisar 

duvarının çevresi on bin adımdır. Atpazarı kapısı üzerinde zincirlerle 

asılmış bir kuru at kafasına gem vurup, gösteriş için koymuşlardır. Binici 

olan bu memleket halkına nasihat için konmuştur. Yani avrata ve ata 

güvenmeyip, at kuru kafa olsa da ağzından gemi, başından dizgin ve 

yuları eksik etmeyesin demektir. İç kalenin avlusu belli değildir. Bu kale 

Selçuklular zamanında on iki kapılı idiyse de Osmanlıların eline geçtikçe 

dördü bırakılıp diğerleri kapatılmıştır. Kalenin her tarafı çeşitli sanat 

eserleriyle süslenmiştir. En son olarak Alâeddin Keykubad’ın oğlu 

Gıyaseddin yeniden yaptırmıştır.131 

Kâtip Çelebi (ö. 1657) 1648’de ise surlardan:  

“Şehrin kalesini Selçuklu Sultanı Kılıçarslan yapmıştır. Saltanat merkezi 

ve payitahtı idi. Kendi sarayında büyük bir eyvan bina etti. Sonraları 

suru harap olmaya yüz tutunca Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad ve 

 
129 Çaycı, A., Osmanlı Seyyahlarının Hatıralarındaki Konya Şehri, Seyahatnamelerde Konya, Haz. A. 

Çaycı, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2016, s. 150. 
130 Çaycı, Osmanlı Seyyahlarının…, s. 159. 
131 Seyahatname, III, s. 24,25. 



80 
 

ümerası kaleyi yenilediler ve duvarını hendeğinin dibinden başlamak 

suretiyle taştan ördüler.132 Kalenin hendeği 20, duvarının yüksekliği 30 

zira’dır. Bu surun 12 kapısı olup her birinin birer büyük kasır şeklinde 

kuleleri vardır.” 133 şeklinde bahseder. 

1705 yılında Konya’ya ziyarete gelen seyyah Paul Lucas (ö.1737) Konya surları 

hakkındaki izlenimleri şu şekildedir:  

“Ayın 11'inde kentin surlarını dolaştım. 30 adım genişliğindeki bu surlar, 

daha düzgün taşlarla örülmüş kare biçimli kulelerle donatılmış. Her 

kulenin ortasında, güzel bir mermerin üzerine yazılmış Arapça bir yazıt 

var. Bunlar kuşkusuz tarih konusunda bilgiler içeriyor ne var ki 

üzerlerinde ne yazılı olduğunu anlamak için yanımda bir Molla olması 

ve bunları kopya ettirmek için de mali gücümü aşan bir harcama yapmam 

gerekirdi. Kulelerin birçoğunda aslan ve kartal kabartmaları, 

bazılarında da insan figürleri görülüyordu. Yakındaki Adamtaş Kapı adı 

verilen bir kapının üzerinde, gürzüne yaslanmış devasa bir Herkül figürü 

var, başı kopuk, ne var ki usta ve büyük zevk sahibi bir elden çıktığı 

anlaşılıyor. Konya'nın bir kalesi var ama çok küçük bir kale ve içinde 

görülecek pek az şey var; duvarları birçok yerinde yıkıntı haline gelmiş. 

Kentin surlarını gezmek, oldukça hızlı bir yürüyüş ile 1,5 saatimi aldı.”134 

1779 senesinde Mehmed Edib Hac yolculuğu sırasında Konya’yı da ziyaret ederek 

surlar hakkında:  

“Büyük suru vardır. On iki kapı ile altı yüz on dokuz tarihinde Alâeddin 

Keykubad zamanında bina etmiştir. Halen harabcadır.”135 der. 

1834 yılında Konya’ya gelen ünlü Fransız mimar ve seyyah Charles Texier’ın (ö. 

1871) Konya surları hakkındaki anlatımları şöyledir:  

“Alaeddin’in yaptırmış olduğu surlar, şu anda hala iyi bir durumda 

kalmıştır. Bunlar, her kırk adımda bir yapılmış dört köşe kulelerle 

korunmuştur, etrafında hendeği de vardır. Her kulenin on metre kadar 

cephesi ve sekiz metre kalınlığı vardır. Cephesinde yedi-sekiz metre 

yüksekliğinde beyaz mermerden büyük bir kitabe görülür. Bunun üzeri, 

 
132 İnşa edilen bu yapı Konya’nın dış surlarıdır. 
133 Cihannüma, II, s. 901. 
134 Eravşar, Gezginlerin Gözüyle Konya, s. 258. 
135 Çaycı, Osmanlı Seyyahlarının…, s. 180. 
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kabartma yazılarla doludur. Kuleler, çok düzgün kesme taşlardan 

yapılmıştır. Bunların içinde, daha eski eserlerden alınmış birçok taşlar, 

Bizans yazılarını içeren levha parçaları, sütun başlıkları ve gövdeleri de 

vardır. Selçukluların Osmanlılardan farkı, Osmanlılar gibi insan 

tasvirlerini çirkin görmemeleridir. Buna dayanarak eski kabartmalardan 

ellerine ne geçtiyse özenle duvarlar ve surlar üzerinde çerçeveleyerek 

muhafaza etmişlerdir.136  

1835 ve 1839 yıllarında Anadolu’da bulunan Alman Mareşal Helmuth Von Moltke (ö. 

1891) gezdiği yerler hakkında notlar almıştır. Bu notlar arasında Konya surları ile ilgili 

ifadelere de rastlanır. 

“Yüzlerce burçlu yüksek ve uzun bir sur, içinde sadece birkaç harabe 

bulunan bomboş bir sahayı çevreliyor. Bu duvara putperest sunaklarının, 

Hristiyan mezar taşlarının, Yunanca ve Farsça kitabelerin, aziz, resim ve 

Ceneviz haçlarının, Roma kartallarının ve Arap aslanlarının, bir mazgal 

veya gediğe uyup uymadıklarından başka bir şeye aldırış etmeden 

örülmüş olduklarını görürsün. Her kuledeki büyük bir Türk kitabesi de 

bu eseri meydana getirenlerin kimler olduğundan kimsenin şüphesi 

kalmamasını sağlıyor.137  

İngiliz seyyah William John Hamilton (ö. 1867) 1842’de yayınladığı “Researches of 

Asia Minor, Pontus and Armenia with Some Account of Their Antiquities and 

Geology” adlı eserinde Konya surlarından şu şekilde bahseder: 

“Konya şehir duvarları son derece ilgi çekiciler ve iyi kesilmiş iri taş 

blokları ile kaplanmış ve bazıları korniş, bitkisel bezeme, aslan kafaları 

ve Arapça yazılarla zengin biçimde süslenmiş olan kare kulelerle 

güçlendirilmiş halleriyle aynı şekilde arabesk görünüyorlar. Kafası 

kaybolmuş, dış duvara karşı yerleştirilmiş kocaman heykeliyle Herakles 

kulesi olarak adlandırılabilecek bir tanesinin içindeki güzel bir kapıdan 

şehre girdik.”138 

 

 
136 Texier, Charles, Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, Çev. A. Suat, C. III, Enformasyon 

ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2006, s. 313. 
137 Eravşar, Gezginlerin Gözüyle Konya, s. 271. 
138 Eravşar, O., İngiliz Seyahatnamelerinde Konya, Seyahatnamelerde Konya, Seyahatnamelerde 

Konya, Haz. A. Çaycı, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2016, s. 277. 
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1898 senesinde Alman asker olan Max Schlagintweit (ö. 1935) Osmanlı Devleti’ne 

düzenlediği gezi sırasında Konya’ya da uğramıştır. Schlagintweit Konya ile ilgili 

izlenimleri şöyledir: 

“Selçuklu sultanlarının kaldıkları büyük bir tepe var. Buradaki büyük bir 

yapıdan sadece küçük bir parça kalmış bulunuyor. Tepenin üstündeki 

Sultan Alâeddin Camii, 13. yüzyıldan kalma ince uzun bir yapı. Çok 

yüksek olmayan tavanını yaklaşık 50 adet antik sütun taşıyor. Tepenin 

üstünden şehrin her tarafını görmek mümkün oluyor. Buradan batı ve 

kuzey batısında yer alan dağlarla çevrilmiş olan geniş ovayı da görmek 

mümkün. Tepenin etrafında sur kalıntılarını aradık. Fakat derinlemesine 

kazmadıktan sonra surlara dair pek bir şey fark edilmiyor.”139 

1895’te Anadolu’da araştırmalar yapan ünlü araştırmacı Friderich Sarre (ö. 1945), 

Konya surları hakkındaki notları şöyledir:  

“Konya sakinleri, bu yüzyılda bile Selçuklu zamanından kalma eski, 

yapıları yıkma ve yok etme gayreti içindeler. Texier ile Moltke, şehri 

çevreleyen ve 108 kulesi olan sur çelengini daha yıkılmadan gördükleri 

halde, şimdi eski Larende kapılarından geriye, küçük bir parçadan başka 

görülecek şey kalmamış durumda. Bu sur, I. Keykubad tarafından 

1221’de Sivas Kalesi ile birlikte yaptırıldı. Sultan, kapıların ve ana 

kulelerin yapım masrafını karşılarken, beyleri ve emirleri, kendi isimleri, 

Kur’an sureleri ve Firdevsi’nin ulusal destanından şiirlerle süslenen 

diğer kısımları yaptırmak zorunda kaldılar. Celaleddin Rumi, eserin 

bütününü şu mistik sözle kutsadı: “Bu duvarlar yükselen ve yayılan 

sulara ve koşan atların kuvvetlerine karşı koyan bir çevredir. Fakat, 

kararttığı bir havada acil yardım bekleyenlere karşı değil.”140  

1899 yılında yayınladığı “Zwein von Lindau” adlı eserinde Konya’dan bahseden 

Alman diplomat Rudolf von Lindau’nun (ö. 1910) Konya surları hakkında rehberiyle 

olan diyaloğu şu şekildedir: 

“Dolaştığımız sokakların çoğunun her iki yanında 5- 10 metre çapında, 

10- 20 ayak derinliğinde çeşitli çukurlar vardı. Rehberimin anlattığına 

 
139 Muşmal, H., Uslu, F., Çolak, F., Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Bazı Alman Seyyahlara Göre 

Konya, Seyahatnamelerde Konya, Haz. A. Çaycı, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 

Konya, 2016, s. 216,217. 
140 Eravşar, Gezginlerin Gözüyle Konya, s. 277. 
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göre, diplerinde bir tabaka çöp birikmiş, duvarlarında yaban otları 

çıkmış bu çukurlar, valiye yeni bir konak ve diğer birkaç bina yapımında 

kullanmak amacıyla taşları sökülen şehir surlarının kulelerinden kalan 

çukurlarmış.” 

“O halde çukurlar uzun zamandır var” diye sordum.” 

“Evet, Öyle.” 

“Ne kadar zamandır?” 

“Ben henüz 10 yıldır Konya'da yaşadığımdan bunu tam olarak 

bilemeyeceğim. Surların bir kısmı ve iki kule, eğer yanılmıyorsam, birkaç 

yıl önce söküldü.” 

“Ee, bu çukurları doldurmayı hiç akıl etmediler mi?” 

“Herhalde düşünmüşlerdir; ama çok para gerektirdiği için 

yapamamışlardır.” 

“Şehrin bir belediyesi yok mu ki?” 

“Rica ederim, elbette bir belediyemiz var.” 

“O halde?” 

“Parasal olanaklarının olmadığını zannediyorum.” 

 “Bunu zaten tahmin etmeliydim.”141 

Değerlendirme 

 Yukarıdaki seyyahların tüm anlatılarına bakıldığında Bertrandon’un 

aktardığına göre kentin sağlam surlarla tahkim edilmiş olması o dönemde (15. yy.) 

surların sağlam bir şekilde ayakta durduğuna işarettir ve minyatürdeki surlarla örtüşür 

durumdadır. Seyyahın bahsettiği kentin ortasındaki harap olmuş kale Alâeddin 

Tepesi’ni çevreleyen surlardır. Ayrıca kentin ucunda bahsettiği kale ise Ahmedek’tir. 

Fakat minyatüre bakıldığında kentte dış surlar haricinde iç kale ve Ahmedek savunma 

yapılarına ilişkin betimleme yoktur.  

Seyyah Gazzi yine kentin etrafını saran surların varlığına ilişkin bilgiler vermiş 

olup bu bilgi minyatürdeki surlarla örtüşmektedir. Seyyah Pierre Bellon’un da surların 

kulelerine ilişkin bilgileri minyatürdeki kuleli surların betimlemesiyle benzer 

 
141 Pınar, 19. Yüzyıl Anadolu Şehirleri, s. 151 
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niteliktedir. Mehmed İbn Ömer’l- Aşık’ın kente ait kalede Eflatun’a ait bir kabirden 

bahsetmesi, bugün kentte Alâeddin Tepesi’nde bulunan Eflatun Kilisesi’ne bir atıftır. 

Minyatürde bu kabir veya kiliseye ait bir betimleme yoktur. Ayrıca seyyahın surların 

hendekle çevrili oluşu ve kapılarının önündeki kalevari köşke ait ifadelerinin karşılığı 

sur betimlemesinde görülmez. Yine aynı şekilde Kâtip Çelebi’nin aktardıklarında 

önceki seyyahların da sıklıkla bahsetmiş oldukları hendeğin de betimlemesine 

rastlanmaz. Bu ifadelerden ayrı olarak seyyahın surların kulelerinden bahsetmesi kule 

tasvirleriyle benzer özelliktedir.  

Evliya Çelebi Konya surlarının kapıları hakkında on iki kapıdan sadece dört 

tanesinin bırakıldığını surların kulelerle donatılmış olduğunu aktarmıştır. Minyatürde 

de Konya surlarının her cephesinde birer tane olmak üzere dört kapısı vardır. 

Çelebi’nin aktardıklarıyla Nasuh’un kale birbiriyle birbiriyle oldukça örtüşmektedir.  

Seyyahların Konya surlarıyla ilgili verdiği diğer ayrıntılarda süsleme 

ögelerinden bahsetmelerinin Matrakçı Nasuh’un kent surları betimlemesinde karşılığı 

yoktur. Stilize bir şekilde tasvir edilen bu surların Konya dış surları olduğu açıktır. İç 

kale, Ahmedek ve dış surlar günümüze ulaşmış durumda değildir. Bu savunma 

yapılarından günümüzde sadece dış surların bir kısım kalıntıları mevcuttur. Buradan 

orijinal surlara ait ilk görselin Nasuh tarafından oluşturulduğu anlaşılır ve aynı 

zamanda surlar hakkında görsel verilere bu görsel sayesinde ulaşılır. 

Kentin savunma yapılarına ait görüntüler kenti ziyaret eden seyyahlar 

tarafından da tasvir edilmiştir. 19. yüzyıla ait bu görseller dış surlar hakkında oldukça 

detaylı bilgiler vermektedir. 

Emmanuel Leon de Laborde’nin 1838 tarihli iki gravürü Konya dış surları 

hakkında en ayrıntılı görüntüleri sunmaktadır. İlk gravürde (Resim: 4.5) dış surlara ait 

iki kule ayırt edilebilir. Kulelerin yakında olanında dekoratif aslan başları dikkat çeker. 

Daha önce de seyyahların notlarında bahsettiği dış surların her kulesinde yer alan 

kitabeler burada dikdörtgen çerçeve içine alınmış şekilde göze çarpar. Kulelerin tam 

karşısındaki anıtsal kapı ise Karatay Medresesi’nin kapısı olmalıdır. Kulelerin 

karşısında Karatay Medresesi olduğuna göre Laborde, tasvirini Alâeddin Tepesi’nin 

kuzeyindeki dış surlardan bakarak oluşturmuş olmalıdır. 
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 Gravürde yolun ilerisine bakıldığında çok kubbeli bir yapı dikkat çekmektedir. 

Bu yapı Selimiye Camii’nin kubbeli imareti olmalıdır. İç kalenin önündeki yolun 

ilerisinde ise çifte minareleriyle Selimiye Camii (1558-1567) ayırt edilir. Gerisinde ise 

Mevlâna Külliyesi’nin minaresi ve yüksek kasnaklı kubbesi göze çarpar. 

Gravürün Nasuh’un Konya minyatüre karşın kentin surlarına ait bir bölümü 

ayrıntılı bir şekilde vermesi kentin günümüze ulaşamayan surlarına dair fikirler 

vermektedir. Aynı zamanda günümüze ulaşamayan bir diğer yapı olan Selimiye 

Camii’nin imaretine dair verilere de ulaşılarak gravürün görsel bir belge olma niteliği 

ortaya konulur. 

Resim: 4.5: 1838 yılı Konya kentine ait bir gravür (Leon Emmanuel Simon Joseph Laborde) 
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Diğer gravürde ise (Resim: 4.6) dış surların üç tane burcu dikkat çekmektedir. 

En önde olan kulenin giriş açıklığı bulunmaktadır. Bu kule Evliya Çelebi’nin aktarmış 

olduğu Osmanlı döneminde kullanılan dört önemli kapıdan biri olmalıdır. Kulenin 

giriş açıklığının üzerinde kartal figürü vardır.  Ön cephesinde ise antik bir heykel 

bulunur. Heykelin üzerinde ise dikdörtgen çerçeve içine alınmış sivri kemeri bulunan 

muhtemelen kitabeli bir alan vardır. Sivri kemeri üzerinde karşılıklı kanatlı melek 

figürleri bulunur. Yanındaki kulenin ön cephesinde birer aslan figürü ve merkezde 

çerçeve içine alınmış muhtemelen kitabeli bir bölüm daha vardır. Son kulenin ise ön 

cephesi görülmemektedir. Nasuh’un kent surları tasvirine karşın Laborde’nin surlar 

hakkında detaylı bilgi vermesi burada önemlidir. Nasuh kentin surlarını genel 

hatlarıyla bir bütün ve kenti çevreleyen bir yapı olarak tasvir ederken Laborde ise 

surların bazı bölümlerini ayrıntılı olarak vermiştir.  Buradan sonuçla da her iki görselin 

kentin surlarına ilişkin görsel bir belge olarak kullanılma özelliği ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Resim: 4.6: 1838 Leon Emmanuel Simon Joseph Laborde Konya kenti surlarına ait bir 

gravür 
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3 Numaralı Yapı: Alâeddin Köşkü 

Matrakçı Nasuh’un kent surları içinde merkezde bulunan, oldukça anıtsal bir 

şekilde diğer yapılardan mimari olarak farklı tasvir ettiği bir yapı bulunmaktadır 

(Resim: 4.7). Giriş açıklığı bulunan bir duvarın gerisinde bulunan bu yapının sağında 

ve solunda birer kulesi bulunur. Bu kulelerden solda olanın gövdesinde dikdörtgen bir 

pencere ve bu pencerenin üstünde, uzunlamasına oldukça küçük boyutta iki tane 

mazgal pencere bulunmaktadır. Gövdenin hemen gözetleme kulesi olarak kullanıldığı 

tahmin edilen sağır kemerlerle bezenmiş bir balkon vardır ve bu balkona üç dikdörtgen 

pencere açılır. Bu balkondan sağdaki diğer kulede bulunmamaktadır. Kule, renginden 

dolayı tuğla ile örülü izlenimi veren, baklava desenli konik bir çatıyla son bulur. Konik 

çatının tepesinde altın yaldızlı bir alem vardır. 

Sağda kalan diğer kulenin ise gövdesinde üçgen alınlıklı kare bir pencere 

bulunur. Bu kare pencerenin üst kısmında sağda ve solda birer ufak boyutlu pencere 

açıklığı daha bulunmaktadır. Gövdeden konik çatıya geçişte kör kemerli bir kuşak 

vardır. Konik çatısı diğer kulede olduğu gibi baklava desenleriyle bezenmiştir ve en 

tepesinde alem bulunur. 

Bu iki kulenin arasında yuvarlak kemerli sütunlarla desteklenen, tek yöne 

eğimli kırma çatı ile örtülü bir revak bulunur. Uzunlamasına dikdörtgen olan bu 

yapının üzerinde daha küçük boyutta yine dikdörtgen formlu, alt kısmında yan yana 

üçer tane kare formlu pencereler yer alır. Bu pencerelerin üzerinde sivri kemerli silme 

içine alınmış üçer penceresi daha bulunan ikinci kat olarak düşünülen yapı tasviri 

vardır. Ayrıca bu yapının üzerinde ise aydınlatma feneri olabileceği tahmin edilen üç 

pencere açıklığı bulunan oldukça ufak boyutlu bir mimari öge göze çarpar. 

Atasoy, bu yapının tasviri hakkında: “Kalenin içindeki iki konik çatılı kule ve 

aralarındaki bina Alâeddin Köşkü olmalıdır. Böyle olunca Alâeddin Sarayı’nın en eski 

tasviri ve tek tasviri bu olmaktadır”.142 ifadelerinde bulunmuştur. 

 

 
142 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 68. 
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Resim: 4.7: Alâeddin Köşkü tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Aşağıdaki satırlarda araştırmacıların Alâeddin Köşkü ile ilgili verdiği bilgiler 

üzerinde durularak Nasuh’un resimlediği bu yapının kimliği tespit edilmeye 

çalışılacaktır. 

Günümüze sadece bir parçası ulaşan köşk, Alâeddin Camii’nin kuzeyinde ve 

Karatay Medresesi’nin güneyinde bulunur.  Alâeddin Tepesi’nin kuzeyinde yer alan 

yapı I. Rükneddin Mesud oğlu II. İzzeddin Kılıçarslan tarafından (M. 1156-1192) 

yaptırılmıştır.143  

 Köşkün eyvanının cephesinde ve balkona açılan kapısının sivri kemeri 

üzerinde beyaz kabartmalı harflerle yazılan bir kitabesi vardı. Bu kitabeyi Friedrich 

Sarre 1895 senesinde okumuş ve 1896 senesinde neşretmiştir.144 

 
143 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 64. 
144 Friedrich Sarre, Konya Köşkü, Çev. Şahabettin Uzluk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, 

s. 85; Kitabenin Türkçesi: En büyük şahların şahı, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, dünya ülkelerini 

yenileyen, Yüce Allah’ın kelimelerini meydana çıkaran…dünyadaki sultanların övüncü, reddi mümkün 

olmayan delillerle gerçeğin yardımcısı, zalimlerden mazlumları koruyup onlara yardım edici, fetih 

babası Kılıç Arslan… 

Z. Atçeken’in A. Hamdizade’den aktardığına göre Sarre’nin bu görüşü yanlıştır. IV. Kılıçarslan’ın 

ağabeyi II. İzzeddin Keykavus ve II. Alâeddin Keykubad’la birlikte çocukluk yıllarında müştereken 

hüküm sürdüğü ve başka bir eseri de bulunmadığı için, köşkün onun tarafından yaptırılması mümkün 
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İç kalenin burçlarından birisi üzerine inşa edilmiş olan bu köşkün, üç tarafı 

balkonla çevrili fevkani bir eyvanı vardı. 20. yüzyıl başına kadar ayakta kalabilen bu 

eyvanın, devşirme taşlardan örülmüş burç bedeni üzerine tuğla ile inşa edildiği ve 

ahşap kirişleme bir tavanla örtüldüğü eski fotoğraflarından belli olmaktadır (Fotoğraf: 

4.3). Yüksek ve geniş bir kemerle cephesi kuzeye açılan eyvanın etrafındaki balkon 

tuğladan mukarnaslı konsollarla desteklenmiştir. Doğu ve batı cepheleri ikişer büyük 

pencere ile dışarıya açılmıştır. Eyvan kemerinin önü ve yan cepheler ahşap saçaklarla 

gölgelendirilmiştir. Köşkün kaidesindeki duvar yüzleri tuğla taklidi boyalı nakışlarla, 

eyvanın dış cepheleri ise zengin dekorlu çinilerle süslenmiştir.145 

Fotoğraf: 4.3: 1905 yılı Alâeddin Köşkü’nün bir birimine ait bir fotoğraf (Gertrude Bell 

Arşivi’nden) 

görünmemektedir. O halde kitabede adı geçen IV. Kılıçaraslan değil II. Kılıçarslan olmalıdır. Çünkü 

Bugün Alâeddin Camii olarak bilinen mabedin ilk banisi I. Mesud (1116-1116)’dur. Oğlu II. Kılıçarslan 

ise hem bu camiye bazı ilaveler yapmış hem de buradaki sultanlar türbesini yaptırmıştır. Ayrıca 

1155’ten 1192’ye kadar süren uzun bir saltanatı vardır. (Atçeken, Sultan Aleaddin Sarayı ve…, s. 

103,104.) 

145 Önge, Alâeddin Keykubad Döneminde Konya’da…, s. 54.; Eyvan kemeri etrafında dolaşan çini 

yazı kuşağında Kılıçarslan'ın isminin geçmesi, bu köşkün Alâeddin Keykubad’dan önce inşa ettirildiğini 

göstermektedir. Fakat sonradan, tıpkı Alâeddin Camii gibi bu yapı da Alâeddin Keykubad tarafından 

tamir ettirilmiştir. (Önge, Alâeddin Keykubad Döneminde Konya’da…, s. 54.) 
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 M. Akok’un saray kazısı çalışmaları öncesi günümüze ulaşan kalıntılar 

hakkında verdiği bilgilere göre, höyüğün kısmen kuzeyinde ve eteğine doğru yer alan 

köşkte kayda değer iki özellik göze çarpmaktadır. Bunlardan biri, geçmişten mimari 

varlıktan arta kalan bir duvar parçasıyla, üst katın balkon çıkıntısına işaret olan tuğla 

örgülü iki konsol ile aralarındaki yarım tonozları, diğeri de bu duvarın batı yönünde, 

kalın bir kitle halen görülen kerpiç dolgu idi. Bu kalıntının dar yüzleri kuzey ve 

güneye, geniş yüzleri de doğu ve batı yönlerine düşmektedir.146 

 Geçmiş dönemlerde Konya’daki köşk hakkında izlenimlerini aktaran 

seyyahlardan Evliya Çelebi; H.569/M.1173-74 tarihinde, Sultan Mesud’un oğlu Sultan 

İzzeddin Kılıçarslan’ın sultan divanhanesi inşa ettiğinden bahsedip, bu divanhanenin 

“Kisra” eyvanından (sarayından) daha üstün olduğunu aktarmıştır.147 Kâtip Çelebi ise 

Selçuklu Sultanı Kılıçaraslan’ın kendi sarayında büyük bir bina inşa ettiğinden 

bahsetmiştir.148 

 19. yüzyılın ilk yarısında Konya’yı ziyaret eden Fransız seyyah Charles Texier 

Konya Köşkü hakkında: “Şehrin ortasında, zamanında Konya prenslerinin parlak 

saraylarının bulunduğu bir tepe vardır. Türkler, uzun süre burasını taş ocağı yaparak 

kışlalar ve paşanın konakları için ne gerekliyse buradan aldılar. Tepe, tuğladan bir 

duvarla çevrilmiştir, kapısı güney tarafındadır. Sağda solda, yerden yedi-sekiz metre 

yükseklikte büyük bir salon vardır. Bunun kemerleri, çifte mermer sütunlarla 

tutulmuştur. Girerken görülen enkaz yığınları, hiç şüphesiz kışlalar, mutfaklar ve 

hizmetçi daireleriydi. Sol tarafta, Kayseri eski mimari tarzında yapılmış koni şeklinde 

damlı küçük bir kilise binası, hala mevcuttur.” ifadelerini kullanır.149 Texier ayrıca 

Alâeddin Tepesi’nde bulunan köşkün tasvirini de yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 
146 Akok, M., “Konya Alâeddin Köşkü”, Türk Etnografya Dergisi, S. XI, Ankara, 1965, s. 51. 
147 Seyahatname, III, s. 24. 
148 Cihannüma, II, s. 901. 
149 Texier, Küçük Asya…, III, s. 314. 
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Değerlendirme 

 Yukarıdaki bilgilerden Alâeddin Köşkü’nün bir kısmının Konya iç kalesinin 

duvarları üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. Fakat Matrakçı Nasuh Konya iç 

kalesini tasvir etmediği için köşkü basit bir duvarın arkasına alarak göstermiştir. Bu 

duvar köşkün avlu duvarı olmalıdır. Orijinalinde fevkani bir yapı olan köşk, tasvirde 

de fevkani durumdadır. Günümüze ulaşan köşkün balkonlu bölümü ise köşkün 

kulelerinden biri olmalıdır. (Fotoğraf: 4.3) Tasvirde de köşkün solunda kalan kulenin 

balkonu bulunduğu için bu iki durum birbiriyle örtüşmektedir 

 Charles Texier’in 1882 tarihli gravüründe Konya Köşkü’nün kalıntıları 

görülmektedir (Resim: 4.8). Muhtemelen iç kale kulelerinin üzerine yapılan iki katlı 

köşke ait bir mimari öge dikkat çekmektedir. Arkada ise Alâeddin Camii’nin mihrap 

önü kubbesi, minaresi ve avlusunda yer alan konik külahlı türbe seçilmektedir. 

Gravürün en solda kalan kısmında ise Eflatun Mescidi vardır. Nasuh’un tasvirinde bu 

yapının karşılığı yoktur. Texier’in köşke ait notlarında, kemerleri mermer sütunlarla 

tutulan yüksek bir salondan bahsetmesi, minyatürde beyaz renklerinden dolayı 

mermerden yapıldığı izlenimi veren sütunlarla oldukça örtüşmektedir. Tasvirdeki bu 

sütunlu ve revaklı birimin köşkün salonu olduğu düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim: 4. 8: Charles Texier’in 1882 tarihli gravürü 
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M. Akok, “Alâeddin Köşkü” adlı çalışmasında köşkün restitüsyon örneklerini 

çıkarmıştır (Çizim: 4.2). Bu restitüsyon çalışmalarına göre günümüze ulaşan köşk 

kulesinin balkonuyla tasvirdeki solda kalan kulenin balkonlu oluşu birbiriyle 

örtüşmektedir. Ayrıca tasvirdeki köşkün revaklı bölümüne benzer bir mimari öge 

restitüsyon örneğinde de vardır. Tüm bu bilgilere göre Nasuh’un tasvir ettiği yapının, 

Alâeddin Köşkü’nün ortaya atılan mimari özellikleriyle ne kadar örtüştüğü ve 

Nasuh’un ne kadar gerçekçi tasvirde bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

 

Çizim: 4.2:  Konya Alâeddin Köşkü Restitüsyon çalışması (M. Akok’tan)  

4 Numaralı Yapı: Alâeddin Camii 

Matrakçı Nasuh’un Konya minyatüründe, yukarıda Alâeddin Köşkü olarak 

bahsedilen yapının sol tarafında bir cami tasviri bulunur. Dikdörtgen formda olan 

yapının örtüsü düzdür ve ön cephesinin sağ tarafında yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı 

vardır. Açıklığın üzerinde yuvarlak formlu bir pencere ve sol tarafında ise sivri kemerli 

alınlıkları olan kare formlu üçer pencere göze çarpar. Bu pencerelerin üzerinde ise tane 

daha küçük boyutlu üçer mazgal pencere dikkat çeker. Yapının sağ tarafında ise 
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yuvarlak kemerli giriş açıklığı bulunan, kaide, silindirik gövde, şerefe, petek bölümleri 

açıkça seçilebilen, külah ve alemle son bulan bir minaresi vardır. Ayrıca minarenin 

kaideden gövdeye geçişte ve gövdeden şerefeye geçişte birer bileziği bulunur. 

Yapı tasvirinin, Konya Köşkü’nün yanında bulunması ve konumunun da 

örtüşmesinden dolayı Konya Alâeddin Camii olabileceği düşünülmektedir. Bu 

düşünceye destek olarak Atasoy da minyatürdeki cami tasviri için: “Alâeddin 

Sarayı’nın hemen yanında, minaresi tek şerefeli olan cami Alâeddin Camii 

olmalıdır.”150 ifadelerini kullanmıştır (Resim: 4.9). 

 

 

Resim: 4.9: Konya Alâeddin Camii tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Yapı Alâeddin Tepesi’nin kuzey doğu köşesine kurulmuştur ve Alâeddin 

Sarayı’nın güneyine denk gelir. Yapıldığı dönemden ilaveler alarak meydana gelen 

caminin tek bir tipte plan tipi aranmamalıdır.151  

 
150 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 68. 
151 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 103; Yapının kuzey cephesinde bulunan kapı 

üzerinde çerçeveler içine yerleştirilmiş pek çok kitabe bulunmaktadır. Bunlardan sekiz uçlu çerçeve 

içindeki tarihi belli olmayan kitabede yapının Sultan Alâeddin Keykubad tarafından yaptırıldığı 
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Yapı dönemler içinde uğradığı eklemelerle düzgün bir plana sahip değildir. 

Birden fazla cümle kapısına sahip olan yapının kuzey cephesinin arkasında bir avlusu 

bulunur. Avlunun camiye yakın kısmında iki türbesi vardır. Bu türbelerden bir tanesi 

bitirilmeden yarım kalmış olmalıdır. Kuzey duvarın dış kısmında kale ve 

kervansaraylarda olduğu üzere payandalar vardır.  

En eski bölümün kıble tarafında mihrap önü kubbesi olan geniş sahın ile bunun 

girişe nazaran sağında kanat olduğu tahmin edilebilir. Buranın Sultan Mesud’un 

yapımını başlattığı ilk cami olduğu düşünülmektedir. Burada kıble duvarına paralel 

uzanan sahınlar, üzerleri sivri kemerli sütunlarla ayrılmıştır. Bu bölümün üst örtüsü 

düz damdır. Ortadaki mihrap önü kubbeli mekânın yanındaki doğu kanadı ise çok daha 

geniş ve derindir. Kıble duvarına paralel altı sahın, sivri kemerleri taşıyan devşirme 

sütunlarla ayrılmıştır. Bu kanata giriş doğudan sağlanır. Esas yapıya ait olmayan 

Selçuklu devrine göre daha geç bir üslup gösteren minare bu kanadın kuzeydoğu 

köşesinde bulunur152 (Çizim: 4.3). 

 

 
belirtilmektedir. Bu kitabenin sağındaki dört satırlık kitabede ise cami mimarının Dımaşklı Mehmed 

bin Havlan, mütevellisinin Atabeg Ayaz olduğu yazmaktadır. Yapının esas cümle kapısının 

üzerindeki üç satırlık kitabede ise caminin Alâeddin Keykubad zamanında 1220 yılında Atabeg 

Ayaz’ın nezaretinde bitirildiği yazmaktadır. Dört satırlık dördüncü kitabeden ise caminin yapımına 

Sultan I. Keykavus’un emriyle 1219’da Atabeg Ayas nezaretinde başlandığı öğrenilmektedir. Cümle 

kapısının sağındaki beşinci kitabede, cami ve türbenin Kılıçaslan’ın oğlu şehit Sultan Keyhüsrev'in 

oğlu Alaeddin Keykubad'ın 1219 yılında Atabeg Ayaz'ın nezaretinde yapımını emrettiği ifade 

edilmiştir. Bu kitabelerden ayrı caminin batı duvarında ise iki kitabe daha vardır. Bunların her 

ikisinde de Sultan Alâeddin’in adı Keykubad olarak anılmaktadır. Ayrıca doğu tarafındaki kapı 

üzerinde bulunan kitabede Konya valisi Sürûri Paşa tarafından 1889-90 yılında Sultan II. 

Abdülhamid’in fermanı ile bir süredir harap ve bazı yerleri yıkılmış olan caminin tamir ve ihya 

edildiği yazar. (Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 103-106.); Konyalı tarafından, 

Altunba vakfiyesinde Cami-i Atik ve diğer belgelerde Sultan Camii olarak geçen yapının, Sultan I. 

Mesud (1116-1155) tarafından yapımına başlanarak oğlu II. Kılıçarslan’ın (1155-1192) 

tamamlattığı caminin aynı yerde olabileceği ileri sürülmüştür. Yapının içinde bulunan ahşap 

minberin üzerindeki kitabelerden Sultan I. Mesud ile oğlu Kılıçarslan’ın isimleri ve sanatkâr usta 

Ahlatlı Hacı Mengüberti’nin ismi geçmektedir. Ayrıca kitabede 1155 tarihini de okumak 

mümkündür. Kitabelerin tümünden anlaşılacağı üzere I. Mesud bu tepede bir cami yapımını 

başlatmış ve büyük bir ihtimalle küçük boyutta olan yapı, I. İzzeddin Keykavus (1210-1219) son 

yıllarında tamamen yıktırıp genişletmek üzereyken vefat edince, kardeşi I. Alâeddin Keykubad 

döneminde (1219-1236) Mimar Mehmed bin Havlan tarafından tamamlanmıştır.  Bu mimarın 

özellikle kuzey cepheyi inşa ettiği kabul edilmektedir. (Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya, 

s. 108.; Eyice, Alâeddin…, s. 325.) 
152 Eyice, Alâeddin…, s. 326. 
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Çizim: 4.3: Konya Alâeddin Camii planı (O. Aslanapa’dan)  

Evliya Çelebi Alâeddin Camii hakkında: “Diller ile anlatılmaz ve kalemlerle 

yazılmaz sanatlı bir camidir. Ancak iç kalede olduğundan cemaatten yoksundur.”153 

ifadelerinde bulunmuştur. 

Değerlendirme 

Alâeddin Camii’nin yukarıdaki bilgilerine bakıldığında tasvirdeki yapıyla 

mimari özellikleri tam olarak örtüşmemektedir. Yapının orijinalinde bulunan 

avlusunun ve bu avlunun içerisinde yer alan türbelerin tasvirde karşılığı yoktur. Ayrıca 

caminin mihrap önü kubbesi detayına da tasvirde rastlanmaz. Fakat Alâeddin 

Camii’nin genel olarak düz örtülü bir yapıya sahip olmasıyla minyatürdeki yapının 

düz örtülü oluşu benzer niteliktedir. Ayrıca minyatürdeki caminin minaresinin 

konumu ile Alâeddin Camii’nin minaresinin konumu ve tek şerefeli olmaları da 

örtüşür. Tasvirdeki cami ile Alâeddin Camii tam olarak örtüşmese de günümüzde 

Alâeddin Köşkü ile Alâeddin Camii’nin konum olarak birbirlerine yakınlığıyla 

minyatürdeki köşk ve caminin birbirine olan yakınlığı, bu cami tasvirinin Alâeddin 

Camii’ni temsilen yapılmış olduğunu ortaya koymaktadır. 

 
153 Seyahatname, III, s. 28. 
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Alâeddin Camii’nin günümüz görüntüleri (Fotoğraf: 4.4, 4.5) ve minyatürdeki yapının 

görüntüsü (Resim:4.10) aşağıdadır. 

Fotoğraf: 4.4: Konya Alâeddin Camii (https://tx2016.tonkkd.org/tr/) 

Fotoğraf: 4.5: Konya Alâeddin Camii’nin kuzeydoğusuna sonradan eklenen 

harim bölümünün ön cephesi  

(https://www.memleket.com.tr/alaaddin-camii-restorasyonu-2019da-

tamamlanacak-1221185h.htm) 
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Konya Alâeddin Camii’nin bugünkü görünümüne bakıldığında düzensiz plana 

sahip yapının kuzeydoğusunda bulunan harim bölümünün düz örtülü olduğu görülür. 

Ön cephenin doğu köşesinde yuvarlak kemerli alınlığı olan açıklıktan harime giriş 

sağlanır. Girişin batı tarafında yan yana, yuvarlak kemerli alınlıklı, dikdörtgen formlu 

şebekeli pencereler göze çarpar. Burada dikkat edilmesi gereken husus minyatürdeki 

caminin orijinal yapının kuzeydoğudaki harimiyle aynı formda, benzer düzende kapı 

ve pencere siteminde olmasıdır. Tasvir edilen yapının ön cephesinin köşesindeki giriş 

ve bu girişin yanında sıralanan üçgen alınlıklı şebekeli pencereler orijinal yapıyla 

oldukça örtüşür. Burada Matrakçı Nasuh’un Alâeddin Camii’nin sadece 

kuzeydoğudaki bölümünü baz alarak resmettiği algısı oluşmaktadır ya da daha önce 

değerlendirme kısmında belirtildiği gibi yapının tespiti sağlanmaktadır.  

Resim: 4.10: Konya Alâeddin Camii tasviri (vr. 17a ayrıntı) 
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5 Numaralı Yapı: Sungur Hamamı 

 Matrakçı Nasuh’un Konya minyatüründe Alâeddin Köşkü olduğu düşünülen 

yapının sağ üst çaprazında bir hamam yapısı bulunur. Dikdörtgen formlu, düz örtülü 

olan yapının ön cephesinde üçgen alınlıklı giriş açıklığı vardır. Aynı cephenin üstünde 

sağ ve solda dar, uzun dikdörtgen şekilli birer pencere açıklığı bulunan göze 

çarpmaktadır. Bu düz örtülü birim hamamın soyunmalık bölümünü temsil ediyor 

olmalıdır. Soyunmalığa bitişik, herhangi bir açıklığı bulunmayan üç kubbeli birimin 

ise hamamın sıcaklık bölümü olduğu düşünülmektedir (Resim: 4.11). Hamam olduğu 

açıkça ortada olan tasvirden kentin başka konumlarında iki tane daha vardır. 

 

 

 

Resim: 4.11: Sungur Hamamı tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

 Konya’da arşiv belgelerinden ve tarihi kaynaklarda adı geçen birçok hamam 

vardır. Bunlardan Sungur Hamamı (?), Fenari Hamamı (?), Ahi Murad Hamamı, Şad 

Bey Hamamı, Piri Bey Hamamı, Müstevfi Hamamı, Pir Paşa Hamamı, Gühertaş 

Hamamı, Şahne Hamamı, Türbe (Kürkçüler) Hamamı günümüze ulaşamamışlardır. 
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Günümüze ulaşanlar ise; Sultan Hamamı (1272 öncesi?), Mahkeme Hamamı (?),) 

Meram Hatiplioğlu Hamamı (1654) ve Ahmed Efendi Hamamı’dır (1672- 1676).154 

 Bu hamamlar arasında konumu nedeniyle tasvirle örtüşen Sungur Bey 

Hamamı’dır. Hamam, iç kalenin kuzeyinde bulunur ve Karamanoğulları döneminde 

Sungur Ağa kendi Darü’l- Huffaz’ı için bu hamamı yaptırmıştır. 155  Fatih (1451-81) 

ve II. Bayezid (1481-1512) adına yapılan Konya Vakıf Defterleri’nde bu hamamın adı 

geçmektedir.156 Evliya Çelebi, Konya’yı ziyaret ettiğinde bu hamamın kale içinde 

bulunduğundan ve Konya’nın meşhur hamamlarından biri olduğunu aktarmıştır.157  

Değerlendirme 

Tasvirdeki hamamın yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak günümüze 

ulaşamayan Sungur Hamamı olduğu düşünülmektedir. Yapının banisi, kentin valisi 

olarak Sungur Hamamı’nı 14. yüzyılın ilk yarısında inşa ettirdiği anlaşılır. Fatih ve 

Bayezid döneminde yapının adının geçmesi ve daha sonra Evliya Çelebi’nin 17. 

yüzyılda yapının kentteki kale içinde meşhur hamamlardan biri olduğunu aktarması 

hamamın yüzyıllar boyu aktif olarak kullanıldığını gösterir. Buradan yapının 

minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537’den önce var olduğu ortaya çıkar ve 

Nasuh’un bu hamamı görüp tasvirde bulunduğu görüşü ortaya atılabilir. Kentin 

böylesine meşhur bir hamamının konum olarak da Konya iç kalesinde olduğu 

bilindiğine göre, hamamın daha önce minyatürde tespit edilen Alâeddin Köşkü ve 

Alâeddin Camii tasvirlerinin oldukça yakınında bulunması, bu hamam tasvirinin 

yukarıdaki bilgilere de dayanarak Sungur Hamamı olduğu fikri ileri sürülebilir. Ayrıca 

Tükel de araştırmasında surlar içerisinde bulunan iki hamamdan birinin Sungur 

Hamamı olduğunu öne sürmüştür.158 Buradan sonuçla Matrakçı Nasuh, Sungur 

Hamamı’nı temsil eden bir betimlemede bulunarak hamama ait ilk görseli 

oluşturmuştur. 

154 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 395-399. 
155 Şaman Doğan, N., “Niğde’deki Türk Dönemi (13- 15. Yüzyıl) Yapılarında Taç Kapı, Mihrap 

Tasarımı ve Bezeme İlişkisi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 30, S. 1, Ankara, 

2013, s. 123; Sungur Ağa Anadolu’da İlhanlı dönemi Ebu Said Bahadır Han zamanında (1316-1335) 

Niğde valisi olarak görev yapmıştır. (Doğan, Niğde’deki Türk Dönemi…, s. 123.) 
156 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 395. 
157 Seyahatname, III, s. 29. 
158 Tükel, Beyan-ı Menazil’in Resim Dili…, s. 46. 
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Yukarıda Alâeddin Köşkü, Alâeddin Camii ve Sungur Hamamı olduğu 

düşünülen yapıların, araştırmacıların ve seyyahların notlarına göre konumlarına 

bakıldığında, hepsinin iç kalede veya kuzeyde, iç kale ile dış sur arasında olduğu 

anlaşılmaktadır. İç kalenin 16. yüzyıldaki durumu ve sonrası seyyahların anlatılarına 

göre harap durumdaydı. Bu durumda Matrakçı Nasuh iç kaleyi tasvir etme gereği 

duymamış olmalıdır. Minyatürde kenti çevreleyen sur ortadan ikiye bölündüğünde 

yukarıda kalan kısım iç kaledeki yapıları, altta kalan kısım ise iç kalenin dışındaki 

yapıları yansıtmaktadır. Yukarı kısımda numaralandırılmamış ve tahmin edilemeyen 

bazı yapılardan biri de belki de iç kale ve iç kalenin kuzeyinde olduğu bilinen Sultaniye 

Medresesi159 ve Alâeddin Darüşşifası160 olabilir. 

6 Numaralı Yapı: Konya Bedesteni 

Matrakçı Nasuh’un Konya minyatüründe daha önce bahsedilen, Alâeddin 

Köşkü olabileceği düşünülen yapının hemen altında enine dikdörtgen planlı, kasnaklı 

dört kubbe ile örtülü bir yapı yer alır. Yapının ön cephesinde kare formlu, söveli, demir 

parmaklıklı dört adet pencere bulunur ve bu pencerelerin üst seviyesinde, yuvarlak 

kemerli, dar üç küçük pencere daha dikkat çeker. Atasoy, bu yapıyı Selçuklu 

camilerini temsil eden, çok kubbeli bir cami olarak tanımlamıştır161 (Resim: 4.12). 

Tasvirde dikkat edilmesi gereken nokta bu yapının etrafında çok sayıda ticaret 

mekanının bulunmasıdır. Konya’daki ticaretin yoğun olduğu bölge, Nasuh’un ticaret 

yapılarını bir arada göstermesinden açıkça anlaşılmaktadır (Resim: 4.12). Bu çok 

kubbeli yapı Konya’nın önemli ticaret yapılarından biri olan ve günümüze ulaşamamış 

bedesteni olmalıdır. Aşağıda bu yapı tasvirinin kaynaklar ışığında Konya Bedesteni 

olacağına dair görüşler ortaya atılacaktır. 

 
159 Konya Vakıflar Müdürlüğü’nde bulunan Şemse’d-din Ebu Said Altunba’nın Konya’daki 

medresesini H.595/ M.1201 tarihli vakfiyesinden öğrendiğimize göre bu tarihlerden evvel Alâeddin 

Tepesi’nde Taht Mahallesi’nde kasrın ortasında Cami-i Atik denilen bir mabet Merese-i Sultaniyye adlı 

bir irfan müessesesinin adı geçer. 
160 Konya Darüşşifası, Konya’nın kuzeyinde, Konya surlarının Ertaş ve Halkabegüş kapılarının dışında 

Musalla’da Gömeç Hatun Türbesi’nin bulunduğu yerle Medrese Mahallesi Mescidi ve Kesikbaş 

Türbesi’nin işgal ettiği yerde bulunuyordu. 
161 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 68. 
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Resim: 4.12:  Konya Bedesteni tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Günümüze ulaşamayan Konya bedesteni, bugün Konya Müzesi’nde saklı 

bulunan iki satırlık manzum kitabesine göre H. 945/ M. 1538 yılında, Kanuni Sultan 

Süleyman tarafından, Konya Erkek Sanat Enstitüsü’nün bulunduğu (bugün burası 

Konya İl Özel İdaresi olarak kullanılan) yerde yaptırılmıştır. Yıktırılmadan iki yıl 

önce, 1898'de alınan bir fotoğrafına göre (Fotoğraf: 4.6), Konya Bedesteni, kare plan 

üzerine inşa edilmiş dokuz kubbeli kâgir bir yapıdır. Tamamen klasik Osmanlı 

bedestenleri tipinde yaptırılan Konya Bedesteninin dört yönünde, kemerli dört cümle 

kapısı ve her yönünde, üç penceresi bulunmaktadır. Bedesteni, dıştan tonozlu küçük 

dükkânlar çevirdiği, fotoğrafındaki iz ve kalıntılardan anlaşılmaktadır162 (Fotoğraf: 4. 

7). 

Fotoğraf: 4.7: 1898 Konya Bedesteni 

(H. Karpuz Arşivi’nden)  

K. Kreiser, Konya Bedesteninin yanan bir hanın üzerine inşa edildiği 

hususunda arşiv kayıtlarında geçen bilgiler bulunduğuna ve Fatih devrinde 

Konya’daki Selçuk ve Ebülfâzıl (Ahmet Bey / İplikçi) camilerinin vakıf gelirleri 

 
162 Önder, M., “Yıktırılan Bedestenlerimiz”, Türk Kültürü, C. 3, S. 30, Ankara, 1965, s.401. 

Fotoğraf: 4.6: 1895 Konya Bedesteni (DAI 

Arşivi’nden, 438-R 29.542) 
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arasında bir bedestene ait girdilerin gösterildiğine işaret etmektedir.163 Kitabe ve arşiv 

kayıtları göz önünde bulundurulduğunda, 1538’den önce burada bir bedesten veya 

yine benzer işlevli bir ticari yapının yer aldığı düşünülebilir.164 

Evliya Çelebi, 17. yüzyılın ilk yarısında ziyaret ettiği Konya’daki bu yapı için: 

“Konya’daki ticaret yapıları arasında kâgir, demir kapılı kanatlar ile yapılmış mavi 

kurşun ile örtülü bedesteninde zengin tüccarlar ve omların bütün değerli eşyaları 

mevcuttur.”165 şeklinde ifadelerde bulunmuştur. 

Clemen Huart 1891’deki Konya gezisinde bedestenin harap ve terk edilmiş bir 

müze olarak kullanıldığından bahsetmiş ve üzerindeki Farsça kitabeye dayanarak 

yapının 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir edildiğini 

aktarmıştır.166 Faroqhi ise bedestenin 16. ve 17. yüzyıllarda ortaya çıkan Celali 

İsyanlarında terk edilerek harap durumda kalmış olabileceğini, bu yüzden merkezi 

idarenin 17. yüzyılın ilk yarısında eski durumuna getirilmesi emrinin verildiğini ifade 

etmiştir.167 

Konya kentindeki bedesten, ticaretin en yoğun olarak geçtiği yerdir. Uzunçarşı 

denilen pazaryeri buradan başlamaktaydı ve civarı çeşitli esnaf dükkanları ile 

çevriliydi. Hemen yakınındaki Şerafeddin Camii ve karşısındaki İplikçi Camii’nin 

bulunuşu, burasını her yönden şehrin merkezi durumuna getirmişti168 (Çizim: 4.4). 

 

 
163 Kreiser, K., “Bedesten-Bauten im Osmanischen Reich, Istanbuler Mitteilungen”, Band 29, 

Tübingen, 1979, s. 388. 
164 Baş, A., Bozkurt, T., “Konya Bedesteni”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 

10, Konya, 2003, s. 512. 
165 Seyahatname, III, s. 30. 
166 Eravşar, Gezginlerin Gözüyle Konya, s. 265. 
167 Faroqhi, S., Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Çev. Neyyir Kalaycıoğlu, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, 2000, s. 33,34. 
168 Ergenç, Ö., XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları, Ankara, 1995, s. 

35. 
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Çizim: 4.4: Bedestenin kent içi konumu (Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli harita 

paftasından A. Baş ve T. Bozkurt tarafından işlenerek) 

Bedestenler, Anadolu'da Selçuklu devrinin sonlarına doğru inşa edilmeye 

başlanmış, Anadolu Beylikleri döneminde gelişmiş, Osmanlı döneminde de hem sayı 

hem de karakteristik açıdan gelişmişlerdir. Bedesten başlangıçta ahşap olarak yapılan 

mütevazı gözlerden ibaret dükkanların arasında, yani şehrin alışveriş merkezi 

ortasında kâgir kütlesiyle yükselen belirgin bir yapı idi. Böylece bedesten Türk 

şehirciliğinde ticaret bölgesinin çekirdeğini oluşturuyor, bütün alışveriş onun etrafında 

dönüyordu.169  

Değerlendirme 

Yukarıda açıklandığı gibi bedestenlerin kentlerin ticaret bölgesinde yer alması 

görüşüne uygun olarak Nasuh’un bu yapıyı çok sayıda ticari mekânların etrafında 

resmetmesi, bu durumu en iyi şekilde görsel bir anlatımla örneklemiştir. Ayrıca 

tasvirin kâgir olduğu izlenimini veren Nasuh, Konya Bedesteni’nin yukarıdaki kâgir 

bir kütleyle yükselen belirgin yapı tanımlamasıyla oldukça örtüşmektedir. 

 

 
169 İnan, K., “Bedestenlerin Türk Ticari Mimarisindeki Yeri ve Trabzon Bedesteni”, Mahmiye-i 

Trabzon Mahâllatından- Onyedinci Yüzyıl Ortalarında Trabzon’da Sosyal ve İktisadi Hayat, Trabzon 

Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon, 2013, s. 121. 
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Matrakçı Nasuh’un Konya kentindeki yapıya (Resim: 4.13) benzer bir yapı 

tasviri Anadolu kentlerinden Diyarbakır’da da görülmektedir. (Resim: 4.14) Bedesten 

olduğu düşünülen, üç kubbeli ve enine dikdörtgen planlı olan yapı, Diyarbakır Ulu 

Camii tasvirinin hemen arkasında yer alır. Yapı, Evliya Çelebi’nin Diyarbakır kenti ile 

ilgili ticaret mekanları hakkındaki ifadelerinde şöyle geçmektedir: “Sipah Pazarı’nda 

bedesteni gayet bakımlı, süslü ve iki tarafı demir kapılı gayet sağlam taştan yapıdır.”170 

Sipahi Pazarı bugün Diyarbakır Ulu Camii’nin arkasında ve Zinciriye Medresesi’nin 

kuzeyindedir.171 Diyarbakır minyatüründe de bu yapı tasviri Ulu Camii tasvirinin 

hemen arkasında yer alır. Bu durumda Konya’daki yapı tasviriyle Diyarbakır’daki yapı 

tasvirinin bir ticaret yapısı olduğu düşünülebilir. Konum bilgileri ve kaynaklar bu 

görüşü destekler niteliktedir. Ayrıca Evliya Çelebi’nin yapıya ilişkin mimari 

tanımlamaları Nasuh’un tasviriyle neredeyse birbirini tamamlar durumdadır. 

Yukarıdaki Konya Bedesteni’ne ait bilgilerden Kanuni tarafından 1558 yılında 

yaptırılan veya tamir edilen bedestenden önce burada başka bir bedestenin var olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Konya Bedesteni’nin İplikçi Camii vakıflarında adının geçmesi bu 

durumu güçlendirmektedir. Ayrıca Fatih dönemindeki kayıtlarda da bedesten 

yapısından bahsedildiğine göre minyatürdeki yapı Kanuni öncesi bedestenin varlığını 

kanıtlar niteliktedir. Minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537’den önce yapının var 

olduğu açıkça anlaşıldığından Matrakçı Nasuh muhakkak bu yapıyı görmüş olmalıdır 

ve Bedesteni temsilen bir tasvirde bulunup, günümüze ulaşamayan yapıya ait en eski 

170 Seyahatname, IV, s. 48. 
171 Tuncer, O. C., “Diyarbakır Vakıf Yapıları, Mahalleleri ve Dinsel Haritası (1511-1950)”, Vakıflar 

Dergisi, S. 31, Ankara, 2008, s. 16. 

Resim: 4.14: vr. 102a ayrıntı, Nasuh’un 

Diyarbakır kenti minyatüründen bedesten 

betimlemesine dair bir örnek (üst kısımda üç 

mavi kubbeli yapı) 

Resim: 4.13: Konya Bedesteni tasviri (vr. 17a 
ayrıntı) 
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görseli oluşturmuştur. Bu durumda yapının 1558 öncesi nasıl bir yapıya sahip olduğu 

ve 1558 sonrası görünümüne benzeyen çok kubbeli bir yapıya sahip olduğu anlaşılır. 

7 Numaralı Yapı: Hatuniye Camii (Mescidi) 

Yukarıda bahsedilen bedesten yapısının hemen sağında kare planlı, düz örtülü 

bir cami tasviri göze çarpar. Yapının ön cephesinin solunda bir giriş açıklığı ve bu 

açıklığın sağında ise üçgen alınlıklı üçer penceresi bulunur. Giriş açıklığının üzerinde 

dairesel formda bir pencere ve aşağıda bulunan kare formlu üç pencereyle aynı 

eksende sivri kemerli dikdörtgen formlu daha küçük boyutta üçer pencere daha yer 

alır. Yapının sağında çatıdan yükselen çifte şerefeli minare dikkat çeker. Şerefenin 

gövdesinde çok yakından bakıldığında anlaşılabilen deforme olmuş süsleme detayları 

vardır. Şerefelere geçişte birer bileziği bulunan minare, petekten sonra, konik külah ve 

alemle son bulur (Resim: 4.15). 

 

 

Resim: 4.15:  Hatuniye Camii tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Konya minyatüründe tasvir edilen camilerin plan özellikleri, kapı ve pencere 

detaylarının birbirine benzediği daha önce bahsedilmişti. Cami tasvirlerinin Konya 

kentindeki hangi camiyi temsil ettiğini saptamak için konum olarak birbirlerine olan 

yakınlıklarına ve minarelerindeki şerefe detaylarına bakmak gerekmektedir. 
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Konya kentinde yapılan araştırmalara göre Selçuklu dönemine ait dört adet 

çifte şerefeli yapı bulunmaktadır. Bunlar İnce Minareli Medrese172, Hoca Hasan 

Camii173, ve Hatuniye Camii’dir.174 Ayrıca Şerafeddin Camii’nin minaresinde de iki 

şerefe olduğu düşünülmektedir.175 

Konya minyatürüne bakıldığında aynı bölgede birbirine yakın iki tane çifte 

şerefeli minaresi olan cami göze çarpar. Kentte çifte şerefeli bu dört yapıdan Hatuniye 

Camii ve Şerafeddin Camii birbirine oldukça yakın konumdadır (Resim: 4.16 ve 

Görüntü: 4.1). Konum olarak bakıldığında Bedesten olarak düşünülen yapının 

sağındaki yapı Hatuniye Camii olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 
172 İnce Minareli Medrese’nin çift şerefeli minaresi hakkında bknz. Konyalı, İ. H., Abideleri ve 

Kitabeleriyle Konya Tarihi, Konya, 2007, s. 294-299. 
173 Hacı Hasan Camii’nin çift şerefeli minaresi için bknz. Uzluk, Ş., “Konya’da Çift Şerefeli Üçüncü 

Minare”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, S. 112, Konya, 1948, s. 3-5. 
174 Hatuniye Camii’nin çift şerefeli minaresi için bknz. Ünver, S., “Konya’da İkinci Bir Çift Şerefeli 

Minare”, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi, S. 105,106,107, Konya, 1947, s. 1-3. 
175 Şerafeddin Camii’nin çift şerefeli minaresi için bknz. Baş, A., Ürekli, B., “Konya Şerefeddin 

(Şerafeddin) Camii”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 13, Konya, 1999, s. 253-199. 

Resim: 4.16: Birbirine yakın konumda olan çift 

şerefeye sahip 7 ve 8 numaralı yapılar (vr. 17a 

ayrıntı) 

 

Görüntü: 4.1: Konya kenti uydu görüntüsü 

6. Konya Bedesteni (?) 

7. Hatuniye Camii 

8. Şerafeddin Camii 

9. Mahkeme Hamamı 
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Yapı, Şemsitebrizi Mahallesi, Kınacı Sokak’ta, Alâeddin Tepesi’nin 

doğusunda yer alır. Hatuniye Mescidi H.621/ M.1213 tarihli vakfiyesine göre 

Selçuklular döneminde Devlet Hatun tarafından yaptırılmıştır.176 Yapının kuzey ve 

doğu tarafına sonradan yapılan kerpiç duvarlı ve kara örtülü medrese odaları şimdi 

tamamen yıkılmış ve yeri arsa haline gelmiştir. Yapı da tamamen kerpiçten yapılmış 

ve üstü ağaçla örtülmüştür. Yapı 1873 tarihinde Konya Ticaret Mahkemesi reisi Hacı 

Mehmed Efendi tarafından tekrar yaptırılmıştır. Arkasında ise kuzey batı köşesinde 

bir minare yükselmektedir. Minare, mimari tezyini, sanat ve çinicilik bakımından 

devrinin bütün karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.177 Halk arasında Güdük 

(Kütük) Minare olarak bilinen caminin minaresinin kaidesi taşla üst kısmı ise tuğla ile 

yapılmıştır. Şerefe altına kadar sekiz yüzlü, şerefeden külaha kadar da yuvarlaktır. İki 

çinili ve mozaikli kuşak, şerefeyi altından bir kurdele gibi sarar. Bu kuşaklardan birisi 

mozaiklerle, birisi de mühr-ü Süleyman şeklinde köşeli yıldızlarla süslenmiştir. 

Şerefeden külâh altına kadar minare bedenine dört köşeli ve yıldız şekilli mavi çiniler 

serpilmiştir. Şerefe korkuluğu sadedir.178 

Yıllar içinde deprem felaketleri nedeniyle üst şerefesi yıkılan Hatuniye 

Camii’nin minaresinin, 1850 yılında Ressam Hüsnü Yusuf tarafından yapılan Konya 

panoramasından (Resim: 4.17) yola çıkarak ikinci şerefesinin olabileceği Süheyl 

Ünver ve Şehabettin Uzluk tarafından ortaya konulmuştur. Panoramadaki minarenin 

mimari formu minarenin iki şerefeli olabileceğini tasdik etmektedir. Fakat sonraki 

yıllarda meydana gelen depremde minarenin ikinci şerefe kısmının yıkılmış olması 

mümkündür.179 Zira günümüzde de minare tek şerefelidir. 

 
176 Yaldız, E., Nur Turan, Ş., “Konya’daki XIII. Yüzyıl Minareli Mahalle Mescitleri”, Journal of 

Social and Humanities Sciences Research, 5 (24), 2018, s.1866. 
177 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 135 
178 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 135. 
179 Ünver, Konya’daki Çift Şerefeli…, s. 2. 

Resim: 4.17: Ressam Hüsnü Yusuf’un Konya Panoramasında en sağda görülen minare Hatuniye 

Camii’nin minaresidir. 
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Uzluk, Ressam Hüsnü Yusuf’un Konya panoramasında bulunan Hatuniye 

Camii’ni şu şekilde tanımlamıştır: Panoramanın en sağına isabet eden kalın gövdeli ve 

kulevari yüksek bina Hatuniye minaresidir. Minarenin birinci şerefesi ve ikinci 

şerefesinin de balkon kısmı gözükmektedir. Birinci şerefe ile ikinci arasında 100 cm. 

kadar bir aralık mevcut bulunmaktadır. Ve ikinci kısma ait gövde üstünde kakma ufak 

çinilerden mürekkep süsler olduğu anlaşılmaktadır. Fakat bu kısamdan sonra minare 

daha ne uzunlukta olduğu malum değildir. Bilhassa ikinci şerefenin üst kısmı resimde 

tamamıyla kayıp olmuş bir şekilde bulunmaktadır.180 

Değerlendirme 

Minyatürde çifte şerefeli minaresi olan cami tasviri yukarıdaki bilgilerle 

desteklendiğinde, Konya kenti doğudan tasvir edildiğine göre minyatürdeki cami ile 

günümüzdeki Hatuniye Camii’nin konumu örtüşmektedir. Caminin minaresinin 

orijinalde zengin süsleme programına sahip olmasıyla Nasuh’un minareyi tasvir 

ederken süslemeleri hayali olarak betimlemesi kısmen örtüşmektedir. Burada Nasuh, 

minarenin süslemeli olduğuna vurgu yapmak istemiş ve süsleme unsurlarını göz ardı 

etmemiştir. Bu da caminin tespiti yapılırken ayırt edici özelliklerindendir 

(Minyatürdeki caminin minare detayında süslemeler aşınmıştır ancak ayrıntılı 

incelemelerle görülmektedir). Ressam Hüsnü Yusuf’un 1850 yılındaki görselinde 

minarenin, Uzluk ve Ünver tarafından çifte şerefeli olduğu kabul edildiği için bu yapı 

tasvirdeki yapıyla örtüşmektedir. Böylece Hatuniye Camii’ne ait ilk görsel veriye 

Matrakçı Nasuh’a ait bu görsel sayesinde ulaşılmıştır. 

Konya Hatuniye Camii’nin günümüz görüntüler, (Fotoğraf: 4.8, 4.9) ve minyatürdeki 

yapı görüntüsü (Resim: 4.18) aşağıdadır. 

180 Uzluk, Ş., “Ressam Hüsnü Yusuf’un Konya Panoramasındaki Yapılar”, Konya Halkevi Aylık 

Kültür Dergisi, S. 108-110, Konya ,1947, s. 2. 
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Fotoğraf: 4.8: Konya Hatuniye Camii (A. Kuş’tan) 

() 

Fotoğraf: 4.9: Konya Hatuniye Camii 

minaresi ve çini mozaikli süsleme detayları  

(https://islamansiklopedisi.org.tr/guduk-

minare-ve-hatuniye-mescidi) 

Resim: 4.18: Hatuniye Camii tasviri (vr. 17a ayrıntı) 
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Günümüzde orijinalliğini tamamıyla yitirmiş olan Hatuniye Camii’nin 

görüntüsünde kayda değer tek mimari detay yapının orijinal minaresidir. Bir kısmı 

yıkılan minarenin daha önce yazılı ve görsel kaynaklara dayanarak ikinci bir 

şerefesinin olduğu aktarılmıştı. Bu durumu doğrulayan bir diğer görsel kaynak da bu 

çift şerefeli cami tasviridir. Orijinal yapının minaresinin şerefe altındaki mukarnas 

detayları göze çarpar. Minyatürde ise şerefe altlarında dilimli betimlemeler dikkat 

çeker. Nasuh burada mukarnas detayını bu şekilde izleyiciye aktarmıştır. Minare 

tasvirindeki gövdede silinmiş olarak görülen süsleme detayları da orijinal minaredeki 

çini mozaik süslemelere vurgu yapmak için betimlenmiş olabilir. Daha önce 

belirtildiği gibi Selçuklu mimarisi ve süslemelerine hâkim olmayan Matrakçı Nasuh, 

yapılarda gördüğü süsleme detaylarını hayali olarak yansıtmıştır. Bu nedenle Matrakçı 

Nasuh’un Selçuklu yapılarındaki süsleme detaylarını gördüğü fakat bunları göz ardı 

etmeyip kendine ait bir üslupla resmettiği düşünülür.  

8 Numaralı Yapı: Şerafeddin Camii 

Matrakçı Nasuh’un Konya kenti minyatüründe daha önce bahsedilen ve 

bedesten olduğu düşünülen yapının sol alt çaprazında kare formlu, düz örtülü ve tek 

minareli bir cami bulunur. Yapının basık kemerli, söveli giriş açıklığı sol taraftadır ve 

hemen yanında iki tane daha kare formlu, söveli pencere yer alır. Giriş açıklığının 

üzerinde dairesel formda bir pencere ve alttaki kare formlu iki pencereye eksen üstte 

de daha küçük boyutta yuvarlak kemerli iki pencere daha göze çarpar. Sol tarafta ise 

yapıya bitişik, kaidesinde giriş açıklığı bulunan ve iki şerefeden oluşan minaresi 

vardır. Bu minarenin üstteki şerefesi daha küçüktür ve alttaki şerefenin altında, 

gövdede dikkat çekici süslemeler göze çarpar (Resim: 4.19). Nasuh’un bu cami 

tasvirinin, daha önceden bahsedilen çifte şerefesi olan camilerden Şerafeddin Camii 

olduğu düşünülmektedir. 
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Resim: 4.19: Şerafeddin Camii tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

İlk inşası Selçuklu dönemine dayanan yapının kesin bir yapım tarihi ve 

döneminin mimari özellikleri hakkında bilgi yoktur. Fakat yapı, tarihi kaynaklarda 

geçen bilgilere göre üç defa yenilenmiştir. Devlet Hatun’un H.611/ M.1214 tarihli 

vakfiyesinde adı Şerefe’d-din Mescidi olarak geçen yapının, bu tarihten daha önce de 

var olduğu ve bugünkü adını taşıdığı bilinmektedir.181 

H.848/ M.1445 tarihli vakfiyeye göre Şerafeddin Camii Karamanoğlu İbrahim 

Bey tarafından ya esaslı şekilde onarılmış ya da yeniden yaptırılmıştır. Bu konuda 

kesin bir veri yoktur. Bu Arapça vakfiyede Karamanoğlu İbrahim Bey hakkında bilgi 

verildikten sonra, Konya'nın içinde At Pazarı yakınına yaptırdığı cami şeklindeki 

ibareden, her ne kadar yeniden yaptırıldığı anlamı çıkmakta ise de bunun esaslı bir 

tamir şeklinde olabileceği de ihtimal dahilindedir. 182 

 

 
181 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 200; Yapı, Alâeddin tepesinin doğusunda, Hükümet 
Konağı’nın kuzeyinde ve Mahkeme Hamamı’nın güneyinde bulunur. Caminin kıble kapısı girişinde 
bulunan kitabede, yapının 1881 yılında Konya eşrafının ve hayırseverlerinin yardımları ile tamir edildiği 
yazmaktadır. Ayrıca yapının hiçbir yerinde yaptıran hayır sahibini, yapan mimarın adını ve yapıldığı 
tarihi gösteren bir kitabe yoktur. (Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 199.) 
182 Ürekli, Baş, Şerafeddin…, s. 204,205. 
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Selçuklu döneminde inşasına ait bir bilgisi olmayan yapının başka bir vakfiyesi 

H. 1046/ M. 1637 tarihlidir. Bu vakfiyede caminin bitiriliş tarihi yazmamaktadır.183 

Konyalı, yapının bu tarihten 25-30 sene önce bitirildiğini ifade etmektedir. Ayrıca yine 

Konyalı, yapının III.Murad zamanında H.992/ M.1587 yılında Karamanoğlu‘nun 

yaptırdığını ve ibadete açık olduğunu, yapının bu tarihten sonra bugünkü halinin 

Osmanlılar tarafından meydana getirildiğini dile getirmiştir.184  

Yapının bugünkü minaresi doğu cephededir. Kaidesi ve gövdesi tamamen 

kesme taş ile inşa edilen bugünkü minare 1876 yılından sonraya aittir.  Fakat yapının 

minaresine ilişkin M.1637 tarihli kayıtta Şerefeddin Camii mütevellisi olan Ebu Bekir 

Çelebi’nin vekili olan Mehmed Beşe ibn el-Hac Hüseyin ve nazırı el-Hac Mustafa ibn 

el-Hac Veled adlı kişiler kadının huzuruna gelerek, camide bazı tamiratların yapılması 

konusunda bilgi verir. Bu bilgiler arasında geçen "minarenin aşağı şerefesi altında 

kıble ile batı arasın da üç zira ... " şeklindeki ifadeden yapının minaresinin iki şerefeli 

olduğu anlaşılmaktadır.185 Ayrıca Konyalı’nın aktardığına göre caminin minaresin 

çifte şerefesi 1847 yılına kadar ayakta kalmıştır ve minaresinde eskiden mevcut olan 

çini süslemeler daha sonra cami içinde kullanılmaya başlanmıştır.186 Yapı bugün 

Klasik Osmanlı tarzı plan özelliğiyle öne çıkmaktadır (Çizim: 4.5).187 

 

 
183 Ürekli, Baş, Şerafeddin…, s. 202,203. 
184 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 202. 
185 Ürekli, Baş, Şerafeddin…, s. 212. 
186 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 199- 201. 
187 Yapı, merkezi kubbeli Osmanlı camilerinde uygulanan plan şemalarından merkezi kubbesi tek 
yönden yarım kubbe ile genişletilen grup içerisinde yer alır. Yarım kubbe, merkezi kubbenin güneyinde 
bulunur. Mihrabın olduğu bölge dışa taşkındır. Kuzey yönde ise yedi birimli son cemaat yeri vardır. 
Girişin önünde, ahşaptan yapılan ve camekan şeklinde düzenlenen kırma çatılı bir bölüm yer alır 1924 
yılına kadar yapının güney cephesinde bir kümbet bulunurdu. Kümbet meydan çalışmaları sebebiyle 
farklı nedenlerle yıktırılmıştır. (Ürekli, Baş, Şerafeddin…, s. 200.) 
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Çizim: 4.5: Konya Şerafeddin Camii planı (H. İ. Kunt’dan) 

Değerlendirme 

Yukarıdaki tüm bu bilgilerden yapının 13. yüzyıl Selçuklu döneminde var 

olduğu ve 15. yüzyılda da Karamanoğulları Beyliği döneminde onarıldığı veya 

yeniden yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Osmanlı dönemine bakıldığında varlığını 

sürdüren cami 1587 yılına kadar Karamanoğulları döneminden kalma mimari 

özelliklerini sürdürmüş fakat bu tarihten sonra bugünkü şeklini almış olmalıdır. 

Minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537 yılı baz alınırsa, belli ki Matrakçı Nasuh bu 

yapıyı resimlerken orijinal caminin Karamanoğulları döneminden kalma mimari 

özelliklerini izleyiciye yansıtmıştır. Buradan yapının Karamanoğulları devrinde düz 

örtülü ve iki şerefeli bir minareye sahip olduğu anlaşılabilir.  

Yapı tasvirinin Şerafeddin Camii’ni temsil ettiğine dair ayırt edici asıl kısım 

1637 tarihli kaynakta, yapının minaresinin çifte şerefeli olduğunun belirtilmesidir. 

Dolayısıyla buradan 1637’den önce yapının minaresinin çifte şerefeye sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Tasvire bakıldığında ise bu durumu destekler nitelikte caminin 

minaresi çifte şerefelidir. Ayrıca Konyalı’nın Şerafeddin Camii’nin minaresinde 

bulunan çini süslemelerden de bahsetmesi, minyatürdeki minarenin gövdesinde olan 

süslemelerle örtüşmektedir. Sonuç olarak görsel bir malzemenin yazılı kaynaklarla 

desteklemesiyle bu yapının Şerafeddin Camii’ni temsil ettiği ortaya konmuştur. 

Nasuh, yapının ayırt edici özelliklerini (minare ve süslemeleri gibi) izleyiciye gerçekçi 

bir şekilde yansıtmıştır. 
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Konya Şerafeddin Camii’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 4.10) ve 

minyatürdeki görüntüsü (Resim: 4.20) aşağıdadır. 

  

Fotoğraf: 4.10: Konya Şerafeddin Camii 

(http://konya.com.tr/fr/portfolio-item/serafettin-cami/) 

 

Resim: 4.20: Şerafeddin Camii tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

http://konya.com.tr/fr/portfolio-item/serafettin-cami/
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9 Numaralı Yapı: Mahkeme Hamamı 

Yukarıda bahsedilen Şerafeddin Camii olabileceği düşünülen yapının sağında 

bir hamam tasviri yer alır. Dikdörtgen formlu soyunmalık olarak düşünülen bölümü 

düz örtülüdür. Ön cephesinde üzerinde üçgen alınlığıyla giriş açıklığı bulunur ve bu 

açıklığın üzerinde köşelerde birer pencere göze çarpar. Ayrıca bu bölümün örtüsünün 

özerinde bulunan aydınlık feneri dikkat çekmektedir. Sol tarafta ise ortadaki daha uzun 

olmak üzere birbirine bitişik küçük birimlerden oluşan dikdörtgen formlu, hamamın 

sıcaklık kısmı olduğu düşünülen bir bölüm vardır. Birbirine bitişik üç kısmın her 

birinin üzeri kubbeyle örtülü olup, kubbelerin üzerindeki fil gözleri rahatlıkla 

algılanabilmektedir (Resim: 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

Kentte var olan bu hamamlardan Mahkeme Hamamı konum olarak Şerafeddin 

Camii’nin çok yakınında bulunmaktadır. Bu nedenle minyatürdeki bu yapının 

Mahkeme Hamamı’nı temsilen resmedildiği düşünülmektedir. 

Yapı bugün Konya'da Hükümet Konağı, Hoca Hasan Camii, PTT, Ziraat 

Bankası, İplikçi Camii, Merkez Bankası, Sanayi Mektebi, Şerafeddin Camii, Şemsi 

Tebrizi Camii ve Türbesi, Ali Efendi Muallimhanesi ve Eski Osmanlı Bankası gibi 

tescilli anıtların toplu olarak bulunduğu bir alanın kuzeyinde yer alır.188 

Belgelerde hamam, Şerafeddin Camii yakınında halk arasında Yeni Hamam 

ismiyle bilinen Çifte Hamam şeklinde tanımlanarak verilmiştir. Yeni Hamam ismiyle 

birlikte, kelimenin Arapçası olan Hamam-ı Cedîd şeklinde de zikredildiği görülür. Bu 

iki isimle birlikte, Konya mahkeme binasına yakınlığından dolayı Mahkeme Hamamı 

 
188 Dülgerler, O. N., “Selçuk Üniversitesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İşbirliği ile Yürütülen 

Projeler”, Vakıf Haftası Dergisi, S. 10, Ankara, 1993, s. 381. 

Resim: 4.21:  Mahkeme Hamamı tasviri (vr. 17a ayrıntı) 
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olarak da adlandırılmıştır. Bugün de halk arasında Mahkeme Hamamı olarak 

bilinmektedir.189 

Kuzey-güney istikametinde çifte hamam olarak inşa edilen yapının; doğu 

bölümü kadınlar hamamı, batı kısmı ise erkekler hamamı şeklinde düzenlenmiştir. 

Sürekli onarımlar sebebiyle, yapının orijinal halinden günümüze hemen hemen çok az 

kısmı ulaşabilmiştir. Örneğin 1991 yılında gerçekleştirilen onarımla, yapının dış 

duvarları komple yenilenirken, iç mekanlarında da aynı şekilde değişikliğe gidilmiştir 

(Çizim: 4.6).190 

 

 

Çizim: 4.6: Konya Mahkeme Hamamı planı (O. N. Dülgerler’den) 

Hamamın yapım tarihini aydınlatacak belge ve kitabe mevcut değildir. 

Karamanoğlu II. İbrahim Bey Vakfı’nın erken tarihli vakfiye örneğini 859/1454 tarihli 

suret oluşturmaktadır. Ancak, bu vakfiyede Yeni Hamam’la ilgili herhangi kayıt 

bulunmamaktadır. Yeni Hamam ismi ilk defa Kuyûd-i Kadime Arşivinde yer alan 561 

 
189 Çaycı, A., “Arşiv Kayıtlarına Göre Konya Mahkeme Hamamı (Hamam-ı Cedid, Yeni Hamam)”, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, Konya, 2004, s. 154. 
190 Çaycı, Mahkeme Hamamı…, s.154. 
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numaralı ve H.881/M.1476 tarihli Fatih dönemi Konya Evkaf Defteri’nde 

Karamanoğlu II. İbrahim Bey İmareti Vakfiyesi arasında görülmektedir. Bu belgeye 

göre, hamamın yapım tarihini H.881/M.1476 yılı öncesinde belki de Karamanoğlu II. 

İbrahim Bey’in son dönemi olan H.869/M.1464 yılındadır.191 

Karamanoğlu İbrahim Bey (1423-1464) bu hamamı Konya’daki medresesi ve 

imareti için yaptırmıştır. Ankara Vakıflar Umum Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan 796 

numaralı defterin 83. sahifesindeki Nişan-ı Hümayun’da bulunan bilgiye göre 

hamamın külhanı H.1168/M.1754 yılında tamir edilmiştir. Hamamın daha sonra da 

çok tamirler geçirdiği kayıtlarla sabittir.192 

Çaycı’nın 24 no’lu Konya Şer’iye Sicilleri’nden aktardığına göre 

H.1089/M.1678’de Yeni Hamam’da garip bir kaza olayı yaşanmıştır. Sanayi alayının 

geçiş törenini izlemek üzere hamamın kadınlar bölümünün soyunmalık damına çıkan 

Mevlüd oğlu Osman isimli çocuk, damın aydınlık fenerinden şadırvan üzerine düşerek 

hayatını kaybetmiştir.193 Buradaki kadınlar kısmındaki aydınlık feneri ibaresi 

minyatürdeki soyunmalık kısmının üzerinde var olan aydınlık feneriyle ilişki kurmayı 

sağlamaktadır. 

Ayrıca H.1093/M.1682 tarihli şer‘iye sicilinde: Erkekler bölümü soyunmalık 

kısmıyla ilgili “hamâm-ı ricâlin taşrasında şâdırvân üzerinde olan kebîr kubbenin 

cânib-i garbîsi münhedim ve sâ’ir cevânibi mevâzi‘-i adîdeden şakk olup ve zikr 

olunan kubbenin altında garb ve şimâl câniblerinde vâki‘ her birinin zirâ-i mesâha ile 

on üçer buçuk zirâ‘ tûlü olan iki divarı” tanımlamaları, Erkekler bölümünün 

soyunmalık kısmında kubbenin var olduğunu göstermektedir. Başka bir kayıtta ise: 

Kadınlar bölümünün soyunmalığı üst örtüsü için tanımlanan “sakfının ağaç ve kamış 

ve bi’l-cümle mühimmâtı” ibareleri bu mekânın ahşap malzeme ve kamıştan oluşan 

örtü sistemine sahip olduğunu göstermektedir. 194 

 

 

 

 
191 Çaycı, Mahkeme Hamamı…, s. 161. 
192 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 398. 
193 Çaycı, Mahkeme Hamamı…, s. 157. 
194 Çaycı, Mahkeme Hamamı…, s. 162. 
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Değerlendirme 

Mahkeme Hamamı bugün de çifte hamam olarak kullanılmaktadır ve özellikle 

kadınlar bölümünün soyunmalık kısmının ahşap destekli düz bir örtü sistemine sahip 

olması ve bu birimde aydınlatma fenerinin olması, yukarıda Mahkeme Hamamı 

hakkında geçmiş dönemlere ait kaynaklarda bahsedilen mimari tanımlamalarla 

örtüşmektedir. 

Yukarıdaki bilgilerden hamamın, minyatürün oluşturulduğu yıl 1537’den önce 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Fakat burada 1678 yılına ait bit kaynaktan önce, hamamın 

çifte hamam olarak yapıldığına veya kullanıldığına dair de bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

Yapının sadece bu tarihten sonra çifte hamam olarak kullanıldığı bilinmektedir. Fakat 

Nasuh’un betimlemesinde sadece soyunmalık ve sıcaklığı olan klasik bir hamam tipi 

görülmektedir. Eğer Nasuh’un döneminde bu hamam kadınlar ve erkekler kısmından 

oluşuyorsa Nasuh’un hangi kısmı tasvir ettiğine dair şu şekilde görüşler ortaya 

çıkmaktadır: 

 Mahkeme Hamamı’nın kadınlar kısmında, yazılı kaynaklarda aydınlatma 

fenerinin olduğuna dair ifadeler geçer ve bu mimari detay Nasuh’un hamam tasvirinde 

görülür. Buradan Nasuh’un hamamın kadınlar kısmını baz alarak resimleme yaptığı 

düşünülebilir. Zira erkekler kısmında aydınlatma fenerine ait bir bilgi kaynaklarda 

yoktur. Ayrıca erkekler bölümünün soyunmalık kısmının kubbeyle örtülü olmasının 

tasvirde karşılığı da yoktur. Yukarıdaki çıkarımlarla Nasuh’un hamam tasvirinin 

Mahkeme Hamamı’nı temsil ettiğine yönelik kesin bir ifade ortaya atılamamaktadır. 

Fakat Mahkeme Hamamı’nın Şerafeddin Camii yakınında olmasının, minyatürde daha 

önce tespit edilen Şerafeddin Camii’ni temsil eden yapı tasviri ile bu hamam tasvirinin 

birbirine oldukça yakın olması, Nasuh’un bu hamamı Mahkeme Hamamı’nı temsilen 

resimlediği fikrini doğurmaktadır.  
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Konya Mahkeme Hamamı’nın 1900’lerin başlarına ait görüntüsü (Fotoğraf: 4.11), 

günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 4.12) ve minyatürdeki görüntü (Resim: 4.22) 

aşağıdadır. 

 

  

Fotoğraf: 4.11: Konya Mahkeme Hamamı’nın 1990’larin başlarına ait görünümü (O. N. 
Dülgerler’den) 

Fotoğraf: 4.12: Konya Mahkeme Hamamı günümüz görüntüsü 

(http://konya.com.tr/fr/portfolio-item/mahkeme-hamami/) 

Resim: 4.22: Mahkeme Hamamı tasviri (vr. 17a ayrıntı) 
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Konya Mahkeme Hamamı’nın 1990’larin başlarına ait bir fotoğrafına 

bakıldığında, yapının düz tavan şeklindeki örtüsü ve buradaki aydınlatma feneri dikkat 

çeker. Burası hamamın yukarıda yazılı kaynaklarda behsedilen kadınlar bölümüdür. 

Solda kalan kubbeyle örtülü yapılar ise hamamın ılıklık ve sıcaklık bölümlerine aittir. 

Minyatürde ise düz örtülü, aydınlık fenerli bir soyunmalık birimiyle bu birime bitişik 

üç kubbeyle örtülü sıcaklık bölümü yer alır. Orijinal hamamın soyunmalık bölümünün 

aydınlık fenerli düz örtüsü benzer bir şekilde yapı tasvirinde de görülmektedir. 

Matrakçı Nasuh, hamamın ayırt edici özelliği olan aydınlatma fenerini vurgulamış ve 

bu sayede hamam adına daha doğrulayıcı tespitler yapılmıştır. 

Yukarıdaki tespit edilmeye çalışılan yapılarda Konya Köşkü, Alâeddin Camii, 

Sungur Hamamı, Konya Bedesteni, Hatuniye Camii, Şerafeddin Camii ve Mahkeme 

Hamamı Konya’nın dış surları içinde bulunmaktadır. Günümüze ulaşamayan Konya 

Köşkü, Sungur Hamamı ve Konya Bedesteni’nin nerede oldukları tarihi kaynaklardan 

bilinmektedir. Konya kentine ait uydu görüntüsüne bakıldığında minyatürdeki tespit 

edilen yapıların konumlarına ilişkin çıkarımlar yapılırsa (Resim: 4.23) Matrakçı 

Nasuh’un haritacılık ve konum bilgisine dayanarak ne kadar gerçekçi tasvirlerde 

bulunduğu ortaya çıkmaktadır (Görüntü: 4.2). 

Resim: 4.23: Konya minyatürü (vr. 17a ayrıntı) 

3: Alâeddin Köşkü, 4: Alâeddin Camii, 5: Sungur Hamamı, 6: Konya Bedesteni, 7: Hatuniye 

Camii, 8: Şerafeddin Camii 9: Mahkeme Hamamı 
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Görüntü: 4.2: Matrakçı Nasuh’un kenti resmettiği yönden Konya kenti uydu görüntüsü 

 3: Alâeddin Köşkü, 4: Alâeddin Camii, 5: Sungur Hamamı, 6: Konya Bedesteni, 7: Hatuniye 

Camii, 8: Şerafeddin Camii 9: Mahkeme Hamamı 
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Sur Dışı Yapılar  

10 Numaralı Yapı: Mevlâna Külliyesi 

Matrakçı Nasuh’un Konya minyatüründe kenti çevreleyen surun dışında en 

sağda avlu içerisinde abidevi nitelikte birden fazla yapıdan oluşan bir külliye yer alır. 

Matrakçı Nasuh yapının altındaki yazıda buranın Mevlâna Külliyesi olduğunu açıkça 

işaret etmiştir. 

 Avlulu olarak tasvir edilen külliyenin güneyinde, tek basamaklı bir giriş yer 

alır. Şadırvanı ile dikkat çeken avlunun içerisinde, külliyenin asıl bölümünü oluşturan 

kare formlu iki kubbeli bir yapı ve Mevlâna Türbesi görülür. Kare formlu yapının üzeri 

pencere açıklıkları olan, altıgen kasnaklı olduğu düşünülen iki kubbeyle örtülmüştür. 

Burada kubbeler dilimlidir. Ayrıca yapının ön cephesinde üst kısımda sağda ve solda 

birer sivri kemerli pencere göze çarpar. Kare formlu iki kubbeli yapının solunda 

yuvarlak kemerli giriş açıklığı vardır. Burada dikkat çeken nokta bahsedilen giriş 

açıklığının, kare formlu iki kubbeli yapının giriş açıklığı mı yoksa solda bulunan 

minarenin kaidesinin giriş açıklığı mı olduğunun anlaşılmamasıdır. Büyük olasılıkla 

bu açıklık mescidin giriş açıklığı olduğu düşünülür. Bu açıklığın üzerinde iç içe sivri 

kemerli bir mimari ayrıntı göze çarpar. Giriş açıklığının üzerindeki saçaktan prizmal 

pabuçlu, gövdesi süslemeli, tek şerefeli bir minare yükselir. 

 Bu iki kubbeli yapıya bitişik sağ tarafta Mevlâna Türbesi’nin ise ön 

cephesinde silme içine alınan basık kemerli bir giriş açıklığı vardır. Üzeri ise pencereli 

altıgen yüksek kasnak üzerinde firuze renkli, altın yaldızlı konik bir külahla örtülüdür.  

Kare formlu iki kubbeli yapının ve Mevlâna Türbesi’nin hemen önünde 

dikdörtgen planlı, ön cephesinde altta dört tane kare formlu pencereleri ve üstte daha 

küçük boyutta sivri kemerli pencereleri olan bir yapı göze çarpar. Bu dikdörtgen 

formlu yapının üzerinde dört tane dilimli kubbe vardır. Fakat bu kubbelerin en 

sağındaki daha büyük boyuttadır. Konyalı, bu kubbeli yapının Mevlâna Külliyesi’nin 

son cemaat yeri olduğunu aktarmıştır.195 Atasoy ise, Mevlâna Külliyesi tasvirini 

tanımlarken: “Mevlana’nın türbesi konik bir çatı ile örtülüdür ve firuze ve altın çini 

kaplıdır. Bahçesi duvarla çevrilidir ve içinde bir fıskiyeli havuz vardır. Külliye mescit, 

 
195 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 336. 
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türbesi ve semahanesi ile bir bütün teşkil etmektedir. Külliyenin civarında ve kalenin 

dışında bazı düz çatılı ve kubbeli yapılar ve bir cami görülür.” İfadelerinde 

bulunmuştur. 196 Uzluk da bu tasvirin Sultan Veled Medresesi olabileceğini 

aktarmıştır.197 Bu yapı dikkatli incelendiğinde ne son cemaat yerine ne de bir camiye 

benzemektedir ve muhtemelen Uzluk’un görüşüne daha çok uyan bir medrese 

olmalıdır. Çünkü yapı Mevlâna Külliyesi’nden ayrı avlu dışında tasvir edilmiştir 

(Resim: 4. 24). 

 

 

Resim: 4.24: Mevlâna Külliyesi tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Külliye, şehrin merkezinde Karatay ilçesinde Sultan Selim Camii'nin 

doğusunda yer alır. Geniş bir bahçe duvarı içerisindeki yapıların çekirdeğini Mevlâna 

Celaleddin Rumi'nin türbesi oluşturmakta; semahane, mescit, matbah-ı şerif, meydan-

ı şerif, derviş hücreleri, avlu ve haziredeki binalar büyük bir külliye meydana 

getirmektedir. Kuruluşundan Cumhuriyet'e kadar geçen sürede buranın geliştirilmesi, 

bakımı, onarımı, dergahtaki tarikat hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan vakıflar 

bizzat sultanlar tarafından desteklenmiş, Evkaf-ı Celaliyye istisnai vakıflar arasında 

yer almıştır. Ayrıca hazire duvarlarının dışındaki II. Selim İmareti (1560-62), Türbe 

Hamamı (13- 15. yüzyıl), çelebi konaklarıyla etrafında bir mahalle kurulmuş ve 

 
196 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 68. 
197 Uzluk, Ş., “Felekâbât Sarayı Konya’nın Neresinde idi, Kim İnşa Ettirdi, Çatısını Hangi Mimar 

Çattı?”, VII. Türk Tarih Kongresi, C. I, Ankara, 1970, s. 376. 
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dergâh, adeta küçük bir şehrin ortasında kalmıştır.198 Bugün II. Selim İmareti ve Türbe 

Hamamı günümüze ulaşamamıştır (Çizim: 4.7). 

Çizim: 4.7: Mevlâna Külliyesi planı (A. Yıldız’dan) 

Külliyenin çekirdeğini oluşturan Mevlâna Türbesi en erken tarihe sahiptir. 

Mezar odası bulunan türbe, dört fil ayağı üzerinde yükselir. Türbenin üç yanı açıktır. 

Örtüsü dıştan dilimli olup çinilerle kaplanmıştır. Güney duvarının orta kısmında bu 

süslemelerin kim tarafından yaptırıldığına dair kitabe yer alır.199 

  Tarihi kaynaklardan alınan bilgiye göre Mevlâna 17 Aralık 1273’te vefat 

etmiştir. Türbesinin yapımına Alemeddin Kayser ve Muineddin Pervane ile Gürcü 

Hatun önayak olmuşlardır. Türbenin mimarı da Bedreddin Tebrizi’dir.200 Bu ilk 

yapıyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Yapının dönemler içinde değişiklik geçirdiği 

de yadsınamaz bir durumdur. 201  

Tebrizli Bedreddin’in inşa ettiği türbede ilk büyük müdahale Karamanoğlu 

Alâeddin Ali Bey döneminde (1357-1398) yapılmıştır.202  Bu olaydan dolayı Alâeddin 

198 Karpuz, H., “Mevlâna Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 29, Ankara, 2004, s. 448. 
199 Bakırcı, N., “Konya Mevlâna Dergâhı”, İSTEM, S. 10, Konya, 2007, s.196,197. 
200 Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, C. I, Çev. T. Yazıcı, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1973, s. 200. 
201 Karamağaralı, H., “Mevlâna Türbesi”, Türk Etnografya Dergisi, S. VII-VIII, İstanbul, 1966, s. 

38,39. 

202 Karamağaralı, Mevlâna…, s. 41; Yine Karamağaralı’nın Şikari’den aktardığına göre, Alâeddin Ali 

Bey’in Görkes (Silifke) seferine çıkmadan önce beyleri ile gelip Mevlana’nın türbesini ziyaret ettiğini, 

türbede sabaha kadar dilekte bulunduğunu, seher zamanı gördüğü rüyada kendisine fethin 
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Bey ilk yapıyı değiştirerek bugünkü dilimli gövdeyi ve dilimli külahı yaptırmak 

suretiyle yükseltmiştir.203 Külliyenin derviş hücreleri ve mutfağı 1584 yılında III. 

Murad (1574-1595) zamanında yapılmıştır.204 

Tasvirde Mevlâna Türbesi’nin solunda bulunan iki kubbeli kare formlu yapı 

mescit ve semahane olmalıdır. Uzluk, I. Selim döneminde (1512-1520) bir tamirden 

bahsederken külliyenin mescit, semahane ve avluda bulunan şadırvanının bu dönemde 

yapıldığını aktarmaktadır.205  Semahane bugün sema ayininin yapıldığı yerdir. Dört fil 

ayağı üzerinde yükselen bir kubbe ile örtülüdür. Semahanenin kubbesinde, kubbe 

kasnağında ve kubbeye geçiş kısımlarında kalem işi süslemeler mevcuttur.206 Mescit 

ise kareye yakın bir plana sahiptir ve semahanenin batı yönünde yer alır. Üzeri kubbe 

ile örtülüdür.  Mescidin ana girişi batı yöndedir. İki kanatlı kapısı ceviz ağacından 

kündekari tekniği ile yapılmıştır. Son cemaat yeri mescidin batısında bulunur. Dört 

bölümlü olan son cemaat yeri dört kubbeyle örtülüdür. Son cemaat yerinin güney 

batısında yer alan minare 1918 yılında yapılmıştır ve tek şerefelidir.207 Bakırcı, 

mescidin II. Selim döneminde yapıldığını aktarmıştır.208 Şadırvana ait bilgilerde, 

Selim’in Şadırvan yaptırdığına dair ait bir bilgi Nişancı Mehmed Paşa Tarihi’nde; 

“Konya şehrinde huzur içinde yatan Mevlâna Celaleddin Rumi Hazretlerinin mezarı 

şerifi yanına büyük bir şadırvan yaptırarak su götürdüler.” olarak geçer.209 Konyalı, 

Kanuni (1520-1566)  döneminde burada birçok yeni tesislerin onarımı olduğunu 

aktarmış ve türbenin kuzey bitişiğine bir minareli mescit ve semahane ile dervişler için 

hücreler, fırın, kiler, matbah ve taamhane’den müteşekkil bir darü’z-ziyafe, 

postnişinler için hususi bir daire, türbenin içinde de bilhassa sandukalar üzerinde geniş 

ölçüde tamirler ve tadiller yaptırıldığını aktarmıştır. Ayrıca Konyalı, semahane ve 

 
müjdelendiğini ve ertesi sabah rüyasını Mevlana oğlu Arif’e tabir ettirdiğini uzun uzun anlattıktan sonra 

“Eğer kafiri kırıp Görkes  Kalesi’ni alacak olursam gaza mali ile Mevlana’nın üzerine bir yeşil türbe 

yaptırayım.” diye türbeyi bina eyleyeceğini söylemektedir. (Karamağaralı, Mevlâna…, s. 41.) 

203 Karamağaralı, Mevlâna…, s. 41. 

204 Bakırcı, Konya Mevlâna…, s. 198,199. 

205 Uzluk, Ş., “Türk Mimarisinde Mevlâna Türbesi ve Onun Mimari Değeri”, Konya Halkevi Kültür 

Dergisi, Özel Sayı, Konya, 1943, s. 146. 

206 Bakırcı, Konya Mevlâna…, s. 197. 

207 Bakırcı, Konya Mevlâna…, s. 198. 

208 Bakırcı, Konya Mevlâna…, s. 198. 

209 Nişancı Mehmed Paşa, Nişancı Mehmed Paşa Tarihi ve Osmanlı Tarihi Zeyli, İstanbul, 1983, s. 

172. 
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mnescitin 1550 yılında yapıldığını savunmuştur.210 Karpuz, mescit ve semahanenin 

16. yüzyılda yapıldığını ve Matrakçı Nasuh’un minyatüründeki Mevlâna Külliyesi 

tasvirinde bulunan iki kubbeli yapının bu görüşü desteklediğini aktarmıştır.211  

Değerlendirme 

Araştırmacıların tüm bu tartışmalarından yola çıkarak, birinci İran seferinde 

Kanuni, mescit ve semahaneyi yaptırma emri verdiyse, Matrakçı Nasuh da sefer 

dönüşü inşaları biten mescit ve semahaneyi görmüş ve minyatürüne eklemiş olduğu 

düşünülebilir. Fakat bu zayıf bir ihtimaldir Uzluk, yukarıda bu yapıların 1512-1520 

yılları arasında inşa edildiğini aktarmış, Konyalı ise 1550 yılında inşa edildiğini ileri 

sürmüştür. Son olarak Karpuz ise Kanuni’nin birinci İran Seferi sırasında yapıların 

inşa edildiği fikrini ortaya atmıştır. Bu üç görüşe bakıldığında burada dikkat edilmesi 

gereken ayrıntı Kanuni’nin İran üzerine yaptığı iki sefer vardır. İlk sefer 1534-1536 

yıllarını içerir ve İstanbul’dan İran üzerine gidişte ve dönüşte Kanuni Konya’ya 

uğramıştır. Diğer ikinci sefer ise 1548-49 tarihlidir.212 Matrakçı Nasuh her iki seferde 

de bulunmuştur. Fakat sadece birinci seferde uğranılan menzilleri resmetmiştir. 

Minyatürdeki kare formlu iki kubbeli binanın kubbeleri mescit ve semahanenin 

kubbelerini temsil ettiği açıktır. Fakat tarihsel olarak Beyan-ı Menazil, 1537’de birinci 

İran seferi sonrası tamamlandığına göre yapıların 1537 öncesi var olduğu da ortadadır. 

Burada yapıların I. Selim döneminde mi yoksa Kanuni döneminde mi yapıldığı tam 

olarak anlaşılmamaktadır. Konyalı’nın bu yapıların 1550 yılında yapıldığını öne 

sürmesi de Beyan-ı Menazil’in meydana getiriliş tarihiyle örtüşmemektedir. 

Külliye tasvirindeki türbe, konik ve çinili süslemeli detayıyla genel olarak 

Mevlâna Türbesi’nin mimari detayları ve süslemeleriyle örtüşmektedir. Ayrıca 

mescidin iki kanatlı kapısı da tasvirde minarenin altında bulunan iki kanatlı kapıyla 

birebir örtüşmektedir. Tasvirdeki bu kapının mescidin kapısı olduğu görüşü ortaya 

atılabilir. Türbeye bitişik sol taraftaki iki kubbeli yapıdan birisi semahaneyi diğeri de 

minaresi sebebiyle mescidi temsil eder. Yukarıdaki tüm bu tartışmalara istinaden 

özellikle semahane ve mescit üzerine verilen inşa tarihleri minyatürün oluşturulduğu 

 
210 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 236. 
211 Karpuz, Mevlâna…, s. 450. 
212 Yurdaydın, Beyan-ı Menazil, s. 66. 
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1537 yılından sonraki yıllara denk gelir. Buradan sonuçla semahane ve mescidin inşa 

tarihi minyatürdeki semahane ve mescit betimlemelerine bakılarak 1537 yılı ve 

öncesine dayandırılabilir. 

Külliyedeki diğer bir yapı Sultan Veled Medresesi 

Tasvirdeki mescid, semahane ve konik külahlı türbenin önündeki yapıya 

bakıldığında (Resim:4.25) Konyalı’nın bu tasviri, mescidin ve semahanenin son 

cemaat yeri ve Atasoy’un ise çok kubbeli bir cami olarak nitelendirdiği belirtilmişti. 

Mevlâna Külliyesi’nin bugünkü derviş hücrelerinin batısında Türbe-i Mevlâna 

Medresesi (Medrese-i Celaliyye) olarak bilinen bir medrese vardı. Konyalı, bu yapıyı 

derviş hücreleri olarak Osmanlı hükümdarlarından III. Sultan Murad’ın H.992/M.1584 

yıllarında yaptırdığını aktarmış ve bu tarihten önce burada bir medrese 

olamayacağından bahsetmiştir.213 Karpuz ise, dergâhın yakın çevresinde vaktiyle yer 

alan yapılardan, dışarıdan derviş hücrelerine bitişik olan kuzeybatıdaki Sultan Veled 

Medresesi olduğundan bahsetmiş ve yıkılınca yerine 1888-1889 yılında postnişin 

Vahid Çelebi tarafından Sultan Veled Mektebi inşa ettirildiğini ve binanın 1913’te 

yandığında iki katlı olarak yeniden yapıldığını  aktarmıştır.214 Konyalı’nın M. 

Önder’in “Konya Maarif Tarihi” adlı eserinden aktardığına göre bu medrese 

“Velediyye Sultan Veled Medresesi” şeklinde adlandırılmış ve  şu tamamlayıcı  bilgi  

verilmiştir: “Konya Mevlevî Dergâhı’nın batı yönünde ve Sultan Selim Camii’nin tam 

karşısında idi. Selçuklu Hükümdarı I. Alâe’d-din Keykubad devrinde, Keykubad'ın 

lalası ve emirlerinden Bedre’d-din Gevhertaş tarafından Sultanü’l-Ulema Bahâe’d-din 

Veled ve çocukları için yaptırılmıştır”.215 Ayrıca önemli bir bilgi olarak, 1528 tarihli 

medrese ve bu medreselerdeki müderrislerin isimlerini içeren defterde “Medrese-i 

Sultan Veled-der Konya” ibaresi geçmektedir.216  

 

 
213 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s.335. 
214 Karpuz, Mevlâna…, s. 448. 
215 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 337. 
216 Gökçe, T., “934 (1578) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayeti Medreseleri ve Müderrisleri”, 

Tarih İncelemeleri Dergisi, C.11, S.1, 1996, s. 169. 
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Resim: 4.25: Sultan Veled Medresesi tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Yukarıdaki tüm bilgilerden çıkarılacak sonuçla Sultan III. Murad’ın yaptırdığı 

medresenin, Sultan Veled Medresesi’nin olduğu yerde yaptırılırmış olduğu 

anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşamayan Sultan Veled Medresesi’nin plan özelliklerine 

dair bir fikir ya da bilgiye de ulaşılamamaktadır. Fakat minyatürde Mevlâna 

Külliyesi’nin önünde bulunan yapı betimlemesine bakıldığında Konyalı’nın ve 

Atasoy’un görüşlerine ters düşen bir yapı betimlemesi ortaya çıkmaktadır. Yapının 

anıtsal özellikte olduğu açıktır ve yukarıdaki bilgilerden bir zamanlar burada I. 

Alâeddin Keykubad (1221-1237) zamanında bir Sultan Veled Medresesi adında bir 

yapının olduğu bahsedildiğine göre, bu bilginin Nasuh’un resimlediği yapıyla 

örtüştüğü ortadadır. Asıl önemli olan bilgi 1528 tarihli defterde medresenin adının 

geçmesidir. Buradan sonuçla minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537’den önce 

burada bir medresenin olduğu kanıtlanmıştır. Nasuh, günümüze ulaşamayan bu 

medreseyi gerçekten görüp bu medreseyi temsilen bir betimleme yapmıştır. Böylece 

tasvir sayesinde medreseye ait ilk görsel ortaya çıkarılmış ve mimari özellikleri ve 

konumu hakkında önemli bilgiler sağlanmıştır. 

Nasuh’un dışında medreseye ait başka betimle ise Kahire’de Darü’l Kütüb-ü 

Mısriyye’ de T. 43 numaralı yazmada bulunan muhtemelen 18. yüzyıla ait bir görselde 

yer alır (Resim: 4.26). Tasvirin solunda dört kubbeli bir yapı görülmektedir. Uzluk, 

görselde solda bir çıkıntı olarak öne fırlayan üstü dört kubbeli olan yapıyı Sultan Veled 

Medresesi olarak tanımlamıştır. Görselde medrese olarak tanımlanan yapı külliyeyi 



129 
 

çeviren avlunun dışında konumlanmıştır. Matrakçı Nasuh’un minyatüründe de aynı 

durum görülür. Burada da medrese hem dört kubbeye sahiptir hem de külliyeyi çeviren 

duvarın dışında tutulmuştur. Medresenin varlığını dair bilgi aktaran iki görsel de belge 

değeri taşımakta ve günümüze ulaşamayan medrese hakkında araştırmacılara veriler 

sağlamaktadır. 

 

 

Resim: 4. 26: Kahire’de Darü’l Kütüb-ü Mısriyye’ de T. 43 numaralı yazmada bulunan Mevlâna 

Külliyesine ait bir gravür (Ş. Uzluk’tan) 

Külliyedeki Şadırvan 

 Son olarak Nasuh’un resmettiği külliyenin içerisinde bulunan şadırvan (Resim: 

4.26) incelendiğinde, yapıya ait en eski mimari öge H.707/M.1307 yılında 

Germiyanoğlu Yakub Bey’in armağan ettiği havuzdur.217 Bugün bu havuz şadırvanın 

bir parçası olarak karşımıza çıkar. Şadırvanın kıbleye bakan tarafında kitabesi yer alır. 

Bu kitabede I. Selim döneminde (1512-1520) yapıldığı yazmaktadır. Ayrıca bir 

motifin üzerinde de sene 1004/1595 tarihi görülür. Şadırvan 1868 yılında da değişime 

 
217 Karpuz, Mevlâna…, s. 451. 
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uğramıştır.218 Önge, Beyan-ı Menazil’deki Konya minyatüründe Mevlâna Külliyesi 

içinde bulunan şadırvanın en eski belge olarak nitelendirmiş ve üstünün açık olduğunu 

ifade etmiştir.  Önge ayrıca, 18. yüzyıla ait bir başka minyatürde ise (Resim: 4.27) 

külliyenin tasviri içerisinde yer alan şadırvanın çokgen planlı haznesi ve üstünün 

kemersiz olarak, doğrudan doğruya sütunlara oturtulmuş, piramidal külahlı örtüsü ile 

örtüldüğünü aktarmıştır.219 

 

 

Resim: 4.27: Mevlâna Külliyesi’ndeki şadırvan tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Şadırvan bugün klasik Osmanlı şadırvan mimarisine uygun olup, dilimli 

haznesiyle çift çanaklı bir göbekten oluşur. Haznenin dış yüzü çepeçevre üstten ve 

alttan profilli kuşaklarla süslenmiş; düşey plastrlarla on altı kavisli dilime ayrılmıştır. 

Bu plastrlar ile aralarındaki kavisli yüzeyler, basit bir oyma şeridin çerçevelediği 

dikdörtgen panolarla süslenmiş; kavisli dilimlerdeki panoların ortasına bitkisel motifli 

oyma motifler işlenerek, birer abdest musluğu takılmıştır. Haznenin kenarı üstüne 

plastrlar hizasında tepesi topuzlu, oldukça demir parmaklıklar yerleştirilmiştir. 

Şadırvanın fıskiyeli göbeği, ortası bilezikli bir kaide üzerine oturtulmuş, yirmi dilimli 

bir çanak ile bunun ortasında, kısa bir kaidenin taşıdığı daha küçük bir çanaktan 

ibarettir.  Şadırvan haznesinin dışındaki zeminde bir su kanalı meydana getirecek bir 

biçimde bir bordür çemberi; bunun üzerinde de eşit aralıklarla yerleştirilmiş, sekiz adet 

mermer sütun kaidesi dikkat çeker220 (Çizim:4.8). 

 
218 Önge, Y., “Mevlâna Dergâhı’nın Şadırvanı”, Selçuk Üniversitesi 2. Milli Mevlâna Kongresi 

(Tebliğler), Konya, 1986, s. 63. 

219 Önge, Mevlâna…, s. 64,65. 

220 Önge, Mevlâna…, s. 61. 
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Çizim: 4.8: Mevlâna Külliyesi’nde bulunan şadırvanın planı (Y. Önge’den) 

Değerlendirme 

 Şadırvana ait en eski görsel Nasuh tarafından oluşturulmuştur. Burada 

şadırvanın dairesel planlı göbek üzerinde dilimli bir haznesi vardır. Bu haznenin 

ortasından yukarı doğru yükselen dilimli bir çanak belirir. Bu çanaktan yukarı doğru 

uzayan daha küçük ve yine dilimli bir çanaktan dışarıya doğru su püskürtülür. Ayrıca 

şadırvanın üzeri 18. yüzyıla ait görseldeki gibi kapalı değildir (Resim: 4.25). 

Şadırvanın varlığına dair ilk bilgi 14. yüzyılın başlarıdır ve bu yüzyıllardan 

itibaren yüzyıllar içinde değişime uğramıştır. Şadırvanın bugünkü durumunda dilimli 

haznesinin içinde yer alan fıskiyeli göbeğin ortasında bilezikli bir kaide üzerine 

oturtulmuş, yirmi dilimli bir çanak ile bunun ortasında, kısa bir kaidenin taşıdığı daha 

küçük bir çanak Nasuh’un tasvir ettiği şadırvanla neredeyse aynı durumdadır 

(Fotoğraf: 4.13, 4.14). Buradan sonuçla şadırvanın minyatürün oluşturulduğu tarih 

1537’den bu yana orijinalliğini koruduğu fakat yüzyıllar içinde etrafının ve üzerinin 



132 
 

kapatıldığı anlaşılmaktadır. Nasuh’un burada ne kadar gerçekçi tasvirde bulunduğu da 

şadırvan tasviri ve tespiti sayesinde daha iyi anlaşılmaktadır. 

 

 

Konya Mevlâna Külliyesi’nin günümüz görüntüleri (Fotoğraf: 4.15, 4.16) ve 

minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 4.28) aşağıdadır. 

 

 

Fotoğraf: 4.15: Konya Mevlâna Külliyesi genel 

görünüm 

(http://muze.semazen.net/content.php?id=00142) 

Fotoğraf: 4.16: Mevlâna Türbesi giriş 

kapısı (Türbe Kapısı) 

(http://www.mevlanamuzesi.com/2016/11/0

8/turbe-girisi/) 

Fotoğraf: 4.13: Mevlâna Külliyesi’nde yer alan 

şadırvan (M. Cambaz’dan) 

Fotoğraf: 4.14: Şadırvanın çift çanağı (M. 

Cambaz’dan) 
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Konya Mevlâna Külliyesi’nin günümüz görüntüsüne bakıldığında, avlu 

içerisinde birçok yapıyı bünyesinde barındıran külliyenin ana mekanları Mevlâna 

Türbesi, mescit ve semahanedir. Bu yapılardan ayrı olarak farklı dönemlerde külliye 

içine eklenen revaklı bir birim, çok sayıda türbe, derviş hücreleri, Matbah-ı Şerif, 

Meydan-ı Şerif, kütüphane, şadırvan, havuz ve selsebil gibi yapılar mevcuttur. Burada 

üzerinde durulacak ve karşılaştırma yapılacak yapılar, minyatürde daha önce 

değerlendirme kısmında ele alınan Mevlana’nın türbesi, semahane, mescit ve 

şadırvandır. 

Görüntüde arka arkaya sıralanmış doğuda çokgen kasnaklı, tek kubbeli mescit 

ve batısında yine çokgen kasnaklı, tek kubbeli semahane yer alır. Mescidin 

güneybatısında tek şerefeli minaresi bulunur. Mevlâna Türbesi ise arka arkaya sıralana 

mescit ve semahanenin güneyindedir. Türbe, firuze renkli yivli konik külahıyla dikkat 

çeker. Son olarak şadırvan külliyenin güneyinde yer alır. Minyatürde ise bu orijinal 

yapıların yan yana resmedildiği görülür. Avlu içerisinde sağ tarafta tek şerefeli 

minaresi ve kasnaklı kubbesiyle mescit, mescidin yanında yine kasnaklı kubbesiyle 

semahane ve semahanenin yanında firuze renkli konik külahıyla Mevlâna Türbesi’nin 

betimlemeleri görülür. Matrakçı Nasuh burada yapı tasvirlerini orijinal yapıların 

konumlarından farklı bir şekilde göstermiştir. Bunun nedeni ise yapıları izleyiciye 

daha iyi yansıtmaktır. Detaylara inildiğinde Mevlâna Türbesi’nin basık kemerli kapısı 

göze çarpar. Burada kapının bir kanadı açıktır ve renginden dolayı ahşap bir kapı 

olduğu anlaşılır. Mescidin minaresinin altında ise muhtemelen mescide girişi sağlayan 

Resim: 4.28: Konya Mevlâna Külliyesi tasviri (vr. 17a ayrıntı) 
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bir giriş dikkat çeker. Yuvarlak kemerli girişin üzerinde sivri kemerli bir niş yer alır 

ve bu nişin içerisinde mazgal bir pencere belirir. Son olarak şadırvan ise mescidin 

solunda bulunur. 

 Külliyede yer alan arka arkaya sıralı mescit ve semahaneyi yan yana resmeden 

Nasuh, orijinal yapıları gerçekçi bir şekilde izleyiciye yansıtmıştır. Minare tasvirini 

kubbeli birimin solunda göstererek, minarenin bu kubbeli birime bağlı bir yapı 

olduğunu vurgulamıştır. Bu sayede mescidin yeri rahatça ayırt edilebilmektedir.   

Ayrıca Mevlâna Türbesi’nin orijinal firuze renkli konik külahını yine aynı formda 

resimleyen Nasuh, türbenin basık kemerli kapısını da yine benzer bir biçimde 

izleyiciye aktarmıştır.  

11 Numaralı Yapı: Kiremitli Han 

 Matrakçı Nasuh’un Konya kenti minyatüründe Mevlâna Külliyesi’ne çok 

yakın konumda hemen solunda, ticaret yapıları olarak bahsedilen enine uzunlamasına 

formlu yapılara benzer fakat giriş açıklığı ve pencere açıklıkları bulunan bir yapı yer 

alır. Yapının inşa malzemesinin renginden dolayı kâgir olduğu düşünülür. Bu yapının 

kent minyatüründe çok sayıda yer alan çarşı-pazar olarak değerlendirilen yapılara 

nazaran han ya da kervansaray olduğu düşünülmektedir (Resim: 4.29). 

 

 

Resim: 4.29:  Kiremitli Han tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Konya kentinin ticaret yapılarına ilişkin tarihi kaynaklarına bakıldığında, 

Mevlâna Külliyesi’ne bu kadar yakın konumda olan yapının, Kiremitli Han olduğu 

görülmektedir. 

 Kiremitli Han, Sultan II. Bayezid (1481- 1512) tarafından Mevlâna Külliyesi 

civarında yaptırılmıştır. Yapı, H.1078/M.1667 yıllarında harap olmuş ve yöneticisi de 
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kalmamıştır. H.1074/M.1663 yılında Konya Kadısı Ömer Efendi, Satılmış isminde 

birini bu hana yönetici olarak tayin etmiş, kendisine berat da verilmiştir. Satılmış isimli 

şahıs kendi parası ile hanı tamir ettirmiştir. Bir ara Mehmet isminde birisi askerî 

mahiyette bir müdahale ile Satılmış’ın elinden bu hanı almıştır.221  Daha sonra han 

yolcu ve hacıların kalmaları için vakfedilmiştir. Konya hanlarının en büyüğü olup 

duvarları kâgir ve üstü kiremitli olduğundan bu isimle anılmıştır.222 Yapı günümüze 

ulaşamamıştır. 

 16 no’lu Konya şer’iye sicillerinde geçen 5 Temmuz 1672 tarihli yağmur suyu 

akıtma davasında, harap bir durumda olan, Mevlâna Celaleddin Rumi Türbesi’nin 

yakınında bulunan Kiremitli Han’dan bahsedilmektedir. Davada hanın bitişiğinde olan 

Mollazade Ahmet Efendi Kahvesi’nin damında toplanan suyun hanın duvarlarına zarar 

verdiği bilgisi geçer. Burada hana zarar veren kahvenin damlarına kurşun oluk 

takılmasına karar verilmiştir.223 16 Kasım 1672’de, eski Konya kadılarından biri olan 

Tâli Efendi’nin kendi imkânlarıyla hanı tamir ettirdiği anlaşılır. Bu tarihten sonra 

Kiremitli Han Tâli Efendi’nin ismiyle anılmaya başlamıştır.224 Aralık 1686 tarihli 

Konya kadısına gönderilen fermandan ise; eskiden beri Mısır Kahire’si hazinesini 

getirenlerden bin atlının merhum Sultan Bayezid Hanı’nda kaldıkları ve diğer 

neferlerin diğer hanlarda kaldığını fakat bu tarihte hazineyi getirenlerin mahalle 

arasına indiklerini ve halkı rencide ettikleri için şikayetler geldiğini, durumun tahkik 

edilerek, halkın rencide ettirilmemesi, hazine getirenlerin yine handa kalmalarının 

sağlanmasının istendiği geçmektedir. Bu bilgiler hanın büyüklüğünü göstermesi 

bakımından son derece önemlidir.225 

 

 

 

 

 

 
221 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 388. 
222 ____, Röleve Raporu, Ceray Mimarlık ve Restorasyon, Konya, 2007, s. 36. 
223 Yüreli Tutar, A., 16 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1083/1672-73), Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı Yüksel Lisans Tezi, Konya, 2018, 

s. 122. 
224 Yürekli Tutar, 16 Numaralı Konya…, s. 234. 
225 Röleve Raporu, s. 36. 
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Değerlendirme 

 Kiremitli Han’ın yukarıdaki bilgilerden II. Bayezid (1481- 1512) döneminde 

yaptırıldığı ve konumunun da Mevlâna Külliyesi’nin yakınında olduğu 

anlaşılmaktadır. Ayrıca yapı, kente gelen hacı adaylarının ve önemli kişilerin 

konakladığı han olarak da belirtilir. 17. yüzyıl Konya Şer’iye Sicil kayıtlarında harap 

durumda olduğu belirtilen yapı, Matrakçı Nasuh’un sefer sırasında (1534-36) sağlam 

halde olmalıdır. Nasuh’un kente uğrayan önemli kişileri ağırlayan bu yapıyı görüp 

resmettiği düşünülebilir. Ayrıca tasvirdeki hanın arkasında çarşı-pazar mekanının 

bulunması, han tasviriyle de ilişkili olarak bu bölgenin ticari bir yer olduğunu 

göstermektedir.  Tarihi kaynaklarda çok az bahsedilen hanın günümüze ulaşmış bir 

görüntüsü yoktur. Hanın kâgir ve üzerinin kiremitli olarak anılmasının tasvirdeki 

benzerliği yapının sadece kâgir olarak tasvir edilişidir. Yapının belki daha sonraki 

yıllarda değişime uğradığı ve üzerinin kiremitle örtüldüğü düşünülebilir. Han 

hakkında çok az bilgi mevcut olması ve yapının daha çok konum olarak yukarıdaki 

bilgilerle örtüşmesinden dolayı tasvirin Kiremitli Han’ı temsil ettiği olasıdır. 

12 Numaralı Yapı: Türbe Hamamı 

Yukarıda bahsedilen Kiremitli Han olduğu düşünülen yapı tasvirinin üzerinde 

Mevlâna Külliyesine de oldukça yakın konumda bulunan bir hamam tasviri yer alır. 

Yapının soyunmalık kısmı dikdörtgen formlu, düz örtülüdür. Ön cephesinde giriş 

açıklığı bulunur ve üst kısmında ortada yuvarlak formlu, yanlarda ise dikdörtgen 

formlu küçük boyutta birer pencere yer alır. Yanındaki daha alçak kottaki bitişik yapı 

ise hamamın sıcaklık bölümüdür. Bu bölümün üzeri ortadaki büyük olmak üzere üçer 

kubbeyle örtülüdür (Resim: 4.30). Uzluk, bu yapının Türbe Hamamı olduğunu ileri 

sürmüştür.226 

 

 
226 Uzluk, Felekâbât Sarayı…, s.376. 
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                                              Resim: 4.30:  Türbe Hamamı tasviri (vr.17a ayrıntı) 

 Önge yapı hakkında şöyle der: “Mevlâna Dergâhı’nın çevresinde zamanla 

teşekkül eden ve cami medrese, imaret, han, hamam, çarşı ve dergahla ilgisi 

bulunanların evlerinden ibaret mimari manzumenin en ilginç yapılarından biri de 

Türbe Hamamı’dır.”227 

 Önge’nin, 1939 yılında hamam hakkında ilk bilgi veren Uzluk’tan aktardığına 

göre yapı Selçuklular döneminde yapılmıştır. Hamamın bulunduğu bölgede sarayın 

gül bahçesi vardır ve Sultan I. Alâeddin Keykubad (1221-1237) tarafından 

Mevlana’nın babasına bağışlanmıştır.228 Yine Uzluk’tan aktarılana göre, menakıpların 

pek sık olarak ziyaretini bildirdikleri hamam, Türbe Hamamı’dır. Kadınlar ve erkekler 

kısmı bulunmaktadır. 18. yüzyılın başlangıcında Adil Çelebi tarafından tamir 

ettirilmiştir. Mevlâna bu hamama çok defalar giderdi. Hatta tıraş olacağı zaman, 

berberini oraya gönderirdi.229 Yine Önge’nin M. Önder’den aktardığına göre 

Karamanoğulları devrinde Hoca Selman isminde bir hayırsever tarafından, Mevlâna 

Dergâhı’nın güney batısında yaptırılan ve Türbe Hamamı adıyla tanınan Kürkçü 

Hamamı 1699 yılında, zamanla harabiyeti sebebiyle, Mevlâna Dergâhı postnişini 

Bostan Çelebi tarafından yenilenir ve Mevlâna Dergâhı evkafına bağlanır. Ayrıca 

kadın ve erkeklere ait ayrı ayrı bölümleri külhanı keçeliği, şadırvanı olan Çifte Hamam 

diye tanınan Türbe Hamamı, 1955 yılında gece içerisinde yıktırılıp yeri meydan haline 

 
227 Önge, Yılmaz, “Konya Mevlâna Dergâhı’nın Kaybolan Bir Yapısı: Türbe Hamamı”, Selçuk 

Üniversitesi 5. Milli Mevlâna Kongresi (Tebliğler), Konya, 1991, s. 78. 
228 Önge, Konya Mevlâna Dergâhı’nın…, s. 75,76. 
229 Önge, Konya Mevlâna Dergâhı’nın…, s. 76. 
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getirilmiştir.230 Konyalı ise bu hamamın eskiden Kürkçüler Kervansarayı’nın yanında 

olduğunu ve tahrir defterlerinde Kürkçüler Hamamı olarak geçtiğini işaret etmiş ve II. 

Bayezid defterindeki bir kayıttan bu hamamın sonradan satıldığını, Cemalettin 

Çelebi’ye geçtiğini, onun da 1/3 hissesini türbeye vakfedip diğer hisselerinin 

mülkünde kaldığını aktarmıştır.231 

 Önge, tüm yukarıdaki tüm bu araştırmalardan ayrı olarak 1950’li yıllarda Milli 

Eğitim Vekaleti Müzeler Genel Müdürlüğü’ne Konya Mevlâna Dergâhı çevresindeki 

binalar hakkında rapor hazırlayan Y. Mimar Ali Saim Ülgen’in raporunu şu şekilde 

aktarmaktadır: 

“Abid Çelebi Vakfı Hamamı (Şifa Hamamı- Türbe Hamamı): Vakıf kayıt 

defterlerinde, şer’i mahkeme sicillerinde bu bina hakkında muhtelif 

kayıtlara rastlanmıştır. Vakfiyesinin H.1047/m.1637 tarihli mahkeme 

siciline göre mevcudiyeti anlaşılmış ise de bugün Vakıflar Arşivi’nde 

bulunamamıştır. Abid Çelebi, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin oğlu 

Sultan Veled’in oğlu olup, ağabeyi Ulu Arif Çelebi’den sonra dergâhın 

dördüncü postnişinidir. Bu zat dergâh vakfını zenginleştirmek üzere 

birçok binalar yaptırmış ve vakfetmiştir. Mezkûr çifte hamam da inşa 

ettirdiği binalar arasındadır. Abid Çelebi Karamanoğlu Mehmed Bey 

zamanında Konya’da yaşamış M.1283 yılında doğmuş ve M.1338 yılında 

vefat etmiştir. Hamam uzun süre tamir edilememesi sonucu çamur 

sıvalarla harici şeklini kaybetmiş ve bazı kısımları da bakımsızlıktan 

harap olup yıkılmış, odunluk, su depolarında ve kadınlar soyunma 

kısımlarında tadilata uğramıştır. Buna rağmen plan hususiyeti bulunan 

bir hamamdır. Hamam çifte hamam olarak yapılmış ve batı tarafına 

kadınlar bölümü inşa edilmiştir. Bu kısmın sonradan inşa edildiği 

anlaşılmaktadır. Çünkü üst kısmın mimari şekli ampir üslubudur”232 

(Çizim: 4.9). 

 

 
230 Önge, Konya Mevlâna Dergâhı’nın…, s. 76,77. 

231 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 397. 

232 Önge, Konya Mevlâna Dergâhı’nın…, s. 77,78. 
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Çizim: 4.9: Konya Türbe Hamamı planı (A. S. Ülgen’den) 

Değerlendirme 

Yukarıdaki tüm bilgilerden Türbe Hamamı’nın 14. yüzyıl Karamanoğulları 

döneminde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ancak hamamın bazı bölümlerinin de 

Selçuklu dönemine ait olduğu Önge tarafından da ileri sürülmektedir.233 II. Bayezid 

dönemi (1481-1512) kayıt defterlerinde de adı geçen hamamın, minyatürün oluşturma 

tarihi 1537’den önce var olduğu açıktır. Hamamın kadınlar bölümünün sonradan 

yaptırıldığı araştırmacılar tarafından ileri sürüldüğüne göre hamam, orijinalinde tek bir 

bölümden oluşuyordu. Yüzyıllar içinde değişime maruz kalan hamam, 1955 yılına 

kadar ayakta kalabilmiş ve sonrasında ise ortadan kaldırılmıştır. 

Nasuh’un hamam tasvirinde yapının sadece düz örtülü soyunmalık bölümü ve 

üç kubbeyle örtülü sıcaklık kısmı dikkat çekmektedir. Hamamın orijinal planıyla 

karşılaştırıldığında soyunmalık bölümü kubbe ile örtülüyken bu durum tasvirle 

örtüşmemektedir. Ayrıca Türbe Hamamı’nın sıcaklık bölümünün merkezinde büyük 

kubbe ve halvet hücrelerinde bulunan daha küçük iki kubbenin bulunması 

minyatürdeki hamamın sıcaklık bölümünün kubbelerinin, ortadaki büyük ve diğer 

ikisinin küçük olmasıyla örtüşmektedir. Fakat burada Türbe Hamamı’nın geçirdiği 

değişikler göz önüne alındığında ne gibi değişiklikler geçirdiği bilinmediği için 

hamamın plan özellikleriyle tasvirdeki hamamın plan özelliklerinin benzerlik ya da 

farklılıklarından kesin bir yargıyla sonuç çıkarılamamaktadır. Sadece konum olarak 

233 Önge, Konya Mevlâna Dergâhı’nın…, s. 79. 
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çıkarımlarda bulunulursa günümüze ulaşamamış hamamın Mevlâna Külliyesi 

civarında yer almasıyla minyatürdeki yapının konumu örtüşmektedir. Ek bir bilgi 

olması açısından hamamın günümüze ulaşan fotoğrafında, Sultan Selim Camii’nin 

bitişiğinde son derece harap halde olduğu anlaşılır (Fotoğraf:4.17). 

 

 

Fotoğraf: 4.17: Günümüze ulaşamayan Türbe Hamamı’nın fotoğrafı (A. Kuşçu’dan) 

13 Numaralı Yapı: Piri Mehmed Paşa Camii  

 Matrakçı Nasuh’un Konya kenti minyatüründe sur dışında, sahnenin en sol 

köşesinde tek minareli bir cami yer alır. Dikdörtgen bir plana sahip yapının örtüsü 

düzdür. Giriş açıklığı ön cephenin solundadır ve yanında dikdörtgen formlu yan yana 

üç tane penceresi bulunur. Ayrıca bu giriş açıklığının üzerinde dairesel formlu bir 

pencere ve aynı doğrultuda sağ tarafta yan yana sivri kemerli üçer pencere dikkat 

çeker. Bu üç pencerenin aşağısında, giriş açıklığının sağında dikdörtgen formlu yan 

yana üç mazgal pencere daha bulunur. Minare ise sol tarafta yapıya bitişik durumdadır. 

Tek şerefeli olan minarenin tüm bölümleri rahatça algılanır. Bu yapının önünde bir de 

ticaret mekânı olan çarşı-pazar yapısı dikkat çeker (Resim: 4.31). 
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Resim: 4.31:  Piri Mehmed Paşa Camii tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Sur dışında bulunan yapının tespiti yapılırken Mevlâna Külliyesi çevresindeki 

yapılara bakmak gerekmektedir. Çünkü cami, Mevlâna Külliyesi, medrese, han ve 

hamamın bütünlük oluşturduğu bir çevrede bulunmaktadır. Konyalı, Matrakçı 

Nasuh’un Konya minyatüründe tasvir edilen Mevlâna Külliyesi civarındaki yapılarda 

tespitte bulunurken bu cami tasvirini, Piri Mehmed Paşa'nın H.930/M.1523 yılında 

yaptırdığı minareli bir cami olarak belirtmiştir.234 Ayrıca Uzluk da minyatürdeki bu 

cami tasvirinin Sincari Mescidi olduğunu ileri sürmüştür.235 Fakat Sincari Mescidi 

Alâeddin Camii’nin doğusunda bulunmaktadır.236 Bu nedenle Konyalı’nın ifadelerine 

dayanarak bu yapı tasvirinin Piri Mehmed Paşa Camii’ni temsil ettiği düşünülür. 

 Yapının H.930/M.1523 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatı 

devrinde Veziri-i Azam Pir Mehmed Cemali Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı 

Mevlâna Külliyesi civarında kendi adını taşıdığı mahallede bulunur. Yapının solunda 

Sivavuş Sultan Türbesi, sağında ise zaviyesinin matbahı vardır. Yapı tek kubbelidir ve 

kuzeyde bulunan üç birimli son cemaat yerinin örtüleri kubbeyle örtülüdür.237 (Çizim: 

4.10). 

 
234 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 336. 
235 Uzluk, Felekâbât Sarayı…, s. 375. 
236 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 193. 
237 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 174. 
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Çizim: 4.10: Konya Piri Mehmed Paşa Camii ve Zaviyesi planı (A. Alkan’dan) 

Değerlendirme 

 Yukarıdaki bilgilerden minyatürdeki cami tasvirinin mimari detaylarıyla Piri 

Mehmed Paşa Camii’nin plan özellikleri tam olarak örtüşmemektedir. Ayrıca caminin 

solunda bulunan türbenin ve sağında bulunan matbahın minyatürde karşılığı yoktur. 

Piri Mehmed Paşa Camii’nin 16. yüzyıldaki mimari durumuna ilişkin bir kayıt da 

yoktur. Bu nedenle 1537 tarihli bu cami tasviriyle karşılaştırmalar yapılamamaktadır. 

Bugünkü haliyle kubbe ile örtülü cami, tasvir edilen düz örtülü camiyle 

örtüşmemektedir.  Muhtemelen 16. yüzyıl başlarında caminin düz örtülü bir yapıya 

sahip olduğu düşünülebilir. Ayrıca yapının orijinal planındaki üç birimli son cemaat 

yerinin minyatürde karşılığı yoktur. Nasuh’un tasvirlerinde genel olarak camilerin son 

cemaat yerlerine ilişkin ayrıntılar görülmemektedir. Benzer bir nokta caminin 

Mevlâna Külliyesi civarında bulunması nedeniyle minyatürdeki caminin konumuna 

bakıldığında burada da aynı durumun görülmesidir. Ayrıca caminin vakfiyesinde 
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geçen bilgilerde çok sayıdaki dükkanların varlığının bilinmesi238 cami tasvirinin 

önünde bulunan çarşı-pazar yapısıyla örtüşmektedir. Dolayısıyla Nasuh’un Piri 

Mehmed Camii’ni temsilen bir tasvirde bulunduğu düşünülmektedir. 

Konya Piri Mehmed Paşa Camii’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 4.18) ve 

minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 4.32) aşağıdadır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minyatürde Konya surlarının dışında betimlenen yapıların yukarıdaki 

tespitlerine bakıldığında Mevlâna Külliyesi’nin önündeki Sultan Veled Medresesi, 

Kiremitli Han, Türbe Hamamı ve Piri Mehmed Paşa Camii’nin tarihi kaynaklarda 

Mevlâna Külliyesi ile bağlantıları olduğu anlaşılmaktadır. Bu yapılardan Mevlâna 

Külliyesi’ne ait vakfiyelerde ve şer’iye sicillerindeki kayıtlarda bahsedilmektedir. 

Buradan minyatüre bakılarak bu bölgenin 16. yüzyılın ilk yarısında toplumun, ibadet, 

ticaret, konaklama, eğitim vb. gibi ihtiyaçlarını karşıladığını anlamak mümkündür. Bu 

dönemde artık kentin sur dışına taşıp sosyal ve ekonomik hayatın kentin başka 

noktalarında da etkinliğini sürdürdüğüne dair veri sağlayan minyatür, bu açıdan görsel 

bir kaynak niteliği taşımaktadır. 

 

 

 
238 Küçükdağ, Konya’da bir Mevlevi…, s. 161. 

Fotoğraf: 4.18: Konya Piri Mehmed Paşa Camii 

(https://www.memleket.com.tr/piri-mehmet-pasa-camii-ve-

zaviyesi-1061249h.htm) 

Resim: 4.32: Piri Mehmed Paşa 

Camii tasviri (vr. 17a ayrıntı) 
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14 Numaralı Yapı: Bulgur Tekkesi Mescidi 

Matrakçı Nasuh’un Konya minyatüründe surlarının dışında sol köşede tek 

kubbeli dikdörtgen formlu bir yapı tasviri bulunur. Yapının ön cephesinde ortadaki 

daha uzun olmak üzere üç kemerli muhtemelen revak olduğu düşünülen bölüm vardır. 

Ortadaki kemerin gerisinde yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı ve diğer iki kemerin 

gerisinde birer pencere açıklığı bulunur. Bu bölümün örtüsü düzdür. Yapıya detaylı 

bakıldığında pencere açıklıkları olan kasnaklı kubbenin bu kemerli bölümün gerisinde 

olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 4.33). 

Resim: 4.33: Bulgur Tekkesi Mescidi tasviri (vr. 17a ayrıntı) 

Yukarıda incelenen ve Piri Mehmed Paşa Camii olduğu tahmin edilen yapının 

üzerinde tasvir edilen yapının, günümüzde de ayakta olan, uydu görüntülerine 

dayanarak Bulgur Tekkesi olduğu söylenebilir. 

13. yüzyılın ortalarına veya en geç sonlarına ait tek bir kubbe ile örtülü yapı,

kesme taş alt yapı üzerinde tuğladan inşa edilmiştir. Yan kapıdan avluya girildiğinde 

kuzey cephesinde kesme taştan dört sütun görülür. Bu bölümde iki kat boyunca 

yükselen bir revak yer alır. Duvarda abidevi ve yüksek bir mihrap nişi bulunur. Yarısı 

üst katın içinde kalmış olan bu mihraptan yapının kuzeyinde büyük bir açık 

namazgahın bulunduğu anlaşılmaktadır. Mihrap nişi dikdörtgendir. Batıda kalan 

tonozlu dikdörtgen bölümün mescitle ilgisi olmamakla beraber buraya sonradan bir 
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geçiş yapılmıştır.239 Düz damlı revak bölümünde bulunan mihrabın solundan mescide 

girilir. Mihrabın iki yanından birer ve yapının sonundan dışarıya iki uzun ve geniş 

pencere açılmıştır240 (Çizim: 4.11). 

 

 

Çizim: 4.11: Konya Bulgur Tekkesi Mescidi planı (A. Altun’dan)  

Değerlendirme 

Yukarıdaki bilgilerden Bulgur Tekkesi Mescidi’nin minyatürün meydana 

getiriliş tarihi 1537’den önce var olduğu anlaşılmaktadır. Bulgur Tekkesi Mescidi’nin 

plan olarak tek kubbeli harim bölümü ve düz örtülü üç birimli son cemaat yerine sahip 

olması, minyatürdeki yapının tek kubbeli olması ve bu kubbenin önündeki üç kemerli 

düz örtülü birimiyle oldukça benzer özelliktedir. Ayrıca mescit konum olarak da daha 

önce tespiti yapılan Piri Mehmed Paşa Camii’nin yukarısında yer almaktadır. Buradan 

Matrakçı Nasuh’un yapıyı görüp gerçekçi bir şekilde tasvirde bulunduğu anlaşılır.   

Fakat detaylara inildiğinde orijinal yapının kuzey duvarında yer alan niş detayının 

 
239 Altun, A., “Bulgur Tekkesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 6, İstanbul, 1992, s. 409 
240 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 118,119. 
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tasvir edilen yapıda karşılığının olmadığı görülür. Matrakçı Nasuh’un burada genel bir 

görünüş çerçevesinde, yapıyı ana hatlarıyla izleyiciye yansıtarak resimlediği 

düşünülmektedir. 

Konya Bulgur Tekkesi Mescidi’nin günümüz görüntüleri (Fotoğraf: 4.19, 4.20) 

ve minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 4.34) aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf: 4.19: Konya Bulgur Tekkesi Mescidi genel görünüm 

(http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/bulgur-tekkesi-

mescidi) 

Fotoğraf: 4.20: Konya Bulgur Tekkesi Mescidi üç birimli son cemaat yerinden 

bir görüntü (http://dunyacamileri.blogspot.com/2013/03/bulgur-tekke-camii-

meram-konya.html) 
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15 Numaralı Yapı: Filobad Sarayı 

Matrakçı Nasuh’un Konya kenti minyatüründe en üstteki iki tepeden soldaki 

tepenin aşağısında, dikdörtgen planlı, düz örtülü birim vardır ve bu düz örtülü birimin 

arkasında kubbe ile yükselen bir birim daha göze çarpar. Kubbenin kasnağında pencere 

açıklıkları dikkat çekmektedir. Düz örtülü birimin ön cephesinde yuvarlak kemerli bir 

giriş açıklığı ile üst tarafında köşelerde birer penceresi bulunur (Resim: 4.35). Bu yapı 

tasvirinin tarihi kaynaklarda sıklıkla bahsedilen “Filobad Sarayı” olduğu 

düşünülmektedir. 

Resim: 4.34: Bulgur Tekkesi Mescidi tasviri (vr. 17a ayrıntı) 
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Resim: 4.35: Filobad Sarayı tasviri (vr.  17a ayrıntı) 

 Tarihi kaynaklarda Konya’nın batısında, bugünkü Hocacihan Mahallesi 

yakınlarında Filobad (Felekâbâd) Sarayı’na ait bilgiler ve A. Çaycı ve Z. Şimşir’in bu 

saray hakkında yaptıkları araştırmada tarihi kaynaklardan ve Matrakçı Nasuh’un 

Konya minyatüründen yola çıkarak ortaya attıkları çıkarımlar aşağıdaki bilgilerle 

aktarılacaktır. 

İbn Bibi’nin “el-Evaramirü’l-Ala’iye” adlı eserinde, H.675/M.1277 tarihinde 

geçen bir olayda Konya’ya giren Karamanoğlu Mehmed Bey’in şehri yağmaladıktan 

sonra ordularıyla birlikte geceyi Filobad’da geçirdiğini aktarmıştır. Aynı eserde 

Melik’ül-ümera Naib Emineddin’in Tokat’a gitmek üzere iken yakalanıp 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in yanına götürüldüğü ve mallarına el konulduğu daha 

sonra kıymetli eşyaların deve ve katırlara yüklenerek Filobad’a götürüldüğü olayı 

anlatılır.241 

 Çaycı ve Şimşir’in Aksârâyi’den aktardıklarına göre, II. İzzeddin Keykavus 

ikinci kez tahta oturmasıyla Konya’ya nazır Filobad’daki köşklerde eğlence meclisleri 

tertip etmiştir. 242 Filobat’ta geçen başka bir olay da Eflaki’nin “Ariflerin Menkıbeleri” 

adlı eserinde Keykavusun Konya sahrasındaki Filobat Köşkü’nde içki eğlencesi 

sırasında civarda bulunan gölü seyretmeye gittiği şeklindedir.243 

 
241 İbn Bibi, el-Evaramirü’l-Ala’iye, C. III, Haz. M. M. Öztürk, Ankara, 1996, s. 205,206. 
242 Çaycı, A., Şimşir, Z., “Konya Filobad Sarayı Bulundu”, Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları 

Dergisi, S. 4, Konya, 2019, s. 305. 
243 Eflaki, Arifleri Menkıbeleri, II, s. 143. 
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 Konyalı, Filobad hakkında, Selçuklu Türkleri zamanında Hocacihan ve 

Alavardı civarındaki eski mamurelere Filobad denildiğini aktarmıştır.244 

 2012’de Gevale Kalesi etrafında başlayan yüzey araştırmaları 2018 yılında da 

devam ederken araştırmalarda Sarayköy Mahallesi’nin güneydoğusunda temel izleri 

olduğu tahmin edilen bakiyeler ile birlikte bazı tuğla ve çini parçalarına rastlanmıştır. 

Bu sonuçlardan yola çıkılarak, Hocacihan bölgesinde var olan ve tarihi kaynaklarda 

bu bölgede bir sarayın olduğunun bilinmesi, parçaların saraya ait olabileceğini 

düşündürmüştür. Ayrıca Matrakçı Nasuh’un Konya minyatüründeki iki tepenin 

altındaki yapı tasvirinin de tüm bu yazılı kaynakları ve arkeolojik buluntuları 

desteklediği öne sürülmüştür.245 

Değerlendirme 

Çaycı ve Şimşir’in yaptığı araştırmalarda bu sarayın Gevale Kalelerinin 

civarında bulunması minyatürdeki tasvirin konumuyla örtüşmektedir. Fakat Filobad 

Sarayı’na dair mimari bir tanımlama kaynaklarda geçmemektedir. Eğer bu saray Çaycı 

ve Şimşir’in aktardıkları gibi tasvirdeki saray ise bu tasvir, saraya dair ilk mimari 

detayı vermektedir. Dolayısıyla yapının önde yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı 

bulunan, düz örtülü bir birimden ve bunun gerisinde ise kubbeli bir ikinci birimden 

oluştuğu söylenebilir. Yapının saray olduğu göz önüne alınırsa kubbeli birimin sarayın 

ana mekânı olduğu düşünülebilir. 

Matrakçı Nasuh’un Konya kentini doğu yönden resmettiği anlaşıldığı için aynı 

yönden günümüz kentinin uydu görüntüsü alınmış ve minyatürdeki tespit edilen 

yapıların konumları uydu görüntüsünde işaretlenerek Nasuh’un ne kadar gerçekçi 

tasvirde bulunduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 4.36 ve Görüntü: 4.3). 

 

 

 

 
244 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya…, s. 61. 
245 Çaycı, Şimşir, Konya Filobad Sarayı…, s. 306,307. 
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1: Gevale Kaleleri, 2: Alâeddin Köşkü, 3: Alâeddin Camii, 4: Sungur Hamamı, 5: Bedesten, 6: 

Hatuniye Camii, 7: Şerafeddin Camii, 8: Mahkeme Hamamı, 9: Mevlâna Külliyesi, 10: Kiremitli 

Han, 11: Türbe Hamamı, 12: Piri Mehmed Camii, 13: Bulgur Tekkesi Mescidi, 14: Filobad Köşkü 

 

Resim: 4.36: vr. 17a Konya Minyatürü 
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Görüntü: 4.3: Matrakçı Nasuh’un kenti resmettiği yönden Konya kentin uydu görüntüsü 

 1: Gevale Kaleleri, 2: Alâeddin Köşkü, 3: Alâeddin Camii, 4: Sungur Hamamı (?), 5: Bedesten (?), 6: 

Hatuniye Camii, 7: Şerafeddin Camii, 8: Mahkeme Hamamı, 9: Mevlâna Külliyesi, 10: Kiremitli Han 

(?), 11: Türbe Hamamı (?), 12: Piri Mehmed Camii, 13: Bulgur Tekkesi Mescidi, 14: Filobad Köşkü 

(?) 
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Kente Ait Diğer Görseller 

 1838 yılında Konya’yı ziyaret eden Leon Emmanuel Laborde’nin kent 

gravürüne bakıldığında en arkada yan yana iki tepe (Takkeli Dağ- Gevale Kaleleri) 

dikkat çeker. Bu tepelerin solunda ileride Konya’nın diğer bir savunma yapısı 

Ahmedek (Zindan Kale) görülür. Gravürün en solunda ise Mevlâna Türbesi ve 

minaresiyle birlikte mescidi dikkat çeker. Arkada da Selimiye Camii çifte minaresiyle 

rahatça seçilebilmektedir. Türbenin hemen önünde küçük kubbeleriyle Türbe Hamamı 

yer alır. Hamamın yanında ise dört kubbeli bir yapı vardır. Bu yapı Selimiye Camii’nin 

imareti olmalıdır. Gravürün orta kısmında ise minareleriyle birlikte dört tane cami 

seçilmektedir. Bu camilerden en büyük boyda ve çok sayıda penceresi olan yapı Kapu 

Camii olmalıdır. En sağda bulunan harabe haldeki surlar ise Konya’nın dış surlarıdır 

(Resim: 4.37). 

 

 

Resim: 4.37: 1838, Leon Emmanuel Simon Joseph Laborde’ye ait Konya kenti 

gravürü 
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 Gravür 19. yüzyıl Konya kentinin panoraması olarak çok sayıdaki yapı 

hakkında detay vermektedir. Özellikle günümüze ulaşamayan, Türbe Hamamı, 

Ahmedek, Selimiye İmareti ve dış surların kentin hangi konumunda bulundukları ve 

mimari detayları hakkında görsel sayesinde bilgiler edinilebilir. Görsel malzemenin 

önemli ayrıntılar vermesi, kent tarihinin oluşturulmasına ve kamusal yapıların 

varlığına dair bilgilere ışık tutmaktadır. 

 Nasuh’un Konya minyatürü (Resim: 4.1) ve Laborde’nin gravürü 

karşılaştırıldığında; minyatürde tespit edilen yapılardan Mevlâna Külliyesi, Türbe 

Hamamı ve Gevale Kalelerinin üzerinde bulunduğu Takkeli Dağ’ın betimlemeleri, 

Laborde’nin gravüründe de göze çarpmaktadır. Ayrıca minyatürde kenti çevreleyen 

surlara ait bir bölüm de tahrip edilmiş bir şekilde gravürde seçilmektedir.  Bu da yıllar 

geçtikçe artık surların önemini yitirdiğini gözler önüne serer. Nasuh’un tasvir etmediği 

fakat gravürde net bir şekilde görülen savunma yapısı Ahmedek de rahatça 

görülmektedir. İki görsel arasındaki üç yüz senelik zaman farkında kentin zamanla 

büyüdüğü ve artık sur dışına taşan, çeşitli yapılarla dolu bir kent izlenimi ortaya çıkar. 

İlerleyen zaman içinde kentin bir zamanlar önemli olan bazı yapıları değerini yitirirken 

bunların yerini alan yeni yapıların inşa edildiği iki görsel arasındaki üç yüz yıllık 

zamanda fark edilmektedir.   

Daha önce Hatuniye Camii’nin tespiti yapılırken bahsedilen, Ressam Hüsnü Yusuf’un 

1890 yılında Konya kentini panoramik bir biçimde tasvir ettiği eseri, Şahabettin Uzluk 

tarafından incelenerek kente ait yapıların tespitleri yapılmıştır (Resim: 4.38). Uzluk’a 

göre panoramadaki tespit edilen yapılar şu şekildedir: 

Kent, Şemsi Tebrizi Mezarlığı’nın içinden resmedilmiştir. En solda bulunan büyük 

kubbeli cami, Şerafettin Camii’dir. Onun sağında olan ufak kubbeli yapı Şerbetçi 

Mescidi’dir. Bu mescit Hükümet Konağı’nın batı kapısının önünde bulunuyordu. Onun 

sağına isabet eden minare ise Hasan Paşa Camii’nin minaresidir.  Sağına düşen altı 

kubbeli bina eski bedestendir ve onun önündeki minare ise İplikçi Camii’nin minaresidir. 

Bunun sağındaki büyük yapı Şemsi Tebrizi Camii ve türbesidir. Onun sağında ve öndeki 

kubbeli yapı kitabesiz bir türbedir. Arkasındaki yapı ise Şemsi Tebrizi zaviyesi 

türbedarına tahsis edilen yapıdır. İleride ve sağda gözüken kubbeli bina İnce Minareli 

Medrese’nin kubbesidir. Bu yapının sağında alt ve üst kısımları olan öbür yapı, eski saat 

kulesidir.  Sağda ve birkaç penceresi gözüken yapı minare arkasında kubbe ve sağında 

türbe bulunmaktadır. Bu yapı belki de Alâeddin Camii’nin kuzeyini dolduran yapılardan 
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biri olabilir. Fakat şeklinden dolayı hangi yapı olduğu mümkün olmamaktadır. En sağa 

isabet eden kalın gövdeli ve kulevari yüksek bina ise Hatuniye Camii’nin minaresidir.246 

Görüldüğü üzere tüm bu görsel malzemeler Konya kentinin fiziki durumuna, kamusal 

alanların ve yapıların varlığına dair bilgileri içermektedir. Kent tarihine ışık tutan bu 

tür görseller, özellikle günümüze ulaşamamış ve önemini yitirmiş yapılar hakkında 

yapılan araştırmalarda yazılı kaynaklarla birlikte desteklenerek araştırmacılara 

gerçekçi ve doğrulayıcı veriler sunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
246 Uzluk, Ressam Hüsnü Yusuf’un Konya Panoramasındaki…, s. 1,2. 

Resim: 4.38: 1890 Ressam Hüsnü Yusuf’un Konya panoraması 

 



 

5. KAYSERİ KENTİ MİNYATÜR İNCELEMESİ

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde vr. 18b’de alt bölümde Kayseri kenti 

tasviri bulunmaktadır. Sayfanın üst bölümünde Kayseri’nin bugünkü Develi247 ilçesi, 

orta bölümünde ise üç gözlü İncesu Köprüsü248 vardır. Kayseri tasvirinin bulunduğu 

tarafın sağında oldukça yüksek bir dağ bulunmaktadır ve dağın üzeri, ayrıntılı 

bakıldığında karla kaplıdır. Bu dağ Erciyes Dağı’dır. Dağın solunda ise surlar içine 

alınmış Kayseri kenti bulunur. Nasuh, tasvir ettiği kentin içine “Kale-i Kayseriye” 

notunu düşerek kenti yazı diliyle de okuyuculara sunmuştur. Kenti dört bir yandan 

çevreleyen surlar kentte en dikkat çekici yapıdır (Görselde 1 numara ile işaretli yapı). 

Surların sol alt köşesinde anıtsal bir kule tasviri vardır.  Surların içinde ise tam ortada 

çifte minareli, kubbeli bir cami ya da medrese olduğu düşünülen yapı tasviri bulunur 

(Görselde 2 numara ile işaretli yapı). Atasoy, bu caminin selatin camii olabileceğini 

aktarmıştır.249 Caminin sağında ve solunda birer çarşı-pazar yapısı bulunur. Ayrıca 

surların dışında alt taraftan ve üst taraftan dere akar. Alt taraftaki derenin kenarında 

beş tane küçük boyutta kare formlu yapılar yer alır. Atasoy, bu yapıların nehir 

kenarındaki su değirmenleri olabileceğini öne sürmüştür.250 Surların dışında üst 

kısımda, tek minareli kubbeli bir cami ve bir çarşı-pazar yapısı vardır (Görselde 3 

numara ile işaretli yapı). Nasuh’un kenti hangi yönden resmettiğine bakıldığında 

Kayseri kent tasvirinin üzerinde Develi ilçesi ve sağ tarafta da Erciyes Dağı olduğuna 

göre Nasuh kenti, surların kuzeyinden tasvir etmiş olmalıdır (Resim: 5.1). 

247 Minyatürdeki yer Develü Karahisar şeklinde yazıyla aktarılmıştır. 
248 Nasuh minyatürde köprü hakkındaki bilgiyi yazıyla aktarmıştır. 
249 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 73. 
250 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s., 73. 
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Resim: 5.1: vr. 18b Kayseri Minyatürü 
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Kayseri minyatüründeki yapı tasvirlerinin çok sayıda olmadığı açıkça 

görülmektedir. Kentin 16. yüzyıldaki durumuna bakıldığında çok sayıda yapının 

bulunduğu açıktır. Bunun nedeni ordunun kentte fazla konaklamaması ve Nasuh’un 

kenti gezip, ayrıntılı tasvirlerde bulunma fırsatını yakalayamaması olmalıdır. 

Kayseri kentinde minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537’den önce var 

olduğu bilinen yapılar şunlardır. Kayseri Ulu Camii (1134-1206), Battal Camii (12. 

yüzyıl), Lale Camii (13. yüzyıl), Han Camii (13. yüzyıl), Şifahiye ve Gıyasiye 

Medresesi (13. yüzyıl başları), Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası ve Medreses (1210-

1214), Huand Hatun Külliyesi (1238), Seracettin Medresesi (1238-39), Hacı Kılıç 

Camii (1249-50), Sahabiye Medresesi (1267-68), Köşk Medrese (1339-1340), 

Hatuniye Medresesi (1431-31), Kale Camii (15. yüzyıl), Şeyh Camii (1484) ve 

Bedesten (1497). Görüldüğü üzere kentte var olan yapıların oldukça fazla olmasına 

rağmen Nasuh, kenti çeviren dış surları ve bu surların içinde bulunan bir çifte minareli 

yapı ile sur dışında bir camiyi betimleyerek Kayseri minyatürünü meydana getirmiştir. 

1 Numaralı Yapı: Kayseri Surları 

Matrakçı Nasuh’un Kayseri kenti minyatüründe, kenti dikdörtgen formlu bir 

savunma yapısı niteliğindeki kale çevreler. Üzerinde yirmi bir tane kulesi olan kale 

surlarının sol alt köşesinde, konik çatılı, balkonlu, yüksek bir burç yer alır. Burçta dar 

uzun, dikdörtgen şekilli çok sayıda pencere bulunur.  Bu burcun üzeri konik çatılıdır 

ve her katında üçer pencere açıklığı bulunur. Kulenin yuvarlak kemerli geniş giriş 

açıklığı kente girilen kapılardan biri olmalıdır. Diğer bir kapı ise en üst kısmındaki 

surların ortasında bulunur. Detaylı bakıldığında çok daha küçük bir boyutta tasvir 

edilmiş alt taraftaki surlarda bir açıklık daha vardır. Muhtemelen bu açıklık kentin 

içindeki kirli suyun aşağıdaki nehre akıtılmasını sağlamak için yapılmış olmalıdır 

(Resim: 5.2). 

Gabriel, Kayseri kenti minyatüründeki surları: “Bu minyatür bir dağın eteğinde 

kurulmuş ve devamlı bir surla bir şehri göstermektedir ve burada iç kale 

gösterilmemiştir.”251 şeklinde yorumlamıştır. Gabriel’in yorumuna ve minyatüre 

bakılırsa tasvir edilen yapı Kayseri’nin dış surları olmalıdır. 

251 Gabriel, A., Kayseri Türk Anıtları, Çev. A. Tüfenk, Güneş Matbaası, Ankara, 1954, s. 72. 
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Resim: 5.2: Kayseri surları tasviri (vr. 18b ayrıntı) 

Kayseri dış surları, geniş bir sahayı kaplamakla beraber bugün harap haldedir. 

Dış kalenin muhtelif burçları, Sivas Kapısı, Meydan Kapısı, Boyacı Kapısı isimleriyle 

anılır. Kalenin doğu tarafında İzzeddin Keykavus tarafından tamir ettirilen Yoğunburç, 

kalenin bel kemiğini teşkil etmektedir. Dış kale tarafından çevrelenmiş olan iç kale, 

dört köşelidir. Her cephenin uzunluğu 500 metredir. Bu kale daha iyi muhafaza 

edilmiştir. Biri doğuya diğeri güneye ve kuzeye olmak üzere üç kapısı vardır. Bu 

kapıların iki tarafında Selçuklulara ait birer aslan heykeli göze çarpar252 (Çizim: 5.1).  

 

 
252 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 220,221. 



159 
 

 

Çizim: 5.1: Kayseri dış surlarına ait plan (A. Gabriel’den) 

Albert Gabriel, “Kayseri Türk Anıtları” adlı kitabında Kayseri dış surları hakkında şu 

bilgileri vermektedir:  

“Dış surlardan kalan elemanlar tamamen birbirinden ayrı örneklere 

sahiptir. Surlarda Bizans dönemine ait izler mevcuttur. Surlardaki 

burçların her birinin üzerinde yarım daire şeklinde salonlar inşa 

edilmiştir. Köşelerde burçlar vardır. Sağlam kalan burçlardan 

Yoğunburç, aralarında bağlantı olmayan genişçe üst üste iki salondan 

oluşmaktadır. Birinci kattaki salon şehre açılmaktadır. İç kalenin 

kuzeyinde bulunan açık meydan duvarlarla çevrilidir ve bu duvarlarda 

kalan tek unsur Meydan Burcu’dur (Üst Kule Burcu- Ok Burcu). Çok 

sağlam kütle halinde prizmatik üç hacimden teşekkül etmektedir. Bu 

şeklinden ötürü “Üç Kule” olarak anılır. Tüm bu yapılar Türklerin 

eseridir. Fakat hepsi aynı dönemden sayılamaz. Yoğunburç üzerindeki 
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kitabede Keykavus ibn Keyhüsrev ibn Kılıçaslan yazmaktadır. 

Muhtemelen H.607-616/M.1210-1220 tarihlerinde inşa edilmiştir.  At 

Meydanı Burcu’na (Üst Kule Burcu- Ok Burcu) bitişik olan duvarda 

önceden Alâeddin Keykubad adını taşıyan bir kitabe bulunuyordu.253 

Çayırdağ, Ok Burcu ve burca bağlantılı olan surlar hakkında yaptığı araştırmalarda şu 

bilgileri aktarır:  

“Alâeddin Keykubad döneminde yapılmış olması, kalan bölümünün 

mimarisi ve buradaki taşlar üzerinde usta işaretleri ile kuvvetle 

muhtemel olan, iç kaleyi ön sur duvarı, ilk müdafaa hattından başka 

kuzeyden takviye eden surlar bulunmaktadır. Kayseri surlarına ilk defa 

Türkler tarafından ilave edilmiş olan surlarda bugün tek burç hariç ip 

ucu kalmamıştır. İç kale, dış surlar ile güney ve batıdan korunurken, 

kuzey ve doğu kısmı açık kalmıştı. Bu sebeple bugünkü Bürüngüz Camii 

batısında, Kapalı Çarşı’nın Demir Kapı bölümünde, buradaki çarşının 

cami tarafındaki dükkanlarının ön yüzleri istikametinde kuzeye doğru 

başlatılan yeni bir takviye suru Cumhuriyet Meydanı ortasından geçip 

vilayet ve askeri binaları dışarda bırakarak kütüphane bahçesinde 

bulunan Ok Burcu, diğer ismi ile Meydan Burcu’na geliyordu. Bu sur 

aynı zamanda burada bulunan Selçuklu Sarayı’nı (Devlethane) 

koruyordu. 1975’te Cumhuriyet Meydanı’nda Belediye tarafından 

yapılan yeraltı çarşısı hafriyatı esnasında ortaya çıkan surun bu 

bölümüne ait temeller incelenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. Bu tespitler ve 

Ok Burcu’nun Meydan tarafına doğru olan kolunun istikameti, surun 

yukarıda belirtilen güzergahını açıkça ortaya çıkarmaktadır. Ok Burcu 

kesin olarak Türk eseridir ve üzerinde bu devre ait taşçı ustalarının 

işaretleri bulunur. Geniş, prizmatik üç kule şeklinde üç bölümlü olan bu 

burcun bugün tonozlu tek katı ayaktadır. İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi’ne Yıldız Sarayı’ndan getirilen fotoğraf albümlerinden 

Ankara Vilayetine ait bir albümün Kayseri bölümünde, Zeynel Abidin 

Türbesi ve Camii’ne ait bir fotoğrafta arka tarafta burcun ikinci katı da 

görülmektedir (Fotoğraf: 5.1). Kalıntılardan, burcun ikinci katının 

burçtan çok, köşk şeklinde, üç bölümlü kısmının her bölümünün, ortası 

mermer sütunla ayrılmış çifte pencereli olarak inşa edildiği 

 
253 Gabriel, Kayseri…, s. 72. 
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anlaşılmaktadır. Mermer ara sütunlardan biri yakın zamanlara kadar 

mevcutken defineciler tarafından düşürülerek çalınmıştır. Bugün kalan 

kısmın üzerinde pencere eşikleri arasında bu sütunların yuvarlak 

kaideleri bulunmaktadır”254 (Fotoğraf: 5.2). 

 

 

 

Fotoğraf: 5.2: Ok Burcu’nun günümüzdeki durumu (Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden) 

 Kente uğrayan seyyahların anlatımlarına göre, Kayseri kenti ve surları 

hakkında Evliya Çelebi şu bilgileri aktarmaktadır:  

“Aşağı şehir, düz ve geniş zeminde dörtgen şekilli yontulmuş taşlar ile 

yapılmış, bir köhne kaleli büyük bir varoştur. Şehrin altında Koyun 

Köprüsü Nehri’ne Gerezler Suyu derler. Bu büyük varoş bin kiremitli ve 

 
254 Çayırdağ, M., Kayseri Tarihi Araştırmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri, 

2001, s. 9,10. 

Fotoğraf: 5.1: Zeynel Abidin Türbesi’nin arkasında bulunan Ok Burcu’na ait eski bir görüntü  
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toprak örtülü, eski, iki katlı ve tek katlı bakımlı hanelerdir. Bu varoşun 

çevresini eski sur çevreler. Surların kapılarından Boyacı Kapısı ve Kiçi 

Kapısı güneye bakar. Mahkeme yakınındaki Asarönü Kapısı doğuya 

açılır. Odunpazarı Kapısı kuzeye meyillidir ve Atpazarı Kapısı kuzeyde 

paşa sarayı yakınındadır. Bu kapıları çevreleyen duvarın etrafı 

hendektir. Kışları hendek suyla dolar ve bahar günlerinde hendek içine 

bostan ekilir, güzel sebzeleri olur.”255 

Kâtip Çelebi ise Kayseri’den: 

“Erciyes Dağı’nın kuzey eteğinde bir şehir ve kaledir. Yerleşim yerleri 

sur dışındadır. Bir tarafı siyah taştan yapılmış küçük bir kalesi vardır.”256 

şeklinde bahsetmiştir. 

 1709 yılında Kayseri’yi ziyaret eden Paul Lucas, şehrin Erciyes Dağı’ndan 

yarım saat uzaklıkta ve etrafının surlarla çevrili olduğunu, ayrıca bu surların etrafının 

en az iki saatte dolaşılabileceğini belirtmiştir.257 18. yüzyılın başlarında kenti ziyaret 

eden seyyah Kinneer, kenti çevreleyen surların önemli bir kısmının hala ayakta 

olduğunu ve kalenin, aslını Müslümanlara borçlu olduğunu aktarmıştır.258 1835-36 

yıllarında Texier, kent ve surlar hakkında: “Eski eserlere göre şehre bakılırsa eski 

şehrin şimdiki yerine taşınması, Müslüman istilasından sonra olmuştur. Bütün çarşılar, 

hamamlar, tekkeler eski kalenin etrafına yapılmıştır.”259 ifadelerini kullanmıştır. 

Ayrıca Texier’in kenti tasvir ettiği gravürü de bulunmaktadır. 1839’da William Francis 

Ainsworth kent için: “Kentin merkezi bölümünü yüksek duvarlı ve hendeklerle çevrili 

bir kale işgal eder. Kentin ticaret alanı geniştir”.260 İfadelerinde bulunmuştur. 1888-90 

yıllarında ise Vital Cuinet, kentte şehir merkezindeki surların tamamen Selçuklulara 

ait olduğunu ve surların kenti tamamen kuşattığını dile getirmiştir. Ayrıca surların 

önündeki hendeklerin sebze bahçesi olarak kullanıldığını, kale içinde, büyük kapalı 

çarşı, vali konağı, kışla, hapishane, posta ve telgraf binaları, bankalar, tekel bayileri 

255 Seyahatname, III., s. 234,235. 
256 Cihannüma, II, s. 907. 
257 Eravşar, O., Seyahatnamelerde Kayseri, Kayseri Ticaret Odası Yayınları, Kayseri, 2000, s. 69,70. 
258 Eravşar, Seyahatnamelerde Kayseri, s. 80. 
259 Texier, Küçük Asya…, III, s. 65. 
260 Eravşar, Seyahatnamelerde Kayseri, s. 123,124. 
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gibi yapıların bulunduğunu aktarmıştır.261 1890 yılında Edmund Naumann, kentin 

duvarlarının altında üzerleri tonozla örtülü Kapalı Çarşı olduğunu, bunların etrafında 

bir sürü sanduka şeklinde evler sıralandığını, evlerin arasında minarelerin yükseldiğini 

ifade etmiştir.262 

Değerlendirme 

 Matrakçı Nasuh’un Kayseri minyatüründeki kale betimlemesinin kentin dış 

surlarını temsil ettiği açıkça bellidir. Nasuh’un resimlediği dış surlar, günümüze 

ulaşamamış dış surlar hakkında var olan ilk görüntüyü sunar.  Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, Nasuh’un dış surların içindeki iç kaleyi tasvir etmeyişidir. Günümüze 

sağlam bir şekilde ulaşan iç kalenin tasvirinin olmaması Nasuh’un kentte fazla zaman 

geçiremediği ve bu yüzden kentteki yapıları görme imkanına erişemediği düşüncesini 

ortaya çıkarır. 

Nasuh’un, surları stilize bir şekilde tasvir etmesi, kent adına sadece sembolik 

bir anlam taşımaktadır. Çünkü yukarıda dış surlara ilişkin kaynaklarda ve seyyahların 

notlarında, surların köşelerinde bulunan burçlardan bahsedilir ve tasvirde bu 

burçlardan sadece bir tanesi resmedilmiştir. Ayrıca surların etrafının hendekle çevrili 

olmasının tasvirde karışlığı yoktur. Sur kapılarına ilişkin bilgilerde beş tane kapı ismi 

geçerken tasvirdeki surlarda sadece üst kısımda bir kapıya ve sol köşede bulunan bir 

burca ait kapı dikkat çeker.  Sur tasvirinde üst kısımda bulunan kapı (görselde 1 

numara ile işaretlenen surların üst kısmında ortada olan kapı), Nasuh’un kenti dış 

surların kuzeyinden tasvir etmiş olduğu düşüncesine dayanarak, Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnamesi’nde bahsi geçen Boyacı veya Kiçi kapılarından biri olmalıdır. 

 Sur tasvirinde yer alan en önemli detay ise alt köşede yer alan burç 

betimlemesidir. Kayseri surlarına bakıldığında iki önemli burç öne çıkar. Bunlar 

Yoğunburç ve Ok Burcu’dur.  Bu burçlardan Ok Burcu’nun, yukarıda Gabriel ve 

Çayırdağ’ın geniş bilgilerine dayanarak ve burcun orijinalde konum olarak surların 

kuzeydoğu köşesinde bulunması, Nasuh’un Ok Burcu’nu temsil eden bir görsel 

 
261 Eravşar, Seyahatnamelerde Kayseri, s.181. 

262 Eravşar, Seyahatnamelerde Kayseri, s. 198. 
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oluşturduğu düşüncesini güçlendirmektedir. (Resim: 5.3) Burç betimlemesine 

bakıldığında en altta kaide olduğu düşünülen bir bölüm vardır ve bu bölümün yuvarlak 

kemerli bir giriş açıklığı bulunur. Bu bölüm burcun kaidesini oluştururken aynı 

zamanda kente girişi sağlayan kapı görevini üstleniyor olmalıdır.  Bu birimin hemen 

üstünde ikinci katında ise kare formlu, söve içine alınmış yuvarlak kemerli bir giriş 

açıklığı daha bulunur. Bu iki birimin arasındaki örtü, yukarıda Çayırdağın bahsettiği 

günümüze ulaşan Ok Burcu’nun tonozlu örtüsü olma ihtimalini güçlendirmektedir. Bu 

ikinci birimin gövdesinde üç tane de mazgal pencere bulunur. İkisi üstte diğeri alttadır. 

İkinci birimin gövdesinden sonra üstte dendanlı bir balkon vardır.  Bu balkon 

muhtemelen üçüncü birimin balkonu olmalıdır. Bu bölüm Gabriel ve Çayırdağ’ın Ok 

Burcu’nu üç hacimli tanımlamalarıyla örtüşmektedir. Balkondan sonra burç 

yükselmeye devam eder ve bu birimin gövdesinde de ikinci birimdeki gibi aynı 

düzende üç tane mazgal pencere yer alır. Burç, piramidal bir külahla son bulur. Sonuç 

olarak tasvirdeki burcun Ok Burcu olduğu düşüncesi yazılı kaynaklarla desteklenerek 

tasvirin Ok Burcu’nu temsil ettiğine dair doğrulayıcı bilgiler ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

yukarıda Ok Burcu’nun eski fotoğrafında (Fotoğraf: 5.1) dendanlı bir mimari 

ayrıntının seçilmesi, minyatürdeki burcun üçüncü katındaki balkonun dendanlarıyla 

benzer özelliktedir. Burcun mimari detaylarının Nasuh’un tasviriyle örtüştüğü oldukça 

açıktır. Buradan günümüze bir kısmı ulaşmış Ok Burcu’nun mimari detaylarına ilişkin 

veriler burç betimlemesi sayesinde elde edilir. Aynı zamanda burca ait en eski 

görüntüye de Matrakçı Nasuh’un Kayseri minyatüründen ulaşılır. 
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Resim: 5.3: Ok Burcu tasviri (vr. 18b ayrıntı) 

2 Numaralı Yapı: Kayseri Ulu Camii veya Pervane Bey Medresesi 

 Matrakçı Nasuh’un Kayseri minyatüründe yer alan surların içinde, tam 

merkezde anıtsal çifte minareli bir yapı vardır. Kare forma sahip olan yapının ön 

cephesinin biraz solunda dikdörtgen bir silme içine alınmış, renginden ahşap olduğu 

anlaşılan bir kapısı bulunur. Bu kapının hemen sağında kare formlu bir pencere göze 

çarpar. Cephede, kapının üzerinde dairesel formlu, alttaki pencerenin üzerinde de 

yuvarlak kemerli iki pencere daha bulunur. Ön cephenin üzeri düz örtülüdür ve geride 

pencere açıklıkları olan kasnaklı bir kubbe yükselir. Bu kubbenin mihrap önü kubbesi 

olması muhtemeldir. Yapının her iki yanında aynı formda tasvir edilmiş minareler 

vardır. Bu minareler giriş açıklığı bulunan kaideleri, üçgen pabuçları, gövdeleri, tek 

şerefeleri, petekleri, külah ve alemleriyle ayrıntılı bir şekilde tasvir edilmiştir. Ayrıca 

minarelerde çok sayıda bilezik detayı yer alır (Resim: 5.4). Nasuh’un tasvir ettiği bu 

yapının bir camiyi veya medreseyi temsil ettiği düşünülmektedir. 
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Resim: 5.4: Kayseri Ulu Camii veya Pervane Medresesi’nin tasviri (vr. 18b ayrıntı) 

 Kentte  16. yüzyılda var olan camilere ilişkin bilgiler şöyledir: 16. yüzyıl 

Kayseri kenti tapu ve tahrir defterlerinde, Kayseri Ulu Camii, Huand Hatun Camii, 

Muhliseddin Lala Camii, İç Kale (Ahmedek) Mescidi, Yalman Mescidi, Eslem Paşa 

Mescidi, Tac-ı Kızıl Mescidi, Pervane Mescidi, Efendi Gede Hatun Mescidi, Hürrem 

Çavuş Mescidi, Hacet Mescidi, Mescid-i Veled-i Hasbeğ, Kendürcüler Mescidi, 

Bayram Beğ Mescidi, Hacı İvaz Şah Mescidi, Hoca İzzeddin Mescidi, Emre Mescidi, 

Hacı İsa Mescidi, Hacı Mansur Mescidi isimleri geçmektedir.263  Yeğen’in, Ahmed 

Nazif Efendi’den aktardığına göre Ulu Camii; şehir merkezinde, Camii Kebir 

Mahallesi’nde, Kapalı Çarşının hemen yanında yer almaktadır.264 Buradan Albert 

Gabriel’in kent haritasına göre (Çizim: 5.1)  Kapalı Çarşı ve  Ulu Camii’nin dış 

surların içinde merkezi bir konumda olduğu anlaşılır. Konum olarak minyatürdeki 

yapının konumuyla örtüşmektedir.  

Kayseri dış surlarının içinde yer alan diğer yapılar ise yine Gabriel’in kent 

planda dış surların içerisinde bir medrese göze çarpar. Bu medrese Hatuniye 

Medresesi’dir (1431-32). Fakat Gabriel’in planında yer almayan ve kent 

kaynaklarından edinilen bilgilere göre surların içinde günümüze ulaşamayan Pervane 

Bey Medresesi (1273-1277) bulounuyordu. 

 
263 İnbaşı, M., 1500 ve 1520 Tarihli Tapu-Tahrir Defterlerine Göre Kayseri Kazası, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1991, s. 53. 
264 Yeğen, A., Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri Valiliği, İl Özel İdaresi Yayınları, Kayseri, 1993, s. 

41. 
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Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan Hatuniye Medresesi, Dulkadiroğullarından 

Nasıreddin Mehmed tarafından inşa ettirilmiştir. Dikdörtgen planlı olan medrese tek 

katlı, açık avlulu ve iki eyvanlı olarak tasarlanmıştır. Diğer adı Şamiler Medresesi 

olarak geçmektedir.265 Hatuniye Medresesi’nin plan özellikleriyle tasvirdeki yapının 

plan özellikleri karşılaştırıldığında, tasvirdeki yapıda çifte minareler dikkat çeker ve 

Hatuniye Medresesi’nde böyle bir mimari öge bulunmaz. Bu yapının Hatuniye 

Medresesi’ni temsilen tasvir edildiği düşünülmemektedir. 

Buradan yola çıkılarak Nasuh’un tasvir ettiği yapının merkezde yer alması ve 

yanında ticaret mekanlarının da olması sebebiyle bu tasvirin Ulu Camii’ni ya da 

Pervane Bey Medresesi’ni temsil ettiği düşünülebilir. Bu düşünceye ait tartışmalar 

yazılı kaynaklar ve minyatür üzerinden aşağıda tartışılacaktır. 

Kayseri Ulu Camii 

Kayseri’de Danişmendli devrinin ilk önemli eserlerinden olan Ulu Camii, 

Danişmendliler’in üçüncü hükümdarı “Melik Mehmed Gazi” tarafından 1134–1142 

yılları arasında yaptırılmıştır.266 Kuzey yönüne açılan kapının yanındaki duvarda dört 

satırlık kitabesi bulunur. Bu kitabede, Kılıçaslan oğlu, büyük Sultan Keyhüsrev 

devrinde, H.602/M.1206’da Yağıbasanoğlu Muzaffereddin tarafından binanın 

onarıldığı yazmaktadır. Caminin kare planlı olup, çatısı düz örtülüdür.267 Harim 

tamamıyla düz örtüyle kaplanmamıştır ve iki kubbesi bulunur. Biri mihrabın önünde 

diğer ise harimin ortasında bulunur. Fakat ortadaki kubbenin, bugün görünen şekli ile 

sonraki zamanlarda yapıldığı düşünülür.268 Yapının minaresi batı cephede yer alır. Bu 

minarenin 1206 yılındaki onarımda yapıldığı düşünülmektedir. Minarenin kuzey 

tarafında üç pencere ve harime giriş kapısı, güneyinde de bir pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Bu yöndeki kapı doğu kapısı ile karşılıklıdır. Kuzey cephedeki ana 

giriş kapısı basık kemerinin üzerinde yatık dikdörtgen şeklinde sivri kemerli derin nişi 

 
265 Anonim, Kayseri Medeniyetler Beşiği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2018, 

s.325. 
266 Erkiletlioğlu, H. Kayseri Tarihi, İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Kayseri ,1993, s. 77. 
267 Edhem, H., Kayseri Şehri, Haz. K. Göde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1882, s. 

44,45. 
268 Gabriel, Kayseri…, s. 92-94. 
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olmayan bir niş içerindedir. Dikdörtgen çerçeve içine alınmış kapının iki yanında 

ikişer penceresi bulunur269 (Çizim: 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme 

Yukarıda Kayseri Ulu Camii’nin kaynaklarda belirtilen mimari özellikleri, 

tasvirdeki yapının mimari detaylarıyla karşılaştırıldığında şu sonuçlara varılır: Tasvir 

edilen caminin kare planlı oluşu, öndeki biriminin düz çatılı, gerideki biriminin ise 

kubbe ile örtülü oluşuyla Ulu Camii’nin düz örtüye sahip olması ve mihrap önü 

kubbesine sahip olmasıyla kısmen örtüşmektedir. Nasuh’un tasvir ettiği kubbe detayı 

muhtemelen mihrap önü kubbesi olmalıdır. Ayrıca Ulu Camii’nin mihrap önü 

kubbesindeki pencere açıklıklarıyla tasvirdeki caminin kubbesinin pencere detayları 

da birbirini destekler niteliktedir. Ulu Camii’nin tek minareye sahip olmasıyla 

tasvirdeki caminin çifte minareye sahip olması örtüşmez. Ulu Camii’nin ikinci bir 

minaresi olduğuna dair bilgiler tarihi kaynaklarda geçmemektedir. 16. yüzyılın ilk 

yarısında belki de Ulu Camii çifte minareye sahipti ya da Nasuh çifte minareleri hayali 

olarak tasvir etmiş olmalıdır. Sonuç olarak cami tasvirinin dış surların merkezinde 

gösterilmesi ve orijinal caminin de günümüzde aynı şekilde merkezi bir konumda yer 

alması tasvirin Ulu Camii’ni temsil ettiğini düşündürmektedir. Fakat orijinal yapıyla 

tasvirin örtüşmeyen birçok detayı olması nedeniyle kesin bir yargıyla tasvirin Ulu 

 
269 Özbek, Y., Arslan, C., Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, C. I, Kayseri, 2008, s. 27,38. 

Çizim: 5.2: Kayseri Ulu Camii planı (O. Aslanapa’dan) 
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Camii’ni temsil ettiği ifade edilemez. Tasvir daha önce bahsedildiği gibi günümüze 

ulaşamaya bir başka yapıyı da temsil ediyor olabilir. Çifte minareli tasvirin bir 

medreseyi temsil ettiğine dair görüşler aşağıda devam edecektir. 

Kayseri Ulu Camii’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 5.3) ve minyatürdeki yapının 

görüntüsü (Resim: 5.5) aşağıdadır.  

Fotoğraf: 5.3: Kayseri Ulu Camii (https://okuryazarim.com/kayseri-

ulu-cami/) 

Resim: 5.5 Kayseri Ulu Camii veya Pervane Bey Medresesi’nin tasviri (vr. 18b ayrıntı) 
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Pervane Bey Medresesi 

Pervane Bey Medresesi ise, bugün Kayseri Kapalı Çarşısı’nın içerisinde “Eski 

Bakırcılar Çarşısı” diye bilinen, ortası dikdörtgen planlı açıklığa sahip bir çarşı 

bölümünün olduğu yerde bulunuyordu. Medrese yıkılıp değiştirilerek çarşı haline 

getirilse de dikdörtgen orta açıklığı medresenin avlusu, etrafındaki dükkanların da 

hücre ve revaklara tekabül ettiği anlaşılır.270 Medrese’nin ne zaman yaptırıldığına dair 

bilgilere de Eflaki ’den ulaşılmaktadır. Eflaki, Selçuklu devlet adamlarından 

Muineddin Süleyman Pervane’nin (ö. 1277) Kayseri’de bir medrese yaptırdığını ve bu 

medresenin açılışına Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’i davet ettiğini ifade etmiştir.271 

Buradan da medresenin 1273-1277 yılları arasında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.272 

1500 yılı Kayseri Vakıflarına ait vakıf tahrir defterlerinde medresenin ismi geçer.273 

Ayrıca 1528 yılına ait bir tahrir defterinde medrese ve müderrislere ait notlarda 

”Pervane Beg der- Kayseriyye” ibaresi yer alır.274 1584 yılına ait bir başka tahrir 

defterinde ise yapının tamamen yıkılmış durumda olduğu geçer. Bu durumdan sonra 

medresenin bulunduğu alan arsa haline gelmiş ve bu alana 58 dükkân yapılarak ticari 

bir bölge oluşturulmuştur.275 

Yukarıdaki bilgilerden Pervane Medresesi’nin Kayseri dış surlarının içerisinde 

yer aldığı ve Kapalı Çarşı’nın içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Yapının kentin 

merkezi bir konumunda inşa edildiği açıktır. Minyatürde çift şerefeli betimlenen yapı 

da surların merkezinde yer alır. Fakat Pervane Bey Medresesi’nin çifte şerefeli 

minareye sahip olduğu bilgisine ulaşılamamaktadır.  Vezir Pervane’nin Anadolu’da 

İlhanlılarla olan münasebeti dolasıyla Kayseri’de inşa ettirdiği medresenin İlhanlı 

270 Çayırdağ, M., “Kayseri’de Zamanımıza Kadar Gelememiş Bazı Mühim Tarihi Binalar”, IX. Türk 

Tarih Kongresi, C.2, Ankara, 1981, s. 721. 
271 Eflaki, Arifleri Menkıbeleri, II, s. 216-218. 
272 Çayırdağ, M., “Kayseri’de Pervane Bey Medresesi”, Vakıflar Dergisi, S. XXVI, Ankara, 1997, s. 

227. 
273 Çayırdağ, Kayseri’de Pervane Bey Medresesi, s. 228 
274 Gökçe, T., 934 (1578) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayeti Medreseleri ve…, s. 170; 

Medresenin banisi Vezir Süleyman Pervane ise Anadolu Selçuklu Devleti ve İlhanlılar arasında 

Anadolu’da çekişmeli geçen dönemde hem İlhanlılar adına hem de Selçuklular adına çeşitli görevlerde 

bulunmuştur. Daha sonra kendi beyliğini kurmak isteyen Vezir Pervane, Sinop’ta imar faaliyetlerinde 

bulunmuş ve bir medrese inşa ettirmiştir. (1262) İleriki yıllarda ilk önce Selçuklularla daha sonra da 

İlhanlılarla Memlüklülerle iş birliği yaptığı için ters düşen Pervane İlhanlılar tarafından idam edilmiştiri 
(1277) (Çayırdağ, Kayseri’de Pervane Bey Medresesi, s. 225,226.) 
275 Çayırdağ, Kayseri’de Pervane Bey Medresesi, s. 228 
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mimari tarzına benzeyen bir çifte minareli medrese olduğuna dair görüş de ortaya 

atılabilir. Bunun için Anadolu’da günümüze ulaşan İlhanlı yapılarında görülen çifte 

minareli yapılara ilişkin bulgular ortaya atılacaktır. Aynı zamanda Matrakçı Nasuh’un 

Kayseri kentinde tasvir ettiği çifte minareli yapıya benzer bir şekilde betimlediği diğer 

Anadolu kentlerindeki yapılara da bakılıp kıyaslama yapılacaktır. 

Günümüzde Anadolu’da diğer kentlerde var olan cami ve medreselerde çifte 

minareye sahip olan örneklere bakıldığında çifte minare kullanımının en erken tarihli 

örneği Konya Sahip Ata Camii’nde (H.656/M.1258) görülür.276 Diğer örnekler ise 

Sivas Gök Medrese (H.671/M.1271), Sivas Çifte Minareli Medrese (H.670/M.1271), 

Erzurum Çifte Minareli Medrese (13. yy. sonu, 14. yy. başı), Erzurum Yakutiye 

Medresesi (H.710/M.1310-1311) ve Niğde Sungur Bey Camii’dir. (H.736/M.1335-

1336) 

Matrakçı Nasuh’un Anadolu kentlerine ilişkin yapı tasvirlerine bakıldığında ise 

çifte minareye sahip betimlemeler, Kayseri minyatüründe olduğu gibi Sivas (Resim: 

5.6), Erzincan (Resim: 5.7) ve Erzurum (Resim: 5.8) kentlerinde de görülür. 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 
276 Denknalbant, A., Osmanlı Öncesinde Türk Mimarisinde Çifte Minareli Cephelerin Gelişimi 

(Anadolu, İran, Azerbaycan, Hindistan), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi 

Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul, 2010, s. 464. 
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Resim: 5.6: vr. 20a Sivas Minyatürü 

Resim: 5.7: vr. 22a Erzincan Minyatürü Resim: 5.8: vr. 23b Erzurum Minyatürü 
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Sivas kentinin etrafı surlarla çevrilidir. Tam merkezde sol tarafta burmalı çifte 

minareleriyle bir yapı göze çarpar. Bu yapının üzerinde iç kale içerisinde çifte minareli 

başka bir yapı daha dikkat çeker. Ayrıca merkezdeki yapının aşağısında yine bir iç 

kale içerisinde resmedilen çifte minareli bir yapı yer alır. (Resim:5.6) Sivas kentinde 

var olan medreseler şunlardır: İlhanlı medreselerinden Çifte Minareli Medrese 1271 

yılında Vezir Şemseddin Cuveyni tarafından yaptırılmıştır.277 Gök Medrese Selçuklu 

veziri Sahip Ata Fahreddin tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır.278 İlhanlı eseri olan 

Buruciye Medresesi ise 1271-72 yılında Muzaffer Barucirdi adlı bir şahıs tarafından 

inşa ettirilmiştir. Bu üç çifte minareli yapıların Sivas Çifte Minareli Medresesi’ni, 

Sivas Gök Medrese’yi ve Sivas Buruciye Medresesi’ni temsilen tasvir edildiği 

düşünülmektedir. Fakat Sivas Buruciye Medresesi çifte minareye sahip değildir, tasvir 

edilen üç çifte minareli yapıdan biri kentin başka bir yapısını temsil ediyor olmalıdır. 

 Erzincan kentine ait minyatürde, kent dış surlarla çevrilidir ve surların bazı 

bölümleri yıkılmış vaziyette görülür. Kentin en aşağısında orta kısımda çifte minareli 

bir yapı göze çarpar. (Resim: 5.7) Günümüzde Erzincan kentinde çifte minareli yapıya 

sahip cami ya da medrese mevcut değildir. Fakat İlhanlı döneminde, İlhanlı veziri 

Reşideddin (ö. 1318) tarafından Erzincan’da “Medrese-i Erzincan” adlı bir medresenin 

yaptırıldığı bilinmektedir.279  Nasuh’un Erzincan kentindeki bu çifte minareli tasvir 

Medrese-i Erzincan adlı yapıyı temsil ediyor olabilir. Yapı hakkında herhangi bir 

mimari bilgi bulunmadığından medresenin nasıl bir yapıya sahip olduğu hakkında 

düşünceler minyatür üzerinden sağlanabilir. 

 Erzurum kentine ait minyatürde ise yine kent dış surlarla çevrilmiştir ve 

surlarla çevrili kenti ortadan bölen bir ara sur dikkat çeker. Ara surun alt kısmında çifte 

minareli bir yapı belirir. Ara surun üzerinde ise sağda ve solda birer tane çifte minareye 

sahip yapılar göze çarpar. (Resim: 5.8) Erzurum kentine ait medreseler Çifte Minareli 

Medrese, Yakutiye Medresesi, Ahmediye Medresesi ve günümüze ulaşamayan 

Sultaniye Medresesi’dir. Çifte Minareli Medrese, 1271 yılında yaptırılmıştır.280 Çifte 

Minareli Medrese’nin Bir Selçuklu eseri olduğu ve Vezir Pervane Bey’in (1266-1277) 

 
277 Kuran, A., Anadolu Medreseleri, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, C. I, Ankara, 1969, s. 115. 
278 Kuran, Anadolu Medreseleri, s., 94. 
279 Togan, Z., V., “Reşideddin’in Mektuplarında Anadolu’nun İktisadi ve Medeni Hayatına Ait 

Kayıtlar”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C. 15, İstanbul, 1953, s. 35.  
280 Kuran, Anadolu Medreseleri, s. 115. 
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Hundi Hatun adına inşa ettirdiği düşünülmektedir.281 Yakutiye Medresesi, İlhanlı 

döneminde 1310 yılında Gazanlı Cemaleddin Hoca Yakut tarafından inşa ettirildiği 

bilinmektedir.282 Ahmediye Medresesi, İlhanlı Dönemi Gani Ahmed bin Ali bin Yusuf 

tarafından 1314-1323 yılları arasında yaptırıldığı düşünülmektedir.283 Günümüze 

ulaşamayan Sultaniye Medresesi ise Konyalı’nın aktardığına göre Gazan Han 

tarafından 1296 yılında yaptırılmıştır.284 

 Minarenin medrese binasına yapı kitlesinin bir elemanı olarak girmesi 

Anadolu’da İlhanlı döneminde görülür.  Sivas Gök Medrese’nin minareleri taçkapının 

iki yanından yükselir. Sivas Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Çifte Minareli 

Medrese ’de de aynı sistem tekrarlanmıştır. Yakutiye Medresesi’nin ise farklı bir 

sistemle taçkapının üzerinden yükselmeyip ön cephenin iki yanından yükselir. 

Ahmediye Medresesi tek bir minareye sahiptir.285 Buruciye Medresesi’nde ise 

minarelere rastlanmaz. 

Yukarıdaki tüm bilgilerden Anadolu’da İlhanlılara ait olan eserlerden Sivas 

Çifte Minareli Medrese, Erzurum Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Yakutiye 

Medrese’sinin ve Niğde Sungur Bey Camii’nin çifte minareye sahip olduğu anlaşılır. 

Selçuk Devleti’ne ait eserlerde ise Sivas Gök Medrese’nin ve Konya Sahip Ata 

Camii’nin çifte minareye sahip olduğu açıktır. Burada her iki devlet de çifte minare 

kullanımını eserlerinde uygulamıştır. Günümüze ulaşamayan İlhanlı eserlerinden 

Erzurum Sultaniye Medresesi ve Erzincan’da Medrese-i Erzincan adlı medrese ve 

Kayseri’deki Selçuklu eseri Pervane Bey Medresesi’nin plan özelikleri bilinmediği 

için Matrakçı Nasuh’un minyatürlerinden yola çıkılarak bazı çıkarımlarda 

bulunulabilir.  

İlhanlı medreselerinde çifte minare kullanımı baz alınarak Erzurum 

minyatüründeki üç çifte minareli yapının Erzurum Çifte Minareli Medrese, Yakutiye 

Medresesi ve Sultaniye Medresesi’ni temsil ettiği görüşü ortaya atılabilir. Aynı şekilde 

 
281 Gürbüz, O., “Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin Yapım Tarihi ve Banisi Hakkında Yeni Bir 

Yaklaşım”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 25, Erzurum, 2004, s. 

158. 
282 Kuran, Anadolu Medreseleri, s., 127. 
283 Kuran, Anadolu Medreseleri, s., 128. 
284 Konyalı, İ. H., Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, Ercan Matbaası, İstanbul, 1960, s. 297. 
285 Kuran, Anadolu Medreseleri, s., 137. 
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Erzincan minyatüründe de çifte minareye sahip yapının İlhanlı yapısı olan Medrese-i 

Erzincan adlı yapıyı temsil eden bir betimleme olabilir. 

 Asıl konu olan Matrakçı Nasuh’un Kayseri minyatüründe çifte minareye sahip 

olan tasvirin ise daha önce belirtildiği gibi ya Kayseri Ulu Camii’ni ya da Kayseri 

Pervane Bey Medresesi’ni temsil ettiği belirtilmişti. 1528 tahrir defterlerinde adı geçen 

Pervane Bey Medresesi’nin o dönemde hala ayakta olduğu anlaşılır. Buradan da 

minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537’de Matrakçı Nasuh’un bu yapıyı görüp 

betimlediği sonucu çıkarılabilir. Ayrıca Pervane Bey Medresesi’nin bilinen konumu, 

minyatürdeki çifte minareli yapının konumuyla da örtüşmektedir. Yukarıda 

Anadolu’da çifte minare kullanımının yaygın olduğu dönemin 13. yüzyılın ikinci 

yarısı ve 14. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen yapılardan ortaya çıktığı görüşüne 

dayanarak ve Pervane Bey Medresesi’nin inşa tarihine (1273-1277) bakarak 

medresenin bu dönemde çifte minareli olarak inşa edildiğine dair fikir oluşturulabilir. 

Tüm bu düşüncelerle birlikte daha önce bahsedilen Kayseri Ulu Camii olabileceği 

düşünülen bu çifte minareli tasvirin konumu hem Ulu Camii ile hem de Pervane 

Medresesi’nin konumuyla örtüştüğünden çifte minareli tasvirin hem Ulu Camii’ni hem 

de Pervane Bey Medresesi’ni temsilen oluşturulduğu düşünülebilir. Fakat tasvir edilen 

yapıda çifte minare olması yapının Pervane Bey Medresesi’ni temsilen resmedildiğini 

güçlendirmektedir. 

3 Numaralı Yapı: Külük Camii 

Matrakçı Nasuh’un Kayseri minyatüründe sur tasvirinin dışında bir cami tasviri 

bulunmaktadır. Dikdörtgen forma sahip olan caminin örtüsü düzdür ve gerisinde 

pencereleri olan kasnaklı kubbesi yükselir. Ön cephesindeki giriş açıklığı ortada 

olmayıp sol taraftadır. Bu açıklık dikdörtgen bir silme içine alınmış ve üzerinde üçgen 

alınlığı bulunur. Hemen sağında yan yana iki tane kare formlu üçgen alınlıkları olan 

iki pencere vardır. Cephenin üst kısmında ise yuvarlak kemerli, daha küçük boyutta 

yan yana üçer pencere bulunur. Sol tarafta ise yapıya bitişik bir minaresi vardır. Giriş 

açıklığı bulunan minarenin kaidesi oldukça uzundur. Minarenin geçiş unsuru üçgen 

pabucu, gövde, şerefe, petek kısımları rahatlıkla algılanabilir. Minare külah ve alemle 

son bulur. Ayrıca minarenin kaide ve gövdesinde çok sayıda bilezikler göze çarpar 
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(Resim: 5.9). Minyatürdeki konuma göre bu cami tasviri surların dışında güneyde 

bulunmaktadır. 

 

Resim: 5.9: Külük Camii’nin temsili olabileceği düşünülen cami tasviri (vr. 18b ayrıntı) 

Nasuh’un kenti dış surların kuzeyinden tasvir ettiği görüşüne dayanarak 

Kayseri surlarının dışında, güney yöndeki camilere bakıldığında Muhliseddin Lala 

Camii, Hatıroğlu Eşref Bey Camii, Külük Camii ve bu camilerin güneybatısında daha 

uzak konumda Battal Gazi Camii bulunur. Muhtemel olarak konuma göre de bakılarak 

minyatürdeki bu cami tasviri Külük Camii olmalıdır. 

13. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen yapı kentin merkezinde Kölük 

Mahallesi’nde bulunmaktadır. Düzgün olmayan dikdörtgen şeklindeki yapı, doğu 

bölümündeki cami ve batısındaki medrese ile bütünlük göstermektedir. Cami, mihraba 

dik uzanan sahınlardan oluşur. Harimde ayrıca mihrap önü kubbesi ve devamındaki 

küçük bir açıklıktan oluşan iç avlulu plan şeması dikkat çeker. Kuzey cephe aynı 

zamanda cami ve medresenin ön cephe duvarını oluşturur. Cami ve medresenin giriş 

kapıları bu cephe üzerindedir. Caminin kuzeydoğu köşesinde köşe taçkapısı 

bulunmaktadır.286 (Çizim: 5.3). 

 

 
286 Özbek, Arslan, Kayseri Taşınmaz Kültür…, s. 53,54. 
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Değerlendirme 

Yukarıdaki bilgilerden de faydalanarak, minyatürde surların dışında yer alan 

cami betimlemesiyle Külük Camii’nin plan özellikleri karşılaştırıldığında, Külük 

Camii’nin düz örtülü oluşu ve mihrap önü kubbesi, tasvirdeki caminin ön biriminin 

düz örtülü oluşu ve gerisinde yükselen kubbesiyle örtüşmektedir. Nasuh’un Konya, 

kentindeki Selçuklu yapılarında var olan anıtsal taçkapıları detaylı bir şekilde tasvir 

etmeyip sade bir şekilde tasvir etmesi, Kayseri kentindeki bu cami tasvirinin kapısında 

da belli olmaktadır. Bu yüzden Külük Camii’nin anıtsal taçkapısı tasvirdeki caminin 

kapısıyla örtüşmemektedir. Sur içindeki cami tasviriyle sur dışındaki camiyi neredeyse 

aynı formda tasvir eden Nasuh’un hangi yapıyı temsilen tasvirde bulunduğu 

öngörülememektedir. 

Kayseri Külük Camii’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 5.4) ve minyatürdeki yapının 

görüntüsü (Resim: 5.10) aşağıdadır. 

 

Çizim: 5.3: Kayseri Külük Camii planı (E. Yurdakul’dan) 
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Kayseri kentine ait minyatüre genel olarak bakıldığında Erciyes Dağı’nın hemen 

solunda sur içinde tasvir edilmiş kentin iç kalesi tasvir edilmemiştir. Minyatürden 

alınan en detaylı bilgi dış surlar ve surların sol alt köşesindeki burç betimlemesidir. 

Sur içindeki çifte minareli cami tasviri ve sur dışındaki tek minareli cami tasvirinin 

hangi yapı olduğu tam olarak belirlenememektedir. Sadece konum ve birkaç mimari 

detaydan olasılıkla sur içindeki cami tasvirinin Ulu Camii veya daha büyük bir 

olasılıkla Pervane Bey Medresesi, sur dışındaki cami tasvirinin de Külük Camii 

olabileceği ön görülmektedir. Nasuh’un Kayseri kentini detaylı olarak tasvir etmediği, 

diğer kentlerin minyatürlerindeki zengin yapı tasvirlerine bakarak anlaşılabilmektedir. 

Fotoğraf: 5.4: Kayseri Külük Camii (M. Cambaz’dan) 

Resim: 5.10: Külük Camii tasviri (vr. 18b ayrıntı) 
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Örneğin kente ait hamam tasviri hiç yoktur. Bu yüzden kent minyatürünün içinde 

bulunan çok az sayıdaki yapı tasviri, kent hakkındaki detaylı bilgiye ulaşmayı 

sağlamamaktadır ve yapı tespitlerine ilişkin güçlü veriler doğurmamaktadır. 

Matrakçı Nasuh’un Kayseri kentini kuzey yönden resmettiği anlaşıldığı için 

aynı yönden günümüz kentinin uydu görüntüsü alınmış ve minyatürdeki tespit edilen 

yapıların konumları uydu görüntüsünde işaretlenerek Nasuh’un ne kadar gerçekçi 

tasvirde bulunduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 5.11 ve Görüntü: 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim: 5.11: vr. 18b Kayseri Minyatürü 

1: Ok Burcu, 2: Kayseri Ulu Camii veya Pervane Bey Medresesi, 3: Külük Camii 
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Görüntü: 5.1: Matrakçı Nasuh’un kenti resmettiği yönden Kayseri kentinin uydu görüntüsü 

1: Ok Burcu, 2: Kayseri Ulu Camii, 3: Külük Camii 
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Kente Ait Diğer Görseller 

 1862 yılında Charles Texier’ın Kayseri kentine ait gravürü, muhtemelen iç 

kaleden tasvir edilmiş kentin panoramik görüntüsünü sunar (Resim: 5.12). İleride 

Erciyes Dağı’nın görüldüğü görselde kentin içindeki düz damlı yapılar dikkat 

çekmektedir. Muhtemelen çoğu konut olan yapıların arasında iki tane minare 

belirmektedir. İki minarenin hangi camiye ait olduğu anlaşılamamaktadır. Yapıların 

genel olarak ne tür bir yapı olduğu tespit edilemeyen gravürde, kente ait kalenin 

surlarından başka kayda değer bir yapı tasviri yoktur.  Bu yüzden görselden kent 

hakkında detaylı bir bilgi alınamamaktadır. 

 

Resim: 5.12:  1862, Charles Texier’ın Kayseri’ye ait gravürü 

1893 yılına ait başka bir gravürde ise en dikkat çekici nokta iç kalenin surları 

ve kuleleridir. Sanatçının, kenti iç kalenin güneyinden resmettiği anlaşılır.  Ayrıntılı 

bir şekilde gösterilen kulelerin önünde sol tarafta kentin en önemli yapılarından Kapalı 

Çarşı’nın giriş bölümü ve uzunlamasına tonozlu örtüsü dikkat çeker. Sağ tarafta ise 

dört kubbeli bir yapı göze çarpar. Bu kubbeli yapı Kayseri iç kalesinin arkasında 

bulunan ve Gevher Nesibe Darüşşifası’nın 1584 tarihli vakfiyesinde geçen287 Sultan 

Hamamı (Gevher Nesibe Hamamı) olmalıdır. Etrafta dağınık şekilde konumlandırılan 

düz damlı yapılar ise konutları temsil etmektedir (Resim: 5.13). 

 
287 Demircan Özırmak, Y., Tahrir ve Evkaf Defterlerine Göre Kayseri Vakfiyeleri, Kayseri Vakıflar 

Bölge Müdürlüğü, Kayseri, 1992, s. 72. 
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Resim: 5.13: 1893, Edmund Nauman’ın Kayseri’ye ait gravürü 

Bu iki gravür Nasuh’un minyatüründe olduğu gibi kent hakkındaki yapılara 

ilişkin çok fazla bilgi vermemektedir. Gravürlerde iç kale, hamam ve Kapalı Çarşı’ya 

ait betimlemelerin Nasuh’un minyatüründe karşılığı yoktur. Nasuh Kayseri 

minyatüründe kente ait dış surları ve bir burcu, çifte minareli bir yapıyı ve surların 

dışında tek minareli bir camiyi tasvir etmiştir.  



 

6. ERZURUM KENTİ MİNYATÜR İNCELEMESİ

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde vr. 23b’de Erzurum kentinin 

minyatürü bulunmaktadır. Surlarla çevrili olan Erzurum kentinin sur dışında 

yapılaşması yoktur. Dikdörtgen formlu olan surları ortadan bölen bir sur daha 

geçmektedir (Görselde 1 numara ile işaretli yapı). Aynı zamanda kenti de ikiye bölen 

bu surun üst kısmında kalan konutlarla alt kısmında kalan konutların farklı tasvir 

edilmesi dikkat çekmektedir. Üst surların orta kısmında kente girişi sağlayan, giriş 

açıklığı bulunan konik çatılı bir kule vardır. Ortadaki surda ise köşelerde ve ortada 

birer kule daha bulunur. Ortadaki kulenin giriş açıklığı bulunur. Bu açıklık üstteki 

yerleşimle alttaki yerleşimin bağlantısını sağlayan giriş olarak göze çarpar. 

Köşelerdeki diğer kulelerin giriş açıklıkları yoktur. En altta kalan surun ortasında ise 

iki kule arasında bulunan kapı vardır. Burası kentin ana giriş kapılarından biri 

olmalıdır. 

Bir surla ortadan ikiye bölünen Erzurum kentinin aşağı kısmında, alt surun giriş 

açıklığının sağında, iki minareli, kubbeli, medrese olabileceği düşünülen yapı tasviri 

(Görselde 5 numara ile işaretli yapı) ve solunda ise bir hamam tasviri (Görselde 4 

numara ile işaretli yapı) bulunur. Sol tarafta kalan surun üzerinde türbe olabileceği 

düşünülen kubbeli bir yapı, sağ tarafa doğru yine türbe olabileceği düşünülen bir tane 

kubbeli yapı, iki tane konik çatılı yapı ve en solda ise çifte kubbeli yapı tasvirleri 

vardır. Atasoy, konik çatılı yapıları türbe olarak değerlendirmiştir.288 

Ortadaki surun üst kısmında kalan yerleşimde ise ortada kalan, giriş açıklığı 

bulunan konik çatılı kulenin sağında çifte minareli, kubbeli bir yapı, solunda ise yine 

aynı tarzda çifte minareli kubbeli bir yapı daha vardır (Görselde 6 ve 7 numaraları ile 

işaretli yapılar). Bu iki çifte minareli yapının arasında ise solda anıtsal nitelikte kubbeli 

bir yapı ve sağda ise yine anıtsal bir şekilde tasvir edilen konik çatılı bir yapı göze 

çarpar. Kubbeli yapı tasvirinin üzerinde anıtsal nitelikte, yedi kemerli ve her 

kemerinde çeşme bulunan bir su yapısı dikkat çeker (Görselde 2 numara ile işaretli 

yapı). Bu su yapısının solunda ise oldukça küçük boyutta bir de hamam bulunur 

(Görselde 3 numara ile işaretli yapı) (Resim: 6. 1). 

288 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 84. 
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Atasoy Matrakçı Nasuh’un kentte tasvir ettiği çifte minareli yapıları cami 

olarak değerlendirip, Matrakçı Nasuh’un bu yapıları tanımadığı için hayal gücünü 

kullandığı, Selçuklu mimarisini ve süslemesini iyi bilmediğinden ve bunların 

süslemeli olduklarını bildiği için burada onları hayali olarak tasvir ettiğini dile 

getirmiştir.289 Kafesçioğlu ise, Matrakçı Nasuh’un eserinde yer alan kent ve yol 

manzaraları ile Osmanlı tarzı anıtsal yapıların, özellikle de Osmanlı camilerinin 

belirleyici olduğu Anadolu kent imgesinin, doğuya doğru ilerleyen Osmanlı 

ordusunun Erzurum’a vardığında birdenbire değiştiğini, Erzurum’u betimleyen 

resimde çini kaplı yapılar ve daha da garibi ortaçağ Mezopotamya mimarisinin bir 

özelliği olan mukarnas kubbelerin kent imgesinin belirleyici unsurları olduğunu 

aktarmıştır.290 Gerçekten de Erzurum kenti minyatüründe Nasuh’un hayali olarak 

tasvirlerde bulunması ve kentte var olan yapıları farklı bir mimari üslupla  tasvir 

etmesi, resimlenen diğer kentlere göre ilgi çekici bir durumdur. Nasuh burada Erzurum 

kentinde bir dönem var olan ve günümüzde hala etkisini mimari yapılarda gösteren 

İlhanlı Devleti’nin tarzını yansıtmak amacıyla böyle bir yol izlediği söylenebilir. 

Minyatürde sur içine alınmış kenti ortadan bölen ara surun üzerinde ve altında 

kalan bölümdeki konutlar ve diğer mimari yapıların birbirlerinden çok farklı şekilde 

tasvir edildiği görülmektedir. Ara surun üstündeki bölümde, kentte bulunan konutlar 

oldukça sade ve küçük boyutta tasvir edilirken, altta kalan bölümdeki konutlar çok 

renkli ve daha büyük boyutta tasvir edilmiştir. Aynı zamanda üstte kalan bölümün 

mimari elemanlarının kubbeleri yeşil ve oldukça süslü tasvir edilirken, altta kalan 

bölümdeki mimari elemanların kubbelerinin renkleri oldukça sade bir biçimde 

betimlenmiştir. Ayrıca Nasuh’un ticaret bakımından oldukça stratejik konumda olan 

Erzurum kentinde çarşı-pazar yapılarını tasvir etmemesi de oldukça ilginç bir 

durumdur. 

Konum olarak surlar ve surlardaki giriş açıklıkları baz alınarak bakıldığında 

ara surun üstte kalan bölümüyle altta kalan bölümünü Nasuh farklı açılardan tasvir 

etmiş olmalıdır. 

289 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 84. 
290 Kafesçioğlu Ersoy, Ç., “Rumi Kimliğin Görsel Tanımları: Osmanlı Seyahat Anlatılarında Kültürel 

Sınırlar ve Mimari Tarz”, Türklük Bilgisi Araştırma Dergisi, C.31, S. 2, Cambridge, 2007, s. 64. 
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Genel olarak Erzurum minyatürüne bakıldığında sur dışında bir yapılaşmanın 

olmayışı ilgi çekicidir. Erzurum Osmanlı Devleti’nin doğu vilayetlerinden biridir ve 

Doğu Anadolu’nun kesişme yollarının merkezindedir. Konumundan gelen önem ile 

savunma açısından kuvvetli olması beklenen kent, Bizans döneminden kalan kale 

içinde oluşmuş ve sonraki dönemlerde gereksinimler doğrultusunda tahkim 

edilmiştir.291 Kentin konumundan dolayı dönem dönem sürekli istilalara maruz 

kalması, kentte daimî olarak sur tahkimlerinin artmasına neden olmuştur. Kentin 3 kat 

savunma yapılarıyla (iç kale, dış surlar ve tabyalar) çevrili olması da buna bağlıdır. 

Kent geliştikçe sur dışına taşmış fakat sürekli güvenlik sorunu yaşanmıştır. 13. 

yüzyıldaki Moğol istilası, daha sonra Osmanlı hakimiyetindeki kentin Safeviler 

tarafından tehdit altında olması ve Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Rus 

işgalleri, kenti muhafaza etmek üzere sur ve tabyaların inşa edilmesine yol açmıştır. 

Bu bilgilere dayanarak Nasuh’un kentte bulunduğu yıllarda (1534-1536) gerçekten de 

sur dışı yapılaşma olmayabilir. Bir diğer olasılık da Nasuh’un sur dışında var olan 

yapıları sur içinde göstermiş olduğu düşüncesidir. 

291 İnan Ocak, Z., Tanyeli, G., “Erzurum Tabyaları ve Koruma Sorunları”, 5. Tarihi Eserlerin 

Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Bildiriler, Erzurum, 2015, s. 60. 
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Resim: 6.1: vr. 23b Erzurum Minyatürü 
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1 Numaralı Yapı: Erzurum Kalesi (Dış Surlar) 

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde yer alan Erzurum kenti surlarla 

çevrili olarak tasvir edilmiştir. Bu surlar kentin dış surlarıdır. Dış surları ortadan bölen 

bir sur daha vardır. Matrakçı Nasuh’un Anadolu kentlerinde gösterdiği sur tasvirlerine 

bakıldığında kenti ortadan bölen bir sur örneği sadece Niğde kentinin sur tasvirinde 

görülür (Ek: 1). 

Dış surların en üstte kalan duvarında altı dendanlı kule, ortada ise giriş açıklığı 

ve pencere açıklıkları bulunan, konik çatılı bir kule vardır. Sol taraftaki duvarda ve sağ 

taraftaki duvarda ise dörder dendanlı kule bulunur. Kenti ortadan bölen duvarın 

köşelerinde ve ortasında birer konik çatılı kule vardır. Ortada kalan konik çatılı kulenin 

ise giriş açıklığı bulunur. En altta kalan duvarın ortasında kente girişi sağlayan açıklık 

göze çarpar. Matrakçı Nasuh’un bu kale tasviri Erzurum kentinin dış surlarını temsil 

etmektedir (Resim: 6.2). 

Resim: 6.2: Erzurum surları tasviri (vr. 23b ayrıntı) 

Erzurum kentinde bugün ayakta kalan iç kalenin duvarlarıyla bir de kentin 

etrafında görülen sur parçalarından başka bir şey kalmamıştır. Halbuki Bizanslılar, 
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Saltuklular ve Anadolu Selçukluları yaptırdıkları kuleler ve yüksek duvarlar bugün 

ortadan kalkmıştır. Yalnız iç kale surunun güneye uzanan duvarındaki kule kalmıştır, 

burada Ebu İshak Kazruni’nin türbesi bulunmaktadır.292 

Erzurum Kalesi, M.415’te Antolius tarafından inşa edilmiştir. Burada daha 

önceden basit ve muhafaza tertibatı eksik bir kalenin bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Çünkü Erzurum’un, öteden beri askeri ve ticari yolların düğüm noktasında bulunması, 

mevkiinin muhafazaya elverişli olması, tarih boyunca güvenliğini muhafaza etmesi 

gibi sebepler dolayısıyla yerleşim yeri oluşundan itibaren, basit ve ilkel de olsa zaman 

ve imkân el verdikçe tahkim edilmiş olduğu kabul edilir.293 

İç kale, dış ve orta surların ortasında bir tepe üzerindedir. Günümüzde hala 

ayakta olan kalenin içinde tuğladan yapılmış, yüksek, sağlam, üzeri kurşunla kaplı 

külah ile örtülü “Kesikkule” adında bir kule vardır. Emir Saltuk’un eseri olan bu kule 

bugün saat kulesi olarak kullanılmaktadır.294 

Dış ve orta surlardan bazı kalıntılar günümüze ulaşmıştır. Dış ve orta surların 

önünde gerektiğinde kaldırılan tahta köprüler vardı. Müdafaa hendeği ancak bu 

köprülerle aşılıyordu.295 

Üçüncü sur, orta surun 30 metre içerisinde şehri çevirirdi. Bu iki sur arasına 

halk arasında “Beden Arası” denilirdi. Bunların arası 60 metre en, 10 metre 

derinliğinde bir müdafaa hendeği ile çevrilmişti. Sonradan hendekler dolduğu için 

beden aralarına evler yapılmıştır.296 

Surlardaki kapılar ise Tebriz Kapı, Gürcü Kapı, Erzincan Kapısı ve Yeni 

Kapı’dır. Tebriz Kapı, surların doğusunda, Çifte Minareli Medrese’nin doğuya bakan 

duvarının köşesi karşısında ve şimdiki halde görünen sur duvarlarıyla bu köşe 

arasındaki yoldaydı. Bu kapı H.1150/M.1734 tarihinde açılmıştır297 (Çizim: 6.1). 

 
292 Beygu, A. Ş., Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri, Bozkurt Basımevi, İstanbul, 1936, s. 19. 
293 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 118. 
294 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 118. 
295 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 118. 
296 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 119; Beygu, Erzurum Tarihi…, s. 19,20. 
297 Beygu, Erzurum Tarihi…, s. 21,22. 
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Çizim: 6.1: Erzurum kentinin sur ve tabyaları (H. Karpuz’dan) 

Kente uğrayan seyyahların Erzurum Kalesi ve surları hakkındaki notları ise 

şöyledir: 1403 senesinde İspanya Kralı III. Henry tarafından, Timur’u tebrik etmek 

için gönderilen elçi Ruy Gonzales de Clavijo 1404 yılında Erzurum’u da ziyaret 

etmiştir. Elçi kentteki surlar hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: 

 “Timur Bey’e ait olan şehir, bir ova üzerinde kurulu, kuleleri sağlam, taştan 

bir duvarla çevriliydi ve çok büyüktü.  Şehrin bir de kalesi olmakla birlikte 

çok kalabalık değildi.”298 

17. yüzyılın ilk yarılarında kenti ziyaret eden ünlü seyyah Jean Baptiste

Tavernier, surlar hakkında: 

 “Kale, bir yükseltinin üstünde çift surla çevrili. Kötü bir hendeği ve 

birbirlerine çok yakın, kare biçimli burçları var. Paşa burada oturuyor 

ve kale içindeki yapıların hepsi kötü durumda olduğu için çok kötü 

koşullarda barınıyor. Aynı surun içinde, bir tepenin üstüne küçük hisar 

yapılmış, burası yeniçeri ağasının evi, paşa buraya hiç karışamıyor.”299 

İfadelerinde bulunmuştur. 

Erzurum kalesi ve surları hakkında en detaylı bilgiyi veren seyyah Evliya 

Çelebi olmuştur. Çelebi Erzurum kalesi hakkında:  

298 Hancı, H., Seyyahların Gözüyle Erzurum, Er-Vak Yayınları, İstanbul, 2009, s. 44. 
299 Hancı, Seyyahların Gözüyle Erzurum, s. 51,52. 
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“Bayır üzerinde küfeki taşlı, çevresi iki kat sağlam hisardır, iki hisarın 

arası yetmiş adımdır ve çevresinde hendeği vardır. 80 adım enlidir ve 20 

zira derinliği vardır. Ama Gürcü Kapısı tarafı hendekleri derin değildir. 

Büyüklüğü ve çevresi tam 80.000 adımdır. Üç kapısı vardır. Batı tarafına 

Azerbaycan Kapısı, hendek üzerinden köprüden geçilir, iki kat demir 

kapılıdır. Biri de doğu tarafına yine hendek üzerinde köprüyle geçilir ki 

iki kat demir kapıdır. Bu iki kapı arasında Revan’ı fetheden on para 

balyemez topları vardır. Bir kapı da kuzey tarafına bakar, yine hendekten 

köprü ile geçilir. Gürcü Kapısı iki kattır. Ancak Tebriz Kapısı tarafında 

baş uzatmış iç kaleye bitişik olduğundan iç kale duvarı bir kattır ama 

gayet sağlam ve dayanıklıdır. Kirpi topları çoktur. Tamamı Darağacı 

Mahallesi’ne ve Gümüşlü Kümbet tarafına bakar toplardır. Gayet yüksek 

olmayan iç kaledir. Dış kaleye karşı göklere doğru uzanmış bir tuğla 

minare gibi yüksek kulesi vardır. Kesik Kule adıyla ünlenmiş, üstü tahta 

örtülü bir yüksek köşktür. On adet uzun boylu topları var ki kalenin dört 

tarafındaki sahralarda kuş uçurtmaz insanı habersiz gezdirmez. Zira 

gayet yüksek uzun kuledir. Boyu yüz ziradır derler. Bu iç kale duvarının 

boyu 60 zira yüksekliğidir. Başka duvarları kırkar ellişer zira 

yüksekliktedir. Kalenin çevresi, iki katında 210 sağlam kule ve 2080 

bedendir ve hepsi kurşun mazgallı beden girintileridir. Kalede toplam 

1700 hane vardır. Tamamı toprak örtülü eski tarz evlerdir.”300 

ifadelerini verir. 

Kâtip Çelebi ise, Erzurum kenti ve kalesinden:  

“Bu şehrin kalesinin içinde eski şehir ve yeni bir cami bulunmaktadır. 

Şehrin üç kapısı vardır. Birisi Tebriz Kapıdır.  Tebriz Kapısı içinde 

meşhur kubbeli bir kilise bulunur, kapının kuzey tarafında ve dışında 

ise kapıya yakın yerde Şamhane-i Çene denilen bir su vardır. Bu su taş 

teknelere dökülür. Diğeri Gürcü Kapısı ve üçüncüsü ise Erzincan 

Kapısıdır.”301 şeklinde bahsetmiştir. 

18. yüzyılın başlarında kente araştırma için gelen botanik profesörü Joseph de 

Tournefort:  

 
300 Seyahatname, II, s. 238,239. 
301 Cihannüma, II, s. 656. 
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“Erzurum’un surları çift duvarlı, dörtgen ya da beşgen kulelerle 

savunuluyor ama hendekler ne derin ne de bakımlı. Beylerbeyi ya da 

eyaletin paşası, oldukça bakımsız eski bir sarayda oturuyor. Yeniçeri 

ağası kentin yukarısındaki bir çeşit hisarda bulunuyor.”302 demiştir. 

Fransız Diplomat Victor Fontainer’in 1827’deki Erzurum ziyaretinde Erzurum 

kalesi ve surları hakkında şu ifadelerde bulunmuştur:  

“Şehrin Tebriz Kapı, Gürcü Kapı, Erzincan Kapı ve Kars Kapı adlarıyla 

anılan dört kapısı vardır. Bu kapıların hepsi kırk beş dakikada 

dolaşılabilir. Şehrin merkezine iç kale yapılmıştır. Rumlar kaleye “Kaly-

Kula” adını vermişlerdir. Bu ad kalenin yapımında çok emeği geçen bir 

kadına aittir. Kale yüksek surlarla ve savunma hendekleriyle çevrilidir. 

Anadolu’da saat kulesi gördüğüm tek şehir Erzurum şehridir. Ancak 

bakımı ihmal edildiği için bu kule ve üzerindeki saat çok iyi değildir.”303 

19. yüzyılın ilk yarısının sonlarında Erzurum’daki konferansa İngiltere adına

delege olarak katılan Robert Curzon “Armenia” adlı seyahatnamesinde Erzurum kenti 

hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Curzon kent için şu ifadelerde bulunmuştur: 

“Erzurum Deve Dağı diye adlandırılan bir dağın eteklerinde, küçük 

tepeler üzerine kurulmuş. Asıl şehir neredeyse kare şeklinde. Şehri, 

üzerine beşgen şekilli kuleleri olan iki duvar çevreliyor. Şehrin güney 

kısmında yıkılmış duvarlar hariç, diğer kenarların her birinde bu 

kulelerden 20 tane var. Kare şekilli iç kale, bu duvarların içindeki bir 

tepenin üzerinde bulunuyor. Paşa, kadı gibi yöneticilerin oturduğu 

evlerden başka, bazı eski binalarla birlikte hapishane de burada yer 

alıyor. Duvarları çevreleyen ve içi çöple dolu hendeklerin dışında 

nüfusun büyük bir kısmının oturduğu mahalleler sıralanmış. Rus işgaline 

karşı, savunma amaçlı olarak, bütün mahalleleri de içine alan çok derin 

ve geniş yeni bir hendek açılmışsa da bu hendeğin iç kenarlarında 

duvarlarla desteklenmiş sağlam siperler olmadığı için, büyük emekler 

harcanarak açılan bu çukurun pek işe yaradığı söylenemez.”304 

302 Hancı, Seyyahların Gözüyle Erzurum, s. 102. 
303 Hancı, Seyyahların Gözüyle Erzurum, s. 118. 
304 Hancı, Seyyahların Gözüyle Erzurum, s. 146,147. 
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Değerlendirme 

Yukarıdaki Erzurum Kalesi ve surları hakkında tarihi kaynaklardan ve 

seyyahlardan alınan bilgilerden, bugün günümüze ulaşabilen iç kale, minyatürde tasvir 

edilmemiştir. Nasuh’un Anadolu’nun bazı kentlerinde var olan iç kaleleri tasvir 

etmediğinden daha önce bahsedilmişti. Ayrıca kentin üç katlı surları ve hendekleri de 

minyatürdeki sur betimlemesinin tek kat oluşu ve hendeksiz olmasıyla 

örtüşmemektedir. Fakat tasvirdeki surların genel hatları, giriş açıklıkları ve ara surun 

var oluşu, Erzurum surları hakkında verilen bilgileri büyük ölçüde doğrular 

niteliktedir. Nasuh’un, kenti ortadan bölen surların üst bölümünde ve alt bölümünde 

kalan alanları iki ayrı açıdan tasvir ettiği düşünülmektedir. Surların en üstünde bulunan 

açıklık, orijinalinde Erzurum surlarının kuzeyinde kalan Gürcü Kapı olmalıdır. En 

alttaki açıklık ise orijinalinde surların güneydoğusunda bulunan Tebriz Kapı olmalıdır. 

Surların güneyinde bulunan Yeni Kapı 18. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı için tasvirde 

yeri aranamaz. Özellikle Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda kentin üç kapısı olduğundan 

bahsetmesi minyatürdeki üç kapı betimlemesiyle örtüşmektedir. Minyatürdeki ara 

surun ise hangi dönem önemini yitirip ortadan kalktığı bilinmemektedir. Fakat burada 

Nasuh’un kent minyatüründe ara suru tasvir etmesi, surlar hakkında yazılı kaynaklarda 

geçen ara sura ait tek görsel olma özelliğini taşır. Erzurum kentine ait diğer görsellerde 

kent surları belirgindir. Ancak ara sur betimlemelerine rastlanmamaktadır.  

2 Numaralı Yapı: Şabahane Çeşmesi 

Matrakçı Nasuh’un Erzurum kenti minyatüründe ara surun üst tarafında enine 

dikdörtgen formlu abidevi bir su yapısı bulunur. Ön cephesinde yan yana yedi yuvarlak 

formlu kemer vardır ve her bir kemer gözünde altın renkli yedi musluk vardır. 

Musluklardan akan su alttaki yalağa dolar ve yalaktaki giderden kentin aşağısına, ara 

surun altından geçerek, kentin içinde ara sur boyunca uzanan bir nehre karışır (Resim: 

6. 3). Erzurum kentini ele alan tarihi kaynaklarda ve kente uğrayan seyyahların

anlatımlarında kentin su bakımdan oldukça zengin olduğundan bahsedilmektedir. 

Minyatürde anıtsal nitelikte olan bu çeşmenin var olması ve surların içinden ve 

dışından nehirlerin geçmesi bu durumu destekler niteliktedir.  
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Resim: 6.3: Şabahane Çeşmesi tasviri (vr. 23b ayrıntı) 

Erzurum kentine ait çeşmelere bakıldığında en erken tarihli çeşme Çifte 

Minareli Medrese’ye aittir (13. yüzyıl sonu- 14. yüzyıl başı).  Kentteki diğer çeşmeler 

Osmanlı dönemine aittir. Bu dönemin en erken tarihli çeşmesi ise 16. yüzyılın ikinci 

yarısına ait kitabesi olan Şabahane (Şafiiler) Çeşmesi’dir.305 

Kentte bulunan çeşmelerin bir kısmı duvara bitişik bir kısmı da müstakil olarak 

inşa edilmiştir. Bu çeşmelerden farklı mimari formuyla öne çıkan çeşme, Şabahane 

Çeşmesi’dir. Şabahane Çeşmesi’nin kendine has formuyla Nasuh’un tasvir ettiği su 

yapısı birbiriyle oldukça benzemektedir. Tasvir Şabahane Çeşmesi’ni temsil ediyor 

olmalıdır. 

Şabahane Çeşmesi, Taşmağazalar Caddesi’nin başında, Şafiiler Camii’nin306 

altında bulunmaktadır.307 Çeşmenin altı yüzünün ikisinde kitabe bulunur. Soldan ikinci 

çeşme üzerindeki kitabede, H.964/M.1556 yılında Kanuni Sultan Süleyman 

zamanında çeşmenin Yakup isimli biri tarafından yapıldığı yazmaktadır. Sağdan 

birinci çeşme üzerindeki kitabede ise çeşmenin H.1205/M.1790 yılında Hafız 

Süleyman isimli biri tarafından yaptırıldığına dair bilgi vardır.308 

 
305 Yurttaş, H., Özkan, H., Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları, ESKİ Genel Müdürlüğü, 

Erzurum, 2002, s. 4,5. 
306 Yapı Hacı Muhammed Ağa tarafından 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaptırılmıştır. 
307 Yurttaş, Özkan, Tarihi Erzurum Çeşmeleri…, s. 164. 
308 Konyalı, İ. H., Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum, s. 174. 



194 
 

Orijinalinde on bir gözden oluşan bu çeşmenin caminin altında tuvalet alanının 

açılması amacıyla 5 gözü yıkılmıştır309  (Fotoğraf: 6.1). Günümüzde cami duvarı ile 

bitişik yan yana altı çeşme yer almaktadır. Doğuya bakan, kesme taşlarla birbirine 

bitişik altı çeşmeden oluşan dizininin, üst kısımlarında mukarnas süsleme yer alır. 

Çeşme nişleri sivri kemerlidir. Kilit taşları üzerinde bitkisel, geometrik ve figürlü 

süslemeler bulunur. Lüleler pirinçten yapılmış olup, tekne kısımları toprağa 

gömülüdür. Artık sular teknelerin alt tarafında açılan deliklerden birbirine geçmek 

suretiyle en kuzeydeki teknede toplanır, oradan da kanalizasyona verilir. Çeşmenin su 

kaynağı kentin iç kalesinin altındadır.310 

 

Fotoğraf: 6.1: Şabahane Çeşmesi’nin eski görüntüsü 

Değerlendirme 

Bugün Erzurum iç kalesinin doğusunda bulunan yapının su kaynağını kaleden 

aldığı yukarıda belirtilmiştir. Fakat minyatürde iç kale tasviri olmadığı için konum 

olarak karşılaştırma yapılamamaktadır. Fakat H. Karpuz’un oluşturduğu Erzurum 

kenti dış surlarının planına göre Şabahane Çeşmesi’nin doğu yönde Tebriz Kapısının 

kuzeyinde surların iç kesiminde olduğu görülmektedir (Çizim: 6.2). Kâtip Çelebi, 

Tebriz Kapısının dışında, kuzeyinde kalan “Şamhane Çeşmesi” isimli bir çeşmeden 

bahsetmiştir.311 Kâtip Çelebi’nin bahsettiği Şamhane Çeşmesi’nin bugünkü Şabahane 

Çeşmesi olduğu açıktır. Karpuz’un planındaki Şabahane Çeşmesi’nin konumuyla 

 
309 Meşe, F., “Erzurum Şabakhane Çeşmesi”, Erzurum Sevdası Dergisi, S. 6, Erzurum, 2019 s.13. 
310 Yurttaş, Özkan, Tarihi Erzurum Çeşmeleri…, s. 165. 
311 Kâtip Çelebi, Cihannüma II, s. 656. 
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Çelebi’nin ifadelerinde geçen çeşmenin konumu örtüşmektedir. Karpuz’a göre çeşme 

surlara çok yakın konumda fakat surların dışındadır. Çelebi’nin ifadelerinde ise 

surların yakınında ama surların içindedir. Nasuh’un tasvirinde ise çeşme dış surların 

içerisinde ara surların üst kısmında belirir.  Buradan Karpuz’un planından, Çelebi’nin 

ifadelerinden ve Nasuh’un tasvirinden alınan bilgilerle Şabahane Çeşmesi’nin surların 

yakınında olduğu anlaşılır. Fakat anlatılarda konum olarak bir karışıklık söz 

konusudur.  

Altı bitişik kemer içine alınmış çeşmelerden ikisinin üzerinde kitabeleri 

bulunmasına karşın diğer dört çeşmede kitabe bulunmamaktadır. Yapının kesin olarak 

ne zaman yapıldığına dair ve onarımlarıyla ilgili bilgiler de yoktur. Üzerinde yer alan 

yapıyla birlikte incelendiğinde, caminin sonradan yapıldığı bilinidiği için çeşme 

önceden tek başına bir yapı olarak inşa edilmiştir. Ayrıca yapı farklı dönemlerde 

değişiklikler de geçirmiş olabilir. Minyatürdeki su yapısıyla karşılaştırıldığında bugün 

çeşmelerin nişleri sivri kemerli olmasına karşın minyatürde bu nişler basık kemerlidir 

ve yapıdaki ufak süsleme detaylarının da minyatürde karşılığı yoktur. Minyatürde yedi 

kemer içine alınmış çeşme diziniyle Şabahane Çeşmesi’nin orijinalinde çok sayıda 

kemer içine alınmış çeşme dizini, form olarak birbirleriyle oldukça örtüşür. 

Musluklardan akan su aşağıdaki ortak bir yalak kısmına dökülür ve bir giderden 

aşağıya akar. Orijinal yapıda her bir musluğun ayrı bir yalak kısmı vardır. Burada 

birtakım değişikliklerin olduğu öngörülür. Şabahane Çeşmesi’nin üzerine cami 

yapılmadan önceki tek halini gösteren yapı tasviri Erzurum kenti minyatüründe en 

Çizim: 6.2: Osmanlı dönemi Erzurum çeşmelerinin konumları (H. Karpuz’dan işlenerek) 
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dikkat çekici yapı tasvirlerinden biridir. Abidevi boyutta resmedilen yapı anlaşılacağı 

üzere döneminin önemli sosyal yapıları arasında yer alıyor olmalıdır. Buradan 

Nasuh’un Şabahane Çeşmesi’ni temsilen bir betimlemede bulunduğu açıkça 

anlaşılmaktadır. 

Erzurum Şabahane Çeşmesi’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 6.2) ve minyatürdeki 

yapının görüntüsü (Resim: 6.4) aşağıdadır. 

  

Fotoğraf: 6.2: Erzurum Şabahane Çeşmesi 

(http://www.erzurumyenigun.com/erzurum-un-en-gozde-suyu-sabahane-de-

52525h.htm) 

Resim: 6.4: Şabahane Çeşmesi tasviri (vr. 23b ayrıntı) 
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3 Numaralı Yapı: Küçük Hamam 

Matrakçı Nasuh’un Erzurum kenti minyatüründe yukarıda bahsedilen su 

yapısının solunda bir hamam tasviri bulunmaktadır. İki bölümden oluşan yapının 

solundaki bölüm kare formlu ve düz örtülüdür. Ön cephesinde giriş açıklığı ve pencere 

açıklıkları bulunur. Burası hamamın soyunmalık bölümü olmalıdır. Sağına bitişik 

bölümde ise üzeri kubbelerle örtülü, sıcaklık bölümü olarak düşünülen yapı vardır. 

Kubbelerin üzerinde fil gözleri rahatça ayırt edilebilmektedir (Resim: 6.5). 

 

Resim: 6.5: Küçük Hamam tasviri (vr. 23b ayrıntı) 

Konyalı, Erzurum kenti Osmanlı Devleti’nin yönetimi altına girdiğinde, kentte 

var olan hamamların hepsinin harap durumda olduğunu dile getirir. Ayrıca Yavuz 

(1512- 1520) ve III. Murad (1574- 1595) dönemindeki vakıf kayıtlarında da bu 

durumun belirtildiğini aktarmıştır. Ayrıca Konyalı, Yakutiye Medresesi, Ahmediye 

Medresesi, Ulu Camii ve Ebu İshak Kazruni Türbesi vakıflarında geçen hamamların 

da harap durumda olduğunu söyler.312 

Evliya Çelebi, Erzurum kentinde iki hamamdan bahsetmiş, bunlardan birinin 

Paşa Sarayı’na ait olan hamam, diğerinin kentin meşhur olan hamamı Cafer Efendi 

Hamamı olduğunu aktarmıştır.313 

Kentte var olan hamamlar ise, Kırkçeşme Hamamı, Pastırmacı (Fuadiye) 

Hamamı, Çiftegöbek Hamamı, Tahta Hamamı, Asker Hamamı, Lala Paşa (Çöplük) 

Hamamı, Murat Paşa Hamamı, Saray Hamamı, Gümrük Hamamı, Küçük Hamam, 

 
312 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum…, s. 280. 
313 Seyahatname, II, s. 239,242. 
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Hanım Hamamı, Şeyhler Hamamı ve Boyahane Hamamı’dır. Ayaspaşa Hamamı ve 

Karakullukçu hamamları ise yıktırılan hamamlardır.314 

Boyahane Hamamı, Taş Han yakınında, Boyahane Camii’nin bitişiğinde, 1566 

tarihlidir.315 Lalapaşa Hamamı (Çöplük Hamamı), Tebriz Kapı semtinde bulunur. 

Kitabesi olmayan yapının 16. yüzyılda yapılmış olduğu düşünülmektedir.316 

Kırkçeşme Hamamı, Kırkçeşme Mahallesi’nde bulunur. Taş Hanı (M.1544-1560?) 

yaptıran Rüstem Paşa’nın hayır eserleri arasındadır. 16. yüzyılda yapıldığı 

düşünülmektedir.317 Küçük Hamam, Ali Paşa Mahallesi’nde bulunur. Kesin 

olmamakla birlikte 16. yüzyılda yapılmış olmalıdır.318 17. yüzyıl ve sonrasına ait 

hamamlar Saray Hamamı, Gümrük Hamamı, Çiftegöbek Hamamı, Şeyhler Hamamı, 

Tahta Hamamı, Pastırmacı Hamamı ve Hanım Hamamı’dır. 319 

Yukarıda Erzurum kentinde bilinen tüm hamamlardan 16. yüzyılın ilk 

yarısında yapıldığı düşünülen hamamlar, Küçük Hamam, Kırkçeşme Hamamı, 

Lalapaşa Hamamı, Pastırmacı (Fuadiye-Erzurum) Hamamı ve Askeri Hamam’dır. 

Kırkçeşme Hamamı’nın Taş Han’la bağlantılı olarak Rüstem Paşa’nın hayır eserleri 

arasında olduğundan, tarihlemesinde tartışmalar vardır. Hanın Rüstem Paşa’nın görevi 

süresinde 1544- 1560 yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir. Fakat Mehmet 

Nusret’in Yemen fatihi Rüstem Paşa’dan bahsetmesi ve neşrettiği kitabenin tarih kısmı 

M.1534-35 yıllarını göstermesini Konyalı, hayali olarak düşünüp Yemen fatihi 

Rüstem Paşa’nın başka biri olduğunu aktarmıştır.320 Bu durumda Kırkçeşme 

Hamamı’nın M.1534-36 yıllarında yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Diğer hamamlardan Lalapaşa Hamamı, Lala Paşa Camii ile birlikte 

tarihlendirildiği düşünülürse M.1562-63 yıllarında yapılmış olabilir. Bu tarihleme de 

minyatürün meydana getiriliş tarihiyle (1537) örtüşmemektedir. Askeri Hamam 

konum olarak bakıldığında kentin surlarının dışında, güneyde bulunmaktadır. Buradan 

sonuçla Askeri Hamam da tasvirdeki yapıyla konum olarak örtüşmemektedir. Küçük 

 
314 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum…, s. 281. 
315 Ünal, R. H., “Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir İnceleme”, A.Ü. Edebiyat 

Fakültesi Araştırma Dergisi, S. 6, Erzurum, 1973, s. 130. 
316 Ünal, Erzurum İli Dahilindeki…, s. 130,131. 
317 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum…, s. 282; Ünal, Erzurum İli Dahilindeki…, s. 132. 
318 Ünal, Erzurum İli Dahilindeki…, s. 134. 
319 Ünal, Erzurum İli Dahilindeki…, s. 134-136. 
320 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum…, s. 288. 
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Hamam kentin kuzeyinde, Gürcü Kapı tarafındadır. Konyalı, Kuyucu Murat Paşa’nın 

vakıflarında olan Küçük Hamam’ın, Murat Paşa Camii’nin kıble tarafında olduğunu 

aktarmıştır.321 Fakat bu hamam Murat Paşa Hamamı’dır. Konum olarak Murat Paşa 

Camii ile hamamı, surların güneyinde, Murat Paşa Mahallesi’nde bulunduğundan 

Küçük Hamam ile Kuyucu Murat Paşa’nın vakıflarında geçen hamamın iki farklı yapı 

olduğu ve birbiriyle ilgisi bulunmadığı düşünülebilir. Sonuç olarak tasvirdeki yapı 

Gürcü Kapı tarafında bulunan Küçük Hamam’ı temsil ediyor olabilir. Bu görüşü 

destekleyen bilgi, daha önce kent surlarına ait tasvirde en üstteki surlarda bulunan 

kapının Gürcü Kapı olduğu belirtilmişti ve tasvir edilen hamam da bu kapının oldukça 

yakınında bulunmaktadır.  

Küçük Hamam adı gibi küçüktür.322  Klasik hamam tipolojisine uygun olarak 

inşa edilen hamam soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık birimlerinde meydana gelir. Hamam 

dönem dönem onarım gördüğü için plan özelliklerinde birtakım değişiklikler 

yapılmıştır.323 (Çizim: 6.3). 

 

Çizim: 6.3: Küçük Hamam planı (Z. Köşklü ve S. Çınar’dan) 

Değerlendirme 

Yukarıda kaynaklarda kentte adı geçen hamamların bilgilerinden konum 

olarak, Küçük Hamam’la Nasuh’un tasvir ettiği hamamın konumu örtüşmektedir. 

Nasuh’un hamamı, kentte alt surların üstünde tasvir ettiği diğer hamama göre oldukça 

 
321 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum…, s. 282,283. 
322 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum…, s. 283. 
323 Ünal, Erzurum İli Dahilindeki…, s. 134. 
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küçük resmetmesi dikkat çekicidir. Adından da anlaşılacağı gibi Küçük Hamam’ın 

gerçekten de küçük oluşuyla Nasuh’un hamam tasviri örtüşmektedir. Yapı çok sayıda 

onarımdan geçtiği için orijinal hali hakkında çok fazla bir bilgi yoktur. Fakat hamamın 

sıcaklık bölümünün her hamamda olduğu gibi kubbeyle örtülü oluşu, tasvirdeki 

hamamın sıcaklık bölümünün kubbeli oluşuyla benzerdir. Nasuh Küçük Hamam’ı 

temsil eden bir tasvirde bulunmuş olmalıdır. Yine de bu hamamın gerçekten de Küçük 

Hamam olduğuna dair bir kesin sonuç çıkarılamaz. 

Erzurum Küçük Hamam’ın günümüz görüntüleri (Fotoğraf: 6.3, 6.4) ve minyatürdeki 

yapının görüntüsü (Resim: 6.6) aşağıdadır. 

Fotoğraf: 6.3: Erzurum Küçük Hamam soyunmalık bölümü 
(https://erzurumportali.com/shf/278/Kucuk-Hamam) 

Fotoğraf: 6.4: Erzurum Küçük Hamam’ın sıcaklık bölümü kubbesinin görünümü 

(https://www.google.com/maps/uv?pb...) 
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4 Numaralı Yapı: İsimsiz Hamam 

Matrakçı Nasuh’un Erzurum kenti minyatüründe yukarıda bahsedilen hamam 

tasvirinden ayrı olarak ara surun altında, Tebriz Kapı olabileceği düşünülen kapının 

solunda bir hamam tasviri daha vardır. Oldukça büyük boyda tasvir edilen yapı 

muhtemelen soyunmalık ve sıcaklık bölümleriyle birlikte tasvir edilmiştir. 

Soyunmalık bölümü, dikdörtgen formludur. Düz örtülüdür ve üzerinde aydınlatma 

feneri bulunur. Ön cephesinde giriş açıklığı ve pencere açıklıkları da vardır. Soluna 

bitişik sıcaklık bölümü, kare formludur ve üzerinde iki kubbesi bulunur. Bu kubbelerin 

üzerlerindeki fil gözleri net bir biçimde göze çarpmaktadır (Resim: 6.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim: 6.6: Küçük Hamam tasviri (vr. 23b ayrıntı) 

Resim: 6.7: İsimsiz hamam tasviri (vr. 23b ayrıntı) 
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta, daha önce bahsedilen, Erzurum 

kentinde var olan hamamlardan Ebu İshak Kazruni Türbesi ile ilişkili olan hamamdır. 

Hamam tasvirinin üst solunda, sur üzerinde gösterilmiş bir türbe tasviri dikkat çeker. 

Daha önce surlar hakkındaki notlarda Konyalı’nın bahsettiği Erzurum kentinde var 

olan türbelerden sur üzerine yapılan bir türbe, Ebu İshak Kazruni Türbesi’dir. 

Ebu İshak Kazruni Türbesi, Erzurum surlarının Çifte Minareli Medrese’ye 

doğru uzanan duvarının bir burcunda inşa edilmiştir. Surların beden burçları buradan 

güneye doğru uzanırdı. Çifte Minareli Medrese’nin doğu tarafı da surun bu beden ve 

burçlarına dayanırdı. Yol yapma çalışmalarında kale duvarının türbe yapılan 

burcundan Çifte Minareli Medrese’ye kadar olan kısmı yıkılmıştır. Kalenin burcu 

sonradan türbe haline getirilmiştir.324 Burç içerisine yapıldığı için düzgün olmayan 

beşgen planlı türbenin üzeri iki farklı örtüyle kapatılmıştır. Orta kısım dört sivri 

kemerle kareye dönüştürülmüş üzeri kubbe ile örtülmüş, kalan uç kısmın üzeri ise eğri 

bir sivri tonoz ile kapatılmıştır325 (Fotoğraf: 6.5). 

 

 

 

 

 

  

 

H.1000/M.1591-1592 tarihli, Hüseyin adlı bir kişiye ait defterde, türbeyle ilgili 

vakıf kayıtlarında Ebu İshak Kazruni’ye ait hamam ve zaviye olduğu gösterilmiştir. 

Hamamın Tebriz Kapısı köşesinde harap durumda olduğu aktarılmıştır.326 Bu kayda 

göre minyatürde sur üzerinde tasvir edilen türbenin Ebu İshak Kazruni Türbesi, Tebriz 

 
324 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum…, s. 393. 
325 Yurttaş-vd, Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 161. 
326 Beygu, Erzurum Tarihi…, s. 140. 

Fotoğraf: 6.5: Surlara inşa edilmiş Ebu İshak Kazruni Türbesi 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/erzurum/gezilecekyer/ebu-shak-kazeruni-hz-turbesi) 
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Kapısı olduğu düşünülen kapının yanındaki hamam tasvirinin ise türbenin 

vakfiyelerinde geçen hamam olduğu ortaya çıkmaktadır. Hamam günümüze 

ulaşamamış olduğu için mimari detayları hakkında bir bilgi de yoktur. Fakat Nasuh’un 

bu hamam tasvirine bakılarak, hamamın soyunmalık bölümünün düz örtülü olduğu ve 

bir aydınlatma fenerinin bulunduğuna dair bilgiler ortaya çıkarılabilir. Ayrıca Tebriz 

Kapı, Ebu İshak Kazruni Türbesi ve bu hamamın gerçekteki konumlarına bakıldığında 

birbirlerine ne kadar yakın oldukları ortadadır.  Bu durumun türbe, hamam ve Tebriz 

Kapısı olarak düşünülen kapı betimlemelerinin minyatürdeki konumlarına bakılarak 

yapıların ne kadar gerçekçi olarak yansıtıldığı açıkça görülmektedir (Resim: 6.8). 

 

Resim: 6.8: Sol tarafta uzanan surlar üzerindeki kubbeli yapıyla, 4 numaralı hamam ve sur kapısının 

minyatürdeki konumları (vr. 23b ayrıntı) 

5 Numaralı Yapı: Çifte Minareli Medrese 

Matrakçı Nasuh’un Erzurum minyatüründe surların alt kısmında, Tebriz Kapısı 

olduğu düşünülen kapının sağında ve kapıya oldukça yakın çifte minareli bir yapı 

tasviri bulunmaktadır. Ön tarafta dikdörtgen formlu, düz örtülü ve pencere açıklıkları 

bulunan mekân vardır. Bu mekânın gerisinde, daha yüksek ve yuvarlak kemerli 

pencere açıklıkları bulunan düz örtülü bir mekân daha bulunur. Hemen gerisinde ise 

daha yüksek, yuvarlak kemerli pencere açıklıkları bulunan, kurşun renkli, dilimli 

soğan kubbeyle örtülü bir mekân tasviri göze çarpar. Ön mekânın sağında solunda 

bulunan minarelerin ikisi de aynı formda tasvir edilmiştir. Kaide, pabuç, gövde, şerefe, 

petek ve külah kısımları rahatça ayırt edilebilen minarelerin her kısmında süslemeler 
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bulunmaktadır. Gövde ve petekte bulunan süslemeler dikkat çekicidir. Fakat daha önce 

de aktarıldığı gibi Nasuh bu süslemeleri hayali olarak tasvir etmiştir (Resim: 6.9). 

Yukarıda 4 numaralı yapıdan bahsedilirken türbe, hamam ve kapı tasvirinin 

birbirleriyle bağlantılı olduğu aktarılmıştı ve kapı tasvirinin de Tebriz Kapısı olduğu 

ileri sürülmüştü. Bu durumda Erzurum kentine ait surların planına bakıldığında 

(Çizim: 6.1) Tebriz Kapı yakınındaki çifte minareye sahip olan tek yapı Çifte Minareli 

Medrese’dir. Minyatürdeki yapı tasviri de Çifte Minareli Medrese’nin temsili 

olmalıdır. 

 

Resim: 6.9: Erzurum Çifte Minareli Medrese tasviri (vr. 23b ayrıntı) 

Çifte Minareli Medrese, Erzurum kent merkezinde, Tebriz Kapı semtinde 

bulunur. Kenti çevreleyen dış surların doğu kısmına bitişik olarak inşa edilen 

medresenin girişi, Tebriz Kapı tarafına açılmaktadır.327 İnşa tarihi kesin olarak 

bilinmemekle birlikte Beygu’nun arşiv kayıtlarından aktardığı bilgiye göre inşa tarihi 

 
327 Yurttaş-vd, Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 111. 
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M.1253’tür.328 Ünal, süsleme özellikleri ve bazı küçük mimari ayrıntılar göz önüne 

alındığında yapının M.1250 tarihinden önce inşa edilmiş olamayacağını ve yapının 

M.1250-M.1275 yılları arasında inşa edilmiş olabileceğini ileri sürmüştür.329 

 Dört eyvanlı, açık avlulu medreseler grubunda yer alan yapının batı 

cephesinde yedi öğrenci odası, bir mescit ve büyük oda yer alır. Girişin tam karşısında 

yer alan, oldukça derin ve yüksek tutulan ana eyvan ve onun güneyinde türbe yer alır. 

Ana eyvanın girişinde inşa edilen türbenin farklı taştan yapılmış olması, eyvandan 

sonra yapıldığını gösterir.330  

Kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilen medresenin girişi kuzey yöndedir. 

Cephe ortasında anıtsal nitelikli, mukarnas kavsaralı taçkapı, iki yanda yükselen 

minarelerin kürsüleri ile bütünleşmiştir. Taçkapı bir silme ile belirlenmiş olan kuşatma 

kemeri, gövdesi palmetlerle süslü, iki katlı başlıklara sahip köşe sütunceleri ile 

sınırlanmıştır.331 

Minare kaideleri, cephe duvarının üst kesimindeki silme hizasına kadar düzgün 

kesme taşlarla kaplıdır. Kürsülerin bu hizadan yukarıda kalan kesimleri tuğla ile inşa 

edilmiş, cephe ve yan yüzlerine süsleme panoları yerleştirilmiştir. Bu panolardaki 

süslemeler tuğla ve çini mozaiklerle yapılmıştır. Tuğla minarelerin gövdeleri yivlidir. 

Doğudaki minarenin gövdesi üzerinde sarmal yivlidir, diğerinde ise baklava motifleri 

göze çarpar.332 

Medresenin güneyinde yer alan ve eyvana bitişik olarak inşa edilen türbe 

boyutlarıyla Anadolu Selçuklu çağının en büyük mezar anıtıdır. Dışta ve içte onikigen 

gövdeye sahip olan türbeye ana eyvanın taban duvarında yer alan iki yönlü 

merdivenlere sahip kapıyla girilmektedir333 (Çizim: 6.4). 

 
328 Beygu, Erzurum Tarihi…, s. 130. 
329 Ünal, Erzurum İli Dahilindeki…, s. 90. 
330 Yurttaş-vd, Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 111,112. 
331 Yurttaş-vd, Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 114. 
332 Yurttaş-vd, Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 114. 
333 Yurttaş-vd, Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 115. 



206 

Çizim: 6.4: Erzurum Çifte Minareli Medrese planı (R. H. Ünal’dan) 

Değerlendirme 

Yukarıda değinilen Çifte Minareli Medrese’nin plan özellikleri ve tasvirdeki 

yapının plan özellikleri karşılaştırıldığında, tasvirdeki yapı arka arkaya sıralanan üç 

birimden oluşmaktadır. Minareler en öndeki birimin yanlarına bitişik vaziyettedir. 

Çifte Minareli Medrese’de ise minareler ön cephe köşelerinden değil taçkapının 

yanlarından yükselmektedir. Minarelerin süsleme unsurlarını Nasuh hayali olarak 

tasvir ettiği için orijinal minareyle tezyinat karşılaştırılması yapılamamaktadır. Fakat 

Nasuh’un hayali olarak yapmış olduğu süslemeler minarelerin o dönemde süslemeli 

olduğu düşüncesini doğrulamaktadır. 

Tasvirdeki yapının ön biriminde herhangi bir giriş açıklığı veya taçkapı yoktur. 

Bu yüzden Çifte Minareli Medrese’nin taçkapısıyla karşılaştırma yapılamamaktadır. 

Ortada kalan birim ise Çifte Minareli Medrese’nin ikinci katını, en sondaki kubbeli 

birim ise Çifte Minareli Medrese’nin türbesini temsil ediyor olmalıdır. Burada Nasuh 

medrese içinde var olan birimleri izleyiciye daha net gösterebilmek adına tasviri arka 

arkaya üç birim olarak sıralamış olmalıdır. Daha önce bahsedildiği gibi Selçuklu 

mimarisini tanımayan Nasuh, medreseyi gerçekçi olmaktan öte şematik bir şekilde 

tasvir etmiştir. Fakat tasvirle medrese karşılaştırması yapıldığında medresenin o 

dönemde nasıl göründüğü ana hatlarıyla izleyiciye yansıtılmıştır. 
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Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 6.6) ve 

minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 6.10) aşağıdadır. 

Fotoğraf: 6.6: Erzurum Çifte Minareli Medrese 

(https://www.turizmguncel.com/haber/) 

Resim: 6.10: Erzurum Çifte Minareli Medrese tasviri (vr. 23b ayrıntı) 
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6 ve 7 Numaralı Yapılar: Yakutiye Medresesi ve Sultaniye Medresesi 

Matrakçı Nasuh’un Erzurum kenti minyatüründe kenti ortadan bölen ara surun 

gerisinde, sağ ve sol yanda, Çifte Minareli Medrese’yi temsil ettiği düşünülen yapı 

tasviriyle neredeyse aynı formda resmedilen iki yapı göze çarpar. Soldaki yapı, arka 

arkaya üç birimlidir. Öndeki birim, dikdörtgen formlu, düz çatılıdır. Giriş açıklığı 

olmayan birimin ön cephesinin alt kısmında, sağda ve solda kare formlu pencere, üstte 

ise yuvarlak kemerli üçer pencere bulunur. Yanlarda bitişik birer minare vardır. 

Minarelerin kaide, papuç gövde, şerefe, petek ve külah bölümleri ayırt 

edilebilmektedir. Ayrıca ikişer şerefeleri bulunur. Üzerlerinde herhangi bir süsleme 

unsuru yoktur. Hemen arkadaki birim düz örtülüdür. En sondaki birim ise kasnaklı, 

pencere açıklıkları olan, soğanvari ve süslemeli bir kubbeyle örtülüdür. Sağdaki yapı 

ise yine aynı formda üç birimlidir ve diğer yapıdan farklı olarak kubbesi daha büyük 

ve kubbe süslemeleri farklıdır. Ayrıca her iki minaresinde de üç şerefe göze çarpar 

(Resim: 6.11). 

 

Erzurum kentinde daha önce bahsedilen Çifte Minareli Medrese’den ayrı 

olarak Yakutiye Medresesi, Ahmediye Medresesi ve günümüze ulaşamayan Sultaniye 

Medresesi kentin en önemli yapıları arasındaydı. Ahmediye Medresesi, Erzincan Kapı 

semtinde bulunur ve Murat Paşa Camii yanındadır. H.714-724/M.1314-1324 yılında 

Ahmed bin Ali bin Yusuf tarafında inşa ettirilmiştir.334 Medrese, kentin dış surlarına 

ait planına bakıldığında sur dışında kalmaktadır. Kapalı avlulu, iki eyvanlı, revaksız 

 
334 Ünal, Erzurum İli Dahilindeki…, s. 94. 

Resim: 6.11: 6 numara ile işaretli Yakutiye Medresesi ve 7 numara ile işaretli Sultaniye 

Medresesi tasviri (vr. 23b ayrıntı) 
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ve tek katlıdır. Murat Paşa Camii’nin minaresi olarak kullanılan camiden ve 

medreseden uzaktaki minare, geçmişte Ahmediye Medresesi’ne aittir. Minare, 

Yakutiye Medresesinde olduğu gibi cephenin sağ köşesinde yer alırdı. Tek şerefeli 

olan minare, 1928 yılında tamamen yıkılmadan önce küt ve kısaydı daha sonra yeniden 

yaptırılmıştır.335 Ahmediye Medresesi tasvirdeki 6 ve 7 numaralı yapılarla 

karşılaştırıldığında çifte minareye sahip olmadığı ve sur dışında bulunduğu için 

tasvirdeki yapılardan biri Ahmediye Medresesi olmamalıdır. Fakat burada Nasuh’un 

çifte minarelere sahip tüm medrese yapılarını neredeyse aynı formda tasvir ettiği ve 

kente ait tüm bu yapıları sur içinde göstermiş olacağı da göz ardı edilmemelidir. 

Kentte var olan diğer medreselerden Yakutiye Medresesi, Erzurum kent 

merkezinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunur. Taçkapı kavsarasının alt 

kısmında, ana nişin üç yüzünü dolanan Arapça kitabeye göre yapı, H.710/M.1310 

yılında Sultan Olcaytu zamanında, Sultan Gazan ve Horosanlı Bolugan Hatun’un 

yardımları ile Hoca Cemalettin Yakut tarafından yaptırılmıştır.336 

 Kapalı avlulu, üç eyvanlı, revaklı büyük bir bölümü ile tek katlı bir 

medresedir. Medresenin ana eyvanının gerisinde bir de türbesi yer almaktadır.337 

(Çizim:6.5). 

 
335 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum…, s. 293; Beygu, Erzurum Tarihi, s. 154,155; Ünal, 

Erzurum İli Dahilindeki…, s. 94; Yurttaş-vd, Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 110. 
336 Beygu, Erzurum Tarihi…, s. 150,151; Konyalı, Abileri ve Kitabeleri ile Erzurum…, s. 306., Ünal, 

Erzurum İli Dahilindeki…, s. 93. 
337 Yurttaş-vd, Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 119,120. 



210 
 

 

Çizim: 6.5: Erzurum Yakutiye Medresesi planı (M. Sözen’den) 

Batı cephedeki mukarnas kavsaralı taçkapının üç yüzü de bezemeye dahil 

edilmiştir. Taçkapı, bitkisel, geometrik, figüratif ve yazı kuşaklarıyla bezenmiştir.338 

Medresenin köşelerinde bulunan iki minareden kuzeybatı köşedeki yuvarlak 

gövdeli minareyi Beygu türbe olarak belirtmiştir.339 Konyalı ise minarenin deprem ve 

top güllesi darbesiyle yıkılabileceğini ve geriye sadece bu kısmın kaldığını 

aktarmıştır.340 Çam ise, minarenin türbe olabilmesi için bu birimin çok küçük 

olduğunu ve diğer minarenin kaide genişliğiyle aynı oranda tutulduğunu aktararak 

birimin minare olduğunu savunmuştur.341 

Medrese iki minareli olarak tasarlanmış, sağdaki minarenin şerefeye kadar olan 

kısmı ayakta, kaidesi bulunan sol taraftaki minare ise ya yıkılmış ya da hiç 

yapılmadığından konik çatıyla örtülmüştür. Güneybatıdaki minare kare kaide ile 

başlayıp, prizmatik üçgenlerle onikigene dönüştürülmüş, taşkın bir bilezikle beden 

duvarlarının üst seviyesine kadar silindirik olarak taş malzeme ile inşa edilmiştir.342 

Medresenin kare planlı bir kaide üzerine onikigen gövdeli olan türbesi, klasik 

Selçuklu türbelerinin örneği teşkil eder. Konik külahı altta renkli taştan basit bir silme 

 
338 Yurttaş- vd., Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 121-123. 
339 Beygu, Erzurum Tarihi…, s. 151. 
340 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum…, s. 321. 
341 Çam, N., “Erzurum’daki Yakutiye Medresesi ile İlgili Bazı Mülahazalar”, Vakıflar Dergisi, S. 20, 

Ankara, 1988, s. 290. 
342 Yurttaş-vd., Yolların, Suların ve Sanatın…, s. 123. 
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ve iki geometrik bordür sarar. Külah taşları kemerli dilimlerle süslenmiştir. Bu 

özelliğiyle Çifte Minareli Medrese’nin türbesiyle benzerdir.343 

Değerlendirme 

6 ve 7 numaralı tasvirlerle Yakutiye Medresesi’nin mimari detayları 

karşılaştırıldığında, tasvirdeki iki benzer yapının giriş açıklıklarına ilişkin bir 

betimleme yoktur. Sadece pencere detayları verilen ön cepheleri oldukça sadedir. 

Yapıların taçkapı kısmına dış surların ara duvarı geldiği için Nasuh burada tasvirden 

kaçınmıştır. Bu yüzden Yakutiye Medresesi’nin ön cephesi ve taçkapısıyla 

karşılaştırma söz konusu değildir. Yakutiye Medresesi’nin minareleri ön cephenin iki 

yanındadır. Tasvirdeki yapılarda da minareler ön cephenin yanlarına bitişiktir. Fakat 

Yakutiye Medresesi’nin günümüze kalan sağ köşedeki minaresinin tek şerefeli olarak 

bilinmesi ve gövdesinin süslemeli oluşu, tasvirdeki biri iki şerefeli, diğeri ise üç 

şerefeli minarelerle şerefe sayıları ve süsleme detayları açısından örtüşmemektedir. 

Yakutiye Medresesi’nin minareleri harap halde günümüze ulaştığı için eksiklikleri 

tartışmalıdır. Bu nedenle tasvirdeki minarelerle uyuşmadığı konusu kesin yargılarla 

ifade edilemez. Ayrıca Yakutiye Medresesi’nin sol köşede bulunan, yarım bırakıldığı 

veya zarar görüp yıkıldığı düşünülen minaresi, tasvirdeki yapıların minareleriyle 

karşılaştırıldığında ise tasvir edilen minareler eksiksiz olarak göze çarpmaktadır. Bu 

minare tasvirlerine dayanarak, Yakutiye Medresesi’nin kuzeybatı minaresinin, 

gerçekte yarım bırakılmadığı fakat günümüze gelene dek tahribata uğrayıp yıkıldığı 

görüşü ortaya atılabilir. 

Sultaniye Medresesi 

Kentte bir zamanlar var olan fakat günümüze ulaşamayan medreseler arasında 

Sultaniye Medresesi de kentin önemli medreseleri arasındaydı.  Bugün Yakutiye 

Medresesi’nin bulunduğu caddede olduğu düşünülen yapının orijinal hali hakkında 

mimari olarak kısıtlı sayıda bilgilere ve öngörülere ulaşılmaktadır.  

Beygu, Sultaniye Medresesi’ne ait bilgilerin geçtiği tahrir defterinde yapının 

vakıflarında üç çiftlik, bir harap durumda hamam ve bir değirmenin bulunduğunu 

 
343 Akçay, İ., Yakutiye Medresesi, Vakıflar Dergisi, S. 6, Ankara, 1965, s. 149. 
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aktarmıştır. Araştırmacı bu kayıtlardan yapının Sultan Alâeddin veya oğulları 

tarafından yaptırıldığını öne sürmüş ayrıca 19. yüzyılın ikinci yarısına ait Erzurum 

Evkaf Muhasebe Defteri’ndeki kayıttan bu medresede türbe ve mescidin var olduğunu 

da belirtmiştir.344 

Yurttaş’ın Mehmet Nusret’in “Tarihçe-i Erzurum” adlı eserinden aktardığı 

bilgiye göre de bu yapı, Yakutiye ve Çifte Minareli Medrese zamanında inşa edilmiştir 

ve İlhanlı yapısıdır. İnşa tarzı diğer medreselere benzememektedir. Çünkü medrese 

yıktırılıp yeniden inşa edilmiştir. III. Mustafa zamanında Kadızade’ye bu binanın 

tedrisi verilmiştir. 18 odası ve genişçe bir bahçesi bulunan yapının ana kapısından içeri 

girilince sağ tarafta bir mescit olduğu bilinse de kubbesi Samih Paşa (ö. 1890) 

zamanında yıkılmıştır.345 

Değerlendirme 

Yukarıdaki bilgiler ışığında Beygu’nun aktardığı bahsi geçen yapının Selçuklu 

sultanları tarafından yaptırılmış olduğu kesin değildir. Fakat tasvirdeki yapının 

türbesinin bulunması Beygu’nun medresede bir türbenin varlığına dair ifadeleri ve 

kentteki diğer iki medresenin de -Yakutiye ve Çifte Minareli- birer türbe içermesi bu 

yapının da İlhanlı döneminde inşa edilmiş bir medrese olabileceği fikrini 

güçlendirmektedir. Tasvirdeki 6 ve 7 numaralı yapıların arka arkaya sıralanan üç 

birimden meydana gelir. Öndeki birim ve minareleri ön cepheyi ve sondaki kubbeli 

birim ise medreselerde var olan kubbeli türbelerin betimlemeleridir. Buradan sonuçla 

tasvirdeki 6 ve 7 numaralı yapılar Yakutiye Medresesi’ni ve Sultaniye Medresesi’ni 

temsil ediyor olmalıdır. Böylece günümüze ulaşamamış Sultaniye Medresesi hakkında 

kesin olmamakla birlikte Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi’nin mimari 

özelliklerine benzer bir yapıda olduğu söylenebilir. 

 
344 Beygu, Erzurum Tarihi…, s. 136,137. 
345 Yurttaş, H., “Tarihçe-i Erzurum’un Sanat Tarihi Açısından Önemi”, Atatürk Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 4, Erzurum, 1998, s. 212. 



213 
 

Erzurum Yakutiye Medresesi’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 6.7) ve minyatürde 6 

ve 7 numara ile işaretli yapıların görüntüsü (Resim: 6.12) aşağıdadır. 

 

Nasuh’un Erzurum kenti minyatüründe var olan yapılar arasında çok sayıda 

konik çatılı ve soğan kubbeli yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların türbe yapısı olduğu 

açıktır. Fakat bu yapılar benzer formda betimlendiği için bunların kentte var olan veya 

günümüze gelememiş türbelerin hangisini temsil ettiğine dair fikirler ileri 

sürülememektedir. 

 

 

Fotoğraf: 6.7: Erzurum Yakutiye Medresesi (https://www.trthaber.com/haber/kultur-

sanat/yakutiye-medresesi-asirlardir-tarihi-yapisini-koruyor-387113.html) 

Resim: 6.12: 6 numara ile işaretli Yakutiye Medresesi tasviri (vr. 23b ayrıntı) 
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Matrakçı Nasuh’un Erzurum kentini güney yönden resmettiği anlaşıldığı için 

aynı yönden günümüz kentinin uydu görüntüsü alınmış ve minyatürdeki tespit edilen 

yapıların konumları uydu görüntüsünde işaretlenerek Nasuh’un ne kadar gerçekçi 

tasvirde bulunduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 6.13 ve Görüntü: 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim: 6.13: vr. 23b Erzurum Kenti Minyatürü 

1: Tebriz Kapı, 2: Şabahane Çeşmesi, 3: Küçük Hamam, 4: Ebu İshak Kazruni Türbesi, 5: Çifte 

Minareli Medrese, 6: Yakutiye Medresesi, 7: Sultaniye Medresesi 
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Görüntü: 6.1: Matrakçı Nasuh’un Erzurum kentini resmettiği yönden uydu görüntüsü 

1: Tebriz Kapı, 2: Şabahane Çeşmesi, 3: Küçük Hamam, 4: Ebu İshak Kazruni Türbesi, 

5: Çifte Minareli Medrese, 6: Yakutiye Medresesi, 7: Sultaniye Medresesi (?) 
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Kente Ait Diğer Görseller 

Joseph Pitton de Tournefort’un 1717 yılında basılan Relation d'un voyage du 

Levant adlı eserinde Erzurum kentine ait bir gravürde kentin panoramik görüntüsü 

detaylı bir şekilde verilmiştir (Resim: 6.14). Kentin dış surlarının çift surlu olduğu ve 

hendeğinin bulunduğu açıkça ortadadır. Gravürde orta tarafta dış surların hemen 

gerisinde iç kale ve bugün Saat Kulesi olarak anılan Tepsi Minare vardır. İç kalenin 

solunda Tebriz Kapıya girişin köprüyle sağlandığı seçilmektedir. Tebriz Kapının 

yakınında ise minareleriyle rahatça seçilebilen Çifte Minareli Medrese görülür. 

Medreseden sur dışına bakıldığında ise Üç Kümbetler’in tasviri de göze çarpar. 

 

Resim: 6.14: 18. yüzyıl Erzurum kentine ait gravür 

18. yüzyılda Erzurum kentini gösteren bir gravürün Mahmut Akok tarafından 

yapılan rekonstrüksiyonunda kentte var olan yapıların en detaylı görünümü 

bulunmaktadır (Resim:6.15). 
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Kentin Tebriz Kapısı yönünden oluşturulduğu anlaşılan görsel, dış surların bir 

bölümünün o dönemde ayakta olduğunu göstermektedir. Hendek üzerinde var olan bir 

köprüyle geçiş sağlanan Tebriz Kapı’dan kent içine geçildiğinde içeride hemen Ulu 

Camii ve solunda Çifte Minareli Medrese göze çarpar. Ulu Camii’nin sağında iç kale 

vardır. İç kalenin içerisinde Tepsi Minare ve İç Kale Mescidi’nin kubbesi 

seçilebilmektedir. İç kalenin hemen gerisinde Lala Mustafa Paşa Camii ve yine onun 

gerisinde Yakutiye Medresesi vardır.  Sur dışında olduğu bilinen Çifte Minareli 

Medrese’ye yakın konumda bulunan Üç Kümbetler de gravürün sol tarafında 

belirmektedir. 

Nasuh’un Erzurum kenti tasviriyle bu gravürün karşılaştırması yapıldığında 

gravürde ilk göze çarpan yapılar, dış surlar ve iç kale betimlemeleridir. Nasuh’un 

minyatüründe dış surların betimlemesi olmasına rağmen iç kaleye dair bir betimleme 

yoktur. 

Gravürde sur dışında oldukça fazla yapılaşma dikkat çeker ve bu surların artık 

yavaş yavaş önemini yitirdiği fark edilir. Minyatürde bu durum hissedilmez. Burada 

dikkat edilecek ayrı bir nokta minyatürde ara surun tasviri bulunurken gravürde ara 

sura ilişkin bir betimleme göze çarpmaz. Bu dönemde artık ara surun önemini yitirdiği 

anlaşılır. Burada dönemsel farkların getirdiği durum söz konusudur. Büyüyen kent 

artık sur dışına taşmış ve yeni yapılaşmalar başlamıştır.  

Resim: 6.15: 18. yüzyıl Erzurum kentine ait gravür 
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Sur içine bakıldığında gravürde Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve 

Yakutiye Medresesi’ne dair betimlemelere rastlanırken, minyatürde Ulu Camii’ne ait 

bir tasvire rastlanmaz. Matrakçı Nasuh minyatüründe genel olarak medrese 

betimlemelerine yer vermiştir. İnce Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi’ne 

ilişkin betimlemeler minyatürde görülebilir.  

Ressam gezgin Eugene Napoleon Flandin’in İran üzerine yaptığı seyahati 

anlatan L’Orient (Doğu) adlı eserinde Erzurum kentine ait bir gravür de yer almaktadır 

(Resim: 6.16). 1851 yılına ait bu eserde yer alan kent gravüründe Çifte Minareli 

Medrese’nin minareleri dikkat çekmektedir. Surların gerisinde kalan minarelerin 

birinin şerefesinden devam ettiği görülmektedir. Bu detay, günümüzde medresenin 

şerefeye kadar gelen kısmının orijinalinde devam ettiğinin görsel bir kanıtıdır. 

Medrese’nin türbe kısmının kubbesi de rahatlıkla seçilebilir. Gravürde medresenin 

gerisinde sur dışında kalan iki türbe de göze çarpar. Bu türbeler Üç Kümbetler’in iki 

türbesidir. 

Gravürde dış surların iki katlı olduğu rahatlıkla anlaşılır. Burada ön taraftaki 

surda bir kapı göze çarpar. Bu kapı Tebriz Kapısı’dır. Gerideki kata bakıldığında 

öndeki kapıda aynı eksende olmayan daha solda kalan bir kapı daha dikkat çeker. 

Buradan Çifte Minareli Medrese’nin önüne çifte minarelerin bulunduğu ön cepheye 

ulaşılır. Ayrıca sur dışına bakıldığında da yoğun bir şekilde betimlenen düz damlı 

konut tasvirleri göze çarpmaktadır. 

  Nasuh’un Erzurum minyatürüne kıyasla kentin ve surların bir bölümünü 

gösteren gravürde en dikkat çekici nokta surların Tebriz Kapı tarafının ayrıntılı bir 

şekilde gösterilmesidir. Burada iç içe iki kapı dikkat çeker. Ayrıca gravürde Çifte 

Minareli Medrese’nin minarelerindeki şerefeler diğer dikkat çeken noktalardan biridir 

daha önce Nasuh’un minyatüründe tespit edilen Çifte Minareli Medrese’ye ait 

betimlemede minareler tek şerefeli ve eksiksiz olarak anlatılmıştı. Fakat bu 

medresenin minarelerindeki şerefeler günümüze ulaşamamıştır. Buradan hem 
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minyatürün hem de gravür sayesinde medresenin minarelerindeki şerefelere ait 

bilgilere açıkça ulaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim: 6.16: 18. yüzyılın ikinci yarısı Erzurum kentine ait gravür 

 



 

7. BİTLİS KENTİ MİNYATÜR İNCELEMESİ

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde vr. 100a’da Bitlis kentine ait 

minyatür bulunmaktadır. Minyatürde yüksek kayalıklar arasında bulunan iç kale, dış 

sur ve daha aşağıda bir köprü vasıtasıyla bağlanan sur dışı yapılaşma, kentte en dikkat 

çekici ayrıntılardır. İç kale yüksekte dairesel planlıdır (Görselde 1 numara ile işaretli 

yapı). Altı tane dendanlı yüksek kulesi bulunan iç kalede çok sayıda konut tasvirleri 

bulunur. Öndeki iki yüksek kulenin arasında ise kalenin kapısı bulunur. Dış surlar yine 

dairesel planlıdır (Görselde 2 numara il işaretli yapı). Çok sayıda yüksel burçları 

bulunan dış surların sol kanadında bir kule yükselmektedir. Sağ kanadında ise kapı 

bulunur. Dış surların içinde sağ tarafta düz örtülü ve tek minareli bir cami dikkat çeker 

(Görselde 3 numara ile işaretli yapı). Yine dış surların sol tarafında ise iki kubbeli yapı 

(Görselde 4 numara ile işaretli yapı), hemen altında düz örtülü ve tek minareli cami 

(Görselde 5 numara ile işaretli yapı), ve bu caminin altında ise bir hamam göze çarpar. 

(Görselde 6 numara ile işaretli yapı). Ayrıca dış surlar içerisinde iki tane de çarşı-pazar 

mekanları da bulunmaktadır. Diğer düz damlı yapılar ise konut tasvirleridir. Dış 

surların aşağısında bir kapı göze çarpar ve bu kapıya bağlı ahşap köprüden sur dışı 

yapılaşmanın olduğu bölgeye geçilir. Bu bölümde üç tane çarşı-pazar yapısı dikkat 

çeker. Bu çarşı-pazar mekanlarının olduğu bölgede düz örtülü, tek minareli bir cami 

(Görselde 7 numara ile işaretli yapı) ve hamam (Görselde 8 numara ile işaretli yapı) 

vardır. Ayrıca bu sur dışı yapılaşma alanından iki nehir geçmektedir. Bu bölgenin su 

kaynağı bakımından zengin olduğu anlaşılır. Çünkü dış surların olduğu bölgede ve iç 

kalede su kaynağına ait betimlemelere rastlanmaz (Resim: 7.1). Minyatürde yapıların 

konumlarına bakarak Nasuh’un, kenti güney yönden tasvir ettiği anlaşılmaktadır. 
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Resim: 7.1: vr. 100a Bitlis Minyatürü 
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1 ve 2 Numaralı Yapı: İç Kale ve Dış Surlar 

Matrakçı Nasuh’un Bitlis minyatüründe kent üçe bölünmüş şekilde 

betimlenmiştir. (İç kale, dış surlar ve sur dışı yapılaşma) Bu üç bölümden birinci ve 

ikinci bölüm birbirine bir köprü ile bağlanır. Ortadaki kısım ikinci bölüm asıl şehirdir. 

Asıl şehrin etrafı dairesel planlı surlarla çevrilidir. Çok sayıda kuleyle desteklenen dış 

surların iki tane kapısı vardır. İlk kapı aşağı şehirle bağlantı sağlayan köprüye açılır. 

Diğer kapı ise surların sağ üst tarafındadır. Ayrıca surların sol üst kısmında ise konik 

çatılı bir kule göze çarpar. Surların üst kısmında daha yüksek şekilde algılanan bir iç 

kale dikkat çeker. Bu iç kale de çok sayıda kulelerle korunmaktadır. Dairesel planlı 

olan iç kalenin içerisinde çok sayıda konut tasviri bulunur. Ayrıca surların aşağısında 

üçüncü bölüm sur dışı yapılaşma bölgesine açılan dikdörtgen formlu bir kapı göze 

çarpar (Resim: 7.2). 

Resim: 7.2: Bitlis dış sur ve iç kale tasvirleri (vr. 100a ayrıntı) 

Bitlis Kalesi’nin Büyük İskender zamanında inşa edildiğine dair rivayetler 

bulunmaktadır. Doğudan batıya doğru dörtgen şeklinde uzamış müstahkem bir 

mevkidir. Doğu tarafında gayet yüksek bir burcu bulunur. Buna benzer bir kule de 

batıda Han Sarayı köşesinde bulunurdu. Kale bedenleri, kulelerle bir kat daha tahkim 
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edilmişti ki bu kuleler birbirlerini yakından görür ve korurlardı. Her kule birer 

gözetleme yerini ihtiva ediyordu.346 

Kale, çıkılması zor ve sarp bir tepe üzerinde olduğu için etrafında müdafaa 

hendeği yoktu. Çevresi 2800 metreydi. Kale bedeninin yüksekliği 20-30, duvar 

genişliği 4-6 metreydi. Eskiden kale içerinde Han Sarayı bulunurdu. Kale içerisinin 

hemen hemen yarısını saray kaplardı. Saray, İran ve Bizans mimari tarzında inşa 

edilmişti. Şehnişin ve cumbaları kalenin beden burçları üzerinde yükselirdi.347 

Kale içinde erzak, malzeme ve cephane ile dolu mağaralar vardı. Bunlar tanzim 

edilerek ambarlar haline konulmuştu. Mağaraların bulunduğu yerden Bitlis Çayı’na 

inen su yolları, bir cami ve medrese de bulunuyordu.348 

Kaleden ayrı olarak Deytaban Tepesi üzerinde aynı adı taşıyan bir de kule 

vardı. Bitlis’in dağınık mahallelerine hâkim durumdaydı. Önceden bunun kaleye işaret 

veren bir gözetleme yeri olduğu tahmin edilmektedir349 (Çizim: 7.1). 

Çizim: 7.1: Bitlis Kalesi planı (K. Şen ve Y. E. Karasu’dan işlenerek) 

346 Şevgen, Anadolu Kaleleri, s. 79. 
347 Şevgen, Anadolu Kaleleri, s. 79. 
348 Şevgen, Anadolu Kaleleri, s. 79. 
349 Şevgen, Anadolu Kaleleri, s. 79. 
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Farklı dönemlerde kenti ziyaret eden birçok seyyah tarafından Bitlis ve kalesi 

hakkında aktarılan notlar aşağıdaki satırlardadır. 

1510’larda Bitlis’i ziyaret eden İtalyan bir tüccar, kentin büyük ve surlarla 

çevrili olmadığını ancak bir tepenin zirvesinde konumlandırılmış bir kalesi olduğunu 

ifade etmiştir.350 

Şerefhan Bitlis’i Şerefnamesi’nde kalenin Küsur ve Ribat nehirleri arasında, 

kaynaktan iki fersah mesafede İskender’in komutanlarından “Bidlis” tarafından 

yaptırıldığı aktarılır.351 

Evliya Çelebi, yüksek kalenin Devdivan Dağı ile Avih Dağı arasında bir geniş 

taşlık öz içinde Avih Deresi solunda ve İskender Deresi sağında bu iki tatlı nehrin bir 

araya geldiği yerde göklere doğru baş uzatmış yalçın bir kaya üzerinde olduğunu ifade 

etmiştir. Kale içinde cami, medrese ve tahıl ambarının da olduğunu aktaran Çelebi, 

kalenin doğu tarafında bulunan yüksek kuleye “Kanlı Kule” denildiğini de 

aktarmıştır.352  

Kâtip Çelebi ise, İskender’in Bidlis adındaki hizmetçisinin Küsur Çayı ve Ribat 

Çayı arasında üçgen şekilli sağlam bir hisar inşa ettirdiğini ifade etmiştir.353 

17. yüzyılın ikinci yarısında Tavernier’in anlatımlarında şehir şu şekilde 

yorumlanmıştır: 

“Biri diğerinden bir top atımı uzaklıktaki iki yüksek dağın arasındadır ve 

kalesi bu iki dağa eşit uzaklıkta başka bir dağın üzerindedir. Her 

yönünden o kadar diktir ki ancak dönerek çıkılabilir. Ayrıca iki 

zirvesindeki büyük düzlükte kurulu kaleye açılır. İki büyük avludan 

geçilir, sonra daha küçük bir üçüncü avludan Bey evinin salonlarına 

ulaşılır. Kaleye çetin bir yolla çıkılır, iyi atlar gerekir. Fakat atla kaleye 

ancak Bey ve Kahyası çıkabilir. Diğerleri bu ayrıcalıktan yoksundurlar. 

Şehir, kalenin bulunduğu tepenin iki yönünde kendini çevreleye iki dağ 

 
350 Zeydanlıoğlu, B., Seyyahların Anlatımlarıyla Bitlis ve Ahalisi, Dara Yayınları, İstanbul, 2019, s. 

26. 
351 Şerefhan Bitlisi (1597), Şerefname, Çev. A. Yegin, C. I, Ant Yayınları, İstanbul, 1971, s. 387. 
352 Seyahatname IV, s. 127. 
353 Cihannüma I, s. 645. 
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kadar yayılır ve biri içerde, diğeri biraz dışında iki kervansarayı 

vardır.”354 

Britanyalı Rahibe Isabella 1890 yılında yaptığı seyahat notlarını aktardığı 

“Fars Ülkesi ve Kürdistan’a Seyahat” adlı kitabında, Bitlis kentini de anlatmaktadır. 

Rahibe Isabella kent hakkında şu ifadelerde bulunmuştur: “Bitlis Çayı veya Doğu 

Dicle şehrin ortasından geçiyor ki bu su daha sonra şehirde başka sularla birleşiyor. 

Şehrin eşsiz görünümünü etkileyici bir şekilde tamamlayan yapı ise Bitlis Kalesi 

kalıntıları. Kale devasa falezler ve kayalar üzerine yuvarlak kuleleri olan düzensiz bir 

kare şeklinde yapılmış.”355  

Değerlendirme 

Yukarıda Bitlis Kalesi ile ilgili bilgilerde kentin dış surlarına ait bilgiler 

bulunmamaktadır. 1510’da kenti ziyaret eden İtalyan tüccar kentin surlarla çevrili 

olmadığını aktarmıştır. Evliya Çelebi ve Kâtip Çelebi de iç kaleden ayrı olarak dış 

surlardan bahsetmemektedir. Diğer seyyahlar da dış surlardan bahsetmemiştir. Fakat 

Nasuh’un Bitlis minyatüründe kentte iç kaleden ayrı olarak dış surlara ait bir 

betimleme yer alır. 16. yüzyıl sonrası kente uğrayan seyyahların gravürlerinde de dış 

surların tasviri bulunmaktadır.  

Olfert Dapper’in 1681 yılında Bitlis’i ziyaret edip daha sonraki yıllarda 

yayınladığı eserinde kente ait gravürde (Resim: 7.10), iki yüksek dağ arasında 

konuşlanan şehrin merkezinde yukarı doğru yükselen bir iç kale ve kenti çevreleyen 

duvar veya dış surlar göze çarpmaktadır. Chopin, Jean Marie- Cesar Famin-Eugene 

Bore’un 1838 yılına ait “Russie, Tou deuxieme, contenant la Fin de la Russie 

d'Europe... Armenie” adlı eserde ise yer alan Bitlis gravüründe (Resim: 7.11) yine iki 

yüksek dağ arasında yer alan kentin merkezinde yükselen bir iç kale ve kenti 

çevreleyen duvarların tasviri vardır. Nasuh’un Bitlis minyatüründe ve yabancı 

seyyahlara ait iki gravürde yer alan dış sur veya duvar tasvirleri, kenti çevreleyen dış 

surların varlığına dair ipuçları veirir. Fakat Olfert Dapper’in 1681 yılına ait iç kale 

tasviriyle Chopin ve diğer seyyahlara ait olan 1838 yılı iç kale tasvirinin oryantalist 

 
354 Vanlı, İ., Ş., Batılı Eski Gezginler Gözüyle Kürtler ve Kürdistan, Özgürlük Yolu Yayınları, 

İstanbul, 1977, s. 32,33. 
355 Zeydanlıoğlu, Seyyahların Anlatımlarıyla Bitlis…, s. 167,168. 
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bakış açısıyla Babil Kulesi’ne benzer özellikte tasvir edildiği356 de göz önüne alınırsa 

dış surlar hayali olarak da tasvir edilmiş olmalıdır. 

Yukarıda dış surlara ait bilgilerde yazılı bir bilgi bulunmamasına rağmen 

kentin iç kalesine ait seyyahların anlatıları, Nasuh’un iç kale betimlemesiyle oldukça 

örtüşmektedir. Notlarda aktarılan Bitlis iç kalesi ile ilgili, iç kalenin sarp bir kaya 

üzerinde olması, kulelerle tahkim edilmesi ve iç kalenin doğusundaki yüksek bir 

burcun karşılığı kale tasvirinde de görülür. Fakat notlarda kale içindeki saraya ait 

bilgilerin iç kale tasvirinde karşılığı yoktur. İç kalede sadece düz damlı konutlar göze 

çarpar. Ayrıca iç kaleden ayrı olarak Deytaban Tepesi üzerinde konuşlanan, tepeyle 

aynı adı taşıyan bir kuleden bahsedilmektedir. Evliya Çelebi’nin de “Kanlı Kule” 

olarak adlandırdığı bu kule, minyatürde dış surların sağ tarafındaki konik külahlı kule 

tasviri olmalıdır.357 Yine Çelebi’nin iç kaleyi iki dağın arasında olarak tanımlamasıyla 

minyatürde de bu tanımlamaya uygun iki dağ arasındaki kalenin bulunuşu tamamıyla 

benzerdir. Fakat seyyahın kale içinde cami, medrese ve ambara ilişkin verdiği 

bilgilerin iç kale tasvirinde karşılığı yoktur. Ayrıca 2004 yılından bu yana yapılan kazı 

çalışmalarında ortaya çıkarılan yapılardan biri de hamam olmuştur.358 Fakat iç kalede 

hamama ait bir betimleme de yer almamaktadır. 

Nasuh’un Bitlis kentinin iç kalesi ve dış surlarına tasvirinde iç kaleye ait 

bilgiler oldukça örtüşmektedir. Fakat dış kale tasvirine ait bilgilerin olmamasına 

rağmen Nasuh’un minyatürü ve diğer iki Batılı seyyahın gravürlerinde de dikkat çeken 

dış surların orijinalde var olup olmadığı tartışmalıdır.  

Bitlis iç kalesinin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 7.1) ve minyatürdeki yapının 

görüntüsü (Resim: 7.3) aşağıdadır. 

 

 

 
356 Yabalak, H., “Olfert Dapper ile Matrakçı Nasuh’un “Bitlis” Konulu Eserlerinin Karşılaştırılması”, 

21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri, Ed. R. Konak, 

Kastamonu, 2018, 237; Yavuz Azeri, N., “Anadolu Kent Minyatürleri ve Gravürlerinin Resimsel Dili 

Üzerine”, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 29, S. 4, Isparta, 2017, s. 467. 
357 Gelişkan, N., N., Matrakçı Nasuh’un Gözüyle Bitlis, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık 

Anabilim Dalı Mimarlık Tarihi Programı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015, s. 44. 
358 Pektaş, K., “2004-2005 Yılları Bitlis Kalesi Kazısı”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı-I, Çanakkale, 

2006, s. 508. 
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Bitlis iç kalesinin bugünkü görüntüsüne bakıldığında, çok sayıda farklı 

formlardaki kulelerle desteklenen kalenin düzgün olmayan bir forma sahip olduğu 

görülür. Üzerinde bulunduğu topografik yapının formuna göre inşa edilen kalenin 

düzgün olmayan formu bu nedenden olmalıdır. Minyatürdeki kaleye bakıldığında ise 

dairesel formda resmedilen bir iç kale çok sayıda kulelerle desteklenir.  Kuleler 

dikdörtgen formludur. Ayrıca yukarıda değerlendirme kısmında açıklandığı gibi 

orijinal kalede hamam, saray ve medrese gibi yapıların bulunmasına karşın minyatürde 

Fotoğraf: 7.1: Bitlis Kalesi 

(https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/bitlis-kalesinin-kanuni-sultan-suleyman-

tarafindan-yenilendigi-belirlendi,hk_Hv0kEv0-j4DY7Zromew) 

Resim: 7.3: Bitlis dış sur ve iç kale tasvirleri (vr. 100a ayrıntı) 
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bu yapılara ilişkin betimlemeler görülmez. Sadece konut betimlemeleri yer alır. Klasik 

bir kale formunda gösterilen iç kale benzerlik açısından orijinal kaleden oldukça 

uzaktır. Fakat yine de bu kale tasvirinin Bitlis iç kalesini temsilen resimlendiği açıkça 

anlaşılmaktadır. 

3 Numaralı Yapı: Bitlis Ulu Camii 

Matrakçı Nasuh’un Bitlis minyatüründe iç kalenin aşağısında dış surların sağ 

kanadına yakın konumda bir cami tasviri bulunmaktadır. Kare formlu, düz örtülü olan 

caminin ön cephesinde yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı vardır. Açıklığın üzerinde 

ise üçer tane dikdörtgen formlu pencere bulunur. Yapının sol tarafına bitişik durumda 

olan minaresinin ise kaide, gövde, şerefe, petek ve külah bölümleri rahatça 

seçilmektedir (Resim: 7.4). 

 

Resim: 7.4: Bitlis Ulu Camii tasviri (vr. 100a ayrıntı) 

Matrakçı Nasuh’un Bitlis kentini güney yönden tasvir ettiği daha önce 

bahsedilmişti. Bugün Bitlis Kalesi’nin aşağısında, sağ tarafta bulunan yapı Bitlis Ulu 

Camii’dir. Minyatürdeki konumundan yola çıkarak bu cami tasvirinin de Bitlis Ulu 

Camii’nin temsili olduğu söylenebilir. 

Bitlis Ulu Camii, H.545/M.1150 yılında Mervanoğullarından Ebü’l Muzaffer 

Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Birçok defa onarım gören cami 1652’de esaslı 
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bir şekilde elden geçirilmiştir. 1916 yılı Rus işgali sırasında hasar görmüş ve 1985 

yılında tekrar onarılmıştır.359 

 Yapı, doğu-batı istikametinde enine gelişen mihraba paralel üç sahınlı ve 

mihrap önü kubbelidir. Silindirik kasnağında dört pencere bulunan kubbe dıştan taş bir 

külahla örtülüdür. Beşik tonozlu sahınların üstü aslında düz topraktı, onarım sırasında 

kurşun kaplı kırma çatıyla örtülmüştür. Onarım esnasında kuzey yöne betonarme bir 

son cemaat yeri eklenmiştir.360 

Caminin kuzeybatı yönünde ayrı bir kütle halindeki minare kesme taş malzeme 

ile inşa edilmiştir. M.1493 tarihli kitabesinden dolayı geç dönem yapıldığı görüşünün 

yanı sıra bu kitabenin onarım kitabesi olduğu da ileri sürülmüştür361 (Çizim: 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim: 7.2: Bitlis Ulu Camii planı (Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler) 

Değerlendirme 

Yukarıda Bitlis Ulu Camii ile minyatürdeki cami tasviri karşılaştırıldığında 

tasvirdeki yapı düz örtülüdür ve Ulu Camii’nin de mihrap önü kubbesi hariç harim 

kısmının geneli tonoz örtülüdür. Bu bakımdan orijinal yapının ve cami tasvirinin 

örtüleri kısmen benzer özelliktedir. Nasuh burada yapının mihrap önü kubbesini 

resmetmemiştir. Ulu Camii’nin son cemaat yeri sonradan yapılmış olduğu için 

minyatürün meydana getiriliş yılında (1537) Ulu Camii’nde bu birimin olmadığı 

 
359 Erzincan, T., “Bitlis Ulu Camii”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 42, 2012, s. 87. 
360 Erzincan, Bitlis Ulu Camii, s. 87,88; Arık, M. O., Bitlis Yapılarında Selçuklu Rönesansı, Güven 

Matbaası, Ankara, 1971, s.13. 
361 Erzincan, Bitlis Ulu Cami, s. 88; Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 14. 
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düşünülebilir. Ulu Camii’nin minaresi kuzeybatı köşede cephenin sağında bulunurken, 

tasvirdeki caminin minaresi sol tarafta bulunmaktadır. Nasuh, minarenin konumunu 

hayali olarak yerleştirmiş olabilir.  

Tüm bu kaynaklar ve değerlendirmeye dayanarak hem konum açısından hem 

de bazı mimari detaylar açısından minyatürdeki cami tasviri kentteki Ulu Camii’ni 

temsil ediyor olmalıdır ve Nasuh yapıyı şematik olarak betimlese de düz harim örtüsü, 

kubbeli minare gibi detayları gerçekçi bir şekilde izleyiciye yansıtmıştır. 

Bitlis Ulu Camii’nin günümüz görüntüleri (Fotoğraf: 7.2, 7.3) ve minyatürdeki yapının 

görüntüsü (Resim: 7.5) aşağıdadır. 

 

Fotoğraf: 7.2: Bitlis Ulu Camii’nin kuzey cephesinden görünüm (K. 

Şen’den) 
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Bitlis Ulu Camii’nin bugünkü görüntüsüne bakıldığında, yapının kuzey 

cephesinde üçer adet yan yana sivri kemerli derin niş göze çarpar. Bu nişlerin ortada 

yer alanın basık kemerli bir giriş açılığı ve bu açıklığın üzerinde küçük bir pencere 

açıklığı yer alır. Ortadaki derin nişin yanlarındaki nişlerde ise geniş tutulmuş, sivri 

kemerli birer pencere bulunur. Minyatürde ise ön cephede ortada bir giriş açıklığı 

yukarıda ise küçük bir pencere dikkat çeker. Ayrıca bu pencerenin yanlarında da birer 

pencere daha vardır. Bu bakımdan orijinal yapının kuzey cephesindeki bu kapı ve 

pencere düzeni aynı şekilde cami tasvirinde de görülür. Fakat sivri kemerli derin 

Fotoğraf: 7.3: Bitlis Ulu Camii batı cepheden görüntü 

(https://www.sanatinyolculugu.com/bitlis-ulu-camii/) 

Resim:7.5: Bitlis Ulu Camii tasviri (vr. 100a ayrıntı) 

https://www.sanatinyolculugu.com/bitlis-ulu-camii/
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nişlerin varlığı minyatürdeki yapıda görülmez. Yapının güneyinde kalan mihrap önü 

kubbesinin üzeri bir külahla örtülüdür. Minyatürdeki yapıda kubbe detayına 

rastlanmaz, yapı doğrudan düz örtülü bir şekilde resmedilmiştir. Yapıya genel olarak 

bakıldığında mihrap önü kubbesi hariç düz bir örtü sistemine sahip olduğu görülür. 

Matrakçı Nasuh’un bu duruma dayanarak yapıyı resmettiği fikri ortaya atılabilir. 

Yapının minaresi ise yapıdan bağımsız bir şekilde inşa edilmiştir. Fakat minyatürde 

bu durumun aksi görülür. Minare yapıya bitişik resmedilmiştir. Klasik minare formuna 

dayanarak resimleme yapan Nasuh, minarenin kubbecikle örtülü olmasını tasvirinde 

de izleyiciye yansıtmıştır. Bu mimari detay minarenin ayırt edici bir özelliği 

olduğundan resmedilen minarenin Ulu Camii’nin minaresi olduğu fikrini güçlendirir. 

4, 5 ve 6 Numaralı Yapılar: Şerefiye Külliyesi 

Matrakçı Nasuh’un Bitlis minyatüründe iç kalenin aşağısında sol tarafta cami 

tasviri ve bu caminin gerisinde yanyana iki ayrı birimden oluşan kubbeli yapı vardır. 

Cami dikdörtgen formlu ve düz örtülüdür. Ön cephesinde basık kemerli giriş açıklığı 

vardır ve bu açıklığın her bir yanında kare formlu, sivri kemerli alınlıkları olan birer 

geniş mazgal pencere bulunur. Bu cephenin sağında direkt yapının üzerinden yükselen 

minaresi, gövde, şerefe, petek ve külah kısımlarından oluşmaktadır. 

Caminin gerisinde, iki ayrı kubbeli birimden oluşan yapılardan soldaki, 

dikdörtgen formlu, üzeri düz örtülü olup gerisinde kubbe yükselmektedir. Ön 

cephesinde yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı bulunan yapının üst kısmında üçer küçük 

boyutlu pencere açıklığı bulunur. Sağdaki yapı ise kare formlu olup, üzeri kubbeyle 

örtülüdür. Ön cephesinde basık kemerli bir giriş açıklığı vardır ve oldukça sade bir 

yapıdır. 

Caminin önünde ise bir hamam tasviri vardır. Dikdörtgen planlı soyunmalık 

bölümü düz örtülüdür. Yuvarlak kemerli giriş açıklığı bulunan ön cephesinde üst 

tarafta üçer pencere açıklığı vardır. Soluna bitişik sıcaklık bölümü ise enine dikdörtgen 

formlu ve üzeri ikişer kubbeyle örtülüdür. Kubbelerin üzerinde fil gözleri net bir 

şekilde seçilmektedir. Bu bölümde herhangi bir giriş açıklığı ya da pencere açıklığı 

yoktur (Resim: 7.6). 



233 
 

 

Resim: 7.6: 4, 5 ve 6 numara ile işaretli Şerefiye Külliyesi bünyesinde yer alan yapı tasvirleri (vr. 

100a ayrıntı) 

Yukarıdan aşağıya doğru tüm bu yapılar Bitlis kentinde bulunan Şerefiye 

Külliyesi’nin bazı birimlerini temsil ediyor olmalıdır. Minyatürdeki iki birimli kubbeli 

yapı tasviri Şerefhan Külliyesi’nin türbesi diğeri de Şerefiye Camii ve hamam tasviri 

ise Han Hamamı’nın temsili olmalıdır.  

Şerefiye Külliyesi bir Ulu Camii etrafında gelişen şehir merkezinin az 

güneyinde, Kışla ve Hozor derelerinin birleştiği yerde kurulmuş ve cami, medrese, 

imaret, hamam ve türbe yapılarından meydana gelen bir topluluktur. Kitabesine göre 

H.935/M.1529 senesinde IV. Şerefhan tarafından yaptırılmıştır362 (Çizim: 7.3). 

 
362 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 19. 
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Çizim: 7.3: Şerefiye Külliyesi planı (O. Arık’tan) 

a- Şerefiye Camii ve Türbesi

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen plana sahip olan caminin şehirden 

görünebilen cephesi doğu tarafı olduğundan, bu yüze anıtsal bir değer kazandırılmak 

istenmiş; ayrı bir özen tezyin edilerek hazırlanmıştır. Bu yüzde iki kat halinde altı 

pencere açılmıştır.363 

Son cemaat yerinin çıkıntısı şeklindeki bölmenin güney yüzünde taçkapı 

vardır. İç içe sıralanan çerçeve sistemi, en dışta ince kaval silme, sonra mukarnas 

bordürü, en içte de genişçe bir geometrik geçme bordürü içine alır ve dikdörtgen bir 

biçim ortaya çıkmaktadır. Taçkapının doğu yüzü sağır ve boş bırakılmıştır.364 

Caminin güney cephesinde, ortada poligonal şeklinde mihrap çıkıntısı vardır. 

Mihrap çıkıntısının iki köşesinde pencere açıklıkları vardır.365 

Taçkapıdan kubbeli giriş hacmine geçince karşıda (kuzeyde) türbenin buraya 

bitişen yüzüne yine taş kafesli bir pencere açılmıştır. Sola (batıya) dönünce caminin 

son cemaat yerine açılan kapıdan geçilir. 366 Caminin kuzeyini kaplayan son cemaat 

yeri revakı, dört silindirik sütuna dayanan beş sivri kemer ile avluya açılır. Sütunlardan 

363 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 20. 
364 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 20,21. 
365 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 21. 
366 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 21. 
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cami kuzey duvarına da kemerler atılmış; meydana gelen kare bölmeler birer kubbe 

ile örtülmüştür.  Ancak yapının mihrap önü kubbesi hariç tamamıyla üstünü örten düz 

toprak dam bu kubbeleri de örtmüştür. Böylece mihrap önü kubbesi heybetli bir 

görünüş kazanmıştır.367 

 Minare imaretin güneydoğu duvarına bitişik olarak yapılmıştır ve kare kaidenin 

batı yönünde kapısı vardır. Güney yönünde imaretin çatı hizasına yakın bir yerine 

enine dikdörtgen bir taş plaka yerleştirilmiştir.368  

Türbe, caminin kuzeydoğu köşesine giriş ünitesine bitişik olarak yapılmıştır. 

Yapı esas itibariyle kübik gövdelidir. Ancak anıtsal etkisini üzerinde prizmal tambur 

ve piramidal külah şeklinde kurulan üst örtüsü sağlamaktadır. Kübik gövdenin üst 

köşeleri pahlanmak suretiyle sekizgen plana geçilmiştir.  Batı cephesinde derinliği 

olmayan bir eyvan görünümündeki taçkapı kütlesi çıkıntı yapmaktadır.369 (Çizim: 7.4). 

 

Çizim: 7.4: Şerefiye Camii ve Türbesinin Planı (O. Arık’tan) 

b- İmaret 

Doğu-batı yönünde dikdörtgen bir plana sahip olan imaret cami ile ortak bir 

avluyu paylaşır ve caminin kuzeyinde yer almaktadır.  Merkezde yer alan kubbe dört 

 
367 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 21. 
368 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 25,26; Top, Şerefiye Külliyesi, s. 554. 
369 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 23; Top, Şerefiye Külliyesi, s. 554. 
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kollu bir düzenlemeye sahiptir. Yapıya güneyde bulunan eyvan görünümlü taçkapıdan 

giriş sağlanır.370 (Çizim: 7.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Han Hamamı 

Külliye binasının uzağında ana cadde üzerinde bulunmaktadır. Vakfiyesinden 

hamamın IV. Şeref Han tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Han Hamamı adıyla 

anılan yapı düzgün olmayan bir plana sahip olup tek hamam şeklinde inşa edilmiştir.371 

(Çizim: 7.6). 

 

Çizim: 7.6: Han Hamamı planı (?) 

 
370 Arık, Bitlis Yapılarında…, s. 24,25; Top, Şerefiye Külliyesi, s. 554. 
371 Arık, Bitlis Yapılarında…, s.81; Top, Şerefiye Külliyesi, s. 554,555. 

Çizim: 7.5: Şerefiye İmareti planı (O. Arık’tan) 
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Değerlendirme 

Şerefiye Camii ve minyatürdeki cami tasviri karşılaştırıldığında Şerefiye 

Camii’nin örtü sisteminde mihrap önü kubbesi yer alır ve harimin bazı bölümleri 

kubbe ile bazı bölümleri ise tonozla örtülüdür. Fakat mihrap önü kubbesi hariç, 

harimin kubbeyle ve tonozla örtülü bölümleri dışarıdan düz bir örtüyle kapatılmıştır. 

Bu sayede cami dışarıdan sadece mihrap önü kubbesiyle dikkat çeker ve düz örtülü 

algılanır. Minyatürde ise üst tarafta iki tane yan yana kubbeyle örtülü birer yapı dikkat 

çeker. Bu iki yapı tasvirinin sol taraftakine dikkatle bakıldığında önde düz örtülü bir 

birim ve hemen gerisinde bir kubbenin yükseldiği görülür. Bu bakımdan orijinal 

caminin dışarıdan düz örtülü algılanmasının karşılığı tasvirde görülür ve yine orijinal 

caminin mihrap önü kubbesi de tasvir edilen yapının düz örtülü kısmının hemen 

gerisindeki kubbeyle örtüşür durumdadır. 

Şerefiye Camii’nin orijinalde beş birimli son cemaat yeri bulunur ve bu birimin 

cami tasvirinde karşılığı yoktur. Yapının son cemaat yerinin çıkıntısı şeklindeki 

bölmenin güney yüzünde bulunan dışa taşkın taçkapısının karşılığı yapı tasvirinde 

görülmez. Matrakçı Nasuh orijinal yapının abidevi ve süslemeli taçkapısını oldukça 

sade resimlemiştir. 

Caminin hemen sağına bitişik kubbeli yapı tasviri ise bugün de Şerefiye Camii 

ile bitişik durumda olan türbenin temsili olmalıdır. Orijinalde konik bir külaha sahip 

olan türbeyi Nasuh kubbeli olarak sade bir biçimde resmetmiştir. Şerefiye Camii ve 

türbesinin konum olarak ilişkisine bakıldığında Matrakçı Nasuh’un bu duruma benzer 

bir tasvirde bulunduğu açıkça anlaşılır. 

Cami ve türbe tasvirlerinin hemen altında dikdörtgen fomlu ve düz örtülü 

yapıyla bu yapının üzerinden yükselen ya da yapının gerisinde gösterilip kaide kısmı 

görünemeyen minare, külliye kapsamında bulunan imaret ve imaretin 

güneydoğusundaki minareyi temsil ediyor olmalıdır. Şerefiye imaretinin örtü sistemi 

daha önce Şerefiye Camii’nde görüldüğü gibi ortadaki merkezi kubbesi hariç diğer 

birimlerin üzeri düz örtüyle kapatılmıştır. Bu nedenle yapı dışarıdan düz örtülü 

algılanmaktadır. Tasvire bakıldığında ise düz örtülü bir mekân ve bu mekânın ön 

cephesinde ortada basık kemerli bir giriş açıklığı, bu açıklığın sağında ve solunda ise 

dikdörtgen formlu şebekeli birer pencere yer alır. Bu bakımdan düz örtülü bir şekilde 
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algılanan imaretin ve güney cephede ortada bulunan giriş açıklığıyla benzer olduğu 

söylenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta orijinal imaret ve minarenin konum 

olarak birbiriyle olan ilişkisidir. Tasvirde de konum olarak yapı ve minare tasvirinin 

birbiriyle bağlantısı olması bu durumu destekler niteliktedir. Bu nedenle yapı tasviri 

ve minarenin Şerefiye Külliyesi’nin imaret ve minaresini temsil ettiği 

düşünülmektedir.  

Hamam tasviriyle Han Hamamı karşılaştırıldığında, Han Hamamı’nın 

kubbeyle örtülü soyunmalık bölümüne geçmeden önce tonoz örtülü bir birim vardır. 

Nasuh belki de bu tonozlu birimi ele alarak tasvirdeki hamamın soyunmalık kısmını 

düz örtülü göstermiştir ya da Han Hamamı’nın geçirdiği onarımlar bilinmediği için 16. 

yüzyılın ilk yarısında hamamın düz örtülü bir soyunmalık birimine sahip olabileceği 

düşüncesi ortaya atılabilir. Hamam tasvirinin soyunmalık kısmının solundaki iki 

kubbeli birim ise Han Hamamı’nın sıcaklık bölümünde yer alan kubbeleri temsil 

ediyor olmalıdır.  

Sonuç olarak Nasuh, Şerefiye Külliyesi kapsamında yer alan cami, türbe ve 

hamamı Bitlis kenti minyatüründe göz ardı etmemiş ve tamamen benzer mimari 

ayrıntılar olmasa da yine de bu yapıları temsili olarak tasvir etmiştir. Minyatürde 

bulunan cami, türbe ve hamam tasvirlerinin birbirlerine yakınlığından dolayı bugün 

Bitlis kentinin merkezi bir konumunda yer alan Şerefiye Külliyesi’ne ait yapıları 

temsil ettiği anlaşılmaktadır 

Bitlis Şerefiye Külliyesi bünyesinde yer alan Bitlis Ulu Camii ve türbesinin günümüz 

görüntüleri (Fotoğraf: 7.4, 7.5), İmaretin görüntüsü (Fotoğraf: 7.6, 7.7) Han 

Hamamı’nın günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 7.8) ve minyatürdeki 4, 5 ve 6 numaralı 

yapıların görüntüsü (Resim: 7.7) aşağıdadır. 
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Fotoğraf: 7.4: Bitlis Ulu Camii ve Türbesi (M. Cambaz’dan) 

Fotoğraf: 7.5: Bitlis Ulu Camii taçkapısı ve geride konik çatılı türbesi 

(https://www.cinarinsesi.com/tarihi-bitlis-serefiye-camiinin-kursun-levhalarini-

calarken-yakalandilar-150114h.htm) 

Fotoğraf: 7.6: Şerefiye Külliyesi kapsamında yer alan imaret 

ve hemen önünde yer alan minare 

(https://www.gezihocasi.com/bitliste-gezilecek-yerler-listesi/) 
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Fotoğraf: 7.8: Bitlis Han Hamamı 

(https://www.flickr.com/photos/sinandogan/32930410661/in/photostream/) 

Resim: 7.7: 4, 5 ve 6 numara ile işaretli Şerefiye Külliyesi 

bünyesinde yer alan yapı tasvirleri (vr. 100a ayrıntı) 

 

 

 

 

Fotoğraf: 7.7: Şerefiye İmareti güneyde yer alan taçkapı  

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bitlis/kulturenvanteri/serefye-

kullyes-maret) 
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Bitlis Şerefiye Külliyesi kapsamında yer alan Şerefiye Camii ve türbesi, imaret 

ve hamamın günümüz görüntülerine bakıldığında, Şerefiye Camii dikdörtgen formlu 

planıyla dikkat çeker. Kuzeyinde ise beş birimli son cemaat yeri alır. Yapının kuzey, 

doğu ve batı bölümlerinde yer alan birimlerin örtü sistemlerinde kubbe kullanılmasına 

karşın bu kubbeler dışarıdan hissedilmez. Yapının mihrap önü kubbesi hariç 

bünyesinde yer alan kubbe ve tonoz gibi örtüler dışarıdan düz örtüyle kapatılmıştır. 

Böylelikle yapıda konik külahlı mihrap önü kubbesi öne çıkarılmıştır. Caminin 

taçkapısı alışık olunmayan bir yönde yer alır. Kuzeyde yer alan son cemaat yerinin 

doğusunda yer alan konik külahlı türbenin gerisinde ve caminin doğu duvarından dışa 

taşkın bir şekilde tasarlanan taçkapı iki renkli taş işçiliği ve üç dilimli kemeriyle dikkat 

çeker. Taçkapıya bitişik halde konumlanan türbe kübik gövdeli prizmal tamburludur. 

Örtüsü ise piramidal olarak yükselir. Tasvirde 4 numara ile işaretli yan yana iki 

yapıdan sol tarafta bulunan yapı Şerefiye Camii’ni ve sağ taraftaki yapı ise Şerefiye 

Camii’ne bitişik bir şekilde konumlanan türbeyi temsil ediyor olmalıdır.  Şerefiye 

Camii’nin kuzeyinde yer alan imaret dikdörtgen planlıdır ve sadece merkezde yer alan 

kubbesi dışarıdan görülmektedir. Derin bir sivri kemerli niş içerisine alınan basık 

kemerli giriş açıklığı oldukça sade tutulmuştur. Yine alışık olunmayan bir şekilde 

camiden bağımsız olarak konumlanan minare ise imaretin güneyde yer alan 

taçkapısının doğusunda yer almaktadır. Minyatürde 5 numara ile işaretli yapının 

yukarıda bahsedildiği gibi imaret ve minare ilişkisine dayanarak Şerefiye imareti ve 

minaresinin temsili olarak resmedildiği düşünülmektedir. Fakat orijinal yapıda 

merkezde yer alan kubbe bu tasvirde yer almaz. Han Hamamı ise soyunmalık 

bölümünde yer alan aydınlık fenerli geniş kubbesiyle dikkat çeker. Yapının sıcaklık 

ve ılık bölümleri daha alçak kotta tutulmuştur. Minyatürde 6 numara ile işaretli yapının 

Şerefiye Külliyesi’ne olan yakınlığı nedeniyle Han Hamamı’nı temsilen resmedildiği 

düşünülmektedir. Fakat orijinal hamamın özellikle soyunmalık bölümünün aydınlık 

fenerli ve kubbeli olmasının hamam tasvirinde karşılığı yoktur.  
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7 ve 8 Numaralı Yapılar: Debbağlar Camii ve Merdivenli Hamam 

Matrakçı Nasuh’un Bitlis kenti minyatüründe kenti çeviren surlara bir köprüyle 

bağlanan aşağı şehirde dikdörtgen planlı, düz örtülü bir cami tasviri bulunmaktadır. 

Yapının ön cephesinde yuvarlak kemerli üçer giriş açıklığı göze çarpar. Oldukça küçük 

boyutta tasvir edilen caminin sağ tarafında düz örtünün üzerinde yükselen, gövde, 

şerefe, petek ve külah kısımları rahat bir şekilde ayırt edilebilen minaresi dikkat çeker. 

Cami tasvirinin yanında ise bir hamam tasviri bulunmaktadır. İki birimden oluşan 

hamamın sağdaki birimi dikdörtgen planlı ve kubbeyle örtülüdür. Ön cephesinde 

yuvarlak kemerli geniş bir giriş açıklığı bulunmaktadır. Bu birim hamamın soyunmalık 

bölümü olmalıdır. Soluna bitişik yapı ise üç kubbeyle örtülüdür. Kubbelerin üzerinde 

fil gözleri rahatça seçilmektedir. Bu bölüm ise hamamın sıcaklık bölümünü temsil 

ediyor olmalıdır (Resim: 7.8). 

Resim: 7.8: Debbağlar Camii ve Merdivenli Hamam tasvirleri (vr. 100a ayrıntı) 

16. yüzyıl Bitlis kentine ait Tapu Tahrir Defterlerine bakıldığında bazı cami ve

mescitlerin vakıflarında hamamların bulunduğu görülmektedir. Bu deftere göre, Ulu 

Camii’nin vakıflarında Silahhane Hamamı ve Hosur Hamamı kaydı geçmektedir.372 

Ayrıca günümüze ulaşamayan Mağara Mescidi’nin373, Aynü’l Melek Mescidi’nin374, 

372 Koçak, Z., “XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis Camileri ve Mescitleri”, Vakıflar 

Dergisi, S. 51, Ankara, 2019, s. 78. 
373 Koçak, XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis…, s.79. 
374 Koçak, XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis…, s. 82. 
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Bitlis Kalesi’nde bulunan Mehmed Ağa Mescidi’nin375 ve yine Bitlis Kalesi’nde 

bulunan Sinan Bey Mescidi’nin376 vakıflarında hamam kayıtları bulunmaktadır. 

  Yerleri Bitlis Kalesi’nde gösterilen mescitlerden Mehmed Ağa ve Sinan Bey 

mescitleri iç kalede değil dış surların içinde bulunuyor olmalıdır. Bu yüzden konumu 

belirtilmeyen Aynü’l Melek ve Mağara mescitlerinin sur dışında olma ihtimali 

yüksektir. Sur dışındaki bu mescitlerin vakıflarında geçen hamamların nerede 

olduğuna ilişkin bilgi olmadığı için bu hamamların da sur dışında olması muhtemeldir.  

 Evliya Çelebi Bitlis kentine ait cami ve mescitlerden bahsederken kalenin aşağı 

varoşunda minaresi olan Saraçhane Camii ve cemaati geniş olan Debbağlar 

Camii’nden bahsetmiştir.  Ayrıca yukarıda Bitlis Tapu Tahrir Defterlerinde geçen 

Sinan Bey ve Aynü’l Berut adlı mescitlerden de bahsetmiştir.377 Çelebi, kentte beş tane 

hamamın var olduğunu, bunların; Han Sarayı, Budak Bey, Şeref Han, debbağlar 

yakınında Merdivenli ve aşağı kalede Hüsrev Paşa hamamları olduğunu aktarmıştır.378 

Değerlendirme 

 Kentte var olan tüm bu cami-hamam ve mescit-hamam ilişkisine bakıldığında 

tasvirdeki 7 ve 8 numaralı yapılar, 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen ve cemaati geniş 

olan Debbağlar Camii ve debbağlar yakınında var olan Merdivenli Hamam’ı temsil 

eden betimlemeler olmalıdır. Günümüze gelemeyen cami ve hamamın debbağ işinin 

yapıldığı bölgeden adını alması minyatürde, surların dışında bulunan üç tane çarşı-

pazar mekânı tasvirlerinden çözülebilir. Tasvirlerden anlaşılacağı üzere buranın bir 

ticaret bölgesi olduğu açıktır. Ayrıca Debbağ işi, pazarlığı ve ticareti genel olarak 

çevre ve sağlık koşulları açısından olumsuz etkileri olduğu için kent surları dışında 

yapılır.379 Debbağların çalıştığı yere debbağistan (tabakhane) denilir. Bu tabakhaneler 

genelde su kenarında ve şehir dışında bulunurdu.380 Bu bilgiye dayanarak tasvire 

 
375 Koçak, XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis…, s 85. 
376 Koçak, XVI. Yüzyıl Tapu Tahrir Defterlerine Göre Bitlis…, s.86. 
377 Seyahatname IV, s. 131,132. 
378 Seyahatname IV, s. 137. 
379 Özcan, K., “Erken Dönem Anadolu-Türk Kenti Anadolu Selçuklu Kenti ve Mekânsal Ögeleri”, 

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S. 15, 2010, s.201. 
380 Merçil, E., Türkiye Selçukluları’nda Meslekler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, s. 34. 



244 

bakıldığında cami, hamam ve ticaret mekanlarının bulunduğu bölgede bir su kaynağı 

göze çarpmaktadır. Minyatürdeki bu alanda var olan betimlemelerin (cam, hamam, 

dere, ticaret yapıları) ve tarihi kaynaklardan alınan bilgilerin ne kadar doğru bir şekilde 

örtüştüğü açıktır. Buradan sonuçla minyatürdeki caminin Debbağlar Camii’nin, 

hamam tasvirinin ise Evliya Çelebi’nin notlarında geçen Debbağlar Camii yakınındaki 

Merdivenli Hamam’ın temsili oldukları düşünülmektedir.  

Genel olarak Bitlis kenti minyatüründe tasvir edilen yapılara bakıldığında 

yukarıda tespit edilmeye çalışılan yapıların bazıları günümüzde gelebilmiş bazıları da 

gelememiştir. Kentin genel fiziki durumunu gösteren Nasuh, aynı zamanda kentte var 

olan savunma, ibadet, ticaret, sosyal ve ticaret yapılarını öne çıkarmıştır. 16. 

yüzyıldaki Bitlis kentinin durumunu, özellikle günümüze ulaşamayan dış surları (?) ve 

sur dışında bulunan cami ve hamamı ayrıca ticaretin nerelerde yoğunlaştığını gösteren 

Bitlis kenti minyatürü, tarihi bir belge olarak oldukça zengin veriler sunmaktadır. 

Matrakçı Nasuh’un Bitlis kentini güney yönden resmettiği anlaşıldığı için aynı 

yönden günümüz kentinin uydu görüntüsü alınmış ve minyatürdeki tespit edilen 

yapıların konumları uydu görüntüsünde işaretlenerek Nasuh’un ne kadar gerçekçi 

tasvirde bulunduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 7.9 ve Görüntü: 7.1). 
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Resim: 7.9: vr. 100a Bitlis Kenti Minyatürü 

1: Bitlis Kalesi, 2: Bitlis Ulu Camii, 3: Bitlis Şerefhan Külliyesi 

Görüntü: 7.1: Matrakçı Nasuh’un Bitlis kentini resmettiği yönden uydu görüntüsü 

1: Bitlis Kalesi, 2: Bitlis Ulu Camii, 3: Bitlis Şerefhan Külliyesi 
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Kente Ait Diğer Görseller 

 Bitlis kentine ait en erken tarihli gravür daha önce kentin dış surlarına dair 

açıklamalarda bahsedilen Olfert Dapper’e aittir (Resim: 7.10). 17. yüzyılın ikinci 

yarısının sonlarına ait olan gravürde iki sarp kayalığın arasında surlarla çevrilen kentin 

gerisinde kademe kademe patika yollarla yükselen bir kale tasviri vardır. Oldukça 

yüksek olan bu kalenin üzerinde bir yapılaşma görülür. Burası Evliya Çelebi’nin de 

bahsettiği Han Sarayı’nın tasviri olmalıdır.381 

 Kenti çevreleyen dış surların etrafında hendek bulunmaktadır. Çok sayıda 

burçları olan dış surların sağ tarafında kente girişi sağlayan kapı yer alır. Gravürde 

beliren kervanlar da bu kapıya doğru gitmektedir. Sur içine bakıldığında herhangi bir 

cami ve minaresine rastlanmadığı için Dapper gravürü hayali olarak tasarlamıştır. 

Başta Bitlis Kalesi olmak üzere yapılan betimlemelerin gerçek dışı, doğuya atfedilen 

genel bir bakış olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan kale mimarisinin farklılığı 

oryantalist bakış açısının örneklemesini yansıtmaktadır.382  

 
381 Seyahatname IV, s. 128. 
382 Yabalak, Olfert Dapper ile Matrakçı Nasuh’un…, s.237. 

Resim: 7.10: Olfert Dapper’e ait Bitlis Gravürü (17. yüzyılın ikinci yarısı) 
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Yine daha önce kentin surları hakkında yapılan açıklamalarda bahsedilen 

Chopin, Jean Marie- Cesar Famin-Eugene Bore’un 1838 yılına ait “Russie, Tou 

deuxieme, contenant la Fin de la Russie d'Europe... Armenie” adlı eserinde yer alan 

Bitlis gravüründe kent, Olfert Dapper’in gravüründe olduğu gibi oryantalist bir bakış 

açısıyla tasvir edilmiştir (Resim: 7.11). İki sarp kayalık arasında tasvir edilen kent 

surlarla çevrilidir ve surların gerisinde oldukça yüksek bir kale vardır. Kalenin 

tepesinde gözetleme kulesine benzer bir yapı bulunmaktadır. Surların içinde neredeyse 

yok denecek ölçüde yapılaşma vardır. Her ne kadar Bitlis kentine ait bir görsel olsa da 

gravür gerçek dışı tasvirlerle doludur. 

Bitlis kentine ait diğer bir gravür ise Fransız Ressam Laurens tarafından 1847 

yılındaki ziyareti sırasında oluşturulmuştur (Resim: 7.12). Gravürün ana merkezinde 

Bitlis Kalesi’nin artık günümüzde olmayan burçları ve sütunları belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Kalenin sağ üst köşesinde görünen Kürd Rojkanlar dönemi de dahil 

ikametgâh ve saray olarak kullanılmış yapının harabesi vardır.383 

Gravürde kentin ortasından geçen bir nehrin üzerinde bir köprü vardır. Köprü 

günümüze ulaşamamıştır ve gravürde olması bakımından önemlidir. Köprünün sol 

tarafında mihrap önü kubbesi, taçkapı ve minaresiyle dikkat çeken bir cami tasviri 

vardır. Burası Şerefeyi Camii’nin mihrap önü kubbesi, taçkapısı ve minaresi olmalıdır. 

383 Zeydanlıoğlu, B., Seyyahların Anlatımlarıyla Bitlis ve Ahalisi, 1847 Tarihli Bir Bitlis Gravürünün 

Detayları, İstanbul, 2019, s. 249,250. 

Resim: 7.11: 1838 yılına ait Bitlis Gravürü 
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Köprünün sol tarafında ise Ulu Camii’nin mihrap önü kubbesi ve minaresi 

görülmektedir. 

Resim: 7.12: 1847 yılına ait Bitlis gravürü 

Nasuh’un minyatürü ile gravürler karşılaştırıldığında, ilk iki gravürdeki Bitlis 

kentinin panoramik görüntüsünde ve Nasuh’un minyatüründe kent iki yüksek dağın 

arasında resmedilmiştir. Genel olarak gravürlerde bir iç kale ve kenti çevreleyen dış 

surlar en dikkat çekici savunma yapıları olurken minyatürde de aynı durum söz 

konusudur. Kent bir iç kale ve dış surlardan oluşmaktadır. Burada dikkat çekici nokta 

kente ait yazılı kaynaklarda dış surlara ait herhangi bir bilginin mevcut olmamasına 

rağmen gravürlerde ve minyatürde dış surlara ait betimlemelerin yer almasıdır. 

Gravürlerde iç kalenin içinde bir saraya ait betimlemeler göze çarpar, bu durum 

yazılı kaynaklarda bahsi geçen bir sarayla desteklenmektedir. Fakat minyatürdeki iç 

kale betimlemesinde saraya ait bir betimlemeye rastlanmamaktadır. İlk iki gravürün 

oryantalist bakış açısıyla izleyiciye yansıtıldığı açıktır. Fakat bu gravürlerde İslami 

yapılara örnek olacak cami, türbe veya hamam gibi yapılara yer verilmemiştir. Bu 

durum izleyicide tezatlık yaratmaktadır. 

1847 yılına ait üçüncü gravür ise diğer gravürlere göre daha gerçekçidir. İç kale 

betimlemesine yer verilen gravürde kalede saray yapısına dair kalıntılar izleyiciye 

yansıtılmıştır. Yine İslami yapılara örnek olacak kubbe ve minare detaylarıyla dikkat 

çeken camiler ve türbe gibi yapılar göze çarpmaktadır. Nasuh’un Bitlis minyatüründe 

de görülen bu İslami yapılarla 1847 tarihli gravür karşılaştırıldığında daha gerçekçi 

veriler ortaya konmaktadır 



 

8. ADANA KENTİ MİNYATÜR İNCELEMESİ

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde vr. 108b’de Adana kenti minyatürü 

bulunmaktadır. Sayfanın üst kısmında kare formlu kale tasviri vardır (Görselde 1 

numara ile işaretli yapı). Köşelerinde, alt ve üst surların ortasında, pencere açıklıları 

olan kuleleri bulunur. Bu kulelerden alt surdaki kulede, kaleye girişi sağlayan açıklık 

vardır. Kalenin içinde düz çatılı, tek minareli bir cami ve hemen altında bir çarşı-pazar 

yapısı görünür. Kelenin içindeki diğer tüm yapılar konutlardan oluşmaktadır. Kale 

dışına bakıldığında sayfanın sağ tarafında avlulu, çok sayıda kubbe detayları olan cami 

gözükür (Görselde 2 numara ile işaretli yapı). Sol tarafında ise bir hamam vardır 

(Görselde 3 numara ile işaretli yapı). Caminin altında, ardı ardına çarşı-pazar yapısı 

yer alır (Görselde 4 numara ile işaretli yapı). Bu yapıların tarafta olanında dört giriş 

açıklığı bulunur ve üzerinde çok daha küçük boyutta ticaret mekanları vardır. Ticaret 

yapılarının alt çaprazında düz örtülü, minaresi olan bir cami (Görselde 5 numara ile 

işaretli yapı) ve altında yine bir çarşı-pazar yapısı görülür. Çarşı-pazar yapısının 

solunda ise yine bir hamam tasviri göze çarpar (Görselde 6 numara ile işaretli yapı). 

Sayfanın en solunda baştan aşağıya bir nehir uzanmaktadır. Atasoy, bu nehrin 

Ceyhan Nehri olduğunu aktarmıştır. Yine Atasoy, Adana minyatürü hakkındaki bir 

görüşünde tasvirde görünen çok sayıda yivli kubbesi olan caminin ve önündeki çarşı-

pazar yapısıyla ilgili; orijinalde caminin arkasında bulunan çarşının önde olması 

gerekirken, Nasuh’un bu çarşıyı alt tarafta gösterdiğini belirtmiştir384 (Resim: 8.1). 

384 Atasoy, Beyanı-ı Menazil, s. 179. 
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Resim: 8.1: vr. 108b Adana Minyatürü 
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1 Numaralı Yapı: Adana Kalesi 

Matrakçı Nasuh’un Adana kenti minyatüründe üst kısımda kare formlu bir kale 

bulunmaktadır. Sol tarafında Ceyhan Nehri tasviri vardır. Toplamda yirmi sekiz kulesi 

bulunan kalenin her kulesinde ikişer mazgal pencere bulunur. Köşelerde, alt ve üst 

surların ortasında bulunan kulelerin pencere açıklıkları vardır. Muhtemelen bu kuleler 

gözetleme kuleleridir. Ayrıca alt surdaki kulenin kaleye girişi sağlayan yuvarlak 

kemerli bir açıklığı vardır. Kalenin içinde dikdörtgen formlu, düz örtülü bir cami 

tasviri bulunur. Ön cephesinde ortada yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı ve yanlarda 

kare formlu birer pencere vardır. Cephenin üst kısmında ise küçük boyutta üçer 

pencere daha göze çarpar. Sol tarafta ise yapıya bitişik minare görünür. Yüksek bir 

gövdeye sahip olan minare tek şerefelidir. Şerefenin alt kısmında ise süslemeler göze 

çarpar. Minare petek ve dilimli kubbesiyle son bulur. Caminin altında ise bir çarşı-

pazar yapısı vardır. Kalede diğer tüm yapılar kümeler halinde düz damlı konutlardan 

oluşmaktadır. Tasvirdeki kale günümüze ulaşamayan Adana Kalesi’nin temsili 

olmalıdır (Resim: 8.2). 

 

Resim: 8.2: Adana Kalesi tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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Seyhan Nehri’nin kenarında bulunan Adana Kalesi kareye yakın formda ve 

çevresi 300 metre kadardı. Doğuya bakan nehir cephesi hariç tüm cepheleri hendekle 

çevriliydi. Kale yedi burcu içinde barındırıyordu. Biri şehre bakan diğeri de tamamıyla 

Seyhan Nehri’ne açılan iki demir kapı, kalenin dışarıyla olan irtibatını sağlardı. 

İçerisinde otuz yedi evle bir küçük cami mevcuttu. Dizdarı ve yirmi askerden oluşan 

bir muhafız kuvveti vardı.385  

Seyhan Nehri kenarında, doğuya doğru uzanan şehir surlarının tarihinin Roma 

dönemine kadar indiği kalıntılar incelendiğinde gözlenebilmektedir. İmparator 

Justinianus döneminde (M.527-565), şehirde imar faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve Taş 

Köprü’nün onarımı da bu dönemde gerçekleşmiştir. Ayrıca iç kalenin bu dönemde 

yapıldığı düşünülmektedir. Adana şehir surundan ancak günümüze kuzey sınırı 

belirleyen birkaç kalıntı kalmıştır. Dış surun doğu sınırını belirleyen nokta, Taş 

Köprü’nün karaya ulaştığı Kale Kapısı mevkiidir. Bugün Kemeraltı Camii’nin 

bulunduğu bölge, dönemin batıdaki önemli kentlerinden gelen ticaret mallarının 

kontrol edilip gümrük alındığı giriş-çıkış kapısıdır. Kentin doğu sınırını oluşturan 

eleman Seyhan Nehri olduğuna göre, kentin tahkimatını sağlayan şehri surun doğu 

sınırının nehre dayanıyor olması ihtimali ortaya çıkar.386 Dış surlara ait baş kabir bilgi 

ise 16. Yüzyıl Ramazanoğulları vakfiyesinde geçen bir ibareden anlaşılmaktadır. 

Burada “…vakfedilen hakure Adana suru dışında, surun güneyinde su gediği denen 

yerdedir…”387 şeklindeki ifadeden bu dönemde surların varlığına dair veriler ortaya 

çıkmaktadır. Saban, dış surlara ilişkin çözümlemesinde 16. yüzyılda kentin dış 

surunun gelişmişliğinin ve yoğunluğunun azalmasına paralel olarak daraltıldığını öne 

sürmüştür.388 

İç Kale kalıntılarıyla dış sur kalıntıları karşılaştırıldığında, uygulama tekniği ve 

malzeme niteliği bakımından iç kalenin daha sonraki dönemlerde yapıldığı 

anlaşılmaktadır.  Piri Reis tarafından 1513 yılında yapılmış bir iç kale çizimi bulunur. 

 
385 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 22. 
386 Özmen, Ö., Adana’nın Tarihsel Dokusu: Kaleler, Kervansaraylar-Hanlar ve Camiler, Efsaneden 

Tarihe, Tarihten Efsaneye Adana: Köprü Başı, Haz. E. Artun, M. S. Koz, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul, 2000, s. 211. 
387 Salihlioğlu, H., “Ramazanoğulları Davud Bey Oğlu Mahmud Bey Vakfiyesiyle Fağfur Paşa Oğlu 

Ali Bey Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Dergisi, S.10, Ankara, 2006, s.139. 
388 Oral (Saban), F. D., “XVI. Yüzyılda Adana Kentinin Fiziksel Yapısına Dair Buluntular”, Çukurova 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 15, S. 3, Adana, 2006, s. 169. 
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Her ne kadar gerçeği tam olarak yansıtmasa da bu çizimde kale üç burçlu küçük bir 

kale olarak tasvir edilmiştir389 (Ek:2). 

Adana Kalesi, Adana’nın Mısır Kölemenleri tarafından işgali esnasında 

1836’da Mısırlı İbrahim Paşa’nın emriyle yıktırıldığı için bugün bir iki parça duvar 

enkazından ve “Kale Kapısı”, “Tarsus Kapısı” gibi isimlerden başka bir eser ve hatıra 

kalmamıştır.390 

Kenti ziyaret eden seyyahların kale hakkındaki anlatımları ise; 15. yüzyılın ilk 

yarılarında kenti ziyaret eden seyyah Bertrandon:  

“Adana güzel bir çevrede ve denize oldukça yakın bir yerde kurulmuş, her 

yanı surlarla çevrilmiş, çok iyi durumda bir ticaret şehriydi. Adana adı 

verilen yüksek dağlardan inen büyük bir ırmak surlar boyunca akmakta 

ve üzerinde, şimdiye kadar gördüğüm köprülerden en geniş ve oldukça 

da uzun bir köprü bulunmaktaydı.”391 ifadelerinde bulunmuştur. 

Evliya Çelebi 17. yüzyılın ilk yarılarında Adana Kalesi hakkında: 

“Kale, Seyhan Nehri’nin kıyısında Abbasiler döneminde Muhammed bin 

Reşid (M.763-809) tarafından yapılmıştır. Kale daha sonra 

H.891/M.1486 yılında Sultan Bayezid tarafından fethedilmiştir. Yapı,

Seyhan Nehri kenarında bir alçak tepe üzerinde dört köşe sağlam ve 

dayanıklıdır. Çevresi 500 adım olan küçük kaledir. Doğudan batıya 

uzunlamasına yedi kuledir ve üç tarafı hendektir. Doğu tarafı duvarını 

Seyhan Nehri döver, insan geçemez. İki kapısı var, biri güney tarafına 

bakar, biri doğuya açılır. Kale içerisinde 37 ev vardır ve bir küçük camisi 

var, evler gibi bu da toprak örtülüdür. Hendeği içi baştan başa dut 

ağaçlarıdır. Dizdarı ve 20 neferi vardır.”392 ifadelerinde bulunmuştur. 

1706’da Adana’ya gelen seyyah Paul Lucas’ın kent ve kalesi hakkında 

gözlemleri şu şekildedir:  

“Adana’nın ortasından geçen Seyhan Irmağı Paris’in Sen Nehri’ne 

benzer. Kenarında şehrin kalesi vardır. Bu kale küçük olmakla beraber 

dayanıklı bir temel üzerinde sağlam olarak yapılmıştır. Bir gün buradan 

389 Özmen, Adana’nın Tarihsel Dokusu…, s. 212. 
390 Sevgen, Anadolu Kaleleri, s. 23. 
391 Bertrandon, Bertrandon’un Denizaşırı…, s. 175. 
392 Seyahatname, IX, s. 357. 
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geçerken kumandan beni davet etti ve şatoyu gezdirdi. Üzerinde kuleleri 

bulunan bu surun şato kadar eski olan kapısından içeri girdik. Bu kapının 

alt tarafı büyük demir levhalardan ve üst kısmı da üç parmak kalınlığında 

at nallarından yapılmıştı. Buradan sonra dar yollardan giderek 

korumaların oturduğu garnizona vardık. Burada askerlerin aileleri de 

bulunuyordu., sayıları kırktan fazla değildi. Bundan sonra surları 

dolaştık, ben burada yalnız küçük top gördüm. Birkaç tane de mühimmat 

deposu vardı. Ancak bunların hepsi boştu. Kalede başka görülmeye 

değer bir şey yoktu.”393 

1813-1814’te yaptığı Anadolu seyahatinde Adana’ya uğrayan Kinneier kent ve 

kale hakkındaki notları şu şekildedir: 

“Adana şehri Seyhan denen eski Saros’un sağ sahilinde her tarafı şeftali, 

kayısı, dut, incir ağaçları ve asma çevrili tatlı meyilli bir alanda, amfi 

tiyatro şeklinde yükselmektedir. Seyhan’ın kenarındaki şato köprüden 

uzak değildir ve taştan yapılmış kuleli duvarlarıyla tahminen ¼ millik bir 

çevreye sahiptir.”394 

Değerlendirme 

Araştırmacıların ve seyyahların verdiği tüm bu bilgiler Adana’da geçmişte dış 

surların ve iç kalenin varlığını doğrular ve Nasuh Adana kenti minyatüründe iç kaleyi 

resimleyerek kentin tarihi ile örtüşen bir imge yaratır. 16. yüzyılın ilk yıllarında kenti 

ziyaret eden Bertrandon’un ifadesine göre kentin surlarla çevrili olması o dönemde 

surların ayakta olduğuna işarettir. Ayrıca 16. yüzyıla ait vakfiyede geçen dış surlara 

ait bir bilgi bu dönemde dış surların varlığını doğrulamaktadır. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta 16. yüzyılın ilk yarısına ait olan Matrakçı Nasuh’un Adana 

minyatüründeki kale betimlemesi, Adana iç kalesini temsil eder ve dış kaleye ait bir 

betimleme yer almaz.  Dış kalenin tasvir edilmemesine ilişkin Nasuh’un diğer Anadolu 

kentlerinde resimlediği kalelere bakıldığında, orijinalde iç kalesi olan Konya’nın iç 

kale tasviri olmayıp sadece dış surlarının tasviri vardır. Kayseri’nin iç kalesi olup bu 

393 Yavuz, S., Özmen, Ö., Gezginlerin Yüzyılların Ötesinden Gelen Sesi, Efsaneden Tarihe, Tarihten 

Efsaneye Adana: Köprü Başı, Haz. E. Artun, M. S. Koz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 

294,295. 
394 Yavuz, Özmen, Gezginlerin Yüzyıllardır…, s. 295. 
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iç kale tasvir edilmemiştir. Aynı şekilde Erzurum’un iç kalesi olup, sadece dış surları 

tasvir edilmiştir. Ayrıca Sivas, Diyarbakır ve Bitlis kentlerinin de hem iç kale hem de 

dış surları tasvir edilmiştir. Bu bilgilere dayanarak Adana’nın dış surları muhtemelen 

bu dönemde önemini yitirmiş olmalı ya da Nasuh dış surları tasvir etme ihtiyacı 

duymamış olmalıdır. Adana iç kalesine bakıldığında 19. yüzyılın ilk yarısında ünlü 

seyyah Texier iç kale için: “Şehre hâkim küçük bir tepenin üzerindeki eski Bizans 

kalesi buranın en eski eseridir. Henüz 1836 yılında etraf surunun kuleleri mevcuttu. 

Mısırlı Mehmet Ali Paşa bunları yıktırmıştır. Yeraltı mahzenlerinden birine, buranın 

eski demirleri konulmuştu.”395 der. 

Texier’in aktardıklarına dayanarak iç kale 1836’ya kadar varlığını 

sürdürmüştür. Evliya Çelebi’nin iç kaleyi dört köşe sağlam dayanıklı olarak ifade 

etmesi, Nasuh’un dört köşeli kale tasvirini destekler niteliktedir. Ayrıca Çelebi’nin 

kaledeki 7 kuleden bahsetmesiyle Nasuh’un kaledeki 6 kule betimlemesi kısmen 

örtüşmektedir. Kalenin içinde var olan camiden yine Çelebi’nin toprak damlı olarak 

bahsetmesi de tasvirdeki düz örtülü caminin bu cami olabileceği ihtimalini 

güçlendirmektedir.  

1547 yılına ait Adana Evkaf Defteri’nin birinci bölümünde küçük boyutlu 

vakıflar vardır. Bu vakıfların sayısı 19’dur ve hepsi bir mescidin ismi ile anılmaktadır. 

Bunlar: Ramazanağa Mescidi, Burnukara Osman Mescidi, Kara Sofu Mescidi, Hacı 

Fakıhoğlu Mescidi, Kantar Mescidi, Çukur Mescid, Ağca Ahmed Mescidi, İsa 

Hacıoğlu Mescidi, Saçlu Ahmed Mescidi, Hacı Hızır Mescidi, Tarsus Kapısı Mescidi, 

Kadı Mescidi, Debbağlar Mescidi, Hacı Ahmed Mescidi, Baytemur Mescidi, Selim 

Bey Mescidi, Baytar Mahmud Mescidi, Tepebağ Mescidi ve Kayalıbağ Mescidi 

vakıflarıdır. Her mescit ismi aynı zamanda bir mahalleyi simgelemektedir. 

Günümüzde bu vakıflara ait olan isimlerden Tepebağ, Kara Sofu ve Kayalıbağ isimleri 

bugün de mahalle ismi olarak kullanılmaktadır.396 Tepebağ ve Kayalıbağ mahalleleri 

bugün günümüze ulaşamayan iç kale civarını kapsamaktadır. O halde tasvirdeki cami 

vakıflarda geçen Tepebağ Mescidi ya da Kayalıbağ Mescidi olabilir. 

395 Texier, Küçük Asya…, III, s. 486. 
396 Oral (Saban), XVI. Yüzyılda Adana Kentinin…, s. 167. 
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İç kaleye ilişkin yazılı kaynaklarda geçen diğer bir bilgi ise Seyhan Nehri 

üzerindeki Taş Köprü’ye geçişi sağlayan iç kaledeki iki kapının var oluşudur. 

Bunlardan biri Seyhan Nehri’ne diğeri de şehre açılırdı. Minyatüre bakıldığında 

kalenin yanında bir nehir betimlemesi vardır ve bu nehir Seyhan Nehri’ni temsil eder. 

Fakat Nasuh, Roma ve Bizans eseri olan Taş Köprü’yü resmetmemiştir. Sonuç olarak 

minyatürde nehre açılan bir kapı olmadığına göre kalenin aşağısında bulunan kapı 

orijinalde Adana iç kalesinin şehre açılan kapısını temsil etmektedir.  Buradan diğer 

çıkarılacak sonuç ise Nasuh’un Türk-İslam eseri olmayan yapıları göz ardı ederek 

tasvirde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum diğer Anadolu kentlerinde de dikkat 

çekmektedir.  

2 Numaralı Yapı: Adana Ulu Camii Külliyesi 

Matrakçı Nasuh’un Adana kenti minyatüründe kale tasvirinin sağ alt kısmında 

avlu içine alınmış bir yapı grubu tasviri bulunmaktadır. Avlu kapısı yuvarlak 

kemerlidir ve üzeri bir çatıyla örtülüdür. Avlunun içinde sol tarafta düz çatılı yuvarlak 

kemerli giriş açıklığı ve bu açıklığın her iki yanına kare formlu penceresi olan bir yapı 

vardır. Bu yapıya bitişik, daha yüksek kotta, dikdörtgen planlı, dilimli üç kubbeli bir 

yapı daha bulunur. Yapının ön cephesinde beş sütunun desteklediği dört kemerli bir 

bölüm vardır. Burası avlunun revaklı bölümü olmalıdır. Revaklı bölümün üçüncü 

kemerinin gerisinde giriş açıklığı göze çarpar ve diğer kemerlerin gerisinde ise kare 

formlu birer pencere açıklığı bulunur. Ayrıca her kemerin üzerinde daha küçük boyutta 

yuvarlak kemerli birer pencere açıklığı daha vardır. Revaklı bölümün sağında ise 

minaresi ve yarım halde gözüken kubbesiyle bir cami yer alır. Bu cami tasvirinin yarım 

gözükmesi Beyan-ı Menazil yazmasının Yıldız Sarayı Kütüphanesinden taşınırken 

hasara uğramasından kaynaklıdır.397 Orijinalinde Adana minyatürü eksiksizdir. 

Orijinal cami tasviri, avlunun sağ köşesinde dikdörtgen planlı, yuvarlak kemerli giriş 

açıklığı ve giriş açıklığının üzerinde yan yana yuvarlak kemerli iki penceresi bulunan 

dilimli kubbeli bir yapıdır (Resim: 8.3). 

 
397 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 25. 
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Resim: 8.3: Adana Ulu Camii Külliyesi tasviri (vr. 108b ayrıntı) 

Minyatürdeki betimlemeye bakıldığında bu yapının Adana Ulu Camii 

Külliyesi’nin temsili olduğu anlaşılmaktadır. 

Vakfiyelerde Cami-i Cedid olarak geçen ve bazı kaynaklarda Yeni Camii 

olarak zikredilen Adana Ulu Camii Külliyesi kendi adını verdiği mahallede, Kızılay 

Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Bugün külliye bünyesinde farklı dönemlere ait cami, 

türbe, medrese, mescit, haremlik (Ramazanoğulları Evi) gibi yapılar bulunmaktadır 

(Çizim: 8.1). 
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Çizim: 8.1: Adana Ulu Camii planı (N. Çam’dan) 

Asıl cami, üzerindeki kitabelerden anlaşılacağı gibi H.913/M.1513- 

H.948/M.1541 yılları arasında tamamlanmıştır. Yapımına H.913/M.1507’de 

Ramazanoğlu Halil Bey tarafından başlanan camiye, daha sonra Halil Bey’in oğlu Piri 

Paşa tarafından H.926/M.1520’de minber ve H.948/M.1541’de bazı kısımlar ilave 

edilerek tamamlanmıştır.398 

Adana Ulu Camii, batıda esas kütleden dışa doğru çıkıntı yapan blok dikkate 

alınmazsa kareye yakın ölçülerde ve enine dikdörtgen avlu ile bunun güneyindeki 

harim ve türbeden meydana gelir. Enine dikdörtgen planlı harim, kuzey cephesindeki 

üç kemerli açıklıkla avluya açılmakta olup, kıble duvarına paralel sıralanan dört sütun 

üzerine hafif sivri kemerle beş bölümlü iki sahına ayrılmıştır. Sahınların üzeri çapraz 

tonozlarla, mihrap önü ise on iki kenarlı kasnak üzerinde yükselen bir kubbe ile 

örtülmüştür.399 Harimin kuzey duvarı siyah-beyaz taş sıralarından meydana gelen kısa 

ayaklar üzerinde yükselmekte ve aynı renkteki taşlarla örülü olan, etrafı biri geometrik, 

diğeri mukarnas tezyinatlı iki silme ile çevrilmiş üç sivri kemerden oluşmaktadır. İklim 

dikkate alınarak bu kemerler büyük yapılmış olup her üçü de harime açılan kapı 

 
398 Yüksel, M., Çukurova’da Türk İslam Eserleri ve Kitabeler, Adana Türk Ocağı Şubesi Yayınları, 

İstanbul, 1990, s. 23. 
399 Uysal, A. O., “Adana Ulu Camii”, Vakıflar Dergisi, S. 19, Ankara, 1985, s. 278 
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durumundadır. Ayrıca harimin batısında kıbleye dik bir şekilde tanzim edilmiş mekân, 

iki kubbe ve bir yarım kubbe ile örtülüdür. Harime eskiden kapısı bulunmayan bu 

bölümün caminin banisi Ramazanoğlu Bey’in maiyetiyle birlikte namaz kılmasına 

mahsus özel bir yer olduğu düşünülür.400 

Minaresi, avlunun kuzeydoğu köşesinde ve taç kapının yanında kare kaide 

üzerinde yükselir. Sekiz köşeli gövdesi, ikisi düğümlü, beşi düz, toplam yedi kuşakla, 

ortada ise üst tarafında düğümlü ve dilimli bir şekilde sona eren sağır kemirciklerle 

süslenmiştir. Mukarnaslı konsolların üzerine oturan şerefe, sekiz sütuncuğun taşıdığı 

şemsiye şeklindeki bir örtü ile kapatılmıştır. Petek ise armut şeklindeki dilimli bir 

külahla sona ermektedir. Minare bu haliyle Zengi ve Memlük etkisi göstermektedir.401 

Batı kenarından bir ve kuzeyden iki sıra revaklarla kuşatılan avluya, doğu 

cephesindeki ve batıya doğru çıkıntı yapan bloğun batı cephesindeki taçkapılardan 

geçilmektedir.402 Sıcak iklimin etkisini hafifletmek için son cemaat yerleri oldukça 

geniş yapılmıştır. Son cemaat yeri sütunları köşeleri pahlanmış olan dikdörtgen prizma 

şeklindeki hantal başlıklar üzerindeki sivri kemerleri taşımaktadır. Bu kemerlere 

istinat eden sekiz köşeli kasnak üzerine ise alaturka kiremit ile kaplanmış, pandaftifli 

kubbeler oturmaktadır. Bu kubbelerin sayısı yirmi birdir. Her kemer gözünün 

karşısında sivri alınlıklı bir pencerenin yer aldığı kuzey revakı, profilli alınlığı olan 

dikdörtgen ve sade bir kapıyla batıdaki bölüme bağlanırken, avlunun batısındaki revak 

da çini kaplamalı alınlıkla süslenmiş olan dikdörtgen bir ara kapıyla harimin 

batısındaki mekâna açılmaktadır. Ayrıca bu revakların her iki yönden bir sıra 

sundurmaları bulunur. Ancak bu sundurmaların sonradan yapıldığı 

düşünülmektedir.403 1541 yılında ise batıdaki taçkapı yapılmıştır. Bu sırada batı 

bölümünün tamir görmesi ve bazı tadilatlara uğraması da ihtimal dahilindedir. Gerek 

bu onarım gerekse daha başka onarımlarla orijinal halini tamamen kaybeden Adana 

Ulu Camii’nin batısındaki bu kısım, zaviye özelliği arz eden planına rağmen Piri 

Paşa'nın vakfettiği Sıbyan Mektebi de olabilir. Çünkü vakfiyede Adana Ulu Camii 

400 Çam, Nusret, Adana Ulu Camii Külliyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınarı, Ankara, 1998, s. 

4,5. 
401 Çam, Adana Ulu…, s. 10,11. 
402 Uysal, Adana Ulu…, s. 278. 
403 Çam, Adana Ulu…, s. 4,5. 
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bünyesinde bir zaviyeden söz edilmediği halde imaret hücrelerinden bazılarının zâhid 

ve sülehalara tahsis edilmesiyle ilgili şartları bulunmaktadır.404 

Yapının medresesi Ulu Camii’nin doğusunda Selamlık Dairesi ile Küçük 

Mescit’in arasında yer alır ve giriş kapısının üzerindeki kitabede Ramazanoğlu Piri 

Paşa tarafından H.947/M.1540 yılında yaptırıldığı yazmaktadır. 405  Türbe ise Ulu 

Camii’nin bitişiğinde ve doğu tarafında bulunur. Üzeri kubbeyle örtülü içinde 

sandukaları bulunduğu bir üst mekanla kuzeyde bir mihrabiyesi bulunan ve çapraz 

tonozla örtülmüş olan giriş bölümünden meydana gelir. Bu giriş kısmı bir ara kapıyla 

harime, bir kapıyla da türbeye bağlanmaktadır.406 

Değerlendirme 

Minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537 baz alındığında ve külliye tasviri 

yukarıdaki Adana Ulu Camii Külliyesi’nde yer alan yapıların mimari tanımlamalarıyla 

karşılaştırıldığında, Ulu Camii’nin harim kısmı, Ramazanoğlu Bey’e mahsus yapıldığı 

düşünülen mekân, batıdaki son cemaat yeri ve doğu kapısı Ramazanoğlu Halil Bey’in 

ilk dönem eserleri olmalıdır. Batıdaki kapı M.1541 yılında yaptırıldığına göre bu 

kapının ekseninde yer alan kuzeydeki son cemaat yeri de bu tarihte yapılmış olmalıdır. 

Minyatürdeki tasvirde sağdan sola doğru birbirine bitişik halde sade kubbeli ve 

minareli bir cami, dört kemerli, üç kubbeli bir mekân ve daha alçak kotta dikdörtgen 

formlu, düz damlı bir yapı vardır. Minaresi olan cami tasviri Ulu Camii’nin harim 

kısmını temsil ediyor olmalıdır. Solundaki yapı ise Ulu Camii’nin batıdaki dört 

kemerli ve dört kubbeli son cemaat yerini temsil eder. Tasvirdeki en soldaki düz örtülü 

mekân, bugün son cemaat yeri olarak kullanılan, batıdaki son cemaat yerine bağlantılı 

ve Ramazanoğlu Bey’e tahsis edilen mekânı temsilen yapıldığı düşünülebilir. 

Tasvirdeki avlunun giriş kapısı da tarihsel olarak örtüşen Ulu Camii’nin doğu kapısını 

temsil eder. 

 Tüm bu tespitler ve olasılıkları destekleyici bir görüş N. Çam tarafından 

verilmiştir. Çam’ın Ulu Camii Külliyesi hakkındaki analizleri şu şekildedir: 

 
404 Çam, N., “Ramazanoğluları Mimari Eserlerinden Adana Ulu Camii”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 

5, Erzurum, 1882, s. 151. 
405 Yüksel, Çukurova’da Türk İslam…, s. 26. 
406 Çam, Adana Ulu…, s. 7. 



261 

“Eserin doğu taçkapısındaki H.914/M.1508-9 tarihli kitabe, caminin en 

eski kitabesidir. Caminin banisi olarak zikredilen Halil Bey’in sandukası 

üzerindeki kitabe H.916/M.1510 tarihlidir. Bu durumda caminin 

yapımına M.1508-9 yılından önce başlanmış fakat Halil Bey’in ölümü 

üzerine inşaata bir süre ara verilmiştir. Nitekim harimin kıble duvarının 

pencere yukarısına kadar, ortası kaba, kenarları ince yontulmuş 

taşlardan yapılırken; üst kısımların ve diğer yerlerin hep ince yontulmuş 

taşlardan yapılması da inşaata bir süre ara verildiğini göstermektedir. 

Ancak M.1508-9 yılında başlanılan inşatta eserin bugünkü halinde 

topyekûn ele alındığı şüphelidir. Harimin kıble duvarındaki bu malzeme 

farklılığı yanında harimle türbenin; harimle batıdaki dikine mekanın son 

cemaat yerinin güneybatı köşesi ile harimin batısındaki mekanın 

kuzeybatı köşesinin; minare kaidesi ile son cemaat yerinin kuzeydoğu 

köşesinin; son cemaat yerinin kuzeybatı köşesiyle bölümün birleşme 

yerlerinde ve batı portalinin kuzeyinde bulunan dilatasyonlar M.1508-9 

yılı öncesinde başlanılan inşatta eserin bugünkü haliyle topyekûn 

alınmadığını, aksine bazı kalıntılardan faydalanıldığını, bazı 

kısımlarının da sonrada ilave edildiğini göstermektedir. Bu sebeplerden 

şimdiki caminin yerinde başka bir bina bulunuyordu ve kıble duvarında 

minaresi bulunan batıdaki bölümle birlikte külliye teşkil ediyordu. 

Burasının kısmen harap olması veya ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle 

batıdaki binadan ve harimin batısındaki, dikine mekândan istifade 

edilmek suretiyle bu cami yapılmıştır. Caminin yapımı bir çırpıda değil, 

safhalar halinde gerçekleşmiştir. Buna göre önce harimle birlikte doğu 

taçkapısının ve minaresinin yapımına başlanmıştır. Türbe, yer ve şekil 

itibariyle planlanmakla beraber yapılmasına M.1508-9 inşaatı ile 

birlikte değil, bundan sonraki yıllarda başlanılmış olabilir.”407 

Yapının minaresi bugün kuzeyde yer alan iki bölümlü son cemaat yerinin 

doğusunda bulunmaktadır ve camiyle bağlantılı değildir. Fakat minyatürdeki minare 

tasviri caminin hemen yanına konumlandırılmıştır. Özmen, batı taçkapıdan 

girildiğinde yapıyla kompleks halde bulunan ve işlevi bugün hala tam olarak 

çözülememiş yapıyı (sıbyan mektebi) tanımlarken şu ifadeleri kullanmıştır: 

407 Çam, Adana Ulu…, s. 24,25. 
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“Yapıyla kompleks olmasına rağmen süsleme ve yapı tekniği bakımından 

bu bölümün caminin genelinden farklı özellikler taşıdığı gözlenir. Yapı 

malzemesi olarak daha çok tuğlaya yer verilmiş olan bu bölüm, bazı 

araştırmacılara göre eski bir yapı kalıntısı üzerine inşa edilmiştir; güneydeki 

duvar, muhtemelen bir minare kalıntısı olan blok, kuzey cephede kullanılan ve 

asıl camide yer almayan süsleme tarzıyla dikkati çeken niş, bu kısmın hemen 

doğusunda, kenarları dama taşlı bir çerçeve ve içerisinde dilimli ikiz sağır kemer 

alınlıklı bir pencerenin bulunması, bu görüşleri destekler niteliktedir. Yine bu 

kısmın üzerinde bulunan mukarnaslı tezyin edilmiş olan kubbenin eteğinde bir 

kuşak halinde dolanan hayat ağacı motifi ve iki başlı ejder figürü yer alır. Bu 

kısmın bir zaviye olabileceği ve caminin, diğer kısımları yıkılan eski bir yapı 

kalıntısı üzerine bina edildiği, bu kısımdaki diğer kalıntılar da dikkate 

alındığında ihtimal dahilindedir.408 

 Bu açıklamalardan sıbyan mektebi olarak düşünülen bu yapının orijinal 

halinin Nasuh’un tasvirindeki düz damlı yapı olduğu düşünülebilir. Ayrıca bu bölümde 

Özmen’in güney duvardaki minare kalıntısından bahsetmesi de Adana Ulu 

Camii’ndeki minarenin 1541 tarihli olmasından dolayı 1537 tarihli minyatürdeki 

minare tasvirinin eski minareyi temsilen yapıldığı görüşü de ortaya çıkmaktadır. Sonuç 

olarak Ulu Camii’nin yıllar içinde onarımlar ve eklemelerle değişim geçirdiği açıktır. 

Nasuh’un 1537 tarihli minyatüründe yapı kompleksindeki dilimli kubbeli cami Ulu 

Camii’nin eski hali, bu kubbeli yapının solundaki daha alçak kottaki üç kubbeli yapı 

Ulu Camii’nin batıdaki son cemaat yeri, bu üç kubbeli birimin solundaki yapı ise 

bugün sıbyan mektebi olarak düşünülen yapının eski hali hakkında veriler sağlar. 

Ayrıca Ulu Camii’nin eski minaresinin süslemeli olduğunun, yapının avlusunun ve 

doğu taçkapısının varlığı hakkında da Nasuh’un tasviri önemli fikirler 

oluşturmaktadır. 

 
408 Özmen, Adana’nın Tarihsel Dokusu…, s.,218,220.  
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Adana Ulu Camii’nin günümüz görüntüleri (Fotoğraf: 8.1, 8.2, 8.3) ve minyatürdeki 

yapının görüntüsü (Resim: 8.4) aşağıdadır.   

Fotoğraf: 8.1: Adana Ulu Camii kuzey cepheden görünüm 

(https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g297955-d6600187-Reviews-

Ulu_Cami_ve_Kulliyesi-

Adana_Turkish_Mediterranean_Coast.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&f

f=97727334) 

Fotoğraf: 8.2: Adana Ulu Camii havadan görünüm 

(https://www.wikiwand.com/en/Ulu_Cami,_Adana) 
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Fotoğraf: 8.3: Adana Ulu Camii avlunun batısında yer alan dört kubbeli son 

cemaat yeri (G. Bice’den) 

Resim: 8.4: Adana Ulu Camii Külliyesi tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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Adana Ulu Camii’nin günümüz görüntülerine bakıldığında, avlu etrafında 

şekillenen birimlerden meydana gelen caminin asıl bölümü güneyde yer alır. Enine 

dikdörtgen planlı asıl bölümün üzeri kırma çatılı olup mihrap önünü vurgulayan 

kurşun kaplı bir kubbe dikkat çekmektedir. Asıl bölümün doğu tarafına bitişik kubbe 

ile örtülü türbe yer alır. Batıda ise iki kubbeden oluşan bölüm daha önce bahsedildiği 

gibi orijinalde sultana tahsis edilen bir bölümün kubbeleridir. Bu bölümün kuzeyinde 

ise dörder küçük kubbe ile örtülü son cemaat yeri yer alır.  Avlunun batısında ise 

geçmişte sıbyan mektebi olarak kullanıldığı düşünülen avludan dışa taşkın ve taçkapısı 

bulunan bölüm yer alır. Asıl bölüm, doğudaki türbe, batıda yer alan iki kubbeli birim 

ve bu birimin kuzeyinde kalan son cemaat yeri, batıdaki sıbyan mektebi ve taçkapının 

Ulu Camii’nin inşa tarihi 1509-10 yıllarında meydana getirildiği daha önce 

bahsedilmişti. Ulu Camii’ne geniş çaplı eklemelerin yapıldığı 1541 yılında ise avlunun 

kuzeyinde bulunan enine dikdörtgen planlı, iki birimli ve on altı kubbeyle örtülen son 

cemaat yeri, batıdaki taçkapı ve minare eklemeleri yapılmıştır. Bu bakımdan 

minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537 baz alındığında Ulu Camii’ne 1541 yılında 

eklenen yapıların değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılır. Minyatüre bakıldığında 

avlulu olan yapının alt kısmında saçak örtülü bir kapısı bulunur. Geride en sağda sade 

bir şekilde tasvir edilmiş tek kubbeli bir yapı, onun solunda üç kubbeli ve üç birimli 

revakıyla dikkat çeken camiden daha alçak kotta resmedilmiş bir birim vardır. Bu 

birimin revakı dışa dört kemerle açılmaktadır. Bu birimin solunda ise daha alçak kotta 

düz örtülü kapı ve pencereleri olan basit bir yapı tasviri mevcuttur.  Son olarak minare 

ise en sağda kalan tek kubbeli yapıyla hemen soldaki üç kubbeli yapının arasından 

yükselir ve üzerinde yer alan süslemeler dikkat çekicidir. Sonuç olarak en sağda yer 

alan tek kubbeli bölüm Ulu Camii’nin mihrap önü kubbesiyle dikkat çeken asıl 

bölümünü temsil ediyor olmalıdır. Fakat Çam’ın da aktardıklarına dayanarak asıl 

bölümün safhalar halinde meydana getirildiği düşünülürse Matrakçı Nasuh’un kente 

uğradığı dönemde caminin asıl bölümünün tek kubbeli sade bir yapı olduğu 

düşünülmüştür. Asıl bölümün solunda kalan üç kubbeli revaklı bölüm ise orijinal 

caminin asıl bölümünün batısında kalan, sultana tahsis edilen bölüm veya bu 

bölümden kuzeye doğru uzayan dört küçük kubbeli son cemaat yerini temsil ediyor 

olmalıdır. En sağda düz örtülü basit bir şekilde tasvire edilmiş yapı ise Ulu Camii’nin 

1541 öncesi var olduğu bilinen sıbyan mektebini temsil ediyor olabilir. Minare 
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tasvirine bakıldığında Ulu Camii’nin bugünkü minaresi 1541 tarihli olup minyatürün 

meydana getiriliş tarihiyle (1537) örtüşmemektedir. Özmen’in aktardıklarına 

dayanarak avlunun batısında bulunan minare kaidesine rastlanılmasından dolayı 

zengin süslemeleriyle dikkat çeken minare tasviri bugün kaidesi olan minarenin bütün 

halini gösterir ve onu temsil eder. Son olarak tasvirde avlunun aşağısında yer alan 

saçak örtülü kapı ise Ulu Camii’nin doğudaki kapısını temsil ediyor olmalıdır. 

3 Numaralı Yapı: Çarşı Hamamı 

Matrakçı Nasuh’un Adana minyatüründe yukarıda bahsedilen avlulu yapının 

sol tarafında hamam tasviri bulunmaktadır. İki bölümden oluşan tasvirin sağ tarafında 

dikdörtgen formlu, ön cephesinde yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı ve bu açıklığın 

üzerinde de üç pencere açıklığı olan muhtemelen soyunmalık bölümü olarak temsil 

edilen yapı vardır. Yapının üzeri ise dilimli kubbeyle örtülüdür. Sol tarafına bitişik 

kısım hamamın sıcaklık bölümünü temsil ediyor olmalıdır. Uzunlamasına dikdörtgen 

formda olan bu bölümün üzeri fil gözleri de ayırt edilebilen üçer kubbeyle örtülüdür 

(Resim: 8.5). 

 

Resim: 8.5: Çarşı Hamamı tasviri (vr. 108b ayrıntı) 

 16. yüzyıl Adana kentine ait tarihi kaynaklarda adı geçen hamamlar, Irmak 

Hamamı (Eski Hamam), Çarşı Hamamı (Eski Hamam), ikinci Eski Hamam’dır. 409 Bu 

 
409 Kurt, Y., XVI. Yüzyıl Adana Tarihi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 

Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 1992, s. 232. 
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hamamlardan ayrı olarak kentte 2 tane daha hamam bulunmaktaydı. Bunlardan birisi 

Halil Bey evleri içerisinde, biri de Mustafa Bey evleri içerisinde bulunmaktaydı.410 

Yukarıda bahsedilen hamamlardan Çarşı Hamamı (Yeni Hamam), Irmak 

Hamamı (Eski Hamam) ve sur yakınında bulunan Yeni Hamam hariç diğer iki hamam 

küçük çaplı özel hamamlar olmalıdır. Evliya Çelebi ise Adana kentindeki hamamlar 

hakkında, yalı kenarında bulunan Paşa Hamamı’ndan ve çarşı içinde bulunan Eski 

Hamam’dan bahsetmiştir.411 Yalı kenarındaki Paşa Hamamı, Irmak Hamamı (Eski 

Hamam- Yalı Hamamı) olmalıdır. Çarşı içinde Eski Hamam olarak bahsettiği hamam 

ise Çarşı Hamamı olmalıdır. 

Yukarıdaki adı geçen tüm hamamlardan Çarşı Hamamı, bugün Ulu Camii 

Mahallesi’nde bulunmaktadır. Tasvirdeki hamam, cami ve solunda kalan çarşı-pazar 

mekanlarının yakınında olmasından dolayı Çarşı Hamamı’nı temsil ediyor olmalıdır. 

Büyük Saat Kulesi’nin karşısında bulunan Çarşı Hamamı 

Ramazanoğullarından Piri Paşa tarafından H.936/M.1529 tarihinde yaptırılmıştır. Tek 

hamam halindeki eserin ilk bölümünü teşkil eden soyunmalık, kare planlıdır ve kalın 

kesme taştan yapılmıştır. Üst örtüyü teşkil eden büyük kubbe ortasında yer alan 

aydınlık feneri içeriye ışık girmesini sağlamaktadır.412 Hamamın sıcaklık bölümü ise 

büyük bir kubbenin örttüğü orta kısmın dört kenarına açılan beşik tonozla örtülmüş 

eyvanlar ve bu eyvanların köşelerinde kalan kubbeli özel halvet hücrelerinden 

oluşmaktadır (Çizim: 8.2). 

410 Kurt., XVI. Yüzyıl Adana Tarihi, s. 233. 
411 Seyahatname, IX, s. 361. 
412 Anonim, Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 

1983, s. 37,38. 
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Çizim: 8.2: Çarşı Hamamı planı (N. Çam’dan) 

Değerlendirme 

 Çarşı Hamamı ve tasvirdeki hamam karşılaştırıldığında, Çarşı Hamamı’nın 

soyunmalık bölümünün kubbeyle örtülü olması ve sıcaklık kısmının kubbelerle örtülü 

olması tasvirdeki hamamın soyunmalık ve sıcaklık bölümleriyle örtüşmektedir. Çarşı 

Hamamı’nın konum ve tarihsel olarak minyatürün meydana getiriliş tarihinden önce 

var olması sebebiyle tasvirdeki hamam Çarşı Hamamı’nın temsili olmalıdır. 

Adana Çarşı Hamamı’nın günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 8.4) ve minyatürdeki yapının 

görüntüsü (Resim: 8.6) aşağıdadır. 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf: 8.4: Adana Çarşı Hamamı (https://www.google.com/maps/uv?pb...) 
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Adana Çarşı Hamamı’nın günümüz görüntüsüne bakıldığında yapının girişinin 

cephenin köşesinde konumlandırıldığı görülür. Hamamın cepheden dışa taşkın, derin 

bir niş içerisine alınmış giriş açıklığı vardır. Geride dışa taşkın girişin sağında yapının 

soyunmalık bölümünün aydınlık fenerli kubbesi göze çarpar. Bu bölümde cephenin 

üst kısmında bir pencere yer alır. Hemen sağda ise hamamın ılıklık ve sıcaklık 

bölümlerine ait kubbeler dikkat çeker. Minyatürde ise basık kemerli giriş açıklığı ve 

üzerinde üçer mazgal penceresiyle kubbeli bir soyunmalık bölümü betimlenmiştir. Bu 

bölümden daha alçak sevide ise yapının sıcaklık bölümünü temsil eden üç kubbeli 

diğer birim yer alır. Orijinal yapıyla tasvir edilen yapının soyunmalık ve sıcaklık 

bölümlerinin örtü sistemi oldukça örtüşmektedir. Ayrıca daha önce bahsedildiği gibi 

hamamın konum olarak kentin Ulu Camii’ne ve çarşısına oldukça yakın konumda 

olması minyatürde de benzer göstrildiğinden bu yapı tasvirinin Çarşı Hamamı’nı 

temsil ettiği düşünülür.  

Resim: 8.6: Çarşı Hamamı tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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4. Numaralı Yapı Topluluğu: Ramazanoğulları Vakıf Çarşısı (Sekiz Kapılı Çarşı- 

Büyük Çarşı- Bakırcılar Çarşısı) 

 Matrakçı Nasuh’un Adana kenti minyatüründe cami tasvirinin aşağısında 

bulunan iki tane, enine dikdörtgen formlu, yedi basık kemerli ayrıntıları olan üst üste 

çarşı-pazar yapısı bulunmaktadır. Bu çarşı-pazar tasvirlerinden üstte olan mekânın 

dört tane giriş açıklığı bulunur ve bu açıklıkların üzerinde birer mazgal pencere açıklığı 

vardır. Bu giriş açıklıkları, Nasuh’un Anadolu’nun diğer kentlerinde bulunan çarşı-

pazar mekanlarında göstermediği ayrıntılardır. Ayrıca giriş açıklıkları olan mekânın 

üzerinde üç tane daha küçük boyutta dörder giriş açıklıkları bulunan mekanlar vardır.  

Ticaret mekanları olarak düşünülen bu tasvirler, Adana kentindeki ticaretin yoğun 

olduğu bölgeyi göstermektedir. Bu tasvirler, cami ve hamam tasvirlerinin konum 

olarak yakınında olmasından dolayı Adana kentinin Ramazanoğulları Vakıf Çarşısı’nı 

temsil ediyor olmalıdır (Resim: 8.7). 

 

Resim: 8.7: Ramazanoğulları Vakıf Çarşısı tasviri (vr. 108b ayrıntı) 

Vakıf Çarşısı bugün, Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde Büyük Saat ile Yağ 

Camii arasında, Çarşı Hamamı’nın batısında bulunur. Doğu kapısının üzerindeki 

kitabeden anlaşıldığına göre çarşı Piri Paşa tarafından tamamlanmıştır.413 Bugünkü 

Adana kentinde varlığını hala sürdüren ticaret alanında, Çarşı Hamamı, Üstüörtük 

Çarşı (Bezzazistan) ve Bakırcılar Çarşısı tarihi Ramazanoğulları Vakıf Çarşısı’nın 

merkezi oluşturur. M.1540 ve M.1570 yıllarına ait 538 numaralı Evkaf Defteri’nde ve 

 
413 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 234. 
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Piri Paşa Vakfiyeleri’nde bu çarşı Sekiz Kapılı Çarşı olarak adlandırılmıştır (Çizim: 

8.3). Bu çarşı içinde bulunan özel şahıslara ait bütün mülkler Piri Paşa tarafından satın 

alınarak vakfa dahil edilmiştir.414 

Çizim: 8.3: Adana Kapalı Çarşı planı (F. D. Oral’dan) 

16. yüzyıldan kalma Sekiz Kapılı Çarşı’nın merkezinde Çarşı Hamamı

bulunurdu. Çarşı içinde Pamuk Hanı, ekmek fırını, susam mas’arası (yağ çıkarılan 

yer), Bezzazistan, han, bakkal ve çok sayıda dükkanlar yer alırdı.  Çarşının, güney 

yönde 4, batı yönde 1, kuzey yönde 2 ve doğu yönde 1 tane olmak üzere toplam 8 tane 

kapısı bulunurdu. Bu sekiz kapı arşiv kayıtlarında yer almaktadır.415 Sekiz Kapılı Çarşı 

sadece dükkanlardan oluşan bir bütün değil, Ulu Camii Külliyesi’nin bir parçası 

niteliğindedir. Bu yapılaşma orijinalde bir sur içine alınmıştır ve bu sur Ulu Camii’ni 

de içine alarak çarşıdaki malların korunması amacıyla yapılmıştır. Surun içinde ayrıca 

bir hamam ve at, katır ve eşek gibi hayvanların bağlandığı bir alan da bulunurdu.416 

Evliya Çelebi 17. yüzyılın ikinci yarısında Adana kentinin çarşısı ve ticaret 

hacmi ile ilgili şu ifadelerde bulunmuştur: “17 hanı vardır. Bunlardan mükellef çarşı 

içinde Ramazanoğlu Hanı, 120 ocak büyük handır. Bu han etrafında olan 360 kagir 

414 Kurt, Y., “Ramazanoğulları Çarşısı”, Tarih İnceleme Dergisi, S. XI, İzmir, 1996, s. 73. 
415 Kurt, Ramazanoğulları Çarşısı, s. 73-75. 
416 Oral (Saban), XVI. Yüzyılda Adana Kentinin…, s. 170. 
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bina dükkanlar tamamen Ramazanoğlu yapısıdır. Bundan başka şehir içinde 730 

dükkân vardır. Kale gibi bedesten de Ramazanoğlu’nundur.”417 

Değerlendirme 

Minyatürde tasvir edilen çarşı-pazar yapılarının üstte olanında çok sayıda kapı 

açıklığı olması Kurt’un yukarıda aktarmış olduğu Ramazanoğulları Vakıf Çarşı’nın 

kapılarıyla kısmen örtüşmektedir. Ayrıca orijinalde sur içine alınan cami, hamam ve 

bu çarşı minyatürde sur içinde değildir. Fakat daha önce Adana Ulu Camii ve Çarşı 

Hamamı tespitlerine dayanarak minyatürdeki çarşı betimlemesi bu yapılara oldukça 

yakın konumdadır. Buradan sonuçla yukarıda bahsedilen külliye kapsamındaki cami, 

hamam ve çarşının karşılığı minyatürde açıkça görülmektedir. Nasuh burada kentin 

sembollerinden biri olan Kapalı Çarşı’yı Adana Ulu Camii Külliyesi kapsamında 

olduğunu izleyiciye aktarmak istemiş ve bu çarşıyı temsilen tasvirde bulunmuştur. 

5 Numaralı Yapı: Yağ Camii (Eski Camii, Cami-i Atik, Cami-i Köhne) 

Adana kenti minyatüründe yukarıda bahsedilen çarşı-pazar mekânlarının sol 

tarafında bir cami tasviri vardır. Dikdörtgen formlu düz örtülü olan yapının ön 

cephesinde üç tane yuvarlak kemerli ve şebekeli geniş pencere açıklığı vardır. Caminin 

sol tarafına bitişik minaresi ise, uzun gövdesi, süslemeli şerefesi, petek ve üst örtüsüyle 

dikkat çekmektedir. Ayrıca caminin altında çarşı-pazar mekânı bulunmaktadır (Resim: 

8.8). 

417 Seyahatname, IX, s. 361. 
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Resim: 8.8: Yağ Camii tasviri (vr. 108b ayrıntı) 

 Tarihi kaynaklarda 16. yüzyılda Adana kentinin önde gelen cami ve mescitleri; 

Ağca Mescit, Küçük Mescit, Yağ Camii, Ulu Camii, Cuma Fakih Camii, Kemeraltı 

Camii, Hasan Kethüda Camii ve Kurtkulağı Camii’dir. 

Ağca Mescit, bugün Ulu Camii Mahallesi’nde bulunmaktadır ve Ağca adında 

bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Giriş kapısının sağ yanındaki kabartmalar üzerindeki 

iki kuş figürü bazı araştırmacılara göre mescidin yapım tarihini belirtmek üzere 

konulmuştur. Buna göre mescidin yapımı H.812/M.1409 tarihine dayanır. Tek kubbeli 

sade bir yapıdır.418 

 Küçük Mescit, Ulu Camii’nin doğusunda, Ulu Camii Medresesi’nin kuzeybatı 

köşesindedir. M.1493 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafında yaptırılmıştır. Kesme 

taşlarla yapılmış, üzeri toprak örtülüdür.419 

 Yağ Camii, Eski Belediye Caddesi üzerinde, Büyük Çarşı Semti’nde 

bulunmaktadır.420 Vakfiyelerde Eski Camii, Cami-i Atik ve Cami-i Köhne olarak 

 
418 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 228,229. 
419 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 230. 
420 Özmen, Adana’nın Tarihsel Dokusu…, s.222. 



274 
 

geçer. Caminin dış avlusu içerisinde yer alan medrese kapısı üzerinde yapının M.1501 

yılında Ramazanoğlu Halil Bey’in emriyle camiye çevrildiği anlaşılmaktadır.421 

 Cuma Fakih Mescidi, Ulu Camii Mahallesi’nde yer almaktadır. H.948/M.1541 

yılında Cuma Fakih İsimli biri tarafından yapılmıştır. İki katlıdır, üst örtüsü toprak 

damdır.422 

 Kemeraltı Camii, Abidin Paşa Caddesi’nin Tarsus Kapısı civarındadır. El-hac 

Mustafa bin Savcı isimli birisi tarafından H.955/M.1548 yılında yaptırılmıştır. Kare 

planlı, doğu ve kuzey yönlerinde son cemaat yeri bulunur ve minaresi kuzeydoğu 

köşededir.423 

 Hasan Kethüda Camii (Hasan Ağa Camii), Yağ Camii’nin arka kısmında ve 

Ali Ağa Mahallesi’nde bulunur. 16. yüzyılda Piri Paşa zamanında yapıldığı 

düşünülmektedir.424 

 Kurtkulağı Camii, Adana’nın Ceyhan ilçesi Kurtkulağı köyünde 

bulunmaktadır.425 

 Yukarıda 16. Adana kentinde var olan camilerden konum ve tarihsel olarak 

Yağ Camii, minyatürdeki cami tasviriyle örtüşmektedir.  

 Büyük Çarşı semtinde yer alan Yağ Camii, yanındaki medrese ile birlikte bir 

külliye teşkil etmektedir. Külliye bu yerdeki küçük bir kilisenin camiye çevrilerek 

doğu yönüne ulu camii karakterinde, çok sütunlu cami tipinde bir caminin etrafına 

medrese odalarının ve dershanenin eklenmesiyle meydana gelmiştir. Yapının Yağ 

Camii olarak anılmasının sebebi daha önceleri burada bir yağ pazarının 

oluşundandır.426 

 Ramazanoğlu Halil Bey’in emri ile M.1501 yılında camiye çevrilen kilisenin 

bitişiğine yaptırılan caminin daha sonra Piri Paşa tarafından M.1525 yılında doğu 

tarafına minare eklenmiş ve M.1553 yılında da yanına medrese yapılmıştır.427 Caminin 

 
421 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 237. 
422 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 241. 
423 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 242,243. 
424 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 243. 
425 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 245. 
426 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 237. 
427 Altay, M. H., Adım Adım Çukurova, Kemal Matbaası, Adana, 1965, s. 24. 
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M.1553 tarihli kitabesi medresenin ve son cemaat yerinin kitabesi olarak kabul 

edilir.428 

 Yapı enine dikdörtgen şekillidir. Bu dikdörtgen mekân, kuzey-güney yönünde 

dört sütun sırası ile beş sahına ayrılmıştır. Sahınların üstü beşik tonozla örtülüdür. Son 

cemaat yerinden sonra caminin harim kısmına üç kapı açılmaktadır. Kuzeyde dört 

klasik sütunun taşıdığı düz çatıyla örtülü bir son cemaat yeri bulunmaktadır429 (Çizim: 

8.4). 

 

Çizim: 8.4: Adana Yağ Camii Külliyesi planı (Ö. Özmen’den) 

Değerlendirme 

 Yağ Camii ve minyatürdeki cami karşılaştırıldığında, Yağ Camii’nin son 

cemaat yerinin M.1553 yılında yapıldığı düşünüldüğü için minyatürün meydana 

getiriliş tarihiyle örtüşmemektedir. Dolayısıyla tasvirde de son cemaat yeri yoktur. 

Caminin orijinal üç açıklıklı kuzey cephesi örtü düzeni ve minarenin tarih ve konum 

bilgisi minyatürdeki cami tasviriyle tamamen örtüşmektedir. Buradan sonuçla 

Matrakçı Nasuh’un cami tasviri Yağ Camii’nin mimari özelikleriyle neredeyse 

tamamen uyum sağlamaktadır. Tasvir edilen caminin önündeki çarşı-pazar mekânının 

bulunması dolayısıyla bu mekânın daha önce Yağ Camii’ne ilişkin bilgilerde geçen, 

 
428 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 237. 
429 Özmen, Adana’nın Tarihsel Dokusu…, s. 222,223. 
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cami yakınındaki Yağ Pazarı’nın temsili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Nasuh, 

orijinalinde camiyle bitişik durumda olan kiliseyi tasvir etmemiştir. Bu duruma daha 

önce Adana iç kalesine ilişkin değerlendirmede kale ve Taş Köprü bağlantısında 

köprünün tasvir edilmeyişinde de rastlanılmıştı. Nasuh burada yine bir Bizans yapısını 

tasvir etme gereği duymamıştır.  

Adana Yağ Camii’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 8.5) ve minyatürdeki yapının 

görüntüsü (Resim: 8.9) aşağıdadır. 

Fotoğraf: 8.5: Adana Yağ Camii (https://www.neokur.com/m/424/yag-camii) 

Resim: 8.9: Yağ Camii tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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Adana Yağ Camii’nin günümüz görüntüsüne bakıldığında enine dikdörtgen 

planlı, düz örtülü ve kuzey cephede dışa sivri kemerlerle açılan son cemaat yerinden 

meydana geldiği görülür. Daha önce bahsedildiği gibi yapının son cemaat yerinin 1553 

yılında eklendiği bilindiğine göre minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537 yılı baz 

alındığında son cemaat yeri değerlendirme dışında kalmaktadır. Dolayısıyla caminin 

doğrudan kuzey duvarının değerlendirmesi yapılacaktır.  

 Günümüz görüntüsünde kuzey cephede sivri kemer içine alınmış basık 

kemerli bir giriş açıklığı yer alır. Bu açıklığın her bir yanında birer tane, giriş 

açıklığının içine alındığı sivri kemerle aynı boyut ve formda kafesli pencere bulunur. 

Ayrıca batıda kalan pencerenin yanında ise bir tane dikdörtgen formlu mazgal pencere 

göze çarpar. Bu pencerenin sonradan eklendiği düşünülmektedir. Cephenin 

kuzeydoğusunda ise tek şerefeli bir minaresi yer alır. Minyatürde ise orijinal yapıya 

oldukça benzer bir şekilde bir cami betimlenmiştir. Düz örtülü olan yapı tasvirinin, ön 

cephesinde üçer tane yan yana aynı boyutta yuvarlak kemerli kafesli pencere göze 

çarpar. Yapının tek şerefeli minaresi ise sol taraftadır. Buradan Matrakçı Nasuh’un ne 

kadar gerçekçi bir tasvirde bulunduğu ortaya çıkmaktadır ve Yağ Camii’nin son 

cemaat yerinin yapılmadan önceki durumu gözler önüne serilir. 

6 Numaralı Yapı: Irmak Hamamı 

Matrakçı Nasuh’un Adana minyatüründe yukarıda bahsedilen Yağ Camii 

olabileceği düşünülen yapının sol yanında bir hamam tasviri vardır. İki birimden 

oluşan yapının sağdaki dikdörtgen formlu, düz örtülü, soyunmalık bölümü olarak 

düşünülen yapının, ön cephesinde giriş açıklığı vardır ve bu açıklığın üzerinde üçer 

pencere açıklığı bulunur. Soluna bitişik ikinci birim ise sıcaklık bölümü olmalıdır. 

Soyunmalık bölümünden daha alçak kotta olan bu bölümün üzeri üçer kubbeyle 

örtülüdür ve kubbelerin üzerindeki fil gözleri dikkat çekmektedir. Ayrıca hamamın 

yanından Seyhan Nehri olduğu düşünülen nehir akmaktadır (Resim: 8.10). 
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Resim: 8.10: Irmak Hamamı tasviri (vr. 108b ayrıntı) 

 Adana kentindeki 16. yüzyıla ait hamamların beş adet olduğu açıklanmıştı. Bu 

hamamlardan Çarşı Hamamı ve Irmak Hamamı günümüzde hala kullanılan 

hamamlardır. Irmak Hamamı’nın ismini nehir kenarında alması nedeniyle, tasvirdeki 

hamamın Irmak Hamamı’nın temsili olduğu düşünülür. 

 Hamam, Hükümet Konağı civarında, tarihi Kız Lisesi’nin karşısındaki sokak 

içinde bulunur. Irmak Hamamı denilmesinin sebebi Ceyhan Irmağına yakın oluşu 

sebebiyledir. İkinci ismi Yalı Hamamı ise yine su kenarı, sahil kenarında 

olmasıyladır.430 Kurt’un Kartekin’den aktardığına göre Irmak Hamamı, 5.-6. 

yüzyıllara ait bir Bizans hamamının üzerine 16. yüzyılda Ramazanoğulları tarafından 

yaptırılmıştır. Soyunma bölümünün üzeri büyük bir kubbe, ılıklık bölümünün üzeri, 

üç kubbeyle, sıcaklığı ise merkezi bir kubbe ile örtülüdür (Çizim: 8.5). 431 

 

 
430 Altay, Adım Adım Adana, s. 26. 
431 Kurt, XVI. Yüzyıl Adana…, s. 231. 
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Çizim: 8.5: Adana Irmak Hamamı planı (N. Çam’dan) 

Değerlendirme 

 Minyatürdeki nehir yanında bulunan hamam yapısıyla Irmak Hamamı’nın yine 

Seyhan Nehri’nin kıyısında bulunması birbiriyle örtüşmektedir. Fakat burada dikkat 

edilmesi gereken nokta Matrakçı Nasuh’un kentteki yapıların konumlarını hayali 

olarak yerleştirmiş olduğu algısı oluştuğudur. Genel olarak bakıldığında kenti güney 

yönden tasvir ettiği düşünülen Nasuh, Seyhan Nehri’ni sayfanın sağında göstermesi 

gerekirken sayfanın solunda göstermiştir. Bu durum Osmanlı döneminde sayfaların 

günümüzdeki gibi sağdan sola değil, soldan sağa olarak okunduğu ve sayfalara soldan 

sağa doğru tasvirleme yapıldığı düşünülürse bu yanlış algı ortadan kalkabilir. Bu 

düşünceye dayanarak günümüzde de Irmak Hamamı’nın Seyhan Nehri kıyısında 

bulunması ve minyatürdeki hamam tasvirinin de nehir kıyısında bulunuşundan dolayı 

bu tasvirin Irmak Hamamı’nı temsil ettiği söylenebilir. 
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Adana Irmak Hamamı’nın günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 8.6) ve minyatürdeki 

yapının görüntüsü (Resim: 8.11) aşağıdadır. 

Fotoğraf: 8.6: Adana Irmak Hamamı 

(http://adanadan.biz/icerik.asp?ICID=199) 

Resim: 8.11: Irmak Hamamı tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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Adana Irmak Hamamı’nın günümüz görüntüsüne bakıldığında yapının 

soyunmalık bölümünün aydınlık fenerli kubbeyle örtülü olduğu görülür. Sıcaklık 

bölümünün ise daha alçak kotta yine bir kubbeyle örtülü olduğu anlaşılır. Minyatürde 

ise yapının soyunmalık bölümü düz örtülüdür ve sıcaklık bölümü ise daha alçak 

seviyede üçer kubbeyle örtülü olarak betimlenmiştir. Minyatürdeki soyunmalık 

bölümünün ve orijinal yapının örtüleri birbiriyle örtüşmemektedir. Fakat Irmak 

Hamamı’nın değerlendirmesinde bahsedildiği gibi yapının ırmak kenarında 

bulunmasının resim diliyle yansıtılması minyatürde açıkça görülmektedir. Dolayısıyla 

hamam tasvirinin Irmak Hamamı’nı temsilen yapıldığı görüşü ortaya çıkmaktadır. 

Matrakçı Nasuh’un Adana minyatüründe, 16. yüzyılın ilk yarısına dair kentin önde 

gelen yapılarını tasvir ettiği görülür. En üstte Adana Kalesi ve içerisindeki iç kale 

cami, onun altında Ulu Camii Külliyesi ve Adana’nın ticaret merkezinin belli olduğu 

çarşı-pazar yapıları, çarşı-pazar yapılarının sağında Çarşı Hamamı, sol tarafta ise Yağ 

Camii ve Seyhan Nehri kıyısındaki Irmak Hamamı’nın temsili tasvirleri yer 

almaktadır. Kent minyatüründe dikkat edilmesi gereken nokta Seyhan Nehri üzerinde 

yer alan Taş Köprü’nün tasvir edilmemiş olmasıdır. Ayrıca Yağ Camii’ne bitişik olan 

kilise de tasvir edilmemiştir. Nasuh’un burada Roma ve Bizans yapılarını bilinçli 

olarak tasvir etmemiş olabileceği düşünülmektedir. 

Matrakçı Nasuh’un Adana kentini güney yönden resmettiği anlaşıldığı için 

aynı yönden günümüz kentinin uydu görüntüsü alınmış ve minyatürdeki tespit edilen 

yapıların konumları uydu görüntüsünde işaretlenerek Nasuh’un ne kadar gerçekçi 

tasvirde bulunduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 8.12 ve Görüntü: 8.1). 
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Resim: 8.12: vr. 107b Adana Kenti Minyatürü 

1: Adana Kalesi, 2: Adana Ulu Camii, 3: Çarşı Hamamı 4: Adana Çarşısı, 5: Adana Yağ Camii, 6: 

Adana Irmak Hamamı 

Görüntü: 8.1: Matrakçı Nasuh’un Adana kentini tasvir ettiği yönden uydu görüntüsü 

1: Adana Kalesi, 2: Adana Ulu Camii, 3: Çarşı Hamamı 4: Adana Çarşısı, 5: Adana Yağ Camii, 6: Adana 

Irmak Hamamı 
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Kente Ait Diğer Görseller 

 Fransız Hükümeti’nin Çukurova envanterini çıkarması için gönderdiği 

doğubilimci Victor Langlois’in 1853-1854 yılına ait Adana gravüründe Adana Taş 

Köprü üzerinden kentin birçok yapısı seçilmektedir. Taş Köprü’nün tam karşısında 

kente açılan kale kapısı ve kalenin harabeleri rahatça seçilmektedir. Hemen solunda 

beliren üç minareden uzun olanı M.1558 tarihli Cafer Paşa Camii’nin minaresi, onun 

gerisinde Ulu Camii’nin minaresi ve ortada oldukça geride olan ise M.1548 tarihli 

Kemeraltı Camii’nin minaresi olmalıdır. En solda kalan kubbesi ve aydınlatma feneri 

olan yapı ise Seyhan Nehri’ne yakınlığıyla bilinen Irmak Hamamı’nın kubbesidir 

(Resim: 8.13). 

 

Resim: 8.13: 1853-54 tarihli Adana gravürü 

 William Henry Bartlett’ e ait 1879 yılına ait gravürde, Taş Köprü, kale kapısı 

ve kalıntıları, Adana Ulu Camii ve Cafer Paşa Camii’nin minareleri seçilmektedir 

(Resim: 8.14). 
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Resim: 8.14: 1879 yılına ait Adana kentine ait gravür 

 Ch. De Billy’e ait 1890 tarihli gravürde ise, Adana Ulu Camii’nin soldan sağa 

doğru kiremit kaplı son cemaat yeri kubbelerinden biri, mihrap önü kubbesi, önde 

şadırvanı, şadırvanın gerisinde minaresi ve en sağda türbesinin kubbe detayı 

görülmektedir (Resim: 8.15). 

 

Resim: 8.15: 1890 yılı Adana Ulu Camii’ne ait bir gravür 

Matrakçı Nasuh’un Adana minyatürüyle gravürler karşılaştırıldığında ilk iki 

gravürde kentin iç kalesine ilişkin betimlemelerin olduğu ve bu kalenin bir kapısının 

Taş Köprü’ye açıldığı görülmektedir. Minyatürde ise iç kale tasviri olmasına rağmen 
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Taş Köprü ve bu köprüye açılan bir kapıya ilişkin betimlemeler bulunmaz. Nasuh 

sadece kalenin kente açılan diğer kapısını betimlemiştir. Ayrıca ikinci gravürde Irmak 

Hamamı’na ait bir betimleme yer alırken hamama ait başka bir betimleme Nasuh’un 

minyatüründe de görülmektedir. Üçüncü gravürde Adana Ulu Camii’nin detaylı 

görüntüsüne yer verilmiştir. Caminin 1541 sonrası büyük değişimini gösteren 

gravürde minare, kubbe detayları ve şadırvana ait betimlemeler yer alırken, 

minyatürdeki Ulu Camii betimlemesi 1541 öncesi durumu gözler önüne sermektedir. 



9. ESKİŞEHİR KENTİ MİNYATÜR İNCELEMESİ

Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil’inde vr. 109b’de Eskişehir kentinin tasviri 

yer alır. Sayfanın üst kısmında beyaz renkte, örgü bir duvar içine alınmış külliyede 

yapı toplulukları vardır (Görselde 1 numara ile işaretli yapı topluluğu). Atasoy bu 

külliyenin Kurşunlu Külliyesi olduğunu aktarmıştır.432 Giriş yeri aşağıda bulunan 

külliyenin kapısında enaniyet zinciri433 bulunur. Bu kapının solunda iki tane çarşı-

pazar yapısı vardır. Külliyenin merkezinde tek minareli bir cami, onun sağ çaprazında 

avlulu, kare planlı bir yapı, solunda ise üç kubbeli ve ortasında fıskiye bulunan bir yapı 

daha göze çarpar. Üç kubbeli yapının hemen solunda, yan cepheden gösterilmiş 

kubbeli bir yapı daha bulunur. Külliyenin duvarları dışında duvara bitişik sol tarafta 

kırma çatılı abidevi boyutta bir mekân vardır.  Kırma çatılı mekânın sağ alt tarafında 

nehir kenarında434 değirmeniyle birlikte bir hamam tasviri bulunur ve hamamın alt 

kısmında ise düz örtülü, tek minareli bir cami tasviri dikkat çeker (Görselde 2 numara 

ile işaretli yapılar). Caminin solunda ise çarşı-pazar mekânı bulunur. Kenti çaprazlama 

bölen nehrin sağında ise su yapıları dikkat çekmektedir. Bu alanda solda bir hamam 

tasviri, onun sol altında bir havuz, gerisinde yan cepheden gösterilmiş bir hamam ve 

en üstte ise sarnıç olacağı düşünülen bir yapı bulunur. Nehrin sağında kalan bu bölge 

kentin “Ilıca mevkii” olmalıdır (Resim: 9.1). 

432 Atasoy, Beyan-ı Menazil, s. 183. 
433 İbadet yapılarının avlularının giriş kapısında, tepeden neredeyse kapının yarısına kadar sarkan, sağ 

ve sol yana açılan kalın zincirlerdir. Bu zincirler sayesinde kişi avluya yani ibadete gideceği yere 

eğilerek girmek zorunda kalır. İşte burada kişi kendi egosunu bir kenara bırakarak manevi anlamda 

arınmış bir şekilde ibadetine devam eder. 
434 Atasoy bu nehrin Porsuk Nehri olduğunu aktarmıştır. 
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Resim: 9.1: vr. 109b Eskişehir Minyatürü 
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1 Numaralı Yapı Topluluğu: Kurşunlu Külliyesi 

 Matrakçı Nasuh’un dairesel biçimde bir duvarla çevrelediği yapılar, kentte 

günümüzde de var olan Kurşunlu Külliyesi’ne ait yapılardır. Orijinaline bakıldığında 

külliyede var olan bazı yapılar birbirine bitişik durumdadır. Duvar içinde olan yapıları 

ayrı ayrı olarak tasvir eden Nasuh, bu yöntemi yapıları izleyiciye daha iyi aktarmak 

için kullanmış olmalıdır.  

 Merkezde yer alan cami tasvirinin ön cephesinde üç bölümlü son cemaat yeri 

vardır. Dört sütunun taşıdığı üç kemer ön cephede, bir kemer de sol taraftadır. 

Kemerlerin iki renkli taş uygulaması, sütunların pembemsi rengi ve sütun başlıkları 

ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Son cemaat yeri geniş saçaklı iç kubbe ile örtülüdür. 

Son cemaat yerine merdivenle çıkılır. Caminin ana giriş kapısı sadedir ve iki yanında 

kare formlu, demir parmaklıklı birer pencere bulunur. Son cemaat yerinin gerisinde 

yükselen caminin kuzey cephesinin üst kesiminde, yuvarlak kemerli, demir 

parmaklıklı beş tane pencere vardır. Yapının oldukça yüksek tutulmuş, çokgen formlu 

ve pencere açıklıklı kasnağa sahip kubbesi renginden de anlaşılacağı üzere kurşunla 

kaplıdır. Yapının soluna bitişik minaresi oldukça sadedir. Minarenin kaide, oldukça 

uzun tutulan gövdesi, şerefe, petek ve külah bölümleri rahatlıkla algılanmaktadır. 

 Cami tasvirinin sağ tarafında neredeyse tüm detayları rahatça seçilebilen, 

avlulu, dikdörtgen planlı bir yapı tasviri bulunur. Nasuh burada kendine ait üslupla 

tasvir ettiği yapının neredeyse her cephesindeki ayrıntıları izleyiciye aktarmıştır. 

Avlunun etrafını dört yönden saran yapı tasvirinin ana cephesini büyük kubbeli kısım 

oluşturmaktadır. Bu kısmın ortasında pencere açıklıklarıyla dikkat çeken kasnaklı 

genişçe bir kubbe yükselir. Kubbenin sağından bir baca yükselir ve bu merkezi 

kubbenin her iki tarafında daha küçük boyutta, sağ köşelerinde bacalarıyla kasnaklı 

kubbeler göze çarpar.  Bu kubbeli bölümün oldukça süslemeli sarı renkli, geometrik 

süslemeli ana giriş kapısı oldukça ilginçtir. Bu kapının yanlarında ise birer giriş 

açıklığı daha bulunur. Ana cephenin sağ kanadında kasnaklı üçer kubbe, iki giriş 

açıklığı yer alır. Sol kanadında ise kasnaklı üçer kubbe vardır. Ayrıca bu sol kanadın 

dış duvarından girişi sağlayan kapısı ve bu kapının solunda dört, sağında ise iki 

pencere belirmektedir. Ana cephenin karşı cephesinde ise kasnaklı üç kubbe ve dış 

duvarının üzerinde bulunan ikişer gruplar halinde dikdörtgen formlu sekiz pencere 
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bulunur. Her cephede bulunan kasnaklı kubbelerin çoğunda konik külahlı bacalar 

dikkat çeker. Yapı tasvirinin ortasında ayrıca bir fıskiye vardır. Bu yapı tasvirinin 

Kurşunlu Külliyesi’nin medresesini temsil eden bir betimleme olduğu düşünülür. 

 Külliyenin merkezindeki caminin sol tarafında ilginç mimarisiyle üç kubbeli 

bir mekân dikkat çeker. İki farklı yönden gelen birer mekân, çaprazlama olarak kubbeli 

merkezi bir mekânda kesişir. Bu yapı ters “V” formundadır. Ortada tek kubbeli bir 

yapıdan yanlara doğru çaprazlama, düz örtülü iki mekân uzanır. Çaprazlama gelen 

mekânların dışa doğru köşelerinde kubbeli, çokgen gövdeli yapılar mevcuttur. Bu 

çokgen gövdeli yapıların avluya açılan kapıları bulunur ve her cephelerinde dikdörtgen 

formlu mazgal pencereleri göze çarpar. Bu ters “V” formlu yapının ortasında zemin 

renginden dolayı kiremit kaplı olduğu düşünülen avlusu vardır. Bu avlunun etrafı 

revaklarla çevrelenmiştir. Renkli dört sütunun desteklediği revaklı bölümün yuvarlak 

formlu kemerlerinde iki renkli taş işçiliği dikkat çeker. Ayrıca revakların gerisinde 

çaprazlama gelen mekânların ve ana mekânın avluya açılan basık kemerli giriş 

açıklıkları bulunur. Kiremit kaplamalı avlunun dışında bir de fıskiye göze 

çarpmaktadır. Bu yapı tasviri Kurşunlu Külliyesi’nin imareti, tabhanesi ve aşevinin 

birlikte gösterilmiş temsili olmalıdır. 

 İmaret, tabhane ve aşevi olabileceği düşünülen yapı tasvirinin sol tarafında yan 

cepheden gösterilen bir mekân daha vardır. Dikdörtgen formlu olan yapının daha alçak 

kotta sundurma çatıyla örtülü, iki kemer açıklığı bulunan bölümü dikkat çeker. Ana 

mekânın ise yan cephesinde dikdörtgen formlu, şebekeli pencere vardır. Yan cepheden 

gösterilen düz örtülü mekânın gerisinde kasnaklı ve aydınlık feneri bulunan bir kubbe 

yükselmektedir. Bu yapı tasvirinin Kurşunlu Külliyesi içerisinde yer alan Sıbyan 

Mektebi’nin temsili olduğu düşünülmektedir. 

 Külliyeyi çeviren duvarların dışında, sol tarafına bitişik bir şekilde 

konuşlandırılmış abidevi bir yapı tasviri dikkat çeker. Uzunlamasına dikdörtgen bir 

plana sahip yapının üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Yan cepheden gösterilen yapının ön 

cephesinde yuvarlak kemerli sade bir giriş açıklığı ve bu açıklığın üzerinde ise çok 

küçük boyutta üçer mazgal pencere yer alır. Ayrıca giriş cephesinin üzerinde 

köşelerden iki baca yükselmektedir. Bu yapı tasvirinin Kurşunlu Külliyesi’nin dışında 

yer alan kervansarayın temsili olduğu düşünülmektedir.  
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Minyatürdeki külliye tasvirinde ayrıca, sol tarafta medresenin temsili 

olabileceği düşünülen yapının avlusunun ortasında ve sağ tarafta Sıbyan Mektebi’nin 

temsili olabileceği düşünülen yapının avlusunun önünde birer şadırvan yer alır. 

Şadırvanların her ikisi de aynı formda resmedilmiştir. Renginden dolayı mermer 

malzemeden yapılmış olarak yansıtılan şadırvanların çokgen gövdeli su hazneleri 

vardır ve bu su haznelerinden yukarı doğru dilimli bir çanak yükselir. Su haznesinden 

çanağa aktarılan sular tekrar çanaktan su haznelerine dolar. Sağ taraftaki şadırvanın 

haznesinin sekiz dilimli olduğu hissedilir. Sol taraftaki şadırvanın su haznesi daha 

büyük olup on dilimlidir. Ayrıca ongen dilimli su haznesinin iki yanında altın renkli, 

aşağıya doğru sarkıtılmış musluk betimlemeleri yer almaktadır. Bu musluklardan akan 

su ongen dilimli su haznesine dolar (Resim: 9.2). 

Resim: 9.2: Kurşunlu Külliyesi tasviri (vr. 109b ayrıntı) 
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Kurşunlu Külliyesi 

 Eskişehir kentinin Odunpazarı semtinde bulunan külliye Üsküdar-Payas 

güzergahındaki menzil külliyelerden biridir. Külliyenin merkezindeki caminin girişi 

üzerinde bulunan kitabeye göre yapı H.921/M.1515 tarihinde inşa edilmiştir. Vezir 

Mustafa Paşa’nın vakfiyesine bakıldığında vakfiye 1526 tarihli olduğu için külliyenin 

1515-1526 tarihleri arasında yaptırıldığı düşünülmektedir.435 

 Merkezinde cami bulunan külliye; şadırvan, sıbyan mektebi, medrese, tabhane, 

imaret, aşevi, Mevlevi şeyhlerine ait türbe ile kervansaraydan oluşmakta olup, 

külliyenin doğu, batı, kuzey ve güney yönünde dört giriş bulunmaktadır.436 Ana giriş 

kapısı eskiden kuzeyde şadırvana açılan kapıyken, günümüzde külliyenin ana giriş 

kapısını batıdaki kervansaray ile aşevi arasındaki kapı oluşturmaktadır437 (Çizim: 9.1). 

 

Çizim: 9.1: Eskişehir Kurşunlu Külliyesi Vaziyet planı (KVMGM’DEN) 

 
435 İnce, K., “Kurşunlu Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 26, Ankara, 2002, s. 448. 
436 Şahin, F., Eskişehir İlinin Kültür Turizmi Potansiyeli: Mevcut Durum ve Öneriler, T. C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, 

Eskişehir, 2012, s. 138. 
437 Küçük, M., Görsel Tasarım: F. Tokgöz, Sistem Ofset Yayınları, Eskişehir, 2010, s. 38. 
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Külliyeyi oluşturan binalar külliyenin çekirdeği olan caminin doğu, güney ve 

batı tarafında "U" düzeninde sıralanmıştır. Duvarla birbirine bağlanan yapılar aynı 

zamanda bir dış avlu meydana getirmektedir. Dış avlunun çevreyle irtibatı her 

kenarındaki birer kapıyla sağlanmaktadır. Arazinin durumundan dolayı külliye 

binaları arasında kot farkı bulunmaktadır.438 

Nasuh’un Eskişehir kentini, kentin kuzeye bakan tarafından resmettiği 

anlaşılmaktadır. Fakat külliyede orijinalde çoğu yapının birbirine bitişik durumda 

olması sebebiyle Nasuh yapıları ayrı ayrı olarak, külliyeyi çeviren duvarın içinde farklı 

konumlandırarak göstermiştir. 

a- Cami

Külliyenin merkezinde yer alan cami, kitabesi olan tek yapıdır. Kare planlı 

kubbeli harimiyle beş birimli son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kuzey yöndeki bir 

kapıyla girilen harim, kare planlı olup beden duvarları tarafından taşınmaktadır. 

Yüksek tutulan sekizgen kasnak, büyük kubbesiyle yapıya anıtsal bir görünüm 

kazandırır. Harim, cephelerde ve kasnağa açılan on altı pencere ile aydınlatılır. Kuzey 

cephedeki taçkapı ahşap kanatlıdır. Kapı kemeri siyah beyaz zikzak şeklinde 

motiflidir.439 Burada yay biçimli olan kemeriyle onun üzerindeki kitabesi dikkat çeker. 

Kuzey cephede yer alan son cemaat yeri, altı sütun tarafından taşınan ve sivri 

kemerlerle bağlanan, üzeri beş kasnaksız kubbeyle örtülüdür.440 Bu bölüm cami 

kitlesinden iki yana taşırılmıştır ve altı sütunları mukarnas başlıklıdır. Kemerler, beyaz 

ve kırmızı renkli kemer taşlarının atlamalı olarak dizilmesiyle oluşturulmuştur.441 

Kuzeybatı köşede kalan minare 30 m. yüksekliğinde olup tek şerefelidir. Çokgen 

gövdeli minarenin şerefe altında zengin bezemeler vardır. Yapının beden duvarlarında 

sağır kemer alınlıklı alt seviye pencereleri ile üzerlerinde açılan alçı şebekeli 

pencereler görülür442 (Çizim: 9.2). 

438 İnce, Kurşunlu Külliyesi, s. 449. 
439 Doğru, H., XVI. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı, Afa Yayınları, İstanbul, 1992, s. 73. 
440 Müderrisoğlu, M. F., 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İnşa edilen Menzil Külliyeleri, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji-Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, 

Ankara, 1993, s. 371,372. 
441 İnce, Kurşunlu Külliyesi, s. 449. 
442 Müderrisoğlu, 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda…, s. 372. 
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Çizim: 9.2: Kurşunlu Camii Planı (K. İnce’den) 

Değerlendirme 

 Günümüze ulaşan Kurşunlu Külliyesi’ne ait caminin durumu ve 

araştırmacıların yapı hakkında verdiği bilgiler göz önünde bulundurularak Matrakçı 

Nasuh’un camiyi nasıl resimlediği irdelendiğinde, tasvirdeki yapının kare planlı ve 

yüksek bir kasnak üzerine oturan tek kubbe ile örtülü oluşu açısından gerçekçi bir 

görünüm yansıttığı söylenebilir. Kubbe ve yüksek pencereli kasnağı, kurşun kaplı 

oluşu ve altın yaldızlı alemi ile bugünkü görünümünün geçmişten gelen bir fotoğrafı 

gibidir. Orijinalde beş birimli olan son cemaat yeri resimde üç birimli olmakla birlikte 

Nasuh son cemaat yerini iki yanda platformlar üzerine oturtarak, kemerlerinde iki 

renkli taş işçiliği kullanılan, kurşun kubbeler ile örtülü ve kubbelerin etrafı geniş 

saçaklarla çevrili bir birim olarak çizerek ayrıntılarda dahi gerçekle örtüşen bir 

görünüm yaratmıştır. Yapının son cemaat yeri kemer köşeliklerinde pembe renkli 

kesme taşların rengini ise son cemaat yerinin sütunlarına yansıtmıştır. Orijinalde 

mermer olan sütunlar tasvirde de mermer görünümlüdür. Caminin kuzey cephesindeki 

basık kemerli giriş ve iki yandaki dikdörtgen formlu ve kafes şeklinde demir 

parmaklıklı pencereler de yapının bugünkü görünümünü yansıtır. Kurşunlu Külliyesi 

Camii’nin bugünkü görünümünden tek farkı minarenin yapının kuzeybatı köşesine 
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değil, güneybatı köşesine bitişik verilmiş olmasıdır. Bunun dışında minare genel 

görünüm itibari ile orijinali ile örtüşür.  

Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan Kurşunlu Camii’nin günümüz 

görüntüler (Fotoğraf: 9.1, 9.2) ve minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 9.3) 

aşağıdadır.  

Fotoğraf: 9.1: Eskişehir Kurşunlu Camii kuzey cepheden görünüm (M. Cambaz’dan) 

Fotoğraf: 9.2: Eskişehir Kurşunlu Camii’nin kuzey cephedeki beş birimli 

son cemaat yeri (M. Cambaz’dan) 



295 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan Kurşunlu Camii’nin 

günümüz görüntülerine bakıldığında yapı yüksek kasnaklı tek kubbesi ve beş birimli 

son cemaat yeriyle dikkat çeker. Burada her birimin üzeri kubbe ile örtülüdür. Son 

cemaat yerinin dışa açılan sivri kemerlerinde ise iki renkli kırmızı-beyaz taş işçiliği 

uygulanmıştır. Bu birimin gerisinde ise ortada dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış 

basık kemerli giriş açıklığı gözer çarpar. Giriş açıklığının her bir yanında ise 

dikdörtgen formlu ikişer adet mazgal pencere yer alır. Yapının minaresi son cemaat 

yerinin gerisinde kuzeybatı köşede bulunmaktadır. Minyatürdeki cami tasvirine 

bakıldığında orijinal yapıdaki gibi yüksek kasnaklı kubbesi ile önde son cemaat olan 

bir yapıyla karşılaşılır. Fakat burada benzer olmayan özellikler dikkat çeker. Cami 

tasvirinin son cemaat yerinin gerisinde kalan harim duvarı oldukça yüksek 

gösterilmiştir ve duvarda beş tane yuvarlak kemerli kafesli pencereler vardır. Ayrıca 

son cemaat yeri de orijinal yapıdan farklı olarak düz örtülü, üç birimli bir şekilde 

resmedilmiştir ve bu düz örtünün gerisinden üçer kubbe yükselmektedir. Son cemaat 

yerinin dışa açılan kemerleri siyah-beyaz iki renkli taş işçiliğiyle göze çarpar. Gerideki 

harim duvarının giriş açıklığı basık kemerli olup, yanlarında ise birer tane dikdörtgen 

formlu mazgal pencere yer almaktadır. Son olarak yapının minaresi sol tarafta 

Resim: 9.3: Kurşunlu Camii tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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gösterilmiştir. Genel olarak karşılaştırma yapıldığında cami tasvirinin Kurşunlu 

Camii’ni temsilen yapıldığı açıkça ortadadır. Fakat detaylara inildiğinde orijinal cami 

ile minyatürdeki cami arasında farklar göze çarpar. Bunun nedeni ise sanatçının 

kendine ait üslubu ve üzerinde resimleme yaptığı alanın sınırlı oluşundan dolayı 

yapıları birebir resmetmek yerine yapıyı öne çıkaran özelliklerini vurgulayarak 

izleyiciye yansıtmasıdır. 

b- Medrese (Zaviye, Hankah) 

Medrese külliyenin güneydoğusunda bulunur. “L” planlı, kesme taş, moloz taş ve tuğla 

kullanılarak inşa edilen yapı, Hanikah, Mevlevi Asitanesi ve Zaviye olarak da anılır.443 

Medresenin bir dönem tekkeye dönüştürülüp semahane olarak kullanıldığı 

bilinmektedir.444 “L” planlı medresenin uzun kolunda on üç, kısa kolunda ise altı hücre 

odası bulunur. Odaların her birinin üzeri beşik tonozla örtülüdür. Bu odaların 

birleştikleri yerde bulunan odayla toplam yirmi hücre odası bulunmaktadır. Hücre 

odalarının her biri basık kemerli bir giriş ve pencere ile revaklı alana açılır.445 Hücre 

odalarının önünde yer alan koridorlar dikdörtgen formda oluşturulmuştur. Odaların 

önünde yer alan sundurma çatılı revaklı bölümde bulunan taşıyıcı ayaklar bir sıra 

kesme taş üç sıra tuğladan oluşmuştur. Günümüzde bu revaklı alan camekanla 

kapatılmıştır.446 

Medresenin güneye bakan cephesi bahçe duvarları ile sokaktan ayrılmış olup, 

pencere ve kapılar ile sokağa bakmaktadır. Batı cephesi ise Tabhane ile aralarında 

bulunan merdivenli boşluğa bakmaktadır. Cephede oldukça yüksek tutulan bacalar 

dikkat çeker.447 

Yapının odalarına, her biri sivri kemer alınlık ve basık kemerli açıklık ile giriş 

sağlanır. Odalar, güney cephe duvarına üst kısma yerleştirilmiş pencereler ile dışa 

açılır. Odaların giriş kapısının yanında bulunan dikdörtgen formlu pencerelerin 

 
443 Şahin, Eskişehir İlinin Kültür Turizmi Potansiyeli…, s. 140., İnce, Kurşunlu Külliyesi, s. 449. 
444 Huart, C., Mevleviler Beldesi Konya, Çev. Nezih Uzel, Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser, 

1978, İstanbul, s. 39. 
445 Yılmaz, S., Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi Örneği: Eskişehir Kurşunlu Külliyesi, Uludağ 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2017, s. 87., 

İnce, Kurşunlu Külliyesi, s. 449. 
446 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 88. 
447 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 89. 
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üstünde de sivri kemerli alınlıklar bulunur.  Günümüzde medresenin batı kolu “El 

Sanatları Çarşısı”, doğu kolu ise “Lüle Taşı Müzesi” olarak kullanılmaktadır448 

(Çizim: 9.3). 

 

Çizim: 9.3: Kurşunlu Külliyesi medresesi planı (K. İnce’den) 

Değerlendirme  

 Minyatürdeki cami tasvirinin sağında yer alan avlulu dikdörtgen planlı yapı ile 

külliyeye ait medrese karşılaştırıldığında, Nasuh’un orijinalde “L” formunda 

düzenlenmiş bir plana sahip ait yapıyı dikdörtgen biçiminde merkezi avlulu, dört 

cepheli olarak resmettiği gözlenir.  Külliyeye ait medresenin kare planlı ana mekânını 

günümüzdeki gibi çokgen yüksek bir kasnak üzerine oturan kurşun kaplı bir kubbe ile 

örtülü olarak çizerek vurgular. Ana mekânın önündeki yuvarlak kemerle açılan tuğla 

örgülü eyvan resimde de tuğla örgülü ve yuvarlak kemerli açıklığıyla gözler önüne 

serilir. Ancak eyvana çıkışı sağlayan merdivenlerin resmedilmemesi ve eyvan girişinin 

iki kanatlı bir kapıyla örtülü oluşu medresenin tasvirinde ve orijinalinde göze çarpan 

farklılıklardır. Nasuh günümüzde beşik tonoz ile örtülü ve dıştan kurşun kaplı yirmi 

hücre odasını tasvirde on bir adet çizmiş ve her birini yüksek çokgen, pencereli 

kasnaklar üzerine oturan kurşun kubbelerle örtülü olarak resmetmiştir. Medresede 

günümüzde de var olan hücre odaları önündeki almaşık duvar örgülü revaklara 

resimde de fark edilir. Orijinalde basık kemerli bir girişle revaklara açılan hücre 

odaları resimde de aynı düzende revaklara açılır. Nasuh, hücre odalarının yüksek 

 
448 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 89,90. 
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bacaları, yapının güneye bakan arka cephesini sokaktan ayıran pencere ve kapılı bahçe 

duvarı ile medresenin orijinalinde de bulunan ayrıntılarını tasviri ile günümüze taşır. 

Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan medresenin günümüz görüntüleri 

(Fotoğraf: 9.3, 9.4) ve minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 9.4) aşağıdadır.  

Fotoğraf: 9.3: Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan medrese 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/eskisehir/gezilecekyer/kursunlu-

camii-ve-kulliyesi) 

Fotoğraf: 9.4: Kurşunlu Külliyesi medresesi dersane odası 

(https://gezilmesigerekenyerler.com/gezilecek-yerler/kursunlu-camii-ve-

kulliyesi-eskisehir.html 
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Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan medresenin günümüz 

görüntülerine bakıldığında yapının “L” planlı bir şekilde tasarlandığı görülür. Enine 

dikdörtgen planlı kuzeye doğru uzayan kolda toplam yedi adet öğrenci hücresi yer alır. 

Bu hücrelerden altı tanesi tonoz örtülü olup, geriye kalan tek hücre ise kubbe ile 

örtülüdür. Batıya doğru uzayan kolda ise tonozla örtülü altı öğrenci hücresinden sonra 

geniş bir kubbe ile örtülü, medresenin ana mekanına ulaşılır. Buradan tekrar tonoz 

örtülü yedi öğrenci hücresiyle yapı son bulur. Her öğrenci hücresinde örtülerden 

yükselen bacalar dikkat çekmektedir. Ayrıca kuzeye uzanan kolun öğrenci 

hücrelerinde geriye açılan kare formlu şebekeli pencereler yer alır. Yapının ana 

mekânının geniş giriş açıklığı ise basık kemerlidir. Kuzeye uzanan ve batıya uzanan 

kollar ortak bir avluya açılmaktadır. Minyatürde ise “L” planlı orijinal medresenin 

aksine üzeri açık bir avluyu dört yönden çevreleyen bir yapı tasviriyle karşılaşılır. Her 

bir yönde üçer tane olmak üzere yüksek kasnaklı kubbeleriyle toplam on iki mekanla 

karşılaşılır. Bu mekanlardan avlunun gerisindeki üç kubbeli mekânların ortasındaki 

mekân daha büyük bir kubbeyle resmedilmiştir. Burasının medresenin ana mekânı 

olduğu düşünülür. Diğer tüm mekanların ise üzerlerindeki baca betimlemelerinden 

dolayı öğrenci hücreleri olduğu anlaşılır. Tüm bu mekanlar kemerlerle avluya açılır ve 

kemerlerin gerisinde ise basık kemerli giriş açıklıkları göze çarpar. Medresenin ana 

mekânı olduğu düşünülen kubbeli mekânın ise giriş açıklığı yine basık kemerli olup 

Resim: 9.4: Kurşunlu Külliyesi Medresesi tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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fakat diğer açıklıklardan ziyade daha geniş, altın renkli ve geometrik süslemeleriyle 

dikkat çeker. Görüldüğü üzere orijinal medreseyle tasvir edilen medrese plan olarak 

aynı forma sahip olmasa da Matrakçı Nasuh kendine ait üslupla bu medreseyi daha 

farklı bir formda resmetmiştir. Orijinal medresenin öğrenci odalarının tonoz örtülerini 

kubbe ile örtülü bir şekilde izleyiciye yansıtan Nasuh, orijinal dersane odasını gerçekçi 

bir şekilde resmetmiştir. Buradan belki de öğrenci odalarının orijinalinde kubbe ile 

örtülü olduğu çıkarımı yapılabilir. 

c- Tabhane 

Medrese ile aynı düzlemde camiye ise paralel konumda bulunan yapının 

Mevlevihane’nin harem kısmı olarak kullanıldığı ileri sürülmektedir.449 Caminin 

güney batısında medresenin devamında olup güneybatıdan imarete bitişir. Seviye 

farkından dolayı yapıya merdivenlerle çıkış sağlanır.450 Yapı dikdörtgen planlı olup, 

her birini onikigen kasnağın taşıdığı kurşunla kaplı kubbe ile örtülü dört adet odası 

bulunur.451 Bu odaların önünde revaklı bir alan bulunur. Meyilli bir çatı ile örtülü 

revaklı alanın taşıyıcı ayaklar bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla malzeme kullanılarak 

tasarlanmıştır.452 Odalar birer kapıyla öndeki (kuzeye) revağa, birer pencere ile de hem 

kuzeye hem de güneye açılır.453 Odaların giriş kapıları basık kemerli olup, kapının 

yanında kuzeye bakan ve oda içerisinde güneye bakan pencereler ise dikdörtgen 

formlu ve şebekelidir. Kesme taş, tuğla ve ahşap malzemenin kullanımı ile inşa edilen 

yapı bugün “Evlendirme Dairesi” olarak kullanılmaktadır454 (Çizim: 9.4). 

 
449 Şahin, Eskişehir İlinin Kültür Turizmi Potansiyeli…, s. 140. 
450 Müderrisoğlu, 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda…, s. 376. 
451 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 91. 
452 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 91. 
453 Müderrisoğlu, 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda…, s. 376. 
454 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 92. 
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Çizim: 9.4: Kurşunlu Külliyesi tabhane planı (K. İnce’den) 

d- İmaret 

Karşısında bulunan aşhane ile birlikte yemekhane olarak kullanılmış olan yapı 

dikdörtgen planlıdır ve giriş bölümünden sonra oluşturulmuş dört sivri kemerle 

desteklenen tonoz ile örtülüdür. Tabhaneye bitişik olan imarete kuzey cepheden, üç 

yanı sade bir kuşak ile çevrili giriş ile sağlanır.455 Binaya girişten hemen sonra bir 

bölümle karşılaşılır. Bu bölümün iki yanında dikdörtgen planlı tonoz örtülü iki mekân 

daha vardır. Oda biçimli bu ön bölümün hemen arkasında üç sivri kemer ile 

desteklenen tonoz örtülü ana mekâna geçilir. Doğu ve batı cephesinde üçer adet 

dikdörtgen formlu mazgal pencere bulunmaktadır456 (Çizim: 9.5). 

 
455 Şahin, Eskişehir İlinin Kültür Turizmi Potansiyeli…, s. 139., Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil 

Külliyesi…, s. 93. 
456 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 94. 
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Çizim: 9.5: Kurşunlu Külliyesi imaret planı (K. İnce’den) 

e- Aşevi 

Aşevi külliyenin batı yönündeki giriş kapısının solunda, imaretin kuzeyinde 

yer almaktadır. Kare bir plana sahip yapıya güney cepheden basık kemerle bir kapıyla 

giriş sağlanır. Yapının üzeri sekizgen kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Aşevinin kuzey ve 

güney cephesinde kare formlu birer mazgal pencere ve doğu cephesinde ise dikdörtgen 

formlu bir penceresi daha bulunur.457 Ayrıca yapının batı cephesine yerleştirilmiş bir 

de dikdörtgen planlı dışa taşkın ocağı yer almaktadır.458 Ocağın üzerinden bir baca 

yükselmektedir. Yapı genel itibariyle düzgün kesme taş, moloz taş ve tuğla 

malzemeden inşa edilmiştir459 (Çizim: 9.6). 

 
457 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 95. 
458 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 96. 
459 İnce, Kurşunlu Külliyesi, s. 450. 
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Çizim: 9.6: Kurşunlu Külliyesi aşevi planı (K. İnce’den) 

Değerlendirme 

 Birbirine bitişik durumda olan tabhane ve imaret yapılarının genel olarak plan 

şekline bakıldığında “L” düzenli bir form ortaya çıkmaktadır. Minyatürde caminin 

solunda kalan yapı tasviri de iki mekânın çaprazlama olarak kubbeli bir mekânda 

kesişmesiyle ters “V” şeklinde betimlenmiştir. Bu durumda tasvir edilen yapı ne dört 

kubbe ile örtülü imaret yapısına ne de düz örtülü tabhane yapısına benzemektedir. 

Fakat buradan tasvirin imaret ve tabhanenin birlikte resimlenerek gösterildiği 

düşüncesi ortaya çıkarılabilir. Ayrıca tasvirde çaprazlama gelen iki kolun uçlarında 

beliren çokgen gövdeli kubbeli yapılardan biri de imaretin aşağısında kuzeyinde yer 

alan kubbe ile örtülü aşevini temsilen resmedildiği düşünülebilir. Dolayısıyla bu 

olasılıklardan Nasuh’un tabhane, imaret ve aşevini bir arada gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Çünkü külliyede bu tasvirle karşılaştırılacak ya da bu tasvire benzer 

nitelikte plana sahip başka bir yapı yoktur. Bu yapıları bir arada farklı plan şemasıyla 

izleyiciye yansıtan Nasuh kendine has bir gösterme biçimi uygulamıştır. Bu üç yapının 

bir arada tasvir edildiğine dair destekleyici özellikler ise şöyledir: Orijinalde imaret ve 

aşevinde bacaların bulunması, minyatürdeki tasvirde de baca ayrıntılarının olmasıyla 

örtüşür. Tabhanede bulunan revaklı birim, tasvirde bu üç yapıyı çevreleyecek biçimde 

gösterilmiştir. Ayrıca bu üç orijinal yapıda kare formlu mazgal pencerelere benzer 

pencere betimlemeleri de diğer örtüşen bir özelliktir. 
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Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan Tabhane, İmaret ve Aşevi’nin 

günümüz görüntüleri (Fotoğraf: 9.5, 9.6, 9.7, 9.8) ve minyatürdeki yapının görüntüsü 

(Resim: 9.5) aşağıdadır. 

Fotoğraf: 9.5: Kurşunlu Külliyesi bünyesindeki dört kubbeli tabhane, tonoz örtülü 

imaret ve tek kubbeli aşevinin havadan görüntüsü  

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/eskisehir/gezilecekyer/kursunlu-camii-ve-

kulliyesi)

Fotoğraf: 9.6: Eskişehir Kurşunlu Külliyesi tabhanesi kuzey cepheden 

görünüm (S. Yılmaz’dan) 
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Fotoğraf: 9.7: Kurşunlu Külliyesi imareti doğu cepheden 

görünüm (S. Yılmaz’dan) 

Fotoğraf: 9.8: Kurşunlu Külliyesi aşevi batı 

cephesinden görünüm (M. Canbaz’dan) 
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Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan Tabhane, İmaret ve 

Aşevi’nin görüntülerine bakıldığında Tabhane enine dikdörtgen planlı olup üzeri yan 

yana eşit büyüklükte dört kubbe ile örtülüdür. Kubbe aralarından ise bacalar yükselir. 

İmaret, batıya doğru Tabhaneye bitişik enine dikdörtgen planlı olup, üzeri tonozla 

örtülüdür. Aşevi ise imaretin kuzeyinde tek kubbeli olarak görülmektedir. Ayrıca tüm 

bu yapılar ortak bir avluyu paylaşmaktadır. Orijinalde külliyenin merkezinde yer alan 

caminin arka tarafında yer alan bu yapılar minyatürde caminin sol tarafında olarak 

gösterilmiştir. Burada dikkat edilecek husus külliyedeki bu üç yapının farklı bir mimari 

formda resmedilmiş olmasıdır. Matrakçı Nasuh Tabhane, İmaret ve Aşevi’ni, ortada 

kubbeli merkezi bir mekândan, düz örtülü çaprazlama olarak iki tarafa açılan mekanlar 

ve bu çaprazlama gelen mekanların köşelerinde ise birer çokgen gövdeye sahip kubbeli 

mekân olarak resimlemiştir. Burada ters “V” formunda yansıtılan yapı tasviri 

revaklarla ortak bir avluya açılır. Revakların kemerlerinde iki renkli taş işçiliği oldukça 

dikkat çeker. Ortadaki kubbeli ana mekânın, düz örtülü çapraz mekanların ve çapraz 

mekanların köşelerinde bulunan kubbeli mekanların her birinin avluya açılan basık 

kemerli giriş açıklıkları vardır. Ayrıca tüm bu mekanların örtülerinden bacalar 

yükselmektedir. Bu ters “V” formundaki yapının ortadaki ana mekanının kubbe ile 

örtülü Tabhane’yi, çaprazlama açılan yan mekanların tonozla örtülü imarethaneyi ve 

Resim: 9.5: Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan tabhane, imaret ve aşevinin bir arada gösterildiği 

tasvir (vr. 108b ayrıntı) 
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çaprazlama gelen mekanların köşelerindeki mekanlardan birinin de Aşevi’ni temsilen 

resmedildiği düşünülmektedir. 

f- Sıbyan Mektebi

Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan Sıbyan Mektebi, iki kubbeli mekândan 

oluşmaktadır. Öndeki mekân revaklı, arkada güneyde kalan kapalı alan ise ana mekân 

olarak kullanılır.460 Mektebin önünde üç yöne ikişer kemerle açılan revak vardır. 

Revaklı mekânın üstü sekizgen kasnaklı bir kubbeyle örtülmüştür. Kapalı mekâna 

geçilince burası sekizgen kasnaklı, aydınlık fenerli bir kubbeyle örtülüdür. Mekân 

duvarlarda açılan üç dikdörtgen ve iki sivri kemerli pencere ile aydınlatılmaktadır. 

Binanın güneybatı köşesinde beşik tonozla örtülü iki bölümden oluşan hela vardır. 461 

Ayrıca yine bu mekânın güneyinde yer alan ocak bölümü, doğu-batı doğrultusunda 

dikdörtgen planlı olarak planlanmış ve ana mekâna sivri kemerli bir eyvan biçiminde 

bağlanmıştır. Mekân içerisinde yer alan ocağın üzeri bir kubbe ile kapatılmıştır.462  

Eserde devşirme malzeme, düzgün kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Doğu duvarında 

pencere lentolarındaki bezemeli mermer parçalar Bizans süsleme anlayışını yansıtır. 

Yapının üst örtüsü kurşun kaplamadır463 (Çizim: 9.7). 

Çizim: 9.7: Kurşunlu Külliyesi sıbyan mektebi planı (K. İnce’den) 

460 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 83. 
461 İnce, Kurşunlu Külliyesi, s. 450. 
462 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 85. 
463 İnce, Kurşunlu Külliyesi, s. 450. 
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 Sıbyan mektebinin onarımlarında yapıda değişikliklerin olduğu görülmektedir. 

19. ve 20. yüzyıla ait fotoğraflarda kubbeli giriş revağının düz damlı olduğu ve 

revakların duvarla kapatıldığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf: 9.9 ve 9.10). Giriş bölümünü 

örten düz dam kaldırılarak kubbeyle örtülmüştür.464 

 

 

Değerlendirme 

Yukarıda imaret ve tabhane olabileceği düşünülen yapının solunda kalan yapı 

tasviri ile Kurşunlu Külliyesi’nde yer alan sıbyan mektebi karşılaştırıldığında, 

tasvirdeki yapı yan cepheden gösterilmiştir. Tasvirde yan cephenin düz örtülü oluşu 

orijinal sıbyan mektebinin günümüzde kubbeli fakat orijinalinde düz örtülü ve revaklı 

olan ön mekanını temsil eder. Nasuh orijinalde ön mekânda var olan mekânın revaklı 

bölümünü izleyiciye daha iyi aktarmak amacıyla revak betimlemesini ön mekândan 

dışa taşkın, sundurma çatılı bir şekilde göstermiştir. Düz damlı revak bölümünün 

gerisindeki pencere açıklıkları olan kasnaklı kubbe betimlemesi ise Sıbyan 

Mektebi’nin ön mekânının güneyinde (gerisinde) kalan mekânın kubbeli üst örtüsüyle 

birebir örtüşür. Ayrıca kubbe betimlemesinin üzerindeki aydınlık feneri ise mektebin 

güneyindeki aynı mekânın kubbesi üzerindeki aydınlık feneriyle de benzerdir. Yapı 

 
464 Altınsapan, E., Deveci, E., Gerengi, A., “Eskişehir Kurşunlu Külliyesi’nde Bulunan Sıbyan 

Mektebi Olarak Bilinen Yapıdaki Mimari Değişimler ve Özgün İşlevi Hakkında Bir Deneme”, 

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları 

Sempozyumu, Eskişehir, 2011, s. 41. 

Fotoğraf: 9.10: Sıbyan Mektebi 20. yüzyıl 

başı (Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Arşivi’nden) 

Fotoğraf: 9.9: Sıbyan Mektebi 19. yüzyıl sonu 

(Abdülhamit Albümü’nden) 
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tasvirinde, orijinalde mektebin güneyde kalan mekânının gerisinde, tonozla örtülü hela 

bölümü ve kubbe ile örtülü ocak bölümüne ilişkin betimlemeler görülmemektedir. 

Sonuç olarak Sıbyan Mektebi ve tasvirin karşılaştırılmasında ortaya çıkan doğrulayıcı 

sonuçlar, Kurşunlu Külliyesi’nin kapsamında bulunan Sıbyan Mektebi’nin orijinal 

haline dair kayda değer veriler sağlamaktadır. 

Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan Sıbyan Mektebi’nin günümüz 

görüntüleri (Fotoğraf: 9.11, 9.12) ve minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 9.6) 

aşağıdadır.  

Fotoğraf: 9.11: Kurşunlu Külliyesi Sıbyan Mektebi havadan görünüm 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/eskisehir/gezilecekyer/kursunlu-

camii-ve-kulliyesi) 

Fotoğraf: 9.12: Kurşunlu Külliyesi Sıbyan Mektebi genel 

görünüm (M. Cambaz’dan) 
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Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde bulunan Sıbyan Mektebi’nin 

günümüz görüntülerine bakıldığında yapıya girişte, üç cephesi dışa ikiz kemerlerle 

açılan, üzeri kubbe ile örtülü bir mekân yer alır. Bu mekânın üst örtüsünün kubbeli 

olarak değil düz örtülü olarak tasarlandığı daha önce bahsedilmişti. Bu mekânın 

gerisinde dersane odası olarak nitelendirilen kubbe ile örtülü ana mekâna geçilir. Ana 

mekânın kubbesinde orijinalde aydınlatma feneri bulunurken bu mimari öge sonradan 

kaldırılmıştır. Son olarak daha geride ise küçük bir kubbe ile örtülü ve kubbenin 

ortasında baca yükselen ocak ve ayrıca tonozla örtülü tuvalet mekanları yer alır. Tüm 

örtülerin üzeri kurşunla kaplı olup, ana mekânın yan cephelerinde dikdörtgen formlu 

mazgal pencereler yer alır. Minyatüre bakıldığında Matrakçı Nasuh’un yapıyı oldukça 

gerçekçi bir şekilde betimlediği görülür. Mektebin ön tarafında bulunan orijinalde düz 

örtülü mekân minyatürde rahatlıkla seçilmektedir. Bu düz örtülü mekânın ikiz kemer 

detaylarını Nasuh, minyatüründe yapıdan dışa taşkın olarak göstermiştir. Hemen 

geride ise kubbeli bir mekân ve bu kubbenin üzerinden yükselen aydınlık feneri 

orijinal yapıda olduğu gibi izleyiciye yansıtılmıştır. 

Resim: 9.6: Kurşunlu Külliyesi sıbyan mektebi tasviri (108b ayrıntı) 



311 
 

g- Kervansaray 

Kervansaray, külliye dahilinde Mimar Sinan’ın inşa ettiği yapılar hakkında bilgi veren, 

Sai Mustafa Çelebi’nin “Tuhfet’ül Mimarin” adlı eserinde ismi geçen tek yapıdır.465 

Külliyenin 1515-1525 tarihleri arasında inşa edildiği bilindiğine göre kervansaray 

daha sonraki yıllarda inşa edilmiş olmalıdır. Bu durum, kervansarayın külliye 

duvarlarının dışında inşa edilmesiyle de anlaşılmaktadır.  

Külliyenin batı girişinin kuzeyinde yer alan kervansaray, kuzey-güney 

doğrultusunda dikdörtgen planlı bir yapıya sahiptir. Oldukça sade bir düzenlemeye 

sahip olan yapının basık kemerli bir girişi bulunur.466 

 Kervansarayın iç kısmının ortasında girişten itibaren dizili altı kare formlu 

ayak bulunmaktadır. Bu ayaklar arasında ayakları birbirine bağlayan kemerler yer alır. 

Mekânın örtü sistemi de bu ayaklara bağlı olarak tonozla örtülüdür.467  

Yapının batısında üç, güneyinde dört, doğusunda ise beş tane olmak üzere 

toplam on iki adet mazgal penceresi bulunur. Ayrıca iç duvarlarını dolaşan sekiler 

üzerinde, her kemer aralığında doğu ve batı cephesinde yedişer, kuzey cephesinde ise 

kapının iki yanında birer olmak üzere toplam on altı adet ocak bulunmaktadır. Bu 

ocaklara bağlı olarak da on altı adet baca görülmektedir.468 (Çizim: 9.8). 

 

Çizim: 9.8: Kurşunlu Külliyesi kervansaray planı (KVGM’DEN) 

 
465 Müderrisoğlu, 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda…, s. 373. 
466 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 97. 
467 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 98. 
468 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 99. 
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Değerlendirme 

Yukarıda, kervansarayın külliyenin meydana getiriliş tarihinden daha sonraki 

yıllarda inşa edildiği ve yapının külliye dışında olduğu aktarılmıştı. Bu durumun görsel 

bir anlatımı Nasuh’un kervansaray tasvirinin konumuna bakıldığında da 

görülmektedir. Nasuh kervansaray tasvirini külliyeyi çevreleyen duvarın dışında 

göstermiştir. Dolayısıyla izleyicide, kervansarayın külliye dahilinde olmadığı ve 

sonradan inşa edildiği algısı uyanmaktadır. 

Genel olarak kervansarayın yukarıda aktarılan bilgilerine dayanarak tasvir 

edilen yapı karşılaştırıldığında, tasvir edilen yapının mimari özellikleri orijinal 

kervansarayla neredeyse birebir örtüşmektedir. Yan cepheden gösterilen yapı 

tasvirinin ön cephesi de rahatlıkla görülmektedir. Kervansarayın beşik tonozlu örtülü 

olması tasvirdeki yapının örtüsüyle örtüşür. Ayrıca kervansarayın basık kemerli kapısı 

ve kapının iki yanında tavandan yükselen bacalar da tasvirdeki yapının kervansarayı 

temsil ettiğini açıkça göstermektedir. Diğer örtüşen benzerlikler ise tasvirdeki yapının 

yan duvarındaki mazgal pencere betimlemelerinin, orijinalde kervansarayın 

duvarlarında bulunan mazgal pencerelerle aynı nitelikte olmasıdır. Nasuh yapıyı 

resmederken, yapının tüm mimari ögelerinin renginde de anlaşılacağı üzere taş 

malzemeden yapıldığına dair izlenim yaratmıştır. Fakat burada kervansarayın 

bacalarının orijinalde tuğla malzemeden olmasına karşın tasvirde taş malzemeden 

yapılmış olarak gösterilmiştir.  
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Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan kervansarayın günümüz görüntüleri 

(Fotoğraf: 9. 13, 9.14) ve minyatürdeki yapının görüntüsü (Resim: 9.7) aşağıdadır.  

Fotoğraf: 9.13: Kurşunlu Külliyesi Kervansarayı havadan görünümü 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/eskisehir/gezilecekyer/kursunlu-camii-ve-

kulliyesi) 

Fotoğraf: 9.14: Kurşunlu Külliyesi Kervansarayı genel görünüm (M Cambaz’dan) 

Resim: 9.7: Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan kervansaray tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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h- Şadırvan 

Kurşunlu Külliyesi’nin merkezinde bulunan caminin kuzeyinde bir şadırvan 

yer alır. Mermer malzemeden yapılan yapı, sekiz adet sütunun baklava düzenlemeli 

başlıklarına oturtulmuş sivri kemerlerin taşıdığı geniş saçaklı bir kubbe ile örtülüdür. 

Şadırvanın su haznesi sekiz dilimlidir.469 Sekiz dilimli su haznesinin içerisinde, yukarı 

doğru yükselen yine mermer malzemeden yapılmış çanak bulunmaktadır. 

Sonuç olarak Nasuh’un özelikle külliyede bulunan tüm yapılar arasından özellikle 

cami, sıbyan mektebi ve kervansarayı ne kadar gerçekçi bir biçimde tasvir ettiği açıkça 

anlaşılmaktadır.  Külliyenin 16. yüzyılın ilk yarısındaki durumunu doğru bir şekilde 

ortaya koyan Nasuh, külliyeyi çeviren duvarı ve külliyenin daha önce bahsedilen ana 

giriş kapısının kuzeyde var oluşunu da doğru bir biçimde göstermiştir. Böylece görsel 

bir malzemenin yazılı kaynaklarla desteklenmesiyle külliyenin orijinal haline dair 

veriler Nasuh’un minyatürü sayesinde ortaya çıkmıştır. 

Değerlendirme 

Külliyede cami önünde yer alan şadırvan ile minyatürdeki iki şadırvan 

karşılaştırıldığında, günümüz şadırvanı geniş saçaklı bir kubbe ile örtülüdür. Fakat 

minyatürdeki şadırvanlarda böyle bir örtü sistemi betimlemesine rastlanmaz. Bu örtü 

sistemi şadırvana sonradan eklenmiş olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

günümüzdeki şadırvanın su haznesi ve içerisindeki çanak ayrıntılarıdır. Minyatürdeki 

şadırvanlardan sağda olan şadırvanın su haznesi sekizgen formluyken solda kalan 

şadırvanın ise haznesi ongen formludur ve haznelerden dilimli bir çanak yükselir. 

Günümüzdeki şadırvanın su haznesi ise sekizgen formludur ve bu su haznesinden 

dilimli bir çanak yükselir (Fotoğraf: 9.15, 9.16). Bu detaylara bakılarak minyatürde 

sağda kalan şadırvanın günümüzdeki şadırvanın plan özellikleri birebir örtüşmektedir. 

Her iki şadırvanın su hazneleri sekizgen planlı olup, haznelerden yükselen çanakları 

da dilimlidir. Buradan Matrakçı Nasuh’un şadırvanı detaylı bir şekilde inceleyip 

tasvirde bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Minyatürde solda bulunan diğer şadırvanın 

ise karşılığı külliyede bulunmamaktadır. Külliyede ikinci bir şadırvanın varlığına dair 

bir bilgi mevcut değildir. Fakat minyatürden yola çıkarak külliyede başka bir 

 
469 Yılmaz, Klasik Osmanlı Menzil Külliyesi…, s. 78,79. 
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şadırvanın varlığına dair fikirler ortaya atılabilir ve nasıl bir forma sahip olduğu 

anlaşılabilir. 

Eskişehir Külliyesi bünyesinde yer alan şadırvanın günümüz görüntüleri (Fotoğraf: 

9.15, 9.16) ve minyatürdeki şadırvanların görüntüleri (Resim: 9.8, 9.9) aşağıdadır.  

Fotoğraf: 9.15: Eskişehir Kurşunlu Külliyesi şadırvanı genel görünüm (M. Cambaz’dan) 

Fotoğraf: 9.16: Eskişehir Kurşunlu Külliyesi şadırvanın su haznesinden görünüm 

(M. Cambaz’dan) 
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2 Numaralı Yapı Topluluğu: Alâeddin Camii ve Hamamı 

 Matrakçı Nasuh’un Eskişehir kenti minyatüründe külliyenin aşağısında 

değirmeni olan bir hamam ve hamamın aşağısında tek minareli bir cami vardır. Nehrin 

yanında olan hamam iki birimden oluşmaktadır. Solda kalan yüksek birim tuğla 

malzemeden inşa edilmiştir. Kurşun bir kubbeyle örtülü olan birimin giriş açıklığı 

yuvarlak kemerlidir ve açıklığın üzerinde üç tane yuvarlak kemerli pencere bulunur. 

Bu birim hamamın soyunmalık bölümü olmalıdır. Sağında kalan birim ise daha alçak 

kotta, kare formlu, üzeri üç tuğla kaplamalı kubbeyle örtülüdür. Kubbelerin üzerinde 

var olan fil gözleri rahatça seçilmektedir. Cephesinde herhangi bir giriş açıklığı ve 

pencere açıklığı bulunmayan birim, hamamın sıcaklık bölümü olmalıdır. Hamamın 

sağındaki nehirden bir kolun ucundaki çark aracılığıyla su çeken değirmen göze 

çarpar. Gerisinde ise bir baca belirmektedir. 

 Hamamın aşağısındaki cami tasviri kare formlu, düz örtülüdür. Ön cephesinde 

ortada basık kemerli bir giriş açıklığı bulunur ve açılığın iki yanında kare formlu demir 

Resim: 9.8: Medrese içinde yer alan şadırvan tasviri (vr. 108b ayrıntı) 

Resim: 9.9: Sıbyan mektebinin sağında konumlanan şadırvan tasviri (vr. 108b ayrıntı) 
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parmaklıklı birer pencere vardır. Cephenin üst kısmında ise daha küçük boyutta yan 

yana yuvarlak kemerli, dörder şebekeli pencere bulunur. Cami tasvirinin solunda 

yapının üst örtüsü üzerinden ya da gerisinden yükselen tek şerefeli bir minare görülür. 

Ayrıca caminin soluna bitişik bir çarşı-pazar mekânı bulunmaktadır (Resim: 9.10). 

Resim: 9.10: Alâeddin Camii ve Hamamı tasviri (vr. 109b ayrıntı) 

Halime Doğru “XVI. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı” adlı kitabında 

Eskişehir kenti minyatüründe yer alan bu cami tasvirinin Alâeddin Camii olduğunu 

aktarmıştır.470 Konum olarak bakıldığında Kurşunlu Külliyesi’nin aşağısında kalan 

Alâeddin Camii tasvirdeki yapıyla örtüşmektedir. Ayrıca Alâeddin Camii’nin Kanuni 

dönemi M.1523 yılına ait vakfiyesinde bir su değirmeni haracı ile hamamdan alınan 

gelirlerin camiye aktarıldığı geçmektedir.471 Bu bilgiden minyatürdeki caminin üst 

kısmında bulunan değirmen ve hamamın vakfiyede geçen su değirmeni ve hamam 

olduğu düşünülebilir. Fakat değirmen ve hamam günümüze ulaşamadığı için plan 

özellikleri bilinmemektedir. Bu yapılara ilişkin tek görsel Nasuh’un minyatüründe 

görülmektedir. Dolayısıyla yazılı kaynaklarla desteklenen Alâeddin Camii ve 

günümüze ulaşamayan hamam ve değirmene ait verilere bu minyatürden 

ulaşılmaktadır. 

470 Doğru, VI. Yüzyılda Eskişehir…, s. 70,71. 
471 Doğru, VI. Yüzyılda Eskişehir…, s. 71.72. 
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 M.1272 tarihli Caca oğlu Nureddin’in vakfiyesinde adı geçen caminin bugün 

mevcut olmayan minaresinin kaidesinde yer alan kitabe M.1268 tarihlidir. Ancak yapı 

inşa edildiği dönemin tüm mimari özelliklerini yitirmiştir.472 1878-1886 yılları 

arasında yazışmaları içeren belgelerden 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde caminin 

onarıma muhtaç bir vaziyette olduğu anlaşılmıştır. Harap durumda bulunan caminin 

onarımı öncesinde şehir mimarı tarafından keşif çalışması yapılmış ve yapının ve 

minaresinin onarımı daha sonra gerçekleştirilmiştir.473 

 Kuzey-güney doğrultuda uzanan yapı, moloz taş ve tuğla malzeme ile inşa 

edilmiş olup, harim ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Harimin son cemaat yeri ile 

birleştiği kuzeydoğu köşede, orijinal minare kaidesi ile bu kaidenin doğusuna sonradan 

ilave edilmiş ikinci bir minare bulunmaktadır. Doğu cephenin kuzey ucunda yer alan 

her iki minare kaidesi de kare formdadır. Üzerinde kitabenin yer aldığı orijinal 

minarenin sadece kesme taş kaidesi günümüze ulaşmıştır.474 

 Caminin doğu ve güney cephesinde ikişer, batı cephesinde ise biri mahfile 

açılan dikdörtgen formlu üç pencere açıklığı mevcuttur. Kuzey cephede ikisi altta 

harime, beşi üstte kadınlar mahfiline açılan dikdörtgen formlu yedi pencere açıklığı 

bulunmaktadır. Kuzey cephedeki son cemaat yeri beş sütun tarafından taşınmakta 

olup, kuzey ve batı cepheleri açıktır. Harimin üzeri ise kirişlemesi alttan kaplamalı 

ahşap tavan ile örtülü olup, ortasında sekiz dilimli ahşap bir kubbe yer almaktadır475 

(Çizim: 9.9). 

 
472 Altınsapan, E., Ortaçağ’da Eskişehir ve Çevresinde Türk Sanatı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 1997, s. 127. 
473 Aydın, R., “Eskişehir Alâeddin Camisi’nin Onarılmasına Dair Girişimler (1878/1886)”, Akdeniz 

İnsani Bilimler Dergisi, C. 7, Antalya, 2017, s.47. 
474 Aydın, Eskişehir Alâeddin Camisi’nin…, s. 48,49. 
475 Aydın, Eskişehir Alâeddin Camisi’nin…, s 50,51. 
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Çizim: 9.9: Eskişehir Alâeddin Camii planı (?) 

 Alâeddin Camii’nin “Abdülhamit Koleksiyonu”’nda 1890 yılına ait bir 

fotoğrafı bulunmaktadır (Fotoğraf: 9.17). Oldukça harap durumda gözüken caminin 

kuzeydoğu köşedeki orijinal minare kaidesiyle gerisindeki sonradan inşa edilen diğer 

minare yer alır. Eski minareye ait kaidenin giriş açıklığı rahatlıkla seçilebilmektedir. 

Yapının doğu ve güney cephelerini gösteren fotoğrafta, doğu cephe oldukça sadedir 

ve pencere açıklıkları ikişer tane olmak üzere cephenin alt sınırında bulunur. Güney 

cephede ise mazgal pencereler göz çarpar. Yapının örtüsü burada kırma çatılıdır.  

 

Fotoğraf: 9.17: Eskişehir Alâeddin Camii’nin 1890’lara ait görünümü (Abdülhamit Koleksiyonu’ndan) 

 



320 

Değerlendirme 

Minyatürdeki camiyle Alâeddin Camii karılaştırıldığında, Alâeddin Camii 

hakkındaki yazılı kaynaklara ve görsel malzemelere bakıldığında örtüsünün düz 

olduğu anlaşılır. Bu yüzden minyatürdeki cami betimlemesiyle örtüşmektedir. Yapının 

bugünkü kuzey cephesinde ikisi altta harime, beşi üstte kadınlar mahfiline açılan 

dikdörtgen formlu yedi pencere açıklığının bulunması minyatürdeki caminin ön 

cephesindeki pencere düzeniyle neredeyse aynıdır. Ayrıca camiye ait minare tasviri de 

Alâeddin Camii’nin orijinal minaresi olmalıdır. Yapının orijinal minaresinin tarihi 

1268’dir. Fakat minarenin sadece kaide kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Diğer 

minarenin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinememektedir. Tüm bu 

değerlendirmelerden Nasuh’un Alâeddin Camii’ni temsil eden yapı tasvirinde 

bulunduğu ortadadır. Sanatçı yapıyı oldukça gerçekçi bir şekilde betimlemiştir. Bu 

gerçekçi betimleme sayesinde Alâeddin Camii’nin orijinal durumuna ilişkin verilere 

görsel malzeme üzerinden rahatça ulaşılarak görsel malzemenin tarihi bir belge olarak 

kullanılma niteliği tekrar ortaya çıkmaktadır. 

Eskişehir Aleaddin Camii’nin günümüz görüntüsü (Fotoğraf: 9.18) ve minyatürdeki 

yapının görüntüsü (Resim: 9. 11) aşağıdadır. 

Fotoğraf: 9.18: Eskişehir Alâeddin Camii 

(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/eskisehir/gezilecekyer/al

aeddin-camii) 
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Eskişehir Alâeddin Camii’nin günümüz görüntüsüne bakıldığında, kırma 

çatıyla örtülü yapının kuzey cephesinde ortadaki giriş açıklığının her bir yanında ikişer 

adet dikdörtgen formlu mazgal pencere yer alır. Aynı cephenin üst kısmında alttaki 

pencerelerle aynı düzende beş adet dikdörtgen formlu pencere daha bulunur. Yapının 

kuzeydoğu köşesinden ise tek şerefeli bir minare yükselmektedir. Minyatürdeki yapıya 

bakıldığında ise ön cephenin giriş açıklığı ortada olup, bu açıklığın her bir yanında 

birer dikdörtgen formlu mazgal pencere dikkat çeker. Cephenin üst kısmında yan yana 

yuvarlak kemerli, dört tane kafesli pencereler göze çarpar. Tek şerefeli minare ise 

yapının sol tarafının gerisinden veya üst kısmından yükselir. Yapıyı düz örtülü bir 

şekilde resimleyen Matrakçı Nasuh orijinal caminin kuzey cephesindeki kapı ve 

pencere düzenlemelerini tasvirinde de benzer olarak izleyiciye yansıtmıştır. Ayrıca 

daha önce bahsedilen Alâeddin Camii’nin orijinal minaresi fotoğrafta görülen 

minarenin arkasında kalmaktadır. Dolayısıyla minyatüre bakıldığında minarenin 

geriden ya da yapının üzerinden yükseldiği göz önünde bulundurulursa minyatürden 

yola çıkarak orijinal minarenin tek şerefeli olduğu hakkında bilgi elde edilebilir. 

 

Resim: 9.11: Alâeddin Camii tasviri (vr. 109b ayrıntı) 



322 
 

Su Yapıları 

 Matrakçı Nasuh’un Eskişehir kenti minyatüründe ortadan geçen nehrin sağ 

tarafında çok sayıda su yapıları vardır. En altta sağ tarafta baldaken tarzda konik çatılı 

bir havuz tasviri bulunmaktadır. Havuzun sağ tarafında biraz üstte bir hamam tasviri 

yer alır. İki birimli olan hamamın sağdaki birimi dikdörtgen formlu konik çatılıdır ve 

üzerinde aydınlatma feneri vardır. Yuvarlak kemerli giriş açıklığının yanında kare 

formlu birer pencere ve üstte ise yuvarlak kemerli üç pencere dikkat çeker. Bu birim 

soyunmalık bölümü olmalıdır. Soldaki birim ise tuğla örgülü dikdörtgen formda ve 

daha alçak kottadır. Üzeri iki kubbeyle örtülüdür ve kubbelerin üzerinde fil gözleri 

rahatça seçilmektedir. Bu bölüm sıcaklık birimi olmalıdır. Bu hamamın üst çaprazında 

bir hamam tasviri daha vardır. Yan cepheden gösterilen hamam dikdörtgen formlu 

olup üzeri düz örtülüdür. Düz örtünün gerisinde pencere açıklıkları olan bir kubbe 

yükselmektedir. Kubbelerin üzerinde fil gözleri göze çarpar. Düz örtülü birim 

hamamın külhan kısmı ya da ılıklık kısmı olabilir. Üzerinde fil gözleri olan kubbe ise 

sıcaklık bölümünün kubbesi olmalıdır. Hamamın solunda ise alçak kotta revakı 

andıran bir bölüm vardır. Hamamın üzerindeki son yapının ise sarnıç olabileceği 

düşünülmektedir. Dikdörtgen formlu olan yapının ön cephesinde giriş açıklığı vardır. 

Üzeri ise konik bir çatıyla örtülüdür. Ayrıca tüm bu yapıların tamamının alt 

kısımlarından sular akmaktadır. Dolayısıyla bölgenin su bakımından oldukça zengin 

olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 9. 12). 
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Resim: 9.12: Eskişehir Ilıca Mevkii’nde yer alan su yapılarının tasvirleri (vr. 109b ayrıntı) 

 Halime Doğru, Eskişehir kenti minyatüründeki su yapılarının bulunduğu 

bölümün kentin “Ilıca mevkii” olduğunu aktarmıştır.476 Su yapılarının çokluğundan da 

anlaşılacağı üzere gerçekten de Nasuh kentin şifalı sularıyla meşhur olan Ilıca 

mevkiinin içinde var olan su yapılarını tasvir etmiştir. 

 Ilıca mevkii hakkında kente ziyarete gelen seyyahlardan Evliya Çelebi bu 

bölgenin kentin kuzey tarafı dışında, bağlar içinde kagir kubbeler ile yapılmış bir tatlı 

kaplıca olduğunu, on büyük havuzunun sıcak su ile dolu olduğunu aktarmıştır.477 Kâtip 

Çelebi ise kentin ılıcaları ile meşhur olduğunu dile getirmiştir.478  

 17. yüzyılın ilk yarısının sonlarında kente gelen bir Karayit (Yahudi) kentte 

sıcak suların olduğu bir membanın varlığından bahsetmiştir.479  17. yüzyılın başlarında 

 
476Doğru, VI. Yüzyılda Eskişehir…, s. 43. 
477 Seyahatname III, s. 11. 
478 Cihannüma II, s. 938. 
479 Lewis, B., “1641-1642’de Bir Karayit’in Türkiye Seyahatnamesi”, Vakıflar Dergisi, S. III, Ankara, 

1956, s. 105. 
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Paul Lucas ise kentin çeşmelerle dolu olduğunu hepsinden sıcak suların aktığını, bu 

suların soğutularak içildiğinin ve bu sulardan yararlanan çok sayıda hamamların 

bulunduğunu aktarmıştır.480 19. yüzyıl başlarında J. Macdonald Kinneer, kente 

geldiğinde ilk önce banyolarıyla meşhur olan dört hamama gittiğini, bu hamamlardan 

en büyüğünün çok eski olduğunu dile getirmiştir.481 1882 yılında seyyah Humann ve 

Puchstein, kentin aşağı tarafında çok büyük bir havuzu olan hamamdan 

bahsetmişlerdir.482 

Değerlendirme 

 Eskişehir kenti Ilıca mevkiinin kentin cazibe merkezlerinden biri olduğu ve bu 

yüzden kenti ziyaret eden seyyahların dikkatini çektiği açıkça ortadadır. Nitekim kente 

gelen seyyahlar bu bölgeye uğramış ve notlarında buradan bahsetmişlerdir. Evliya 

Çelebi’nin bu mevkiideki havuzlardan ve diğer seyyahların sıcak sular ve 

hamamlardan bahsetmelerinin görsel anlatımı Nasuh’un minyatüründe açıkça görülür. 

Ayrıca Evliya Çelebi’nin bu bölgede on havuza dair söylemlerinin resimsel karşılığı 

baldaken tarzda betimlenen en altta kalan havuz olarak görülür. 19. yüzyılda bölgeye 

gelen diğer seyyahlardan Kinneer, Humann ve Puchstein’in anlatılarında en dikkat 

çeken yapılar hamamlardır. Bu hamamlardan bir tanesinin tarihi ve çok büyük 

olduğunu aktaran seyyahların bu ifadeleri resim diliyle minyatürde anlatılır. Su 

yapılarının olduğu bölgede anıtsal özellikte, diğer su yapılarından daha büyük şekilde 

resimlenen hamam seyyahların ifadelerinde aktarılan hamam olmalıdır.  

 Sonuç olarak Eskişehir kentine ait minyatürünün kentin önde gelen yapı 

topluluğu olan Kurşunlu Külliyesi’ne ait tüm yapıları göstermesi bakımından 

önemlidir. Cami, medrese, imaret, tabhane, sıbyan mektebi ve kervansarayın 16. 

yüzyılın ilk yarısındaki durumlarına dair bilgiler alınabilmektedir. Bu durumda 

Nasuh’un ne kadar gerçekçi bir tasvirde bulunduğu da ortaya çıkmaktadır. Aynı 

zamanda Kurşunlu Külliyesi betimlemesine bakıldığında Nasuh’un Osmanlı 

mimarisine ne kadar vakıf olduğu, yapıları oldukça ayrıntılı tasvir etmesinden 

anlaşılmaktadır. 

 
480 Albek, Dorylaion’dan Eskişehir’e, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 1991, s. 142. 
481 Albek, Dorylaion’dan Eskişehir’e, s. 143. 
482 Albek, Dorylaion’dan Eskişehir’e, s. 148. 



325 

Külliye tasvirinin aşağısında bulunan hamam ve su değirmeni tasvirinin 

Alâeddin Camii’nin vakfiyesinde geçmesi, günümüze ulaşamamış hamam ve su 

değirmeninin görsel bir kanıtı olmuştur. Ayrıca kentin Ilıca mevkiinin de tasvir 

edilmesi, kentin su kaynakları bakımından zengin olduğunu ve Osmanlı döneminde bu 

zenginlikten yararlanılarak o bölgede su yapılarının inşa edildiğini göstermektedir. 

Tüm bu tasvirlerin gerçekçiliği, görsel bir malzemenin tarihi bir belge olarak 

kullanımını desteklemektedir. 

Matrakçı Nasuh’un Eskişehir kentini kuzey yönden resmettiği anlaşıldığı için 

aynı yönden günümüz kentinin uydu görüntüsü alınmış ve minyatürdeki tespit edilen 

yapıların konumları uydu görüntüsünde işaretlenerek Nasuh’un ne kadar gerçekçi 

tasvirde bulunduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 9.13 ve Görüntü: 9.1). 

Resim: 9.13: vr. 109b Eskişehir Minyatürü 

1: Kurşunlu Külliyesi 2: Alâeddin Camii 
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Görüntü: 9.1: Matrakçı Nasuh’un Eskişehir kentini tasvir ettiği yönden uydu görüntüsü 

1: Kurşunlu Külliyesi 2: Alâeddin Camii 



 

10. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

“Matrakçı Nasuh’un Gözünden Bazı Anadolu Kentlerinin Çözümlemesi” adlı 

çalışmada Matrakçı Nasuh’un 1537’de resimlediği Menazilname’sinde yer alan bazı 

Anadolu kent minyatürlerinin tarihi bir belge olarak kullanımına dair görüşler ileri 

sürülmüştür. Kentlerin 16. yüzyıldaki kuşbakışı veya panoramik görüntülerini sunan 

bu minyatürler aynı zamanda kentler içerisinde yer alan çok sayıda anıtsal yapının da 

betimlemelerini içerir. Bu nedenle zengin veriler sunan bu kent minyatürleri 

araştırmacılar için bilimsel araştırmalar adına tarihi bir görsel belge olarak kabul edilir. 

Minyatürlerin tarihi bir belge olarak kullanımına dair araştırmada ele alınan Kütahya, 

Konya, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Adana ve Eskişehir kentlerine ait minyatürler 

incelenmiş ve içerisinde barındırdıkları anıtsal yapılar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 

kentlerin seçilme nedenleri ise kentlerin minyatürlerden ayrı olarak başka bir 

resimleme tekniği olan gravürlerde de resmedilmeleridir. Ayrıca bu yedi kent 

minyatüründe betimlenen yapılarda Selçuklu, Beylikler, İlhanlı ve Osmanlı 

mimarisinden önemli ayrıntılar öne çıkmaktadır. Bu bakımdan yapı betimlemelerinde 

farklılık ortaya çıkar ve Matrakçı Nasuh’un her kentte aynı plan tiplemeleriyle değil 

farklı plan tiplemeleriyle tasvirde bulunduğu ortaya çıkmaktadır. 

 Minyatürler üzerinden tespitler yapılırken çok sayıda kaynağa başvurulmuş ve 

farklı yöntemler kullanılmıştır. Araştırmadaki tüm bu yöntemler ve sonuçları 

aşağıdaki satırlarda anlatılacaktır. 

Araştırmada ilk olarak Matrakçı Nasuh’un hayatı ve 1537 yılında resimlediği 

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han adlı eseri üzerine yapılan 

çalışmalar ele alınmıştır. 

Matrakçı Nasuh, 16. yüzyıl Kanuni döneminin (1520-1566) önde gelen 

isimlerinden biridir ve kendi döneminde bilim ve sanat alanındaki yetkinliği ve çok 

yönlü kişiliğiyle öne çıkar. Bu bakımdan savaş, matematik ve tarih alanlarında eserleri 

olan Matrakçı Nasuh aynı zamanda bu eserleri kendi kaleme alarak hattat ve ressam 

olarak da adını duyurmuştur. Tarihi kaynaklarda “matrak” oyununu icat etmesiyle 

anılan sanatçı, “Matrakçı Nasuh” ünvanı ile tanımlanır, ayrıca bazı kaynaklarda 

silahşor olarak da nitelendirilmiştir. 1480 yılında doğduğu tahmin edilen sanatçı II. 

Bayezid (1481-1512), Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman 
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(1520-1566) dönemlerine tanıklık etmiş ve yazı hayatına ise Yavuz Sultan Selim 

döneminde başlamıştır. Bu dönemden itibaren kendini göstermeye başlayan sanatçı 

farklı alanlarda eserler vermiş ve ilk yapıtını matematik alanında “Cemâl el-Küttâb” 

ve “Kemâl el-Hüssâb” adıyla 1517 yılında meydana getirmiştir. Sanatçının daha 

sonraki yıllara ait 1527’de savaş sanatı üzerine “Tuhfe el-Guzât” isimli ve 1533’te 

matematik alanında “Umdet el-Hisâb” isimli eserleri mevcuttur. Muhammed bin Cerîr 

el-Taberî’nin (838-923) erken İslam tarihi, Emeviler ve Abbasiler üzerine kaleme 

aldığı meşhur “Tarih el-Rüsûl” ve “el-Mülûk’unu Mecmû’a‘el-Tevârih” adlı eserlerini 

Arapça’dan Türkçe’ye çeviren sanatçı, eserin devamını getirerek İslam tarihini, 

Selçuklu tarihini ve Osmanlının kuruluşundan 1551 yılına kadar olan süreci de kaleme 

almıştır. Üç cilt halinde oluşturulan eserin son cildinde II. Bayezid, Yavuz Sultan 

Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde geçen olayları aktaran sanatçı 

eserdeki bazı bölümleri minyatürlemiştir.  Özelikle Kanuni dönemi olaylarını anlattığı 

bölümde, Kanuni’nin 1534 I. İran ve 1537 Sikloş seferlerini tasvir etmiştir. Ayrıca 

sanatçı 1548’de II. İran seferi üzerine yapılan seferi de konu alan fakat minyatür 

içermeyen bir eseri de kaleme almıştır. 

Matrakçı Nasuh’un hayatıyla ilgili anlatılardan sonra ele alınan diğer bir konu 

ise araştırmada üzerinde durulan ve minyatürleriyle öne çıkan Beyan-ı Menazil ve 

bugüne dek eserin üzerine yapılmış çalışmalar hakkında kısa bilgilendirmelerdir. 

Yapılan literatür taraması sonucunda Beyan-ı Menazil hakkında 

araştırmacıların bugüne dek yaptıkları çalışmalarda daha çok İstanbul ve Galata 

tasvirleri üzerinde durulmuştur. Bu iki tasvir dışında Matrakçı Nasuh’un Anadolu kent 

tasvirlerindeki yapıların tespit ve çözümlemelerine dair derinlemesine araştırmaların 

yapılmadığı görülmüştür. Günümüze dek kent bazında bir araştırma sadece Bitlis kenti 

minyatürü üzerine yapılmıştır. Minyatürler ve bu minyatürlerin içerisinde barındırdığı 

yapı betimlemelerinden ziyade daha çok el yazması eser hakkında genel bilgiler 

okuyucuya sunulmuştur. İstanbul üzerinden Tebriz’e kadar Kanuni’nin ilk İran 

seferini anlatan eserin, 107 varak, 217 sayfa ve 132 sayfasının minyatürlü olduğu, 

konup göçülen menzil sayıları ve sefer esnasında kullanılan yollardan bahsedilmiştir. 

Eser hakkında ele alınan diğer konular ise minyatürlerdeki yapı betimlemelerinin 

tipolojileri (cami, hamam, kale, türbe…), minyatürlerdeki bitki örtüsünün incelenmesi 

ve kent bazında sanatçının gözünden manzara anlayışıdır. Eser hakkındaki en kapsamlı 
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çalışma ise yakın dönemde Beyan-ı Menazil’de yer alan kent minyatürleri ve bu 

minyatürlerdeki yapı betimlemelerini Evliya Çelebi Seyahatnamesindeki anlatılarla 

metin resim ilişkisi bağlamında karşılaştıran çalışma olmuştur. Görüldüğü üzere 

Matrakçı Nasuh’un resmettiği çok sayıda Anadolu kent tasvirinin sadece çok azı 

araştırmalara konu olmuştur. Kocaeli, Gebze, İznik, Kütahya, Konya, Eğreli, Niğde, 

Kayseri, Sivas, Erzurum, Erzincan, Bitlis, Diyarbakır, Erciş, Bitlis, Adana, Seyitgazi 

ve Eskişehir kentlerine ait minyatürlerin detaylı bir şekilde incelenmediği 

anlaşılmaktadır. Bu çalışmada bu kent tasvirlerinden menzil sırasına göre Kütahya, 

Konya, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Adana ve Eskişehir tasvirleri üzerinde durularak 

özellikle görsel malzemelerin tarihi bir belge olarak kullanımı görüşüne istinaden 

derinlemesine araştırmalar yapılmıştır.  

Tezin sonraki kısmında yukarıda belirtilen, görsel malzemelerin tarihi bir belge 

olarak kullanımı görüşüne ilişkin minyatürler üzerinden araştırmacıların yapmış 

oldukları bazı örnek çalışmalara yer verilmiştir. İlk olarak Osmanlı dönemiyle ilgili 

bir araştırmada, Feridun Ahmed Bey’in “Nüzheti esrâru’l-ahbâr der-seferi Sigetvar 

(Sigetvarname)” (1569) adlı eserinde yer alan ve Nakkaş Osman’ın resmettiği 

düşünülen, Kanuni Sultan Süleyman’ın Zigetvar’dan Belgrad’a doğru yola çıkış 

sahnesini gösteren minyatürde (Resim: 2.1) at arabasının kenarına işlenen motiflerden 

yola çıkılmıştır. Daha sonra Kanuni’nin Macaristan Zigetvar’daki türbesine ilişkin 

yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari parçaların (Fotoğraf: 2.1) 

minyatürde at arabası kenarında bulunan motiflerle aynı üslupta olduğu sonucuna 

varılmıştır. Buradan türbeye ait mimari buluntularda ve minyatürde kullanılan 

tezyinatın aynı atölyeden çıktığı veya aynı sanatçılar tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. 

Aynı zamanda yeri ve varlığı konusunda şüphe duyulan Kanuni türbesinin bu kazı 

sonucunda ortaya çıkarılan yapı olduğu kesinlik kazanmıştır. Kanuni’nin türbesinin 

kazı yapılmak üzere yerinin belirlenmesine de Macar gravürleri yardımcı olmuştur. Bu 

örnekler göz önünde bulundurulduğunda görsel malzemelerin arkeolojik veri değeri 

anlaşılır. Benzer bir çalışma ise Topkapı Sarayı’na ait bir minyatür üzerinden 

yapılmıştır. Topkapı Sarayı’nın su dağıtım sistemini gösteren minyatürün önemi 

vurgulanarak (Resim: 2.2) görselin hem sarayın su dağıtım sistemini hem de 

günümüze ulaşamamış yapıları göstermesi açısından incelenmesi gerektiği ileri 

sürülmüştür. Bölgede yapılacak olası arkeolojik araştırmalara bu görselin ışık tutacağı 
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ifade edilmiştir. Mimarlıkta Minyatürlerin Belge Olarak Kullanımı Üzerine adlı başka 

bir çalışmada ise Mimarlık alanına veriler sağlayan görsel malzemelere günümüz 

yerleşim planları ve yapı verilerine ilişkin araştırmalarda başvurulması gerektiği 

savunulmuştur. Fakat burada görsel malzemenin belge değeri olarak kullanılması için 

minyatürün yer aldığı esere ve minyatür sanatçısının üslup özelliklerine bakılması 

gerektiği vurgulanmıştır. Farklı bir çalışmada ise İran maden sanatında kullanılan 

figürlü süslemelerle aynı dönemde minyatürlerde yer alan figürlerin benzer özellikleri 

olduğu saptanmış, bu benzerliklerin aynı atölye veya aynı sanatçı elinden çıktığı öne 

sürülmüştür (Fotoğraf: 2.2, Resim: 2.3). Görüldüğü üzere farklı alanlara veri sağlayan 

görsel malzemelerden biri olan minyatürler araştırmalarda kullanıldığında ne denli 

gerçekçi veriler ortaya koyduğu ortadadır. Tarih, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türk-İslam 

Arkeolojisi ve Mimarlık gibi birçok disiplin minyatürlerden yararlanmakta ve bu 

sayede minyatürler tarihi bir belge olma niteliği ile öne çıkmaktadır. 

Bu kısımda ayrıca bir başka resimleme tekniği olan gravürlerden de söz 

edilmiştir. Araştırmada sıklıkla başvurulan görsel kaynaklardan biri olan gravürler 

özellikle 17., 18. ve 19. yüzyıllarda Anadolu’ya gelen batılı seyyahların 

araştırmalarında ve seyahat notlarında yer bulur. Aynı zamanda bu gravürler tarihi bir 

görsel malzeme olarak araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat 

gravürleri meydana getiren seyyahların gerçekçi tasvirlerinin yanı sıra oryantalist 

bakış açısıyla oluşturdukları ve gerçeği pek yansıtmayan tasvirlerinin de bulunduğu 

göz ardı edilmemelidir. Yine de bu görsel malzemeler birçok Anadolu kentinin 

panoramik görüntüsünü izleyiciye aktardığından ve bu kentlerde bulunan yapıları 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. Son olarak minyatür ve gravürlerden ayrı 

olarak 19. yüzyıl ve sonrasını tamamen gerçekçi bir biçimde yansıtan diğer bir görsel 

malzeme olan fotoğraf da sıklıkla başvurulan görsel kaynaklar arasında yerini 

almaktadır. 

Tezin asıl bölümünü oluşturan bölümde görsel malzemelerin belge değeri 

olarak kullanımı görüşüne dayanarak Beyan-ı Menazil’deki yedi kent tasviri (Kütahya, 

Konya, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Adana ve Eskişehir) üzerinde derin araştırmalar ve 

tespitler yapılmıştır. Yapılan araştırmalarla elde edilen bulgular şu şekildedir: 
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 Beyan-ı Menazil’de uğranılan menzil sırasına göre ilk olarak incelenen kent 

tasviri Kütahya’dır (Resim:3.1). Beyan-ı Menazil vr. 15b’de yer alan Kütahya 

minyatüründe kent sol tarafta bir tepe üzerinde konuşlanan bir kale ve bu tepenin 

aşağısında yer alan asıl şehir olarak resmedilmiştir. Minyatürde yer alan tüm yapı 

gruplarına numara verilerek bu yapıların konumlarına, birbirleriyle olan ilişkilerine ve 

plan özelliklerine bakılarak birtakım tespitler yapılmıştır. Buna göre Kütahya kentine 

ait tespitler şöyledir: 

Minyatürün en sağında bir tepe üzerinde konuşlanan ve 1 numara ile işaretli 

yapının (Resim: 3.2) Kütahya Kalesi’ni temsil ettiği sonucuna varılmıştır. Orijinalde 

üç bölümden oluşan Kütahya Kalesi’nin “asıl hisar” olarak geçen bölümünde, düz 

örtülü ve minareli bir cami bulunur (Resim: 3.4). Tasvir edilen kalede tek minareli bir 

cami betimlemesi (2 numaralı yapı) olmasından dolayı tasvir edilen kalenin Kütahya 

Kalesi’nin “asıl hisar” bölümünü oluşturduğu ve tasvir edilen caminin ise asıl hisarda 

bulunan “Kala-i Bala Camii” olduğu tespit edilmiştir. Günümüzde kısmen ayakta olan 

kalenin (Fotoğraf: 3.1) asıl hisar bölümünde yer alan Kala-i Bala Camii’nin de yazılı 

kaynaklarda yer alan bilgileri, plan özellikleri ve günümüz görüntüsüne bakıldığında 

tasvir edilen cami ile birebir benzer özellikte olduğu görülmüştür (Fotoğraf: 3.2). 

Kalenin aşağısında resmedilen asıl şehre bakıldığında ise 3 numara ile 

işaretlenen yapı ile tespite başlanmıştır (Resim: 3.6). Burada önde düz bir birim ve bu 

birimin gerisinden yükselen yan yana iki kubbe ile resmedilen yapının iki kubbesinin 

ortasında ise bir minare yükselmektedir. Bu yapı tespit edilirken hemen yanında 4 

numara ile işaretlenen yapıyla (Resim: 3.9) olan ilişkisine dayanarak tespitlerde 

bulunulmuştur. Bu sayede yan yana resmedilen iki yapıya bakıldığında günümüzde de 

hala ayakta olan Kütahya Ulu Camii (1410-11) ve Vacidiye Medresesi’nin (1314) 

bitişik durumda olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 3 numaralı yapının minaresi olduğu 

için bu yapının Kütahya Ulu Camii’ni temsil eden bir tasvir olduğu ileri sürülmüştür. 

Fakat bugün orijinal plan özelliklerinden uzak bir plana sahip olan yapının aynı 

zamanda minyatürün meydana getiriliş tarihi baz alındığında (1537) bu yapı tasvirinin 

Ulu Camii’nin 16. yüzyıldaki durumunu gösterdiği ifade edilmiştir. Ulu Camii’nin 

orijinalinde çok destekli ve düz örtülü bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Tarihi 

kaynaklardan aktarıldığına göre üç kez onarılarak büyük değişimler geçiren yapının 

ilk olarak Kanuni döneminde (1520-1566) Mimar Sinan tarafından onarıldığı (1522) 
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Evliya Çelebi tarafından aktarılmıştır. Fakat Mimar Sinan’ın nasıl bir onarımda 

bulunduğu ve o dönemde yapının nasıl bir plana sahip olduğu bilinmemektedir. 

Nitekim minyatürdeki bu yapı tasvirine bakılarak Mimar Sinan’ın onardığı bu eserin 

nasıl bir plan özelliklerine sahip olduğu öngörülebilir. Buna göre yapı, tasvirde olduğu 

gibi, önde düz örtülü bir birim ve bu birimin gerisinden yükselen yan yana iki kubbeyle 

örtülü bir mekâna sahip olup minaresinin de bu iki kubbenin arasından yükseldiği 

görüşü ortaya atılabilir. 17. yüzyıla gelindiğinde ise yapının plan özelliklerini net bir 

şekilde tarif eden Evliya Çelebi, yapının çok destekli ve düz örtülü olduğundan 

tavanının ise kubbeli olduğundan bahsetmiştir. Bu kubbeli tanımlamayı minyatürdeki 

iki kubbe detayı destekler niteliktedir. Böylece yapının çok destekli olmasına rağmen 

kubbe detayının olduğu Evliya Çelebi’nin anlatıları ve Matrakçı Nasuh’un 

minyatürüne bakılarak ispatlanmıştır. Yapı hakkında bir başka onarıma da 1808-09 

yıllarına ait bir kayıtta rastlanır. Kayıtta yapının onarım geçirdiğinden bahsedilir fakat 

yapının plan özelliklerine ait bir bilgi bulunmaz. Nitekim yapının bu dönemdeki 

durumuna ilişkin verilere de 18. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir başka görselden 

ulaşılmaktadır (Resim: 3.7). Gravürde kent merkezinde abidevi bir yapı tasviri yer alır. 

Tek cepheden resmedilen yapının örtüsü kırma çatılı olarak algılanır ve sağında 

minaresi yükselmektedir. Gravür, Ulu Camii’nin 1808-09 yıllarındaki onarımından 

sonraki fiziksel durumunu göstermesi bakımından önemlidir ve görsel bir belge değeri 

taşımaktadır. Son olarak Ulu Camii 1888 tarihli büyük değişiminden sonra bugünkü 

şeklini almıştır (Fotoğraf: 3.3). Görüldüğü üzere çeşitli onarımlardan geçen yapının 

geçmişte nasıl bir görünüme sahip olduğu, özellikle 16. yüzyıldaki durumuna ilişkin 

verilere Matrakçı Nasuh’un minyatürüne bakılarak ulaşılmıştır. Gerçekçi bir şekilde 

tasvirde bulunan ve mimari detayları da göstermeyi ihmal etmeyen Nasuh, bu yapıyı 

tespit etmede araştırmacılara olanak sağlamıştır. Bu sayede yapı tasvirinin Kütahya 

Ulu Camii’ni temsil ettiği doğrulanmıştır. 

Yukarıda 3 numaralı yapı tasvirinin tespitindeki açıklamalarda bahsi geçen 4 

numaralı yapının (Resim: 3.9) Vacidiye Medresesi’ni temsil ettiği ileri sürülmüştü. 

Dikdörtgen planlı ve üzerinde iki kubbe detayı bulunan yapı tasvirinin ön cephesinde 

iki kanatlı ahşap kapısı dikkat çekmektedir. 1314 yılında inşa edilen Vacidiye 

Medresesi’nin kaynaklardan aktarılan bilgilere göre orijinal durumunu günümüze 

kadar koruduğu anlaşılmıştır (Fotoğraf: 3.4). Nitekim Ulu Camii ile olan ilişkisine 
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bakıldığında da tasvir edilen yapının Vacidiye Medresesi’ni temsil eden bir yapı 

olduğu rahatça anlaşılmaktadır. Orijinal planında kapalı avlulu medreseler grubuna 

giren yapının ortasında merkezi bir kubbesi vardır ve bu kubbeli mekânın gerisinde 

beşik tonozlu bir eyvan ve eyvanın yanında birer kubbe ile örtülü mekânlar yer 

almaktadır (Çizim: 3.5). Tasvire bakıldığında ise yapının üzerinde yan yana iki kubbe 

detayı dikkat çekmektedir ve bu detaya dayanarak kubbelerin Vacidiye Medresesi’nin 

merkezinde yer alan kubbenin gerisindeki eyvanın her bir yanında bulunan kubbe ile 

örtülü mekanların kubbeleri olduğu düşüncesi ileri sürülmüştür (Fotoğraf: 3.5). 

Kütahya minyatüründe sağdaki tepenin hemen aşağısında oldukça sade bir 

şekilde resmedilmiş tek kubbeli yapı yer almaktadır. 5 numara ile işaretlenen bu 

yapının (Resim: 3.11) Kütahya kentinin önde gelen yapılarından olan ve konum olarak 

da kentte var olan tepenin aşağısında yer alan 1422 tarihli İshak Fakih Camii veya 

1377 tarihli Kurşunlu Camii’ni temsil eden bir tasvir olduğu ileri sürülmüştür 

(Fotoğraf: 3.6 ve 3.8). İshak Fakih Camii ve Kurşunlu Camii’nin plan özelliklerine 

bakıldığında her iki caminin de tek kubbeli ve kuzey cephesinde üç birimli son cemaat 

yerlerinin olduğu, ayrıca tek şerefeli minarelerinin de kuzeydoğuda yer aldığı 

görülmektedir (Çizim: 3.6 ve 3.7). Fakat tasvire bakıldığında tek kubbeli ve solunda 

minaresi bulunan yapının son cemaat yerine ilişkin bir detay görülmemektedir. Bu 

detayın verilmemesinin nedeni ise Matrakçı Nasuh’un genel olarak Osmanlı mimarisi 

dışındaki yapılara yabancı kaldığı için bu yapılara ait bazı detayları resmetmemesidir. 

Ayrıca Kütahya’daki Germiyanoğulları yapılarının neredeyse tümünde son cemaat 

yeri bulunduğundan Nasuh’un bu birimin detayını izleyiciye yansıtmadığı ileri 

sürülmüştür. Kesin bir yargıyla ifade edilmese de bu yapı tasvirinin İshak Fakih 

Camii’ni veya Kurşunlu Camii’ni temsil ettiği düşünülmektedir. 

Kütahya minyatüründe yukarıda bahsedilen 5 numara ile işaretlenen yapı 

tasvirinin sol alt tarafında 6 numara ile işaretli bir hamam tasviri yer alır (Resim: 3.13). 

Sol tarafında düz örtülü ve aydınlık feneri bulunan soyunmalık bölümü ve sağda bu 

bölüme bitişik üç kubbesiyle dikkat çeken sıcaklık bölümü vardır. Matrakçı Nasuh’un 

klasik hamam tipolojisine uygun, oldukça sade bir şekilde resmettiği bu yapının 

Kütahya kentinde var olan hamamlardan ve konumundan da yola çıkılarak 16. yüzyıl 

başlarına tarihlenen Kemer Hamamı veya günümüze ulaşamayan Kazasker 

Hamamı’nı temsil eden bir tasvir olduğu ileri sürülmüştür. Her iki hamam hakkında 
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tarihi kaynaklarda verilen bilgiler incelediğinde, tasvirdeki ve uydu görüntülerindeki 

konumu göz önünde bulundurulduğunda yapının günümüze ulaşamayan Kazasker 

Hamamı’nı temsil ettiği ileri sürülmüştür. Eğer tasvirin bu hamamı temsil ettiği 

düşünülürse günümüze ulaşamayan bu hamamın bir kısım plan özelliklerinin özellikle 

de soyunmalık kısmında yer alan aydınlık fenerinin bulunduğu fikrinin ortaya 

atılabileceği ifade edilmiştir. 

Kütahya kenti minyatüründe son olarak tespit edilen yapı, kale ve tepenin 

solunda gösterilmiş asıl şehirde, en solda 7 numara işaretli bir cami tasviridir (Resim: 

3.14). Daha önce kentte tasvir edilen 5 numara ile işaretli cami ile benzer formda 

resmedilmiş cami tasvirinin konumundan yola çıkılarak kentin yine önde gelen 

yapılarından biri olan 1512 tarihli Karagöz Paşa Camii’ni temsil ettiği düşünülmüştür. 

Karagöz Paşa Camii’nin plan özelliklerine bakıldığında tek kubbelidir ve kuzeyinde 

beş birimli son cemaat yeri bulunur. Minaresi ise kuzeybatıda yer almaktadır (Çizim: 

3.8). Fakat cami tasvirine bakıldığında kubbe ve minaresi ile caminin orijinal planına 

bağlı olan yapının son cemaat yerinin betimlenmediği görülür. Daha önce bahsedildiği 

üzere, Matrakçı Nasuh’un bazen son cemaat yerlerini betimlemediği göz 

bulundurularak kesin bir yargı öne sürülmeksizin bu yapı tasvirin Karagöz Paşa Camii 

olabileceği dile getirilmiştir (Fotoğraf: 3.11). 

Kent minyatüründe asıl şehir bölümünde Matrakçı Nasuh’un kent 

betimlemelerinde sıklıkla öne çıkardığı yapı gruplarından olan ticaret yapıları (çarşı-

pazar) yer almaktadır. Enine dikdörtgen formlu bu yapılar Kütahya kentinin 3 ve 4 

numaralar ile işaretli Kütahya Ulu Camii ve Vacidiye Medresesi’ni temsil eden yapı 

tasvirlerinin sağında ve 6 numara ile işaretli Kazasker Hamamı’nı temsil ettiği 

düşünülen hamamın solunda yer almaktadır. Bu ticaret yapıları ticaretin kentin hangi 

bölgelerinde yoğunlaştığı hakkında ip uçları verir. Başka bir deyişle Matrakçı Nasuh 

kentin Kütahya Ulu Camii ve Vacidiye Medresesi gibi önemli yapıları çevresine ticaret 

mekanlarını yerleştirerek, ticaretin bu yapılar civarında yoğunlaştığını görsel bir dille 

vurgulamıştır. 

Son olarak Matrakçı Nasuh’un kuşbakışı resmettiği Kütahya kenti tasvirinde 

tespit edilen yapıların Kütahya kentine ait uydu görüntüsü üzerinden konumları 

saptanarak karşılaştırma yapılmıştır. Bu sayede Nasuh’un kenti hangi yönden 
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resmettiğine dair fikirler ortaya atılmıştır. Nitekim Nasuh’un kenti kuzey yönden 

resmettiği anlaşılmış ve yapı tasvirlerinin temsil ettiği yapıların konumları buna göre 

tespit edilerek işaretleme yapılmıştır. Bu sayede Nasuh’un yapıların konum 

detaylarına ilişkin ne kadar gerçekçi tasvirlerde bulunduğu açıkça anlaşılmıştır 

(Resim: 3.16 ve Görüntü: 3.1). 

 Matrakçı Nasuh’un minyatüründen ayrı olarak Kütahya kentine ait iki tane de 

gravür bulunmaktadır. İlk olarak Charles Texier’in 1882 yılına ait gravüründe bir tepe 

üzerinde konuşlanan kale ve aşağısında bir yerleşme dikkat çekmektedir (Resim: 

3.17). Kalenin Kütahya Kalesi’ni temsilen resmedildiği açıktır fakat aşağı kısımdaki 

yerleşimde yer alan cami ve farklı yapı gruplarını temsil eden tasvirlerin kentte var 

olan hangi yapıları temsil ettiği tespit edilememiştir. Bir diğer görsel malzeme ise 

Kütahya kentinin en ayrıntılı şekilde gösterildiği gravürdür (Resim: 3.18). 18. yüzyılın 

ikinci yarısında yapıldığı düşünülen görsel, kentin doğusundan batısına dek uzanan 

yerleşimi gözler önüne serer. En dikkat çeken yapı ise bir tepe üzerinde konuşlanmış 

iki bölümü net bir şekilde algılanabilen Kütahya Kalesi’dir. Kale tasviri Kütahya 

Kalesi’nin orijinalde bulunan üç bölümünden ikisini göstermesi bakımından oldukça 

önemlidir. Görselin merkezinde yer alan en dikkat çekici yapılardan bir diğeri ise daha 

önce bahsedildiği gibi Ulu Camii’nin tasviridir. Son olarak görselin en solunda yer 

alan oldukça abidevi bir biçimde tasvir edilmiş askeri bir yapı göze çarpmaktadır. Bu 

yapı günümüze ulaşamayan Kütahya’nın Redif Kışlası’nın tasviridir. Redif Kışlası’nın 

daha detaylı görünümü ise bir başka gravürde de yer almaktadır (Resim: 3.19). 

 Çalışmada Kütahya kent tasvirinden sonra Beyan-ı Menazil vr. 17a’de yer alan 

Konya kent tasviri incelenmiştir (Resim: 4.1). Nasuh’un kenti oldukça detaylı bir 

şekilde tasvir ettiği açıkça görülür. Merkezde bir dış sur, bu surun içerisinde asıl şehir, 

surların alt tarafında ise sur dışı bir yerleşme görülür. Surların üst tarafındaki iki tepe 

üzerinde ise kenti muhafaza eden kaleler dikkat çekmektedir. 1 numara ile işaretli 

yapılar iki tepe üzerinde konuşlanan dairesel forma sahip kale tasvirleridir (Resim: 

4.2). Bu kale tasvirlerinin Selçuklu tarihi ile ilgili kaynaklarda geçen ve 2012’den bu 

yana tepe üzerindeki yapılan kazı çalışmalarından elde edilen verilere göre Gevale 

Kaleleri’ni temsil ettiği anlaşılmıştır (Fotoğraf: 4.1). Sade bir şekilde tasvir edilen 

kalelerin içi konut tasvirleriyle doldurulmuştur. Fakat yapılan kazı çalışmalarında 

konutlardan ayrı olarak dini ve sosyal yapılara rastlanmıştır (Fotoğraf: 4.2). Burada 
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Nasuh’un kalelerin içine girmeyip dışarıdan gözlemleme yaparak tasvirde bulunduğu 

fikri ortaya atılmıştır. 

 2 numara ile işaretli yapı tasviri Konya kenti minyatürünün merkezini 

oluşturan ve kenti çevreleyen dış surlardır (Resim: 4.4). Kent tarihine bakıldığında 

Selçuklu döneminde 1221 yılında günümüze ulaşamayan Konya dış surlarının inşa 

edildiği görülür. Orijinalde dairesel planlı olarak bilinen dış surları (Çizim: 4.1) kare 

formda resmeden Matrakçı Nasuh, surların kapılarını da her cephede birer tane olmak 

üzere betimlemiştir. Fakat burada dikkat çeken nokta Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda 

kent surları hakkındaki anlatılarına bakıldığında o dönemde surların sadece dört 

kapısının olduğunun ifade edilmesidir. Dolayısıyla seyyahın sur kapıları sayısı 

hakkındaki ifadeleriyle surlarda dört kapının resmedilişi örtüşür. Kale tasviri plan 

olarak kentin orijinal dış surlarıyla örtüşmese de bu tasvirin dış surları temsilen 

resmedildiği açıktır. 

Matrakçı Nasuh’un minyatüründen ayrı olarak kentin dış surlarını detaylı bir 

şekilde gösteren iki gravür bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1838 tarihli seyyah 

Laborde’ye ait gravürdür (Resim: 4.5). Burada sanatçının eserini resmettiği yönün dış 

surların kuzeyi olduğu anlaşılmıştır. Buna göre surların karşısında tasvir edilen anıtsal 

kapılı yapının 1251 tarihli Karatay Medresesi olduğu tespit edilmiştir. Medrese ile 

surların arasında yer alan yolun ilerisinde ise kentin önde gelen yapılarından 

bazılarının saptaması yapılmıştır. Bu yapıların Mevlâna Türbesi ve 1558 tarihli çifte 

minaresiyle Selimiye Camii ve imareti olduğu anlaşılmıştır. Dış surlara detaylı 

bakıldığında ise kuleler dikkat çekmektedir. Öndeki kulenin kitabesi ve üzerinde yer 

alan aslan kabartmaları göze çarpmaktadır. Yine aynı seyyahın surların başka bir 

bölümünü gösteren gravüründe ise yan yana üç tane kule betimlemesi yer almaktadır 

(Resim: 4.6). En öndeki surun kentin ana giriş kapılarından birine sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Üzerinde ise birçok seyyahın da Konya surları hakkında notlarında 

geçen anıtsal boyutta devşirme heykel büstü göze çarpmaktadır. Ayrıca kulede 

heykelin üzerinde bir kitabe bölümü ve yan taraftaki kapısının üzerinde anıtsal bir 

kartal kabartması yer almaktadır. 

 Konya kenti minyatüründe dış surların içerisinde yer alan asıl şehrin 

merkezinde oldukça anıtsal boyutta resmedilmiş ve 3 numara ile işaretli bir yapı 
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betimlemesi yer alır (Resim: 4.7). Diğer yapı tasvirlerine göre oldukça farklı ve alışık 

olunmayan mimari forma sahip tasvirin merkezde konumlanmasından kaynaklı, siyasi 

bir yapı olan Konya Alâeddin Köşkü’nü temsil ettiği ifade edilmiştir. İki kulenin 

ortasında revaklı bir birim ve bu birimin üzerinde muhtemelen sultana ait köşk kısmı 

olarak nitelendirilebilecek bölümden oluşan saray tasviri 1156-1192 yılları arasında 

Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan ve günümüze sadece bir kısmı ulaşabilmiş 

(Fotoğraf: 4.13) Alâeddin Köşkü’nün en eski görüntüsünü vermektedir. Bu bakımdan 

günümüze tam olarak ulaşamayan yapının mimari detayları hakkında ayrıntılı veriler 

sunan bu saray tasvirinin tarihi bir belge olarak kullanımı oldukça önemlidir. Nitekim 

Mahmut Akok’un Alâeddin Köşkü’ne ait restitüsyon çalışmasında (Çizim: 4.2) 

yapının plan özellikleriyle tasvir edilen yapının plan özellikleri oldukça benzerdir. 

Ayrıca restitüsyon örneğinde köşkün Alâeddin Tepesi’nde yer alan iç kale duvarlarının 

üzerinde konumlandırıldığı görülür. Orijinalde de iç kale duvarları üzerine inşa 

edildiği bilinen yapının minyatürdeki durumuna bakıldığında iç kaleye ait bir 

betimlemeye rastlanmaz. Matrakçı Nasuh kente uğradığı dönemde (1534-1536) iç 

kaleyi muhakkak görmüş olmalıdır fakat iç kaleyi temsil eden bir tasvirde 

bulunmamıştır.  

 Yukarıda bahsedilen 3 numara ile işaretli Alâeddin Köşkü’nün temsili olan 

yapı tasvirinin sol tarafında 4 numara ile işaretli bir cami tasviri yer alır (Resim: 4.9). 

Dikdörtgen planlı ve düz örtülü şekilde resmedilen yapının sağına bitişik şekilde 

gösterilmiş minaresi bulunur. Ön cephesinde sağda giriş açıklığı, bu girişin solunda 

ise yan yana üçer tane şebekeli pencere, üstte ise üçer tane mazgal pencereler yer alır. 

Bu yapı tasvirinin köşk tasvirinin yanında konumlanmasından dolayı Alâeddin 

Camii’ni temsil eden bir tasvir olduğu düşünülmüştür. Bu iki yapının birbiriyle olan 

yakınlığı bugün de aynı şekildedir. Her iki yapı da Alâeddin Tepesi üzerinde 

konumlanır. Düzgün olmayan bir plana sahip Alâeddin Camii (Çizim: 4.3) 1116-1236 

yılları arasında tamamlanmıştır. (Fotoğraf: 4.4) Tasvirdeki yapının mimari 

özelliklerine ve orijinal caminin mimari özelliklerine bakıldığında, mihrap önü 

kubbesi hariç genel olarak düz bir örtü sistemine sahip olan Alâeddin Camii’nin bu 

mimari detayıyla tasvirdeki düz örtülü birim örtüşmektedir. Nasuh tasvirde 

bulunurken mihrap önü kubbesi detayını resmetmemiş olabilir. Farklı bir görüş de 

orijinal yapının düz örtülü sol kanadının kuzey cephesindeki kapı ve pencere düzeninin 



338 

tasvir edilen yapının kapı ve pencere düzeniyle benzer olduğudur (Fotoğraf: 4.5). 

Buradan Nasuh’un orijinal yapının sadece sol kanadını baz alarak tasvirde bulunduğu 

söylenebilir.  

3 numara ile işaretli, Alâeddin Köşkü’nün temsili olan yapı tasvirinin sağ üst 

tarafında 5 numara ile işaretli bir hamam tasviri yer alır (Resim: 4.11). Soyunmalık ve 

sıcaklı bölümleri rahatça algılanabilen hamam tasviri kaynaklardan alınan bilgilere 

göre, Karamanoğulları döneminde inşa edilen Sungur Hamamı olmalıdır. Günümüze 

ulaşamayan Sungur Hamamı’nın kaynaklarda orijinalde Alâeddin Tepesi’nde 

bulunduğu, Fatih (1451-81) ve II. Bayezid (1481-1512) dönemlerinde kentin vakıf 

defterlerinde adının geçmesi ve son olarak da Evliya Çelebi’nin kentin en meşhur 

hamamlarından biri olarak bu hamamdan bahsetmesi tasvir edilen hamamın Sungur 

Hamamı’nı temsil ettiği görüşümüzü destekler. Bu bakımdan hamam tasviri, 

günümüze ulaşamayan Sungur Hamamı’na ait tek görsel olma özelliğini taşımaktadır. 

Minyatürde 3, 4 ve 5 numaralar ile işaretli yapı tasvirlerinin yukarıda aktarılan 

bilgilerden de anlaşılacağı üzere Alâeddin Tepesi’nde yer alan ibadet (cami), siyasi 

(köşk) ve sosyal (hamam) yapıların birer temsili olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu 

nedenle bu tasvirlerin olduğu alanın Alâeddin Tepesi’ni temsil eden bir alan olarak 

algılanması muhtemeldir. 

3 numara ile işaretli yapı tasvirinin hemen altında 6 numara ile işaretli enine 

dikdörtgen planlı ve dört kubbeyle örtülü bir yapı tasviri yer alır (Resim: 4.12). Bu 

yapı tasvirinin günümüze ulaşamayan Konya Bedesteni olduğu ileri sürülmüştür. Bu 

görüşü destekleyen bulgu, daha önce bu bedestenin bulunduğu yerde 1558 yılında 

Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle bir bedestenin inşa edildiği bilgisidir. 1558 yılında 

inşa edilen bu yapı günümüze ulaşamamış olsa da iki fotoğrafı günümüze gelmiştir 

(Fotoğraf: 4.6 ve 4.7). Bedestenin fotoğraflarına bakıldığında çok kubbeli bir yapı 

olduğu ve 6 numara ile işaretli yapı tasviriyle benzer mimari özelliklere sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Minyatürün meydana getiriliş tarihi (1537) baz alındığında 1558’den 

önce de burada yine bedesten yapısı olarak başka bir yapı olduğu ortaya çıkar. Ayrıca 

bu tasvirin etrafına bakıldığında daha önce bahsedilen enine dikdörtgen formlu ticaret 

yapılarının (çarşı-pazar) çok sayıda betimlemesi görülür. Bu sayede bir ticaret yapısı 

olan bedesten ve çevresindeki diğer yapılarıyla bölgenin kentin önemli bir ticaret 

merkezi olduğu anlaşılır. Matrakçı Nasuh’un kent minyatürlerinde sıkça rastlanmayan 
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bu bedesten tasvirine bir de Diyarbakır kenti minyatüründe karşılaşılmıştır (Resim: 

4.14). Bu tasvirin de Evliya Çelebi’nin anlatılarına dayanarak bir bedesteni temsil 

ettiği sonucuna varılmıştır. Böylelikle günümüze ulaşamayan Konya Bedesteni’nin 

1558 yılı öncesi varlığına ait tek görsele bu tasvir sayesinde ulaşılmıştır. 

 6 numara ile işaretli bedesten olarak tasvir edilen yapının sağ tarafında 7 

numara ile işaretli dikdörtgen formda, düz örtülü ve çifte şerefeli minaresiyle dikkat 

çeken bir cami tasviri yer alır (Resim: 4.15). Bu yapı tasvirinin minaresinde yer alan 

çifte şerefesinden yola çıkılarak saptama yapılmış ve tasvirin Hatuniye Camii’ni temsil 

ettiği ileri sürülmüştür. Saptama yapılırken Konya kentinde var olan ve minyatürün 

meydana getiriliş tarihi 1537’den önce çifte şerefeye sahip camilerin araştırılması 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda kentte dört yapıda çifte şerefenin kullanıldığı 

saptanmıştır. Bunlar İnce Minareli Medrese (1279), Hoca Hasan Camii (13.y.y), 

Hatuniye Camii (1213) ve Şerafeddin Camii’dir (13.y.y). Özellikle Hatuniye 

Camii’nin çifte şerefesine dair bilgiye 1850 yılında Ressam Hüsnü Yusuf’un Konya 

panoramasını içeren resminden ulaşılmıştır (Resim: 4.17). Burada, resmedilen 

Hatuniye Camii’nin minaresinin alt ve üst şerefesine ait izler göze çarpmaktadır. Bir 

başka bulgu da günümüze ulaşabilen yapının yıkık minaresindeki (Fotoğraf: 4.9) çini 

mozaik süslemelerdir. Bu bağlamda tasvirin minaresinin gövdesine dikkatle 

bakıldığında süsleme detaylarının olduğu görülür. Bu süsleme detayları orijinal 

minarenin süslemelerine tam olarak benzemese de Matrakçı Nasuh’un burada yapıyı 

inceleyip ana hatlarıyla da olsa izleyiciye kent mimarisi hakkında bilgi aktarmaya 

çalıştığı düşünülür. Aynı zamanda minareden ayrı olarak bugün orijinal halinden 

oldukça uzak bir fiziksel görünüme sahip Hatuniye Camii’nin eski mimari 

görüntüsüne dair verilere de bu tasvir sayesinde ulaşılmaktadır. Bu bakımdan tasvir 

Hatuniye Camii adına yapılacak olan çalışmalarda görsel bir belge niteliği 

taşımaktadır.  

 6 numara ile işaretli ve bedesten olduğu düşünülen yapı tasvirinin sol alt 

çaprazında, 7 numara ile işaretli cami tasviriyle benzer resmedilmiş (8 numara) 

dikdörtgen formlu, düz örtülü ve çifte şerefeli minaresi bulunan bir cami tasviri yer 

alır (Resim: 4.19). Bu cami tasvirinin daha önce bahsedildiği gibi Konya kentinde 

minaresinde çifte şerefesi olan camilerden Şerafeddin Camii’ni temsil eden bir yapı 

olduğu belirtilmiştir. Şerafeddin Camii’nin ilk olarak 13. yüzyılda inşa edildiği 
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kaynaklarda geçmektedir. Yapı Karamanoğulları döneminde onarım görüp Osmanlı 

döneminde ise klasik Osmanlı mimarisine uygun olarak yeniden inşa edilmiştir ve 

bugünkü halini almıştır (Fotoğraf: 4.10). Minaresinin çifte şerefeli olduğuna ait bilgiye 

1637 tarihli bir kayıttan ulaşılmış ve minaresinde de süslemelerin var olduğu İbrahim 

Hakkı Konyalı tarafından aktarılmıştır. Bu bilgilerle tasvirdeki yapı 

karşılaştırıldığında yapının minaresinin hem çifte şerefeye hem de süsleme detaylarına 

sahip olması açısından örtüştüğü görülür. Aynı zamanda bugün orijinal plan 

özelliklerinden oldukça uzak olan Şerafeddin Camii’nin 16. yüzyılda nasıl bir plana 

sahip olduğu da tasvir sayesinde çözümlenmiştir. 

 8 numara ile işaretli Şerafeddin Camii’nin temsili olduğu düşünülen yapı 

tasvirinin sağında 9 numara ile işaretli, aydınlık fenerli soyunmalık ve sıcaklık 

birimleri olan hamam tasviri yer alır (Resim: 4.21). Konya kentinde yer alan 

hamamlara bakıldığında ve hamam tasvirinin diğer tasvir edilen yapılarla konum 

olarak ilişkisine bakıldığında tasvirin Konya Mahkeme Hamamı’nı temsil ettiği 

anlaşılır. Bugün ayakta olan yapı Şerafeddin Camii’nin kuzeyinde yer almaktadır 

(Fotoğraf: 4.11 ve 4.12). Bu nedenle yukarıda Şerafeddin Camii olduğu ileri sürülen 8 

numaralı yapının hemen yanındaki tasvir Mahkeme Hamamı olmalıdır. Saptama 

yapılırken bulunan başka bir veri ise çifte hamam olarak inşa edilen yapının kadınlar 

bölümünün soyunmalık kısmında yer alan aydınlık feneridir. Tasvirdeki hamamın da 

soyunmalık kısmında aydınlık feneri bulunmaktadır. 

 Yukarıda dış surların içerisinde tasvir edilmiş ve numaralandırılmış yapıların 

saptamalarının doğruluğunu daha iyi kavramak adına Matrakçı Nasuh’un kenti 

resmettiği yönden uydu görüntüsü alınmıştır.  Ayrıca tespit edilen yapıların kent içinde 

yer aldıkları konumlara işaretleme yapılarak minyatürle karşılaştırılmıştır. Bu yöntem 

sayesinde kenti doğu yönden resimleyen Matrakçı Nasuh’un yapıları konumlarına 

kadar ne kadar gerçekçi bir biçimde betimlediği ortaya çıkmıştır (Resim: 4.23 ve 

Görüntü: 4.2). 

Konya kenti minyatüründe en sağda, dış surların aşağısındaki yapılaşmada 10 

numara ile işaretli ve Matrakçı Nasuh’un yapıyı üzerine ismini yazarak da vurguladığı 

Mevlâna Külliyesi yer alır (Resim: 4.23). Oldukça detaylı bir şekilde resmedilen yapı 

bir avlu içerisinde gösterilmiştir. Avlunun sağında külliyenin asıl bölümünü oluşturan 
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yapı grubu soldan sağa, kare planlı ve tek kubbeli bir mescit, tek kubbeli semahane ve 

firuze renkli konik külahıyla dikkat çeken Mevlâna Türbesi’dir Avlunun dışına 

bakıldığında ise dikdörtgen formlu ve üzeri dört kubbeyle örtülü bir yapı 

bulunmaktadır. Bu yapının günümüze ulaşamayan Sultan Veled Medresesi olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca avlu içerisinde bir de fıskiye yer almaktadır. Buranın Mevlâna 

Külliyesi olduğunu yazı diliyle açıkça belli eden Matrakçı Nasuh yapıyı tespit etmede 

izleyiciye kolaylık sağlamıştır. Fakat bu yazı diliyle yapıları tanıtma üslubu diğer 

yapılarda görülmez. Mevlâna Külliyesi’nin tarihçesine bakıldığında yapıya Selçuklu 

döneminden başlanarak Cumhuriyet dönemine kadar çeşitli eklemeler yapılmıştır. Bu 

eklemelerin kesin olarak hangi tarihlerde yapıldığı bilinmediği için bazı fikirler ortaya 

atılmıştır. Minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537 baz alındığında külliyede tasvir 

edilen mescit, semahane, türbe, şadırvan ve Sultan Veled Medresesi’nin 1537’den 

önce var olduğu ispatlanmıştır. Çünkü çeşitli araştırmacılar tarafından özellikle mescit, 

semahane ve günümüze ulaşamayan Sultan Veled Medresesi’nin ne zaman 

yapıldıklarına dair tartışmalar yapılmış ve farklı tarihlemeler verilmiştir. Matrakçı 

Nasuh’un külliye tasviri sayesinde kısmen de olsa külliyede yer alan yapıların 

tarihlemelerine ilişkin tartışmalara açıklık getirilmiştir. Külliyede yer alan yapıların 

orijinal plan özelliklerine bakıldığında (Çizim: 4.8) Matrakçı Nasuh’un şadırvan 

(Resim: 4.27 ve Fotoğraf: 4.13, 4.14), mescit, semahane ve Mevlâna Türbesi’ni 

(Fotoğraf: 4.15) aslına uygun olarak ne kadar gerçekçi bir şekilde tasvir ettiği 

görülmüştür. Özellikle Mevlâna Türbesi’nin orijinal kapısının da aslına uygun bir 

şekilde resmedilmiştir. (Fotoğraf: 4.16) Fakat dikkat çekici bir ayrıntı orijinal planında 

yan yana sıralı olmayan mescit, semahane ve Mevlâna Türbesi’ni Matrakçı Nasuh’un 

izleyiciye daha iyi yansıtmak adına yan yana dizilmiş olarak resmetmesidir.  

Matrakçı Nasuh’un Mevlâna Külliyesi tasvirinde yer alan Sultan Veled 

Medresesi’nin de var olması günümüze ulaşamayan bu yapının mimari özellikleri 

hakkında araştırmacılara önemli veriler sunmuştur.  Böylelikle medresenin çok 

kubbeli bir yapıya sahip olduğu çözümlenmiştir. Yapıya ait en eski görsel belge 

niteliği taşıyan Nasuh’un minyatüründen ayrı olarak medresenin varlığına dair başka 

bir görsel malzeme de 18. yüzyıla ait bir gravürdür (Resim: 4.26). Medrese, 

minyatürde olduğu gibi bu görselde de çok sayıda kubbeye sahiptir. 
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 Konya kenti minyatüründe 10 numara ile işaretli Mevlâna Külliyesi’nin sol 

tarafında 11 numara ile işaretli, Nasuh’un eserdeki diğer minyatürlerde resmettiği 

ticaret yapısı (çarşı-pazar) tasvirlerine benzeyen fakat kapı ve pencere detayları 

bulunan enine dikdörtgen formlu bir yapı yer alır. Bu yapı tasviri hakkında tespitte 

bulunmak adına, Mevlâna Külliyesi etrafında inşa edilmiş yapılar hakkında 

araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda yapı tasvirinin günümüze 

ulaşamayan Kiremitli Han olduğu öngörülmüştür. Günümüze ulaşamayan yapı 

hakkındaki bilgiler çok kısıtlıdır. Yapının II. Bayezid zamanında (1481- 1512) Mevlâna 

Külliyesi civarında olduğu bilinmektedir ve 17. yüzyılın ikinci yarısında Konya şer’iye 

sicillerinde geçen notlarda, bu handa kente Mısır Kahire’den gelen bin atlının 

konakladığına dair ifadeler yer alır. Dolayısıyla buradan hanın ne kadar önemli ve 

birçok kişiye hizmet sağlayacak kadar anıtsal bir yapı olduğu düşüncesine varılmıştır. 

Bu nedenle Nasuh’un bu anıtsal yapıyı görüp tasvirde bulunduğu çıkarımı yapılmıştır. 

Aynı zamanda bu çıkarıma dayanarak Kiremitli Han’a ait tek görsel olan bu tasvir 

sayesinde hanın mimari özelliklerine de ulaşılmıştır. 

 Yukarıda bahsedilen 11 numara ile işaretli, Kiremitli Han olduğu tespit edilen 

yapının hemen üzerinde 12 numara ile işaretli bir hamam tasviri yer alır (Resim: 4.30). 

Düz örtülü soyunmalık bölümü ve üçer kubbeli sıcaklık bölümüyle dikkat çeken yapı 

tasvirinin, tarihi kaynaklarda geçen ve Mevlâna Külliyesi vakıflarında yer alan Türbe 

Hamamı’nı temsil ettiği ileri sürülmüştür. Orijinal türbenin Mevlâna Külliyesi 

civarında bulunuşu ve tasvir edilen hamamın da Mevlâna Külliyesi tasviri civarında 

yer alması bu görüşü desteklemiştir. Yakın dönemde ortadan kaldırılan Türbe 

Hamamı’nın (Fotoğraf: 4.17) Selçuklular döneminde yapıldığı ve farklı zamanlarda 

onarım geçirdiği bilinmektedir. Buradan hamamın minyatürün meydana getiriliş tarihi 

1537’den önce var olduğu anlaşılmıştır. 

 11 ve 12 numara ile işaretli yapıların solunda 13 numara ile işaretli dikdörtgen 

formlu, düz örtülü ve solunda bir minaresi bulunan bir cami tasviri yer alır (Resim: 

4.31). Bu cami tasvirinin İbrahim Hakkı Konyalı’nın tespitlerine ve minyatürdeki 

konumuna dayanarak Piri Mehmed Paşa Camii’ni temsil ettiği ileri sürülmüştür. 

Mevlâna Külliyesi civarında yer alan ve 1523 tarihinde inşa edildiği bilinen caminin 

solunda bir türbe, sağında ise kuzeyde bulunan zaviyesinin matbahı yer almaktadır. 

Tek kubbeli olan yapının kuzeyinde üç birimli son cemaat yeri bulunur ve minaresi de 
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son cemaat yerinin sağ tarafında yer almaktadır (Çizim: 4.10). Tasvir edilen yapının 

düz örtülü olduğu ve minaresinin ise sol tarafta olduğu görülür. Bu nedenle orijinal 

caminin kubbe örtüsü ve kuzeyinde yer alan son cemaat yerine ilişkin mimari unsurlar 

(Fotoğraf: 4.18) tasvirde görülmez. Ayrıca camiyle bağlantılı türbe ve matbaha ait 

betimlemelere de rastlanmaz. Bu nedenle sadece tasvirin konumundan yola çıkılarak 

ve minyatürün meydana getiriliş tarihi 1537’den önce bu caminin varlığına dayanarak 

tespitleme yapılmıştır. Yapının inşa edildiği dönemde kesin olarak nasıl bir plan 

özelliğine sahip olduğu ve yıllar içerisinde onarım geçirip geçirmediği bilinmediği de 

göz önüne alınarak olasılıkla bu yapının orijinalde düz örtülü olduğu düşünülebilir. 

Yukarıda 13 numara ile işaretli Piri Mehmed Paşa Camii’nin temsili olduğu 

düşünülen yapının üzerinde ve kenti çevreleyen dış surların sol alt kısmında 14 numara 

ile işaretli, önünde düz örtülü üç birimli bir revakı bulunan ve hemen gerisinde bir 

kubbe yükselen yapı tasviri yer alır (Resim: 4.33). Bu yapı tasvirinin altında yer alan 

13 numara ile işaretli Piri Mehmed Paşa Camii’nin konumuna dayanarak caminin 

hemen yukarısında yer alan bu yapının Bulgur Tekkesi Mescidi’ni temsil ettiği 

düşünülebilir. Minyatürdeki bu iki yapının konum ilişkisiyle Bulgur Tekkesi 

Mescidi’nin ve Piri Mehmed Paşa Camii’nin konum ilşkisi oldukça benzerdir. 13. 

yüzyıl yapısı olan mescit, tek kubbeli bir yapıya sahiptir ve kuzeyinde düz örtülü üç 

birimli son cemaat yeri bulunmaktadır (Çizim: 4.11). Mescidin, tasvir edilen yapıyla 

hem kubbe örtüsü hem de düz örtülü, üç birimli son cemaat yeri bakımından oldukça 

benzer olduğu görülmektedir (Fotoğraf: 4.19 ve 4.20). Dolayısıyla Nasuh’un Bulgur 

Tekkesi Mescidi’ni görüp detaylı bir şekilde tasvirde bulunduğu ifade edilmiştir. 

Konya kenti minyatüründe son olarak, minyatürün en üst kısmında 1 numara 

ile işaretli yapıların (Gevale Kaleleri) hemen altında 15 numara ile işaretli, önde düz 

örtülü bir birimi bulunan ve hemen gerisinden kubbe yükselen bir yapı tasviri yer alır 

(Resim: 4.35). Bu tasvirin Selçuklu dönemi kaynaklarında adı sıklıkla geçen ve 

konumunun iki tepe üzerinde konuşlanan Gevale Kalelerinin alt tarafında olduğu 

bilinen Selçuklu saraylarından Filobad Köşkü’nün temsili olduğu tespit edilmiştir. Bu 

tespiti Ahmet Çaycı ve Zekeriya Şimşir, yapının minyatürdeki konumundan yola 

çıkarak, sarayın bulunduğu varsayılan alanda yaptıkları yüzey araştırmaları ile ortaya 

koymuştur. Dolayısıyla yine tasvirden anlaşılacağı üzere Filobad Köşkü önde var olan 

düz örtülü bir birim ve bunun gerisinde yükselen kubbeli bir birimden oluşur. Aynı 
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zamanda bu tasvir Filobad Köşkü’nün görüntüsünü sunan günümüze ulaşmış tek 

görsel olmuştur. 

Daha önce Matrakçı Nasuh’un kenti doğu yönünden resmettiğine yönelik görüş 

belirtilmişti. Bu durumu daha iyi kavramak adına kentin kuşbakışı uydu görüntüsü 

alınarak minyatürde tespit edilen yapıların konumları bu görüntüde numaralandırılmış 

ve minyatürle karşılaştırma yapılmıştır (Resim: 4.36 ve Görüntü: 4.3). Kullanılan bu 

yönteme dayanarak Matrakçı Nasuh’un yapıların bulundukları konumlarına bağlı 

kalarak tasvirde bulunduğu anlaşılmıştır.  

Konya kentinin en eski görüntüsünü sunan Matrakçı Nasuh’un minyatüründen 

ayrı olarak Seyyah Laborde’ye ait 1838 tarihli, Konya kentinin panoramik 

görüntüsünü sunan bir gravür bulunmaktadır (Resim: 4.37). 19. yüzyılda var olan 

birçok yapının görüntüsünü sunan gravürde özellikle günümüze ulaşamayan yapıların 

betimlemeleri dikkat çeker. En sağda Mevlâna Külliyesi civarında yer alan Türbe 

Hamamı ve Selimiye Camii imaretinin kubbeleri göze çapmaktadır. Ayrıca 

panoramada Mevlâna Külliyesi’nin gerisinde Selçuklu döneminde inşa edilen bir 

savunma yapısı “Ahmedek” görülür ve yine Selçuklu döneminde inşa edilen dış 

surların tahrip olmuş halde duran bir kısmı da sol tarafta izleyiciye yansımaktadır. 

Kente ait başka bir görsel ise 1880 yılında Ressam Hüsnü Yusuf’un Konya 

panoramasıdır (Resim: 4.38). Şahabettin Uzluk tarafından resimde yer alan yapıların 

tek tek tespiti yapılmıştır. Şemsi Tebrizi mezarlığının içinden resmedilen görselde, 

Hatuniye Camii’nin çifte şerefeli minaresi, Şerafeddin Camii, Konya Bedesteni, saat 

kulesi, İplikçi Camii’nin minaresi, Şemsi Tebrizi Mescidi ve zaviyesi, İnce Minareli 

Medrese’nin kubbelerine dair detaylar mevcuttur. 

 Görüldüğü üzere Matrakçı Nasuh’un minyatürü ve diğer iki görsel de 

barındırdıkları yapı tasvirleri nedeniyle kent tarihine ışık tutmaktadır ve hepsi birer 

belge değeri taşımaktadır. Özellikle günümüze ulaşamayan yapıları, kendi 

dönemlerindeki kentsel kurguyu net bir şekilde gösteren görseller araştırmacılara kent 

adına yapılacak olan araştırmalarda oldukça önemli veriler sağlamaktadır. 

Konya kenti minyatüründen sonra Beyan-ı Menazil’de vr. 18b’de yer alan 

Kayseri kentine ait minyatür incelenmiştir (Resim: 5.1). Kayseri kenti, üzeri karla 

kaplı yüksek bir dağın aşağısında etrafı surlarla çevrili bir şekilde resmedilmiştir. Dış 
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surların sol alt köşesinde anıtsal bir kule dikkat çeker.  Surların içerisinde ise merkezde 

çifte minareye sahip anıtsal bir cami yer alır ve bu yapının sağında ve solunda birer 

ticaret mekânı (çarşı-pazar) göze çarpmaktadır. Son olarak surların dışında üst tarafta 

ise tek minareli bir cami tasviri bulunmaktadır. Minyatürde dikkat çeken nokta, 

orijinalde Kayseri kentinin çok sayıda anıtsal yapıya sahip olmasına rağmen 

minyatürde sadece dört tane yapı betimlemesine rastlanılmasıdır. Bu durum İran seferi 

esnasında kente gelindiği fakat uzun süre kalınmadığı görüşüyle açıklanmıştır. 

Matrakçı Nasuh’un bu yüzden kenti detaylı bir şekilde inceleyemediği ve tasvirde 

bulunamadığı ifadesi öne sürülmüştür. 

 Minyatürde 1 numara ile işaretli yapının açıkça anlaşılacağı üzere Kayseri 

kentinin dış surları olduğu görülmektedir (Resim: 5.2). Kayseri kentinin dış surlarına 

ilişkin araştırmalarda dış surların içerisinde bir de günümüzde de hala varlığını 

sürdüren iç kale olduğu bilinmektedir. Fakat iç kaleye ait bir betimleme minyatürde 

yer almaz. Düzgün bir plana sahip olmayan dış surların (Çizim: 5.1) minyatürde 

dikdörtgen formlu olduğu görülür ve Nasuh’un burada dış surları şematik olarak tasvir 

ettiği anlaşılır. Bizans döneminde inşa edilmeye başlanan dış surlar, Selçuklu 

döneminde de çeşitli eklemelerle tahkim edilmiştir. Bu eklemelerde dış surların bazı 

köşeleri kulelerle desteklenmiştir. Bugün günümüze ulaşamayan dış surlardan geriye 

kalan unsurlar bu kulelerdir. Kısmi olarak günümüze ulaşan bu kuleler Yoğun Burç ve 

Ok Burcu’dur. Minyatürde dış surların solunda alt köşede yer alan üç katlı, dendanlı 

balkonu olan ve konik bir külahla örtülü kule tasvirinin günümüze ulaşan iki burçtan 

biri olan Ok Burcu’nun temsili olduğu tespit edilmiştir (Resim: 5.3). Orijinalde de üç 

katlı olan Ok Burcu’nun mimari tanımlamaları kule tasviriyle oldukça örtüşmektedir. 

Günümüzde üst katları olmayan kulenin (Fotoğraf: 5.2) bütüncül bir şekilde 

görüntüsünü sunan kule tasviri, kule adına yapılacak araştırmalarda görsel bir belge 

niteliği taşımaktadır. 

 Kayseri kenti minyatüründe dış surların içerisinde tam merkezde dikdörtgen 

formlu, önde düz bir birimi olan ve gerisinde kubbe yükselen çifte minareli anıtsal bir 

cami tasviri yer alır (Resim: 5.4). Yapı tespitinin yapılmasına ilişkin Albert Gabriel’in 

hazırlamış olduğu kent planına bakıldığında (Çizim: 5.1) dış surların merkezinde yer 

alan Kayseri Ulu Camii dikkat çeker. Ayrıca kaynaklarda, dış surların merkezinde 

günümüze ulaşamayan Pervane Bey Medresesi’nin de yer aldığı vurgulanır. Bu 
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nedenle tasvirin Kayseri Ulu Camii’ni veya günümüze ulaşamayan Pervane Bey 

Medresesi’ni temsil ettiği ileri sürülmüştür. İlk olarak 1134- 1142 yılları arasında inşa 

edilen Ulu Camii’nin plan özelliklerine bakılarak tasvirdeki yapının plan özellikleri 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarda düz bir örtü sistemi, yüksek bir mihrap önü 

kubbesi ve tek bir minareye sahip Ulu Camii’nin bu özelliklerinin tasvir edilen yapının 

öndeki düz birimi ve geride mihrap önü kubbesi detaylarıyla örtüştüğü tespit edilmiştir 

(Fotoğraf: 5.3). Fakat orijinal camide tek minare bulunmasına karşın tasvirdeki 

yapının çifte minareye sahip olması bu yapının başka bir yapıyı temsil ediyor olma 

ihtimalini doğurmuştur. Bu nedenle tasvirin günümüze ulaşamamış 1273-1277 yılları 

arasında inşa edildiği düşünülen Pervane Bey Medresesi’ni temsil ettiği düşüncesi ileri 

sürülmüştür. Pervane Bey Medresesi’nin nasıl bir plana sahip olduğu bilinmediği için 

bu görüşü desteklemek adına Matrakçı Nasuh’un diğer Anadolu kentlerinde çifte 

minareli olarak tasvir ettiği yapılara bakılmıştır. Buna göre Kayseri kenti 

minyatüründen ayrı olarak Sivas kenti minyatüründe üç (Resim: 5.6), Erzincan kenti 

minyatüründe bir (Resim: 5.7) ve Erzurum kenti minyatüründe üç adet yapıda (Resim: 

5.8) çifte minareli yapıların olduğu görülmüş ve bu kentlerde yer alan çifte minareli 

yapılara bakıldığında bu mimari özelliğin özellikle medreselerde kullanıldığı ortaya 

çıkmıştır. Örneğin Sivas kentinde Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese’nin 

minareleri, Erzurum kentinde Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi’nin 

minarelerinin çifte minareye sahip olduğu görülmüştür. Erzincan kentinde yer alan 

çifte minareli bir yapı tasvirine ait bulguya da günümüze ulaşamayan fakat 

kaynaklarda adı geçen “Medrese-i Erzincan” adlı bir medreseden yola çıkılarak 

tahminde bulunulmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu yapıların 

Anadolu’da özellikle 13. ve 14. yüzyıllarda, İlhanlı hakimiyeti zamanında inşa 

edildikleridir. Sivas, Erzincan ve Erzurum kentindeki bu çifte minareli yapılar İlhanlı 

sultanları tarafından yaptırılmıştır fakat sadece Sivas kentindeki Gök Medrese 1271 

yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin tarafından inşa ettirilmiştir. Tüm bu 

bulgulara istinaden Pervane Bey Medresesi’nin inşa tarihinin İlhanlı hakimiyeti 

dönemine rastladığından ve Pervane Bey’in İlhanlılarla olan ilişkisi de irdelendiğinden 

tasvirin çifte minarelerinden dolayı bir medreseyi temsil ettiği, bu medresesinin de 

konum olarak örtüşen Pervane Bey Medresesi olduğu ileri sürülmüştür. 
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 Kayseri kenti minyatüründe son olarak kent dışında, (dış surların üst kısmında) 

dış surların merkezinde yer alan kubbeli yapı tasvirine benzer bir şekilde tasvir 

edilmiş, 3 numara ile işaretli yapı bulunur (Resim: 5.9). Dikdörtgen formlu yapının 

önünde düz örtülü bir birim yer alır ve bu biriminin gerisinden yüksek bir kubbe 

yükselir. Yapının tek minaresi de sol tarafta bulunmaktadır. Matrakçı Nasuh’un kenti 

kuzey yönden resmettiği anlaşıldığı için yapı tasvirinin bu duruma göre saptaması 

yapılmıştır. Buna göre konum olarak karşılaştırma yapıldığında surların dışında yer 

alan 3 numaralı yapının Külük Camii’ni temsil ettiği öne sürülmüştür. 13. yüzyılın ilk 

yarısına tarihlenen yapı, cami ve medreseden oluşmaktadır. Doğuda yer alan cami 

planına bakıldığında düz bir örtüye sahip olan yapının güneyinde yüksekçe bir mihrap 

önü kubbesi yer alır. Yapının merkezinde ise daha küçük boyutta tutulmuş bir kubbe 

detayı daha vardır (Çizim: 5.3). Orijinalde ise yapının minaresi bulunmamaktadır. 

Tasvir edilen yapıyla karşılaştırma yapıldığında orijinal yapının düz örtülü ve mihrap 

önü kubbesi detayının tasvir edilen yapıda karşılığı bulunur. Fakat Külük Camii’nin 

minaresinin bulunmayışına karşılık tasvirde minare detayı verilmiştir (Resim: 5.4). Bu 

nedenle tasvirin kesin bir ifadeyle Külük Camii’ni temsil ettiği görüşü ortaya 

atılamamaktadır ve bu tasvirin hangi yapıyı temsil ettiğine dair destekleyici bilgiler 

elde edilememiştir.  

 Matrakçı Nasuh’un kenti kuzey yönden resmettiği görüşüne dayanarak kentin 

kuzey yönden alınan uydu görüntüsünde minyatürde tespit edilen yapıların gerçek 

konumları belirlenerek işaretleme yapılmıştır (Resim: 5.11 ve Görüntü: 5.1). Buna 

göre Nasuh’un tasvir ettiği yapıların konum olarak birbirleriyle olan ilişkisi daha net 

görülmüştür. Aynı zamanda sanatçının yapıları konum olarak da gerçekçi bir şekilde 

tasvir ettiği anlaşılmıştır. 

 Matrakçı Nasuh’un minyatüründen ayrı olarak Kayseri kentine ait 1862 yılında 

Charles Texier’a ait bir gravür bulunmaktadır (Resim: 5.12). Gravür kent hakkında 

detaylı veriler içermemektedir. Kayseri iç kalesinden oluşturulduğu düşünülen 

görselde kalenin kuleleri göze çarpar. Kalenin aşağısında ise minareleriyle öne çıkan 

camiler ve düz damlı, hangi yapıyı temsil ettiği saptanamayan yapılar mevcuttur.  

 Kente ait başka bir gravür de 1893 yılına aittir (Resim: 5.13). İç kalenin 

güneyinden resmedildiği anlaşılan gravürde en dikkat çekici nokta iç kale duvarı ve 
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bu duvarda yer alan kulelerdir. En solda Kapalı Çarşı’nın tonozlu giriş bölümü göze 

çarpar ve en sağda ise Sultan Hamamı (Gevher Nesibe Hamamı) yer almaktadır.  

Kayseri minyatüründen sonra vr. 23b’de yer alan Erzurum kenti minyatürü ele 

alınmıştır (Resim: 6.1). Kent dikdörtgen formlu bir dış surla çevrelenmiştir. Bu dış 

surun ortasında, kenti ikiye bölecek şekilde bir ara sur yer almaktadır. Ara surun üst 

tarafında yer alan yerleşimde sağ ve solda iki çifte minareli bir yapı tasviri bulunur. 

Bu tasvirlerin biraz üzerinde orta tarafta firuze renkli konik külahlı bir yapı ve yine 

firuze renkli üzerinde süslemeler bulunan soğan kubbeli bir yapı dikkat çeker. Bu iki 

yapının üzerinde ise anıtsal boyutta bir su yapısı ve bu yapının solunda ise küçük bir 

hamam tasviri göze çarpar. Orta surun alt kısmında ise anıtsal boyutta çifte minareli 

bir yapı ve bu yapının yanında bir de hamam tasviri yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde 

farklı yerlerde resmedilmiş türbe olduğu düşünülen yapılar bulunmaktadır. 

Minyatürde dikkat çekici nokta sur dışında herhangi bir yapılaşmanın görülmemesidir. 

Bunun nedeni ise Erzurum kentinin Osmanlı topraklarının sınır bölgesinde yer 

almasından dolayı çeşitli saldırılara açık olmasıdır. Böylece kent sur içine sıkışmıştır. 

Ayrıca kent önemli ticaret yollarından birinin üzerinde olmasına rağmen tasvirde 

herhangi bir ticaret yapısına (çarşı-pazar) rastlanılmamıştır. Buradan yola çıkarak 

Nasuh’un kentin o dönemde yer alan en önemli yapılarını tasvir ettiği anlaşılmıştır. 

Çünkü sanatçının çalışma alanı oldukça sınırlı olduğundan çok fazla yapıyı 

resmedememiş olmalıdır. 

1 numara ile işaretli yapı tasviri açıkça anlaşılacağı üzere Erzurum kentinin dış 

surlarıdır (Resim: 6.2). Dikdörtgen planlı surların en üstünde, orta surun ortasında ve 

surların alt kısmında kente girişi sağlayan birer kapı bulunmaktadır. Ayrıca üst surda 

bir tane, orta surun kapısının her bir yanında ise birer kule yer almaktadır. Dış surlara 

ait kaynaklara bakıldığında surların Bizans döneminde inşa edilmeye başlandığı ve 

daha sonraları kenti ele geçiren devletler tarafından tahkim edildiği anlaşılır. Planında 

ise surların düzgün olmayan bir dairesel forma sahip olduğu anlaşılır (Çizim: 6.1). 

Ayrıca planda surların kuzeyinde Gürcü Kapı, batısında Erzincan Kapı, güneyinde 

Harput Kapı ve güneybatısında ise Tebriz Kapı’nın yer aldığı görülür. Matrakçı 

Nasuh’un kenti surların güneyinden tasvir ettiği anlaşıldığı için bu yön doğrultusunda 

tespitler yapılmıştır. Tasvire bakıldığında en üst surda yer alan kapının Gürcü Kapı 

olduğu anlaşılmıştır. Tasvirde en alttaki surda yer alan açıklığın ise Tebriz Kapı’nın 
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temsili olduğu belirtilmiştir. Nasuh, Tebriz Kapı’yı olduğundan farklı bir konumda 

surların batısında değil de alt kısmında (güneyinde) göstermiştir. Ayrıca Kayseri kenti 

minyatüründe görüldüğü gibi orijinalde surların içinde yer alan iç kalenin tasvir 

edilmeyişi dikkat çekicidir.  Büyük olasılıkla daha önce bahsedildiği gibi resimleme 

yapılan alan oldukça sınırlı olduğu için Nasuh iç kaleyi tasvir edememiş olmalıdır. 

Sonuç olarak detaylı bir şekilde dış surları tasvir eden Matrakçı Nasuh sayesinde 

günümüze ulaşamamış dış surlar hakkında kayda değer veriler elde edilmiştir. 

 Kenti ortadan bölen ara surun üst kısmındaki yerleşimde merkezde tasvir 

edilmiş, 2 numara ile işaretli anıtsal bir çeşme yer alır (Resim: 6.3). Dikdörtgen formlu, 

ön cephesinde yedi kemer bulunan ve bu kemerlerin içerisinde birer musluğu olan 

yapının en altında ise yalağı yer alır. Erzurum kentine ait çeşmeler incelendiğinde bu 

yapı tasvirine benzer formda inşa edilmiş Şabahane Çeşmesi’ne rastlanılmış ve 

tasvirin bu çeşmeyi temsil ettiği ifade edilmiştir (Fotoğraf: 6.2). Günümüzde var olan 

Şabahane Çeşmesi’nin üzerinde yer alan kitabelerden biri 16.yüzyılın ikinci yarısına 

diğeri ise 18. yüzyıla aittir. Minyatürün meydana getiriliş tarihi (1537) baz alındığında 

Şabahane Çeşmesi’nin bu tarihten önce de var olduğu öngörülmüştür. Çeşmenin eski 

fotoğrafına bakıldığında yapının şimdiki durumuyla aynı tarzda başka bir kolunun 

olduğu anlaşılmıştır (Fotoğraf: 6.1). Fakat 19. yüzyılda çeşmenin üzerine bir cami inşa 

edildiği için caminin eksikliklerini karşılamak adına çeşmenin bu kolu daha sonraları 

kaldırılarak buraya tuvalet inşa edilmiştir.  

 Yukarıda bahsedilen 2 numara ile işaretli Şabahane Çeşmesi’ni temsil eden 

yapının sol tarafında oldukça küçük boyutta 3 numara ile işaretli bir hamam tasviri yer 

alır (Resim: 6.3). Yapının tespiti için kentte inşa edilmiş hamamlar taranmış ve tasvirin 

bulunduğu konuma bakılarak çıkarımlarda bulunulmuştur. Daha önce Erzurum kenti 

dış surlarına ilişkin aktarılan bilgilerde en üstte yer alan kapının Gürcü Kapı olduğu 

açıklanmıştı. Hamam tasvirinin Gürcü Kapı’yı temsil eden kapı tasvirinin civarında 

bulunuşundan dolayı Küçük Hamam’ı temsil ettiği ifade edilmiştir. 16. yüzyılda inşa 

edildiği düşünülen yapının plan özelliklerine bakıldığında adı gibi oldukça küçük 

boyutta olduğu anlaşılır. Kubbe ile örtülü soyunmalık bölümü daha büyük olan yapının 

sıcaklık bölümü yine bir kubbeyle örtülü olup soyunmalık bölümünden daha küçük 

boyutta inşa edilmiştir (Çizim: 6.3 ve Fotoğraf: 6.3, 6.4). Tasvir edilen hamamın ise 
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soyunmalık bölümü düz örtülüdür ve sıcaklık bölümünde kubbe detayları yer 

almaktadır.  

Erzurum kenti minyatüründe 1 numara ile işaretli dış surların en alt kısmında 

yer alan duvarın üst kısmında 4 numara ile işaretli abidevi boyutta tasvir edilmiş bir 

hamam tasviri yer alır (Resim: 6.7). Erzurum kentinde inşa edilmiş hamamlara 

bakıldığında sur üzerine inşa edilmiş olan Ebu İshak Kazruni Türbesi ile ilişkili bir 

hamama rastlanılmıştır. Ebu İshak Kazruni Türbesi vakıflarında geçen ifadelerde 

Tebriz Kapı köşesinde yer alan bir hamamdan bahsedilir. Buradan sonuçla daha önce 

Tebriz Kapı tespit edildiği için bu kapı yakınında hamam tasvirinin türbenin vakfında 

geçen isimsiz hamam olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayede günümüze ulaşamayan 

hamamın plan özelliklerine de ulaşılmış, özellikle soyunmalık kısmında aydınlatma 

fenerinin bulunduğu tasvir üzerinden çözülmüştür. Aynı zamanda bu hamamın 

solunda, sur üzerinde resmedilmiş kubbeli yapının da Ebu İshak Kazruni Türbesi 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde surla bağlantılı olan türbenin üzeri kubbeyle 

örtülüdür ve tasvirdeki yapıyla plan olarak örtüşmektedir (Fotoğraf: 6.5). 

4 numara ile işaretli hamam tasvirinin ve Tebriz Kapı olduğu tespit edilen kapı 

tasvirinin sağ tarafında 5 numara ile işaretli çifte minareli bir yapı tasviri yer alır 

(Resim: 6.9). Üç birim halinde resmedilen yapının önünde köşelerde birer minaresi 

yer alan ilk birim, arkada daha yüksek kotta düz örtülü ikinci birim ve son olarak da 

bu birimin arkasından yükselen kubbeli bir birim göze çarpar. Bu yapı tasvirinin 

orijinalde de Tebriz Kapı’nın yanına inşa edilmiş Çifte Minareli Medrese’nin temsili 

olduğu tespit edilmiştir. 1250- 1275 yılları arasında inşa edilen medrese dört eyvanlı 

açık avlulu medreseler grubuna girmektedir (Çizim: 6.4). Yapının ön cephesinde yer 

alan taçkapının iki yanında minare yükselir ve güneyinde ise bir türbesi bulunur 

(Fotoğraf: 6.6). Medresenin bu özelliklerine bakıldığında tasvirde taçkapıya ait bir 

betimleme görülmemektedir. Fakat orijinal yapının konumu ve plan özelliklerine 

dayanarak önemli veriler tespit edilmiştir. Buna göre tasvirdeki yapının en öndeki 

birimi ve çifte minareleri, orijinal medresenin ön cephesini ve çifte minarelerini, 

ortadaki birimi, orijinal medresenin ikinci katını veya asıl bölümünü, son olarak en 

arkadaki birimi ise orijinal medresenin türbesini temsil ettiği ifade edilmiştir. 
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Minyatürde 1 numara ile işaretli kentin dış surlarını ortadan bölen ara surun 

üzerinde 6 ve 7 numara ile işaretli çifte minareli yapı tasvirleri yer alır (Resim: 6.11). 

Arka arkaya sıralanan üç birimli olarak resimlenen yapıların plan özellikleri yukarıda 

tespit edilen Çifte Minareli Medrese’nin tasvirinde olduğu gibidir. Aradaki fark ise 6 

numara ile işaretli yapının çifte minareleri çifte şerefeli ve Kubbesi firuze renk 

süslemelidir. 7 numara ile işaretli yapının ise minareleri üç şerefeli ve kubbesi yine 

firuze renkli ve süslemeli olarak tasvir edilmiştir. Bu çifte minareli yapıların eğitim 

yapıları olan medreseleri temsil ettiği anlaşılmış ve tasvirlerden birinin Erzurum 

Yakutiye Medresesi’ni diğerinin ise günümüze ulaşamayan Sultaniye Medresesi’ni 

temsil ettiği tespit edilmiştir. 1310 yılında inşa edilen Yakutiye Medresesi’nin plan 

özelliklerine bakıldığında kapalı avlulu üç eyvanlı yapının kuzey cephesinde merkezde 

bir taç kapı ve cephenin köşelerinde birer tane olmak üzere minareleri yer almaktadır. 

Minarelerin şerefeleri günümüze ulaşamamıştır. Bu minarelerden kuzeybatıdakinin 

sadece kürsüsü günümüze ulaşmıştır. Yapının güneyinde ise bir türbesi bulunmaktadır 

(Çizim: 6.5). Buradan Çifte Minareli Medrese tespitinde aktarıldığı gibi çifte minareli 

yapı tasvirinde öndeki birim ve çifte minareler orijinal medresenin ön cephesi ve çifte 

minarelerini; ortadaki birim orijinal medresenin varsa ikinci katını veya asıl bölümünü, 

üçüncü bölüm ise orijinal medresenin güneyinde yer alan kubbeli türbesini temsil 

etmektedir (Fotoğraf: 6.7). Günümüze ulaşamayan Sultaniye Medresesi’nin ise 

Yakutiye Medresesi’nin bulunduğu caddede yer aldığı bilinmektedir. Araştırmacılar 

tarafından Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi’nin inşa edildiği yıllarda bu 

yapının inşa edildiği öngörülmüştür. Var olan iki medresenin de bir İlhanlı yapısı 

olduğu bilindiğine göre Sultaniye Medresesi’nin bu yapılara benzer bir plana sahip 

olduğu düşünülmüştür. Buradan sonuçla tasvir edilen diğer medresenin Sultaniye 

Medresesi olduğu ve bu yapının tasvirine dayanarak çifte minareli olduğu ve 

bünyesinde bir türbeyi barındırdığı düşüncesi ortaya atılmıştır. Nitekim konum 

yerlerine bakılarak 6 numara ile işaretli yapının Yakutiye Medresesi’nin, 7 numara ile 

işaretli yapının ise günümüze ulaşamayan Sultaniye Medresesi’nin temsilleri olduğu 

belirtilmiştir. Son olarak bu yapıların minarelerinde yer alan şerefe sayılarına ilişkin 

veri bulunmadığından tasvire bakılarak Yakutiye Medresesi’nin minaresinde çifte 

şerefe ve Sultaniye Medresesi’nin de minarelerinde üçer tane şerefe olduğu ileri 

sürülmüştür. 
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 Matrakçı Nasuh’un Erzurum kentini dış surların güneyinden resmettiği 

anlaşıldığı için aynı yönden kentin uydu görüntüsü alınmıştır. Burada minyatürde 

tespit edilen yapıların yerleri işaretlenerek minyatürdeki yapıların konumlarına ilişkin 

saptama yapılmıştır (Resim: 6.13 ve Görüntü: 6.1). Bu sayede Matrakçı Nasuh’un 

gözünden bir bakış açısı sağlanmıştır.  

 Matrakçı Nasuh’un minyatürü dışında Erzurum kentini panoramik açıdan 

gösteren 1717 tarihli seyyah Tournefort’a ait bir gravür bulunmaktadır (Resim: 6.14). 

Gravürde kenti çevreleyen dış surların iki katlı olduğu anlaşılır ve detaylı bakıldığında 

ön taraftaki surların solunda Çifte Minareli Medrese ve Tebriz Kapı göze çarpar. Sağ 

tarafta ise kentin iç kalesi ve içerisinde yer alan saat kulesi dikkat çekmektedir. 

 18. yüzyıla ait bir gravürün Mahmut Akok tarafından yapılan 

rekonstrüksiyonunda kent detaylı bir şekilde gösterilmiştir (Resim: 6.15). Tebriz 

Kapısı yönünden resmedilen kentin etrafı surlarla çevrilidir. Sol tarafta kalan surlarda 

Tebriz Kapısı ve hemen içeride Çifte Minareli Medrese göze çarpar. Aynı surların 

sağında ise iç kale, hemen gerisinde Lala Mustafa Paşa Camii ve Yakutiye Medresesi 

yer almaktadır. Ayrıca bu dönemde artık kentin sur dışına taştığı görülmektedir. 

 Kente ait 1851 tarihli son gravürde ise yine Tebriz Kapısı yönünden resmedilen 

kentin dış surları gerisinde Çifte Minareli Medrese dikkat çeker (Resim: 6.16). 

Gravürün en önemli özelliği ise Çifte Minareli Medrese’nin minarelerinde günümüze 

ulaşamayan şerefelerin yer almasıdır. Gravür yapının mimari ögelerini göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir. 

 Erzurum minyatüründen sonra vr. 100a’da yer alan Bitlis kentine ait minyatür 

ele alınmıştır (Resim: 7.1). Minyatürde kentin üç ayrı yerleşim yerinden meydana 

geldiği görülür. En üstte bir iç kale, iç kalenin aşağısında dış surlarla çevrili asıl şehir 

ve buranın aşağısında ise ahşap bir köprüyle ulaşım sağlanan sur dışı yapılaşma yer 

alır. 

 1 ve 2 numara ile işaretli yapılar tasvirden de açıkça anlaşılacağı üzere Bitlis 

kentinin iç kalesi ve dış surları olmalıdır (Resim: 7.2). Dairesel formda resmedilen iç 

kale kente hâkim konumdadır. İçerisinde ise çok sayıda konut betimlemeleri yer alır. 

Ayrıca kalenin asıl şehre açılan bir de kapısı bulunmaktadır. Dış surlar yine dairesel 

formda olup sol tarafında bir kule, sağ tarafında bir kapı ve alt kısmında sur dışı 
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yerleşim alanına açılan ayrı bir kapısı daha bulunur. Bitlis kentinin iç kalesine 

bakıldığında yapının bir tepe üzerinde konuşlandığı ve bu tepenin topografik yapısına 

göre şekillendirildiği anlaşılır (Fotoğraf: 7.1). Bu yüzden iç kale düzgün olmayan bir 

plana sahiptir (Çizim: 7.1). Minyatürde dairesel formda gösterilen iç kalenin orijinal 

iç kalenin plan özelliğine uymasa da bu tasvirin Bitlis kentinin iç kalesini temsil ettiği 

ifade edilmiştir. Dış surlara bakıldığında ise Bitlis kentine ait kaynaklarda dış surlara 

ait bir bilgiye rastlanılmamıştır. Fakat kente ait iki gravürde dış surların 

betimlemelerine yer verilmiştir (Resim: 7.10 ve 7.11). Üç görselde de dış surların 

tasviri olmasına karşın yazılı kaynaklarda dış surlara ait bir bilginin bulunmaması 

düşündürücüdür. 

 1 numara ile işaretli iç kale tasvirinin sol alt tarafında 3 numara ile işaretli, 

dikdörtgen planlı, düz örtülü ve tek minaresi olan bir cami tasviri yer alır (Resim: 7.4). 

Yapı tasvirinin bulunduğu konumdan kaynaklı olarak Bitlis Ulu Camii’ni temsil ettiği 

tespit edilmiştir. 1150 tarihli yapının planına bakıldığında, dikdörtgen planlı ve düz 

örtülüdür, güneyinde bir de mihrap önü kubbesi vardır. Minaresi ise tek şerefeli olup 

güneybatı yönde yapıdan bağımsızdır (Çizim: 7.2 ve Fotoğraf: 7.3). Genel olarak 

orijinal yapının konum ve plan özellikleriyle örtüşen 3 numaralı cami tasvirinde 

mihrap önü kubbesine ait bir betimleme yer almamaktadır. 

 2 numara ile işaretli dış surların sol tarafında iç tarafta, yukarıdan aşağıya doğru 

birbirinden bağımsız olarak tasvir edilmiş 4, 5 ve 6 numara ile işaretli yapılar yer alır. 

Tüm bu yapıların konum olarak bakıldığında Şerefiye Külliyesi bünyesinde yer alan 

yapıları temsil ettiği tespit edilmiştir. Külliyede bulunan yapıların plan özelliklerine 

tek tek bakıldığında (Çizim: 7.3) 4 numaralı yan yana iki kubbeli olarak tasvir edilen 

yapının sol taraftaki kısmının Şerefiye Camii’ni, sağ tarafta daha alçak kotta 

gösterilmiş yapının ise Şerefiye Türbesi’ni temsil ettiği belirtilmiştir (Fotoğraf: 7.4 ve 

7.5). 5 numara ile işaretli, düz örtülü ve minaresi olan tasvirin ise külliyede yer alan 

imaret ve imaretin önünde yer alan minareyi temsil ettiği ifade edilmiştir (Fotoğraf: 

7.6). Son olarak tasvirde 6 numara ile işaretli yapının bir hamam olduğu ve külliye 

dışında yer alan Han Hamamı’nı temsil ettiği aktarılmıştır (Fotoğraf: 7.8). 

 Bitlis kenti minyatüründe son olarak tespiti yapılan yapı tasvirleri ise 2 numara 

ile işaretli dış surların aşağısında yer alan yerleşmede göze çarpan 7 ve 8 numaraları 
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ile işaretli cami ve hamam tasvirleridir (Resim: 7.7). Bitlis kentinde minyatürde 

gözlendiği üzere kentin dışında yer alan cami ve hamamlara ilişkin tarama yapılmıştır. 

Minyatürün meydana getiriliş tarihi (1537) baz alındığında bu tarihten önce var olan 

cami ve hamamlardan günümüze ulaşamayan Debbağalar Camii ve hemen yanında 

yer aldığı bilinen Merdivenli Hamam’a rastlanılmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere 

caminin debbağ işinin yapıldığı alandan adını aldığı düşünülmüş ve bu iş insan 

sağlığını tehlikeye soktuğu için kent dışında yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca bu işin 

yapılabilmesi için bölgede bir su kaynağının olmasının gerektiği bilgisine ulaşılmıştır. 

Minyatüre bakıldığında cami ve hamamın bulunduğu alanda bir su kaynağı ve çok 

sayıda ticaret mekânı (çarşı-pazar) göze çarpmaktadır. Yukarıda debbağ işi ile ilgili 

aktarılan notların tam anlamıyla görsel olarak anlatımı minyatür sayesinde izleyiciye 

aktarılmıştır. Sonuç olarak görselden yola çıkılarak günümüze ulaşamayan Debbağlar 

Camii ve hemen yakınında bulunan Merdivenli Hamam hakkında ve aynı zamanda 

kentte ticaretin nerelerde yapıldığına dair önemli verilere ulaşılmıştır. Ayrıca 

günümüze ulaşamayan bu cami ve hamamın plan özelliklerine ilişkin bilgilere de 

görsel sayesinde ulaşılmıştır.  

 Kenti güney yönden resmettiği anlaşılan Matrakçı Nasuh’un kenti resmediş 

yönünü daha iyi kavramak adına güney yönden, Bitlis kentinin uydu görüntüsü alınmış 

ve minyatürde tespit edilen yapıların gerçek konumları uydu görüntüsünde 

işaretlenmiştir (Resim: 7.9 ve Görüntü: 7.1). Bu sayede Matrakçı Nasuh’un yapıları 

konumlarına bağlı kalarak tasvir ettiği anlaşılmıştır. 

 Matrakçı Nasuh’un minyatüründen ayrı olarak 17. yüzyılın ikinci yarısına ve 

19. yüzyıla tarihlenen Bitlis kentine ait iki gravürde kentin panoramik görüntüsü 

sunulmuştur (Resim: 7.10 ve 7.11). Burada merkezde yüksekçe bir iç kale ve kenti 

çevreleyen dış sur betimlemeleri göze çarpmaktadır. Orijinal iç kaleye benzemeyen iç 

kale tasvirlerinin ve kentin genel görüntülerinin oryantalist bir bakış açısıyla 

yansıtıldığı ifade edilmiştir. Çünkü gravürlerde iç kaleyi temsil eden bir betimleme 

haricinde herhangi bir İslami yapıya veya tespit edilecek şekilde bir forma sahip 

tasvirler göze çarpmamaktadır. 

 1847 tarihli kente ait bir başka gravürde ise merkezde iç kalenin tasviri 

içerisinde yer alan saraya ait kalıntılar dikkat çekmektedir. Diğer gravürlere karşı 
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oldukça gerçekçi resmedilen görselde sol tarafta Şerefiye Külliyesi’ndeki yapılar göze 

çarpar. Sağ tarafta ise Ulu Camii’nin mihrap önü kubbesi detayı görülmektedir (Resim: 

7.12). 

Bitlis minyatüründen sonra vr. 108b’de yer alan Adana kenti minyatürü ele 

alınmıştır (Resim: 8.1). Ceyhan Nehri’nin kenarında gösterilen Adana kenti 

minyatüründe üst kısımda bir iç kale tasviri ve bu kalenin altında ise asıl şehir olan 

bölüm yer alır. 

1 numara ile işaretli yapı tasvirinin günümüze ulaşamayan Adana iç kalesi 

olduğu tespit edilmiştir. 1836 yılına kadar varlığını sürdüren kaleye dair Evliya 

Çelebi’nin anlatılarından yola çıkılmıştır. Seyyah notlarında kaleyi; dört köşe sağlam, 

içerisinde çok sayıda konut ve bir cami olarak tanımlamış ve bu tanımın Matrakçı 

Nasuh’un iç kale tasviriyle birebir örtüştüğü tespit edilmiştir. İç kalede yer alan cami 

ise kale gibi günümüze ulaşamadığı için kalenin kentte bulunduğu konumdan yola 

çıkılarak kentte inşa edildiği bilinen 16. yüzyıldaki cami ve mescitlere bakılmıştır. 

Araştırmalar sonucunda iç kalede yer alan cami tasvirinin kente ait vakıflarda geçen 

Tepebağ Mescidi veya Kayalığbağ Mescidi’ni temsil eden bir yapı olacağı 

düşünülmüştür. Günümüze ulaşamayan bu mescitlerin iç kale çevresinde inşa 

edildikleri kaynaklardan aktarılmıştır. 

1 numara ile işaretli kentin iç kalesini temsil eden yapının hemen sağ alt 

tarafında 2 numara ile işaretli Adana Ulu Camii Külliyesi’nin bünyesinde yer alan 

yapıları temsil ettiği düşünülen yapı tasvirleri yer alır (Resim: 8.3). Avlu içinde 

resmedilmiş yapı topluluklarından en sağda yer alan tek kubbeli yapının Adana Ulu 

Camii’ni temsil ettiği tespit edilmiştir. Oldukça sade resmedilen yapının Ulu 

Camii’nin daha önceki ilk plan özelliklerini yansıttığı aktarılmıştır. Tek kubbeli yapı 

tasvirinin solunda yükselen oldukça süslemeli minare tasvirinin ise Ulu Camii’nin 

günümüze ulaşamayan minaresinin tasviri olduğu belirtilmiştir. Çünkü günümüzde 

camiden bağımsız bir şekilde inşa edilen minare 1541 tarihlidir ve minyatürün 

meydana getiriliş tarihiyle (1537) örtüşmemektedir. Tek kubbeli yapının sağında yer 

alan üç kubbeli ve revaklı yapı tasvirinin ise Ulu Camii’nin batısında yer alan son 

cemaat yeri veya sultana tahsis edilen mekânın temsili olduğu düşünülmüştür. Bu üç 

kubbeli yapıya bitişik solda kalan düz örtülü yapı tasvirinin ise Ulu Camii 
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Külliyesi’nde yer alan sıbyan mektebini temsil eden bir yapı olduğu ifade edilmiştir. 

Son olarak avlunun ön tarafında yer alan kapı tasvirinin ise Ulu Camii Külliyesi’nin 

doğu taçkapısının temsili olduğu aktarılmıştır. 

 2 numara ile işaretli Ulu Camii Külliyesi’ni temsil eden tasvirin hemen solunda 

3 numara ile işaretli bir hamam tasviri yer alır (Resim: 8.5). Bu hamam tasvirinin Ulu 

Camii Külliyesi’nin civarında yer alan Çarşı Hamamı’nın temsili olduğu belirtilmiştir 

(Fotoğraf: 8.4). 

3 numara ile işaretli Çarşı Hamamı’nın temsili olduğu düşünülen hamam 

tasvirinin ve 2 numara ile işaretli Ulu Camii Külliyesi tasvirinin hemen altında 4 

numara ile işaretli ticaret yapıları (çarşı-pazar) yer alır (Resim: 8.7). Ticaretin kentin 

neresinde yoğunlaştığına dair bilgiler veren bu ticaret yapısı tasvirlerinin bugün Ulu 

Camii ve Çarşı Hamamı civarında yer alan Ramazanoğlu Vakıf Çarşısı’nı temsil eden 

betimlemeler olduğu belirtilmiştir. Vakıf Çarşısı aynı zamanda Sekiz Kapılı Çarşı 

olarak da anıldığı için ticaret yapısı tasvirlerinde çok sayıdaki kapı betimlemelerini 

gösteren Matrakçı Nasuh bu durumu net bir şekilde izleyiciye resim diliyle 

yansıtmıştır. 

4 numara ile işaretli Ramazanoğlu Vakıf Çarşısı’nın temsili olduğu düşünülen 

yapı tasvirinin sol alt tarafında 5 numara ile işaretli, düz örtülü ve tek minareli bir cami 

tasviri yer alır (Resim: 8.8). Enine dikdörtgen planlı yapının ön cephesinde üçer tane 

yuvarlak kemerli, şebekeli geniş pencereler bulunur. Bu cami tasvirinin kentte 16. 

yüzyıl ve öncesine tarihlenen camilere bakıldığında konum olarak da örtüşen 1501 

tarihli Yağ Camii’nin bir temsili olduğu ifade edilmiştir. Cami tasviri Yağ Camii’nin 

orijinal mimari özeliklerine uygun olarak izleyiciye yansıtılmıştır. 1558 yılında 

eklendiği düşünülen son cemaat yeri minyatürün meydana getiriliş tarihi ile (1537) 

örtüşmediği için tasvirin Yağ Camii’nin orijinal halini göstermesi oldukça önemlidir. 

Bu sayede caminin kuzey cephesinde geniş tutulmuş üç açıklığın varlığına dair verilere 

görsel üzerinden ulaşılmıştır. Ayrıca kaynaklarda Yağ Camii’nin yakınında yağ 

pazarına ilişkin ticari bir faaliyetin olmasının karşılığı minyatürdeki cami tasvirinin 

hemen altında yer alan ticaret mekânı (çarşı-pazar) tasviriyle izleyiciye görsel dille 

aktarılmıştır. 
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5 numara ile işaretli Yağ Camii’nin temsili olduğu düşünülen yapı tasvirinin 

hemen solunda 6 numara ile işaretli bir hamam tasviri yer alır (Resim: 8.10). Bir nehir 

kenarında gösterilen hamam tasvirinin aynı şekilde Ceyhan Nehri kenarında yer alan 

Irmak Hamamı’nın temsili olduğu anlaşılmıştır. Soyunmalık ve sıcaklık bölümleri ile 

betimlenen hamam tasviri izleyiciye klasik bir hamam modeli olarak yansıtılmıştır. Bu 

nedenle tasvirde Irmak Hamamı’nın soyunmalık ve sıcaklık birimlerine ilişkin 

doğrulayıcı betimlemeler görülse de tamamen benzer bir plan şemasına rastlanmaz. 

Fakat konum olarak Irmak Hamamı’nın nehir kenarında yer alması tasvirin kentte var 

olan hangi hamamı temsil ettiğine dair kesin bir sonuç ortaya koymuştur. 

Kenti güney yönden resmettiği anlaşılan Matrakçı Nasuh’un kent ve kentte var 

olan yapıları kâğıda aktarırken onun gözünden minyatürü daha iyi anlamak adına 

Adana kentinin uydu görüntüsü alınmıştır. Minyatürle uydu görüntüsü 

karşılaştırıldığında genel olarak kentte var olan yapıların konumları ve birbirleriyle 

olan ilişkilerinin minyatürde doğru bir şekilde yansıtıldığı tespit edilmiştir (Görüntü: 

8.1 ve Resim: 8.12). 

Matrakçı Nasuh’un minyatüründen ayrı olarak Adana kentine ait üç gravür de 

ele alınmıştır. İlk olarak 1853-54 tarihli gravürde günümüze ulaşamayan Adana Kalesi 

ve Taş Köprü’ye açılan kapısı rahatlıkla seçilmektedir. Kalenin hemen solunda üç 

minareden uzun olanın Cafer Paşa Camii (1548), ortadaki Ulu Camii’nin ve kısa olanın 

ise Kemeraltı Camii’nin minareleri olduğu belirtilmiştir. Son olarak en solda ise 

Ceyhan Nehri kenarındaki hamamın Irmak Hamamı olduğu aktarılmıştır. (Resim: 

8.13) 1879 tarihli ikinci gravürde ise Adana Taş Köprü üzerinden Adana Kalesi’nin 

kapısı görülmektedir. Hemen solda ise Cafer Paşa Camii (1548) ve Ulu Camii’nin 

minareleri seçilmektedir. (Resim: 8.14) Son olarak 1890 yılına ait gravürde ise Adana 

Ulu Camii Külliyesi’ne ait betimlemeler yer almaktadır. Burada Ulu Camii’nin mihrap 

önü kubbesi, minaresi, şadırvanı ve türbeye ait kubbe detaylı rahatlıkla seçilmektedir 

(Resim: 8.15). 

Son olarak Adana minyatüründen sonra vr. 109b’de yer alan Eskişehir kenti 

minyatürü incelenmiştir (Resim: 9.1). Minyatürde kenti ortadan kesen bir nehir 

betimlemesi dikkat çeker. Bu nehrin Porsuk Nehri olduğu aktarılmıştır. Nehrin 
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solunda asıl şehir, sağında ise kentin sıcak su bakımından zengin olan bölgesi Ilıca 

Mevkii resmedilmiştir. 

Solda kalan asıl şehirde 1 numara ile işaretli Kurşunlu Külliyesi tasviri yer alır 

(Resim: 9.2). Külliyenin merkezinde resmedilen caminin Kurşunlu Camii olduğu 

tespit edilmiş ve tasvirin caminin orijinal plan özellikleriyle oldukça benzer olduğu 

anlaşılmıştır (Çizim: 9.2, Fotoğraf: 9.1,9.2 ve Resim: 9.3). Merkezdeki cami tasvirinin 

sağında kalan, ortasında avlu ve bu avluyu dört yönden çevreleyen birimlerin külliyede 

yer alan medresenin temsili olduğu düşünülmüştür. Fakat orijinalde “L” planlı olan 

medreseyi Matrakçı Nasuh’un avlu etrafında gelişen bir medrese formunda gösterdiği 

ifade edilmiştir (Çizim: 9.3, Fotoğraf: 9.3 ve Resim: 9.4). Ayrıca orijinal medresenin 

dershane odasının giriş açıklığıyla tasvirdeki medresenin daha büyük kubbe ile 

gösterilmiş dershane odasının giriş açıklığının da oldukça benzer olduğu belirtilmiştir 

(Fotoğraf: 9.4). 

Merkezde yer alan caminin solunda ters “V” formunda bir yapı tasviri yer alır. 

Orijinal külliyedeki yapılara bakıldığında bu tasvirin tabhane, imaret ve aşevinin bir 

bütün olarak gösterilerek meydana getirildiği belirtilmiştir. Buna göre tasvir edilen ters 

“V” formundaki yapının ortadaki ana mekanının, kubbe ile örtülü tabhaneyi, 

çaprazlama açılan yan mekanların, tonoz örtülü imarethaneyi ve çaprazlama gelen 

mekanların köşelerindeki mekanlardan birinin de aşevini temsilen resmedildiği ifade 

edilmiştir (Fotoğraf: 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ve Resim: 9.5). 

Yukarıda bahsedilen ters “V” formunda resmedilen ve tabhane, imaret ve 

aşevini temsil ettiği düşünülen yapının hemen solunda yan cepheden gösterilmiş bir 

yapı tasviri yer alır. Bu yapının Kurşunlu Külliyesi’nde yer alan sıbyan mektebini 

temsilen resmedildiği belirtilmiştir. Yapı tasviri, önde düz örtülü bir birim ve gerisinde 

kubbe ve aydınlık fenerli bir birimiyle dikkat çeker.  Tasvirin yan tarafında ise dışa 

taşkın sundurma çatılı ve revaklı bir mekân yer alır. Külliyede yer alan sıbyan 

mektebinin günümüz plan özelliklerine bakıldığında yapının iki kubbeli birer birimden 

oluşturulduğu görülür (Çizim: 9.7). Fakat yapının 19. yüzyıla ait bir fotoğrafında 

bugün giriş revağının kubbeli örtüsünün o dönemde düz olduğu görülmektedir 

(Fotoğraf: 9.9). Minyatüre bakıldığında ise öndeki birimin düz örtülü oluşu bu durumu 

desteklemektedir ve yapının revaklı bölümünün orijinal örtüsünün düz olduğu 
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belirtilmiştir. Ayrıca yapı tasvirinde geride yer alan kubbeli ve aydınlık fenerli birimin 

de orijinal yapıda aynı şekilde görülmesi, Nasuh’un gerçekçi bir tasvirde bulunduğunu 

ortaya çıkarmıştır (Fotoğraf: 9.11 ve 9.12). Orijinal yapıyla yapı tasviri arasında 

benzeşmeyen tek nokta ise orijinal yapıdaki revaklı bölümün dışa taşkın bir şekilde 

resmedilmiş olmasıdır. Bu durum ise Matrakçı Nasuh’un izleyiciye bu bölümü daha 

iyi yansıtmak adına revaklı kısmı dışa taşkın bir şekilde resmettiği yönünde 

açıklanmıştır.  

1 numara ile işaretli Kurşunlu Külliyesi tasvirinde külliyeyi çeviren duvarların 

dışında, yukarıda sıbyan mektebini temsil ettiği düşünülen yapının hemen altında 

dikdörtgen formlu anıtsal bir yapı tasviri yer alır. Bu yapı tasvirinin Kurşunlu 

Külliyesi’nde yer alan Kurşunlu Kervansarayı’nın temsili olduğu belirtilmiştir. Kırma 

çatıyla örtülü, ön cephesinde yuvarlak kemerli bir giriş açıklığı bulunan yapı tasvirinin 

yine ön cephesinde köşelerden yükselen bacaları dikkat çeker. Kervansarayın orijinal 

plan özelliklerine ve günümüz görüntülerine bakıldığında tasvirin bu kervansaraya 

neredeyse birebir benzediği anlaşılır (Çizim: 9.8, Fotoğraf: 9.13 ve 9.14). Bu bakımdan 

Nasuh’un gerçeğe yakın tasvirde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Son olarak külliye tasvirinde medreseyi temsil ettiği düşünülen yapının ve 

imaret, tabhane ve aşevini birlikte temsil ettiği tespit edilen yapının önünde birer 

şadırvan yer alır. Şadırvanlardan medrese avlusunda yer alanın su haznesi sekizgen, 

diğerinin ise ongen formludur. Her iki şadırvanın su haznelerinin ortasından dilimli bir 

çanak yükselir. Külliyede günümüzde sadece bir tane şadırvan vardır ve Kurşunlu 

Camii önünde yer alır. Şadırvanın günümüz görüntülerine bakıldığında su haznesinin 

sekizgen planlı olduğu ve içerisinden yükselen çanağın dilimli olduğu anlaşılır 

(Fotoğraf: 9.15 ve 9.16). Bu bakımdan tasvir edilen iki şadırvandan medrese avlusunda 

yer alan şadırvanın günümüzdeki şadırvanla oldukça benzer olduğu tespit edilmiştir. 

Fakat günümüz şadırvanının üzeri saçaklı bir kubbe ile örtülüdür. Bu örtünün de 

sonradan eklendiği ifade edilmiştir.  

Matrakçı Nasuh Eskişehir Kurşunlu Külliyesi bünyesinde yer alan tüm yapıları 

oldukça benzer bir biçimde resmetmiştir. Yapıların mimari detaylarına ve renk 

tonlamalarına dair izlenimlerini izleyiciye çarpıcı bir şekilde yansıtan Matrakçı 

Nasuh’un Osmanlı mimarisine olan yetkinliği açıkça görülmektedir. Nasuh’un diğer 
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Anadolu kent minyatürlerinde yer alan yapı betimlemeleri Eskişehir minyatüründe 

olduğu gibi yansıtılmamıştır. Bu nedenle bir Osmanlı yapısı olan Kurşunlu Külliyesi 

tasviri diğer kentlerde yer alan Germiyanoğulları, Selçuklu ve İlhanlı yapı tasvirlerine 

karşın daha detaylı ve etkileyicidir.  

Eskişehir minyatüründe 1 numara ile işaretli Kurşunlu Külliyesi tasvirinin 

altında 2 numara ile işaretli, nehir kıyısında bir cami, hamam ve su değirmeni göze 

çarpar (Resim: 9.10). Bu yapılardan cami tasvirinin 13. yüzyılda inşa edildiği bilinen 

ve günümüzde de var olan Alâeddin Camii’ni temsil ettiği tespit edilmiştir. Düz örtülü 

yapı tasvirinin ön cephesinde ortada bir giriş açıklığı ve bu açıklığın üzerinde yan yana 

dörder tane yuvarlak kemerli pencere dizilimi göze çarpar.  Açıklığın her bir yanında 

dikdörtgen formlu şebekeli pencere yer alır ve minare ise yapının üzerinden ya da 

gerisinden yükselir. Orijinal caminin plan özellikleri ve günümüz görüntüsüne 

bakıldığında, plan özellikleri, kuzey cephedeki giriş açıklığı ve pencere dizilimlerinin 

tasvirdeki yapıyla oldukça benzer olduğu tespit edilmiştir (Çizim: 9.9, Fotoğraf: 9 ve 

Resim: 9.11). Ayrıca orijinal yapının bugünkü minaresi oldukça geç dönem eseri olup 

sadece kaide kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Cami tasvirindeki minare muhtemelen 

yapının orijinal minaresini göstermektedir. Buradan günümüze ulaşamayan minarenin 

mimari özelliklerine dair çıkarımlar tasvir üzerinden sağlanabilmiştir. 

1523 tarihli Alâeddin Camii’ne ait vakfiyede, Alâeddin Camii olduğu tespit 

edilen yapı tasvirinin hemen üzerinde yer alan hamam ve su değirmeninden bahsedilir 

ve bunların gelirlerinin camiye aktarıldığı ifade edilir. Vakfiyedeki ifadelere 

dayanarak bu su değirmeni ve hamamın minyatürdeki su değirmeni ve hamamın 

olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak günümüze ulaşamayan hamam ve su 

değirmenine ait tek görsel belge tasvir sayesinde elde edilmiştir. Aynı zamanda 

dönemin su yapılarının işlevleri, aralarındaki ilişkiler ve mimari özelliklerine dair 

verilere de görsel sayesinde ulaşılmıştır.  

Eskişehir kentine ait minyatürde kenti dikine kesen Porsuk Nehri’nin sağ 

tarafında hepsi su yapısı olan tasvirler yer alır. Her biri akan su ile bağlantılı yukarıdan 

aşağıya doğru; en yukarıda konik çatılı, duvarları tuğla örgülü bir sarnıç, onun 

aşağısında yan cepheden gösterilmiş kubbesinde yer alan fil gözlerinden anlaşılacağı 

üzeri bir hamam, hamamın sol aşağısında detaylı bir şekilde resmedilmiş anıtsal 
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boyutta yine bir hamam ve sağ altta ise piramidal külahlı bir havuz yer alır. Bölgenin 

su bakımından zengin bir mevkii olmasından dolayı çok sayıda su yapısı mevcuttur ve 

bu bölgenin Eskişehir kentinin Ilıca Mevkii’ni temsil eden bir bölge olduğu 

belirtilmiştir. Kent araştırmalarında yüzyıllar boyu kente uğrayan seyyahların mutlaka 

uğradıkları bir yer olan Ilıca Mevkii kentin en meşhur alanlarından biri olmuştur. 

Bölgenin bu özelliğine dayanarak çok sayıda su yapısı tasvir eden Matrakçı Nasuh, 

Ilıca Mevkii’ni izleyiciye resim diliyle aktarmıştır. 

Matrakçı Nasuh kentlerde tasvir ettiği yapıları giriş cephelerinden resmetmiş 

ve bu yapıları mimari detaylarıyla ön plana çıkarmıştır. Camileri, minareleri ve 

kubbeleriyle, hamamları, soyunmalık ve kubbelerinde fil gözleri olan kubbeleriyle, 

medreseleri, çifte minareleriyle, ticaret yapılarını ise kent içinde belirli noktalarda sık 

sık gösetererek bu yapıları ayırt edici özellikleriyle izleyiciye aktarmıştır. Kendi 

haritacılık ve topografya bilgisine dayanarak kenti gerçekçi bir şekilde resmeden 

Matrakçı Nasuh, aynı zamanda yapıları gerçek konumlarına uyarak resmettiği için 16. 

yüzyıl kent kurgusuna ilişkin önemli detaylar ortaya çıkmıştır.  

Genel olarak araştırmada elen alınan kentler üzerinden bir okuma yapıldığında 

kentlerin dokusu, kurgusu ve bu kentlerde yer alan yapı gruplarının (savunma, ibadet, 

ticaret, eğitim, siyasi ve sosyal) mimari ögeleri ve süsleme detaylarına ilişkin veriler 

aşağıdaki şekildedir: 

Tasvir edilen yapı grupları arasında en dikkat çekici yapılar savunma yapıları 

olan kale ve sur tasvirleridir. İncelenen kentlerde Kütahya’da kente hâkim bir kale 

tasviri, Konya, Kayseri ve Erzurum’da dış sur, Adana’da iç kale ve Bitlis’te hem iç 

kale hem de dış sur tasvirleri bulunur. Eskişehir’de ise sur tasviri yer almaz. Kale ve 

sur tasvirleri genel olarak dikdörtgen formda betimlenmiştir. Ele alınan kentlerden 

sadece Bitlis kentine ait iç kale ve dış sur dairesel formda betimlenmiştir. 

Kütahya’daki kale tasviri bir tepe üzerinde, kente hâkim bir biçimde orijinal 

dokusuna göre resmedilmiştir. Konum olarak da olması gerektiği gibi resmedilen kale, 

tarihi kaynaklar ve kente uğrayan seyyahların anlatımlarınla da oldukça örtüşmektedir. 

Fakat kale olduğu açıkça belli olan tasvirin orijinal plan özelliklerine göre 

resimlenmediği açıkça anlaşılır. Tasvir, günümüzde de ayakta olan kalenin en eski 
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görünümünü izleyiciye sunar.  Matrakçı Nasuh’un burada kentin kalesi olduğuna dair 

vurguyu yapıp, şematik bir şekilde kaleyi resmettiği söylenebilir. 

 Konya’da ise dikdörtgen planlı dış sur tasviri dikkat çeker. Asıl şehri 

çevreleyen kalenin dört yönde kapısı bulunmaktadır. Günümüze ulaşamayan kalenin 

en eski görüntüsünü sunan tasvir, Konya dış surlarının araştırmacılar tarafından 

belirlenen orijinal dairesel planıyla örtüşmez. Kapı betimlemelerine bakıldığında kale 

tasvirinin dört yöndeki kapısı seyyahların anlatılarında geçen dört kent kapısına ilişkin 

ifadelerle örtüşmektedir. Fakat diğer seyyahların anlatılarında geçen dış surlarda 

kullanılan devşirme malzemeler, kitabeler ve diğer mimari ögelere ilişkin ayrıntılı 

betimlemeler izleyiciye aktarılmamıştır. Şehri çevreleyen bir kale olduğunu 

vurgulayan Matrakçı Nasuh stilize bir şekilde tasvirde bulunmuştur. Ayrıca bugün 

Alâeddin Tepesi’ni çevrelediği bilinen, Konya’ya ait dönem kaynaklarında sıklıkla 

geçen iç kale ve Ahmedek gibi savunma yapılarının da minyatürde yer almadığı 

anlaşılır. Bunun nedeninin ise sanatçının tasvirde bulunduğu alanın sınırlı olduğu 

görüşü ileri sürülmüştür. Konya’da dış sur tasvirinden ayrı olarak iki tepe üzerinde 

dairesel formda kale betimlemeleri de yer alır. Bu yapıların Gevale Kalelerinin 

tasvirleri olduğu anlaşılır. Bugün kente oldukça hâkim bir şekilde inşa edildiği bilinen 

kalelerin orijinal konumuna uygun olarak gerçekçi bir şekilde tasvir edildiği görülür. 

Kale tasvirleri günümüze ulaşamayan Gevale kalelerine ait en eski görüntüyü sunar. 

 Kayseri’de ise merkezde dikdörtgen formda tasvir edilmiş dış sur yer alır.  Asıl 

şehri çevreleyen surlar kentin en dikkat çekici yapısıdır. Araştırmacıların belirttiği 

orijinal surların plan özellikleriyle örtüşmeyen tasvir, tam olmasa da izleyiciye kent 

surları hakkında önemli veriler sunar. Surların sol alt köşesinde üç katlı bir kule yer 

alır. Oldukça ayrıntılı tasvir edilen kule diğer kentlerde yer alan kulelere göre daha 

abidevidir. Kulenin kentte dış surların bünyesinde yer alan Ok Burcu’nu temsil ettiği 

ileri sürülmüştür. Sur ve kule tasviri sayesinde günümüze ulaşamayan Kayseri 

surlarına ve günümüze bir kısmı ulaşabilmiş Ok Burcu’nun en eski görüntülerine 

ulaşılır. Kent tasvirinde yer alamayan detay ise bugün ayakta olan ve dış surların 

içerisinde yer alan Kayseri iç kalesidir. Matrakçı Nasuh’un Konya kent tasvirinde 

olduğu gibi burada da iç kaleyi resmetmemiştir. 
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Erzurum kent tasvirinde kenti dört yönden çevreleyen dış surlar çok sayıda 

kulelerle destekli bir şekilde resmedilmiştir. Burada dikkat çeken detay surları ortadan 

ikiye bölen ara sur tasviridir. Surların yukarısında ve aşağısında birer kapı açıklığı 

bulunur. Bu açıklıklar kentin en önemli kapıları Gürcü Kapı ve Tebriz Kapı’nın 

betimlemeleridir. Orijinal surların plan özellikleriyle oldukça örtüşen sur tasviri 

günümüze ulaşamayan Erzurum surları hakkında en eski görsel olup, surlar hakkında 

detaylı bilgiler içermektedir. Kente uğrayan seyyahların anlatımlarıyla da örtüşen sur 

tasvirine karşın günümüze ulaşabilmiş ve dış surların içerisinde konuşlanan iç kaleye 

ait bir betimleme yer almamaktadır. 

Bitlis kentine ait tasvire bakıldığında dairesel formda yukarıda bir iç kale ve 

yine aynı formda asıl şehri çevreleyen dış surların betimlemesi dikkat çeker. 

Günümüze ulaşabilen iç kalenin plan özellikleriyle kale tasviri tam olarak 

örtüşmemektedir. Fakat iç kale tasviri iç kaleye ait en eski görüntüyü izleyiciye sunar. 

Dış surlar ele alındığında iç kale tasvirine karşın dış sur tasvirine ilişkin bilgilerin 

kentin tarihi kaynakları ve seyyahların anlatımlarında yer almaması ilginçtir.  

Adana kenti minyatüründe yer alan kare formlu iç kale nehir kıyısında 

resmedilmiştir. Kale tasviri günümüze ulaşamayan Adana iç kalesinin araştırmacılar 

tarafından ortaya atılan bilgileriyle hem konum hem de plan olarak oldukça 

örtüşmektedir. Kale tasviri Adana kalesine ilişkin Piri Reis’in betimlemesinden sonra 

günümüze ulaşabilmiş en detaylı görseldir. 

Tasvir edilen savunma yapıları olan kale ve sur tasvirlerinden sonra ibadet 

yapıları olan camiler kentlerde en çok tasvir edilmiş diğer yapı grubudur. İncelenen 

yedi kentte her biri farlı formda resmedilmiş camiler, izleyiciye kent hakkında bazı 

ipuçları vermektedir. Kütahya’da üç tane cami tasvirine yer verilmiştir. Merkezi 

konumda yer alan iki kubbeli yapı tasviri erken dönem Osmanlı yapısı olan Kütahya 

Ulu Camii’nin temsilidir. Vacidiye Medresesi’ne bitişik resimlenen yapı konum olarak 

doğru yerde yer alır. Yapı merkezi bir konumda yer almasından dolayı kent dokusu 

içinde bir selatin cami olarak diğer camilerden daha detaylı resmedilmiş durumdadır. 

Kentteki diğer camilerden biri tepe üzerinde konuşlanan kalenin aşağısında diğeri ise 

kentin uzak bir konumunda resmedilmiştir. Tek kubbeli ve tek minareli olarak benzer 

bir şemada tasvir edilen yapıların Germiyanoğulları dönemine ait olan yapılar olduğu 
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tespit edilmiş, döneminin önemli yapıları olduğu ve Osmanlı döneminde de kentte 

devamlılıklarını korudukları anlaşılmıştır. 

Konya’da ise üç cami tasviri sur içinde, bir cami ve bir mescit sur dışı 

yapılaşmada tasvir edilirken, bir cami de yazı diliyle aktarıldığı üzere Mevlâna 

Külliyesi bünyesinde tasvir edilmiştir. Sur içindeki üç ve sur dışındaki bir cami 

tasvirini benzer şekilde resmeden Nasuh, hepsini kare planlı, düz örtülü ve tek 

minareye sahip olarak betimlemiştir. Ayrıca sanatçı yapıların ön cephelerindeki kapı-

pencere düzenlemelerini de benzer şekilde yansıtmıştır. Cami tasvirlerinden Alâeddin 

Köşkü’nün solunda yer alan ve Alâeddin Camii’nin temsili olduğu düşünülen caminin, 

köşke yakınlığından dolayı sultana ait bir selatin cami olarak resmedildiği düşünülür. 

Burada köşk ve cami tasvirinden anlaşılacağı üzere sultana ait bir alanın resim diliyle 

anlatımı söz konusudur.  Sur içindeki diğer iki cami tasvirinde ise yapılara ait 

minareler iki şerefeli ve süslemeli gösterilerek diğer camilerden daha ayırt edici bir 

hale getirilmiştir. Mevlâna Külliyesi bünyesinde yer alan cami tek kubbeli ve tek 

minareli olarak resmedilmiştir. Yapının minaresi süslemeli olarak izleyiciye 

yansıtılmıştır. Minarelerinde süsleme olduğu tespit edilen bu üç caminin yani Hatuniye 

Camii, Şerafeddin Camii ve Mevlâna Külliyesi’ndeki caminin minarelerinin 

süslemeleri çini mozaiktir. Burada Matrakçı Nasuh bu süslemeye vurgu yapmak adına 

izleyiciye farklı bir süsleme tarzı yansıtmıştır. Baklava desenli bu süslemeler yapıları 

tespit etmede kolaylık sağlamıştır. Ayrıca Hatuniye ve Şerafeddin camilerinin orijinal 

konumlarına, tespit edilen diğer yapılarla olan ilişkilerine bakıldığında kentin ticaret 

bölgesinde yer aldıkları ve orijinal konumlarına göre resmedildiği anlaşılmıştır. Son 

olarak dış surların sol alt tarafında yapılan tespitlere göre Bulgur Tekkesi Mescidi 

olduğu öne sürülen yapının gerçekçi bir şekilde orijinal planına ve konumuna uygun 

bir biçimde resmedildiği görülür. Genel olarak tespit edilen camilerin tarihlemelerine 

bakılarak bunların Selçuklu yapıları olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kayseri’de ise iki cami tasvirine rastlanır ve bu yapılar neredeyse birbiriyle 

aynı plan özelliklerine sahiptir. Kare formlu önde düz bir birim ve geriden yükselen 

kubbeler dikkat çeker. Bu kubbelerin mihrap önü kubbeleri olduğu ifade edilmiştir. 

Ayrıca cami tasvirlerinden birinin tek minaresi diğerinin ise çifte minaresi bulunur. 

Fakat dış surların içerisinde merkezde yer alan çifte minareli yapının aynı zamanda 

araştırmalar sonucu bir medreseyi temsilen resmedildiği ileri sürülmüştür.  Çifte 
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minareli yapı merkezi konumundan dolayı kentin önde gelen yapılarından biridir. 

Tasvir Kayseri Ulu Camii’ni veya Pervane Medresesi’ni temsilen resmedilmiş 

olmalıdır. Sur tasvirinin dışında, üst kısımda yer alan tek minareli caminin ise 

konumundan dolayı sur dışında yer alan Külük Camii olduğu iddia edilmiştir. Fakat 

orijinal caminin plan özellikleriyle tasvir birbiriyle örtüşmez. Genel olarak tespitte 

bulunulan bu yapı tasvirlerinin Selçuklu yapıları oldukları anlaşılmıştır. 

Erzurum kentinde ise hiçbir cami tasvirine rastlanmaz. Kentin tarihi 

kaynaklarında günümüze ulaşan birçok camisi olmasına karşın Nasuh burada cami 

tasvirine yer vermemiştir.  

Bitlis’te üç adet cami tasvirine rastlanır. Benzer formda ve renkte resmedilen 

camilerin tespitlerinde birinin mihrap önü kubbeli ve diğerlerinin düz örtülü olduğu 

görülür. Asıl şehri çevreleyen dış surların sağ tarafında yer alan cami tasvirinin kentin 

önemli bir yapısı olduğu açıktır. Bu yapının yanında yer alan ticaret yapısı tasvirinden 

de anlaşılacağı üzere minyatür aracılığıyla bu bölgenin kentin aktif bölgelerinden biri 

olduğu anlaşılır. Yine asıl şehirde sol tarafta mihrap önü kubbesiyle dikkat çeken cami 

tasviri ise beraberinde tasvir edilen yapılarla bir külliye oluşturur. Buradan kentin 

başka bir noktasında yer alan yapılaşmanın varlığı görülür. Son olarak asıl şehrin 

dışındaki yapılaşmada görülen düz örtülü cami ise civarında yer alan ticaret yapısı 

tasvirleriyle birlikte izleyiciye yansıtılmıştır. Buradan kentin artık sur dışına taştığı ve 

yeni bir yapılaşmanın oluştuğu izlenir. 

Adana’da üç adet cami tasviri yer alır. İlki iç kale cami olarak ikincisi asıl 

şehirdeki külliye bünyesinde ve üçüncüsü ise kentin alt kısmında gösterilmiştir. 

Yapılan tespitlere dayanarak   yapıların Ramazanoğulları eserleri olduğu anlaşılır. Her 

bir cami tasvirinin civarında ticaret yapılarının tasvirleri bulunur ve bu durum kentin 

aktif bölgelerini izleyiciye yansıtmaktadır. Asıl şehirde yer alan cami betimlemelerinin 

tespitlerinde ulaşılan sonuçlara göre bu yapıların Adana Ulu Camii ve Yağ Camii’ni 

temsilen resmedildiği anlaşılmış ve konumlarının da orijinal camilerin konumlarıyla 

birebir örtüştüğü görülmüştür.  

 Eskişehir’de ise iki cami tasviri görülür. İlk olarak üst tarafta Kurşunlu 

Külliyesi bünyesinde yer alan Kurşunlu Camii tasviri oldukça dikkat çekicidir. 

Neredeyse yapının tüm mimari ayrıntılarını resmeden Nasuh diğer kentlerdeki 
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camilere karşın bu camiyi ayrıntılı bir şekilde izleyiciye yansıtmıştır. İki renkli taş 

işçiliği, sütun ve zemin renklerine kadar olan detayları betimleyen Matrakçı Nasuh’un 

kendi döneminin eserini resmederken ayrı bir özen gösterdiği anlaşılır. Hâkim olduğu 

ve tanıdığı mimari üslubu gerçekçi bir şekilde tasvir eden Nasuh aynı zamanda hizmet 

ettiği sultanın dönemine ilişkin yapıları aslına uygun şekilde tasvir etmiştir. Kentteki 

diğer bir cami tasviri ise külliye dışında alt tarafta hamam, su değirmeni ve ticaret 

yapısı tasviriyle birlikte aynı bölgede yer alır. Düz örtülü ve tek minareli yapı tasvirinin 

yapılan tespitlere göre Selçuklu dönemi yapısı olduğu anlaşılmış ve bu sayede 

minyatürden de yola çıkılarak tasvirin bulunduğu bölgenin kentte daha eski bir 

yerleşim olduğu saptanmıştır. 

İncelenen yedi kent minyatürü üzerindeki okumalarda savunma ve ibadet 

yapılarından ayrı olarak betimlenen diğer yapı grubu ticaret yapılarıdır. Bu tasvirler 

kentteki ticaretin nerelerde yoğunlukta olduğunu gösterir. Yapı tasvirleri genel olarak 

dikdörtgen formdadır ve ön cephelerinde çok sayıda yuvarlak kemerli açıklıkları 

vardır. Kentte dikine veya paralel bir şekilde konumlandırılarak gösterilen yapılar 

Matrakçı Nasuh’un kendine ait resmetme biçimiyle izleyiciye yansıtılmıştır. Bu 

yapılar incelenen bazı kentlerde öbek halinde veya müstakil bir şekilde resmedilirken, 

özellikle Adana ve Konya tasvirlerinde yoğunlukta olduğu izlenmiştir. Ayrıca ticaret 

yapılarının bu formundan ayrı olarak Konya tasvirinde başka bir ticaret yapısı olan 

bedesten ve kervansarayı temsil eden betimlemeler tespit edilmiştir. Kervansaraya ait 

başka bir betimleme de Eskişehir tasvirinde yer almaktadır. Genel olarak bu yapı 

tasvirlerinin civarında resmedilen diğer yapılara bakıldığında cami tasvirlerine 

rastlanır. Bu durum aslında bir rastlantı olmayıp cami ve çarşı-pazar ilişkisine dayanır. 

Cemaatin ibadetini gerçekleştirdikten sonraki birtakım ihtiyaçlarını gidermek adına 

ticaret alanlarına yöneldiği düşünülür. Bilinçli olarak kurgulanan bu ilişkinin görsel 

dille anlatımı Matrakçı Nasuh’un bu kent tasvirlerinde açıkça görülür. Tek tek kentlere 

bakıldığında Kütahya tasvirinde Ulu Camii tasvirinin hemen yanında genişçe bir 

ticaret yapısı tasviri ve bir hamam tasvirinin hemen yanında daha küçük boyutta başka 

bir ticaret yapısı tasviri görülür. 

Konya’da ise köşk ve cami tasvirinin civarında bir, çifte şerefeli cami 

tasvirlerinin civarında dört ve sur dışında ise cami ve kervansaray tasviri altında birer 

ticaret yapısına rastlanır. Çifte şerefeli cami tasvirlerinin bulunduğu bölgede bir de 
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bedesten tasviri vardır. Bu durumda dış surların çevrelediği asıl şehirde ticaret alanının 

en yoğun ve aktif olduğu bölgenin burası olduğu anlaşılır. Bu bölgede gösterilen 

yapıların tespitlerine bakıldığında çifte şerefeli camilerin Hatuniye ve Şerafeddin 

camileri, bedestenin Konya Bedesteni ve hamamın ise Mahkeme Hamamı olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bölgedeki yapıların çok sayıda olması kent nüfusunun 

çoğunluğunun ihtiyacını karşıladığı sonucunu verir. Ayrıca bu alanın kente giriş 

kapılarından birinin yakınında olması da kente gelen tüccarların doğrudan ticaret 

alanına yönelmesini sağlar. Sur dışındaki kervansaray ve ticaret yapısı betimlemesinde 

de aynı okumayı yapmak mümkündür. Kervansaraylarda konaklayan birtakım tüccar 

veya yabancı kişilerin doğrudan ticarete yönelimini sağlamak adına ticaret yapısı bu 

şekilde konumlandırılmıştır. Görüldüğü üzere kentteki ticaret adına ortaya konan tüm 

bu ifadelerin resim diliyle anlatımını Matrakçı Nasuh izleyiciye gerçekçi bir şekilde 

yansıtmıştır. 

Kayseri’de dış surların çevrelediği asıl şehrin tam merkezinde yer alan cami 

veya medrese olduğu düşünülen tasvirin sağında ve solunda birer ticaret yapısı tasviri 

yer alır. Ayrıca sur dışındaki yapılaşmada da cami tasvirinin solunda bir tane daha 

ticaret yapısı tasviri görülür. Yukarıda anlatıldığı üzere cami ve çarşı-pazar ilişkisi 

burada da resim diliyle gösterilmiştir. Erzurum kent tasvirinde ise çarşı-pazar 

betimlemelerine rastlanmaz. 

Bitlis kenti tasvirinde Ulu Camii’ni temsil eden tasvirin ve Şerefiye 

Külliyesi’ni temsil eden yapı gruplarının arasında, merkezi bir konumda gösterilen 

ticaret yapıları tasvirlerinin yine cami, hamam gibi yapılarla ilişkisi olduğu görülür. 

Sur dışındaki yapılaşmada ise yine bir cami ve hamam tasviri ve bu yapıların civarında 

ticaretin yoğunlukta olduğunu yansıtan çarşı-pazar betimlemeleri yer alır. 

Adana’da iç kale camiyle ilişki bir ticaret yapısı, aşağıdaki asıl şehirde ise 

detaylı bir şekilde yansıtılmış, kapı açıklıklarına kadar gösterilen üst üste çarşı-pazar 

betimlemeleri vardır. Kapı açıklıklarına kadar gösterilen tasvirlerin kentte ticaretin en 

yoğun olarak yaşandığı Ramazanoğulları Vakıf Çarşısı’nın temsilleri oldukları 

anlaşılmıştır. Ayrıca her zaman olduğu gibi bu yapıların cami ve hamam etrafında 

resmedildiği görülür. Kentte son olarak aşağıda yer alan ve Yağ Camii olduğu 

düşünülen yapı tasvirine bitişik bir tane daha ticaret yapısına rastlanır. Kaynaklarda 
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burada yağ ticareti yapıldığına ilişkin bilgilere rastlanması, Yağ Camii civarına 

resmedilen ticaret yapısıyla örtüşür. Kentin diğer bir ticaret noktasının burası olduğu 

açıkça izlenmektedir. 

Eskişehir’de ticaret yapısı tasvirlerine ilk olarak Kurşunlu Külliyesi’nin giriş 

kapısının hemen dışında rastlanır. Kervansaray yapısına da oldukça yakın konumda 

olan bu ticaret tasvirlerinin her zaman olduğu gibi belirli bir kitlenin bulunduğu alanda 

konumlanması rastlantı değildir. Kentteki diğer bir ticaret yapısı tasviri ise külliye 

dışında, daha aşağıda cami ile ilişki bir alanda yer alır.  

Kent minyatürlerinde savunma, ibadet ve ticaret yapılarından ayrı olarak sosyal 

yapılar da dikkat çeker. Sosyal yapı grubu içerisinde yer alan hamamlar minyatürlerde 

plan özelliklerinden de anlaşılacağı üzere dikkat çekici yapılardır. Genellikle iki 

birimli olarak resmedilen bu yapıların daha yüksek kotta tutulan birimi hamamın 

soyunmalık bölümünü, daha alçak kotta tutulan kubbeli ve fil gözleriyle dikkat çeken 

bölümü ise hamamın sıcaklık bölümünü temsil eder. Kentlerin çeşitli bölgelerinde 

gösterilen hamamların yapılan tespitler sonucu kentteki önemli hamamları temsil ettiği 

ortaya çıkmıştır. Hamamlardan ayrı olarak sadece Erzurum’da karşılaşılan abidevi 

boyutta bir de çeşme tasviri yer almaktadır.  

Kütahya’da tek hamam tasviri kente hâkim bir tepenin aşağısında ticaret 

yapısıyla ilişkili olarak resmedilmiştir. Konya’da ise üç hamama rastlanır. Bu 

hamamlardan biri köşk tasviriyle bağlantılıdır ve sultan ve maiyetinin kullanabileceği 

bir hamam olarak düşünülür. Diğer hamam ise cami ve ticaret yapılarıyla ilişkili bir 

şekilde gösterilmiştir. Son olarak sur dışında yer alan hamam ise Mevlâna Külliyesi 

ve ticaret yapısı tasvirleriyle ilişkilidir. Yapılan tespitlere göre sırasıyla Sungur 

Hamamı, Mahkeme Hamamı ve Türbe Hamamı’nın temsilleri olduğu anlaşılan bu 

hamam tasvirleri orijinal hamamların tipolojilerine uymasa da konum olarak olması 

gerektikleri yerde resmedilmişlerdir. Kayseri kenti tasvirine gelindiğinde kentte 

hamam tasvirine rastlanmaz. Erzurum’da sur içinde iki hamama rastlanır. Bunlardan 

biri abidevi boyuttadır ve Tebriz Kapı olduğu düşünülen sur kapısının hemen yanında 

yer alır. Diğer hamam ise kentin üst kısmında Gürcü Kapı olduğu düşünülen kapı 

tasvirinin olduğu alanda gösterilmiştir. Burada hamamlardan ayrı olarak bir de abidevi 

boyutta merkezi bir konumda yer alan çeşme tasviri göze çarpar. Dikdörtgen formda, 
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yedi nişli yapının her nişinin içerisinde birer çeşme yer alır. Yapılan tespitler sonucu 

Şabahane Çeşmesi’ni temsil eden tasvir orijinal çeşmenin plan özellikleriyle oldukça 

örtüşmektedir.  Bitlis kentinde ise iki hamam tasviri yer alır. Biri asıl şehirde külliye 

kapsamındaki Han Hamamı’nın temsil eder. Diğeri ise sur dışındaki yapılaşmada cami 

ve ticaret tasvirleriyle ilişkili bir biçimde izleyiciye yansıtılmıştır. Adana’da Ulu Camii 

ve Ramazanoğlu Vakıf Çarşısı tasvirleri ile ilişkili, Çarşı Hamamı’nı temsil eden bir 

hamam ve nehir kıyısında yer alan Irmak Hamamı’nın temsili olan hamam tasviri yer 

alır. Yapılan tespitlere göre orijinal konumlarına göre resmedilen hamamlar cami ve 

ticaret yapılarıyla ilişkili olarak gösterilmiştir. Son olarak Eskişehir’de ise külliye 

tasviri dışında nehir kıyısında su dolabı ile birlikte resmedilen hamam, cami ve ticaret 

yapısı tasvirleriyle ilişkili olarak halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir bölgede 

gösterilmiştir. 

Kent minyatürlerinde yapılan okumalarda yapı gruplarında son olarak eğitim 

yapıları olan medreseler göze çarpar.  Çalışmada ele alınan yedi kentten Kütahya, 

Konya, Erzurum ve Eskişehir tasvirlerinde medreselere rastlanır. Kütahya’da 

Germiyanoğulları, Konya’da Selçuklu, Erzurum’da İlhanlı ve Eskişehir’de ise 

Osmanlı üslubunda inşa edilmiş bu yapı tasvirleri farklı plan özellikleriyle de dikkat 

çeker. Kütahya’da Vacidiye Medresesi’ni temsil eden yapı tasviri dikdörtgen 

formludur ve üzeri iki kubbeyle örtülüdür. Konya’da Mevlâna Külliyesi bünyesinde 

yer alan medrese tasviri, dikdörtgen formlu ve dört kubbeyle örtülüdür. Günümüze 

ulaşamayan Sultan Veled Medresesi’nin temsili olan tasvirin eski bir görseline 

ulaşıldığında plan özellikleri ve konum olarak orijinal yapıyla örtüştüğü görülür. 

Erzurum’da ise kentte en çok öne çıkan yapıları medreseler oluşturur. En altta yer alan 

çifte minareli tasvirin Erzurum Çifte Minareli Medresesi’ni, üstte yer alan iki tane çifte 

minareli tasvirin ise Yakutiye Medresesi ve günümüze ulaşamayan Sultaniye 

Medresesi’ni temsil ettiği tespit edilmiştir. Konum olarak orijinal yapıların 

konumlarıyla örtüşen tasvirler, plan özellikleri açısından özellikle çifte minare 

betimlemeleri ile orijinal yapılarla oldukça örtüşür. Özellikle Yakutiye ve Sultaniye 

medreselerini temsil eden medrese tasvirlerinin gerisinden yükselen kubbelerin 

oldukça süslemeli olduğu görülür. Firuze renkli, üzerinde baklava ve dilimli desenlerin 

görüldüğü bu kubbeler medreselerin bünyesinde yer alan türbeleri temsil eder.  
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Son olarak Eskişehir’deki medrese tasviri ise Kurşunlu Külliyesi bünyesinde 

yer alan medresenin temsilidir.  Avluyu dört yönden çevreleyen bir formda resmedilen 

medrese, orijinal medresenin plan özellikleriyle tam olarak örtüşmez. Fakat dershane 

odasının daha büyük gösterilmesi, örtü sistemi ve baca ve avlu betimlemeleri gibi 

benzer noktalar orijinal medreseyle örtüşmektedir.  Ayrıca külliye bünyesinde yer alan 

diğer bir eğitim yapısı tasviri de yan cepheden gösterilmiş sıbyan mektebidir. Kurşunlu 

Külliyesi’nde yer alan sıbyan mektebinin temsili olan tasvir, orijinal yapının en eski 

görüntüsünü sunar.  

Yukarıda ele alınan yedi Anadolu kenti için (Kütahya, Konya, Kayseri, 

Erzurum, Bitlis, Adana, Eskişehir) görseller üzerinden yapılan tespitler ve kent 

okumalarından anlaşılacağı üzere görsel malzemelerin araştırmacılara büyük oranda 

gerçekçi ve doğru veriler sağladığı ortaya konmuştur. Geniş yelpazeye sahip olan bu 

görseller kentlerde günümüze ulaşmış ya da ulaşamamış yapılar hakkında 

araştırmacılara güvenilir bilgiler aktarır. Örneğin kentlerde bulunan savunma yapıları 

(kale, sur, ahmedek, kule), ibadet yapıları (cami, türbe), siyasi yapılar (köşk, saray), 

ticaret yapıları (çarşı-pazar, bedesten, kervansaray), eğitim yapıları (medrese, sıbyan 

mektebi) ve sosyal yapılara (hamam, çeşme, su dolabı) ilişkin verilere görsel 

malzemeler sayesinde ulaşılır. Bu yapıların tipolojileri ve konumlarına ilişkin detaylı 

bilgiler görseller aracılığıyla çözümlenir. 

Matrakçı Nasuh’un topografya ve haritacılık bilgisinin ne denli güçlü olduğu 

resmettiği kentlerden anlaşılır. Onun kent hakkındaki gerçekçi tasvirleri, resim dili ve 

yorumu resmettiği kentlerde var olan yapılarda görülebilir. Nasuh’un kenti resmettiği 

yön oldukça önemlidir. Kenti resmettiği yönden görüş alanına giren önemli yapıları 

gerçek konumlarına sadık kalarak izleyiciye yansıtan Matrakçı Nasuh, yapıları mimari 

detaylarıyla öne çıkarmıştır. Dolayısıyla yapıları tespit etmede bu detaylar son derece 

önemlidir. Sanatçı, camileri örtü sistemleri ve minareleriyle, minareleri şerefe 

detayları ve süslemeleriyle, hamamları kubbelerinde yer alan aydınlatma açıklıklarıyla 

öne çıkararak bunların hangi yapı grubuna ait olduğununu izleyiciye resim diliyle 

aktarmıştır. Medreselerde yapının bünyesinde yer alan çifte minareleriyle öne çıkaran 

Nasuh, ticaret yapıları olan çarşı-pazarları muhakkak bir cami ile ilişkili olarak kentin 

farklı yerlerinde göstermiştir. Siyasi yapıları ise yapıların kendilerine has mimari 

özellikleriyle öne çıkarmıştır.  



371 

Matrakçı Nasuh’un kent minyatürleri ve diğer görsel malzemeler (gravür, 

resim), içlerinde barındırdıkları yapı tasvirlerinin birbirleriyle olan ilişkilerine dair 

çözümlemeler sunar. Yapıların kentin nerelerinde, niçin konumlandırıldıkları gibi 

sorulara yanıt verir. Aynı zamanda yapı tasvirlerinden konut tasvirlerine bakılarak 

nüfusun kentin neresinde yoğunlaştığı, ticaret yapısı tasvirlerine bakılarak ticaret 

faaliyetlerinin kentin nerelerinde aktif olduğuna dair fikirler rahatlıkla ortaya 

çıkarılabilir. Sonuç olarak tüm bu doğru tespitler sayesinde, görsel malzemelerin tarihi 

bir belge olarak kullanılma niteliği öne çıkar. Yapılacak olan araştırmalarda 

başvurulacak birincil kaynaklar arasında görsel malzemelerin yer alması gerektiği 

görüşü son derece önemlidir. Matrakçı Nasuh’un tasvirleri de bu bağlamda 

araştırmacılar için önemli bir veri değeri taşır. 
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