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I. GİRİŞ:
^

alas, Kayseri'nin güneydoğusunda, KayseI • ri-Tomarza yolunun 6. km'si üzerinde en1 gebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. De
nizden yüksekliği 1250 m.dir. Talaş Kayseri ilinin
35.000 nüfuslu bir ilçesidir.
Talas'ın çok eski bir yerleşim merkezi olduğu
kesin olarak bilinmekle birlikte, ilk kuruluşu hak
kında kesin tarih verilememektedir. Ancak bugün
Talas'ın 1 km. kadar doğusunda Dervenk denilen
bölgede bulunan mağaralar içerisindeki resim, şe
kil ve yazılardan anlaşıldığına göre, bir çok kilise
ve nnanastınn miladın ilk yüzyıllarında yapıldığı anlaşılmaktadır.2
Çevresinin eski bir yerleşim yeri olmasına
karşılık bugünkü Talaş, Selçuklular döneminde ku
rulmuştur. Zira bu görüşü destekleyen elimizde
pek çok kaynak bulunmaktadır. Bu bilgilerin en
başında da Talas'ın kendi ismi gelmektedir.^ Talaş
hem kelime yapısı, hem de manası bakımından
Türkçe bir kelimedir. Kelime manası olarak "te
miz ve güzel havası oJan kırlar, ağaçlan bol,
dinlenmece elverişli yeşil alanlar" anlamında
kullanılmıştır. Bazı Türk boyları ise bu kelimeyi
"temiz ve kutsal yer" manasında telakki etmişler
dir.** Kaşgarh Mahmut, Divan u Lugat-it Türk
isimli eserinde Talas'ın "at yarışında meydanın
sonuna çekilen ip" anlamına geldiğini söyler.^
Yine Kaşgarh Mahmut Talaş için "bir şehirdir"
Talaş ikidir. Birincisi "Uluğ Talaş" ikincisi İslâm
sınırında bulunan "Kiçi Talas'tır" der.
Talas'ın Osmanlılara bağlanması ise 1398 yı
lında olmuştur.^ Ancak 1402 yılında yapılan An
kara savaşından sonra Kayseri ile birlikte Talaş da
Karamanoğullannın eline geçer. Fatih zamanında

KaramanoğuUan hakimiyetine son verilince Kay
seri ile biriikte Talaş da kesin olarak Osmanlılann
eline geçti.
II. T A L A S DAKİ TÜRK DEVRİ
ESERLERİ:
Anadolu Türk Mimarisini tam olarak değerlendirilebilmek ancak monoğrafik çalışmalar ile
bütün eserlerin tesbit edilip incelenmesine bağlıdır.
Fakat Anadolu mimari eserler bakımından o kadar
zengindir ki, her köşesindeki eserleri incelemek ve
değerlendirmek zaman istemektedir. Biz de bu dü
şünceler ile yola çıkarak günümüze kadar üzerinde
hiçbir inceleme ve araştırma yapılmamış olan Talas'ı kendimize çalışma konusu olarak seçtik. Çalış
manın amacı Sanat Tarihi dünyasında adı hiç du
yulmamış olan Talas'daki Geç Osmanlı Dönemi
eserlerini mimari yönden ele alarak o dönem içeri
sinde değerlendirmesini yapmaktır.
Bu araştırmada Ali Saib Paşa Hamamı ile
Han Camii'nin planlan Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivi'nden temin edilmiştir. Diğer bütün yapılara
ait planlar tarafımızdan çizilmiştir. Bütün yapılann
kitabeleri okunarak ayrıntılı fotoğraflan çekilmiştir.
Talas'daki bütün yapılar mimari yönden ele alına
rak tek tek incelenmiştir.
1.

Meydan Larousse Ansiklopedisi, Talaş", C.II, s.858.

2.

Özsoy, H., Dünden Bugüne Talaş, Kayseri, 1921,
s. 11 (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).

3.

Özsoy, H . , a.g.c., S.12.

4.

Özsoy, H . , a . g . c , s.12.

5.

Kaşgarh Mahmut, Divan-u Lugat-it Türk, Çev. Besim
Atalay, T.D.K. Yayını, Ankara, C.I, s.336.

6.

Uzunçarşıh, I.H., Osmanlı Tarihi, Ank, 1961,C.l,
S.160.
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Kitabenin Arapça Yazılışı:

in. KATALOG:
A-

CAMİLER

1. Harman Camii
Kendi adıyla anılan mahallede bulunan Har
man Camii, avlu, revak ve haremden ibarettir
(Plani). Avluya doğu ve kuzey cephelerindeki ka
pılardan girilmektedir (Res. 1).
Kuzey-güney istikametinde dikdörtgen
bir plan ş e m a s ı arzeden cami tamamen
kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Ca
minin orijinalinde üç kubbe ile örtülü olan son ce
maat mahalli bilinmeyen bir neden ile yıkılmış, ya
kın bir tarihte Vakıflar Genel Müdürlümü tarafın
dan yapılan restorasyon çalışmasında esasa bağlı
kalınmaksızın değiştirilerek üzeri düz bir beton ile
örtülmüştür'' (Res. 2). Son cemaat mahalli, kuzey
yönünde iki sütunun yan yana getirilerek tek baş
lıkla birleştirilmiş iki çift sütun ile yanlarda duvara
birleştirilmiş yarım silindrik sütunlar tarafından ta
şınmaktadır.^ Gerek duvarlara gömülü yanm Silindirik Sütunlar gerekse de ortada yer alan çift sütunlann başlıkları korint üslubunda biçimlendiril
miştir.^ Sütunlar birbirlerine kemerlerle bağlan
mıştır. Son cemaat mahalli yanlarda duvarlarla sınırlandınlmış olup, dogu duvarına pencere, batı
duvarına ise minareye çıkılan kapı açılmıştır. Ku
zeydoğu cephede son cemaat mahalline bitişik
olan minare muhtestir.
Caminin dogu, batı, kuzey ve güney cephele
rinde toplam 18 adet pencere açıklığı bulunmak
tadır. Kuzey cephe hariç bütün cephelerde üst
pencereler yer alır. Dışanda düz lentolu olan üst
pencereler içeride yuvarlak kemerli ve aşağıya
doğru şevli olarak şekillendirilmiştir. Alt pencereler
dışarıda düz lentolu içeride yuvarlak kemeriidir.
Harimin kuzeybatısında yer alan pencerelerin önü
yakın bir tarihte yapılan ek binadan dolayı kapa
tılmıştır.
Camiin dış duvarlannın üst kısımlan saçak se
viyesinde dışan doQru taşıntı yapan üç sıra silme
ile çevrilmiştir. Camiin çatısının kuzeyi üçgen bir
alınlıkla şekillendirilmiştir(Res. 1).
Cami kuzey duvarına açılan yuvariak kemerli
ve üç sıra silmeyle çerçeve içerisine alınmış kapı
nın üzerinde yer alan 55x85 cm. ölçüsündeki kita
besine göre (Res. 3) H.1277 (M.1860) tarihinde
Sultan Abdüİmecit tarafından onanlmıştır. Kapı
açıklığını, yanlarda çerçeveleyen silmeler, üst kı
sımda içeri doğru iki kademe yaparak girmekte ve
üzeri sivri kemerle tamamlanmaktadır. Bu sivri ke
merin hemen altında bir güneş motifi ve Sultan
Abdülmecid'in tuğrası yer alır. Kitabe mor zemin
üzerine altın sarısı ile beş satırlık ikişer mısradan
oluşmakta olup talik yazı ile yazılmıştır.
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Okunuşu:
Sağda: La ilahe iJlallah
mubin
Ortada: Sultan Mecid'ln

EI-Meliku'l-hakku'ltuğrası

SoldaıMufıammed Resûlu'llah

Sadıku'l-emîn

Padişah ruh-i âlem hazret-i Sultan

Mecid

Na'ib-i fahr-t cihan zıll-t cenab-ı zu'l-minen
Sayesinde sakinan-ı Kayseri bu şah-ı 'ali
Cami'ın ta'mire himn)et eylediler fcîseden
Şöyle tezyin oldu kim döndü
yerin

behişte

her

7.

Günümüzde betonarme ile örtülü olan son cemaat ycrirun üst örtüsünün orijinalinde üç kubbe ile örtülü olabile
ceğini, son cemaat mahallinin güney duvarı üzerinde yer
alan cümle kapısının doğu ve batısırKİaki pencerelerinin
yaklaşık 40 cm. kadar üzerine yerleştirilmiş sütun başlık
larına dayanarak ileri sürmek mümkündür.

8.

Çift sütun kullanımı, 1779-93 yılları arasında inşa edilen
Yozgat Çapanoğlu dış camii hariminde de görülür. Ça
panoğlu Camii için Bkz.Arık, R."Yozgat Çapanoğlu Ca
mii", Önasya, 7/74, Ekim, 1971; DURI, M."Yozgat Ça
panoğlu Camii ve Vakfiyeleri", Vakıflar Dergisi, C.XIII, Ankara, 1981, s.71; Acun, H . , Yozgat ve Yöresi Türk
Devri Yapılan", Vakıflar Dergisi, C.X1II, Ank., 1981,
S.411, Sözen, M., Türk Mimarisinin Gelişimi vc Mi
mar Sinan, lst.l976.s.299; Arık.R, Batılılaşma D ö 
nemi Anack»luTasvir Sanatı, Ankara, 1988, s.27.

9.

Korint tarzı sütun başlığı daha çok Barok d ö n e m d e kul
lanılmaya başlar. Bkz.Kuban, D., Türk Barok Mimari
si Hakkında Deneme, Ist.1954, s.l34.

10. Üçgen alınlık uygulaması Talaş Han Camii, Kayseri-Pınarbaşı'ndaki Aziziye Camiinde ve Kayseri'de geç dö
nemde yapılan kiliselerde de görülmektedir, istanbul'daki
bazı geç dönem yapılarında (Kasımpaşa Camii kebiri-Aksaray Valide Camii) üçgen alınlık bulunmaktadır. Bkz.
Esemenli, D., "Baldaken Tarzındaki Camilerin Geç Os
manlı Devrindeki Görünümleri Üzerine", S a n a t T a r i h i
Araştırmaları Dergisi, S.8, 1st.1990, s.55.

Reşâd ederdi görse takın tavus-ı bag-ı 'Aden
EDcema'at vacib oidu sizlere itmek du'a
Ba-hususbö\;le rr)u'aUa mahedi hub var iken
Bende-i zihni hame-i cüberle icazdım tarihin
Et eda beş vaktini bu cami'-i valada sen.
1277

Anlamı:
. Alemlerin ruhu Padişah Sultan
/Allah'ın gölgesi peygamberin vekili

Mecid

. Saı;esinde Kaiıseri sakinleri bu yüce / Ca
miin tamirine keselerinden katkıda bulundular
. Öyle güzel süslendi ki, döndü
bahçeye
her yeri / Takını (kemerini) görseydi cennet ba
ğının tavusu onu gösterirdi.
. Ey cemâat vacip oldu sizlere dua etmek /
Özellikle böyle sevgi dolu mabet var iken
. Ben de zihni hame-i güberle yazdım tari
hini/Sen de et beş vaktini bu camiye daim
mekân
1277 (M. 1860)
H.1277 (M.1860) senesinde onarılan camiin
ilk inşa tarihi hakkında kesin bilgimiz olmamakla
birlikte Sadrazam Bayram P a ş a n ı n H . 1047
(M.1637) tarihli vakfiyesi^^ Talas'daki bir mescidden bahsetmektedir. Talas'da Osmanlı döneminde
yapılan Ali Saib Paşa Camii ile Han camiiierinin
kesin yapılış tarihini gösteren kitabeleri günümüze
sağlam olarak gelebilmiştir. Bu yüzden adı geçen
vakfiyedeki mescidin büyük bir ihtimalle Harman
Camii olması gerekir. Çünkü Harman Camii'nin
üzerinde yer alan H. 1277 tarihli tamir kitabesi de
bu caminin diğer camilerden daha önce yapılmış
olduğunu göstermektedir.
Caminin harimine yuvarlak kemerli kapı
açıklığından geçilerek girilmektedir. Harimin içeri
si korint başlıklı dört sütuna atılmış sivri kemerlerle
üç sahna aynimıştır (Res.4). Dört sütunun oluştur
duğu kare mekanın üzeri kubbeyle örtülmüştür.
Kubbeye geçiş köşelerde pandantiflerle sağlanmış
tır. Pandantiflerin ortasındaki madalyonların içeri
sine dört halifenin isimleri yazılarak etrafı çiçek
motifleri ile tezyin edilmiştir (Res.5). Oldukça yük
sek tutulan dairevi kubbe kasnağına alçı şebekeli
ve renkli camlarla süslü sekiz adet pencere açılmış
tır. Kubbe kasnağının eteği, boydarı boya dolaşan
iki yazı kuşağı ile tezyin edilmiştir. Üstteki kuşakda mavi zemin üzerine beyaz renkte Ayet-el Kürsi,
alt kuşakta ise beyaz zemin üzerinde siyah yazıyla
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 24 Peygamberin adı
yazılıdır (Res.5). Kanımızca bu isimlerin yazılış se
bebi, camiin tamirine geniş bir halk kitlesinin katıl
mış olmasından kaynaklanabilir.
Kubbenin etekleri ise üçgen dilimlerden olu
şan plastik süs kuşağı ile dekore edilmiştir.
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Kubbenin oturduğu korint başlıklı dört sütu
nun kemerierinden başka, yine sivri kemer hüviye
tinde sekiz adet daha kemer atılmıştır (Res. 6). Bu
kemerler harimin bütün cephelerinde duvann yü
zeyinde 18-20 cm. çıkıntı yapan plastriara otur
maktadır. Bu plastrlar dışanda kuzey cephe hariç,
bütün cephelerde mevcuttur. Harimin üst örtüsü
bu kemer atılımına göre biçimlenmiş olup mihrab
önü ve giriş kapısı önündeki mekanlar manastır
tonozla örtülmüştür. Harimin kuzeydoğu, kuzeyba
tı, güneydoğu ve güneybatıdaki mekanlannın üzeri
sivri, kubbenin doğusundaki ve batısındaki mekan
ların üzerinde beşik tonozla örtülüdür. Mihrab
önünde bulunan manastır tonozun göbeği bu dö
nem üslubunu yansıtan kıvnk dal ve çiçek motifleri
ile bezenmiştir. Mihrab nişi üzerindeki pencere ke
merinin kenannda ve alınlığında da aynı bezeme
görülür.
Caminin ahşap minberi, mihrabı ve vaiz kür
süsü yakın bir tarihte yapılan onarım sırasında ye
nilenmiştir (Res.6).
Kadınlar mahfili de yakın bir tarihte yapılmış
tır (Res.7).
Giriş holünün sacında ve solundaki sekiler
zeminden 30 cm. yüksek tutulmuştur.
Harman Camii baldaken tarzında yerleştiril
miş kubbesi ve mekan biçimlenişiyle Talaş Ali Saib
Paşa Camii (1886), Pınarbaşı Aziziye Camii
(1903), Adıyaman Ulu Camii^^ (i863) ve Bursa
Kayan Camii-'^ (1873)'nG benzer. Bu plan tipinin
Anadolu öncesi ilk ömegi olarak XI. yüzyılda Karahanlılar zamanında yapılan Kışlak Hazara Ca
miini de zikredebiliriz.^^
2. A Ü SAİB PAŞA CAMİİ*
Kiçiköy mahallesindeki Ali Saip Paşa^^ Ca
mii, kendi adıyla anılan cadde üzerindedir (Res. 8).
H . Karapaça, H., "Kayseri Mevlevihanesi Vakfı", Erciyes
Dergisi,S.68, Kayseri, 1983,s.34.
12. Anonim, Türkiye'de Vakıf Abideler vc Eski Eser
ler, C.I, Ank.1983. s.72.
13
14.

Anonim, Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eser
ler, C l l l , Ankara, 1988,5.112.
Aslanapa, O, Türk Sanatı, 1st.1984,5.20.

n

Burada şu konuyu açıklamakta yarar görmekteyiz. İster
camiin adı, ister camiin bulunduğu caddenin ismi olsun,
bir yanlışlık sonucu olarak Ali Saib Paşa yerine Ali Sait
Paşa olarak geçmektedir. Bunun düzeltilmesini temenni
ederiz.

15

Ali Saib Paşa, Talas'da doğmuştur. Fakat kesin olarak
doğum tarihi biünmemektedir. H.1256 (M.1839) Mcktcb-i Fünun-i Harbiye'ye girmiştir. Okulu tamamlayarak
Erkan-ı Harb (Kuruma) sınıfından mezun olmuştur.
H.1290 (M. 1873) tarihinde mareşal rütbesini almıştır^
Sırbistan muharebesinde bulunduktan sonra H . 1302
(M 1884) yılında Seraskerliğe atanmıştır, iyi bir idareci
yufka yürekli ve yiğit bir kişi olan Ali Saib Paşa, H. 1309
(M 1891) yılının muharrem ayının 15'inde geçirdiği kalp
krizi sonucu vefat etmiştir. Mezarı istanbul da Sultan
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Güney-Kuzey istikametinde dikdörtgen bir
plana sahip olan camiye (Plan 2) avlu duvarının
batısına açılmış ve inşa edildiği dönemin bezeme
üslubunu yansıtan üçgen ahnlıklı bir kapıdan girilir
{Rcs.9). Köşelerde kabaralarla nihayetlenen bu üç
gen alınlığın içi kabartma olarak işlenmiş güneş
sembolü ve imparatorluk armasıyla bezelidir. Kö
şeleri oyulmak suretiyle yivlendirilen kapı sövelerinin üzerinde bulunan kapı ientosunun içerisi ayyıldız ve kıvnk dallarla bezenmiştir.
Betonarme ile örtülü olan son cemaat mahal
li yakın bir tarihte inşa edilmiştir.
Camiin beden duvarlannın üst kısmı kademe
li üç sıra silme ile hareketlendirilmiştir. Camiin mi
naresi harimin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır.
Kare kaideden Türk üçgenleri ile pabuçluk kısmı
na geçilmekte, pabuçluktan da silme bir bilezik ile
gövdeye geçilmektedir. Minarenin bodur gövdesi
şerefe altına kadar sade bir şekilde devam etmekte
olup şerefe altı ve korkulukları da çok sadedir. Yukan doğru incelen petek kısmı bir taş bilezik ile nihayetlenmekte olup üzerine taş külah yerleştiril
miştir. Külahın tepesine ise alem ve paratoner ko
nulmuştur (Res.8).
Avlunun güneybatısındaki merdivenle mina
reye ve harimin içerisindeki kadınlar mahfiline çı
kılmaktadır.
Dışarıda avlunun kuzeybatı köşesine de bir
çeşme yerleştirilmiştir.
Camiin harimine, muhtes son cemaat mahal
linin kuzey duvannın ortasına açılan kapıdan girilir.
Bu kapı üzerine yerieştirilen H. 1304 (M. 1886)
tarihli (65x120 cm) ölçüsündeki kitabe, yeşil ze
min üzerine altın şansı ile nestalik tarzda yazılmış
olup ikişer mısralık altı satırdan müteşekkildir. Kü
çük ebadlı konsol ve silmelerle çerçevelenen mer
mer kitabenin üzerinde kabartma olarak işlenmiş
lale ve kıvrık dal motifleri yer alır (Res. 10).
Kitabenin Arapça Yazılışı:

Okunuşu:
Nûr-i wihrâb-ı zafer Şâh-ı
Hamîdü'ş-Şi^emin
Murtazâ-menkabe Ser asker Sâib Pâşâ
Peyrev-i azm-i hüdâ-perver-i
Şâhânesidir
Arz-t âsâr-ı diyânetde bilâ re\;b ü riyâ
îşte bu Câmi' iken çeşm-i cihanda pinhân
Çok zamandan beri mânende-i nûr-i mâ'nâ
Yeniden e\;\edi ihy^âsma sarf-ı hinnmet
Himmeti var olan celbetdi o Hakan'a dü'â
Tâ ola ziver-i âzân-ı cihan bâng-i Ezân
Bâb-ı icIâli ola Kıble-i hâcât-revâ
Ser-fürû etdi bu târihe cemâ'at Muhtar
Kıldı bu Mescidi te'sis Ali Sâib Pâşâ
(1304) (1887-1888)
Anlamı:
. Zafer mihrabının ruhu olan, öugüye değer
huy/u şah Abdül Hamit Hz. Ali meziıjeth seras
ker Saib Paşa
. Dindarlık eserleri ortaı^a koyma hususun
da Padişah'm hida\;et bes/eyen azminin şüphe
edilmeı^ecek ue riaı^etsiz bir takipçisidir.
. İşte bu cami çok zamandan beri mana ru
hu gibi cihanın gözünden gizli iken
. Yeniden canlanmasına o himmet etti. Himeti var olsun, çünkü o hakana dua kazandırdı.
. Ezan sesi cihanın kulaklarının süsü
müddetçe ı/üceliğin kapısı ihti\^açların
olması münasiptir.

olduğu
kıblesi

. Muhtarın tarihine cemaat baş e\;di.
mescidi Ali Saib Paşa inşa etti.
1304/M.

Bu

1887

Camiin harimine yuvarlak kemerli kapı açıklı
ğından geçilerek girilmektedir. Kuzey-güney is
tikametinde dikdörtgen bir plan arzeden
harimin içerisi dört sütuna atılmış sivri ke
merlerle üç sahna ayrılmıştır. Bu sütunlar ge
rek aşağıdan yukarı doğru incelişleri, gerekse baş
lıklar ile dor nizamını hatırlatmaktadır (Res.11).
Sütunlara oturan sivri kemerlerin oluşturduğu mer
kezi mekanın üzeri kubbe ile örtülmüştür. Diğer
sahınlardan daha geniş tutulan orta sahnın merke
zine yerleştirilen kubbeye geçiş köşelerde pandan
tiflerle sağlanmıştır. Kubbenin oturduğu poligonal
yüksek kasnagın^^ her cephesine sekizgen biçimli
Mahmut Hanın Türbesinin bitişiğindedir. (Bkz.Mehmet
Süreyya, SiciU-i Osmani, CIÜ, istanbul, H.1319, s.
581; Ahmet Nazif Efendi, Kayseri Meşhurları. (Kayseriyye Meşâhlri), Metni sadeleştiren; Diriöz, (M.Kayseri,
1991,5.88) Ali Saib Paşa doğum yeri olan Talaşa cami,
hamam türbe ve iki adet çeşme yaptırdığını belirtir.
16. XVIII-XIX. yüzyıl Osmanlı mimarisinde cephelerde silme
kullanımındaki artış ve mimariye şakuli bir görünüm ka
zandıran yüksek kasnak Barok dörıem özelliğidir.
Bkz.Kuban. D., Türk-lslam Sanatı Üzerine Dene
meler, Ist.1982, s.117-119.
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pencereler açılmıştır. Bu pencereler alçı şebekeli
dışan doğru taşıntı yapan üç silme sırası, camiinin
olup renkli camlarla tezyin edilmiştir (Res. 12).
bütün cephelerini dolaşmaktadır. Alt kat, kapının
Pandantiflerin etrafı Turkuaz renkli şeritle sınırlan
sağında ve solunda yer alan düz lentolu birer, gü
dırılmış olup ortadaki madalyonların içerisinde
ney yöne açılan iki pencere ile aydınatılmaya çalı
dört halifenin isimleri yazılıdır. Pandantiflerin kub
şılmıştır (Res. 17). Alt katın hangi amaçla kullanıl
beyle birleştiği silme ile pandantifin merkezindeki
dığı hakkında kesin bilgimiz olmamakla birlikte,
madalyonların çevresi san renge boyanmış yaprak
Sıbyan Mektebi olarak kullanılmış olabileceği ka
ve çiçeklerle bezenmiştir. Burada olduğu gibi
naati bizde hakim olmuştur. Günümüzde bu meka
XV11I-XIX. yüzyıl Osmanlı sanatında çok yoğun
nın içerisinde duvara oyulmuş bir mihrab ve vaiz
olarak karşımıza çıkan buket halinde çiçek tasvirle
kürsüsü bulunmaktadır.
ri bulunmaktadır^'' (Res. 13).
Camiin minaresi son cemaat mahallinin gü
Kubbe ağırlığını duvarlara aktarmak için du
ney doğusuna bitişik olarak kesme taştan inşa edil
varlarla sütunlar arasına dogu-batı istikametinde
miştir (Res. 18). Türk üçgenlerinin ters ve düz ola
sivri kemerler atılmıştır. Bu kemerier duvardan ha
rak ycrieştirilmesi ile oluşan kaideden pabuç kısmı
fif çıkıntı yapan plastrlar üzerine oturmaktadır.
na bir silme ile geçilmektedir. Poligonal pabuç kıs
Kubbenin yükünü taşıyan kemerlerin üzeri kahve
mına bir silme ile geçilmiştir. Poligonal pabuç kıs
rengi ve devetüyü renkleriyle dönüşümlü olarak
mından da ikinci bir silme ile minarenin gövdesine
boyanmıştır. Camiin kubbeli bölümü dışındaki megeçilmektedir .Yukarı doQru incelen gövdenin güney
kanlann üzeri sonradan yapıldığı anlaşılan kirişler
kısmına yer yer mazgal pencereler açılmıştır. Şe
le örtülmüş olup üzeri düz damdır.
refenin yaklaşık 60 cm. kadar altında da bir taş bi
lezik yer almaktadır.Şerefenin alt kısmı üçgen dilim
Camiin harimi dogu ve batı cephelerinde
lerden oluşan plastik süs kuşağı ile dekore edilmiş
üçer, güney ve kuzey cephelerinde ikişer pencere
tir. Şerefe korkuluklan sade bırakılmıştır. Minarenin
ile aydınlatılmıştır. Dışanda düz lentolu olan pen
silindirik petek kısmı bir bilezik ile nihayetlenmekcereler içeride yuvariak kemeriidir. Aynca mihra
te olup üzerine taş külah yerleştirilmiştir. Külahın
bın üzerinde ve buna paralel olarak harimin kuzey
tepesine alem ve paratoner konulmuştur.Minareye
duvannda da birer adet yuvarlak pencere yer al
son cemaat mahallinin dogu duvannın kuzeyinde
maktadır. Bu pencereler de kubbe kasnağında ol
yer alan düz lentolu bir kapı ile çıkılmaktadır.
duğu gibi alçı şebekeli ve renkli camlıdır.
Caminin dış cephe duvarlan saçak seviyesin
Harimin güney duvarının ortasında yer alan
de iki sıra silme ile nihayetlenmektedir. Kuzey
beş köşeli mihrap ile güneybatısında yer alan min
cephe hariç diğer üç yönde askı kemerlerinin üze
ber yakın bir tarihte yapılmıştır (Res. 14).
rine üçgen alınlıklar yerleştirilmiştir (Res. 19). Kub
beyi taşıyan kemerierin oturduQu köşelerdeki
Harimin kuzeyinde yer alan kadınlar mahfili
ayakların üst kısmına ağırlık kuleleri konulmuştur.
de muhtestir (Res.11). Bu mahfilin altındaki giriş
Üzerleri minyatür kubbelerle örtülü olan agıdık ku
kapısının sağında ve solunda zeminden, 30 cm.
lelerinin tepelerinde alemler bulunmaktadır. Ağır
kadar yükseltilmiş sekiler çevresi, demir korkuluk
lık kulelerinin büyük ebadlı yapılmış olması deko
larla çevrilmiştir.
ratif amaçdan ziyade statiktir.
3. HAN CAMİİ
Poligonal yüksek bir kasnağın üzerine oturan
kubbenin üzeri taş malzeme ile dekoratif olarak
Tablakaya mahallesinde bulunan Han Camii,
kaplanmış olup tepesine bir alem yerie^irilmiştir.
arazinin eğiminden kaynaklanan mecburiyetten
dolayı düzgün kesme taştan iki katlı olarak inşa
edilmiştir (Res.15, Plan 3-4).
17. Osmanlı Sanatında özellikle Lâle Devrinden sonra çok
Camiin avlusuna son cemaat mahallinin dogu
cephesine bitişik olarak yapılmış üçgen alınlıklı düz
lentolu kapıdan girilmektedir. Üçgen alınlığın çev
resi değişik kademelerdeki silmelerle hareketlendi
rilmiş, içerisi değişik motiflerie işlenmiş olup inşa
edildiği devrin bezeme üslubunu yansıtmaktadır.
Düz lentolu kapı açıklığının üst kısımları köşelerde
çiçek motifleri ile tezyin edilmiştir.
İki katlı olarak inşa edilen cam.iin alt katına,
batı cephesinin ortasında yer alan yuvariak kemer
içerisine yerleştirilmiş düz lentolu kapıdan giril
mektedir. Kapının üzerinde ise yuvarlak kemerli
bir pencere yerieştirilmiştir (Res. 16). Yuvariak kemerii kapı, yan ve üst kısımlarda duvara gömül
müş yarım sütunceler ile sınıriandırılmıştır. Bu ka
pının üzerinde alt katla üst katın ayrıldığı bölgede

sık olarak karşımıza çıkan çiçek tasvirlerinin en zengin
örne§;ne III.Ahmet'in Topkapı sarayında yaptırdığı "Ye
miş Odası" olarak bilinen odanın duvarlarında rastlanır
(Bkz. Aslanapa, O , Osmanlı Devri Mimarisi, 1st.
1986, s. 372). Esasen Osmanlı Sanatı içinde Batılılaşma
dönemi olarak adlandınlan XV111. yjzyıl, tam anlamıyla
batılaşmadan ziyade bu sürecin başlangıcı olarak değer
lendirilir {Bkz.Arel, A , XVIII. Yüzyıl İstanbul Mima
risinde Batılaşma Süreci, I s t . l 9 7 8 , s . l 0 4 ) . Daha ön
ce minyatürde gördüğümüz çiçek resimleri, XVlii. ve
XIX. yazyıl içinde yapılan pek çok dini ve sivil mimarlık
örneğinde dc karşımıza çıkmaktadır (Bkz.Demiriz, Y . ,
Osmanlı Kitap Sanatında Natüralist Üslupta Çi
çekler. 1st.1986, Renda, G . , Batılaşma D ö n e m i
Türk Resim Sanatı, 1700 1850, Ank. 1977). Bu du
rum, mimariden ziyade bezemeler açısından bu d ö n e m
üslubunun başkent dışında da kabul görüp bcğinildiğini
gösterme ktedir {Bkz.Eyice, S., "XVIII. Yüzyılda Türk Sa
natı ve Türk Mimarisinde Avrupa Neo-Klasik Üslubu,
•Sanat Tarihi Yıllığı, S.iX-X., 1st, 1981.S.166).
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Camiin iki katlı son cemaat mahalline
ku
zey cephenin ortasında yer alan düz lentolu bir ka
pıdan girilmektedir. Bu kapının üzerinde yuvarlak
kemerli bir pencere yer alır. Son cemaat mahalli
ne girişi sağlayan kapının sağında ve solunda bi
rer, ikinci katta üç; batı cephede ise, 1 ait katta 1
üst katta olmak üzere toplam 7 adet düz lentolu
pencereler ile aydınlatılmıştır. Son cemaat mahal
linin üst katına (dışarıdan) kuzeybatı cephedeki düz
lentolu kapıdan çıkılmaktadır. Alt katı giriş olarak
kullanılan son cemaat mahallinin üst katı kadınlar
mahfili olarak düzenlenmiştir. Son cemaat mahal
linin alt ve üst katlannın üst örtüsü düz damdır.
Son cemaat mahallinin güney duvannın orta
sında yer alan cümle kapısı yuvarlak kemerli ola
rak düzenlenmiştir (Res. 20). Kemer kilit taşı akantüs yaprağı şeklinde biçimlendirilmiş olup kemer
taşlan dönüşümlü olarak yeşil ve gri renklerle bo
yanarak mermer havası verilmiştir. Kapı lentosunun doğu ve batısına dor tarzında sütunceler yer
leştirilmiştir. Bu sütunceler de açık yeşil, kahveren
gi ve kırmızı kanşımı bir renkle boyanmıştır. Sütun
başhgı üzerinde akantüs yapraklı konsol başlıklan
vardır.
Kapı kemeri üzerinde yer alan 117x101 cm.
ebadmdaki iki mısralık yedi satırdan oluşan kitabe
(Res. 21) beyaz mermer üzerine altın sırmalı ola
rak celi sülüsle yazılmış olup H. 1316 (M.1899)
tarihlidir. Kitabenin alt kısmının sağında ve solun
da kabartma olarak gülbezek biçimli kabaralar yer
leştirilmiştir.
Kitabenin Arapça Yazılışı:

Ki' asr-ı devletidir gtbta-bahşa]^-ı kamu a'sar
Bu kutbun himmeti kudsfyyesidir // sebilillah
Hazaran-i ma'bed ü dergâh o/ub inşa'ıy/e
i'mar
Mülukun eserine lâzımdır elbet iktifa etmek
Sa'adetler buyurmuş çünki ana Ahmed-i
Muhtar
Onunçun hazret-i Derviş Efendi eyledi ken
di namına
Rıza'yı Hak için bu ma'bedi çün rauzatu'l-ebrar
Okundukça uti'u ayeti mihrab u minberde
Salat-ı hamseye durdukça saf saf zümret~i
ahyar
Huda banisine ecr i cezili eylesin ihsan
Bi-hakk-ı sürür 'ilm bi-cah-ı ilahi'l-athar
N'o/a dergahına yazılsa Re'fet bu güher tarih
Yapıldı ümmet-i beyzaya ziba cami'u'l-enuer
1316
Ketebehu Re-isül Hattatin
Muhsin Zade es-seyyid Abdullah
Anlamı:
. Mümin/erin emiri zamanın en
büyüğü
(ermişi) Abdülhamit Han Ki, deulet-i zamanın
da halkt saadetler içinde kıldı.
. Zamanın en büyüğü olan bu ermişin him
met i sayesinde / Allah rızası için binlerce cami
ve dergah imar edildi.
. Meliklerin eserlerini lazımdır elbet takib
etmek / Mutluluklar buyurmuş çünkü O'na Ah
med-i Muhtar
. Onun için Hz. Derviş Efendi eyledi kendi
namına / Hakkın rızası için bu mabedi inanan
lar bahçesine dönüştürdü

j

JLİ,.^ tit^^ j^i.,^j^j*X

tS

. Mihrab ve minberde okundukça
rime itaat ediniz) / Beş vakit namaza
seçilmiş kişiler saf saf

(Ayetle
durdukça

. Allah yaptıranına sonsuz ecir (sevap) ve
ihsan eylesin / Temizlerin ilâhı her şeyi bilen
Hakkın mutluluğu için
. Bu dergâha rafet yazdı bu güher tarihi /
Yapıldı temiz ümmete bu güzel, nurlu cami
, cu.-.:^,» <

^-y-'< j J - J ^

"^^VJ-

Yazan: Hattatların
yid Abdullah

reisi Muhsinzâde

Es-se-

Sene 1316
Han Camii Anadolu Türk Mimarisinde XIII.
yüzyıldan bu yana kullanılan merkezi plan şeması
na sahiptir.
18. Mahfillerin iki katlı düzenlenmesi ve rampayla çıkılması
XVIIl-XIX.yüzyıl özelliği olarak kabul edilmektedir
(Bkz.Kuban, D., Türk ve Ulam Sanatı Üzerine De
nemeler, istanbul, 1982,s.ll9).
19. Tek kubbeli merkezi plân şeması Türk mimarisinde aşa
ma aşama gelişerek Selimiye Camii ile zirveye çıkmış bir
uygulamadır. Türk mimarisinde ilk örneklerine Kışlak
Hazara ve Talhatan Baba camilerinde (bkz.Aslanapa,

*JLI(

J^rt-^JI « J I JH>-**-«

mid £miru7-mü'minin
Okunuşu:
Hanın
kutb-ı zaman 'Abdul-Ha-
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Camiin harimine yuvarlak kemerli bir kapı ile
arasından çıkmış asma tasviri görülmektedir. As
girilmektedir. Kare mekanlı ibadet kısmı sivri kemanın gövdesi kahverengi, üzüm salkımları ise
merier üzerine oturan bir kubbe ile örtülüdür. Kub
mor renge boyanmıştır.
beyi taşıyan sivri kemerier duvar köşelerinde, du
vara bağlı bodur ayaklar üzerine oturmaktadır.
Camiin tamamen ahşaptan yapılmış minberi,
Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır (Res. 22).
harimin güneybatı köşesinde yer almaktadır (Res.
Cami kubbesini taşıyan sivri kemerierin oturduğu
26). Minberin ahşap aynalık kısmının üzerine üç
ayaklann bodur olması, pandantiflerin daha aşağı
adet değişik boyutlardaki şemse motifli kabartma
dan başlamasına neden olmuştur. Bu durum camiolarak işlenmiştir. Minberin korkulukları da tama
inin iç mekanına masif bir görünüş kazandırmıştır.
men ahşaptan yapılmıştır. Şerefenin taht kısmı
önde ve arkada yer alan ikişer sütunun üzerine
Kubbenin oturduğu yüksek kasnak üzerine
oturmaktadır. Kare bir plan üzerine oturan taht
12 adet yuvarlak kemerli pencereler açılmıştır.
köşkünün yukansı oktogonal bir kasnağın taşıdığı
Pencerelerin tam ortasına gelecek şekilde kasna
pramidal bir külahla örtülmüş olup, tepesine bir
ğın duvartannın üzeri vazodan çıkan çiçek ve kıv
alem yerleştirilmiştir.
rak dal motifleri ile tezyin edilmiştir. Kasnağın alt
etekleri ise boydan boya üçgen dilimlerden oluşan
Kuzey yönde sivri kemerin gerisinde yer alan
plastik süs kuşağı ile dekore edilmiştir. Bu plastik
kadınlar mahfilinin harime açılan yüzü insan bo
süs kuşağının altındaki silme de boydan boya çi
yundan yüksek ahşap bir kafesle kapatılmıştır.
çek motifleri ile süslenmiştir (Res.23).
Giriş kapısının bulunduğu sivri kemerli, derin
Köşelerdeki pandantiflerin çevresi birbirini ta
ce nişin sağında ve solunda 30 cm. yüksekliğinde
kip eden çiçek motifleri ile çevrilmiş olup, pandan
sekiler yer almaktadır (Res. 27).
tifin alt kısmına bir çiçek, ortasına gelecek şekilde
Oktay, Türk Sanatı, istanbul, 1984,s.20) rastladıgtmız
ki dört madalyonun içerisine de dört halifenin
bu şemanın Anadolu'da daha da gelişeceği izlenimini ve
isimleri yazılarak bu madalyonların çevresi de çi
ren örnekleri XII!. yüzyılda Konya'da yapılan mescidlerçek ve bitki motifleri ile süslenmiştir (Res. 22).
dir (Bkz.Katoğlu, M., "XIII. yüzyıl Konya'sında bir cami
Ana örtünün yükünü taşıyan kemerlerin üzeri
kirli beyaz, pembe ve açık yeşil renklerle dönü
şümlü olarak boyanmıştır (Res. 24).
Harimin dogu ve batı duvanna üçer, kuzey ve
güney duvarlanna ise ikişer pencere açılmıştır. Bu
pencereler içeride yuvarlak kemerii nişler içerisine
alınmış, dışarıda dikdörtgen çerçevelerle sınıriandınlmıştır. Camiin bütün cephelerinde askı kemer
lerinin kilit t a ş l a n altına gelecek şekilde pen
cereler açılmıştır.
Harimin güney cephesi diğer cephelere oran
la daha fazla tezyin edilmiştir (Res. 24). Yanm dai
re şeklinde güney duvara oyulmuş mihrab nişinin
üst kısmı mavi rengin hakim olduğu perde ve kan
dil motifleri ile dekore edilmiştir.^'^ Mihrap nişinin
zeminden 1 m. kadar yukansmda malakâri havası
verilmiş kıvnk dal ve kenger yaprağı motifi bir şe
rit olarak işlenmiştir. Bu şeridin üst kısımları
bugün çoğu silinmiş olan stilize edilmiş çiçek tas
virleri ile bezenmiştir (Res. 25). Mihrap nişinin do
ğu ve batısındaki pencerelerle, mihrap nişi arasın
da kalan duvarlarda sütun üzerine yerleştirilmiş va
zoda çiçel^-^ tasvirleri vardır. Buradaki bezemeler
camiin diğer bölümlerine nazaran daha detaylıdır.
Özellikle korint tarzı sütun başlığı ve başlık üzerin
deki vazoda bulunan detaylar daha da belirgindir.
Vazo içerisinde tomurcuk ve açmış halde gül ve
sümbül çiçeği tasviri vardır (Res. 25). Mihrap nişi
nin üzerinde ve yuvarlak pencerenin altında kıvrık
dallarla çerçeveye alınmış madalyon içerisinde gül
tasviri vardır. Bununla beraber, bu kıvrık dalların

grubjnun plân tipi ve Son Cemaat Yeri", T ü r k Etnog
rafya Dergisi, S.IX, Ankara, 1967, s.87). Beylikler
devrinde özellikle Manisa Ulu Camii (Bkz.Öney, G.,
Beylikler Devri S a n a t ı , Ankara, 1989) ile bir ilerleme
sağlanmış, Osmanlıların ilk döneminde de Bursa Alaaddin Camii (1335) (Bkz.Türkiye'de Vakıf Abideler ve
Eski Eserler, C.lll, Ankara, 1983, s.l4), "Tuzla Hüdavendigar Camii" (Yenişehirlioğlu, F., Tuzla Hüdavendigar Camii, Rölöve ve Restorasyon Dergisi. S.6,
Ankara, 1987, s.9) gibi küçük ebatlı camilerde kullanıl
dığı gibi, Mudurnu Yıldırım Bayezıt Camii'nde olduğu gi
bi daha büyük mekanlarda kubbeyle kapatılmıştır. Niha
yet Edirne Üç Şerefeli ve Eski Fatih Camii (Bkz.Aslanapa, O., O s m a n l ı Devri Mimarisi, istanbul, 1985) ile
başlayan gelişme, Sinan'ın Süleymaniye, Edirnekapı
Mihrim.ah ve Selimiye Camileri (Bkz.Kuran, A, Mimar
Sinan, istanbul 1986) ile zirveye çıkar
Anadolu Türk mamarisinde çok rağbet gören bu şema
başkentte olduğu kadar, başkent dışında da günümüze
kadar kuUanılage'lmiştir. Kitabe ve vakıf kayıtlarına göre
(1818-1824) yıllarmda yapılan Gümrükçü Osman Paşa
Cam.ii (Bkz.Ukıçam, A., "Arapgir Gümrükçü Osman Pa
şa Camii Hakkında" Vakıflar Dergisi, C,XX, Ankara,
1988, s. 129), Hacı Bektaş Veli manzumesi içinde XIX.
yüzyılda yapılan Tekke Camii (Bkz.Akok, M,, Hacı Bek
taşi Veli Mimari Manzumesi", T ü r k Etnografya Der
gisi, S.X, Ankara, 1968,s.39) Han Camii ile aynı yüz
yılda yapılmış başkentin dışındaki benzerin'^ olarak zikre
dilebilir.
20. Mihrapta kalem işi perde ve kandil motiflerinin kullanıl
ması XVIII.yüzyıldan sonra görülen bir özelliktir (Bkz.
Renda,G.. Batılılaşma D ö n e m i Türk Resim Sanatı,
1700-1850, Ankara, 1977; Arık, R., Batılılaşma Dö
nemi Anadolu Tasvir S a n a t ı , Ankara 1988).
21. Vazoda çiçek tasvirleri minyatürlerde bulunmakla bera
ber lâle devrinden sonra dini ve sivil mimaride de klişe
leşmiş bir tezyini kalıp olarak kullanılagelmiştir. Anado
lu'dan bir örnek olarak Bkz. Uysal, A.O., "Bolvadin'de
Bir Lâle Devri Eseri Ağılönü Çeşmesi", A.Ü.D.T.C.F.
Dergisi, C.XXXII, s.1-2 Ank. 1988
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Anlamı:

1. ESMA HANIM TÜRBESİ
Bahçelievler mahallesinde bulunan Talaş me
zarlığının içerisinde yer alan Esma Hanım Türbesi,
tamamen kesme taştan inşa edilmiştir (Res.28).
Sekizgen planlı türbenin üzeri asker miğferine
benzetilmiş bir kubbe ile örtülerek tepesine taş
alem yerleştirilmiştir. Sekizgen planlı türbenin kö
şelerine duvardan öne doğru çıkıntı yapan payan
dalar yerleştirilmiş olup, tepelerine de kulecikler
konulmuştur (Plan:5).
Cephesi üç kademeli olan türbenin ilk kade
mesi yatay olarak konulmuş bir sıra kesme taşla
kesilmiştir. Bu bir sıra yatay kesme taşın üzerine
ise her cephenin ortasına gelecek şekilde dikdört
gen birer pencere yerleştirilmiştir. Bu pencereler
taş şebekelidir. Bu pencerelerin 30 cm. kadar üze
rinden başlayan ve köşelerdeki payandalar arasına
atılan bir silme ile cephe, ikinci kademeye bölün
müştür. Bu silmenin üzerinde yer alan köşelerdeki
payandalar, stilize başlıklarla hareketlendirilmiştir.
Bu stilize başlıklann üzerine oturan sagır yu
varlak kemerlerin içerisine, yuvarlak formlu pen
cereler açılmıştır. Bu kemerlerin üzerinde ise dışan
dogm taşıntı yapan kalın silmelerle türbenin üst
kısmı tamamlanmıştır.
Türbenin doğu cephesinde yer alan üstte, sa
ğır kemerin içerisindeki mermer üzerine talik yazı
ile yazılmış iki mısradan ve dört satırdan oluşan ki
tabesi yer alır. Kitabe yanlarda ve üst kısımda kon
sollarla sınırlandınlmış olup, üstte bulunan konso
lun üzerinde kabartma olarak işlenmiş çiçek motifi
görülmektedir (Rcs.29).
Kitabenin Arapça Yazılışı:
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. Üzerine sonsuz rahmet olsun ismetli Saib Paşa'nın Mihriban annesi Hz. Esma Hanım'a
. Bu cihandan ikiyüzsekseniki (sahnda)* el
çekip kabri kendine mesken kıldı.
. Oğlu serasker Saib himetle üstüne
türbe yapıp ruhunu etti ihya.

bir

. Muhtar, karşılıksız olarak yazdı bu akıcı
tarihi Ali Saib Paşa da yaptı bu yüce türbeyi
1307
Türbede sandukanın bulunduğu üst mekan ile
mumyalık kısmına giriş kapısı yoktur. Güney yön
de türbenin alt kısmından sökülen taşlardan açılan
küçük bir delikten sandukanın bulunduğu üst bölü
me girilmektedir. Tamamı taştan olan sandukanın
yan kısımlan ile ön kısmı değişik formdaki gülbezek motifleri ile tezyin edilmiştir (Res.30).
C- HAMAMLAR
1- A l i SAlB PAŞA HAMAMI
Harman mahallesi, Müsteşar caddesi üzerin
de bulunan hamam güney-kuzey istikametinde
kesme taş malzeme ile inşâ edilmiştir (Res. 31).
Hamamın hiçbir yerinde yapım kitabesi bulunma
maktadır 22 (Plan 6-7).
Hamama giriş, kuzey cephesinde yer alan
mekânın ortasına açılan düz lentolu bir kapı ile
sağlanmıştır. Bu mekan yaklaşık olarak 404X547
cm. ölçülerindedir. İki katlı olan bu bölümün üst
katına aynı bölümün batısında yer alan demir bir
merdivenle çıkılmaktadır. Aslında hamama girişi
sağlayan orijinal kapı, hamamın bugün soyunma
kısmı olarak kullanılan mekanın doğusunda yer al
makta idi. Bu kapı günümüzde doldurularak iptal
edilmiştir (Res. 32). Daha sonra yapılan tamirat ve
tadilat esnasında günümüzde giriş holü olarak kul
lanılan bölümün ilave edildiği kanaatindeyiz. Muhtes olduğunu ifâde ettiğimiz iki katlı bu mekanın
güneyine açılan çok hafif meyillendirilmiş basık
kemerli bir kapı ile hamamın soyunma kısmına
geçilmektedir. Bu mekanın üzeri beşik tonozla ör
tülüdür. Orijinalinde doğu-batı istikametine uzanan
bu mekanın batı bölümü zamanla yıkılarak içeri
doğru almmışür. Böylece günümüzde soyunma
mekanı olarak kullanılan bölüm küçülmüştür. So
yunma kısmının yıkık duvar kalıntılarını, batı yön-

Okunuşu:
Rahmet-endüz-i ezel Hazreti Esma Hanım
Mihriban mader 'îsmet-ver-i Sa'ib Paşa

*

Sal kelimesi Farsça'da yıl anlamma gelir. Oysa burada
gün anlamına gelen TUZ kelimesinin yazılması lazım gelir
di Aksi takdirde bu satırda yer alan iltiyüzsckseniki yılı
türbede gösterilmiş olan 1307 tarihiyle bir çelişki arz et
mektedir. Aksi takidirde Türbe, Esma Hanım'ın ölümün
den 25 sene sonra yapılmıştır ki doğrusu da budur.

22.

Ali Saib Paşa Hamamının kesin yapılış tarihini gösteren
kitabesi mevcut değildir. Fakat Ali Saib Paşanın Talas'da yaptırdığı cami (1886), türbe (1889), çeşmelerin
(1888) yapılış tarihi kesin olarak bilinmektedir. Bu yüz
den hamamın da öteki eserlerle yaklaşık olarak aynı ta
rihte inşa edilmiş olması gerekir.

Bu cihandan iki yüz seksen iki salında*
El çekib kıldı nihan-hane kabri me'va
Zade-i 'ismeti ser-asker-i Sa'ib-Himmet
Üstüne türbe ı^apub ruhum itdi ihya
Bi-bedel i/azdı bu tarih-i selisi Muhtar
Yaptı nu türbe-i u/ya 'Ali Sa'ib Paşa
1307
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de yer alan bahçe içerisinde görmek mümkündür.
ışık gözü açılmıştır. 425x319 ölçüsündeki halvetin
Soyunma kısmı 511x445 cm. ölçülerindedir. Bu
içerisi üç yönde sekiler ile çevrilerek yıkanmak için
mekanın aydınlatılması, doQu yöne açılan iki dikiki adet kuma bulunmaktadır.
törtgen pencere ve batı yöne açılan 1 adet muhtes
Bu halvetin simetrisinde yer alan ve günü
kare pencere ile sağlanmıştır (Res.33). Bu mekan
müzde soyunma yeri olarak kullanılan mekan, ori
da soyunmak için kabinler bulunmamakta olup 50
jinalinde bir yıkanma yeridir. Fakat zamanla içeri
cm. genişliğinde divanlar kullanılmaktadır. Soyun
ma mekanının güneyinde 135 cm. genişliğinde ve
sinde yapılan değişikliklerle bu mekanın sıcaklık
üzeri beşik tonozla örtülü olan ikinci bir mekan da
kısmına açılan kapısı iptal edilmiştir. Soyunma ye
ilave edilmiştir. Bu mekan da dogu yöndeki dik
rine açılan muhtes bir kapı ile bu mekan yıkanma
dörtgen bir pencere ile aydınlatılmıştır. Bu küçük
yeri fonksiyonunu kaybetmiştir.^'*
holün güneyinde, günümüzde soyunma mekanı
Sıcaklık kısmına girişi sağlayan kapının batı
olarak kullanılan fakat orijinalinde bir yıkanma yeri
sında hamamın tuvalet ve traşlık kısmına girişi sağ
olan bir bölümle ilave edilmiştir. Bu bölüme yine
layan kapı yer almaktadır. Burada ilginç olan şey
kuzey yönde açılan dikdörtgen muhtes bir kapı ile
hamamın sıcaklık kısmından direkt olarak tuvalet
girilmektedir. Bu mekan 322x425 cm. ölçülerin
ve traşlık kısmına geçilmesidir. Orijinalinde bu me
dedir. Bu bölümün üzeri tonozla örtülü olup, tono
kanlara geçiş, havalandırma bacasının bulunduğu
zun tam tepesinde yer alan ışık gözü ve dogu yön
ara mekanın batısında olması gereken bir kapıdan
de açılan dikdörtgen pencere ile aydınlatılmıştır.
sağlanması lazımdı. Fakat zaman içerisinde yapı
Bu hamamın ılıklık kısmı yoktur.
lan onarımlarda hamamın diğer bölümlerinde ol
duğu gibi bu mekanla da oynanmıştır. 135 cm.
Soyunmalık kısmının güneyinde yer alan kü
genişliğinde ince uzun bir hol olarak düzenlenen
çük holün batı cephesinin ortasında açılan bir kapı
tuvalet ve traşlık kısımlannın üzeri beşik tonozla
ile çok küçük bir koridora girilmektedir. Bu kori
örtülmüştür. Bu mekanların üzerini örten tonozun
dorun üzerinde hamamda oluşan pis kokuların dıüzerine değişik aralıklarla 3 adet yuvarlak ışık göz
şan atılması için havalandırma bacası mevcuttur.
leri yerleştirilmiştir. Tuvalet bu mekanın en batısın
Bu koridorun güneybatısına açılan bir kapı ile ha
da yer almaktadır.
mamın sıcaklık kısmına girilmektedir. Kubbeli,
merkezi biri mekan etrafında aksiyal olarak tertip
Hamamın külhan kısmı güney cephesi bo
lenmiş tek eyvan ve dört köşe halvetden ibaret sı
yunca uzanmaktadır.
caklık kısmının oval kubbesi köşelerdeki pandantif
Hamamın sıcaklık kısmında bulunan bütün
ler yardımıyla duvarlar üzerine oturmaktadır^'^ Sı
mekanlann zeminleri ile duvarlann 130 cm. kadar
caklık kısmı batı ve dogu yönde yaklaşık 45 cm.
olan kısımları mermerle kaplanmıştır. Üst örtüde
genişliğindeki sagır kemerierle genişletilmiştir. Sı
Hamamın kubbe ve diğer geçiş elemanlarının üze
caklığın üzerini örten merkezi kubbenin üzerine üç
rine mozayik dökülmüştür (Res. 40).
sıra halinde toplam 13 adet ışık gözü açılmıştır
(Res. 34). Zeminde ise üzeri mermerle kaplanmış
Hamam ilk yapıldığında ihtiyaç duyulan temiz
sekizgen bir göbek taşı bulunmaktadır. Merkezi
su doğusundaki kayalann içerisinde yer alan büyük
mekanın doğusunda ve batısında yıkanmak için
bir havuzdan toprak altındaki künklerle hamama
sekiler ve kumalar yer almaktadır (Res. 35).
getirilmektedir. Günümüzde de fonksiyonunu kay
betmeyen bu su yolu, şehir suyu kesik olduğu za
434 X 332 cm. ölçüsündeki ana eyvanın üze
man vanası açılarak hamamda yıkanan insanların
ri beşik tonozla örtülü olup tonozun üzerine bir
su ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hamamın orijinal
adet yuvariak ışık gözü açılmıştır. Eyvanın güney
pis su şebekesi günümüzde de kullanılmaktadır.
duvannın tam ortasında 58 cm. genişliğindeki
pencereden külhan kısmına geçilmektedir (Res.
D- ÇEŞMELER
36). Eyvan üç yönde sekilerle çevrilerek yıkanmak
için dört adet kuma konmuştur.
1. ALİ SAİB PAŞA ÇEŞMESİ
Eyvanın doQu ve batısında yer alan halvetlere
Çeşme Kiçiköy mahallesindeki Ali Saib Paşa
köşe kapılarından girilmekte olup, bu mekanlar
sokağı üzerinde bulunan Ali Saib Paşa Camisinin
330x360 cm. ölçülerindedir. Her iki halvetin üzeri
kuzeybatı köşesinde yer almaktadır (Plan-.8). Tek
kubbe ile örtülü olup kubbeden duvarlara geçiş
cepheli olan çeşmenin kitabe ve ayna taşı mer
pandantiflerle sağlanmıştır. Bu iki halvetin de kub
merden, diğer bölümleri kesme taştan inşa edil
belerinin tepesinde yedişer adet ışık gözü bulun
miştir (Res. 41).
maktadır (Res.37). Halvetlerin iç kısımları (kapı
23. Semavi Eyice, İznik'te Büyük Hamam ve Osmanlı Devri
açıklığı hariç) sekilerle çevrilerek, herbirine yıkan
Hamamları Hakkmda Bir Deneme, T a r i h Dergisi,
mak için dörder adet kuma konmuştur (Res.38).
Sıcaklık kısmının kuzeybatısında yer alan hal
vete üç basamaklı merdivenle yükseltilmiş kapıdan
girilmektedir (Res.39). Bu halvetin üzeri tonozla
örtülü olup, tonozun tepesine bir adet yuvarlak

C.XI, S.XV [st.l960, s.108-109.

24. Günümüzde hamamı işleten Ferhat Yeşil'in ifadesine gö
re soyunma yeri olarak kullanılan bu mekanın duvarları
içerisinde tülekliklcrin olduğunu ve kışın bu tütekliğc açıl;n bacaya soba borubnn: bagladıkbnn; ifade etmştrdir.
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Düz cepheli olan çeşme, kitabenin alt kısmın
daki düz silmenin altında yer alan sarkıtlara kadar,
yanlardaki duvara gömülü sütunlar tarafından sınırlandınlmıştır. Çeşmenin üst kısmı ise, yanlarda
ki duvara gömülü köşeli sütunlar ile sınırlandınlarak bu köşeli sütunlann üzerindeki dekoratif silmeli
başlıklarla son bulmaktadır. Çeşmenin çatısı ise
yağmur sulannm daha kolay akması için meyillendirilmiştir.

Bu çeşme de dikdörtgen pirizmal gövdeli
olup, batı ve güneyinde yer alan yapılara bitişik
olarak inşa edilmiştir (Res.43).
Çeşmenin fazla derin olmayan hafif basık yu
varlak kemeri yanlardaki yığma ayaklar üzerine
oturmaktadır. Çeşme nişi içerisinde yer alan
49x59 cm. ebadındaki mermer kitabede, Ali Saib
Paşa Çeşmeyi annesi için yaptırmış olduğu yazılı
dır (Res.44).

Çeşmenin tek lüleli ayna taşı zemine yakın
konulmuştur. Lülenin etrafına ise gülbezek yerleş
tirilmiştir. Ayna taşının alt kısmında zeminle sınır
lanan mermer taş da düz silmelerle hareketlendirilmiştir. Ayna taşının önündeki zeminde ise çeşme
nin mermer yalağı bulunmaktadır.
Üst kısımda bulunan 38,5x59 cm. ölçüsünde
mermer kitabe de üç yönde öne doğru taşıntı ya
pan kalın profillerle çevrilmiştir (Res. 42). Kitabe
nin solunda yer alan profil hazine avcıları tarafın
dan tahrip edilmiştir.

Kitabenin Arapça Yazılışı

Kitabenin Arapça Yazılışı:
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Okunuşu:
Neb'-i cud-i kerem cüy har-u şan-i himem
Ya'ni ser-asker-i ekrem Aii Sa'ib Paşa
Mühr-i Kevser altafmı icra eyler
Hâk-ı Pakize intisaba iddi'a reva
İşte tarih-i selis akdıkça gürler
Tath f^u ekledi icra 'Ali Sa'ib Paşa
Sene 1305
Anlamı:
Himmet sahibi eli açık ve cömertlik
nağı/yani seraskeri Ekrem Ali Saib Paşa

kay

Kevser suyunun güzelliklerini
icra eyler /
Bu dünya toprağına bağlanmak revadır.
İşte tarihi Selisi aktı gürleyerek
eyledi icra Ali Saib Paşa
Sene 1305

/ Tatlı su

ESMA HANIM ÇEŞMESÎ
Kiçiköy mahallesi, Ali Saib Paşa sokağının gi
rişinin hemen sağındaki çukurun içerisinde yer
alan çeşmenin ayna taşı ve kitabesi mermer, diğer
bölümlerinde kesme taş malzeme kullanılmıştır
(Plan 9).

Okunuşu:

Mader-i Sa'ib 'Ali Paşa Sebl-i hanelerden
Hak yolunda yapdı halkdehü* ba'de'l-intikal
Taşnegan içdikçe şu, mü'minler aldıkça vuzu'
Eylesinler ruhına bi'rahmetle sir-ab-ı cemal
Hameden Muhtar Efendi bi duş tarih-i tamam
Kıldı Esma Hanım ücra beldeye ma'-i zülal
Sene 1305
Anlamı:
Saib Ali Paşa annesi'nin sebil hanelerin
den hak yolunda yaptı ölümünden sonra daim
kılınsın diye
Susayan insanlar su içtikçe,**
mümünler
aldıkça abdest/eylesinler ruhuna rahmetle bir
likte seyr-i cemal
Muhtar efendi tam tarihini düştü,
ücra
beldeye temiz su getirdi Esma Hanım
Sene 1305
Çeşmenin ayna taşının bulunduğu çeşme nişi
nin alt kısmı yakın bir tarihde yapılan onarım sıra
sında orijinal niş duvarından 22 cm. öne doğru çı
kıntı yapacak şekilde yeni bir duvar ile örülmüştür.
Yeni örülen duvarın üzerine yerieştirilen ayna taşı
merkezden hafif sola kaymıştır. Ayna taşının etrafı
tamamen bitkisel çiçek motifleri ile tezyin edilmiştir.
*
'*

Arapça gramerine göre buradaki halledehü kelimesi, bir
hanım olan Esma'dan bahsettiğine göre, halledaha olma
sı gerekir.
Bu mısra Türklerin alicenaplıklarını göstermeye yeterli
dir. Türkler ayırt etmeden çeşmeden herkesin su içebile
olan
ceğini
minler
içen
leriniinsanlar,
Ermenilere
söylemektedirler.
belirtirlerken,
su içip abdest
abdest
ayrım
müslümanların
alan
almak
göstermemek
Talas'ta
müminler
ibaresi
o zamanlar
yerine,
da
diye
için
abdest
yazmışlardır.
çeşmeden
çeşmeden
bulunmakta
alabilecek
mü
su
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Tahminimize göre günümüzde kullanılmayan
Çeşmenin ilginç olan yönü, çeşmenin ayna ta
çeşmenin ayna taşı ve kitabesinin dışında kalan
şına doğru her iki yönde daralması ile çeşme nişinin
bütün bölümleri yapıldıktan sonra müteaddit defa
üzerindeki taşlann radyal olarak yerleştirilmesidir.
lar üzerinde oynanarak değiştirilmiştir.
Çeşme nişinin üzerinin radyal olarak dizilmiş
3. HACI AHMET EFENDİ ÇEŞMESİ
taşlarla
düzenlenmiş olmasının değişik örneklerini
Talaş ilçesinin Topucak mahallesinde BeydaKayseri'deki
Gevher Nesibe Çeşmesi ile Göllü
ğı sokağının üzerinde yer alan çeşme, Han CamiÇeşme'de
de
gömlekteyiz.'^^
si'nin güney doğusunda bulunmaktadır (Res. 45).
Çeşme bu sokak boyunca devam eden duvar
4. MEYDAN ÇEŞMESİ
içerisinde inşa edilmiştir. Çeşmenin kitabesi mer
merden, diğer kısımlan kesme taştan inşa edilmiş
Kiçiköy mahallesinde Ali Sait Paşa sokağının
tir (PlanlO).
köşesinde yer alan Meydan Çeşmesi (Plan 11) dik
Çeşmenin yuvarlak kemeri yanlarda bulunan
dörtgen prizmal gövdeli olup kuzeyindeki binaya
iki kare kesitli yiQma ayak üzerindeki tablolann
bitişik durumdadır.^^ Tek cephelidir. Yığma duvar
üzerinde oturm^tadır.
tekniği ile inşa edilen çeşmede kitabe ve ayna taşı
Çeşme nişi 90 cm. derinliğinde olup alt kısmı
mermerden, diğer kısımlan kesme taştan inşa edil
sonradan yapılan onanmlar esnasında 30 cm. ka
miştir (Res.47). Düz cepheli olan çeşme, yanlarda
dar betonla doldurulmuştur. Çeşme nişinin orta
üçgen alınlığın başlangıcına kadar devam eden ka
sında yer alan ayna taşı üzerinde çeşmenin 47x48
re kesitli yığma ayaklarla sınırlandınimıştır.
cm. ölçüsünde mermer kitabesi yer almaktadır. Ki
Bu yığma ayaklar, çeşmenin düz cephesinde 5
tabe yanlarda yukan doğru sıfırlanan yastıklar ile
cm. kadar öne doğru çıkıntı yapmaktadır. Ayaklann
dekore edilmiştir (Res. 46).
kaide kısımlan dışan doğru genişlemektedir. Ayak
Kitabenin Arapça Yazılışı:
lann üzerinde 3 cm. genişliğinde yanlarda boydan
boya, üst kısımda ise içeri doğru eğilen bir yanm
daire oyma yer almaktadır. Bu ayaklann üst kısmı
dışarı doğru taşan bir silme ile son bulmaktadır.
Ayaklar ile üçgen çatının altında yatay olarak ko
nulmuş simetrik taşların üzeri de aynı şekilde oyulmuştur.Bu ayaklann üzerinde ise üçgen alınlık kısmı
.Ji.
yerleştirilmiştir. Alınlık kısmının üzeri dışan doğm
^ I.
taşıntı yapan silmelerle tezyin edilmiş olup tam te
pesine üç kademeli akroter konulmuştur. Üçgen
alınlığın tam ortasında çeşmenin 49x62,5 cm.
ebadındaki mermer kitabesi yer alır (Res.48).
.o •I
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Mermer kitabe yanlarda S konsollar ile üst kı
sımda düz konsolla sınırlandınlmıştır. Üstdeki kon
solun üzerine ise boydan boya kengen yaprağı
motifi yerleştirilmiştir.
Kitabenin Arapça Yazılışı:

Okunuşu:
Es'edahü
Hâcı Ahmed Efendi Eyledi bu çeşmeyi inşâ
Mücerred maksadı istihsâl-ı rızâ-yı kibriyâ
Abdest alub şu için kimseden
Bir fatiha ile üç ihlâs ve du'â eyler bi'rica
Sene Selâse ve selâse mietin ve elf min
ramazan
1303
Anlamı:
"Mut/andırdı"
Hacı Ahmet efendi bu çeşmeyi yaptırdı
Tek maksadı Allah'ın rızasını kazanmaktir
Abdest alıp su içen kimseden
Bir fatiha ile üç ihlas ve dua etsin diye rica
eder
Sene 1303 Binüçyüzüç Ramazan

^İj^

^>.lJUS J j » 0 - ^ > v

25.

Yörükoglu, Ö, Kayseri Çeşmeleri, Kayseri, 1988,
s. 81-94.

26.

Ç e ş m e bugünkü bulunduğu yerden yaklaşık 20 m. ka
dar güneyindeki meydanda bulunmakta imiş. Yakın za
manda yapılan yol genişletmeleri esnasında bugünkü
yerine taşınmıştır.
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Okunuşu:

Valid-i Sa'ib 'Ali Paşa sephed leşkerleri
Bundan evvel kıldı rahmet-gah-t Mevlai)a
Nisab
Yadigar-ı müminine olsun deyü bu çeşmeyi
Yapdurub dahası Nam etdi ile yevme l-Hisab
Geldi bala-yı hakikatinden tarih içün
Ayn-ı rahmet o iKipdı ibrahim Efendi içün
sevap
Sene 1305
AnUunı:
Serasker Ali Saib Paşa'mn babası / Bun
dan evvel Mevla'nın rahmetine sığındı
Bu çeşmeyi mü'minlere yadigar olsun di\;e
/ inşa edip.dahası ahıret gününe kadar ebedileştirdi.
Gelki tarih için geçmişin hakikatinden /
Bu rahmet gözü İbrahim Efendi için oldu sevap.
Sene 1305
Kitabenin tam altında çeşmenin cephesine
boydan boya yerleştirilmiş bir düz silme, bu silme
nin altında kare şeklindeki konik motifler, onun al
tında bir düz silme ve bu düz silmenin altında birbi
ri içerisine geçmiş üç kademeli kalın parmağa
benzer motifler yer almaktadır.

Çeşmenin yuvarlak kemerinin üst kısmı iki, alt kıs
mı bir sıra silmeler ile dekore edilmiştir. Çeşme
kemerinin oturduğu üzengi taşlar üzerindeki silme
ler çeşme nişini boydan boya dolaşmaktadır. Çeş
menin yuvarlak kemerinin üzerinde iç içe girmiş
dört adet daire motifi kabartma olarak işlenmiştir.
Çeşme nişinin yuvarlak kemerinin içerisi siyah ve
beyaz mermerden sıralı olarak örülerek tezyin edil
miştir. Çeşme nişinin alt kısmında bulunan mer
mer ayna taşı üzerinde tek lüle bulunmaktadır.
Mermer ayna taşının üzeri silmelerle hareketlendi
rilmiştir.
Çeşme kemerini yanlarda sınıriandıran yığma
ayaklann üzerindeki üzengi taşlan profilli silmeler
le tezyin edilmiştir. Bu silmeler çeşmenin üst cep
hesinde de (büyük üçgen alınlığı) devam etmekte
dir. Yanlardaki yığma ayakların üstündeki üzengi
taşlan üzerine, simetrik olarak dikey birer taş yer
leştirilmiştir. Bu taşlann arasındaki mesafeye yer
leştirilen üzeri planlanmış üçgen alınlığın üçt kısımlan boydan boya üç değişik kademeden oluşan
silmelerie hareketlendirilmiştir. Bu üçgen alınlığın
içerisinde de çeşmenin 25 cm. çapında yapım ki
tabesi yer alır (Res.51).

Çeşmenin ayna taşı öne doQru taşıntı yapan
kcihve renkli bir taşla sınırlandırılmıştır. Bu sınırla
manın içerisinde kalan mermer ayna taşı üzerinde
tek lüle bulunmaktadır. Ayna taşının üzeri çeşitli
çiçek ve silmelerle çok zengin bir şekilde tezyin
edilmiştir.
Zemine gömülü olan çeşme yalaQi yuvarlak
olup mermerden yapılmıştır. Hayvanlann su içme
si için yapılan büyük iki yalaktan bir tanesi günü
müze ulaşabilmiş, diğeri tamamen ortadan kaybol
muştur (Res.49).
5. SALİH AĞA ÇEŞMESİ
Toplakaya mahallesinde Hükümet caddesi ile
Çeşme sokağının birieştigi köşede yer alan Salih
Aga çeşmesi konumu ve mimari özellikleri bakı
mından ilginç bir örnektir (Res. 50). Çeşme kitabe
si ayna taşı ve çeşme nişi içerisindeki mermer kak
maların dışında kesme taştan inşa edilmiştir.
Dikdörtgen prizmal gövdeli çeşme üç yöndeki
yapılara bitişik olarak yapılmıştır (Plan 12).
Ç e ş m e n i n yuvarlak kemeri 33 cm. de
rinliğinde bir niş oluşturmakta olup, yanlar
da kesme taştan örülmüş ayaklar üstündeki taşlar
üzerine oturmaktadır. Çeşme kemerinin oturduğu
iç ayaklann dış yanlannda da çeşmeyi boydan bo
ya sınırlandıran yığma ikinci ayaklar yer almakta
dır. Bu ayaklann da kemerin oturduğu hizada ve
üst kısmında dekoratif üzengi taşları bulunmakta
dır. Dışarıda bulunan ayaklann kaide kısımları ge
nişletilerek üzeri profillerle hareketlendirilmiştir.

Kitabenin Arapça Yazılışı:
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Hui)e7-hû//afcu7-baki
Balcı Halil oğlu Salih Ağa
Sahibü'l-hayrat maksudu bi'riza i
Allah bulmakdır min fe\)zihi necat
1344/1926
Anlamı:

Tek O'dur herşeyi yaratan ve sonsuza dek
kalan. Hayrat sahibi Balcı Halil Oğlu Salih Ağa
Tek maksadı Allah'ın rızasıyla O'nun
feyziden kurtuluşu
SeneH.

bulmaktır.

1344(1926)

Üçgen alınlığı pahlanan üst yüzüne yatay ola
rak konulmuş bir kaide kısmı bulunmakta olup, bu
kaidenin üzerine ise ikinci bir minyatür üçgen alın
lık daha yerleştirilmiştir. Minyatür üçgen alınlığı
ortasında kabartma olarak işlenmiş daire motifi ile
dairenin yanlanna simetrik olarak yerieştirilmiş üç
gen motifleri yer alır.
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Res. 1: Harman Camii genel

görünüşü.

Res. 2: Harman Camii son cemaat mahalli.

Res. 3: Harman Camii kitabesi.
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Kes. 6; Harimin içerisinden

Res. 4: Sütun başlığmdan

görünüş.

detayı.

Res. 5: Kubbeden detax;.
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Res. 7; Harimin kuzey cephesinden
We-

görünüş.
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Res. 8: Alı Saib Paşa Camii genel

Res. 9: Avlu kapısından
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Cf./

görünüşü.

detay.

Res. 10: Ali Saib Paşa Camii kitabesi.
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Res. 11: Harimin içerisinden genel görünüş.

Res. 12: Kubbeden detay.
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Res. 14: Mihrabın genel

görünüşü.

Res. 13: Pandantifden detay.
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Res. 15: Han Camii genel

görünüşü

Res. 16: Alt kat giriş kapısı.
Res. 17: Pencerelerden

detaı^.
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Res. 19: Üçgen alınlığın genel

Res. 18: Minarenin genel görünüşü.

görünüşü.
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Res. 21: Han Camii kitabesi.
Res. 20: Cümle kapısının genel

görünüşü.

Res. 22: Pandantiflerden detay.
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Res. 23: Kubbeden detayı.

Res. 25: Mihrabın genel

görünüşü

Res. 26: Minberin genel

görünüşü
m

Res. 24: Harirnin güney cephesinin içten genel görünü

Res. 27: Kadınlar mahfili.
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Res. 30: Türbe içir\den

/?es. 2g; Esma Hamm Türbesi.
Res. 29: Türbenin kitabesi.
rf^/'

7»

^„.

görünüş.
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Res. 31: Ali Saib Paşa
Res. 32: Doldurulan

Hamamı.
kapı.
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Res. 34: Hamamtn sıcaklık kubbesindeki ışık
gözleri.
Res. 36: Ana ej^van.

Res. 35: Sıcaktık kısmının genel

görünüşü,

Res. 37: Halvetlerin kubbesindeki ışık

gözleri.
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Res, 40 Hamamın üst kısmından genel görünüş.
Res, 39: Muhtes merdivenler.

Res. 38: Sekiler ve kurnalar.
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Res. 41: Ali Saib Paşa Camii çeşmesi.
Res. 42: Ali Saib Paşa çeşme

kitabesi.
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Res, 43: Esma Hanım

çeşmesi.

Res. 45: Hacı Ahmed (Ahmed Efendi)

Res. 44: Esma Hanım çeşmesinin

kitabesi.

Res. 46: Hacı Ahmed çeşmesinin

kitabesi

çeşmesi.
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Res. 47: Meydan çeşmesi.

Res. 48: Meyidan çeşmesinin

Res. 49: Su yalağı.

kitabesi.

Res. 50: Salih Ağa çeşmesi.

Res. 51: Salih Ağa çeşme

Res. 52: Harman Camii çeşmesi.

kitabesi.

Res. 53: Han'ın içinden görünüm (batı doğu istikameti).

Res.54: Han'm arka cephesinden görünüm (doğu cephesi).
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6- HARMAN CAMİİ ÇEŞMESİ
Mermer ayna taşının üzerinde bulunan kah
Çeşme, Harman mahallesinde bulunan Har
verengi taşın üzeri çok zengin akant yapraklan ile
tezyin edilmiştir. Bu taşın altında iki lüleli mermer
man Camii'nin avlusu içerisinde yer almaktadır.
ayna taşı yer alır. Ayna taşı tam ortadan 4 adet
Dikdörtgen priamal gövdeli yapı, batı yönde Har
silme ile ikiye bölünmüş olup, bölünen kısımlann
man Camii'nin son cemaat mahfiline bitişik olarak
etrafı bitkisel yaprak motifleri ile tezyin edilmiştir.
inşa edilmiştir (PlanIS). Çeşmenin kitabesinde ay
Ayna taşının tam altındaki çeşme yalağı yekpare
na taşında, yalağında ve sütun başlıklarında mer
mermerden oyulmuş olup, üst kısmı üç sıra silme
mer, diğer bölümlerinde kesme taş malzeme kullaile şekillendirilmiştir. Yalağın alt kısmını yükselt
nılmışbr (Res.52).
mek için iki adet kesme taş konulmuştur.
Tek cepheli çeşmenin üst kısmına üçgen alın
lık yerleştirilmiştir. Alınlık kısmının altı dışan doğru
Bu çeşme üzerindeki üçgen alınlık ile çeş
taşan üç sıra silme ile şekillendirilmiştir. Üçgen
me kemerinin yanlarındaki sütunlar üzerindeki
alınlığın yan kısımlarında yatay olarak tek sıra kes
başlıklar üzerine oturtulması bakımından Kayseme taş konulmuştur.
ri'de bulunan Sivas Caddesi Çeşmesine benzeÇeşmenin yuvarlak kemeri 50 cm. derinli
mektedir.2^
ğinde bir niş oluşturmakta olup, yanlanndaki du
varlar içerisinde gömülü olan sekizgen gövdeli sü
tunlar içerisindeki başlıklar üzerine oturmaktadır.
E-HANLAR:
Çeşmenin yuvarlak kemerinin yüzü üst kısımda
bir, alt kısımda iki sıra silme ile dekore edilmiştir.
Harman Camii Karşısındaki Han:
Yuvarlak kemerin kilit taşının üzeri değişik motiflerie süslenmiştir.
Harman Camii'nin dogu tarafında, caddenin
solunda yer almaktadır. Küçük çapta bir handır
Çeşme nişinin üst kısmında bulunan mermer
(Plan 14). Adının ve kimin tarafından hangi tarihte
kitabede "Maşallah ve Huva'el Hallak el-baki
yaptırıldığı bilinmeyen bu han, günümüzde kahve
Sene" ibareleri yazılıdır. Fakat sene yazılı olması
olarak kullanılmaktadır (Res.53). Dışandan bakıldı
na ragmen hangi yıl yapıldığı yazılmamıştır.^^
ğı zaman Han olduğu belli olmayan bu yapının do
ğu yönde yer alan arka bölümü depo olarak kulla
nılmaktadır (Res. 54).
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Kitabenin sağında ve solunda birer adet ka
bara yerleştirilmiştir. Bu kabaranın üzerinde ise
açılmış çiçek motifleri görülmektedir.

27. Tahminimize göre çeşme XX. yüzyılın başlannda yapıl
mıştır.
28.

YörükoğluÖmer.a.g.c, S.146.
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Plan 7: ALİ SAİB PAŞA HAMAMI C-C KESİTİ
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Çizen:Arastırma Görev.M.Denktaş
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Çizen: Arattırma Oörev. !•;. Denk t a F
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Plan: 11
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