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TAKDİM
Her kültürün ölüm ve ölüm sonrasına ait inançlarından kaynaklanan
uygulamaları ve mezar gelenekleri söz konusudur. İslam öncesi inanç ve
geleneklerimiz İslamiyet sonrasına, İslami üslup içerisinde aktarılmıştır. Maddi
kültür mirasımız içerisinde önemli yer tutan mezar taşları; yapıldıkları dönemi,
yörenin sanat özelliklerini, dünyaya ve ahirete bakışımızı yansıtırlar. Ayrıca
biçimleri, süslemeleri, üzerindeki yazıları, tarihleri ile tapu senedi hüviyeti
taşırlar. Ölen insanların bu fani âlemdeki yegâne delili olmakla birlikte sanat ve
tarih açısından da önem taşırlar. Mezar taşları diğer bir yönüyle de ülkemizin
kültür birliğini gösteren önemli belgelerdendir.
Mezar taşlarımız, medeniyetimizin, hayat felsefemizin, manevi dünyamızın
ulviliğini gösteren sessiz mirasımızdır.
Açık havada zaman içerisinde teşekkül eden önemli bilgileri ihtiva eden
mezar taşlarımızı ve mezarlık alanlarını tespit etmek, bilimsel olarak ele alıp
incelemek, bilim âlemine tanıtmanın önemi yanında korumak ve gelecek

kuşaklara aktarmak da önemlidir. Bu paha biçilemez taşlarımızı kaybolmaktan
kurtarmayı ve emanet olarak gelecek nesillere aktarmayıilgili kurumlar gibi
toplumun bütün fertleri asli birer görev saymalıdır. Bu anlamda yapılan
sempozyumların daha kapsamlı ve Uluslararası ölçekte devamı yararlı olacaktır.
Erciyes Üniversitesi olarak, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümünün de paydaşları arasında bulunduğu "Geleneksel Türk Mezar Taşları
1. Ulusal Sempozyumu"nun bildirilerini yayımlamaktan son derece mutlu ve
gururluyuz. Erciyes Üniversitesi Türk kültür ve medeniyetini tanıtıcı bilimsel çalışmalara
destek vermeye devam edecektir.
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Erciyes Üniversitesi Rektörü
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SUNUŞ
Erciyes Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Kültürel ve
Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından 24-26 Mart 2017 tarihleri arasında,
Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 1.Geleneksel Türk Mezar

Taşları

Ulusal

Sempozyumu düzenlenmiştir.
Mezar taşları

taşınmaz kültür varlıklarımızın önemli bir grubunu

oluşturmaktadır ve toplumun, tarihin, kültürün, ruhun derin sosyolojik ve manevi
kotlarını ihtiva ederler. Mezar taşları; orada yatanlar hakkında bilgi vermekle
birlikte uygulanan başlıklar, semboller, şekiller ve motifler ölen kişinin cinsiyeti,
mesleği gibi bilgiler verirken aynı zamanda dönem ve bölge özelliği gibi
hususiyetleri de ihtiva ederler.
Eski Türk mezar taşları ülkemizin en önemli tarihî hazineleri ve Türk’ün
tapu senetleridir. Ait oldukları devirler hakkında çok önemli bilgiler veren bu taş
kütüphaneler ne yazık ki giderek yok olmakta ve toplum tarafından yeteri kadar
ilgi görmemektedir. Bu sempozyum ile eski Türk mezar taşları hakkındaki bilgiler
halkımızın bilgisine sunulmuş ve eski Türk mezar taşları hakkında yapılan
araştırmaların ve çalışmaların ilmî bir sempozyum ile kayıt altına alınmaları
sağlanamıştır. Ülkemizde böyle bir çalışma ilk defa yapılmış ve üniversite-devletsivil toplum kuruluşu üçlü işbirliğine güzel bir örnek teşkil etmiştir.
Sempozyumun konu başlıkları:
•

Türkiye'deki Mezarlıklar ve Mezar Taşları

•

Mezar Taşlarının Dönemsel Özellikleri

•

Tipoloji Sorunları ve Korunması

olarak belirlenmiştir.
Etkin görev almaktan şeref duyduğum sempozyumun gerçek sahibi
değerli sosyal bilimcilerimizdir. Bu sempozyumda, sosyal bilimlerin farklı
disiplinlerindeki (tarih, sosyoloji, edebiyat vb.) araştırmacıların kendi alanları ile
bağlantılı olarak mezar taşlarına ilişkin bakış açıları ve değerlendirmelerine yer
verilmiştir.
Benzer konulu sempozyum ve kongreler sürekli yapılmakla birlikte,
‘Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu’ bu sahada öncü olacak ve
uluslararası bir nitelikte yapılarak geleneksel hâle gelecektir. Aynı zamanda bu
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alanda çalışan bilim adamlarının çalışmalarını değerlendiren bilimsel bir platform
hâlini de alacaktır.
Diğer

husus;

gelecekte

sempozyumların

uluslararası

nitelikte

düzenlenmesi ve başlattığımız bu sempozyum geleneğine özellikle genç
araştırmacılarımızın çalışmaları ile, ortak projeler üretmeleri, akademisyen olarak
görev almaları, yeni benzeri etkinlikler gerçekleştirmeleri beklentilerimiz
arasındadır.
Takvimin çok sıkışık olması, geniş kitlere ve üniversitelere yeterli duyuru
yapmamak gibi olumsuzluklara rağmen fazla sayıda müracaat olmuştur. Yine
zorunluluklar nedeniyle sınırlı sayıda tebliğ ve katılımcı ile sempozyum
gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum fikri Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği
Başkanı Sayın Mahmut ÖKÇESİZ Bey ile yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde
olgunlaşmıştır. Kendilerine, katkıda bulunan, emeği geçen kişi ve kurumlara,
tebliğleri ile onurlandıran kıymetli araştırmacılara şahsım ve sempozyum
düzenleme kurulumuz adına tek tek teşekkürlerimi sunarım.
Uluslararası nitelikteki sempozyumumuzun ikincisini Türk dünyasının
önemli şehirlerinde yapmayı ümit ederken çıktığımız yolda sürekliliğin
sağlanmasını temenni ediyorum.
Düzenleme Kurulu
•

Doç. Dr. Celil ARSLAN (Erciyes Üniversitesi)

•

Yrd. Doç. Dr. Kemal Ramazan HAYKIRAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

•

Arş. Gör. Dr. Mükerrem KÜRÜM (Adnan Menderes Üniversitesi)

•

Mahmut ÖKÇESİZ (Kuşadası Kültürel ve Tarihi Koruma Derneği)

•

Arş. Gör. Derya GÜNERİ (Erciyes Üniversitesi)

•

Arş. Gör. Fadime ÖZLER (Erciyes Üniversitesi

•

Sekreterya

•

Doç. Dr. Celil ASLAN (Erciyes Üniversitesi)

•

Arş. Gör. Derya GÜNERİ (Erciyes Üniversitesi)

•

Arş. Gör. Fadime ÖZLER (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Celil ARSLAN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
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PROF.DR. H.ÖRCÜN BARIŞTA’NIN MEZAR TAŞLARI İLE
İLGİLİ ÇALIŞMALARI
(Merhum Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA hocamızın anısına)
Doç. Dr. Celil ARSLAN*

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumunu düzenlediğimiz
tarihlerde rahatsızlığına rağmen mesaj göndererek bazı düşüncelerini paylaşan
Prof.Dr. H.Örcün BARIŞTA hocamızı 15.08.2017 tarihinde vefatı ile Sanat Tarihi
camiası bir hocasını kaybetti. Her ölüm erkendir. Ancak Cenabı Allah’ın ‘Her nefis
ölümü tadacaktır. (ENBİYA/35)’ hükmü tecelli etmiştir.
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim
Üyesi olan hocamız 1942 yılı, Adana doğumludur. Meslek hayatına 1970 yılında
başlayarak farklı kurumlarda 2003 yılına kadar görev yapmıştır.
Merhum hocamızı yayınlarından, Bilimsel toplantılardan ve birkaç özel
sohbet dolayısıyla tanıma fırsatım oldu. Duayen hoca tarifine en çok uyan
insanlardan bir kişiliğe sahipti.

* Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi.
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Kitapları, yazdıkları, çalışmaları, yetiştirdiği öğrencileri ve anıları ile hep
aramızda olacaktır. İnsanların sanata ve estetiğe çok de önem vermediği bir
coğrafyada, sanat tarihine adanmış bir bilim insanı profili, mütevazi kişiliği, tarzı
ile, üslubu ile Sanat Tarihi camiasında müstesna bir kişilk olarak hep sevgi ve
muhabbetle, rahmetle anılacaktır.
Tanıdığım merhume hocam; mert ve cesur bir insandı. İnandığı konuları
sonuna kadar savunurdu. Kimseden çekincesi olmadığı gibi, herkese laf
yetiştirebilecek kadar da bilgi birikimi vardı.
Sonuç olarak; çok kalabalık bir özgeçmiş ve birçok değerli eser bırakarak
aramızdan ayrıldı. Kelimelerle ifadesi zor bir konuyu ifade etmeye çalıştım.
Sempozyumla ilgili önerileri şunlar olmuştu:
1- Mezartaşları ile ilgili bir terminoloji birliği oluşturulmalı.
2- Mezartaşları ile ilgili sağlıklı gruplandırma yapılmalı
Tekrar hocamıza Cenabı Allah’tan rahmetler dilerken, söz konusu
Sempozyuma gönderdiği notlara hiç dokunmadan sunmanın doğru olacağını
düşündüm.

MEZARLIK
Malzeme: Taş- Ağaç Metal
Mazar taşı- kök- gövde- boyun – başlık- kapak taşı
Hece tahtası- Naci Eren
Kadın -erkek- çocuk
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ÖLÜME KARŞI TAVIRLARIN MEZAR TAŞLARINA YANSIMALARI:
ELAZIĞ HARPUT VE GÜLMEZ MEZARLIKLARI ÖRNEĞİ

ÖZET
Ali YILDIRIM*
Fatma SİNECEN
Mezar taşları, hem gelenek hem de inanç açılarından kültürümüzün
önemli taraflarından birini oluşturmaktadır. Mezar taşlarının İslam sonrası
dönemde Türk gelenek ve inanç sistemlerinin etkisi ile şekillendiği görülmektedir.
Selçuklu ve Osmanlı mezar taşlarının çok incelmiş ruhi tekâmüllerin izlerini
taşıdığı gözlemlenmektedir. Özellikle önemli kültür merkezlerindeki mezarlıklar,
şiir ve sanatın birbirini bütünlediği mezar taşları ile doludur. Mezar taşları
üzerindeki yazılı bilgiler kadar, şekli, görüntüsü, figürleri ile de anlaşılması
uzmanlık isteyen sembollerle doludur. Dolayısıyla mezar taşları ciddi anlamda bir
ölüm kültürünün oluşturulduğu yerlerdir.
Osmanlı dönemi şehir mezar taşları, önemli edebi örneklerin yer aldığı
levhalar gibidir. Klasik edebiyatın önemli türlerinden biri de tarih düşürmedir.
Genellikle kıt’a şeklinde yazılan bu manzumeler, kişinin ölüm tarihine düşülen
tarihlerden oluşmaktadır. İki veya daha çok beyitten oluşan bu manzumeler,
ahiret, mahşer, cennet vb. konularda iyi niyet temennisi ve dua bağlamındaki
temalardan oluşmaktadır. İşin dini veçhesi çok önem atfetmekle birlikte şiirsel
duygular da bu manzumelerin önemli taraflarından birini oluşturmaktadır. Bu
kitabeleri okuyanlara ders çıkarıcı uyarıların da olduğu bu manzumeler, bazen
ölen kişinin ağzından da yazılmaktadır.
Elazığ’daki Gülmez mezarlığı yoğun olarak Alevi, Harput mezarlığı ise
daha çok Sünni vatandaşların defnedildiği mezarlıklardır. Bu iki mezarlığa mezar
taşı kitabeleri yönlerinden baktığımızda önemli farklılıkların olduğu dikkati
çekmektedir. Sünni vatandaşların yoğun olarak defnedildiği mezarlıkta “HüvelBâki”, “Ya Gaffar” gibi Allah’ın ebedi ve ezeli olması ve bağışlayıcılığına vurgu
*



Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
E-mail: ayildirim@firat.edu.tr
Okt. Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili Okutmanı.
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yapan klişeler ve ölene dair küçük bilgiler ve rahmet duası yazılı iken, Alevi
vatandaşların yoğun olarak gömüldüğü Gülmez mezarlığında, yukarıdakilere
ilave olarak bazen ölen kişinin ağzından olmak üzere manzume ve manzume
benzeri sözlerin çok fazla yer aldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmada yukarıdaki
ölçütlerden yola çıkarak inanç ve gelenek etkisinin mezar taşı kitabelerine
yansımaları mukayeseli olarak incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Elazığ, Harput, Gülmez, Mezar Taşı, Kitabe.
GİRİŞ
Hem gelenek hem de inanç sisteminin yansımalarını taşıması bakımından
kültürümüzün önemli taraflarından birini oluşturan mezar taşlarının, özellikle
İslam sonrası dönemde Türk gelenek ve inanç sistemlerinin etkisi ile şekillendiği
görülmektedir. Nitekim Selçuklu ve Osmanlı mezar taşlarının oldukça incelmiş
ruhi tekâmüllerin izlerini taşıdığı gözlemlenmektedir. Özellikle önemli kültür
merkezlerindeki mezarlıklar, şiir ve sanatın birbirini bütünlediği mezar taşları ile
doludur. Mezar taşları; üzerindeki yazılı bilgiler kadar, şekli, görüntüsü, figürleri
ile de anlaşılması uzmanlık isteyen sembollerle doludur. Dolayısıyla mezar taşları,
ölüm kültürünün ciddi anlamda somut bir yansıması durumundadır.
Osmanlı dönemi şehir mezar taşları, önemli edebî örneklerin yer aldığı
levhalar niteliğindedir. Klasik edebiyatın önemli türlerinden biri de tarih
düşürmedir. Genellikle kıt’a şeklinde yazılan ve kişinin ölüm tarihine düşürülen
tarihlerden oluşan bu manzumeler, iki ya da daha çok beyitten oluşmakta olup
ahiret, mahşer, cennet vb. konularda iyi niyet temennisi ve dua bağlamındaki
temalardan oluşmaktadır. İşin dinî veçhesi çok önem atfetmekle birlikte, şiirsel
duygular da bu manzumelerin önemli taraflarından birini oluşturmaktadır.
Okuyacak olanlara ders çıkarıcı uyarıların da olduğu bu manzumeler, bazen ölen
kişinin ağzından da yazılabilmektedir.
Mezar kelimesi, “z,y,r” kökünden türetilmiş ve “ziyaret edilen yer”
anlamına Arapça bir kelimedir. Ancak kelimenin kökeni Arapça olmakla birlikte,
Arap kültüründe söz konusu yerlere “kabir” veya “makber” denilmektedir.
“Kabir” kelimesi, gömmek fiili ve bu fiil ilgisiyle “çukur” anlamına gelmektedir.
Böyle bir adlandırma, mezar kültürünün Arap coğrafyasındaki oluşumu ve
gelişimi ile uyumlu bir kavram özelliği göstermektedir. Zira Arap kültüründe
gerek İslam öncesi dönemde olsun gerek İslam sonrası dönemde olsun
mezarlıklar, hayatın genelinden mümkün mertebe dışlanmış gözükmektedir. Bu
bağlamda, kabirlerin belli periyotlarla da olsa gidip gelinen yerler olmadığı
anlaşılmaktadır. Hatta mümkünse hiçbir iz ve işaretin olmadığı, tamamen sıradan
yerler haline getirildiği gerçeği de söz konusudur. Bunun İslam sonrası dönem
için makul izahı da söz konusu yerlerin zamanla kutsallaştırılarak tapınma
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alanları hâline gelmesi endişesi olarak yapılmaktadır. Bu anlayış, İslam’ın
doğduğu yerler olan Arap coğrafyasında bir mezar kültürünün oluşmasına ciddi
anlamda engel olmuştur.
Türklerde ise İslam öncesi dönemden gelen önemli bir mezar kültürünün
olduğu bilinmektedir. Eski Türkçede mezar yerine “sin” kelimesi kullanılmakta
idi. Muhtemelen “gizlenmek, içine girmek, saklamak, saklanmak” gibi anlamlara
gelen “sinmek” fiili ile ilgili olmalıdır. Yine özellikle savaşçıların mezarlarına
“kurgan” denmekte idi. Ama asıl önemlisi, bu sin veya kurganların üzerine veya
çevresine dikilen balbal taşlarıdır. Zira bu taşlar, mezardaki kişiye ait önemli
bilgiler veren semboller içermektedir. Söz konusu taşların sayısı, sıralanma şekli,
büyüklüğü, üzerindeki figürler ciddi bilgileri barındırmaktadır. Ayrıca eski Türk
kültüründe, bir nevi ölen kişinin heykeli sayılabilecek ve “taş ata” veya “taş baba”
denilen mezar taşları bulunmakta idi. “Türkler ölenin yeri belli olsun diye kurgan
inşa ederler, mezarlarının üstüne tümsek yaparlar veya geniş daireler şeklinde taş
yığarlar ve hatta taş heykeller dikerlerdi” (Kafesoğlu 1994: 292).
Bugün İslam çatısı altındaki pek çok birimin, gerek inançsal gerek
uygulama bağlamında, İslam dinini farklı algılama ve yaşama tarzları ortaya
çıkmıştır. Bu durum, eşyanın tabiatı gereğidir. Coğrafya, gelenek, sosyal yapı,
iklim vb. gibi etkenler farklı renk ve tarzların oluşmasına sebep olmuştur. Bugün
aynı şehri, aynı coğrafyayı ve aynı yaşam tarzını paylaşan insanların geleneksel
(traditional) anlayıştan kaynaklanan farklılıkları devam ettirdikleri görülmektedir.
Aslında bu sadece uhrevi âlemde bir var olma arzusu değil, aynı zamanda
dünyevi bir tavır alma refleksidir. Bu durum, özellikle çoğunluğun hâkim
psikolojisi karşısında daha içedönük, daha gelenekçi ve daha reaksiyoner bir tavır
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla çoğunluğun belki tekdüze devam edip
giden anlayışına karşı, az olanın sürekli değişim ve gelişim içerisindeki tavrına
tanıklık etmekteyiz. Bu aynı zamanda farklı olma, ayrı görünme, yeni ve orijinal
olanı hemen alma ve benimseme olarak kendini göstermektedir. “Azınlık ve
çoğunluk olmanın kolektif ruh hâli belirgin savunma düzenekleri meydana getirir.
Çoğunluğun muktedir olma hâline, azınlık depresif semptomlar göstererek
bilinçdışı kendini koruma tepkileri verir” (Çiftçi: 2014).
Azınlık psikolojisi ile tavır alma, hâkim unsurun temel dinamiklerine karşı
bir direnç geliştirme olarak kendini gösterir. “Ayrımcı muamelelere tabi
tutuldukça kendilerini kolektif bir ayırımın nesneleri olarak görürler ve giderek
ileri derecede farklı bir noktaya getiren farklı davranışlar geliştirirler. Böylelikle
‘benlik bilinci’ oluştururlar. Yine azınlıklar birbirlerine sahip çıkarak, daha çok
dayanışma içerisinde olarak, kültürel değerlerine sahip çıkarak kimliklerini
sürdürürler. Azınlık mensupları, kendilerini çoğunluktan ayrı bir grup olarak
değerlendirirler. Genellikle fiziksel ve toplumsal olarak toplumun ana
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unsurundan yalıtılmışlardır. Belirli bir çevrede, şehirde veya bölgede yoğunlaşma
eğilimindedirler”(Saygılı 2013).
Elazığ’daki
Gülmez
ve
Harput
mezarlıklarını
bu
açılardan
değerlendiğimizde, bütün bu tavırların mezarlık kültürüne net bir şekilde
yansıdığı görülmektedir. Sünni görüşün tenzîhî (aşkın) Allah algısına karşılık,
Alevi düşüncesinin geleneksel tasavvuf kültürünün bir tezahürü olan teşbîhî
(içkin) bir Allah anlayışının izlerine ulaşılmaktadır. Tenzîhî bakış açısındaki
“Allah’ın işine karışılmaz” anlayışı mezar taşlarına da yansımış, dolayısıyla
lahitlerde kimlik bilgisi ve rahmet isteği dışında bilgilere yer verilmemiştir.
Şüphesiz bunun istisnaları da mevcuttur; ancak hemen tamamına yakını bu
şekilde görülmektedir. Aynı şekilde mezar taşlarındaki motif ve figür farklılıkları
da kendini açık bir şekilde göstermektedir. Şöyle ki Harput mezar taşlarında
gözlemlediğimiz yalınlık ve sadeliğe nispetle, Gülmez mezarlığında oldukça fazla
çeşitlilik ve farklılık görülmektedir. Bir kısım ilave yazılara nispetle lale ve gül
motifleri; zeytin dalı, başak figürü, koçbaşı figürü, zincir deseni, barış güvercini,
güneş figürü, Zülfikar, ölenin resmi gibi onlarca değişik unsur kullanılmıştır. Aynı
şekilde Harput mezarlığında klasik kesimli mermer taşlarına göre, Gülmez
mezarlığında gül, çam, koçbaşı, asimetrik şekilde, pirinç levha şeklinde, hatta
lahitsiz olan mezarlıkların varlığı söz konusudur.
Lale ve gül motifleri, mezar taşlarının üzerinde genellikle karşılıklı bir
şekilde çift olarak bulunmaktadır. Az miktarda gözüken gül motiflerine kıyasla,
lale motifleri oldukça fazladır. El-cem dedesi Cafer Yeşil’e göre lale ve gül; genç,
itibarlı, iyi, güzel insanları ve özellikle kadınları sembolize etmektedir. Bu itibar ve
saygınlık daha çok Allah katında makbul olmayı anlatmaktadır. Ancak geleneksel
sembolizmde lale Allah’ı, gül de Peygamber ve Ehlibeyt’i sembolize etmektedir.
Görünen o ki bu genel sembolik yön bilinmeden figürler kullanılmaktadır. Allah
lafzıyla, hilal ve lale kelimeleri eski yazıda aynı harflerden oluşur ve ebced
karşılığı 66 sayısıdır. Dolayısıyla lale, özellikle camilerdeki minyatür ve nakışlarda
Allah’ı sembolize eden bir çiçektir. Özellikle endemik bir bitki olan ters lale figürü,
bu hususta çok önemlidir. İşin ilginci çocuk mezarlarında lalenin sayısı bire
inmektedir ki bu da muhtemelen evlenmeden ölmüş olmayı anlatmakta veya
ayrıca masumiyeti ifade etmektedir. Yine gülün medeniyete, şehre ve
gülbahçesine ait olmasına nispetle lale yad, yaban, garip olup kırsala mensup
addedilmiştir. Lale, edebî metinlerimizde de dışlanmış, kabul görmemiş, meclisin
dışında kalmış insanı sembolize etmektedir. Bu bağlamda Osmanlı ve padişahları
gül ile sembolize edilirken, Safevi şahları ve özellikle Şah İsmail lale ile sembolize
edilmiştir (Yıldırım 2004: 143). Lale, aynı zamanda kanlı yaşlar döken gözlere de
benzetilmektedir ki, bu da hüznün göstergesidir:
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Taşradan geldi çemen sahnınabî-çâre durur
Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler
(Necâtî)

Gel deyince söze uymaz delidir
Soyu Muhammed’e çıkar velidir
İnsan da yeryüzünün gülüdür
Kimi almış kimi verdi diyesin (Gülmez Mezarlığı)
…
Gelip gittin yel gibi
Solup gittin gül gibi
Akıp gittin sel gibi
Var mı dünyada sen gibi (Gülmez Mezarlığı)
Zeytin dalı ve güvercin ağzındaki zeytin dalı figürleri ise bir yönüyle
geleneksel ve dinî, diğer yönüyle de ideolojik etkilenmeler ile ortaya çıkmış
gözükmektedir. Yaklaşık on kadar mezar taşında rastladığımız zeytin dalı, bazen
yalın yaprak şeklinde tasvir edilirken bazen de zeytin taneleri ile birlikte
resmedilmiştir. Zeytin dalı figürünü El-Cem dedesi Cafer Yeşil, Nûr suresinin
ayetleri ile ilişkilendirmektedir. Ona göre zeytin dalının kutsiyeti buradan
gelmektedir ve mezar taşında yer alması bu sebepledir. “ Allah, göklerin ve yerin
nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil,
kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek
bir ağaçtan, ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu
ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur
üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir.
Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
Ancak uluslararası sembolik dilde zeytin dalı, barışın simgesi olarak kabul
görmektedir. Keza, bir mezar taşında gözlemlediğimiz güvercin ağzındaki zeytin
dalı tamamen bunu anlatmaktadır. Dolayısıyla geleneksel olanla, karma kültürlere
ait sembollerin harmanlandığı düşünülebilir. Bilindiği gibi Hacı Bektaş-ı Veli’nin
zaman zaman güvercin donuna girdiği bilinmektedir. “
Buna göre Güvercin,
uyumlu, munis, tevazu ve temsiliyeti, Tuğrul ise itirazı, reddi ve başkaldırıyı
temsil etmekteydi. Hacı Bektaş, Hacı Tuğrul vasıtasıyla Rum erenlerine yaptıkları
hataları anlatmakla yetinmedi aynı zamanda hataları nasıl düzelteceklerini de
göstermiştir” (Taşgın 2012: 127). Aynı şekilde
Elazığ Cemevi’nin logosunu
oluşturan beyaz güvercinin de kaynağı buralara dayanmaktadır.
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Gülmez mezarlığındaki önemli bir farklılık ve detay ise hemen her mezarın
yanında yer alan ve yine mermerden yapılmış küçük ateş yakma yerleridir.
Harput mezarlığında hiç görülmeyen bu detay, eski Türk kültlerinin izlerini
taşımaktadır. Bu gelenekte Zerdüşt inancının bir etkisinin olup olmadığı belirsiz
gözükmektedir. Anadolu’nun değişik yerlerinde Sünni inanç içindeki unsurlarda
da gözlemlenen bu gelenek, İslami veya mantıksal bir kılıfa bürünmüş
gözükmektedir. Şöyle ki Sünni unsurlar, taze mezar üzerinde yakılan ateşin,
mezarı açmak isteyecek yırtıcı hayvanları engelleyeceği mantıklı izahını ortaya
çıkarırken, Alevi düşünce sistemi, ölünün ruhunun karanlıkta kalmaması maksatlı
olduğunu beyan etmektedir. Önceleri yağlı kandillerin yakıldığı, şimdilerde ise
pratik olması yönüyle mumların yakıldığı bu gelenek, genellikle cuma akşamları
yapılmaktadır; ancak bunun dışında günün herhangi bir saatinde yapılan mezar
ziyaretlerinde de mumlar yakılmaktadır. Bazı dedelerle yaptığımız görüşmelerde,
eski kültten ziyade İslami bir yorum getirilerek mezarda kalanın beden olduğu,
ruhun zaten orada olmadığı, onun için ruhu aydınlatmak diye bir şey olamayacağı
beyan edilmiştir. Aynı şekilde bu ateş ve ışık geleneğini, Kur’an’daki Nûr
suresiyle izah etmektedirler.
Harput mezarlığında hemen hemen hiç gözlenmeyen, fakat Gülmez
mezarlığında âdeta bir mezarlık edebiyatı oluşturacak kadar çok olan kitabeler,
sonuçta her iki inanç sisteminin sadece hayata bakışını değil, ölüme bakışını da
farklı kılmıştır. Bu kitabeler zaman zaman mezar taşı üzerine yazılmış olsa da
genellikle mezar kaidesini oluşturan mermerlerin üzerine kazınmıştır. Bu
yazıların gelen geçen tarafından okunması amaçlandığı için, mermerlerin özellikle
yola ve açık alanlara bakan yüzeyleri kullanılmıştır. Bu kitabeleri kategorize
ettiğimizde şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Ölünün Kendisinin ve Yakınlarının Dilinden Söylenmiş Sözler
1.1.Ölünün dilinden ailesi ve yakınlarına hitaben söylenmiş duygular
Göktürk döneminden kalan mezar taşları kitabelerinde de ölen kişinin
ağzından birtakım sözlerin yazıldığı görülmektedir. Bu da böyle bir geleneğin çok
köklü bir geçmişinin var olduğunu göstermektedir. “Oğullarımdan, sizlerimden,
yalnız kızımdan, büyük kardeşlerimden, eşimden arkadaşlarımdan ayrılıverdim”
(Ögel 1988: 766).
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Anne muradımı alamadım
Gençliğime doyamadım
Damatlığım dolapta
Muradım gözümde kaldı
…
Süleyman’ım geldim gittim
Şu dünyada neler gördüm
Günahlarım dünya üzere
Sevaplarım aldım gittim
…
Gülmez dağına mekân kurdum
Kırk üç yaşında toprağa koydular beni
Mezarımı derin edin, sular serpin serin edin
Yavrularından ayrılmış bahtı karalı
Gurbetçi Hıdır deyin
…
Hissetmiştim ölümümü
Ama bu kadar erken değildi
Sen hakkını helal et…
…
Bir ölü gelecek evine yarın
Gözlerinde yarım kalmış arzuları
Dalıp hayaline hatıralarına
Daracık kapıda sabaha kadar
Duyunca kapının çaldığını
Korkulu gözlerle dışarı bakma
Bütün odaların yak ışığını
Bir benim kaldığım odayı yakma
Siyahlar giyip de pencereye çık
Aç kapıyı korkma yabancı değil
Bir ölü ki yaşıyor gözleri açık
Ölüm seni sevmekten acı değil
Aradı hayatı bu ölü sende
Öldü artık sevsen de sevmesen de
…
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Ben ölürsem sana doymadan
Bir mezar kazdır hiç ağlamadan
Mezarımın rengi olsun kara
Örnek olsun sevip de ayrılanlara
…
Güneşin sıcağı sıcağıma karışsın
Ilık rüzgâr da değsin vücuduma
Üzülmesin bana, süs istemem mezarıma
Eğer yazılacaksa mezar taşıma
Doğmak ölüm içindir, yazın
Toprak üstüme örtün ve hemen gidin
…
Bir gün gözümü yumarsam hayata
Gözlerimi kapatmayın dünyayı seyredeyim
Ağlamasınlar sakın bana yas tutmasınlar
Yıkamasınlar sıcak kalmak istiyorum
Tabuta koyarlarsa üstümü kapatmasınlar
Mezara kadar giderken
…
Gün gelir ben de unutulurum
Göklerde bir yıldız bulut olurum
Ararsın boşuna geçmiş seneleri
Yüreğinde sönen umut olurum
…
Gülmez dediler adıma gülmedi yüzüm
Doldurdular toprakla bak iki gözüm
Arkamda kaldı oğlumla kızım
Boş yere ağlayıp durmasın eşim dostum
Fanidir dünya benzer yalana
Açıp da gözünü gör kimler var burada
Hıdır Gülmezdeyip mezar taşıma
Okunsun her zaman Fatiha bana
…
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Çalıştım çırpındım
Bir yuva yaptım
Meğer hepsi yalanmış
Ben de göçtüm
Tabipler doktorlar
Yaramı kesin
Boynu bükük kalmasın
Kardeşim, eşim, anam, babam
Yoldaşım Munzurum
Düzgünüm candaşım
Benim için hayır dua edin canlar
Unutmasın beni dostum arkadaşım
1.2. Ölü yakınlarının dilinden söylenmiş olan sözler
8 çocuğu için
Almanya’da
Gurbet acısı çeken
Ovacıklı...
Ruhuna Fatiha
…
Darda dağımız
Zorda sırtımız
Atamız ve babamız
Büyük Abe (lahit)
…
Canım babacığım
Ben doymadım
Doysun kara topraklar,
Seni çok seviyorum
…
Anam unutmam seni
Su döker kurutmam seni
Bin yıl da gelmesen
Yine unutmam seni

14 -------------------------------------------------------------------------Ali Yıldırım – Fatma SİNECEN

…
Her şey çözülüp gidiyor bu dünyada
Birbiri içinde birbiri ardı sıra
Bazen yakında bazen uzakta
Bir tat dudakta bir ses kulakta
Sen toprakta çürürsün bizler ayakta
…
Bir yangın yeridir şimdi yüreğimiz
Yokluğun çok zor
Seni özlüyoruz
…
Babaların babası
Dinmez bir an acısı
Sana cennet gerek
İyilerin babası
Mekânın cennet olsun (Evlatların)
1.3. Ölü ile yakınlarının dilinden karşılıklı söylenen temenniler
Sevgisine doyamayıp
Hasret kaldığımız
Biricik babamız
…
Ruhuna fatiha (lahit)

Babanın dilinden kaideye yazılan:
Ey benim can dostlarım
Bir gün bu fani dünyadan
Göçersem bilin ki dönmezem geri
Yüzseler tenimde kalmasa deri
Dönmezem Ali’den
Haydariyim Haydari
…
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Ah ölüm
Bir kuş idim uçtum yuvamdan
Ecel ayırdı beni
Gül gibi
Yavrularımdan
…
Baba çınar gibidir
Meyvesi olmasa da
Gölgesi yeter
1.4. Ölen kişinin ağzından söylenen genel ibretlik sözler
Bir zamanlar
Bembeyaz yelkenler şişiren
Rüzgârdım ben
Dudakları çatlamış toprağa
Yağmurdum ben
Rüzgârını bekleyen
Bir yelken oldum şimdi
Yağmurunu bekleyen
Bir toprak oldum şimdi
…
Dersimde bir sel oldum
Yollara düştüm
Gurbeti mekân, çileyi
Kader seçtim
…
Boşuna aldandım dünya ben sana
Emmi dayı, hasım yar senin olsun
Bir yiğit bir defa gelir cihana
Onu da bağrına sar senin olsun
…
Ölüm huzur
Hayat sadece ıstırap
Yaşamak ne ki
Sonu bir avuç toprak
…
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Ana rahminden geldik pazara
Bir kefen aldık döndük mezara
1.5. Ölünün dilinden ölüme ve hayata tavır alış
Düşte gör dostunu
…
Seksen yıl öylesine yaşamaktansa
Kısa da olsa onurlu yaşam derim
…
Yok mu hiç işimiz ölmekten başka
Bir yüreği bine bölmekten başka
Yıllar var yaşarız gel gör dünyada
Her şeyi öğrendik gülmekten başka
2. Ölüm Sebebinin Yazıldığı Kitabeler
Eski Türklerin mezar taşlarında da rastlanılan, kişinin nasıl öldüğüne dair
bilgilendirmenin
benzerlerini
yine
aynı
mezarlığın
kitabelerinde
gözlemlemekteyiz. Bu bilgiler de bazen ölen şahsın ağzından bazen de bir yakını
tarafından söylenmektedir:
Malatya yolunda
Düğün gecesi kazada öldü
…
İki Kardeş
Pazar günü iki bacı Gölcük’e gittik
Zalim sulara kapıldık
Kırk beş günlük gelin iken
Zalim felek muradımı gözümde bıraktı
Söyleyin babama ağlamasın
Bizi seven dostlar ağlasın
Annem karalar bağlasın
…
Hüseyin oğlu edebiyat son sınıf öğrencilerinden…
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3. Dervişane

Sözler

Birdir bin isme malik pirimiz
Ebedi âlemde şahtır yârimiz
Kur’ân’a hünkâra yol bizden gider (Aziz Hayrani evlatlarından bir dede)
…
Ben de Hak için avareyim
Yunusça aşk için biçareyim
Nuruna gark için seyyareyim
Mabetten azade divaneyim (Hiçlik)
…
Budur yolun ezeli
Kemale erdikçe döker gazeli
Bir can bildikçe erkânı edebi
Ten göçer can kalır ebedi (Hiçlik)
4. İdeolojik Söylemler
4.1. Ölünün kendi dilinden
Arzuladık o güzel yaşamı
Rüzgârlar serpildi sevdalarımıza
Zaferlerle taçlanacak umutlarımız
Ufukta açan alıcaklı güneş bizi bekler
…..ölümsüzdür
4.2. Ölü yakınının dilinden
Pir Sultan’ı düşün o zalim karşısında idi
Mazlumun yanında idi
Mazlumun yanında olduğu için asıldı
Sinan’ım kalemin soldu
Yüreğin insanlıkla doluydu
Zalimlere boyun eğmediğin için işkenceyle öldürüldün
…
Öldüler yenilmediler
…
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Haykırış
Bugün Munzur’a akan çaysın, yaylada bahar
Eğer gülünce gül açarsa dağlar
Lafı bile olmaz sevincin dudağısın sevdanın sapağı
Kalbimizde sana dair bembeyaz bir sevda var
Isınıp üşümez yok yere titremez
Silinip izi kalsa bile sensizliğin
Dağlarda Toroslarda yağan karsın
Acılara tutunacak yaşta değilsin
Gönlümüzde eylemin yangınısın, hayatın çılgını
Gözyaşlarımızda sana dair esintiler var (Ailen)
…
Hasretlik sebebim oldu
Boran ayazım
Kültürel Kırılma
Toplumumuzda yaşanan kültürel kırılmaların bir izini de Gülmez
mezarlığında gözlemliyoruz. Osmanlı döneminde kullanılan bir iyi niyet
temennisinin arkasındaki gerçeklik bugün artık bilinmemekte ve dolayısıyla da
yanlış kullanılmaktadır. Kapı komşusu olan Yahudi veya Hristiyan
birisi
öldüğünde inancı gereği rahmet dileyemeyen bir Müslümanın, bir iyi niyet
temennisi olarak “Toprağı bol olsun” şeklinde kullandığı kalıp sözler, artık yaygın
bir biçimde Müslümanlar için de kullanılır olmuştur. Bunun izlerinin mezar taşına
da yansıdığı bir örneği Gülmez mezarlığında görmekteyiz:
Uğurlar ola baba uğurlar ola
Toprağın bol, nur dola
Ama unutma kalbim hep senin yanında
Kara toprakta canım babam
Bir diğer önemli kültürel kırılma ise mezar taşlarının şeklinde
yaşanmaktadır. Osmanlı şehir mezarlarındaki zarif, ince, estetik mezar taşları en
azından kubbemsi yapısını yakın geçmişe kadar sürdürmüştür. Kubbemsi mimari,
eski Türk kültürünün izlerini yansıtmaktadır. Zira kutsal addedilen gökyüzü ve
onun bir minyatürü olan topak evler, sonsuzluğu sembolize etmektedir. Eski
Türkler gök kubbesini bir çadır gibi düşünmektedirler. Bahaeddin Ögel, Türklerin
iki âleminin olduğunu, bunlardan birinin kendi aileleri ile birlikte geçirdikleri
dünyaları olan çadırları, ikincisinin de büyük Tanrı âlemi olduğunu
söylemektedir. Dolayısıyla kubbemsi ve gök renkli sema, sonsuzluğun ve
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Tanrı’nın sembolü olmuştur (Ögel 1971: 140). Eski Türk kozmogonisinde “göğün
yarım dairevi kubbe, yerin ise dört köşeli ve sekiz yönlü tasavvur edilmesi yaygın
görüştür. Sonradan İslam dininin etkisiyle yerin de dairevi şekilde tasviri ağırlık
kazanmıştır”(Bayat 2011: 34). Bugün bu oval, kubbemsi şeklin yerini, bilinçsizce
köşegen mezar taşları almaktadır. Bu konuda her iki mezarlıkta da aynı değişim
gözlenmektedir.
Bir diğer kırılma ise kaideleri de dâhil mezarların bütününde görülen
değişimlerdir. Her iki mezarlıkta da gözlemlenen bu değişimler bir iki yıllık
geçmişe sahip, özellikle Batı tarzı mezarlardır. Mermercilerin daha sağlam olduğu
için tercih edildiğini söylediği bu mezar tipi, klasik mezar taşının ortadan kalktığı,
baş tarafı hafif yukarı kalkık ve geleneksel mezarlardan tamamen farklı bir özellik
göstermektedir. Bu tarz mezarların çoğalmasıyla birlikte, geleneksel
söylemimizdeki “Bir dikili taş” ifadesiyle başlayan sözlerimiz de anlamını
yitirmeye başlayacaktır. Özellikle Harput mezar taşlarındaki bir diğer değişim de
Arapça yazılarda görülmektedir. Daha çok eski yazıyla mezar taşlarının en üst
kısmında yazılı olan “Hüvel-bâkî” ve “yâ Gaffâr” yazılarının yerini bugün
“Besmele”nin aldığı görülmektedir.
Reenkarnasyon (ruh göçümü/tenasuh) Düşüncesinin İzleri
Alevi ve Bektaşi düşünce sistemi içerisinde, bir yönüyle ruh göçümüne
inanıldığı bilinmektedir. Söz konusu kavram, kişinin iyi veya kötü işlerine bağlı
olarak bir nevi mükâfatlandırılmak ya da cezalandırılmak üzere değişik
kisvelerde dünya hayatına tekrar geleceği inancını ifade etmektedir. Esas itibarıyla
Hint Budizm’inde görülen bu inanç, Eski Uygurlarda da gözlenmektedir. Daha
sonra ise İslam tasavvufundaki devir anlayışıyla bütünleştiği görülmektedir (Ögel
1971: 489). Gülmez mezarlığındaki bir kitabede bunun izlerini görmekteyiz:
Sanki ölüm başkasına yazılmış
Sanki bizden başkasına hükmedilmiş
Sanki görüp durduğumuz şu ölüler bir yere gidiyorlar
Tez bir zamanda dönüp tekrar gelecekler bize
…
Yüreğinin turnaları
Kendi göğünde uçarken
Gurbet yurt olmaz asla
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Sonuç
Aynı şehirde bulunan iki mezarlıktaki mezar ve mezar taşı kültüründe
ortak noktaların yanı sıra, önemli farklılıkların da olduğu gözlenmektedir.
Öncelikle benzer noktalar üzerinde duracak olursak “Ruhuna Fatiha” ibaresi
hemen bütün mezarlarda olmakla birlikte, Gülmez mezarlığındaki bazı
mezarlarda (on civarında) gözlenememiştir. Bu mezarlarda ideolojik ve sloganvari
ifadeler bulunmaktadır. Mezar taşının başındaki “YâGaffâr” ve “Hüvel-Bâkî”
ibareleri Harput’takilerin tamamında olmakla birlikte, Gülmez mezarlığında
yerine göre gül, lale, zeytin dalı, Zülfikar figürleri de bulunmaktadır. Bununla
birlikte, geleneksel mezar taşlarının yazısı olan ve “Ebedî ve sonsuz olan O’dur”,
“Ey bağışlaması çok Allah” anlamlarındaki “Hüvel-Bâkî” ve “YâGaffâr”
ifadelerinin yerini günümüzde artık “Besmele”nin almaya başladığı
görülmektedir.
Bir diğer ortak nokta ise yine geleneksel olanın değişmesi ve bozulması
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İslam öncesi döneme dayanan ve İslam’la da
bütünleşen geleneksel kubbemsi mezar taşları, muhtemelen yapımı daha kolay
olduğu için yerlerini köşeli mezar taşlarına terk etmiştir. Her iki mezarlıkta da
yaklaşık 40-50 yıllık ve daha eski mezar taşlarının hemen tamamı oval
mimaridedir. Bir diğer ortak bozulma ise klasik (dikili) mezar taşları bulunmayan
mezarlardır. Özellikle Batı tarzından etkilendiği açık bir şekilde belli olan bu
mezarların, daha sağlam olmak itibarıyla tercih edildiği söylenmektedir.
Esas farklılıklara gelecek olursak, Gülmez mezarlığından yaklaşık on on
beş kat daha büyük olan Harput mezarlığında, hem mezar mimarisi hem de
mezar yazıları açısından bir tekdüzelik ve sıradanlık hâkim gözükmektedir. Kaldı
ki
Harput’taki
mezarların
yarısına
yakınının
mermer
müştemilatı
bulunmamaktadır. Yine birkaç istisna hariç, Harput’taki mezar taşlarında dua ve
kimlik bilgisinin dışında herhangi bir ifadeyle karşılaşılmamaktadır. Bunun
altında, daha çok dinî anlayıştan kaynaklanan bir tavır bulunmaktadır. Zira
kabaca sınırları belirlenmiş olan geleneksel yazıların ve diğer teferruatın ötesine
geçmek, bir yönüyle kutsal alanı ihlal gibi algılanmaktadır. Dolayısıyla Allah’ın
rahmetine tevdi edilmiş bir ruha çeşitli vesilelerle müdahale etmek, sakıncalı
görülmüştür.
Gülmez mezarlığında, ölülerin arasında canlı bir kültür ve edebiyatın
varlığına şahit olmaktayız. Bölge halkı, ölüleri ile aralarına kesin ve uzak
mesafeler koymak yerine, âdeta hayatla iç içe girmiş, hayatın parçası olarak
devam eden bir mezarlık kültürü ortaya çıkarmıştır. Şüphesiz bu, Alevi inanç
sisteminin -tasavvufun da etkisi ile- içkin bir Allah anlayışının etkisi ile ortaya
çıkmıştır. Varlık âlemindeki her şeyde yaratıcı kudretin iz ve işaretlerini görmek,
nesneye kutsallık kazandırmıştır. Bu bağlamda, mezar taşlarındaki önemli
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sembollerin üst varlık alanını ve kutsalı anlattığı ortadadır. Güneş, koçbaşı, lale,
gül, zeytin dalı, kılıç vs. gibi sembollerin arka planında yatan düşünce budur.
Yine Gülmez mezarlığında insani duyguların basit dışavurumları olan bazı
şiirsel söz ve söz kalıplarının kullanılması, engelleyici bir tavrın olmaması ile
kendisine oldukça geniş bir alan bulmuştur. Belki sempatik ve sevecen olarak
addedilebilecek bu ayrıntılar, Harput mezarlığında çok hoş karşılanabilecek
olgular olarak gözükmemektedir. Zira bir yönüyle belki ölünün ruhunu taciz veya
üst alana müdahale gibi algılanmaktadır. Bu nedenle de birkaç sınırlı örnekte,
dünyanın faniliği ve ukbânın önemine yapılan vurgularla yetinilmiş ve daha ileri
bir noktaya gidilmemesi tercih edilmiştir.
Sonuç olarak, aynı şehri paylaşan insanların inanç farklılığından
kaynaklanan hayatı ve ölümü farklı algılamaları, onların mezarlık kültürlerine de
doğrudan yansımıştır.
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KAHRAMANMARAŞ KEKLİKOLUK MAHALLESİ MEZAR
TAŞLARININ ŞEKİL VE SÜSLEME BAKIMINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
Cavit POLAT *
Kahramanmaraş, geleneksel kültürünün çok sayıda yapıtta görüldüğü ve
medeniyete beşiklik etmiş önemli bir merkezdir. Keklikoluk, Kahramanmaraş
iline bağlı bir mahalledir. Bu mahalle sembolik anlamda tarihi mezar taşlarına
sahiptir. Bu çalışmada Keklikoluk Mahallesi mezar taşlarının şekil ve süsleme
bakımından tespiti ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Kahramanmaraş ve çevresinde bulunan mezarlıklardan yola çıkılarak,
Keklikoluk Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta saha çalışması yapılmış olup, 19
adet mezar taşı şekil ve süsleme bakımından incelenmiştir. Elde edilen veriler
sonuncunda bitkisel motiflerde; hurma ağacı, hayat ağacı ve selvi ağacının
süslemelerde kullanıldığı görülmüştür. Bununla birlikte, geometrik formlarla
şekillendirilmiş; güneş, çarkıfelek, yıldız, kahve cezvesi, tabak, kaşık, silah vs. gibi
motifler tadır.
Süsleme bakımından zengin bir görselliğe ve birikime sahip, açık hava
müzesi niteliğindeki Kahramanmaraş Keklikoluk Mahallesi mezar taşları,
geçmişte bölgede yaşayan insanların yaşam, inanç ve ölüm geleneklerinin izlerini
yansıtmaktadır. Çok sayıda mezar taşı günümüze ulaşamasa da var olanların
gelecek toplumlara aktarılması bakımından bu çalışma bir başlangıç özeliği
gösterecektir.
Anahtar Kelimeler: Keklikoluk, Kahramanmaraş, Mezar taşları, Motif, Süsleme.

* Okutman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü
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KAHRAMANMARAŞ KEKLİKOLUK DISTRICT GOVERNMENT
GRAVES EVALUATION OF FIGURES AND DECORATIONS
SUMMARY
Cavit Polat *
Kahramanmaraş is an important center where traditional culture is seen in
numerous works and civilization is cradled. Keklikoluk is a neighborhood of
Kahramanmaraş province. This neighborhood has historical tombstones in a
symbolic sense. In this study, it is aimed to determine and evaluate the tombstones
of Keklikoluk Quarter in terms of shape and decoration.
From the cemeteries located in and around Kahramanmaraş, a field study
was carried out in the cemetery at Keklikoluk Quarter and 19 gravestones were
examined in terms of shape and decoration. The obtained data are the last in
vegetable motifs; Palm trees, tree of life and cypress trees have been used in
ornaments. However, it is shaped by geometric forms; Sun, passionflower, star,
coffee pot, plate, spoon, gun etc. there are motifs like.
The tombstones of the KahramanmaraşKeklikoluk neighborhood in the
open air museum, which have a rich visuality and accumulation in ornamentation,
reflect the traces of life, belief and death traditions of the people who lived in the
region in the past. Although many tombstones can not be reached on a daily basis,
this study will show an initial characteristic in terms of transferring existing ones
to future societies.
Key words: Keklikoluk, Kahramanmaraş, Tombstones, Motif, Ornamentation.
I.GİRİŞ
Mezar taşını; gömülen kişiye ait kimlik bilgilerinin kazınmış olarak
üzerinde bulunduran ve mezarın başucuna dikilen taş, hece taşı şeklinde
tanımlamak mümkündür. 2Bununla birlikte, geniş anlamda mezar taşları
yapıldıkları yerin ve dönemin inançlarını gelenek göreneklerini, sanatsal
aktivitelerini, sosyal ve iktisadi yaşantılarının ortaya konduğu alanlardır.3Ahiret
inancında çıkılan yolculuğun ilk aşaması ölüm ve kabirdir. İnanç bağlamında
mezar; öldükten sonra tekrar dirilme sürecinin bir durağı sayılmaktadır. Öbür
dünyaya göç ediş sırasında bir geçiş alanı olarak kabul edilen mezarda ölüye
2
3

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005, 167.
Karamağralı Beyhan ,Ahlat Mezar Taşları,Elila Yayınları, Ankara 1993. s 1.
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yardımcı olma mantığıyla yerel anlamda çeşitli motifler kişinin şanına, şöhretine,
inanç özelliklerine ve yaşadığı önemli olaylara göre mezar taşlarına mesaj içerikli
işlenmiştir.
Anadolu’da bulunan mezar taşlarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara katkı
sunması düşüncesiyle Kahramanmaraş Keklikoluk mezarlığında bulunan mezar
taşları üzerine çalışılmıştır. Keklikoluk Köyü Mezar taşlarının diğer mezar
taşlarından şekil, ölçü ve süsleme bakımından farklılıklar barındırması ayrıca
çalışmanın nedenini oluşturmaktadır. Bugüne kadar Kahramanmaraş Keklikoluk
Köyü mezar taşlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Keklikoluk mezar taşları çalışmaya yön vermesi bakımından
numaralandırılmıştır. Üzerinde çalışma yapılan sandukaların ölçüleri alınarak
görsellerle kayıt altına alınmış ve mezar üzerindeki süsleme kompozisyonları
ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ele alınan mezar taşları üzerinde bulunan süslemeler
kronolojik bir sıra takip edilmeden şekil özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Elde
edilen verilerin farklılıkları, benzerlikleri ve ortak özellikleri ele alınarak
karşılaştırılma yapılmıştır. Süsleme özeliği bulunan tüm mezar taşları belirli bir
tarih aralığı gözetmeksizin incelenmiştir.
2. KEKLİKOLUK MAHALLESİ MEZAR TAŞLARI
2.1. Keklikoluk Mahallesinin Tarihçesi
Akdeniz Bölgesinde yer alan Keklikoluk Köyü (Fotoğraf: 1)
Kahramanmaraş’a bağlı Göksun ilçesinin bir yerleşim alanıdır. İlçeye uzaklığı 22
km. Kahramanmaraş merkezine 112 km.’dir. Güney tarafında Bozhüyük Köyü,
kuzey tarafında Doğan konak Köyü, doğu tarafında Binboğa dağları, batısında ise
Göksun-Kayseri kara yolu bulunmaktadır. Rakımı 1450 m.dir.
Keklikoluk Köyünün ismi, geçmişte keklik kuşlarının köyün içindeki
pınarlara su içmek için gelmelerinden dolayı bu ismi aldığına inanılmaktadır.4
Refet Yinaç ve Mesut Elibüyük tarafından hazırlanan “1563 tarihli Maraş
Tahrir Defterinde” Kekliokoluk Köyüyle ilgili bir tarihe rastlanmamakla birlikte,
Sait Özdemir tarafından hazırlanan “Göksun Tarihi” isimli kitapta köy
“Keklikoluğu” adıyla anılmaktadır. Köyle ilgili nüfus kayıtlarında 1915 tarihinde
76 hane ve 365 nüfus bulunmaktadır.5 Keklikoluk Köyü; Sivas’ın İmranlı ve Zara;
Erzincan’nın Refahiye ilçesinden gelen Alevi inançlı Koçgiri Aşiretine mensup
fertler tarafından 1870-1882 yılları arasında kurulmuştur.6 Koçgiri aşireti Tunceli,
Erzincan, Sivas hattında yaşamış ve hala yaşamakta olan bir aşiretin adıdır.
4
5
6

(K.K. İskender Talin:1965).
Özdemir Said, Sarıkaya Alı, Göksun Tarihi, Said Göksun Beleyesi, İstanbul, 2010, s.125.
Özaktürk Selami Göksun Bölgesi Alevi İnanç ve Kültürü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enst. Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisan Tezi, 2016. S. 103.
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Keklikoluk Mahallesi ile birlikte yoğunlukla Sivas’ta yerleşen 42 Kürt hanesi 1872
yılında Sarız’a göç etmiştir. Sarız, Osmanlı Devletinden önce Maraş ve çevresinde
hüküm sürmüş olan Dulkadiroğulları Beyliğine bağlıydı.7Bu bölgenin geçmişte de
bir yerleşim alanı olduğu Mersin, Islahiye civarında yaşayan yürüklerin geçiş için
bu bölgeyi kullandıkları bilinmektedir.8Yine bu bölgenin Roma dönemi yol
güzergâhlarından olduğu köyün içinde bulunan
mil/sınır
taşından
anlaşılmaktadır (Fotoğraf: 2).

Fotoğraf: 1 Keklikoluk Mahallesi, (Polat 2017)

Fotoğraf: 2 Mil Taşı, (Polat 2017)

7
8

Altı Aziz, Sarız’da İskân Ve Nüfus(1865-1945),Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:38, 2015, s. 38.
(K.K.Aygan:1960).
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2.2. Keklikoluk Mezarlığı
Keklikoluk Mahallesi Mezarlığı (Fotoğraf: 3) kuzeyden güneye doğru
uzanan eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Mezarlığın batı tarafında
Karşıburun Mevkii ve köy yerleşim alanı, kuzey tarafında Meşekli, doğuda
Binboğa dağları ve güneyde boş arazi bulunmaktadır. Mezarlıkta bulunanmezar
sayısı tam olarak bilinmemektedir. Çevredeki yerleşim alanlarında bulunan mezar
taşlarına olan benzerlikler Keklikoluk Köyünde yaşayanlarla inanç birlikteliğinin
göstergesidir. Çevre köyler içinde bulunan Göynük, Sırmalı, Alıçlıbucak
mezarlıkları (Fotoğraf: 4-5) bu göstergenin kanıtı mahiyetindedir. Yerleşim
alanının Kayseri’ye yakın olması nedeniyle mezar taşları bu bölgeden getirilmiştir.
Mezarlıkta bulunan mezarların çok büyük kısmında mezar taşının kime ait
olduğu yazılmamıştır. Tarihsiz olan mezarlarda sadece baş ve ayak şahideleri
bulunmaktadır. Köyün hemen bitişiğinde bulunan mezarlıkta her yıl 14 Mayıs -15
Haziran arasında köyde mezar kaldırma töreni yapılmaktadır. Bu tören ritüel bir
özellikte olup, kişilerin ölen yakınlarını anmak ve mezarların bakımını yapmak
için organize edilmektedir. Genel görünüm itibariyle fazla tahrip olmamış mezar
taşlarından bazılarında kaymalar ve çökmeler, bir kısım mezar taşlarında ise
kırılmalar görülmüştür. Bu mezarlarda bay yada bayana ait olduğuna dair bir
belirti ve isim kullanılmamıştır

Fotoğraf: 3 Keklikoluk Mezarlığı (Polat 2017)

Fotoğraf: 4-5 Sırmalı ve Göynük Köylerinde Gündelik Hayatta Kullanılan
Malzemelerin Bulunduğu Mezar Taşı (Polat 2017)

28 ------------------------------------------------------------------------------------------ Devrim Kuşdoğan

3. ŞEKİL İTİBARİYLE KEKLİKOLUK MAHALLESİNDEKİ MEZAR TAŞI
ÇEŞİTLERİ
Keklikoluk Mahallesi mezarlığında şekil bakımından 5 çeşit mezar taşı şekli tespit
edilmiştir.
3.1. Şahideli Mezarlar
Üzerinde çalışma yapılan 19 adet mezar taşının XX. yüzyılın başına ait
olduğu tespit edilmiştir. Keklikoluk Mahallesi şahideli mezar taşlarının üç farklı
tipte olduğu görülmüştür. Bunlar; insan başını andırı mezar taşları (Fotoğraf: 6),
tepe kısmı üçgen başlı olan mezar taşları (Fotoğraf: 7) ve halk arasında bellik taşı
olarak bilinen işlenmemiş mezar taşlarıdır (Fotoğraf: 8). Tespit edilen tepe kısmı
üçgen olan mezar taşı 180 x 60cm. ölçülerinde ve isimsiz olarak bulunmaktadır.
120 x90cm. ölçülerine sahip insan başlı mezar taşı omuz kısmına kadar toprakta
gömülüdür. İşlenmemiş doğal olarak bulunan mezar taşında ise baş ve ayaktaşı
uzunlukları 240x 80cm’lik bir ölçüye sahiptir. Bazı mezarlarda tek ya da çift şahide
bulunmaktadır.

Fotoğraf: 6 İnsan Başlı Mezar Taşı Fotoğraf: 7 Üçgen Tepeli Mezar Taşı
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Fotoğraf: 8 Şekillendirilmeden Kullanılmış Mezar Taşı
3.2. Dörtgen Blok Şeklinde Mezar Taşları
Keklikoluk’da 11 adet dörtgen blok şeklinde mezar taşına rastlanmıştır. Bu
sandukalı mezar taşlarının tamamı tek parçadır. Bu formdaki sandukaların
bazılarında ise orta kısım üçte bir oranda düzgün bir kesme yapılarak oyulmuştur
(Fotoğraf: 9). Diğer mezar taşlarındaki kuşların su içmesi için yapılan bölümler, bu
mezar taşlarında yoktur. 130x50 cm ölçülerindeki mezar taşı zeminden başlayarak
merdiven basamağı şeklinde kaidelerin üzerine konulmuştur.

Fotoğraf: 9 Dörtgen Blok Şeklinde Mezar Taşları
3.3. Diktörtgen Pirizmatik Sandukalı Mezar Taşları
Keklikoluk mezarlığında bulunan sanduka tipli 6 adet mezar taşı
bulunmaktadır. Dikdörtgen prizma formundaki sandukalı mezarların orta kısım
düzgün bir kesme yapılarak oyulmuştur (Fotoğraf: 10). Baş ve ayakucunda kalan
alanlarda ise kuşların su içmesi için küçük kare çukurlar yapılmıştır. Bununla
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birlikte alışılmışın dışında Dörtgen Blok Şeklindeki Mezar Taşlarındaki üçte bir
oranında orta kısmı boşaltılmış mezar taşı yerine bir adet blok taş bulunmaktadır
(Fotoğraf: 11). Sandukalar zemin bağlantısından hariç düzgün kesme taşlardan
oluşmaktadır.

Fotoğraf: 10-11 Dörtgen Prizmatik Sandukalı Mezar Taşları
4. SÜSLEME ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KEKLİKOLUK MEZAR TAŞLARI
4.1. Geometrik Süslemeli Mezar Taşları
Keklikoluk mezar taşlarında bulunan süslemelerde yıldız, güneş,
çarkıfelek, en çok kullanılan geometrik motiflerdir. Bu motiflerin temel
oluşumunda inancın etkisi büyüktür. Mezar taşlarında kullanılan bu motifler
kültürel kimliğin yansımalarını oluşturmuştur.
Bazı mezar taşlarında görülen güneş motifi, Orta Asya’da yoğun olarak
kullanılmıştır. Buna bağlı olarak bu motifin gelişim süreci Orta Asya’dan
Tunceli’ye kadar uzanmaktadır. Bu bölgede yaşayan bazı alevi inancındaki
kişilere göre “Hz. Ali güneş şeklinde münceldir, güneş Alinin ta kendisidir”. Bu
nedenle bazı Tunceliler güneş doğarken onun ilk ışıklarına yönelerek “ya hızır”
niyazı ile secde ederler.9Şaman kültüründe güneş ve ayın farklı bir yeri vardır.
Orta Asya kavimlerinde güneşe ve aya yemin edildiği bilinmektedir.10Güneş
motifinin “şir-i hurşid” olarak Hz. Ali’yi temsil ettiğine inanılır.11Yöre insanına
Sevgenden N. Anadolu’da Koyun ve At Motifi Mezar Taşları, Tarih Dünyası, C1 Sayı 8, İstanbul,
1950, s.334.
10 İnan Abdulkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, 1986, s. 29.
11 Karamağralı Beyhan. Sivas ve Tokattaki Fiğürlü Mezar Taşlarının Mahiyeti Hakkında, Selçuklu
Araştırmaları Dergisi II. Ankara, 1970 s.94.
9
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göre güneş Allah’ın bir nurudur. Şamanist inanca göre güneş ve ay ile kötü ruhlar
mücadele eder. Güneş ve ay tutulmasının sebebi budur. Kötü ruhların eline
geçtiği düşünülen ay ve güneşin kurtulması için davul çalınır.12
Üzerinde herhangi bir isim bulunmayan 3 No’lu güneş motifli mezar taşı;
130 x145 cm. ölçülerindedir. Mezar gövdesinin yan yüzeyinde dikdörtgen formlu
çerçeve içerisine güneşi temsil eden dairesel bir şua (şemse) motifi bezenmiştir
(Fotoğraf: 12).

Fotoğraf: 12 Güneş Motifli Mezar Taşı
Ayyıldız motifi genelde İslam’ın bir simgesi olmakla birlikte Osmanlı ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağında da kullanılmıştır. 4.nolu 120x 90 cm.
ölçülerindeki prizmatik sandukalı mezar taşında Ay yıldız motifi kullanılmıştır
(Fotoğraf: 13). İlgili mezarın ayaktaşı bölümünde süsleme yoktur. Mezar taşının
yan yüzey kısmına 3 adet mihrap motifi bulunmaktadır. Mihrap motifinin içine
farklı süsleme elemanları yerleştirilmiştir. Orta kısımdaki mihrap boşluğunda
yönü toprağa bakan Ayyıldız motifi bulunmaktadır. Yıldız motifi hilal motifinin
gövdesine yaslanmış şekilde yapılmıştır. (Sağ ve sol tarafta bulunan motiflerin
değerlendirilmesi bitkisel süsleme başlığı altında yapılacaktır.)

Fotoğraf: 13 Ayyıldız Motifli Mezar Taşı
12

İnan Abdulkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, 1986, s. 82.
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120 x 70 cm. ölçülerinde dikdörtgen bloktan oluşan 7nolu mezar taşı, farklı
bir üslup göstererek, süsleme mezar taşının yan kısımlarına değil, üst yüzeyine
yapılmıştır (Fotoğraf: 14). Anadolu kültüründe kilim misafir ağırlamayla
sembolize edildiği bilinmektedir. 7 numaralı mezar süslemesinin bu düşünceden
yola çıkılarak yapıldığına inanılmaktadır. Mezar sahibinin misafirperver birinin
olması nedeniyle böyle bir süslemenin yapıldığı değerlendirilmektedir.

Fotoğraf: 14 Kilim Motifli Mezar Taşı
120 cm x 45 ölçülerine sahip 19 nolu mezar taşı dikdörtgen blok şeklindedir
(Fotoğraf: 15). Mezar taşının geniş yüzeyinde mihrap ve kare formu
bulunmaktadır. Yüzeyin orta kısmında bulunan çerçeve içerisine yerleştirilmiş
dört eşit parçaya bölünmüş dikine kare şekli bulunmaktadır. Motifinin sağında ve
solunda içi boş mihrap motifleri tadır. Keklikoluk Mahallesindeki mezarlıkta
bulunan mezar taşları içinde diğerlerinden farklı olarak baş ve ayaktaşı
bölümünde kuşların su içmesi amacıyla yapıldığını düşündüğümüz, 15 cm.
derinliğinde kareler oluşturulmuştur.

Fotoğraf: 15 Kare Formu Bulunan Mezar Taşı
Baş ve ayaktaşı tarafı boş olan 11 nolu mezar taşının gövde sağ yüzeyi iki
parça halinde bölümlendirilmiştir. Gövde yüzeyinin bir tarafı boş diğer tarafında
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ise çarkı felek motifi ve deforme olmuş rozet bulunmaktadır. Çarkıfelek motifi çok
kollu, beşgen şeklinde bordürlerle çerçeve içine alınmıştır (Fotoğraf: 16).

Fotoğraf: 16 Çarkıfelek Motifli Mezar Taşı
12 nolu mezar taşının gövde yan yüzeyinde düz bordürlerle
çerçevelendirilerek bir alan oluşturulmuştur (Fotoğraf: 17).Alan sırasıyla kişinin
erkek olduğuna dair bir nişan olarak kullanılan bıyık şekli yerleştirilmiştir. Şeklin
sağına içi boş mihrap, soluna ise boş rozet işlenmiştir. Boş rozetin basit şekilde
tasarlanan dünya olduğu değerlendirmesiyle birlikte mihrabın inançsal olarak bu
dünya ile öbür dünya arasındaki kapı olduğu düşünülmektedir. Bu
değerlendirmeden yola çıkılarak, bu dünyadaki hayatın sonlanmasıyla yeni bir
dünyaya açılan kapı şeklinde bir kompozisyon uyarlaması yapılmıştır.

Fotoğraf: 17 Erkek nişanlarından Bıyık Motifli Mezar Taşı
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4.2. Bitkisel Süslemeli Mezarlar Taşları
Ağaç motifi eski şaman ayinlerinde merdiven özelliğini taşımaktadır.
Gökyüzüne ulaşmada bir amaç ve araç, tanrıya ulaşmada bir merdivendir.13Yine
günümüzde de Orta Asya kültüründeki Yakut kadınlarının çocuk isteme ve çocuk
edinme için bir ağacın dibinde dua etmesi, çocuk dilemesi tanrıyla birlikte ağaç
ruhuna da yalvarması anlamına gelir.14Ağaç türleri içerisinde hurma ağacı motifi
daha çok 18-19. yüzyıllarda çok görülen bir motiftir. Kompozisyonlarda hurma
ağacının yaprakları daldan sonra üst üste “V” şeklinde yukarı doğrudur. Üzerinde
hurma meyveli dalları ise yön olarak aşağı doğru yapılmıştır.15Cennet meyvesi
olarak
inanılan
hurma
ölenin
cennet
isteğinin
belirtisi
şeklinde
değerlendirilmektedir.
Keklikoluk mezarlığında bulunan 2 nolu mezar taşının geniş yüzeyinin
etrafı bordürle çevrilmiştir. Bordürün ortasında güneş motifi yerleştirilerek,
güneşi saran dallar sağa ve sola doğru yükselmektedir (Fotoğraf: 18). Dalların alt
kısmında yine sağlı ve sollu olarak hurma meyvesi bulunmaktadır. Mezar taşının
güneye bakan yüzü sade bırakılmışken, kuzeye bakan yüzünde yer alan çok kollu
çarkıfelek motifi işlenmiştir.

Fotoğraf: 18 Hurma Ağacı Motifli Mezar Taşı

Karamağralı Beyhan. Sivas ve Tokattaki Figürlü Mezar Taşlarının Mahiyeti Hakkında, Selçuklu
Araştırmaları Dergisi II Ankara. 1970 s.97.
14 İnan Abdulkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1986, s. 207.
15 Çal Halit, Türklerde Mezar –Mezar Taşları, TC. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını, Ankara,
2015, s. 321.
13
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Türk toplumunda kabir ağacı olarak mezarlıklara dikildiği bilinen ve yeşil
kalan selvi ağacı dik duruşu ile dürüstlüğü ve ölümsüzlüğü simgelemektedir.
Hurma ağacı İslam inancına göre cennet ağacı olarak bilinmektedir. Hurma
ağaçlarının meyveleri bolluğu ve bereketi ifade ederken, dalları ise ölümsüzlüğü
temsil etmektedir. Selvi ve hurma ağacı, hayat ağacı olarak da bilinmektedir.16
Keklikoluk Köyü mezarlığında bulunan 13 nolu mezar taşının baş taşı
bölümünde ve gövde yan yüzeyinde ağaç motifleri bulunmaktadır (Fotoğraf: 19).
Tek blok halinde olan sandukanın baş taşı bölümü ikiye bölünmüş, üst tarafta
selvi ağacı, alt bölümde ise hurma ağacı işlenmiştir. Diğer bir mezar taşında ise
gövdenin yan yüzeyi üç eşit mihraba bölünerek ortada Ayyıldız, sağda ve solda
ise yine dalları içe kıvrılmış bitki motifi tadır (Fotoğraf: 20).

Fotoğraf: 19 Ağaç Motifli Mezar Taşı Fotoğraf: 20 Ağaç Motifli Mezar Taşı
1933 yılı olarak tarihlendirilen sandukalı 18nolumezar taşının baş taşı
bölümüne yan yana dizilmiş 3 adet ağaç motifi işlenmiştir(Fotoğraf: 21). Selvi
motifi olarak işlenen ağaç motifinin, kökten itibaren yaprakların aşağıdan
yukarıya doğru gövdeye bitişik sıralandığı görülmektedir. Ortada bulunan ağaç
motifinin yaprakları dolu iken sağ ve solda bulunan ağacın yapraklarının içi
boştur.

16

Tali Şerife, Kayseri Tavlusun Köyü Mezarlığında Bezemeli Mezar Taşları, Sanat Dergisi 20 / 2012,
s. 117.

36 ------------------------------------------------------------------------------------------ Devrim Kuşdoğan

Fotoğraf: 21 Ağaç Motifli Mezar Taşı
Keklikoluk Köyü mezarlığında bulunan 17 nolu mezar taşının gövde
kısmının yan cephesi bordür içerisine alınarak, iki bölüme ayrılmıştır. Mezarın
gövde kısmında kabartma şeklinde kaideli, içine yıldız şekli oturtulmuş, geniş
karınlı bir vazodan yukarı doğru yükselen “S” kıvrımında dallar bulunmaktadır.
Diğer tarafta bulunan kompozisyonda ise bordürün sağ ve sol alt köşesinde
oluşturulan çemberden dalları yukarı doğru yükselmektedir. Bu kompozisyon soy
kütüğünü ifade etmeye yöneliktir (Fotoğraf: 22 ).

Fotoğraf: 22 Ağacı Motifli Mezar Taşı
16 nolu mezar taşında bulunan bitkisel kompozisyonda bordür içerisinde
oluşturulan alanın sağ ve sol alt köşesinde yere doğru eğilmiş ağaç dalları
bulunmaktadır (Fotoğraf: 23-24). Ağaç dalları çember şeklinde içe kıvrılmıştır.
Bunla birlikte orta kısımda yukarı doğru yükselen bir ağaçtan ziyade çiçek
motifini andırır bitkisel çalışma bulunmaktadır.
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Fotoğraf: 23 Ağaç Motifli Mezar Taşı Fotoğraf: 24 Ağaç Motifli Mezar Taşı
16 nolu mezar taşının gövde kısmının yüzeyinde
kompozisyonu
çevreleyen düz bordür kendi içinde üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde kökten
başlayarak üç kol halinde yükselen ağaç şekli tasarlanmıştır. Ağacın yukarıya
doğru uzanan dalları içe kıvrılmış yapraklardan oluşturulmuştur. Orta bölümde
ise dalların bitiş noktalarında çiçeklerin olduğu motif bulunmaktadır. Son
bölümde ise gövdesi şişman, emzik kısmı kısa ve dar bir testi görülmektedir
(Fotoğraf: 25).

Fotoğraf: 25 Ağaç Motifli Mezar Taşı
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5. ÜZERİNDE GÜNLÜK
TAŞLARI

KULLANIM EŞYALARI İŞLENMİŞ MEZAR

İnançsal etkilerin bir sonuncu olarak Keklikoluk Mahallesi mezarlığında,
buluna mezar taşlarının çoğun da gündelik yaşamda kullanılan araç ve gereçler
işlenmiştir. Mezar taşlarında çoğunlukla ibrik, leğen, bardak, cezve, fincan, silah
gibi eşya motifleri tadır.
Mezar taşlarında bulunan “Kahve takımı” kişinin yaşamında cömertliği ve
misafirliğe karşı düşkünlüğünü ifade den bir anlatım tarzını ifade etmektedir.17
(Danık, 1993: 50) Keklikoluk mezarlığında birçok mezar taşına işlenmiş kahve
cezvesi ve kahve fincanı motifi vardır. Kahve kültürüyle birlikte ibrik ve testi
motifinin olduğu mezar taşları da bulunmaktadır. 9 nolu mezar taşının ayaktaşı
bölümünde yer alan şişman bir testi bulunmaktadır (Fotoğraf: 26). Testinin
gövdesinde dar olarak yapılmış bir emzik bulunmaktadır. Testi motifinin hemen
yanında ise leğen işlenmiştir. Yaşamın en temel öğesi olarak görülen suyun etkisi
üzerinden yola çıkılarak su ile beraber kullanılan eşyalarla bir kompozisyon
oluşturulmuştur.
11 Nolu mezar taşının gövde yan yüzeyi basit bir bordürle dikdörtgen
şeklinde çizilmiş, dikdörtgen 3 eşit parçaya bölünmüştür (Fotoğraf: 27). Orta
kısımda büyük bir sini (tepsi) ve içinde tabaklar bulunmaktadır. Tepsinin solunda
tava şekli ve hemen üzerinde 6 kollu bir yıldız motifi, sağ tarafta kahve cezvesi ve
kaşık motifleri tadır. İnançsal etkide ölen kişinin cömert, misafirperver ve ikram
sahibi birisi olduğunu vurgulamaya yönelik bir anlayışla mezar yüzeyine bu
eşyaların çizim yapılmıştır.

Fotoğraf: 26 Eşya Motifli Mezar Taşı Fotoğraf: 27 Eşya Motifli Mezar Taşı

17

Danık Ertugrul, Mezar Taşları, Türk Kültürünü Araştırma Enst. Yayınları, Ankara, 1993, s. 57.
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Mezar taşlarında bulunan silah ögesinin geçmişle alakalı olarak günümüz
mezarlarında yer bulmaktadır. Göktürk ölü heykellerinde kılıç yoğunluktadır.
Bunla birlikte Türkiye’de 16 ve17. yüzyılda İstanbul’daki özellikle hanedan
mezarlarında bıçak şekli bulunmaktadır. Kars, Tunceli-Erzincan-Kayseri bölgesi
köy mezarlarında çokça görülen kılıç şeklinin yerini 18. yüzyıldan itibaren tüfek
ve tabanca almaktadır.18 Keklikoluk Mahallesinde bulunan 17 nolu mezar taşının
gövde yüzeyinde tüfek, barutluk ve fişeklik işlenmiştir (Fotoğraf: 28). Tüfek motifi
gövdenin orta kısmında, üst tarafta ise fişeklik ve barutluk sıralanmıştır. Mezarın
ayaktaşı alanının sol üst köşesinde bir çift ayakkabı motifi bulunmaktadır. Mezar
taşı üzerinde bulunan objelerden yola çıkılarak silah motifiyle ölen kişinin güç,
kuvvet ve iktidar sahibi olduğunu belirtmek için kullanıldığı değerlendirilmiştir.
Sol üst köşede bulunan ayakkabı motifi ise bir göç ve yolculuk imgesi olarak
kullanılmaktadır.

Fotoğraf: 28 Silah Motifli Mezar Taşı
14 nolu mezar taşının ayaktaşı tarafında zencirekle çevrelenmiş alan daha
dar bir şekilde bordürle çevrilmiştir. Mezar gövdesinin dar alanında ayak izi
şeklinde bir motif bulunmaktadır (Fotoğraf: 29). Ayakkabının bu dünyadan öbür
dünyaya yolculuk anlamında kullanılması ve iz bırakma anlamında kullanıldığı
değerlendirilmiştir.
18

Çal Halit, Türklerde Mezar –Mezar Taşları, TC. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını, Ankara,
2015, s. 319.
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Fotoğraf: 29 Ayakkabı Motifli Mezar Taşı
SONUÇ
Yazılı kültür birikiminin önemli kollarından biride mezar taşlarıdır. Mezar
taşları cansız bedenlerin bir tür evi niteliğindedir. Bu evler ölen kişinin yaşamında
sosyo kültürel ve ekonomik etkilerin parçalarının mezar şekilleriyle, kitabelerle,
süslemelerle uygulandığı alanlardandır.
Bu anlamda Keklikoluk Mahallesi mezarlığında var olan mezarların
şekilsel ve görsel anlamda değerlendirmeleri yapılmıştır. Mezar taşlarının
üzerinde bir tarihlendirme olmadığı halde edinilen bilgiler neticesinde mezar
taşlarının 1925 yılı sonrasına ait olduğu tespit edilmiştir. Üzerinde çalışma yapılan
mezar taşı sayısı 18 adettir. Mezar taşından baş taşı ve ayaktaşı olan mezar 4 adet,
12 adet ise sandukalı mezarlardır. Süsleme bakımından geometrik, bitkisel ve
gündelik kullanım eşyalarının olduğu mezar taşları içerisinde 5 adet gövdesinde
gündelik eşyaların olduğu mezar, 6 adet bitkisel 5 adet geometrik süslemeli mezar
tespit edilmiştir. Keklikoluk köyü Mezarlığı’nda incelenen mezar taşı örneklerinde
erkek ve kadın mezar taşları bulunmasına rağmen, süslemelerde herhangi bir
cinsiyet ayrımına gidilmediği görülmüştür. Süsleme bakımından mezar taşlarının
tarihlendirilmesinin
yapıldığında XIX.
yy.
barok
üslubunun
etkileri
görülmektedir.
Çalışma ile Kahramanmaraş Göksun Keklikoluk Mahallesi sınırları
içerisinde bulunan mezar taşlarının tespiti, kayıt altına alınması ve yorumlanması,
gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır.
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GAYRİMÜSLİM MEZARLIK VE MEZAR TAŞLARINA
TARİHSEL BİR BAKIŞ:
GAZİANTEP (AYINTAB) ÖRNEĞİ
Enver Demir
ÖZET
Amaç: Sahip oldukları dönemin sosyo-kültür yapısını, sanat özelliklerini
ortaya koyması bakımından tarihi belge niteliğinde olan mezar taşları, bu
yönüyle, kültür, sanat, siyasi tarihin ve arkeolojinin önemli kaynakları arasında
tadır. Osmanlı topraklarında, birlikte yaşama arzusunun en güzel örneklerini
sergileyerek Osmanlı tebaası olmayı kabul eden gayri Müslim topluluklara ait
mezarlar da varlıklarını günümüze kadar sürdürmüş olup, Gaziantep’te bulunan
gayri Müslim mezarları bunlardandır. Çalışmamızda, Gaziantep’in kültür ve
sanat tarihi dünyasına farklı bir yönden katkı sağlamak amacıyla üzerinde daha
önce herhangi bir çalışma yapılmamış olan, iklim şartları ve çevre düzenlemeleri
gibi sebeplerden dolayı fiziki hasarlara maruz kalarak yok olmaya yüz tutmuş bu
gayri Müslim mezarlarını ve mezar taşlarını incelemeye karar verdik.
Yöntem: Çalışmaya, Gaziantep şehir merkezinde tespit ettiğimiz iki
mezarlıkla başladık. Gaziantep Asri Mezarlığı’nda bulunan ve biri Hristiyan,
diğeri Yahudi mezarlığı olarak anılan bu mezarlıkları dolaşıp mezar taşlarını
fotoğraflayarak kayıt altına aldık. Yine Antep’te 1878 yılında açılan ve bugün aynı
isimle hizmet veren, Gaziantep Amerikan Hastanesi (Azariah Smith Memorial
Hospital)’nin bahçesinde yer alan mezarlıktaki mezar taşları incelenerek
fotoğraflanmıştır. Son olarak Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde bulunan mezar
taşları fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.



Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktora
Öğrencisi, MEB Öğretmen, Gaziantep/demirenver74@gmail.com, 0505 7266419.
Bu bildiri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı doktora
öğrencisi Enver DEMİR tarafından hazırlanmakta olan “Osmanlı Toplumunda Gayrimüslimler
Gaziantep (Ayıntab) Örneği” (1785-1864)adlı doktora tezinin bir bölümüdür.
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Bulgular: Çalışmada, biçimsel özellikleri ve taşıdıkları bezemeler itibariyle
birtakım farklılıklar sergileyen ilgili mezar taşları hakkında bilgi verilmesinin yanı
sıra mezarlıklarda hâkim büyü inancına dair tespit ve değerlendirmelerde
bulunulacaktır.
Sonuç: Taşıdıkları tarihi değerlerle kültürümüzün bir parçası olarak
incelenen mezar taşlarının, biyografik verilerle birleştirilmesi durumunda ilgili
dönemin toplumsal yapısına dair önemli bilgilere ulaşmak mümkün
gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Mezar, Mezar taşı, Gayrimüslim, Büyü

A HISTORICAL OVERVIEW OF NON-MUSLIM CEMETERIES AND
TOMBSTONES:
GAZIANTEP (AYINTAB) EXAMPLE
Enver Demir
SUMMARY
Objective: The tomb stones, which are historical documents in terms of revealing
the socio-cultural structure and artistic characteristics of their era, are among the
important sources of culture, art, political history and archeology. The graves
belonging tothenon-Muslim communities that accepted to be Ottoman subjects,
exhibited the most beautiful examples of the desire forcoexistence in the Ottoman
lands, continued their existence until day light and these are the non-Muslim
graves in Gaziantep. We decided to examine these non-Muslim tomb sand tomb
Stones that had been destroyed by physical damage due to reasons such as climate
conditions and environmental regulations, which had not been studied
previously, in order to contribute to Gaziantep's cultural and art history world in a
different direction. We gave.
Method: We started to work with two cemeteries in Gaziantep city center.
Gaziantep we went to these cemeteries in the Asri grave yard, one of the
Christian, the other Jewish graveyard, and photographed the tombstones. The
tombstones in the cemetery in the garden of the Antep American Hospital
(Azariah Smith Memorial Hospital), which opened in 1878 in Antep and which
served today with the same name, were examined and photographed. Finally, the
tombstones in the Gaziantep Archeology Museum were photographed and
recorded.
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Findings: In the study, there will be information about the tomb Stones which
show some differences according to their formal features and beauties they carry,
as well as the belief in magic belief in the cemeteries.
Conclusion: In the case of combining tomb Stones studied as a part of our culture
with historical values, it is possible to reach important information about the social
structure of the period concerned.
Keywords: Gaziantep, Grave, Tombstone, Non-Muslim, Magical.
Altı asrı aşan bir sürede, geniş bir coğrafyada, Müslüman ana unsurun
yanı sıra çeşitli ırk, din, dil ve örf âdete sahip gayri Müslim unsurları ahenkle bir
arada tutmayı başaran Osmanlı Devleti’nin insanlığın birlikte yaşama kültürüne
olan katkısı Türk ve dünya tarihi açısından önem taşımaktadır.
Bir arada yaşama kültürünün bir sonucu olarak ortaya çıkan ve sosyal
yaşamın en güzel örneğini sergileyen kentlerdeki arkeolojik kalıntılar, yazıtlar,
cami, medrese, külliye, han, hamam ve mezar gibi tarihi yapıtlardan yola çıkılarak
devletin bünyesinde barındırdığı farklı toplulukların yaşantısına ulaşmak
mümkündür.
Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayri Müslimler hakkında genel yargılara
sahip olmak, Osmanlı kentlerinde yapılacak olan bölgesel çalışmalarla mümkün
hale gelecektir1. Osmanlı Devleti’ndeki gayri Müslimlerle ilgili yerel tarih
incelemeleri kapsamındaki bu çalışmada, ait oldukları cemaatlerin dinî kimliğini,
cemaat üyeleri arasındaki dayanışma ve birlikteliğini, ilgili cemaatin diğer
1

Osmanlı kentlerinde yaşayan gayri Müslimlerle ilgili yapılan kayda değer çalışmalar
bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır: A. İhsan Karataş, Osmanlı Devleti’nde
Gayrimüslimlerin Toplum Hayatı: Bursa Örneği, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2009.; Ahmet
Hikmet Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Yahudiler (XIX: Yüzyılın Sonuna Kadar),Berikan Yayınevi,
Ankara, 2015.; Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Gayri Müslümlerin Yönetimi, Risale Yayınları,
İstanbul, 1990.; Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (18391914), TTK, Yayınları, Ankara, 1996.; Naim Avigdor Güleryüz, Gaziantep Yahudileri Jews Of
Gaziantep (Antap), Gözlem Yayınları, İstanbul, 2012.; Ramazan Erhan Güllü, Antep Ermenileri
(Sosyal-Siyasi ve Kültürel Hayatı), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010.; T. Tankut Soykan,
Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayri Müslümler, Ütopya Kitabevi, İstanbul, 1999.; Yavuz Ercan,
Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler (Kuruluştan Tanzimat’a kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki
Durumları, Ankara, 2011.;Halil Özşavlı, “1895 Antep Ermeni Olayları”, JASSS, Volume 5, Issue 8,
2012, ss. 951-969.;Zeynel Özlü, 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Gaziantep, Gaziantep B.B. Eğitim
Kültür Serisi, Gaziantep, 2004.;Zeynel Özlü, Batı Karadeniz’de Antik Bir Osmanlı Kenti: Prusias Ad
Hypıum, Üskübü (Konuralp), İstanbul: Düzce Üniversitesi Araştırma Yayınları, İtalik Yayını, 2009.;
Zeynel Özlü, Cenubda Bir Şehr-i Medeniyet: Behisni (Bethesna-Besni), Gaziantep, 2015.; Zeynel Özlü,
İlk Çağdan Cumhuriyet’e Bir Batı Karadeniz Kenti Düzce (Ahali-yiSadıka/Sefine-i Nuh), Fırat Basım,
İstanbul, 2015.;Zeynel Özlü, Osmanlı Döneminde Behisni (Besni) Kazasında Aşiret ve Aileler,
Gaziantep, 2015.
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gruplardan farklılığını ortaya koyan mekânlar olan mezarlıklar ve mezar taşları
ele alınacaktır2.
Son yıllarda artış gösteren Osmanlı mezar taşları üzerine yapılan
çalışmaların daha çok Müslüman mezar taşlarına yoğunlaştığı, gayri Müslimlere
ait mezarlıkları ve mezar taşlarını konu alan çalışmaların fazlaca olmadığı
görülmektedir. Nitekim çalışma konumuz olan, Gaziantep’te yer alan gayri
Müslim mezar taşları üzerinde yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle
araştırmamızda, Gaziantep’in üç farklı yerinde bulunan, bugüne kadar üzerinde
çalışma yapılmamış, gayri Müslim mezarlıklarını ve mezar taşlarını ele aldık.
İncelenen mezarlıklar ve mezar taşları XIX. ve XX. yüzyıla aittir. Bunlar,
Gaziantep Asri Mezarlığı içerisinde birbirine yakın mekânlarda bulunan Hristiyan
Mezarlığı ve Yahudi Mezarlığı, Gaziantep Amerikan Hastanesi’nin bahçesinde yer
alan mezarlık ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde bulunan mezar taşlarıdır. Sayfa
sınırlaması olduğundan mezarlıklarda çekilen resimlerin tümüne bildiride yer
verilmemiştir.
Gaziantep Asri Mezarlığında Yer Alan Mezarlar
Gaziantep Asri Mezarlığında biri Hristiyan Mezarlığı diğeri
Yahudi
Mezarlığı olmak üzere iki gayri Müslim Mezarlığı bulunmaktadır. Kevork
Sarafyan’ın, Badmutyun Antebi Hayots (Antep Ermenilerinin Tarihi) isimli
eserinden alınan, N. Barsumyan tarafından Antep şehrinin batı kısmının çizildiği
planda 57 numaralı altında Kozanlı caddesi üzerinde (bugünkü Eski Garajlar
Semtinde) yer alan Ermeni Mezarlığı’nın daha sonraki yıllarda inceleme alanımız
içerisinde yer alan Hristiyan Mezarlığına taşındığı düşünülmektedir. Bkz. Resim:
30.1952 yılında çizilmiş olduğu anlaşılan plana göre, kurulmuş olan bu mezarın
şehir merkezinde kalması nedeniyle Asri Mezarlığa taşındığı anlaşılmaktadır.
Antep Ermeni Mezarlığının kurulması ile ilgili rivayet şu şekildedir: “İran’dan
Hac için Kudüs’e gitmekte olan Shahnazar, Beynazar ve Gulnazar isimli üç
Ermeni kardeş Antep’te bulundukları sırada şahit oldukları bir cenazede kilise
yanındaki küçük mezarlığın yeterli olmadığını, ölüyü defnetmek için yer
bulunamadığından çeşitli zorluklar yaşandığını görürler. Bunun üzerine hac
yolculuklarından vazgeçerek, paralarıyla kapasitesi yetersiz olan mezarlığı
genişletmek için biraz daha arazi satın alırlar ve böylece Ermeniler de kendilerine
ait geniş bir mezarlığa sahip olurlar3. Yahudi Mezarlığı ise Gaziantep Asri

2

3

Nevzat Erkan, “Üsküdar’da Gayrimüslim Mezarlıkları ve Mezarlık Tartışmaları”, History Studies,
C. 5, S. 3, Ankara, 2013, ss. 49-57, s. 53.
R. Erhan Güllü, Antep Ermenileri (Sosyal-Siyasi ve Kültürel Hayatı), IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul, 2010, s. 85.
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Mezarlığı’na taşınmazdan önce, günümüzdeki Aliye Ömer Battal İlkokulu ile
Tilmen Oteli’nin arkasında kalan alanda taydı 4.
a) Yahudi Mezarlığı (Musevi Kabristanı)5
İnançları ve defin hususundaki hassasiyetleri nedeniyle bir mezarlık
almak, Yahudi cemaatinin yapması gereken ilk işlerden birisi olmuştur6. Çalışma
alanımız olan Gaziantep’te Yahudilere ait bir mezarlık bulunmaktadır.
Gaziantep Asri Mezarlığı’nda yer alan Yahudi Mezarlığı, Hristiyan
Mezarlığıyla birbirine yakın olan iki farklı mekânda bulunmaktadır7. Estetik
açıdan biçimsel özellikleri ve yapı malzemeleri itibariyle sade bir görünüme sahip
olan Yahudi Mezarlığındaki mezar taşları, iklim ve çevresel şartlar nedeniyle
tahrip olmuş, üzerindeki yazılar okunamaz hale gelmiştir8. Mezar taşları üzerinde
yer alan tarihlerin Miladi takvime göre düşüldüğü tespit edilmiştir.
Mezarlık ihata duvarı 2011 yılında Yakup Franko Bilmen ve Yeşua Kohen
Bildirici tarafından yapılmış olan mezarlık içerisinde 44 adet mezar taşı
bulunmaktadır9.
Halil İbrahim Yakar- Murad Uçaner, Barsumyan-Nazaryan Antep Şehir Planı, Şehitkâmil Belediyesi
Kültür Yayınları, Gaziantep, 2015, s. 28.
5
Bu başlık altında yer alan resimler Gaziantep Yahudi Mezarlığı’nda çekilmiştir.
6 Firdevs Çetin, Batılı Seyyahlara Göre İstanbullu Gayrimüslimler (1553-1673), Yeditepe Yayınları,
İstanbul. 2012, s. 157.
7 Yahudiler ve Ermeniler gibi farklı din ve mezhep mensuplarının mezarlıklarının, aynı mekânda
yer almasının sorun olduğu ve bu konuda gayri Müslimler arasında bazı tartışmaların
yaşandığını görülmüştür. Cemaatler, kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri mezarlıklara cemaat
dışı ölülerin gömülmelerine karşı çıkmışlardır. Nevzat Erkan, a.g.m., s. 53.; Osmanlı Devleti’nde
cenaze törenlerinde olduğu gibi defni konusunda da serbest bırakılan gayri Müslimlerin,
cenazelerini kendileri için tahsis edilen mezarlıklara defnedebildiklerini belirten Karataş, 1592
yılına ait bir fermanla İstanbul’da Yahudilere sınırları belli olan bir mezarlık yerinin tahsis
edildiğinden ve bu mezarlıkların devlet tarafından koruma altına alındığından bahseder. Ali
İhsan Karataş, “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlere Tanınan Din Ve Vicdan Hürriyeti”, Uludağ
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C. 15, S. 1, Bursa, 2006, ss. 267-284, s. 281-282.;Dinlere göre
mezarlıklar kesin olarak ayrı olmasına rağmen bazı gayri Müslimlerin özel izin çıkartarak
Müslüman mezarlıklarına gömüldüğü tespit edilmiştir7. Hans-Peter Laqueur, Hüve’l-Baki
İstanbul’da Mezarlıkları ve Mezar Taşları (Çev. Selahattin Dilidüzgün), Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
İstanbul, 2007, s. 52.
8 Mezar taşlarının çoğunda isim bulunmamasının nedeni, Gaziantepli bir Yahudi ailesinden olan
Hıdır Bildirici, şöyle açıklamıştır: “Gömüden sonra üzerine, yeri işaretleyen bir mezar taşı konur,
genelde her hangi bir yazı yazılmazdı. Herkes kendi yakınlarının gömülü olduğu yeri ezbere
bilirdi. Naim Avigdor Güleryüz, Gaziantep Yahudileri Jews Of Gaziantep (Antap), Gözlem Yayınları,
İstanbul, 2012, s.76.
9 Gaziantep Yahudilerinden olan ve 1979 yılına kadar Gaziantep şehrinde yaşayan Özkul Arkadaş,
daha önceleri şehirde bulunan yüzlerce yıllık mezarlığın yok olduğunu belirterek, şehir
mezarlığının içinde olan Yahudi Mezarlığı’nda yer alan mezarların ve taşların daha fazla tahrip
olmasının önlenmesi amacıyla, mezarlık ihata duvarlarının Yakup Bilmen tarafından yeniden
4
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Müslüman ve Hristiyan mezarlarının doğu-batı yönünde uzatılmasına
rağmen Yahudi mezarlarının güney-kuzey yönleri doğrultusunda uzatılmış
olması dikkat çekicidir. Dahası Yahudi mezarların baş kısmı (mezar taşının
olduğu yer) kuzeyi gösterirken ayak kısmı kıbleye yönelmiştir 10.
Mermerden veya taştan mamul mezarların bir kaçı dışında baş taşı
bulunmaktadır. Sandukalı örnekleri de mevcut olan mezar taşlarının sadece
birkaçında isim ve tarih bulunmaktadır. Dörtgen prizma
formundaki
sandukaların bir kısmı toprak altındadır. Bazı mezarlarda baş taşı bulunurken
bazılarında ise sandukalar tek başına mezar taşı olarak kullanılmıştır.
Mezar taşlarının bir kısmı beyaz taştan (kaya) bir kısmı ise siyah
mermerden mamuldür. Bazı mezarların üstü yatay olarak yekpare bir sille taşıyla
kapatılmıştır.
Mezar taşlarının en belirgin özellikleri, figüratif elemanlara yer verilmemiş
olmasıdır. Ölenin kimliğini, sosyal konumunu, mesleğini belirtecek sembollerin
kullanılmadığı mezarların birçoğunun kime ait olduğu belli değildir.
Mezara sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan mermer baş taşına işlenmiş
olan “Siyon Yıldızı” (Mühr-ü Süleyman11) dikkatimizi çekmektedir. Bu mezarın
Rafael Kohen Bildirici adlı kişiye ait olduğu görülmektedir. Bkz. Resim 3.

tamir ettirilerek kapısına kilit konulduğunu ifade etmiştir. http://www.gaziantephaberler.com/
gaziantepte-unutulan-yahudi-mirasi-haberi-20975.html (Erişim Tarihi: 15.03.2017)
10 Kudüs Yahudiliğin dini merkezi olup, Yahudilikte ibadetler Kudüs’e dönülerek yapılmaktadır.
Bu yön “mizra” (doğu yönü) olarak adlandırılmaktadır. Dolayısı ile Müslümanlarda doğu-batı
doğrultusunda uzanan mezarlık yönü Yahudilerde kuzey-güney doğrultusundadır. Ahmet Güç,
“Kıble”, DİA, C. 25, İstanbul, 1988, ss. 364-365, s. 365.
11 Bolluk, bereket ve güç sembolü olarak kullanılan bu motifin, Süleyman Peygamberin yüzünden
mülhem olduğu ve üzerinde Allah’ın en büyük ismi olan “ism-i azam” yazıldığı rivayet edilir.
Motifi oluşturan üçgenlerdeki açılar, İbrahim, İshak, Yakup, Musa, Harun ve Davud
peygamberlere isnat edilmiştir. Mahmut Ökçesiz, Kuşadası Adalızade Osmanlı Mezar Taşları,
Haziran, 2013, s. 27.
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Resim 1: Musevi Mezarlığı (Kabristanı) Tabelası

Resim 2: Musevi Mezarlığı (Kabristanı)’ndan Bir Görünüm
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Resim 3: Musevi Mezarlığı Rafael
Kohen Bildirici’nin Mezarı (18901937)

Resim 4: Musevi Mezarlığı Cemil
Eşkinazi’nin Mezarı (1913-1969)

Resim 5: Musevi Mezarlığında Kime Ait Olduğu Belirlenemeyen Bir Yahudi
Mezarı
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Resim 6: Musevi Mezarlığında Kime Ait Olduğu Belirlenemeyen Bir Yahudi
Mezarı

Resim 7: Kime Ait Olduğu Belirlenemeyen Başlık ve Kapatma Taşı Tek Parça
OlanBir Yahudi Mezarı (Üzerindeki yazılar silik vaziyette olduğundan
okunamamıştır.)
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Resim 8: Kapatma Taşlı Bir Yahudi Mezarı

b) Hristiyan Mezarlığı31
Gaziantep Asri Mezarlığı’nda yer alan Hristiyan Mezarlığı, Yahudi
Mezarlığı’nın yaklaşık 50 metre daha güneyinde bir mesafede bulunmaktadır.
Mezarlık yaklaşık olarak oda genişliğinde bir alanı kaplamaktadır.
Hristiyan Mezarlığındaki mezar taşları, biçimsel özellikleri ve yapı
malzemeleri itibariyle birbirine benzer özelliktedir. Mezarlar toprağa gömülü
vaziyette olup üzerlerinde yatay olarak konulmuş mezar taşları bulunmaktadır.
Mezar taşında tarihler Miladi takvime göre ile düşülmüştür.
Mezarlığın ortasında yer alan beyaz mermerle kaplı kitabe üzerinde yer
alan İncil, Tevrat ve Kur’an’dan sözler yazılıdır. Bu sözler şöyledir: “Allah’ımız Rab
bir olan Rab’dır. Allah’ı, Rabbi bütün yüreğinle bütün canınla ve bütün fikrinle
seveceksin. Büyük ve birinci emir budur. Ve buna benzeyen ikincisi şudur. Komşunu
kendin gibi seveceksin (Tevrat ve İncil)32. İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız, siz
de onlara öyle yapın (İncil)”. Bkz. Resim 9. “Osabirler (sabredenler) ki kendilerine bir
musibet geldiği vakit Allah’ın nimetlerine müteşekkir ve musibetlerine razı ve sabirizderler
(Kur’an). Sevgi çok sabreder, lütufla muamele eder, sevgi haset etmez; kibirlenmez, kendi
31
32

Bu başlık altında yer alan resimler Gaziantep Hristiyan Mezarlığı’nda çekilmiştir.
İslam inancında yer alan komşuluk hakkının gayri Müslim mezar taşlarında da yer alması,
komşuluk ilişkilerinin ikinci plana atıldığı, münasebetlerin zayıfladığı ve zedelendiği
günümüzde, dinlerin komşuluğa verdiği değeri ortaya koyması bakımından önem
arz
etmektedir.
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faydasını aramaz, hiddetlenmez, haksızlığa sevinmez, fakat hakikat ile beraber sevinir
(İncil).” Bkz. Resim 10.Bu sözler bu din mensuplarının dünyaya bakış açılarını
yansıtan manidar ifadelerdir.

Resim 9: Hristiyan Mezarlığı’nda Yer Alan Kitabenin Ön Yüzü (a)

Resim 10: Hristiyan Mezarlığı’nda Yer Alan Kitabenin Arka Yüzü (b)
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Resim 11: Hristiyan Mezarlığı’nda T. Clayton Greene’ye Ait Mezar (1853-1950)

Resim 12: Hristiyan Mezarlığı’nda Charles E. Clark’ a Ait Mezar (1875-1942)
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Resim 13: Hristiyan Mezarlığı’nda L. Jeanette Honıss’e Ait Mezar (1896-1939)

Resim 14: Hristiyan Mezarlığı’nda Elsie Greene Dewey’e Ait Mezar (1888-1940)
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c) Büyü İnancı
Başlıca gayesi daima çıkar sağlamak olan “büyü” kavramı, tabiatüstü
güçlerle ilişki kurularak veya gizli güçlere sahip olduğu düşünülen bazı tabii
nesneler vasıtasıyla, zararlı, faydalı veya koruma amaçlı bir takım sonuçlar elde
etmek için yapılan işler anlamındadır33. Bu sebeple büyü, insanlık tarihinin en eski
dönemlerinden beri insanların varlıklar üzerinde istendik değişikliği sağlama
aracı olarak kullanıldığı görülmüştür.
Asıl amacı insanları ve olayları kontrol altına almak olan büyünün farklı
uygulamalarla karşımıza çıktığını görmekteyiz. Halk arasında büyü; evlilik,
kısmet açmak, karı-kocanın arasını ayırmak, karı-kocanın arasını düzeltmek,
güveyi bağlamak, büyü sonucunda meydana gelen bağlamayı önlemek veya
çözmek, doğum ile ilgili pratiklerden kısırlığı gidermek, doğumu kolaylaştırmak,
çocuğun düşmesini engellemek, doğduktan sonra yaşamayan çocuklarla ilgili
uygulamalar, geç yürüyen, konuşmayan veya geç konuşan çocuğun düzelmesini
sağlamak gibi durumlarda yapılmıştır34.
Büyü yapılırken muska ve tılsımlar, taşıyıcısına mutluluk ve başarı
getireceğine inanılan uğur eşyaları, isim, sayı ve renkler ve kutsal kitaplar gibi bir
takım eşyalar kullanılmıştır35.
İslam İnancına göre büyük günahlardan biri sayılan büyünün öğrenilmesi
ve öğretilmesi haram kılınmış olmasına rağmen olaya büyüye karşı önlem
alınması açısından bakanlar, büyüyü bir bilim olarak öğrenmenin haram
olmadığını savunmuşlardır36.
Müslüman, Yahudi veya Hristiyan olsun büyücülükle uğraşanlar Kur’an-ı
Kerim’in ayetleri, Tevrat ve İncil gibi kutsal kitapların ifadelerini ve burada geçen
isimleri, büyü yaparken kullanmakta tereddüt etmemişlerdir37.Kutsal kitapları
dini etik kurallarının dışında kullanabilen bu kişiler, dinimizde mukaddes bir yeri
olan mezarlıkları da bu amaçla kullanmaktan çekinmemişlerdir38. Bunun
sonucunda, özellikle gayri Müslim mezarlıkları büyücülüğün son aşamasının
Hikmet Tanyu, “Büyü”, DİA, C.6, İstanbul, 1992, ss. 501-506, s. 501.
Abdulkadir Sipahi, “Türk Halk İnançlarında Büyü ve Büyü İle İlgili Uygulamalar”, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 2006, s. 49-63.
35 Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplumlarda büyücülükle uğraşanlar, bu işi yaparken, Kur’an-ı
Kerim’in ayetlerini, Tevrat ve İncil gibi kutsal kitapların ifadelerini büyü kullanmaktan
çekinmezler. Abdulkadir Sipahi, a.g.t.,s. 44.
36 Gizem Şimşek, “Türk Sinemasında Büyü Kavramının Temsili ve Büyü Filminin Görüntü
Göstergelerinin Çözümlemesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul, 2008, s. 27.
37 Abdulkadir Sipahi, a.g.t.,s. 44.
38 Anadolu’da mezarlıklar, birçok inanç ve pratiğin yanı sıra büyüsel nitelikli işlemlerin de yerine
getirildiği mekânlardır. Nilgün Çıblak, “Anadolu’da Ölüm Sonrası Mezarlıklar Çevresinde
Oluşan İnanç ve Pratikler”, Türk Kültürü, XL, S. 474, ss.605-614,2002/2, s. 3.
33
34
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gerçekleştirildiği yerler olmuştur. Öyle ki bu merhale olmadan yapılan bir
büyünün tutması nerdeyse mümkün görünmemiştir. Mezarlıkların, büyücülüğün
uygulama mekânı olarak görülmesi ve ilgili araştırma için, fotoğraf çekmek ve
incelemelerde bulunmak üzere mezarlığa gittiğimde tanık olduğum olaylar,
araştırmamıza büyü başlığını koymamıza neden olmuştur.
Günlerden bir cuma günüydü ve cuma salası okunmak üzereydi. Yahudi
mezarlığına resim çekmek üzere yola çıktık. Mezara yaklaştığımızda, kilitli olan
mezarlık kapısının yanında oturan bir ana oğul gördük. Ana 55, oğlu 35
yaşlarında idi. Bizi görünce tedirgin olarak ayağa kalktılar. Orada bulunma
sebeplerine dair açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olmalılar ki, biz sormadan bize
durumlarını anlattılar. Cuma salasının okunmasını beklediklerini, sala okununca
mezar kapısı kilitli olduğundan, duvardan aşarak, bir Yahudi mezarının üstünden
üç kez atlayacaklarını söylediler. Sebebini sorduğumda anne utangaç bir tavırla
“Oğlum Bundan 15 yıl önce evlenemiyordu. İsteği yoktu (yüzüme bakmaktan
çekinen kadın, bu ifadesiyle oğlunun cinsel yetersizlik görüldüğünü anlatmaya
çalışıyordu.) Doktorlardan da bir çare bulamadık. Fizyolojik bir sorununun
olmadığını sorunun psikolojik olduğunu söylediler. Sonradan anladık ki oğlumun
evlenememesi için büyü yapmışlar. Cuma salası okunurken Yahudi mezarının
üstünden 3 kez atlayın büyü bozulur dediler. Nitekim öyle de oldu. 15 yıl önce
bunun için buraya gelmiştik. Oğlumun sağlığı düzeldi ve oğlum ardından
evlendi. Ancak son birkaç aydır aynı şeyler söz konusu olunca yine geldik ve
salanın okunmasını bekliyoruz” dedi39.Sonradan yapmış olduğum literatür
taramasının sonucunda bu gence halk arasında düğüm büyüsü adı verilen
“bağlama büyüsü40” nün yapıldığını öğrendim.
Mezarlıkta fotoğraflama işi için gittiğim farklı bir günde, mezarlık
güvenlik görevlisi, büyü olaylarının, özellikle Yahudi Mezarlığı’nda fazlaca
yaşandığını söyledi. Zaman zaman kadınların Yahudi mezarının duvarından
atlayarak içeri girdiklerini ve mezara bir şeyler gömdüklerini ifade etti.
Mezarlıklara yaptığım sonraki ziyaretlerde, orada bulunma nedenimle
başlayan sohbet ortamında mezarlık çalışanları, büyü yapmada kullanılan tahta
tarak, üzerinde yazılar olan tahta kaşık, büyü yapılacak olan kişinin resmi, toplu
iğne ve sabun41 gibi bazı eşyalardan bahsettiler. İçlerinden biri bu konuda yaşamış
39

40

41

Bu kötülüğü onlara kimin yapmış olabileceğini sorduğumda, kadın, oğlunun bu evliliği
öncesinde başkasıyla bir nişan süreci yaşadığını ve bu sürecin olumsuzluklarla hatta kavgalarla
kapandığını söyleyerek, “Kimin yaptırdığını biliyoruz ama elden bir şey gelmiyor” cevabını
verdi.
Her hangi bir şeye düğüm atarak, bir kilidi kilitleyerek yapılan büyüye, bağlama büyüsü
denilmektedir. Cinsel gücü yok etmek için yapılan bu büyünün insanların ağzını, dilini ve
uykusunu bağlamak için de yapıldığı bilinmektedir. Abdulkadir Sipahi, a.g.t., s. 4.
Özellikle sabunun, ölü büyüsünde kullanıldığı vurgulanarak, büyü yapılan kişinin ömrünün
sabun eriyene kadar süreceği inancının hakim olduğu belirtildi.
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olduğu bir olayı şöyle nakletti: “Bir gün bir kadın nefes nefese kalmış şekilde
gelerek, benden acilen Yahudi mezarlığının kapısını açmamı istedi. Anahtarın
bende olmadığını müdüriyetten alınması gerektiğini söyledim. Kadın “Zamanım
yok! ölüyor!” diyerek, kendini mezarlık duvarından içeri attı. Bir mezarın baş
kısmındaki taşın yanına giderek daha önceden gömdüğü anlaşılan üzerinde
iğnelerin saplı olduğu, bezden bir bebeği çıkardı. Yanında resim de vardı.
Elindekiler ne dediğimde, “Birine büyü yaptım. Ancak pişman oldum. Adam
yoğun bakımda” cevabını verdi. Bir yandan bez bebeğin üzerine saplı olan
iğneleri çıkarmaya çalışan kadın bebeği yakmak için benden çakmağımı istedi ve
onu yaktıktan sonra uzaklaştı.” Bunun dışında, mezarlık çalışanları, özellikle
Yahudi mezarlığına, kilitlenmiş bir şekilde atılmış veya gömülmüş asma
anahtarlara fazlaca rastladıklarını belirttiler. Bunun da eşin ağzını kilitlemek42, aile
içi anlaşmazlıkları ve fikir çatışmalarını engellemek amacını taşıyan büyüler
olduğunu öğrendim.
Sohbet sırasında iyi niyetle yapılan büyülerin varlığından da bahsedildi.
Bir görevli bu konuda şunları söyledi: “Bir gün bir ana ve kızı bize, Hristiyan
Mezarlığı’nın nerede olduğunu sordu. Onlara, mezarlığın yerini gösterdik.
Mezarın başına geldiklerinde çantadan çıkarttıkları iki tahta kaşığı ağız ağıza
gelecek şekilde gömdüler. Bu davranışlarının anlamını sorduğumda, kızı ve
damadının arasının iyi olmadığını bu nedenle büyü yaptıklarını belirttiler. Mezara
gömülen kaşıkların içlerinin birbirine bakması eşleri birleştirmek, eşlerin arasını
yapmak için iken kaşıkların sırt sırta bağlanıp gömülmesi eşlerin arasını bozmak,
onları ayırmak içinmiş”43.
Mezarlık görevlileri Antep’te büyü olaylarının Hristiyan mezarlarına
nazaran Yahudi mezarlarında daha çok olduğunu belirtmişlerdir. Bunda Yahudi
mezarlığının daha eski olmasının etkili olduğu düşünülebilir.
Yahudiler ve Hristiyanlar, büyüyü kendi dinlerinden olmayanlara ait bir
uygulama olarak görmüşlerdir. Ancak yasak olmasına rağmen büyüye meraklı
42

43

Antep’te tüm olumsuzluklara rağmen sabır gösteren, eşine sesini çıkartmayan
veya
çıkartamayan eşler için “buna eşek dili yedirmişler” tabiri kullanılırdı ki. Bu da bir büyü şekliydi.
İki kaşığı birbirine belli bir biçimde bağlayarak genellikle bir mezara gömülmesi şeklinde
uygulanan kaşık büyüsünü yaptıranların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğu ifade
edilmektedir. Yapılan büyü iyi niyetli ise yani iki kişiyi birleştirmeyi amaçlıyorsa, kaşıkların
üzerine gerekli ayetler ve esmalar yazıldıktan sonra, kaşıklar birbirine bakar vaziyette yeşil
iplikle belli sayıda düğüm atılmak suretiyle bağlanarak her hangi bir toprağa gömülür. Büyü,
ayırmak amacıyla yapılmışsa, büyü yapılan kişilerin bir daha mutlu olamamaları, bir araya
gelememeleri için birbirlerine ters bakacak şekilde bağlanan kaşıkların üzerine ayet yerine
İbranice, Aramice veya Süryanice tılsımlar ve cin İsimleri yazılır. Düğümler atılırken özel
hazırlanan kötü kokulu tütsüler yakılır. Ardından büyü kadına yapıldıysa kadın, erkeğe
yapıldıysa erkek mezarına gömülür. Kaşık büyüsünün mezara gömülmesinin nedeni, büyünün
etkisinin mezara kadar yani ölene kadar devam etmesi içindir. http://www.malatyagezi.com
(Erişim Tarihi: 09.03.2017).
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olan Yahudiler ’in her fırsatta ona yöneldikleri Tevrat’ta da tadır. Nitekim XVXVII. yüzyıllar arasında büyücülükle suçlanan birçok Yahudi’nin cezalandırıldığı
ve öldürüldüğü bilinmektedir44. Yahudi kutsal kitabında da yer alan şiddetli
yasaklamalardan, Yahudiliğin büyüsel kavramların etkileri altındaki bir kültür
çevresinde gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Yahudi kutsal kitabı olan Tevrat’ta, kara büyü, büyücü, muskacı, tılsımcı
kelimeleri tadır. Yahudi kutsal kitabında başlıca üç büyücü tipinden bahsedilir.
Bunların ilkinde: gelecekten haber veren falcı, müneccim ve kâhinler tadır.
İkincisi: doğrudan doğruya büyü ile uğraşan, büyücü, afsuncu tılsımcı kişilerdir.
Üçüncüsü ise: Cincilik ve bakıcılık yaparak, kötü ruhlardan edindiği bilgiler
vasıtasıyla kehanet ve büyü ile uğraşanlardır45.
Gelin ve damada yapılan büyü ve bağlamaların bazen her ikisine birden
yapıldığı görülmektedir. Damadın kestiği tırnağın bağ niyetine bir yere
gömülmesi durumunda damadın bağlandığı inancına dair uygulamaların
Gaziantep’te de yaşadığını belirten Kalafat, Gaziantep’te bağlı (büyü yapılmış
olan) gelin ve damadın bağlarının bozulması için yapılan kızın oğlanın, oğlanın da
kızın donunu giymesi, palut şekerinin üç gün, gün doğmadan yenmesi, yatsı
namazından sonra 4444 salavat-ı şerifin okunarak, falancanın bağı çözülsün
denmesi veya haşlanmış yumurta üzerine dua yazılarak çiftlere yedirilmesi
şeklindeki uygulamalardan bahseder46.
2- Gaziantep Amerikan Hastanesi Mezarlığında Yer Alan Mezar Taşları47
Orijinal adı “Azariah Smith Memorial Hospital” olan, Antep Amerikan
Hastanesi48 1878 yılında Antep’te Öksürük Deliği adı verilen bir tepe üzerine
kurulmuştur. Hastanenin yapımı için gereken paranın önemli bir bölümü, 1847
yılında Antep’e gelen ve 3 yıl sonra burada ölen Dr. Azariah Smith’in(1817-1851)
mezun olduğu Yale Üniversitesi’ndeki sınıf arkadaşları tarafından sağlanmış ve
onların arzusu üzerine yeni hastaneye “Azariah Smith Memorial Hospital” adı
verilmiştir49.
Hikmet Tanyu, a.g.m.,s. 505.
Kenan Karagöz, “Hazreti Peygambere Yapılan Büyüler Ve Yahudilerde Büyücülük”, Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Tezi, Erzurum, 200, s. 96
46 Yaşar Kalafat, “Alanya Yöresinde, Kilit-Bağ-Kitlenmek Bağlanmak”, Erdem, Atatürk Kültür, Dil
Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Türk Halk Kültürü Özel Sayısı, C. 13, S. 39,
Can Ofset, Ankara, 2002, ss. 589-597, s. 592-594.
47 Bu başlık altında yer alan resimler Gaziantep Amerikan Hastanesi Mezarlığı’nda çekilmiştir.
48 Turhan Baytop, Antep’in Öncü Hekimleri, Sev Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 12.; Lohânizâde,
Amerikan Hastanesinin şehrin en havadar yerinde kurulmuş olduğunu belirtir. Lohânizâde M.
Nureddin, Gaziantep Savunması, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1989, s. 9.
49 Turhan Baytop, a.g..e., s. 25.
44
45
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Bölge halkına sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinin yanında, tıp
öğrencilerinin eğitim gördüğü bir uygulama hastanesi olarak da görev yapan
hastanede, 1882-1888 yılları arasında 56.599 hastaya parasız tedavi uygulanmış
4.998 hastaya büyük ameliyat yapılmıştır. Din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan
hizmet veren hastane, bölge halkı tarafından büyük ilgi ve takdir görmüştür.
Şehrin sağlık kaynağı olarak adlandırılan hastaneye Antepliler 1887 yılında 53 lira
bağışta bulunmuşlardır50.

Resim 15: Gaziantep Amerikan Hastanesi Mezarlığı’ndan Bir Görünüş

50

Metin Aksoy-Faruk Taşkın, “Antep Amerikan Hastanesi ve Bölge Halkı Üzerindeki Etkisi (18801920)”, Turkish Studies, S.10, 2015, Ankara, ss. 23-42, s. 28.
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Resim 16: Gaziantep Amerikan Hastanesi Mezarlığı’ndan Bir Görünüş

Resim 17: Gaziantep Amerikan Hastanesi Mezarlığı’ndan
Dr. AzariahSmitht’in Mezar Taşı51

51

1820 yılında Anadolu'ya gelen Amerikalı misyonerlerden Antep'e ilk gelen Dr. Thomas P.
Johnson'dır. Halkın gösterdiği tepki sonucunda American Board of Commissioners for Foreign
Missions (ABCFM) tarafından alınarak, yerine Dr. Azariah Smith gönderilmiştir. Bülent
Çukurova, “Antep'te Ermeni Ulusçuluğunun Doğuşunda Amerikalılar ve Kolejin Etkisi, Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S, 40, 2007, ss. 615-623, s. 618.
http://www.egejfas.org/ankuayd/issue/1849/22533. (Erişim Tarihi: 05.03.2017).; Onun anısına
yazılan bu kitabedeki “müthiş sebatkâr” ifadesinin, “Kendi kişisel gelişimi için olduğu kadar,
dostlarının refahı için de bıkıp usanmadan uğraşan bir adamı tanımlamak için çok uygun” bir
ifade olduğu belirtilmiştir. Brian Johnson, Şifahane, Gaziantep’in Amerikan Hastanesi ve Bağlı Tarihi
Kurumların Kısa Tarihçesi, (Çev. Handan Cingi), Ofset Yapımevi, 2008, Gaziantep, s. 7.
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Resim 18: Gaziantep Amerikan Hastanesi Mezarlığı’ndanMartha Jane’nin
Mezar Taşı

Resim 19: Gaziantep Amerikan Hastanesi Mezarlığı’ndan Robert J. Neal’in Mezar
Taşı (1860-1885)
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Resim 20: Gaziantep Amerikan Hastanesi Mezarlığı’ndan Dr. Tillman
C. Trowbridge’in Mezar Taşı

Resim 21: Dr. Fred ve eşi Fanny Shepart’ın Gaziantep Amerikan Hastanesinde
Bulunan Mezar Taşı52.
52

Dr. Fred D. Shepard, 1882 yılında kendisi gibi doktor olan eşi ile birlikte Antep’e gelerek, 18821915 yılları arasında 33 yıl Amerikan Hastanesinde hizmet etmiştir. İyi bir cerrah ve doktor
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Resim 22:Charles S. Charles Sanders ve GrageBınghamSanders’in
Gaziantep Amerikan Hastanesinde bulunan Mezarı

olarak şöhreti artan Shepart, 11 sene hizmetten sonra 1 sene izinli olarak Antep’i terkederken,
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi cemaat liderleri toplanarak ona bir kahve takımı hediye
etmişlerdir. İzin dönüşünde, şehir konseyi üyeleri, askeri kumandan ve hükümet temsilcilerinin
yanı sıra Hristiyan cemaat üyelerinin de aralarında bulunduğu bin kişiden oluşan bir topluluk
tarafından karşılanmıştır. Turhan Baytop,a.g.e., s. 42-44.; Amerikalı Doktor Şabirt (Shepard)’ın19.
yüzyılın sonlarında Gaziantep’in en meşhur doktoru ve operatörü olduğu belirtilir. Halk
tarafından “Şıbıt” denilen bu doktora “Dağdaki Hekim” adı verilmiştir. Onun, bu ismi,
Gaziantep Amerikan Hastanesinin bir tepe üzerinde kurulmuş olmasından dolayı aldığı
düşünülmektedir. Çiftçi ve Yener’in ifadesiyle “Dağdaki hekimin ünü bütün doğu, güneydoğu, güney
illerini tutmuştu. Ta Erzurum’dan, Van’dan, Çukurova’dan ona birçok hastalar gelir yaralılar gelir
ameliyat olur, tedavi olur sağlığa kavuşurdu. O zamanki Antep halkı bunun sırrını şunda bulurlar ve
“Doktor Şıbıt iyi olacak hastaları hastanesine alır” derlerdi: Kim bilir belki o, muvaffakiyetin tılsımını da
böyle davranışında bulmuştu”. Hasan Remzi Çiftçi-Şakir Sabri Yener, Osmanlı Devleti’nin Son
Yıllarında Gaziantep’te Sanat ve Ticaret Dalları, Gaziantep Kültür Derneği Kitap ve Broşür yayınları,
S. 58, Gaziantep, 1941, s. 20.

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu ------------------------------------------ 65

Resim 23:Rev Jackson-Coffng ‘in Gaziantep Amerikan Hastanesinde
Bulunan Mezarı
3- Gaziantep Arkeoloji Müzesinde Yer alan Mezar Taşları53
Gaziantep’te ilk müze 1944 yılında Halkevi’nde hizmete girmiştir. Bu
müze daha sonra Nuri Mehmet Paşa Camii’ne, 1969 yılında ise inşaatı biten
Arkeoloji Müzesi’ne taşınmıştır. Zaman zaman değişen teşhir vitrinleriyle,
Gaziantep ve çevresinin taşınabilir kültür varlıklarını ziyaretçilerine sunmuş olan
Gaziantep Arkeoloji Müzesi 3500 m2’lik teşhir alanına sahiptir54.
Araştırma kapsamında Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 3 adet
Ermeni mezar taşına rastlanmış olup bu mezar taşlarından ikisinin kime ait
olduğu tespit edilebilmiştir. Mezar taşlarından biri Elia Varjabedyan adlı kişiye ait
iken (Bkz. Resim 27) diğeri Dudu Uncuyan’a (Bkz. Resim: 30) aittir55. Üçüncü taş,
üzerindeki yazıların silik olması sebebiyle okunamamıştır.

Bu başlık altında yer alan resimler Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde çekilmiştir. Resimlerin
çekilmesi konusunda yardımcı olan Arkeolog Ü. Gülsüm Yaprak Pusat Hanım’a, yine Müzedeki
Ermeni mezar taşlarının okunmasında yardımlarını esirgemeyen Kilis 7 Aralık Üniversitesi
öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. HalilÖzşavlı hocamıza ve Araştırmacı Yazar Murat Uğurluer’e
teşekkürlerimi sunarım.
54 http://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/gaziantep-arkeoloji-muzesi(Erişim Tarihi: 03.03.2017)
55 Bu mezar taşına, Gaziantep’te kale civarında yer alan Tabakhane (Debbağhane) yolu üzerinde bir
kahvehanenin önünde, içerisine çiçek ekilmiş bir vaziyette rastladığını belirten Araştırmacı Yazar
Murat Uğurluer, taşın Gaziantep müzesine taşınmasını sağladığını ifade etmiştir.
53
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Resim 24:EliaVarjabedyan (1839-1874) 'ın Gaziantep Arkeoloji Müzesinde Bulunan
Mezar Taşı56

Resim 25: Gaziantep Arkeoloji Müzesinde Yazıları okunamayan
Sanduka şeklinde Bir Mezar Taşı

56

Ermenilere ait sanduka tipi bu mezar taşında “EliaVarjabedyan'ın Hatırasına 1874-1899”
yazmaktadır.
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Resim 246: Resim 28’deki Mezar Taşının Ters Çevrilmiş Hali

Resim 257:Dudu Uncuyan (1911)’ ın Gaziantep Arkeoloji Müzesindeki Mezar Taşı
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KUŞADASI ADALIZADE MEZARLIĞI CAMİ TASVİRLİ KADIN
MEZAR TAŞLARININ YEREL TARİH AÇISINDAN ÖNEMİ
Erhan Yılmaz*
ÖZET
Kuşadası zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Kanuni döneminde kurulan
Sığla sancağının merkezi olan ilçe Osmanlı donanma komutanı olan kaptan-ı
deryalara temlik olarak verilmiş ve Seferi-Bahri Cedid eyaleti olarak anılmıştır.
Sahip olduğu limanı sayesinde önemini koruyan kent her zaman Osmanlı
devletinin batıya açılan bir kapısı ve Adalar denizindeki vazgeçilmez bir askeri
deniz üssü görevini görmüştür. Anadolu’dan kervanlarla getirilen Türk malları
buradan gemilere yüklenerek Venedikliler vasıtası ile Avrupa’ya gönderilmiş.
Avrupa’dan gelen emtia ise buradan deve kervanları ile Anadolu’ya aktarılmıştır.
Kuşadası bu özelliğini 20.yüzyılın başlarına kadar korumuş ve her milletten
insanın bir arada yaşadığı kozmopolit bir yerleşim merkezi olmuştur.
Cumhuriyetin ilanından sonra ise maalesef iskân ve modernleşmenin getirdiği
sorumsuzlukla mezarlık alanları talan edilmiş ve eski Osmanlı mezar taşları müze
depolarına veya Adalızade mezarlığına kaldırılmıştır.
16. yüzyıl klasik Osmanlı döneminde klasik çağı’nı yaşayan Türk sanatı,
1720 lerdeki Lale devrinden itibaren yeni bir arayış içeresindedir ve sanatımızda
bozulmalar başlamıştır. Bu dönemde başlayan ve 1839 Tanzimat Fermanından
sonra daha da hızlanan batılılaşma Türk sanatına yeni bir karakter kazandırmıştır.
Mimaride özellikle klasik plan uygulamalarına küçük değişiklikler getiren “
barok, rokoko, ampir “ gibi akımlar mimari elemanları etkilemiş ve “ sütun, sütun
başlığı, mihrap, minber, kemer formu, cami “ motifleri kullanılmıştır. Bu arada
hem mezar taşlarında, hem de dini ve sivil yapıların (cami, şadırvan, köşk, konak,
ev) duvar yüzeyleri de Geleneksel Türk sanatı “ Minyatür”den farklı bir teknikle,
fakat bir kısmı minyatüre benzer bir üslupla, çoğunlukla batılı süslemelerle
yapılan karma bir üslup hakim olmuştur. Bu yüzden sadece “ Ege Bölgesine “
* Yerel Araştırmacı, Kuşadası İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü.
E-mail: lastkriegsmarine09@hotmail.com
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özgü “ Cami tasvirli mezar taşları “Tire-Çeşme-Bergama-Akhisar-Kuşadası
bölgelerinde sıkça görülmektedir. Bu çalışma ile Kuşadası Adalızade mezarlığında
bulunan ve 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın ilk yarısı arasında yapılan cami
figürlü Osmanlı kadın mezar taşlarının özellikleri ve yerel tarih açısından önemi
ele alınacaktır. Toplam sayısı 26 adet olan bu cami tasvirli ve mimari süslemeli
mezar taşları üzerindeki kitabeler incelenecek, mimari üsluplar hakkında bilgiler
verilecek, şekil ve sembollerin kültür hayatımızdaki etkileri araştırılacak ve
Kuşadası yerel tarihine olan katkıları incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Kuşadası, Adalızade, cami tasvirli, Osmanlı, kadın şahideleri,
barok, rokoko, mihrap, Ege bölgesi
THE IMPORTANCE OF KUSADASI ADALIZADE LOCAL FEMALE
MOSQUE FIGURED TOMBSTONES ACCORDING TO LOCAL
HISTORICAL EFFECT
ABSTRACT
Kuşadası has a rich historical past. The town was established as the centre
of the Sığla state called Seferi-Bahri Cedid in the time of Solomon the Magnificent
in 1534 and later was given to the Ottoman navy admirals to rule the state. Due to
its harbour’s importance, Kuşadası had been known as the gate of Ottoman
empire which opens towrads to the western world and it had been an
indispensable military naval base in Aegean Sea.
Turkish goods brought from Anatolia to the caravans were loaded from
Kuşadası harbour to the ships and was sent to Europe through Venetia /Italy. The
Goods coming from Europe were transferred to Anatolia with camel caravans
from here. Kuşadası had protected this feature until the beginning of the 20th
century and had been a cosmopolitan settlement where people from all nations
lived together. After the declaration of Turkish Republic in 1923, unfortunately the
cemetery areas were plundered with irresponsibility brought by the settlement
and modernization and the old Ottoman tombstones were removed to the
museum depots or Adalizade cemetery.
The classical Ottoman Turkish art period from 14 th to 16th centuries which
was known as golden age began to be deteriorate in 1720’s during the Tulip Era.
The westernization that started in this period and accelerated after the Edict of
Tanzimat Revolution in 1839 that gave a new character to Turkish art. Especially
in Turkish architecture was affected by currents such as "baroque, rococo, ampir",
which brought minor changes for usages and architectural elements and the
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motifs of "column, column head, altar, pulpit, arch form, mosque" were used. In
the meantime, both the tombstones and the wall surfaces of religious and civil
structures (mosque, fountain, mansion, mansion, house) have been decorated with
a different technique called "Miniature", as a matter of fact this style is similar to
miniature but mostly mixed with western ornaments and Turkish ones. Therefore,
only the "mosque-figured tombstones" unique to the "Aegean region" are
frequently seen in the areas of Tire-Çeşme-Bergama-Akhisar-Kuşadası. This study
will examine the features of Ottoman female tombstones called most figured ones
made between the end of the 18th century and the first half of the 19th century in
the Adalizade cemetery in Kuşadası and will search about the importance of local
town history. Information about architectural styles, the effects of shapes and
symbols on our cultural life will be investigated on 26 mosque figured female
tombstones and we will try to find out the contributions to the local history of
Kuşadası.
Keywords: Kuşadası, Adalızade, mosque figured, Ottoman, Female tombstones,
barok, rokoko, altar, Aegean region
GİRİŞ
Kuşadası’nın Truva savaşlarından sonra Kral Menallos’un ağabeyi
Agamemnon’un bugün Pigale adı verilen deniz kenarında İ.Ö. 1190 yıllarından
itibaren 10 yıl süre ile gemilerinin bakımını yaptırdığı ve bir süre burada
askerlerini dinlendirdiği bilinmektedir.2 Büyük İskender’in İ.Ö. 334 yılında Pers
istilasına son verip, İon şehirlerini ele geçirmesinden 10 yıl sonra imparatorluğu
parçalanmış ve generallerinden Lysimachos Efes ve çevresini yönetmiştir. Efesli
hanımların istekleri ile İ.S. 1. Yüzyılda bugünkü Yılancı burnu mevkiinde bir
küçük sayfiye şehri kurulmuştur. Efes şehir limanının Küçük Menderes tarafından
doldurulup ortadan kalkmasından sonra Kuşadası körfezi önem kazanmış ve
göçler başlamıştır. Daha sonra Bizans egemenliğine giren Kuşadası Scala Nova
adıyla Yılancı burnu ve küçük ada çevresinde genişlemeye başlamış ve sur
duvarları yapılmıştır. İ.S. 8. ve 9. Yüzyıllarda Arapların istilasına uğrayan ve
tamamen tahrip edilen Batı Anadolu bölgesindeki antik yerleşimlerin çoğu tahrip
edilmiş ve yağmalanmıştır. İ.Ö. 6. Ve 7. yüzyıllarda Denizli ve Afrodisias
bölgelerine yerleştirilen ve Bizans ordusunda paralı askerlik yapan Hazar ve
Peçenek Türklerinin olduğunu biliyoruz. İ.S. 1000 yıllarında Türk kavimleri bu
bölgeye akınlar yapmaya başlamış ve şehir bugünkü adıyla Andız
Kulesi
civarında kurulmuştur. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun kapıları
tamamen Türklere açılmış ve akabinde Anadolu Selçuklu devleti kurulmuş ve
2
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1186 yılında II. Kılıçaslan Ayasuluk ve yöresini fethetmiştir. Anadolu Selçuklu
devletinin zayıflamasından ve 1. Moğol istilasından sonra Selçuk, Birgi, Ödemiş
ve Aydın yörelerini kapsayan Aydınoğluları Beyliği 1304 yılında kurulmuş ve
yörede 1390 tarihine kadar hüküm sürmüşlerdir.
Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt Han aynı yıl Ayasuluk şehrini ele
geçirmiş ve Kuşadası’na Osmanlı akınları başlamıştır. Kuşadası 1413 yılında
Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı devleti topraklarına
katılmıştır. Osmanlı döneminde Sığla sancağına bağlıdır ve İne adı ile kayıtlara
geçmiştir. Kuşadası kalesinin 1534 yılında Osmanlı kaptan-ı deryası büyük denizci
Barbaros Hayreddin paşa tarafından yaptırıldığı, kaleye muhafız ve şahi toplar
konulduğu, kale etrafının surlarla güçlendirildiği Osmanlı belgelerinde kayıtlıdır.
Seferi-bahri Cezayir adlı ve daha sonra Sığla sancağı adını alacak büyük bir eyaletÇeşme Kuşadası kıyı şeridinden başlayarak, Adalar denizindeki tüm adalar ve
Cezayir ve Tunus’a kadar olan kocaman bir bölge-kaptan-ı derya eyaleti olarak
anılmaktaydı. Kuşadası 1615 yılında sadrazam Konevi Kara Mehmet Paşa’nın
Cezayir eyaletinin kendisine verilmesinden sonra esaslı bir onarım ve genişlemeye
tabi tutulmuştur. Kervansaray ve kale içi cami yaptırılmış, sur ve kale duvarları
onarılıp kuvvetlendirilmiş ve kale muhafız ve top sayıları artırılmış ve Kuşadası
Sakız gümrük mukataasının önemli bir parçası olmuştur. Kasabaya haftalık Pazar
kurma hakkı da tanınmıştı. Kuşadası yerleşimi kentteki bu kale ile öylesine
bütünleşmişti ki 1676 tarihinde Ania nam-ı diğer Kuşadası adıyla kaza, nefs yani
şehir ismi olarak da Enderun-ı kala-i Kuşadası şeklinde kaydedilmişti.3 1671
yılında Kuşadası’nı ziyaret eden Evliya Çelebi seyahatnamesinde şehir hakkında
detaylı bilgiler verir.4 1702 lerde bir yabancı gezgin Kuşadası’nda 100 kadar
yeniçeri, kadı, serdar ve kale dizdarının bulunduğunu belirtir. İşlek bir limanı
olan Kuşadası dışardan gelenlerin gerekli kontrollerinin yapılabilmesi için 1841
yılında bir tahaffuzhane-karantina binası- inşa edilmiş, 1887 yılında ise iskelesi
onarılmış ve kent 19.yy da ticari yönden oldukça önemli bir duruma gelmiştir.5 20.
yüzyılın başlarında Kuşadası ile ilgili en kapsamlı bilgiler 1891 ve 1908 yıllarına ait
Aydın Vilayet Salnameleridir.6 Bu salnamelerde Kuşadası’nın ismi yeni iskele
anlamında Skala Nova olarak geçmekte ve Hristiyan ahali ise şehri Yeni Efes
olarak tarif etmektedir. Kuşadası kazasının asıl şöhreti Ayasuluk nahiyesi ve
Çirkince karyesinin kaza sınırları içinde olmasıdır. Kazada 1891 salnamesine göre
29 olan karye (köy) sayısı 1908 salnamesinde ise 32 ye ulaşmıştır. Salnamelere göre
kazada 2850 hane, 665 dükkân, 8 helvahane ve 6 ta’sirhane vardır. Kazada ayrıca
dericilik yapılıyor ve tabakhanelerde üretilen dayanıklılığı ile ünlü Kuşadası

Tapu Tahrir Defterleri, TT 806.
Yücel Dağlı, Evliya Çelebi, Seyahatname, Yapı Kredi Yayınları, c.9, İstanbul 2005.
5 Pars Tuğlacı, Osmanlı şehirleri, İstanbul 1985 sayfa 220
6 Elif Yeneroğlu, Geçmişten geleceğe Kuşadası sempozyumu, Kuşadası 2000
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derileri ülkenin çeşitli yerlerine gönderilerek halkın önemli bir geçim kaynağı
haline gelmişti. Bu tarihte Kuşadası sancağı, İzmir vilayetine bağlıdır.
Kurtuluş Savaşı’nda 1919-1921 yılları arasında İtalya’nın, onların
çekilmesiyle 5 ay Yunanistan’ın işgaline girdi ve 7 Eylül 1922’de düşman
işgalinden kurtuldu. 1923-1940 yılları arasında Kuşadası imar faaliyetlerine sahne
olmuş ve ne yazık ki bu dönemde bazı eski mahalleler yol ve işyeri alanları açmak
suretiyle tahrip edilmiş ve şehrin eski mezarlıklarının büyük bir bölümü ortadan
kaldırılmıştır. 1960 yıllarda Turizm hareketleri başlamış ve Kuşadalı gençler
Kuşadası Tanıtma ve Güzelleştirme Derneği’ni kurmuşlardır. 1954 yılına kadar
İzmir ilinin bir ilçesi iken, bu tarihten sonra Aydın iline bağlanmış ve büyük bir
gelişim göstermiştir. 1964-1968 yılları arasında Kuşadası kaymakamlığı yapan
Özer Türk Avrupa’da aldığı turizm eğitimi ile Kuşadası turizm hareketini
başlatmış, öncüsü olmuş ve unutulmaz hizmetler yapmıştır. 1978 yılından itibaren
Kuşadası çok süratli bir turizm gelişmesine sahne olmuş ve Kuşadası 1980 lerden
sonra adı turizm ile özdeşleşen bir konuma gelmiştir. Dünyaca tanınmaya
başlayan Kuşadası otelleri ve limanı kentte ticari hayatı canlandırmış ve büyük
turizm yatırımları başlamıştır. Günümüzde Kuşadası’nın yüzölçümü 264 km kare,
nüfusu 105.000 civarındadır. Kuşadası’nın turizme açılması kentin eski tarihi
dokusunu tamamen tahrip etmiş ve kentin yaklaşık dörtte üçü bir alanı kapsayan
tarihi mezarlıklar yok olmuş ve mezar taşları kireç ocaklarında eritilmiş, yol ve
sokak çalışmalarında kullanılmış, liman inşaatında dolgu maddesi olarak
kullanılmış ve yok edilmişlerdir. 20 yy başında 12 olan mezarlık sayısı 2 ye inmiş
ve 4000-5000 olan mezar taşlarından sadece 500 civarında kalmıştır. Günümüzde
Adalızade mezarlığı ilçemizin tek tarihi mezarlığı olarak sit alanıdır ve 500 tane
Osmanlı dönemine ait şahideler tadır.
Duvar Resimlerinin Camilerde Kullanılması
Osmanlı’da Batılılaşma etkisiyle İmparatorluk çapında meydana gelen
kültürel değişimden önce; minyatür sanatında farklı bir çözülme yaşanmaktadır.
Minyatür geleneğinde XVII. y.y.’da başlayan çözülme ile birlikte batı tarzı resim
etkisi görülmeye başlamıştır. XVIII. y.y.’ın başlarında matbaanın kullanılmasıyla
nakkaşlar yeni bir iş alanına yönelmek zorunda kalmıştır. Bunun beraberinde
‘Duvar Resmi’ olarak adlandırılan yeni bir tür ortaya çıkmıştır. 7 Süsleme
sanatında oldukça dikkati çeken manzara ve natürmort tasvirlerinin bu değişim
ile duvar resmine girdiği düşünülmektedir. 17. yy’da başlayan çözülme ile batılı
resmin etkisi minyatürlerde de görülmeye başlamıştır. 18. yy’da ise manzara
olgusu giderek yaygınlaşmıştır. Gerek padişah portrelerinde gerekse diğer
portrelerde -perspektifle beraber- mekân olgusu olarak girmiştir. 18. yy’ın

7
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manzaralarında izlenen yenilikler çiçek ve meyve resimlerinde de görülür. Lale
devrinde çiçek tasvirleri yaygınlaşmış, yoğun olarak kullanılmıştır. Çiçek
motifleri; lale, sümbül, karanfil, haşhaşlar ve krizantemlerdir.8 Bitkisel motiflerin
işlenişi ve batılı tekniklerin uygulanışı duvar resimlerinde de görülen bir
özelliktir. 18. yy’ın başlarında, Levni ve Abdullah Buhari gibi sanatçılar manzara
tasvirlerinde üçüncü boyutun etkisini yansıtmaya çalışmışlardır.9 Levni ’nin
yapmış olduğu minyatürlerde klasik üsluba bağlılık; fakat yeni teknik arayışı
vardır. Buhari’de ise bu durum biraz daha farklıdır. Figürlerinde Levni ’den farklı
olarak tek bir modelden çalıştığı görülür. III. Selim döneminde yalnızca saray ve
çevresini gösteren albümler hazırlanmıştır.10 Fransa ile ilerleyen münasebetler
doğrultusunda Fransa’ya bir sefir gönderilmeye karar verilmiştir. Tayin edilen
elçi, Fransız elçilerini hoşnut etmemiştir. Yeniçeri ocağında yetişen, kendini
geliştirerek yeniçeri efendisi, darphane nazırı ve defterdar olan Yirmi sekiz
Mehmet Çelebi elçilik görevine tayin edilmiştir.11
Matbaanın gelmesi ile yeni bir iş alanına yönelen Nakkaşlar 18.yy’ın ikinci
yarısından sonra duvar resmine yönelmişlerdir. Siparişler üzerine duvar resimleri
önce İstanbul’da saraylarda uygulanmıştır. 18.yy’ın ortalarında Topkapı
Sarayı’nda görülen bu tür resimler de yine figürün yer almadığı manzara
tasvirleri, natürmortlar, sepette veya vazoda yer alan bitki kompozisyonları
işlenmiştir. İlk olarak; tavan eteklerini dolanan dar şeritler içinde iki renkli olarak
manzara tasvirleri uygulanmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise dar şeritler
genişleyerek bu alanlara çok renkli manzara tasvirleri işlenmiştir. Aynı dönemde
yapılmış olan pano resimleri ise duvarlarda yer alan nişler veya duvarların üst
kısımlarına işlenir. Barok ve Rokoko üslubunda tasvirler arasına yerleştirilen
manzara resimleri yapılmıştır. Kullanılan mimari olgular arasında; köşkler,
çeşmeler, kubbeli yapılar, köprüler, kemerleri kalmış yıkık yapılar, gemiler tadır.12
Saray dışında da uygulanan süsleme programında sanatçıların batıya yönelen
süsleme anlayışını benimsediklerini görülmektedir. Bu durumda Avrupa’dan
gelen ve elçilik görevlerinde çalışan ressamların etkisi olduğu söylenebilir.13 XIX.
yy. ikinci yarısında duvar resimlerinde batı etkisi artmıştır. Osmanlı’da duvar
resimleri 17. ve 18. yy’dan farklı olarak Avrupa’daki gibi yağlı boya tekniği ile
yapılmaya başlanmıştır. Konu olarak geometrik bölmeler arasında İstanbul
manzarasının yanı sıra Avrupa kartpostallarındaki manzara resimleri de
Renda, a.g.e., s.73,74. ; Renda - Erol, a.g.e., s.40.
Renda - Erol, a.g.e., s.194.; Arık ; a.g.e., s.19.
10 Renda, a.g.e., s.52.
11 Faik Reşit Unat, Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987, s.54 –55.;
Arık; a.g.e.,s.14.
12 Günsel Renda - Turan Erol, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, İstanbul,
1989, s. 25.
13 Renda - Erol, a.g.e., s.59.; Arık, a.g.e., s.14-15.
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kullanılmıştır. Süslemeler duvarların yanı sıra tavanlarda da görülmektedir. Aynı
zamanda natürmort manzara resminin ayrılmaz bir parçasıdır. Hemen hemen her
yapıda çiçek dolu vazolar, sepetler, meyve çanakları, içine bıçak saplanmış
karpuzlar ile karşılaşmaktadır. 19. yy. ikinci yarısında; 1850 ile 1900 tarihleri
arasında Anadolu’ya gelen yabancı sanatçıların sayısında büyük bir artış
görülmektedir. Bu dönemde Abdülmecit döneminde 16, Abdülaziz döneminde 17,
II. Abdülhamid döneminde 15 batılı sanatçı olmak üzere toplan 48 sanatçının
İstanbul’a geldiği bilinir. Bu ressamların, yapılarda da çalışmış olabileceği
düşünülmektedir.14
19. yy. da Galata’da yaşayan yabancı ressamlar, Türk ressamların, batılı
ülkelerden gelen gezgin sanatçılar, oryantalistler, minyatür ustalar bir arada
çalışarak İstanbul’da kozmopolit bir sanat ortamı oluşturmuştur.15 Bu dönemde
yaşanan etkileşimin en önemli nedenlerinden biri Sultan Abdülmecit döneminden
itibaren Avrupalı ressamların saraya gelerek padişah için resim yapmaları
gösterilebilir. Osmanlı’nın batı ile yapmış olduğu kültürel alışverişinden etkilenen
sanatçılar, minyatüre de uygulamaya çalıştıkları bu etkiyi üçüncü boyut ve
perspektif anlayışı olarak son dönemde duvar resimlerinde de göstermişlerdir.
XVIII ve XIX yy’da yapılmış olan manzara resimleri ve bu resimlerin
uygulanışındaki gelişimin Türk resmi açısından büyük bir önem taşıdığı
düşünülmektedir. Manzara resimlerini de minyatürlerde görülen topoğrafik
çalışmalardan başlayarak ele almıştır. Manzara tasvirlerini de kendi aralarında;
belli bir yerin tasviri, hayali bir yerin tasviri olarak ayırmıştır. Belli bir yerin
tasvirlerinde İstanbul’da bulunan yapılar (Kız kulesi, çeşitli Köşk ve kasır
tasvirleri) ve Mekke Medine tasvirleri tadır. Hayali yerin tasvirlerinde ise belli bir
yeri tasvir etmeyen mimari olgunun verildiği ve doğanın yer aldığı tasvirlerdir.16
Duvar resimleri ve tasvirler bu devirden itibaren de mezar taşları yapımında
görülmektedir.

Zeynep İnankur, ‘19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul’a Gelen Batılı Sanatçılar’, Osman Hamdi
Bey Sempozyumu: 17–18 Aralık 1992, Yay. Haz. Zeynep RONA, Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1993, s.76,77.
15 Semra Germaner, ‘1850 Sonrası Türk Resminde Kaynak ve Konular’, Osman Hamdi Bey
Sempozyumu: 17–18 Aralık 1992, Yay. Haz. Zeynep RONA, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal
Tarih Vakfı Yayını, İstanbul, 1993, s.71–73.
16 Rüçhan Arık, Batılılaşma Dönemi: Anadolu Tasvir Sanatı, Ankara, 1998, s 120
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Ege Bölgesi Mezar Taşlarında Cami Figürlerinin kullanılması

Ege bölgesi cami tasvirli kadın mezar taşları hakkında kapsamlı
araştırmaları ile tanınan değerli akademisyen sayın Prof. Dr. Gül TUNCER
hocamız bu mezar taşları hakkında şu görüşleri ileri sürmektedir. 17 16. yüzyıl
klasik Osmanlı döneminde klasik çağı’nı yaşayan Türk sanatı, lale devrinden
itibaren yeni bir arayış içeresindedir ve sanatımızda bozulmalar başlamıştır. Bu
dönemden başlayan ve 1839 Tanzimat Fermanından sonra daha da hızlanan
batılılaşma Türk sanatına yeni bir karakter kazandırmıştır. Mimaride özellikle
klasik plan uygulamalarına küçük değişiklikler getiren “ barok, rokoko, ampir “
gibi akımlar mimari elemanları etkilemiş ve “ sütun, sütun başlığı, mihrap,
minber, kemer formu, cami “ motifleri kullanılmış Bu arada hem mezar taşlarında,
hem de dini ve sivil yapıların(cami, şadırvan, köşk, konak, ev) duvar yüzeyleri de
Geleneksel Türk sanatı “ Minyatür”den farklı bir teknikle, fakat bir kısmı
minyatüre benzer bir üslupla, çoğunlukla batılı süslemelerle yapılan karma bir
üslup hakim olmuştur. Bu yüzden sadece “ Ege Bölgesine “özgü“ Cami tasvirli
mezar taşları “Tire-Çeşme-Bergama-Akhisar-Kuşadası bölgelerinde sıkça
görülmektedir.
Ordinaryüs Profesör Dr. Sayın Süheyl ÜNVER hocamızın değerli kızları
sayın Gülbün MESARA hanımefendi başkanlığında oluşturulan ve 2008 yılında
Ege bölgesi Cami Tasvirli Mezar taşları adlı çalışmada 178 tane cami tasvirli taş
incelenmiş ve taşlar üzerinde bulunan motifler çıkarılmış ve bir kitap halinde
yayınlanmıştır.18 Süheyl Ünver beyin kızı sayın Gülbin MESARA hanımda bu
taşlar hakkında şu görüşleri ileri sürmektedir. 18. yy’dan itibaren, batı sanatının
yoğun etkileri sonucunda ortaya çıkan ve batılılaşma denilen yeni bir akım Türk
sanatının hemen her dalında kendini gösterirken, mimari yapılarda da büyük
revaç bulmuştur. Mimaride, evlerde ve konaklarda gerçek ve hayali şehir
manzaraları duvar resimleri olarak yer alırken, bu gelenek taş süslemelerinde de
devam etmiştir. “Öteden beri Türk sanatında heykelin yerini tutmuş olan mezar

Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim üyesi sayın Yard. Doç. Dr. Ertan DAŞ Çeşme mezar
taşları çalışmasından alınan cami tasvirli çizim örneklerinden alıntıdır.
18 Gül Tuncel, Batı Anadolu Bölgesinde Cami tasvirli mezar taşları, Ankara1989, Kültür
bakanlığı,
17
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taşlarında da böyle tasvirli kabartmalara rastlanır. Hem öte dünyanın sınır taşları,
hem de oraya göçenlerin mezar anıtlarının, Türk sanatında taşıdığı geleneksel
önem, bu çağda da devam etmiştir.” Taşların üçgen şekline veya düz biten
alınlık kısımlarına işlenmiş türbe, cami gibi dînî yapılara ait tasvirler, ev ve
mahalle manzaraları, servi ve hurma “ gibi sembolik ağaç figürleri, sanatımıza
yerleşen batılılaşma üslûbunun yansımaları olarak dikkat çeker. Tüm bu motifler
vazolu/vazosuz çiçek demetleri veya nar, armut, incir gibi meyvelerle
zenginleştirilmiş, gökyüzüne serpiştirilen hilâl ve yıldız motifleri ile anlatılmak
istenen gece manzaraları, çoğu zaman drapeli perdeler veya dönemin popüler
tezyinî motifi olan akant yaprakları ile çerçevelenmiştir.
Çift veya tek kubbeli, minareli, bazıları mahyalarla donatılmış cami
tasvirlerinin taş oymalarının ana teması olması, merhum Yılmaz Öngen’in
aşağıdaki satırlarında en güzel cevabını bulmuştur: “Cami, Allaha ibadet edilen
yer olduğu için kutsal sayılmış ve bu sebeple yazılı vesikalarda “mübarek
mescit”, “cami-i şerif” ibareleri sık sık kullanılmıştır. Tabiatıyla cami resmi de
kutsiyet atfedilen bir sembol olmuştur. Türk sembolizminde, nasıl ibrik motifi
temiz suyu, temizliği temsil ediyorsa, cami motifi de dolaylı olarak Allah’ı
hatırlatan bir şekil gibi kullanılmıştır.19 Bu konuda kapsamlı çalışmalar yapan bir
diğer değerli akademisyen ise Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim üyesi sayın Yrd. Doç Dr. Ertan DAŞ hocamızdır. Bu saygıdeğer
hocamız Kuşadası Adalızade Mezar taşları hakkında çalışmalarda bulunmuş ve
Cami tasvirli kadın mezar şahideler hakkında da bir çalışmayı Kuşadası
sempozyumunda tebliğ olarak sunmuştur. Ertan hocamıza göre de bu taşlar
birbirine çok benzediğinden sanki Batı Anadolu’da bir merkezi atölyede
yapıldıkları tezini ileri sürmektedir. 18. Ve 19.yy.da canlı bir ticaret merkezi olan
İzmir’de çok sayıda mezar taşları atölyeleri olmalıdır. İzmir’de sipariş üzerine
atölyelerde hazırlanan yazılı ve cami tasvirli süslemeli kadın mezar taşlarının
Kemalpaşa, Menemen ve Parsa gibi bölgelere gönderilmesi kuvvetle muhtemeldir.
Ancak dönemin ulaşım araçları göz önüne alındığında Tire, Çeşme, Foça,
Bergama, Akhisar ve Kuşadası gibi uzak merkezlere gönderilmesi oldukça zordur.
Bu konuda araştırmacıların ilgi alanında olmalıdır.20
Kuşadası Adalızade Mezarlığı ndaki Cami Tasvirli Kadın Mezar Taşları
Kuşadası ‘nda günümüze ulaşan tek tarihi defin yeri olan Adalızade
Mezarlığında Osmanlı dönemi mezar taşları arasında 26 adet “ Cami Tasvirli
Kadın Mezar Taşları “ ziyaretçilerin ilgi odağı olmaktadır. Sadece Ege yöresine
özgü olan ve yurdumuzun diğer bölgelerinde görülmeyen bu mezar taşları
Gülbün Mesara, Nil Sarı Ege yöresinin mimari tasvirli Osmanlı mezar taşları, İzmir,
Kasım 2001
20 Ertan Daş, Ege Ün. Edebiyat. Fak. Sanat Tarihi Dergisi sayı 8, İzmir 1996
19
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hakkında ilginç yorumlar yapılmakta ve halen araştırma konusu olmaya devam
etmektedir.
Ege
bölgesinin
Tire-Çeşme-Kuşadası-Gördes-İzmir-Bergama
taraflarında yoğun olarak kadın mezar taşlarını süsleyen bu cami tasvirli şahideler
gerek mimari gerekse yazı sanatlarımız konusunda eşsiz bilgiler taşımakta ve
araştırmacılara geçmişimize ait çok değerli bilgiler sunmaktadır.21 Bu çalışmada 26
adet Cami tasvirli kadın mezar taşları incelenmiş ve bunlardan 22 tanesi okunmuş
ancak 4 tanesi taşların yosun ve likenlerle kaplanmış olması, kitabelerinin
okumaya müsait olmaması ve 2 tanesinin toprak içinde gömülü bulunması
nedeniyle incelemeye dahil edilmemiştir. 22 adet şahide üslup ve içerik anlamında
incelemeye tabi tutulmuş ve birazdan belirteceğimiz önemli bilgilere ulaşılmıştır.
Mimari üslup açısından yapılan incelemede elde edilen bilgiler
Mezarlığımızdaki 26 cami tasvirli kadın mezar taşlarının neredeyse yarısı
mermerden diğer yarısı ise kireç taşından yapılmştır. Mimari tasvirler ise şöyle
tasnif edilmektedir. Şahidelerden 8 tanesi tek kubbeli, 10 tanesi iki kubbeli, 3
tanesi 3 kubbeli ve 5 tanesi ise kubbesiz olarak yapılmışlardır. İncelenen
şahidelerin 15 tanesinde tek minare vardır ve 5 tanesinde ise minare yoktur..
Mezar taşlarının 7 tanesi tek katlı, 10 tanesi 2 katlı ve 9 tanesi ise 3 katlı olarak imal
edilmişlerdir.Taşlardan 7 tanesinde ay yıldız motifi bulunmaktadır ve 6 tanesinde
ise kubbeler ve minarelerle birlikte genellikle taşların üst sağ bölümünde odalar ta
ve arka planda ormanlık arazi görüntüsü verilmektedir.
Bazı örneklerde cephe yüzeyleri yatay ve düşey çizgilerle bölünerek duvar
örgüsü işlenmiştir. Cephenin alt ortasına yerleştirilen çift kanatlı giriş
kapılarından kapı kanatlarından biri genellikle açık olarak tasvir edilmiştir. Cami
tek minareli ise minare mutlaka üçgen alınlığın en yüksek yeri olan orta kısmına
gelecek şekilde yerleştirilmiş böylece minarenin bodur kalması engellenmiştir. Çift
minareli örneklerde genellikle cami küçük tutularak iki yana yerleştirilen
minarelerle minarenin oranı korunmuş bazılarında ise minare bodur bırakılmıştır.
Minaresi bulunmayan örnekler hakkında fikir yürütmek oldukça zordur ancak
bunların türbe ya da mescit olduğunu söylemek mümkündür. Cami Allah’a
ibadet edilen yer olduğu için kutsal sayılmış ve cami resmide kudsiyet atfedilen
yer olmuştur. Batı Anadolu bölgesinde, Kuşadası da dahil, çok sayıda cami figürlü
mezar taşları vardır.22 Yapılan araştırmalar cami tasvirli taşların kadın
şahidelerinde görüldüğünü ve erkek mezar taşlarında bu tür tasvirlerin
olmadığını ortaya koymuştur.23 Tasvirlerin kat sayıları, örtü sistemleri, cephe
Mahmut Ökçesiz, Kuşadası yerel Tarih Dergisi, 07.08.2015 sayısı, s. 19-20.
Ertan Daş, Çeşme mezarlığındaki mimari tasvirli mezar taşları, Sanat tarihi dergisi 8
İzmir 1996, S 21-32
23 Ertan Daş, Foça Osmanlı mezarlığındaki cami tasvirli mezar taşları, Geçmişten
günümüze Uluslararası Foça sempozyumu, bildiriler Ankara 1997, S 61-68
21
22
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düzenleri, minare ve kubbe adetleri ve hatta minyatür geleneğine bağlı resim
karakterleri Batı Anadoludaki bütün mezar taşlarındaki ortak özelliklerdir. Mezar
taşları üzerine işlenen şekiller birer süsleme ögeleri olmalarının yanı sıra sembolik
anlamlarıyla da dikkati çekmektedirler. Tarihi süreç içinde insanlar korkularını,
acılarını, sevinçlerini çeşitli sembollere yükleyerek anlatmaya çalışmışlardır.
Semboller bize insanların toplumsal ve fiziksel yaşam deneyimlerinin ortak
bilgilerini sunarlar.
İçerik bakımından yapılan incelemede elde edilen bilgiler
Kitabelerini okuyabildiğimiz 22 cami tasvirli kadın mezar taşlarını içerik
olarak değerlendirdiğimizde kent tarihi açısından çok değerli bilgiler elde
edilmiştir. Cami tasvrili kadın mezar taşlarının ser levha adını verdiğimiz giriş
bölümü genellikle “ Hüvelbaki “ yani Allah sonsuzdur hitabı ile başlamaktadır.
Yirmi iki taşın, on bir tanesinde yani yarısı bu giriş cümlesi ile başlar, dört tane
şahide de giriş hitabı olarak “ Hüve’l-Hayyi’l-Baki”, yine dört taşımızda “
Allahu’l-minel mevt “ bir taşta “ Hüvel-muin, bir taşta “ El-Baki “ ve bir tanesinde
ise “ Maşallah “ ifadeleri tadır. Mezar taşlarındaki kadın isimleri Türk-İslam
mezar taşlarında çok sık gördüğümüz ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed
Mustafa (S.A.V) bir saygının ifadesi olan peygamber hanımlarının isimleri yer alır.
Hz. Peygamberin zevcelerinin veya kerimelerinin isimlerini kız çocuklarına
koymak Türk milletinin İslamiyeti kabul ettiği zaman başlamış ve asırlardır
devam etmektedir. Kitabeleri okunan 22 taşın 7 tanesi “ Ayşe “, dört tanesi “
Hatice “, üç tanesi “ Hanife “, iki tanesi “ Fatma “ ve birer adet “ Ferşade, Esma ve
Nuriye “ isimlerini taşımaktadır. Üç tane mezar taşında ise isim yoktur.
Kitabelerden elde edilen bilgilerden ilginç olan bir bölüm ise ilçemizde geçmişte
yaşamış ve bir kısmı halen yaşayan yani devam eden sülale isimlerinin olmasıdır.
Çok az sayıdaki bu cami tasvirli mezar taşlarında “Borucuzade, Börekçioğlu,
Cedoğlu, Ekmekçizade, Ganizade, Hacıkadir oğlu, Kethüdaoğlu, Mehdizade,
Sabucaoğlu, Semercizade ve Zeyneloğlu” sülale isimlerine rastladık. Kent içinde
yaptığımız araştırmada ise bu sülalelerden “Ekmekçizade ve Semercizade“ soyadı
taşıyan ailelerin halen Kuşadası’nda ikamet ettikleri ve bu iki ailenin muhacir
oldukları ve 1820 Mora isyanından sonra atalarının Yunanistan’dan göç ettikleri
bilgisine ulaştık. Kadın şahidelerinin en eskisi 1799 tarihlidir ve en yenisi ise 1840
tarihlidir. Mezarlığımızda bulunan bir cami tasvirli taşımız ise 1929 tarihini
taşımaktadır. Bu taşın en ilginç özelliği ise kitabesinin Latin alfebeli olmasıdır.
1928 Harf İnkilabından sadece 1 yıl geçmiş isede cami tasvirli mezar taşı yapma
geleneği devam etmektedir.
Cami tasvirli 22 mezar taşında az sayıda da olsa yer ismi de bulunmuştur.
Girit ve İne iki önemli isimdir. Kuşadası’nın 1820’lerden sonra evlad-ı Fatihan
diyarından yoğun göç almasının kanıtı mezar taşlarında mevcuttur. İne ismi ise

82 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Erhan Yılmaz

Kuşadası’nın Osmanlı dönemindeki adıdır. Mezar taşlarında en çok kullanılan
edebi metin ise “ Ziyaretten murad duadır, bugün bana ise yarın sanadır.” Bu
klişe ifade sadece kadın değil erkek mezar taşlarında da çok sık kullanılan bir
kalıptır. Kadın mezar taşlarında genellikle baba veya koca isimleri yazmak adettir
ve bu adet Kuşadası Adalızade Cami tasvirli kadın mezar taşlarında da
değişmemiştir. Yine çok sık kullanılan “ Merhume ve mağfure “cümlesi taşların
tamamında“ vardır ve ölüm tarihinden önce merhumeye mutlaka bir “ Fatiha “
istenir. Hanımların babalarının veya kocalarının mesleklerini yazmak Osmanlı
kadın mezar taşlarında pek sık görülmez ancak nazen bu kural istisnalar için
bozulur. Okunan kitabelerde “ Nalbant, topçubaşı ve kara hazinedar “ gibi meslek
isimleri verilmektedir.
Cami Tasvirli Mezar Taşları Kitabelerinden Seçmeler
Sülale ve baba isimleri verilen bir kitabe
Hüvelbaki
Merhume ve mağfure
Mehdizade hacı Süleyman kerimesi
Hanife hanımın
Ruhuna Fatiha
Sene 1249 / 1834
Çok genel kullanılan ve klişe tabir edilen edebi metinli bir kitabe
Hüvelbaki
Ziyaretten murat duadır
Bugün bana ise yarın sanadır
Merhume ve mağfirulha
Ayşe ruhuna Fatiha
Sene 1255 / 1840
Ser levhası-giriş hitabı- az kullanılan bir ifade taşıyan bir kitabe
Hüvelmuin
El çeküb bil cümleden eyledim bekaya rihlet
Eylesinler cennette huri gılman hizmeti
Merhume ve mağfure kethüda
Oğlu Mehmet ehli Ayşe ruhuna Fatiha
Sene 1253 / 1838
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Mevtanın babasının mesleği verilen bir kitabe
Allahu minel mevt
İneli nalbant Mehmet Çelebi
Kızı merhume Şerife Esma
Ruhuna Fatiha
Sene 1214 / 1799
Mevtanın göçmen olduğunu gösteren bir kitabe
Hüvelbaki
Merhume ve mağfure
El rahmet-i rabbil-gafur
Giritli Osman’ın ehli
Nuriye
Ruhuna Fatiha
Sene 1249 / 1834
Alışılmış ser levhaların dışında kullanılan bir serlevhalı kitabe
Maşallah
Merhume ve mağfure
Cedoğlu ahacı Hüseyin’in
Ehli Fatma hoca
Ruhuna Fatiha
Sene 1226 / 1811
SONUÇ
Kuşadası Adalızade mezarlığı ilçemizin tek tarihi mezarlığı olması,
mezarlığımıza adını veren Mustafa bin Hamza hazretlerinin 17. yy Osmanlı
döneminin önemli alimlerinden biri oluşu, mezarlığın merkezinde Adalızade
türbesinin bulunması ve içerisinde 18.yy ikinci yarısı ile 20 yy ilk yarısı arasına
tarihlenen 500 aşkın Osmanlı mezar taşlarının olması nedeniyle kentin en önemli
tarihi kaynaklarına sahip önemli bir yerdir. Adalızade mezarlığı ve içinde bulunan
mezar taşları Kuşadası Yerel Tarihi açısından çok önemlidir ve kentin geçmişi
hakkında çok ilginç bilgiler vermiştir. Kuşadası Belediyesi tarafından 2001 ve 2009
yıllarında yapılan “ Geçmişten geleceğe Kuşadası “ adlı sempozyumlarda başta
Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Daş olmak üzere
birçok akademisyen Osmanlı şahideleri üzerinde birkaç tane bildiler sunarak
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konuyu gündeme getirmişlerdir. Kuşadası’nda 2011 yılında kurulan Kuşadası
Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ise Adalızade Osmanlı mezar taşları
üzerine 2012 yılında “ Mezar Taşlarını Çözmek “ adlı bir proje ile taşlardaki
değerli bilgileri Kuşadası kamuoyuna sunmuş ve epey ses getirmiştir. Bu proje
sonunda dernek başkanı ve yerel araştırmacı Mahmut Ökçesiz “ Kuşadası
Adalızade Osmanlı Mezar Taşları “ adlı 120 sayfa kitap yayınlayarak yerel tarihe
büyük katkıda bulunmuştur. 80 adet mezar taşının yer aldığı bu yayın bu konuda
neşredilen ilk kitaptır. Kuşadası’nda yaklaşık 10 yıldır yayınlanan “ Kuşadası
Yerel Tarih Dergisinde “ Adalızade Mezar taşları hakkında seri yazılar
yayınlanmıştır. Yapılan çalışmalar, etkili tanıtımlar ve bilgilendirmeler sonunda
Kuşadası kamuoyu tarihi mezarlığına sahip çıkmış ve mezarlık koruma altına
alınmıştır. Adalızade mezarlığı kentin yerel tarihine büyük katkılar vermiştir.
Kentin tarihi demografik yapısı, göç olgusu, tarikatları, Osmanlı meslek grupları,
bahriye ve yeniçeri askerlerinin ait olduğu bölükler, mahalleler, sülale isimleri,
yazı sanatı, taş ustaları, vb. çok değerli bilgiler kitabelerden okunmuş ve
kamuoyuna sunulmuştur. 2016 yılında Gazi Üniversitesi ile başlayan doktora
çalışması devam etmektedir. Adalızade Mezarlığı doktora tezi olarak yakında
yayınlanacaktır. Kuşadası’nda 24-26 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen
“Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu” da bu çalışmaların
sonunda gelinen nihai noktadır.
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ŞAHİDELİ VE ŞAHİDESİZ PRİZMAL SEMBOLİK SANDUKALARIN
14. ve 15. YÜZYIL AMASYA ÖRNEKLERİ
Günnur Aydoğdu

ÖZET
Konuya yakın her araştırmacı ve duyarlı kimselerce sıklıkla vurgulandığı
üzere, açık ortamlarda bulunmaları nedeniyle tahrip ve yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya bulunan mezar taşlarının tespiti, bilimsel sistematikle belgelenmesi,
korunması ve bu amaçla yapılan her türlü çalışma önem arz etmektedir.
Bu amaca yönelik çalışmada, Amasya merkezinde tespit edilen prizmal
sandukalar, detaylı ve sanat tarihi disipliniyle incelenmiştir. Şahideli ve şahidesiz
olabilen söz konusu sandukaların, 14. ve 15. yüzyılda yoğunlaştıkları dikkati
çekmektedir. Şahideli olanlar, baş ve ayak taşları ayrı bloklar halinde sandukaların
baş ve ayakuçlarına yerleştirilebildiği gibi, sanduka ile birlikte yekpare bloktan
kesildiği örnekler de mevcuttur.
Çalışmadaki örnekler üzerinde görülen tezyinat, dönemin sanat anlayışı
doğrultusunda ve ustaların ifade tarzlarıyla oluşturulmuştur. Karşılaşılan bitkisel,
nesnel ve –hatta figürlü- tezyinat şahideler üzerinde yoğunlaşırken, sandukanın
üzerini tamamen kaplayan bitkisel bezeme örneğinin de en uygun şekilde
uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. Üzeri tamamen yazı ile kaplanılmış
sandukalar ise, ihtiva ettikleri yazıların çok yönlü değerlere sahip olması
nedeniyle, ayrı bir yere sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Mezar Taşı, Sanduka, Amasya.



Bu çalışma yazar tarafından G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji-Sanat Tarihi ABD’da
“Amasya Mezartaşları” adlı Yüksek Lisans tezindeki küçük bir bölümden yola çıkılarak
hazırlanmıştır.

Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, gunnur.aydogdu@usak.edu.tr
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14. AND 15. CENTURY PRISMTIC SYMBOLIC SARCOPHAGI
SAMPLES WITH OR WITHOUT HEAD AND FOOT
STONES IN AMASYA
ABSTRACT
As it is frequently emphasized by every researcher and sensitive person
who is interested in the topic, the identification of tombstone sand their scientific
systematic documentation, preservation and all the work done for this purpose are
important be cause they are in danger of destruction and extinction due to their
presence in open environments.
For this purpose, the prismal symbolic sarcophagi, which were found in
the center of Amasya, were studied in detail with art history discipline. It is note
worthy that the symbolic sarcophagi with or without head and foot Stones were
intensified in the 14th and 15th centuries. Head and foot stones can be in separate
blocks with the symbolic sarcophagi, as well as examples made from the
monolithic block together with the symbolic sarcophagi.
The ornaments seen on the examples of the study were formed in the
direction of the understanding of the period and with the expression styles of the
masters. Floral, objective and figurative ornamentation is more common in head
and foot stones. Also the floral ornamentation sample that completely covers the
symbolic sarcophagi has been tried to be applied in the most appropriate way. The
symbolic sarcophagi, which are completely covered with writing, have a distinct
place because the letters they involve versatile values.
Keywords: Tombstone, Symbolic sarcophagi, Amasya.

I- GİRİŞ
Önemli kültür varlıklarımızdan mezartaşları, açıkta ve korunmasız
olmaları nedeniyle kolayca tahrip olabilmektedir. Ayrıca taşınabilir nitelikte
olduklarından, çalınma tehlikesiyle de karşı karşıyadırlar. Dağılmış dikdörtgen
sanduka parçalarının duvar örgüsü arasında kullanılması, karşılaşılan manzaralar
arasındadır.
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Bu gibi nedenlerle sayıları gittikçe azalmakta olan mezartaşlarının tespit
edilip, özelliklerinin belirlenerek bilimsel sistematikle belgelenmesi çalışmanın
başlıca amacı olmuştur.
Konuyla ilgili kütüphane araştırmasının ardından, Amasya
il
merkezindeki hazire ve mezarlıklar ile -alınan resmi izin yardımıyla- Amasya
Müzesi’nde mevcut mezar taşlarının tespiti için arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.
Örneklerin tespit edilmesiyle ölçüleri ve gerekli olanların mulajları alınarak
fotoğraf çekimleri tamamlanmıştır. Ancak çalışma neticesinde, kötü durumda
olduğu ve üzeri toprak ve otlarla kapanmış, gömülü pek çok mezar taşı
bulunduğu tahmin edilen hazirelerle karşılaşıldığından, dönemin yerel
yönetimine başvurularak durum iletilmiştir. Duyarlı bir davranışla yetkililerin
bazı hazirelerde sonradan kazı ve temizleme yaptırması nedeniyle, yeniden arazi
çalışması yapma gereği doğmuştur. Neticede elde edilen bulgular kaynak
taramasıyla da desteklenip detaylandırılarak çalışma tamamlanmıştır. Örnek
sayısının fazla olması seçim yapılmasını zorunlu kıldığından, özellikleri
bakımından (şekil, tezyinat, içerdiği edebi beyitler vb.) dikkat çekici ve Amasya
tarihinde yer edinmiş şahıslara ait olanlar bu çalışma için tercih edilmiştir.
Tespit edilen örneklerin tanıtımına geçmeden evvel, 14. ve 15. yüzyıl
Amasya tarihi ile tipoloji bağlamında prizmal sandukalara kısaca değinmek
yerinde olacaktır.
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14. ve 15. Yüzyılda Amasya
Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, iç
karışıklıklar nedeniyle zayıflamış haldeki Selçuklu ordusu, 1243 yılında
Moğollarla karşılaşmalarında mağlup olur. 1308 yılından itibaren Anadolu’yu
tamamen kendilerine bağlayan İlhanlılar, yönetimi tayin ettikleri genel valiler
vasıtasıyla sürdürmüştür. İlhanlıların Amasya’daki hâkimiyetleri 1341 yılına
kadar devam etmiştir.1
Amasya ilinin de dâhil olduğu Rum Vilayetlerini
İlhanlılar adına yöneten Emir Eretna, 1344 yılında iç karışıklıklardan istifade
ederek bağımsızlığını ilan eder.2 Eretna’nın ölümünün ardından ortaya çıkan
karışıklıklar esnasında bu durumu fırsat bilen Amasya Emiri Hacı Şadgeldi Paşa,
1360 yılında bağımsız Amasya Beyliği’ni kurar. Ancak, 1381 yılında Eretna
Beyliği’nin başında naib olarak bulunan Kadı Burhaneddin ile
giriştiği
mücadelede Şadgeldi Paşa, yakalanarak öldürülür; Amasya ise her şeye rağmen
oğlu Emir Ahmed’in elinde kalır.3
Amasya’nın Osmanlı topraklarına katılması 1392/93 yılında gerçekleşir. 4
Çelebi Mehmed’in tahta geçmesiyle 1413 yılında, Amasya Beylerbeyliği’ne
Amasya Emirlerinden Yörgüç Paşa tayin edilir. Çeşitli yararlı hizmetleri
karşılığında Paşa’ya vezirlik ve adına para basma izni verilir.5
İlerleyen zamanlarda, Şehzade Murad, Şehzade Bayezid, Şehzade Ahmed
de, Amasya’da sancak beyliği yapmışlardır.
Prizmal Sembolik Sandukalar
Dönemler boyunca mezar taşları, farklı biçimler sergilemektedir. Ayrıca
aynı yüzyıl içerisinde de, dönemin tercihleri doğrultusunda, çeşitli mezar taşı
formlarının uygulandığı görülmektedir. Bu şekilde farklı tiplerin varlığı, bir
gruplamanın yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Daha çok 14. ve 15. yüzyıllarda
yoğunlaşan prizmal sembolik sandukalar da, belli bir grubu teşkil etmektedir.
Taşın
yontulma,
biçilme
şekli
nedeniyle
prizmal/prizmatik
olarak
adlandırılabilecek sembolik sandukaları -karşılaşılan örnekler ışığında- a.

Adnan Gürbüz, Toprak Vakıf İlişkileri Çerçevesinde XVI. Yüzyılda Amasya Sancağı, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1993, s. 22; Ahmet
Şimşirgil, XVI. Yüzyılda Amasya Şehri, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XI, İzmir, 1996, s. 79; İlhan
Şahin ve Feridun Emecen, Amasya Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 3, 1991, s. 1
2 Adnan Gürbüz, a.g.t., s. 24; Ahmet Şimşirgil, a.g.m., s. 79; İsmail Hakkı, Anadolu Türk Tarihi
Vesikalarından Tokat, Niksar, Zile, Turhal, Pazar, Amasya Vilayet, Kaza ve Nahiye Merkezlerindeki
Kitabeler, İstanbul, 1927-1345,Milli Matbaa, s.107-109.
3 Adnan Gürbüz, a.g.t., s. 24; Ahmet Şimşirgil, a.g.m., s.79; İsmail Hakkı, a.g.e., s. 107-109; Anonim,
Amasya, Yurt Ansiklopedisi , C. I, 1981, s. 424.
4
Adnan Gürbüz, a.g.t., s. 25; Ahmet Şimşirgil, a.g.m., s. 79.
5
Adnan Gürbüz, a.g.t., s. 28
1
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Şahidesiz Prizmatik Sandukalar b. Şahideli Prizmatik Sandukalar gibi basit bir
gruplamaya tabi tutmak mümkündür.
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II- SEÇİLMİŞ ÖRNEKLERİN TANITIMI (KATALOG)
Örnek No: 1
Şadgeldi Paşa Türbesi’nde bulunan ve Hacı Osman6’ın kızı Sittî Hatun’a
ait olan 764 H. / 1363 M. tarihli sembolik sanduka tamamen kararmış haldedir.
Sandukanın yan yüzlerindeki Arapça kitabe sülüs hatla yazılmıştır:

هذه التربة السعيدة الشهيدة المعصومه
( ستى خاتون بنت حاجى عثمان وصلت فى تاريخ شهر رمضان سنة اربع و ستين و سبعمائهBu
mezar, Hacı Osman’ın kızı, mutlu, şehit, masum Sittî Hatun’a aittir.
764 yılının ramazan ayında (ahirete) ulaştı.)
Sembolik mezar, baş taşı, ayak taşı ve prizmal sandukadan oluşmaktadır.
Baş taşı ve ayak taşı, sandukayla birlikte yekpare mermerden işlenmiştir. Baş taşı
ve ayak taşı sekizgen gövdelidir. Sekizgen gövdenin üzerinde dilimli ve sivri
formlu başlık tadır. Şahidelerin çokgen gövdelerinin her bir cephesi çeşitli
motiflerle bezenmiştir. İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen
şeklindedir. Sandukanın üzeri yazı ile doldurulmuştur.
Süsleme baş ve ayak taşında görülür. Baş taşının sekizgen gövdesinin her
bir cephesine motif işlenmiştir. İç kısımdan sağa doğru, stilize çiçek motifleri,
tepesinde alevi bulunan, gövdesi dekoratif bezemeli kandil, stilize çiçek motifleri,
aynı karakterde kandil, yayvan şamdan içerisinde, alevi bulunan uzun mum,
kandil, stilize çiçek motifleri, kandil şeklinde sıralanmıştır. Aynı motifler ayak
taşının süslemesinde de tekrar edilmiştir.
Ölçüleri: Baş taşı: yükseklik: 49 cm. çevresi: 8cm. Ayak taşı: yükseklik: 48 cm.
çevresi: 8 cm. x 8 cm. Sanduka: uzunluk:117 cm. yükseklik baş:37cm.ayak:35 cm.

6

Ümeradan bir kişi olduğu ifade edilmektedir. Sandukanın neden bu türbede olduğu sorusuna
ise, bu aile ile Şadgeldi Paşa arasında bir yakınlık olabileceği yönünde bir açıklama
getirilmektedir. İsmail Hakkı, a.g.e., s. 111.
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Örnek No:2
Şadgeldi Paşa Türbesi’nde bulunan ve Amasya Emiri Hacı Şadgeldi
Paşa’ya ait olan 783 H. / 1381(2) M. tarihli sembolik sanduka tamamen kararmış
haldedir. Baş kısmı kırık olan sandukanın baş ve ayak taşı bugün
bulunmamaktadır. Ancak evvelce şahideleri bulunduğu bilinmektedir.7
İlhanlılar adına Anadolu’yu idare eden Eretna Bey’in 1352 yılında ölümü
üzerine yerine oğlu GıyaseddinMehmed Bey’in geçmesi ancak; onun da ölümüyle
torunu Alâeddin Ali Bey’in yönetime gelmesiyle oluşan karışık ortamdan istifade
eden Amasya Emiri Hacı Şadgeldi, 1360 yılında Eretna Beyliğinden ayrılarak
Amasya Beyliğini kurar. Hacı Şadgeldi, 1381 yılında Eretna Beyliği’nin başında
naib olarak bulunan Kadı Burhaneddin ile aralarında vuku bulan savaşta
yakalanarak öldürülür.8
Sanduka üzerinde sülüs hatla yazılmış iki satır Arapça
bulunmaktadır. (Sandukanın güney yüzünden kuzey yüzüne doğru: )

yazı

هذه تربة االمير المرحوم المغفور السعيد الشهيد المقتول
) 9 (بن قوطلو----زين الحاج الحاج شاد كلدى ﭙاشا
(Bu mezar emir, merhum, bağışlanmış, mutlu, şehit, maktul Hacı Şadgeldi
Paşa...(kırık)’ya aittir.)
Evvelce var olduğu söylenen baş ve ayak taşı üzerindeki kitabeler:

قد انتقل الى رحمة هلال و غفرانه
10
سنة ثالث و ثمانين و سبعماﯬ
(Allah’ın rahmetine ve bağışlamasına muhtaç. 783 senesinde ( ahirete ) göçtü.)
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir.
Başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Sandukanın üçgen şeklinde olan
üst kısmında yazı yer alırken, diğer kısımlar boş bırakılmıştır.
Mermer
sandukanın üzerinde süsleme bulunmamaktadır.

Amasyalı Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, C. III, İstanbul, 1927, Necm-i İstiklal
Matbaası, s. 111; İsmail Hakkı, a.g.e., s. 107.
8 Ayrıntılı bilgi için bkz: Adnan Gürbüz, a.g.t., s. 24; Ahmet Şimşirgil, a.g.m., s. 79; İsmail Hakkı,
a.g.e., s. 107-108; Amasyalı Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin, a.g.e., C. III, s. 111.
9 Bu kısım kırık olup 1927 yılında keşifte bulunan Hüseyin Hüsameddin, o vakit sağlam olan bu
kısımda “bin Kutlu” ibaresini okumuştur: Amasyalı Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin, a.g.e. C.
III, s. 111.
10 Bugün mevcut olmayan baş ve ayak taşı, mevcut olduğu 1927 yılında Hüseyin Hüsameddin ve
Uzunçarşılı tarafından okunmuştur: Amasyalı Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin, a.g.e., C. III, s.
111; İsmail Hakkı, a.g.e., s.107.
7
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Ölçüleri: Sanduka uzunluğu: 120 cm. Sandukanın başucu: yükseklik: 38 cm. en: 32
cm. Sandukanın ayakucu: yükseklik: 32 cm. en: 28 cm.

Örnek No:3
Yörgüç Paşa Camii’nin kuzeybatısında, yüksek bir set üzerinde kurulmuş
açık türbe kısmında yer alan11 ve Yörgüç Paşa’nın kızı Sittî Hatun’a ait olan 1
Şaban 825 H. / 26 Aralık 1422 M. tarihli - duvardan dördüncü- sembolik mermer
sanduka üzerinde kararmalar ve boya izleri bulunmaktadır.
Baş taşı, ayak taşı üzerinde sülüs hatla yazılmış Arapça kitabe mevcuttur.
Baş taşının doğu (iç) yüzündeki kitabe:

هذهتربة
المعصومه ستى
Baş taşının batı (dış) yüzündeki kitabe:

بنت االمير الكبير
يورﮐوجﭙشا
نور مرقدها
Ayak taşının batı (iç) yüzündeki kitabe:

فى غره شعبان
سنة خمس و عشرون
و ثمانماﯬ
(Bu mezar, büyük Emir Yörgüç Paşa’nı kızı Sittî Hatun’a aittir. Mezarı
nurlansın. 825 senesinin Şaban ayının ilk günü (vefat etmiştir).)
11

Ayverdi, cami inşasından sonra buraya nakl-i kubur suretiyle getirilmiş olduğunu ifade eder. E.
Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri 805 – 855 (1403 - 1451) , C. II,
İstanbul, 1973, Fetih Cemiyeti Yayınları, s. 225.
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Sanduka üzerindeki Farsça yazı:

در ﭽار سوكاه فنا يكسان بود شاه و كدا
هركز جهان يك شخص را مهدت نداد اى عجب است
(Fena âleminde şah ile dilenci (eşittir) birdir. )
Sembolik mezar, baş taşı ve ayak taşı ile prizmatik sandukadan
oluşmaktadır. Baş taşı ve ayak taşı sandukayla birlikte yekpare mermerden
kesilmiştir. Sivri kemerli baş taşının doğu (iç) yüzünde alınlık dâhil iki satır, batı
(dış) yüzünde alınlık dâhil üç satır yazı işlenmiştir. Yazılar, şeritlerle düzenlenmiş
bölümler içerisinde verilmiştir.
Sivri kemerli ayak taşının batı (iç) yüzünde - alınlığı da içine alan geniş
bölümde- bir satır yazı tadır. Doğu (dış) yüzünde ise iki satır yazı olup, alınlık
bezemeye ayrılmıştır. İki kademeli prizmatik sandukanın üst kademesi üçgen
şeklindedir. Sandukanın üzeri kartuşlar içerisinde verilen yazı ile doldurulmuştur.
Süsleme, ayak taşının doğu (dış) yüzünün alınlığında ve baş taşının doğu
(iç) yüzünün altında, sandukanın başladığı kısmın köşelerindeki üçgen alanlarda
görülür. Ayak taşının doğu yüzünün alınlığındaki basit kompozisyon, iki yanda
simetrik yerleştirilmiş rûmî motifleri ve tepede bir palmet motifiyle
oluşturulmuştur.
Baş taşının alt kısmının köşelerindeki süsleme, karşılıklı yerleştirilmiş
yapraklı ve papatyayı andıran çiçekten ibarettir. Renkleri algılanamayan koyu
konturlu çiçekler kalem işi tekniğinde yapılmıştır. Orijinal olup olmadığı
bilinmemektedir.
Prizmatik sandukanın üzerindeki yazılar birer kartuş içerisinde yer
almıştır. Ayrıca üst kademedeki yazıların baş ve sonlarına birer rozet çiçeği
işlenmiştir.
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Ölçüleri:: Baş taşı: boy: 60 cm. en: 30 cm. kalınlık: 9 cm.Ayak taşı: boy: 47,5 cm. en:
24,5 cm. kalınlık: 9 cm. Sanduka uzunluğu: 84 cm.

Örnek No: 4
Yörgüç Paşa Camii’nin kuzeybatısında, yüksek bir set üzerinde kurulmuş
açık türbe kısmında yer alan veYörgüç Paşa’nın oğlu Yunus Bey’e ait olan
Rebiulevvel 840 H. / Ağustos 1440 M. tarihli - duvardan ikinci- sembolik mermer
sanduka üzerinde yer yer çatlamalar görülmektedir.
Baş taşı, ayak taşı ve sanduka üzerindeki yazılar sülüs hatla yazılmıştır.
Ayak taşının batı (iç) yüzündeki kitabe:

انتقل من دار الغرور الى دار السرور
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Baş taşının doğu yüzündeki kitabe:

من ساللة االعاظم و االكابير
Baş taşının batıyüzündekikitabe:

جامع المعالى والمكارم
االمير الكبير الخطير يونس بك بن
Ayak taşının doğuyüzündeki kitabe:

يوركوج ﭙشا نور هلال مرقده
فى اواﺌل ربيع االول اربع و اربعين و ثنانماﯬ
(Soylu ve büyük bir sülaleden olan Yörgüç Paşa’nın oğlu unutulmayan
büyük emir Yunus Bey, 844 yılının rebiulevvel ayının evailinde aldatıcı dünyadan
mutluluklar âlemine göçtü. (Orası) zengin ve fakirin toplandığı yerdir. Allah onun
kabrini nurlandırsın.)
Sanduka üzerindeki yazılar:

نزلناها هنا ثم ارتحلنا \ كذالدنيا نزول و ارتحل \ والحكم للله فى المنية الجار \ وما ها هذه الدنيا بدارالقرار.
(Önce geldik sonra göçtük. Dünyanın hali budur, gelmek ve göçmek.
Yakınlar üzülür, ancak hüküm Allah’ındır. Öyleki dünyanın zilleti dünyanın var
olması iledir).
Sembolik mezar, baş taşı, ayak taşı ve prizmatik sandukadan oluşmaktadır.
Teğet kemerli baş taşının doğu (iç) yüzünde, ince şeritlerle düzenlenmiş yatay
bölüm içerisinde bir satır yazı işlenmiştir. Alınlık ve altta sandukaya bağlanan
kısmın köşelerindeki üçgen alanlar bezemelidir. Taşın batı (dış) yüzünde aynı
tarzda iki satır yazı tadır. Alınlık bezemeye ayrılmıştır. Baş taşının kalınlığını
oluşturan yan kısımlarında güneyden kuzeye doğru devam eden ve dört kartuş
içerisinde yazılar görülmektedir.
Teğet kemerli ayak taşının batı (iç) yüzündeki bir satır yazı yatay şeritlerle
ayrılan bölüm içerisinde verilmiştir. Alınlık ve altta sandukaya bağlanan kısmın
köşeleri bezemelidir. Doğu (dış) yüzde ise iki satır yazı görülür. Alınlık yine
bezemelidir. Ayak taşının kalınlığını oluşturan yan kısımlarda da bezeme şeridi
dikkati çeker.
Prizmatik sanduka iki kademeli olup üst kademesi üçgen şeklindedir.
Sandukada başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Sandukanın üzeri
kartuşlar içinde ve ikişerli gruplar halinde yazı ile doldurulmuştur.
Süslemenin yoğun olarak görüldüğü yerler baş taşı ve ayak taşının
alınlıklarıdır. Baş taşının doğu (iç) yüzünün alınlığında rûmîli kıvrık dallarla
simetrik bir kompozisyon sergilenmektedir. Ters bakışımlı iki iri rûmînin yukarı
uzayan uçları birleşerek tepedeki palmet motifine bağlanmaktadır. Bu iri
rûmîlerin ortasındaki hâtâi motifine bağlanan kıvrık dallar iki yana simetrik
rûmîler salmaktadır. Altta sandukaya bağlanan kısmın köşelerindeki üçgen
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alanlarda yer alan bezeme aşınma nedeniyle algılanamamaktadır. Baş taşının batı
(dış) yüzünün alınlığındaki kompozisyon yine simetrik yerleştirilmiş kıvrık dal ve
rûmî çeşitleriyle oluşturulmuştur. Baş taşının kalınlığını oluşturan yan kısımdaki
yazılar dört kartuş içinde verilmiştir. Ayak taşının batı (iç) yüzünün alınlığı ve alt
kısmı ile doğu (dış) yüzünün alınlığında rûmîli kıvrık dallarla desen
oluşturulmuştur. Desenler baş taşında yer alan kompozisyonlarla benzer
tarzdadır. Ayak taşının kalınlığını oluşturan yan kısımlardaki kompozisyonda,
dalgalı bir eğrinin teşkil ettiği ana hattan ayrılan kıvrımlar iri, stilize yaprak
motifleri taşımaktadır. Sandukanın üzerini kaplayan yazılar kartuşlar içerisinde
verilmiştir. Kartuşların köşelerinde kalan boşluklar rûmî motifleri ile
doldurulmuştur.
Ölçüleri: Baş taşı: boy: 77 cm. en: 30 cm. kalınlık: 10 cm.Ayak taşı: boy: 73 cm. en:
30 cm. kalınlık: 8,5 cm. Sanduka uzunluğu: 164 cm.
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Örnek No: 5
Yörgüç Paşa Camii’nin kuzey batısında, yüksek bir set üzerinde kurulmuş
açık türbe kısmında yer alan ve Amasya Beylerbeyi (Atabey)Yörgüç Paşa’ya ait
olan 21-30 Zilhicce 845 H. / 2-12 Mayıs 1442 M. tarihli –duvardan birinci- sembolik
mermer sanduka, kararmış haldedir.
Yörgüç Paşa, Amasya emirlerinden Atabey-zade Abdullah Bey’in oğlu ve
Şadgeldi-zade Mustafa Bey’in damadıdır.12Sultan II. Murad’ın şehzadeliği
esnasında lalası olan Yörgüç Paşa, 1413 tarihinde II. Murad’ın padişah olmasıyla
Amasya ve Tokat valisi tayin edilmiştir. 1421 tarihinde ikinci defa Amasya
Beylerbeyi olan Yörgüç Paşa, çeşitli hizmetleri karşılığında vezirlik ve adına sikke
bastırmak yetkisi elde etmiştir.13Paşa, 1434 / 35 yılında Edirne muhafızlığına
nakledilmiştir.14 Edirne’ye gittikten sonraki hayatı hakkında herhangi bir
malumata rastlanmamaktadır; Edirne’de mi, Amasya’ya döndükten sonra mı
vefat ettiği bilinememektedir.15 Yörgüç Paşa Camii’nin bânisi olan emir, bu
yapıdan başka Amasya’nın Köprü ve Gümüş kasabalarında birer cami inşaa
ettirmiştir.16
Mezarın baş taşı, ayak taşı ve sanduka üzerinde yer alan Arapça yazıların
tamamı sülüs hatla yazılmıştır. Baş taşının doğu yüzündeki kitabe:

ارتحل من عالم الصور واالثار الى
طامح لضيا واالنوار االمير
Ayak taşının batı yüzündeki kitabe:

الكبير منشى الخيرات المبرات بانى حال
Ayak taşının doğu yüzündeki kitabe:

حال الدنيا والدين نور هلال
Ahmet Demiray, Resimli Amasya Salnamesi, Ankara, 1954,Güney Matbaası, s. 70; Adnan Gürbüz,
a.g.t., s. 22.
13 Anonim, Amasya İl Yıllığı, İzmir, 1967, Ticaret Matbaası, s. 91
14 E. Hakkı Ayverdi, a.g.e., C. II, s. 215.
15 Amasya’ya geldikten sonra öldüğü varsayımı üzerinde durulmaktadır. Ferruh Toruk, Bani
Yörgüç Paşa ve İmar Faaliyetleri, Vakıflar Dergisi, 2005, S. 29, s. 112.
16 Anonim, a.g.e., s. 91.
12
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قبره يوركوج ﭘاشا بن عبدهلال
Baş taşının batı yüzündeki kitabe:

االتابك طاب ثراه و
جعل الجنة مثواه فى اواخر
ذى الحجه سنة خمس و اربعين و ثمانماﯬ
(Hayırların ve iyiliklerin yapıcısı ve koruyucusu, görünen âlemden ve
eşten, dosttan emrin nuruna, aydınlığın kaynağına gitti. Din ve dünyanın hali
Allah’ın yetkisindedir. Toprağı, kabri, iyi ve temiz olsun Atabek Abdullah’ın oğlu
Yörgüç Paşa Allah kabrini nurlandırsın, mekânı cennet olsun 845 senesinin
zilhicce ayının sonlarında vefat etmiştir.)
Sanduka üzerindeki yazı (Hakka suresi 28-29. Ayetler):
ما اغنى عنى ماليه \ هلك عنى سلطانيه

(Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm (saltanatım) benden sökülüp
(yok olup) gitti (hiçbir şeyim kalmadı). )
Sembolik mezar, baş taşı, ayak taşı ve prizmatik sandukadan oluşmaktadır.
Teğet kemerli baş taşının doğu (iç) yüzünde ince şeritlerle düzenlenmiş bölümler
içerisinde iki satır halinde yazı işlenmiştir. Alınlık ve altta sandukaya bağlanan
kısmın köşelerindeki üçgen alanlar bezemelidir. Batı (dış) yüzünde aynı tarzda üç
satır yazı bulunmakta olup alınlık yine bezemelidir. Taşın kalınlığını oluşturan
yan kısımlarında güneyden kuzeye doğru devam eden ve kartuşlar içerisinde
verilmiş yazı tadır.
Teğet kemerle nihayetlenen ayak taşının batı (iç) yüzünde şeritlerle
oluşturulmuş yatay bölümde bir satır yazı bulunmaktadır. Alınlık ve altta
sandukaya bağlanan kısmın köşelerindeki üçgen alanlar bezemelidir. Taşın doğu
(dış) yüzünde aynı tarzda iki satır yazı işlenmiştir. Alınlık yine süslemeye
ayrılmıştır. Taşın kalınlığını oluşturan yan kısımlarında baş taşındakiyle aynı
şekilde yazı içeren kartuşlar bulunmaktadır.
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kademesi üçgen şeklindedir.
Sanduka başucundan ayakucuna doğru daralmaktadır. Sandukanın
üzeri
kartuşlar içerisinde bulunan yazı ile doldurulmuş; sadece güney tarafının alt kısmı
süslemeye ayrılmıştır. Yazı kartuşları ikişerli gruplar halinde verilmiştir.
Süsleme baş taşı ve ayak taşının her iki yüzü ile sandukanın güney yan
yüzünün alt kısmında görülür. Baş taşının doğu (iç) yüzünün alınlığında simetrik
yerleştirilen ve kıvrık dallarla bağlanan rûmî motifleriyle kompozisyon
oluşturulmuştur. Ters bakışımlı iki iri rûmînin birer uçlarının kesiştiği tepe
noktasında palmet motifi bulunmaktadır. İri rûmîlerin ortasında yer alan hâtâînin
saplarından ve tepesinden iki yana doğru başka küçük rûmîler çıkarak birbirini
takip etmektedir. Altta sandukaya bağlanan kısmın köşelerindeki üçgen alanlarda
rûmîlerle oluşturulmuş desenler bulunmaktadır. Taşın batı (dış) yüzünün
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alınlığındaki kompozisyon da yine simetrik konumlardaki kıvrık dal ve rûmîlerle
düzenlenmiştir.
Ayak taşının batı (iç) yüzünün alınlığı ile doğu (dış) yüzünün alınlığındaki
kıvrık dal ve rûmîli desenler, baş taşında yer alan desenlerle benzer tarzdadır.
Prizmatik sandukanın güney yan yüzünün alt kısmında yapraklı kıvrık dal
motifi görülür. Sanduka uzunluğunca devam eden dalgalı bir eğrinin teşkil ettiği
ana hattan ayrılan kıvrımlar stilize iri yaprak motifleri taşımaktadır.
Ayrıca sandukanın üzerinde bulunan yazılar kartuşlar içerisinde
verilmiştir. Sandukanın ortasında kartuşların birer uçlarının birleştiği yerde alt ve
üstte kalan boşluklar, iki yanda birer rûmî ve ortada bunlarla bağlantılı palmet
motifiyle doldurulmuştur.
Ölçüleri: Baş taşı: Boy: 90 cm. en: 32 cm. kalınlık: 10 cm. Ayaktaşı: Boy: 72 cm. en:
32 cm. kalınlık: 10,5 cm. Sanduka uzunluğu: 183 cm.
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Örnek No: 6
Yörgüç Paşa Camii’nin kuzeybatısında, yüksek bir set üzerinde kurulmuş
açık türbe kısmında yer alan ve Yörgüç Paşa’nın kızı Hundî Hatun’a ait olan
Cemâzıye’l-âhır 846 H. / Ekim-Kasım 1442 M. tarihli –duvardan üçüncü- sembolik
mermer sandukanın üzerinde çatlamalar mevcut olup, tamamen kararmış
haldedir.
Baş taşı, ayak taşı ve sanduka üzerindeki Arapça yazılar sülüs hatla
yazılmıştır. Baş taşının doğu yüzündeki kitabe:

توفيت المرحومه الستت المعصومه سيدة
Baş taşının batı yüzündeki kitabe:

المخدرات خوندى خاتون
بنت المرحوم االمير السعيد المبرور
Ayak taşının batı yüzündeki kitabe:

بانى الخيرات منشى المبرات
Ayak taşının doğu yüzündeki kitabe:

يوركوج ﭘاشا طابت روضتها فى شهور
جماذى االخر سنة ست اربعين و ثمانمائه
(Merhum Emir, hayırların bânisi, iyiliklerin kaynağı Yörgüç Paşa’nın kızı
merhume, altı yaşındaki masum hanımefendi Hundî Hatun, 846 yılının
Cemâzıye’l-âhır ayında vefat etmiştir.)
Sanduka üzerindeki yazılar yoğun kararma nedeniyle çözülememektedir.
Sembolik mezar, baş taşı, ayak taşı ve prizmatik sandukadan oluşmaktadır.
Teğet kemerli baş taşının doğu (iç) yüzünde sade şeritlerle oluşturulmuştur yatay
bölümde bir satır yazı bulunmaktadır. Alınlık ve altta sandukaya bağlanan kısmın
köşelerindeki üçgen alanlar bezemelidir. Taşın batı (dış) yüzünde ise aynı tarzda
iki satır yazı işlenmiştir. Alınlık bezemeye ayrılmıştır. Baş taşının kalınlığını
oluşturan yan kısımlarında bezeme şeridi dikkati çeker.
Teğet kemerli ayak taşının batı (iç) yüzünde bir, doğu (dış) yüzünde iki
satır yazı yer alır. Alınlıklar ve batı yüzün alt kısmının köşeleri bezemelidir. Ayak
taşının kalınlığını oluşturan yan kısımlarında güneyden kuzeye doğru devam
eden ve dört kartuş içerisinde yazı yer almıştır.
Prizmatik sanduka iki kademeli ve üst kademesi üçgen şeklindedir.
Sandukanın başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Kartuşlar
içerisindeki yazılar sandukanın tüm yüzeyini kaplar. Kartuşlar ikişerli gruplar
halinde verilmiştir.
Süsleme baş taşı ve ayak taşında görülür. Baş taşı ile ayak taşında bulunan
benzer tarzdaki süslemenin esasını palmet ve rûmî motifleri teşkil eder. Baş
taşının batı (dış) yüzünün alınlığında ters bakışımlı iki iri rûmînin yukarı doğru
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uzayan uçları birleşerek tepedeki palmet motifinin altına bağlanmaktadır. Bu iri
rûmîlerin ortasındaki hâtâi motifine bağlanan kıvrık dallar, iki yana simetrik
rûmîler salmaktadır. Taşın doğu (iç) yüzünde aynı kompozisyon hâtâi yerine
düğüm motifi uygulanarak tekrar edilmiştir. Baş taşının kalınlığını oluşturan yan
kısımlarında rûmîli kıvrık dallarla basit bir bezeme şeridi işlenmiştir.
Ayak taşının batı (iç) yüzü ile doğu (dış) yüzünün alınlıklarında bulunan
simetrik kompozisyonda rûmîler salarak birbirleriyle kesişen kıvrık dallar
görülür. En tepede ise desenin başına bir palmet motifi oturtulmuştur.
Prizmatik sandukanın üzerindeki yazılar kartuşlar içerisine işlenmiştir.
Kartuşların köşelerinde kalan boşluklar rûmî motifleriyle doldurulmuştur.
Ölçüleri: Baş taşı: Boy: 76 cm. en: 31 cm. kalınlık: 9 cm. Ayaktaşı: boy: 70,5 cm. en:
30 cm. kalınlık 9,5cm.Sandukauzunluğu: 169 cm.
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Örnek No: 7
Amasya Müzesi’nin deposunda bulunan ve F.46.1.8 envanter numarası ile
kayıtlı olan sembolik prizmatik sanduka, İbrahim Bey’in oğlu Muhammed
Çelebi’ye aittir. 1Cemâzıye’l-evvel 854 H. / 12 Haziran 1450 M. tarihli mermer
sanduka, ayakucuna yakın yerden iki parçaya ayrılmış ve kuzey yan tarafının bir
parçası da kırık haldedir.
Sandukanın üzerini kaplayan Arapça yazılar sülüs hatladır:

وفات محمد ﭽلبى ابن ابراهيم بك فى طاب ثراه و جعل الجنة مثواه فى غره جماذى االول سنة اربع وخمسين
وثمانمائه
و بشر المؤمنين يا محمديا شفيع المؤمنين يا صمد........بسم هلال الرحمان الرحيم.
(İbrahim Bey’in oğlu Muhammed Çelebi, toprağı, kabri iyi ve temiz,
mekânıcennet olsun, 854 yılının Cemâzıye’l-evvel ayının ilk gününde vefat
etmiştir. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla...( kırık ) mü’minlere müjdele ey
Muhammed, ey mü’minlere şefaat eden, ey Ebedi/Allah).
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kademesi üçgen şeklindedir.
Başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Sandukanın tüm yüzeyine yazı
işlenmiştir. Baş ve ayakucu boş bırakılmıştır. Yazının dışında süsleme unsuru
bulunmamaktadır.
Ölçüleri: Sandukanın mevcut uzunluğu: 155 cm. Başucu: yükseklik: 32 cm. en: 29
cm. Ayakucu: yükseklik: 29 cm. en: 23 cm.
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Örnek No: 8
Halk arasında Halkalı Dede namıyla maruf türbe içerisinde yer alan ve
Serasker Burak Bey’in17 kızı Şahruz’a ait Şevval 879 H. / Şubat 1475 M. tarihli
sembolik mermer sanduka, kısmen sıva ile kaplanılmıştır.
Şahideler üzerindeki Arapça kitabe sülüs hatla yazılmıştır. Baş taşının batı
yüzünde:

قد ارتحلت من دار الغور
 الى دار السرور شاه....)(؟
روز بنت رﺃيس العسكر بوراق بك
Baş taşının doğu yüzünde:

ختم ﺁخر شهر شوال
بالظفر و االقبال لسنة
Ayak taşının batı yüzünde:

تسع و سبعين وثمانمائه
هجريه رسول عليه السالم
(Serasker Burak Bey’in kızı Şahrûz, …ebedi âleme göçtü. Hicri 879
senesinin şevval ayında vefat etmiştir.)
Mezar, baş taşı, ayak taşı ve prizmatik sandukadan oluşmaktadır. Sivri
kemerli baş taşının doğu (iç) yüzünde alınlık dâhil iki satır yazı tadır. Altta
sandukaya birleşme yerinin köşelerindeki alanlar bezemelidir. Baş taşının batı
(dış) yüzünde alınlık dâhil dört satır yazı bulunur.
Sivri kemerli ayak taşının batı (iç) yüzünde alınlık dâhil iki satır yazı
vardır. Altta köşeler yine bezemelidir. Doğu (dış) yüzü boş bırakılmıştır.
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir. Kısmen
sıva ile kaplı sandukanın üzerinin yazıyla doldurulduğu anlaşılmakta fakat
okunamamaktadır.
Süsleme baş taşıyla ayak taşının sandukaya birleşme yerlerinin köşelerinde
kalan alanlarda görülür. Rûmî motifleriyle oluşturulmuş kompozisyonlar oldukça
basittir. Ayrıca sanduka üzerinde kartuşlardan kalan boşluklara rûmî motifleri
işlenmiştir.

17

Burak Bey, Sultan Mehmed’in Amasya valiliği esnasında Serasker (Milli Savunma Bakanı)
vazifesindedir. Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, (Sad: A. Yılmaz-M. Akkuş), C. I,
Ankara, 1986, s.209.
Ayrıca Şadgeldi Paşa’nın torunlarından olduğu da ifade edilmektedir. Abdulhalim Durma,
Evliyalar Şehri Amasya, İstanbul, 2008, Yenigün Matbaacılık, s. 9.
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Ölçüleri: Baş taşı: boy: 66 cm. en: 33 cm. kalınlık: 8 cm. Ayak taşı: boy: 66 cm. en:
33 cm. kalınlık: 8 cm. Sanduka uzunluğu: 174 cm.

Örnek No: 9
Kurşunlu mahallesindeki 1numaralı evin bahçesinde bulunan ve kime ait
olduğu kesinlik kazandırılamayan 894H. / 1488(89) M. tarihli sandukanın Ehlî
Hatun’a ait olma ihtimali yüksek ise de, doğruluğu tespit edilememektedir.
Hüseyin Hüsameddin, Şadgeldi Paşa-zade Divitdâr Ahmed Paşa’nın kızı Ehlî
Hatun’un türbe ve kabrinden bahsetmektedir.18 Tarif edilen mahal ve kabrin, bu
örnekle aynı olma ihtimali bulunmakla birlikte, kitabesinin olmayışı, kesin bir
yargıya varmayı güçleştirmektedir.19 Öte yandan sanduka ve baş taşı üzerindeki
yazı ve süslemelerin üslup ve ustalığının özenli oluşu da gözden kaçmamaktadır.
Dolayısıyla sıradan birine ait olmadığı da açıktır. Sembolik sandukanın alt kısmı,
bahçenin beton zeminine gömülü haldedir. Mermer sandukanın ayakucu kırıktır.

18
19

Abdi-zade Hüseyin Hüsameddin, a.g.e, C. I, 1986, s. 149
Ayrıca, Ehli Hatun’un bahçede değil, hemen yanı başındaki oda içerisinde medfun olduğundan
bahsedilmektedir. (Ancak orada da herhangi bir baş taşı, ayak taşı, kitabe bulunmamaktadır.)
Taylan
Köken,
Amasya
Ziyaretgâhları
Türbeler-Yatırlar-ZiyaretYerleri,s.8.
Erişim:
http://www.academia.edu/6928967/Amasya_Ziyaretg%C3%A2hlar%C4%B1_T%C3%BCrbe_Mak
am_Yat%C4%B1r_Evliya_ Erişim Tarihi: 18.03.2017
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Baş taşının doğu (iç) yüzündeki iki satır Arapça kitabe sülüs hatla
yazılmıştır:

طاب ثرها فى
سنة اربع و تسعين
وثمانمائه
(Sekiz yüz doksan dört yılında Onun eseri/izi güzel oldu.)
Mezar, teğet kemerli baş taşı ve yekpare mermerden işlenmiş iki kademeli
prizmatik sandukadan oluşmaktadır. Baş taşının doğu (iç) yüzü sade, ince
şeritlerle yatay bölümlere ayrılmıştır. Alınlıkta bezeme, alt kısımda iki satır
halinde yazı bulunmaktadır. Baş taşının batı (dış) yüzü tamamen bezemeye
ayrılmıştır. Başucundan ayakucuna doğru daralma görülen sandukanın üst
kademesi üçgen şeklindedir.
Süsleme, baş taşının doğu yüzünün alınlığında, batı yüzünde
ve
sandukada görülür. Baş taşının doğu (iç) yüzünün alınlığında iri bir palmet ve
rûmî motifleriyle simetrik kompozisyon oluşturulmuştur. Ortadaki iri palmet
motifinin yan yaprakları birer basit rûmî görünümündedir. Aşağı dönmüş yan
yaprakların uçları altta birleşir. Palmet motifinin kökünden ikiye ayrılarak çıkan
kıvrık dalların uçlarında daha ufak birer rûmî motifi yer almıştır. Palmetin iki
yanından yukarı uzayan bu rûmîlerin uçları düğmelidir. Baş taşının batı (dış)
yüzünde teğet kemer kavsinin yuvarlak dilimlerle hareketlendirildiği görülür.
Tüm yüzü kapsayan simetrik kompozisyon palmet, rûmî ve kıvrık dal motifleriyle
oluşturulmuştur. Ortalarda palmet, kenarlarında rûmîler, kıvrık dallar yardımıyla
birbirlerine bağlanmaktadır.
Sandukanın tüm yüzeyi bezemeli olup üzerine örtü kapatılmış hissi
uyandırmaktadır. Üst kademede yer alan sonsuza uzayan simetrik kompozisyon
palmet ve rûmî motiflerinin tekrarlanmasıyla oluşturulmuştur. Ortalarda
palmetler - bazen hâtâi -, kenarlarındaki kavisli rûmîler ve kıvrık dallar
yardımıyla girift şekilde birbirlerine bağlanmaktadır. Sandukanın alt kısmında,
baş aşağı yerleştirilen çift saplı palmet motifleri sanduka uzunluğu boyunca yan
yana devam etmektedir. Zeminde oluşan boşluklar aynı şekilde palmet motifleri
olarak belirmektedir. Böylece ayaklı- başlı yerleştirilmiş palmet sistemi görünümü
kazandırılmıştır.
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Ölçüleri: Baş taşı: boy: 71 cm. en: 32,5 cm. kalınlık: 4 cm.
Sanduka uzunluğu: 147 cm.
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Örnek No: 10
Kurşunlu mahallesindeki 1numaralı evin bahçesinde bulunan ve kime ait
olduğu tespit edilemeyen 8?3H. / 1400-1488 M. tarihli mermer sandukanın üst
kısmının büyük bir bölümü betonla kaplanmıştır. Prizmatik sembolik sandukanın
kırık olan baş taşı, hane sahibince harçla bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Ayak
taşı ise tamamen kırık haldedir.
Baş taşının batı (dış) yüzündeki iki satır Farsça ibare:

اى جان جهان كشتﮥ افالك شدى
مهمان غريب صانع باك شدى
(Ey cihânı gezen, pek çok insan gören garîb misafir (böylece) ufkun
genişledi ve cesaret sahibi oldun)
Baş taşının doğu ( iç ) yüzündeki kitabe:
(harçlı) …فى اوائل ذى الحجة
 و ثمانمائه...سنة ثالث

(8?3 yılının zilhicce ayının ilk günlerinde… (vefat etmiştir)
Mezar, baş taşı, kırık haldeki ayak taşı ve prizmatik sandukadan
oluşmaktadır. Sivri kemerli baş taşının batı (dış) yüzünde iki satır yazı
bulunmaktadır. Alınlık bezemelidir. Şahidenin doğu (iç) yüzünde de yine iki satır
yazı ve alınlıkta bezeme görülür. Ayak taşı tamamen kırık haldedir.
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir. Bu üst
kısmın üzeri kısmen betonla kaplanmıştır. Açık kalan kısımlardan üzerinde yazı
olduğu anlaşılmaktadır. Sandukanın alt kısmı boş bırakılmıştır.
Süsleme baş taşının iki yüzünün alınlığında görülür. Baş taşının batı (dış)
yüzünün alınlığında palmet ve rûmî çeşitleriylesimetrik bir kompozisyon
oluşturulmuştur.
Doğu (iç) yüzün alınlığındaki simetrik kompozisyon da rûmî çeşitleriyle
oluşturulmuştur. İki yandaki birer iri rûmînin uçları tepede birleşmektedir.
Onların ortasındaki - harçla kapanmış - motifin kökünden çıkan kıvrık dallar iki
yana daha ufak rûmîler olarak uzamaktadır.
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Ölçüleri: Baş taşı: boy: 56 cm. en: 26 cm. kalınlık: 8,5 cm.
Sanduka uzunluğu: 135,5 cm
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Örnek No: 11
Amasya Müzesi bahçesindeki F.46.1.9 envanter numaralı ve kime ait
olduğu bilinemeyen20 tarihsiz21prizmatik sembolik sanduka,
kısmen
kırık
haldedir. Mermer sanduka üzerine sülüs hatla Ayete’l- Kursi yazılmıştır:

بسم هلال الرحمن الرحيم
َ
َياﺃلَ َرض َمن َذاالََ َذييَشفَ َع َع ن
َيالس َما َواتَ َو َما ف
سنَةَ َ والنَ َو َملََهَ َما ف
ََحيََا
َهَالَإ ََله ََإالََهَ َوا ل
َ َم َو َما ال ل
َ َدي ه
َنَﺃ َ ي
َيَ َعلَ َم َماب ي
دهَإَالََبَإ َ َذن ه
َ َََه
لقيو َم التَﺃَخ ذ
َ َ َم َه َإالََ َب َماشاء َوس َع َك َرس ََيهَالس َما َواتَ َواﺃلَ َرض َ واليَ َؤو
ن َع ل
ََ
ََ َعظي َمخ َ َلفهَ َم َو اليَحي
طونبَشي َء ََم
َيََا ل
َ َع ل
دهَح فظهَ َما َوهَ َوا ل
(Allah, ondan başka tanrı olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan,
diri, her an yarattıklarını gözetip durandır. Göklerde ve yerde olan ancak onun
izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini bilir,
dilediğinden başka ilimden hiç bir şeyi kavrayamazlar. Hükümdarlığı gökleri ve
Yeri kaplamıştır. Onların gözetilmesi ona ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.)
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir.
Sandukanın başucundan ayakucuna doğru belirgin bir daralma görülür.
Sandukanın üzerini kaplayan yazılar birer kartuş içerisinde verilmiştir. Başucu ve
ayakucu boş bırakılmıştır. Yazı içeren kartuşların dışında süsleme unsuru
bulunmamaktadır.
Ölçüleri: Sandukanın mevcut uzunluğu: 133 cm. Başucu: Kırık.
Ayakucu: yükseklik: 27 cm.en: 20 cm.

20

21

Çok sayıdaki bu tür sandukalardan bir kısmının muhtemelen şahideli olduğu ancak; bu
şahidelerin bugün karıştığı veya yok olduğu düşünülmektedir. Zira sandukası bulunmayan pek
çok da şahidenin mevcudiyeti dikkati çekmektedir. Ayrıca günümüze gelebilmiş benzer
örneklerde söylenilen şekilde sandukalara ait baş ve ayak taşı olup, kimlik ve tarih bilgileri de bu
şahidelerde bulunmaktadır. Bunu destekleyen bir diğer husus ise, sandukanın baş ve ayak
kısımlarının işlenmeden bırakılmış olmaları; tek başına bulunan şahidelerin alt kısımlarında da
aynı şekilde işlenmemiş üçgen birleşme yeri izlerine rastlanmasıdır.
Anadolu geneline bakıldığında, araştırmacılar tarafından tespit edilen prizmatik sanduka
örneklerinin 14. - 15. yüzyıllarda yoğunlaştığı görülmektedir. Konya, Ankara, Tokat ve Sivas
yöresi örneklerinde olduğu gibi. (Beyhan Karamağaralı, Ahlat Mezar Taşları, Ankara, 1992, Kültür
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Bakanlığı Sanat Tarihi Yayınları No:19, s. 2-21.
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Örnek No: 12
Şadgeldi Paşa Türbesi’nde bulunan, kime ait olduğu ve tarihi bilinemeyen
prizmatik sembolik sanduka tamamen kararmış haldedir. Sandukanın benzer
örnekleri Tokat Taş Eserler Müzesi’nde çok sayıda bulunmaktadır. Yekpare
kesilmiş Tokat sandukalarının çoğunluğu 15. yüzyıla tarihlenmektedir.22 Buna
göre sandukanın 14. - 15. yüzyıla ait olması mümkündür. Mermer sanduka
üzerinde sülüs hatla yazılmış Arapça ve Farsça ibareler mevcuttur.
Sandukanın kuzey yanındaki Arapça yazı:

وكل عين لها عبرت درون \ وكل قلب لها فى حسير و سعيد
عم النﮑﺃ عليها و المصاب بها \ كما يعم السحاب الذى لها
(Her göz için manalı ibret vardır. Her kalp için üzüntüde ve sevinçte olma
hali vardır. Bulutların güzellikleri kapladığı gibi, kendine isabet eden yaralar onu
sardı.)
Diğer taraftaki Farsça yazı:

\ كو ديده كه در غم تو نمناك نشد ياجيب كه در ماتم تو جاك نشد
سوكندهبحانتوكهازﭙستزمين \ مسلتوشهىدرشكمخاكنشد
(Kim gördü ki, (senin değerinden dolayı) senin gamınla, mateminde üzgün
olmayanı. Senin dürüst ve emin olduğuna nefsine yemin (olsun), senin gibi çiçek
toprağın karnına girmemiştir.
Yekpare mermer bloktan kesilmiş sembolik mezarın alt kısmı kaide
şeklinde, başucu ve ayakucu ise baş taşı ve ayak taşı şeklinde düzenlenmiştir. Sivri
kemerli baş ve ayak taşının dış yüzlerinde iki satır yazı ve alınlıkta bezeme vardır.
Taşların kalınlığını oluşturan yan kısımlar geometrik bezemelidir. Aynı bezeme
sandukanın kaide şeklinde düzenlenmiş alt kısımlarında da devam eder.
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir.
Başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Üzeri yazı ile doldurulmuştur.
Baş ve ayak taşlarının kalınlığını oluşturan yan kısımlarında ve devam
ederek kaide kısmında görülen geometrik bezeme geçme motifinden ibarettir.
Geçme, ikisi zikzak biri yılanvari kıvrımlar yapan üç şeridin birbirine örülmesiyle
oluşturulmuştur.
Baş ve ayak taşının alınlıklarında görülen basit, simetrik kompozisyonda,
rûmî motifleri kıvrık dallar yardımıyla birbirine bağlanmaktadır.

22

Beyhan Karamağaralı, s. 10.
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Ölçüleri: Baş taşı: boy: 43,5 cm. en: 21,5 cm. kalınlık: 17,5 cm.Ayak taşı: boy: 35 cm.
en: 16 cm. kalınlık: 9,5 cm.Kaide uzunluğu: 127 cm. yükseklik: 15 cm.Sanduka
uzunluğu: 103 cm.
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Örnek No: 13
İncelemeler esnasında Kadılar Türbesi’nde bulunan, ancak bugün artık
yerinde
olmayan
sandukanın,
aramalara
rağmen
nerede
olduğu
öğrenilememiştir.23 Kime ait olduğu ve tarihi bilinemeyen prizmatik sembolik
sanduka tamamen kararmış haldedir. Form açısından 14.-15. yüzyıl örnekleriyle
benzerlik gösteren mermer sanduka, İran etkisini akla getiren, bünyesinden
rumiler çıkan harfler ve stilize palmet dizisiyle farklı bir görünüme sahiptir.
Sandukanın bu haliyle 13.-15. yüzyılda yapılmış olması mümkündür.
Sanduka üzerindeki iki satır halinde sülüs hatla yazılmış Farsça ibare:

اين كل رعناى اين بل بل شرين زبان
در سنت ﺁن زمان رفت از كلستان
(Bu gül/çiçek ve bu tatlı dilli bülbül, zamanı geldiğinde gülistandan
gitti.)Sanduka üzerindeki bu ibare, sandukanın bir hanıma ait olduğuna işaret
etmektedir.
Yekpare mermer bloktan kesilmiş sembolik mezarın alt kısmı kaide
şeklinde, baş ve ayakucu ise sivri kemerli baş ve ayak taşı şeklinde
düzenlenmiştir. Kademeli sandukanın üst kısmı, sivri sırt çizgisi bulunan yarım
silindir şeklindedir. Bu kısımda yazı tadır. Alt kademe bezemeye ayrılmıştır.
Kaide şeklinde düzenlenmiş en alt kısım ise boş bırakılmıştır.
Süsleme, sandukanın alt kademesinde görülür. Yan yana dizilmiş stilize
palmet motifleri, köklerinden çıkan ikişer sapla birbirine bağlanmaktadır.

23

Sembolik sanduka yerinde bulunamayınca müzeye kaldırıldığı düşünülmüş
ancak,
araştırmalarımız sonucunda durumun böyle olmadığı anlaşılmıştır. Müze yetkilileri ile
görüşülüp müze envanterlerine bakıldığında sandukanın müzeye getirilmediği ortaya çıkmıştır.
Mahalle sakinleri, “yabancı iki erkek turistin geldiğini, başında epeyce mütalaa ettiklerini ve
ertesi gün de sandukanın yerinde olmadığını gördüklerini” ifade etmektedir. Bu söylentilere
itibar edilip edilemeyeceğini bilemiyoruz ancak, bu karışık durum anlaşılamamıştır.
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Ölçüleri: Baş taşı: boy: 44,5 cm. en: 22,5 cm. kalınlık: 15 cm.Ayak taşı: boy: 44 cm.
en: 22 cm. kalınlık: 10 cm.Kaide uzunluğu: 94,5 cm. Sanduka uzunluğu: 74,5 cm.
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Örnek No: 14
Amasya Müzesi bahçesinde bulunan ve kime ait olduğu ve tarih bilgisi
ihtiva etmeyen prizmatik sembolik sandukanın yekpare işlenmiş baş ve ayak taşı
kırık haldedir. Sanduka üzerindeki sülüs hatla yazılmış Farsça ibare:

كلهاى جهان برامد از خاك \ اخرتو ﭼه كل بودى كه در خاك شدى.
(Cihanın (cümle) çiçekleri (gülleri) topraktan çıktı (başını kaldırdı); sen
nasıl bir çiçek idinki toprak altında kaldın.)
Sembolik mezar yekpare mermer bloktan kesilmiş baş taşı, ayak taşı ve
prizmatik sandukadan oluşmaktadır. Üst kısmı tamamen kırık baş taşının batı
yüzünde yazı olduğu seçilebilmektedir. Taşın kalınlığını oluşturan yan
kısımlarında figürlü bezeme yer alır. Ayak taşının da üst kısmı kırık haldedir.
Taşın doğu yüzünde yazı izleri vardır. Taşın kalınlığını oluşturan yan
kısımlarında figürlü bezeme izleri seçilebilmektedir.
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir.
Başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Prizmatik sandukanın üçgen
kısmı yazıya ayrılırken alt kademeleri bitkisel motiflerle bezenmiştir.
Süsleme, baş taşı ve ayak taşının kalınlığını oluşturan yan kısımları ile
prizmatik sandukanın güney ve kuzey yanlarının alt kısımlarında görülür.
Baş taşının kalınlığını oluşturan kuzey ve güney yan kısımlarında birer
aslan figürü tadır. Profilden verilen aslan figürlerinin yüzü doğuya bakmaktadır.
Ön ayakları yukarı doğru kalkmış aslan kabartmalarının sırtlarının üzerinde “S”
şeklinde kıvrılan ince, uzun kuyrukları ve ince çizgilerle belirtilmiş yeleleri
bulunmaktadır. Ayak taşının kalınlığını oluşturan yan kısımlarında ise, aslan
kabartmalarının ancak izleri görülebilmektedir. Kalan izlerden aslanların
yüzlerinin batıya baktığı anlaşılmaktadır.
Orta Anadolu mezar taşlarında hayvan ve insan figürleri 13. yüzyılın son
çeyreğinden itibaren görülmektedir.24 Aslan figürleri Anadolu’da kartal
kabartmalarından sonra tasvir edilen arma motifi olmuştur. Aslan tasvirinin
mezartaşlarında da yoğun şekilde tercih edildiği görülür. Üzerinde aslan tasviri
bulunan mezar taşı örnekleriyle Kırşehir ve Tokat’ta sıkça karşılaşılmaktadır.
Bunlar Selçuklu geleneğini sürdüren 14.-15. yüzyıla ait mezar taşlarıdır.25Bilgiler
ve benzer örnekler göz önünde bulundurulduğunda sandukanın 14.-15. yüzyıla
ait olduğu düşünülebilir.
Prizmatik sandukanın kuzey ve güney yanlarının alt kısımlarına yapraklı
kıvrık dal motifi işlenmiştir. Dalgalı bir eğri halindeki kıvrık daldan, iri yaprak
motifleri taşıyan kıvrımlar ayrılmaktadır.

24
25

Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s. 13.
Gönül Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara, 1992, s. 39.
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Ölçüleri: Sanduka uzunluğu: 85 cm. yüksekliği: 30 cm.
Baş taşı ve ayak taşı kırık haldedir.
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Örnek No: 15
Amasya Müzesi bahçesindeki F.46.1.11envanter numaralı ve kime ait
olduğu bilinemeyen tarihsiz prizmatik sembolik sandukanın baş ve ayakucu
kısmen kırık haldedir.
Mermer sandukanın üzerinde sülüs hatla yazılmış Farsça ibare:
اىجانجهانكشت ﮥافالكشدى \ مهمانغريبصانعباكشدى
كلهاىجهانبرامدازخاك \ اخرتوﭼهكلبودىكهدرخاكشدى

(Ey cihânı gezen, pek çok insan gören garîb misafir (böylece) ufkun
genişledi ve cesaret sahibi oldun. Cihanın (cümle) çiçekleri (gülleri) topraktan çıktı
(başını kaldırdı) ; sen nasıl bir çiçek idin ki toprak altında kaldın.)
Üç kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir. Alt kısmı
ise kaide şeklinde düzenlenmiştir. Bu kısım kuzey ve güney yanlarda dışa doğru
1,5 cm. çıkıntı teşkil eder. Sandukanın alt kademesinin üst kısmında enlemesine
gelişen süsleme şeridi bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü kademelerde Farsça
ibareler görülür. Başucu ve ayakucu boş bırakılmıştır.
Alt kısmı kaide şeklinde düzenlenmiş prizmatik sanduka örnekleriyle
Konya’da yoğun şekilde karşılaşılmaktadır. Bunlar 14.-15. yüzyıldandır.26Söz
konusu sandukanın da geneli itibariyle 14.-15. yüzyıldan olduğu düşünülebilir.
Sandukanın alt kademesinin üst kısmında ve yatay şerit halinde görülür.
Birer uçları düğmeli rumi motiflerinin ayaklı başlı yerleştirilerek tekrarlanmasıyla
sonsuza uzayan kompozisyon oluşturulmuştur.
Ölçüleri: Sandukanın mevcut uzunluğu: 70 cm. Başucu: yükseklik: 27 cm. en: 16,5
cm.Ayakucu: yükseklik: 27 cm. en: 16,5 cm.

26

Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s. 2.

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------121

Örnek No: 16
Amasya Müzesi bahçesindeki F.46.1.4envanter numaralı ve kime ait
olduğu bilinemeyen tarihsiz prizmatik sembolik sandukanın üzerinde yer yer
çatlaklar görülmektedir. Sandukanın üzerindeki Farsça ibarelersülüs hatla
yazılmıştır.
Sandukanın güney yanındaki yazılar:
كلهاىجهان مناببرامدازخاك \اخرتوﭼهكلبودىكهدرخاكشدى

(Cihanın (cümle) çiçekleri (gülleri) topraktan çıktı (başkaldırdı), sen nasıl
bir çiçek idinki, toprak altında kaldın. Kuzey yandaki yazılar:
كو ديده كه در غم تو نمناك نشد \ ياجيب كه در ماتم تو جاك نشد
سوكندهبحانتوكهازﭙستزمين \ مسلتوشهىدرشكمخاكنشد

(Kim gördü ki, (senin değerinden dolayı) senin gamınla, mateminde üzgün
olmayanı. Senin dürüst ve emin olduğuna nefsine yemin (olsun), senin gibi çiçek
toprağın karnına girmemiştir.)
Üç Kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir. Kuzey ve
güney yanda 1,5 cm. çıkıntı teşkil eden alt kademe, kaide şeklinde düzenlenmiştir.
Alt kısmı kaide şeklinde düzenlenmiş prizmatik sanduka örnekleriyle Konya’da
yoğun şekilde karşılaşılmaktadır. Bunlar 14.-15. yüzyıldandır.27Bir önceki örnekle
de benzer özelliklere sahip olan sandukanın 14 -15. yüzyılda yapılmış olabileceği
düşünülebilir. Sandukanın alt kademesinin üst kısmında enlemesine gelişen
süsleme şeridi bulunmaktadır. Süsleme rûmî motifleriyle oluşturulmuştur. İkinci
ve üçüncü kademelerde Farsça ibareler görülür. Başucu ve ayakucu boş
bırakılmıştır.
Ölçüleri: Sanduka uzunluğu: 136 cm. Başucu: yükseklik: 38 cm. en: 27 cm.
Ayakucu: yükseklik: 35,5 cm. en: 26 cm.

27

Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s. 2.
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Örnek No: 17
Amasya Müzesi bahçesindeki F.45.4.10envanter numaralı ve 54 yaşında
vefat eden Pir Hasan’a ait olan tarihsiz prizmatik sembolik sandukanın28 üzerinde
yer yer çatlaklar görülmektedir.
Sanduka üzerindeki sülüs hatla yazılmış, Farsça ibareler:
ﭙيش صاحب نظران ملك سليمان باد است بلك صاحب نظرانست كه زملك ازادست

(Arif ve bilginlerim nezdinde Süleyman’ın mülkü havadır. Belki mülkten azad
olanlar arif ve bilginlerdir.)
Alt ortada kartuş içerisinde ve iki satır halinde kitabe:
وصل القاضى المرحوم ﭙر حسن الى \ رحمة ربه و هو ابن اربع و خمسين سنة

(Pir Hasan merhum, Rabbinin rahmetine kavuştu ve O, 54 yaşındadır.)
ممجونركسبكشاﭽشموبينكاندرخاك * ﭽندروىﭽوكلوقامتﭽوبشمشاادست
هرزمانمهرفلكبردكرىمىافتد * ﭽهتوانكردﭽواينسقلهﭽنينافتادست

(Gözünü nergis gibi aç, toprağın altındakini gör * Nice gül yüzlü ve şimşir ağacı
boylu vardır. Feleğin güneşi (talih) her zaman bir başkasının üzerine doğar
(başkasına güler) *Böyle düşkün, zayıf birisi bu kadar ağırlığın altından nasıl
kalkar.
Üç kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir.
Sandukanın kuzey ve güney yanlarında, 2,5 cm. çıkıntı teşkil eden alt kısmı kaide
şeklinde düzenlenmiştir. Başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Alt
kademe boş bırakılmış, diğer iki kademe yazı ile doldurulmuştur. Başucu ve
ayakucu yüzeyleri boştur. Yazı boşluklarına basit rûmî motifleri işlenmiştir.
Benzer örnekler doğrultusunda ve benzer özellikler nedeniyle mermer
sandukanın 14.-15. yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülebilir.
Ölçüleri: Sanduka uzunluğu: 203,5 cm. Başucu: yükseklik: 43 cm. en: 29 cm.
Ayakucu: kırıktır.

28

Bu sandukanın Kadılar Türbesinden getirildiği anlaşılmaktadır. İ. H. Uzunçarşılı’nın yayınında
kitabesi verilen sanduka bu olmalıdır. İsmail Hakkı, a.g.e, s. 104

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------123

Örnek No: 18
Amasya Müzesi bahçesindeki F.45.1.2 envanter numaralı ve 15 yaşında
vefat eden Melik Ahmed’e ait olan tarihsiz prizmatik sembolik sandukanın ayak
kısmı kırık haldedir.
Sanduka üzerindeki Farsça ibareler sülüs hatla yazılmıştır. Güney yan yüz,
üst ve alt:

سوكند بحان تو كهاز ﭙست زمين ●مسل تو شهى در شكم خاك نشد
(Senin dürüst ve emin olduğuna nefsine yemin (olsun), senin gibi çiçek
toprağın karnına girmemiştir.)

؟) خمس عشر سنة...(وصل الشاب المعصوم ملك احمد وهو
(Genç (yiğit), masum Melik Ahmed 15 yaşındaulaştı.)
Kuzey yan yüz, üst:

كو ديده كه در غم تو بمنان باشد \ ياجيب كه در ماتم تو جاك نشد
(Kim gördü ki (değerli olmandan dolayı), senin gamınla, mateminde
üzgün olmayanı.)
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir. Sanduka
başucundan ayakucuna doğru daralmaktadır. İki kademeli ve üst kısmı üçgen
şeklindeki prizmatik sanduka örnekleriyle Anadolu’nun pek çok bölgesinde
karşılaşılmaktadır. Ankara’da 14. yüzyıldan itibaren görülen bu sandukaların
Akşehir, Bursa’da 15. yüzyıla tarihlenen örnekleri mevcuttur. Benzerlerine
dayanarak bu sandukanın 14.-15. yüzyıldan olabileceği düşünülebilir.
Sandukanın üzeri yazı ile kaplanmış, sadece kuzey yan yüzün alt kısmı
bezemeye ayrılmıştır. Yüzey boyunca uzayan, kıvrık dal esasına dayanan dalgalı
bir eğrinin teşkil ettiği ana hattan ayrılan kıvrımlar, stilize yaprak motifleri
taşımaktadır. Ayrıca yazı boşlukları çeşitli motiflerle doldurulmuştur. Kuzey
yanın üst kademesinde, ayakucu tarafında bir rozetçiçeği; güney yanın üst
kademesinde, ortada, sade bırakılmış yuvarlak rozet; alt kademesinde ise başucu
tarafında, köşeli forma uygun yerleştirilmiş, spiral şeklinde içe dolanan kıvrık dal
motifi görülür. Başucu ve ayakucu yüzeyleri boştur.
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Ölçüleri: Sandukanın mevcut uzunluğu: 112 cm.Başucu: yükseklik: 25 cm. en: 28
cm. Ayakucu: Kırıktır.

Örnek No: 19
Amasya Müzesi bahçesinde bulunan, kime ait olduğu ve tarih bilgisi ihtiva
etmeyen prizmatik sembolik sanduka, kırılma nedeniyle iki parça halindedir.
Sanduka üzerindeki Farsça yazılar sülüs hatla yazılmıştır. Kuzey yan yüz,
üst ve alt:

اىجانجهانكشتﮥافالكشدى \ مهمانغريبصانعباكشدى
(Ey cihânı gezen, pek çok insan gören garîb misafir (böylece) ufkun
genişledi ve cesaret sahibi oldun)

كوديدهكهدرغمتوبمنانباشد\ ياجيب كه در ماتم تو جاك نشد
(Kim gördü ki (değerli olmandan dolayı), senin gamınla, mateminde
üzgün olmayanı.)
Güney yan yüz, üst ve alt:

كلهاىجهانمناببرامدازخاك \ اخرتوﭼهكلبودىكهدرخاكشدى
(Cihanın (cümle) çiçekleri (gülleri) topraktan çıktı (başını kaldırdı); sen
nasıl bir çiçek idin ki toprak altında kaldın.)

سوكندبحانتوكهازﭙستزمين\مسلتوشهىدرشكمخاكنشد
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(Senin dürüst ve emin olduğuna nefsine yemin (olsun), senin gibi çiçek
toprağın karnına girmemiştir.)
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir. Sanduka
başucundan ayakucuna doğru daralmaktadır. İki kademeli ve üst kısmı üçgen
şeklindeki prizmatik sanduka örnekleriyle Anadolu’nun pek çok bölgesinde
karşılaşılmaktadır. Ankara’da 14. yüzyıldan itibaren görülen bu sandukaların
Akşehir, Bursa’da 15. yüzyıla tarihlenen örnekleri mevcuttur. Buna göre
sandukanın 14.-15. yüzyıldan olabileceği düşünülebilir.
Sanduka üzerindeki yazılar kartuşlar içerisinde ve ikişerli gruplar halinde
verilmiştir. Kartuşlardan kalan boşluklarla yazı aralarındaki boşluklar minik, basit
palmet ve rûmî motifleriyle doldurulmuştur. Baş ve ayakucu yüzeyleri boş
bırakılmıştır.
Ölçüleri: Sandukanın uzunluğu: 138 cm. Başucu: yükseklik: 27 cm. en: 32 cm.
Ayakucu: yükseklik: 19 cm. en: 32 cm.

Örnek No: 20
Rasimer Ahmed Pehlivan sokakta 79 kapı numaralı fırının önünde
bulunan kime ait olduğu ve tarihi bilinemeyen prizmatik sembolik sandukanın
üzeri, yer yer çimento ile kaplanmış haldedir. Güney yan yüzü ise yığıntılar
arasında kalmıştır.
Sanduka üzerinde Farsça ibareler tadır. Kuzey yan yüzün alt kısmı:
لسان خوبان را بحال اندرزها دست اى (؟ )محب

(Tatlı dili öğütleyene olur bir muhabbet.)
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir. Sanduka
başucundan ayakucuna doğru daralmaktadır. Sandukanın üzeriyazı ile kaplıdır.
Başucu ve ayakucu yüzleri boş bırakılmıştır. Sanduka üzerinde süsleme
bulunmamaktadır. Benzer örnekler doğrultusunda, sandukanın 14.-15. yüzyıldan
olabileceği düşünülebilir.
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Ölçüleri: Sandukanın uzunluğu: 196 cm. Başucu: yükseklik: 28 cm. en: 30 cm.
Ayakucu: yükseklik: 26 cm. en: 28 cm.

Örnek No: 21
Amasya Müzesi bahçesinde F.45.4.8 envanter numaralı ve 26 yaşında vefat
eden Mehmed’in Oğlu’na ait tarihsiz sanduka29, kırılma nedeniyle iki parça
halindedir.
Sanduka üzerindeki sülüs hatla yazılmış Farsça ibareler:

*

ﭙيشصاحبنظرانملكسليمانباداست بلكصاحبنظرانستكهزملكازادست

(Arif ve bilginlerim nezdinde Süleyman’ın mülkü havadır. Belki mülkten
azad olanlar arif ve bilginlerdir.)
Alt ortada kartuş içerisindeki kitabe:
 (؟) ست و عشرين سنة...وصل الشاب المرحوم ﭙير محمد الى رحمة ربه و هو

29

Bu sandukanın evvelce Kadılar Türbesinde bulunuyor olması ihtimali bulunmaktadır. Zira, İ. H.
Uzunçarşılı’nın yayınında adı geçen türbede verilen kitabe ile bu sandukanın kitabesi
örtüşmektedir: İsmail Hakkı, a.g.e, s. 103.
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(Mehmed’in yiğit (genç), merhum oğlu 26 yaşında rabbinin rahmetine
kavuştu.)

* ممجو نركس بكشا ﭽشم و بين كاندر خاك

ﭽند روى ﭽوكل و قامت ﭽوب شمشاادست

*ﭽه توان كرد ﭽو اين سقلهﭽنين افتادست

هر زمان مهر فلك بر دكرى مى افتد

(Gözünü nergis gibi aç, toprağın altındakini gör * Nice gül yüzlü ve şimşir
ağacı boyluvardır. Feleğin güneşi (talih) her zaman bir başkasının üzerine doğar
(başkasına güler) *Böyle düşkün, zayıf birisi bu kadar ağırlığın altından nasıl
kalkar.
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir.
Başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Sandukanın üzeri yazı ile
doldurulmuştur. Başucu ve ayakucu boş bırakılmıştır. Sandukanın üzerinde,
virgül yerinde kullanılan iki tane altı yapraklı çiçeğin dışında süsleme
bulunmamaktadır. Benzer örnekler doğrultusunda ve benzer özellikler nedeniyle
mermer sandukanın 14.-15. yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülebilir.
Ölçüleri: Sandukanın uzunluğu: 254 cm. Başucu: yükseklik: 34 cm. en: 29 cm.
Ayakucu: yükseklik: 28 cm. en: 27 cm

Örnek No: 22
Amasya Müzesi bahçesindeki F.45.4.9envanter numaralı ve kime ait
olduğu, tarihi bilinemeyen prizmatik sembolik sanduka, kırılma nedeniyle iki
parça halindedir. Sandukanın üzerindeki Farsça ibareler sülüs hatla yazılmıştır:

دنيا كزار شده كرايم دانست و لزخلق كملى دورحى دانست جان زئين جهانخداماند بس
(Dönüp duran dünya, beni dilenci ve ulu ahlaktan ( huydan ) uzak sandı.
Fakat can bildi ki, bu cihanda Hüda/Allah kalmış.)
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir.
Başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Prizmatik sandukanın üçgen
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şeklindeki üst kısmında yazı tadır. Alt kademesi ise süslemeye ayrılmıştır. Başucu
ve ayakucu boş bırakılmıştır. Benzer örnekler doğrultusunda ve benzer özellikler
nedeniyle mermer sandukanın 14.-15. yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülebilir.
Süsleme, sandukanın kuzey ve güney yanlarında, alt kısımda görülür. Eğik
konumdaki (diyagonal) iki oval halkanın içiçe geçmesiyle oluşturulmuş motif,
içleri yaprak veya çiçek dolgulu yuvarlak ve elips madalyon motifleri, kuzey ve
güney yanda aynı sıra ile yerleştirilmişlerdir. Ayakucundan başucuna doğru
(sırasıyla yarım yuvarlak madalyon, içiçe geçmiş iki halka, içi çiçek dolgulu elips
madalyon, içi yaprak dolgulu yuvarlak madalyon, içiçe geçmiş iki halka, yuvarlak
madalyon, elips madalyon, yuvarlak madalyon, içiçe geçmiş iki halka, yuvarlak
madalyon, elips madalyon, yuvarlak madalyon, içiçe geçmiş iki halka, yuvarlak
madalyon, elips madalyon, yuvarlak madalyon, içiçe geçmiş iki halka ve yarım
yuvarlak madalyon şeklinde) sıralanan motifler uçuca eklenmiş haldedir.
Ayrıca, üst kademede yazı boşluklarının arasına (başucu, ayakucu ve
ortada) dik ve yatay konumdaki iki zincir halkasının içiçe geçmesiyle elde edilmiş
geometrik motif işlenmiştir.
Ölçüleri: Sandukanın uzunluğu: 185 cm. Başucu: yükseklik: 27 cm. en: 31,5 cm.
Ayakucu: yükseklik: 26 cm. en: 25 cm
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Örnek No: 23
Amasya Müzesi bahçesinde F.46.1.6envanter numaralı ve Melik İsmail’in
(42 yaşında vefat eden)Oğlu… (?)’a ait tarihsiz sanduka üzerinde yer yer kırıklar
oluşmuştur.
Sanduka üzerindeki sülüs hatla yazılmış Arapça ve Farsça ibareler:

نزلناها هنا ارتحلنا* كذالدنيا نزول و ارتحلنا
(Buraya geldik, sonra göç ettik. Dünyanın hali böyledir; gelmek ve
göçmek.)

 (؟) بن المرحوم ملك اسماعيل * الى رحمت ربه و هو ابن سنة اثنين و اربعين...قد وصل
(Merhum Melik İsmail’in oğlu...(?) 42 yaşında rabbinin rahmetine
kavuştu.)

ﭙرداخته شد حيات مانيز *بنوشتفلك بران ماند زمين
(Bizim hayatımızdan da ödendi. Felek ona yazdı ve toprakta, yerde kaldı.)

مانيز بكزشتم زئين كزركاه
(Biz de geçtik bu güzergâhtan.)
İki kademeli prizmatik sandukanın üst kısmı üçgen şeklindedir.
Başucundan ayakucuna doğru daralma görülür. Sanduka yazı ile doldurulmuştur.
Yazılar kartuşlar içerisinde ve ikişerli gruplar halindedir. Kartuşlar içerisinde, yazı
boşlukları basit, ufak palmet, rûmî ve çiçek motifleri ile doldurulmuştur. Başucu
ve ayakucu yüzleri boş bırakılmıştır. Benzer örnekler doğrultusunda ve benzer
özellikler nedeniyle mermer sandukanın 14.-15. yüzyılda yapılmış olabileceği
düşünülebilir.
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Ölçüleri: Sanduka uzunluğu: 161 cm. Başucu: yükseklik: 31 cm. en: 21 cm.
Ayakucu: yükseklik: 26 cm. en: 21 cm.

III. BULGULAR
Amasya il merkezinde 46 adet şahideli veya şahidesiz prizmal sembolik
sanduka örneği tespit edilmiştir. Bir kısmı toplu halde müze bahçesinde olmakla
beraber, diğer kısmı çeşitli yerlerde dağınık haldedir. Bunlar türbelerde olabildiği
gibi, şahıslara ait evlerin bahçelerinde, hatta rastgele kıyıda köşede kalmış olanları
da bulunmaktadır (Örnek No: 20). Sembolik sandukalardan tarihi belli olanların
en erkeni 1363, en geçi ise 1488/89 tarihini vermektedir. Sandukaların hepsi aynı
biçimde olmayıp farklı uygulamaları görülmektedir.
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a. Şahidesiz Prizmal Sandukalar:
İki kademeli ve üst kısmı üçgen şeklinde olanlar en sık rastlanılan
şahidesiz prizmal sanduka örnekleridir. Yekpare gövdeli ve başucundan
ayakucuna doğru daralan bu sandukaların sayısı 17’dir. Uzunlukları 89 cm. ile
2,54 cm.; yükseklikleri (başucu:) 22,5 cm. ile 39 cm. (ayakucu:) 17 cm. ile 32 cm. ;
enleri 18 cm. ile 32 cm. arasında değişmektedir. Buna göre bütün sandukaların
ölçü bakımından birbirine çok yakın oldukları söylenemez. Sandukalar arasında
gayet uzun ve ince veya daha kısa ve yüksek halde olanlar mevcuttur.
Üzerlerine, 13 örnekte tamamen yazı ve 3 örnekte yazının yanı sıra süsleme
amacıyla çeşitli motifler işlenmiştir. Baş ve ayakuçlarının yüzeyleri boş
bırakılmıştır.
Üzeri tamamen yazı ile doldurulmuş örneklerin bir kısmında yazılar, sivri
uçları dilimli kartuşlar içerisinde verilmiştir. Bunların bazılarında ise yazı
aralarındaki ve kartuş köşelerindeki boşlukları dolduran palmet, rûmî, altı
yapraklı çiçek gibi motifler görülür.
Arapça veya Farsça olan yazılar ayet ve anlamlı sözlerden ibaret olup,
yanısıra ölünün kimliğine dair bilgilerin verildiği örnekler de mevcuttur. Farsça
beyitlerin tamamına yakınında ölümü kabulleniş ve ebedi âleme övgü
bulunmakla birlikte, duyulan üzüntü nedeniyle hafif bir sitemin hissedildiği
ender örneklere de tesadüf edilmektedir.
Üst kısmı üçgen şeklindeki şahidesiz prizmal sanduka örnekleri arasında,
iki kademeli olanların dışında, kaideli veya alt kısmı kaide şeklinde düzenlenmiş,
üç kademeden oluşan sanduka örnekleri de mevcuttur. Üst kısmı üçgen
şeklindeki iki kademeli prizmatik sandukanın yüksek, dikdörtgen bir kaide
üzerinde yer aldığı görülür. Kaide ve sanduka yekpare mermer veya taş bloktan
kesilmiştir. Örneklerin ölçüleri birbirine çok yakındır. Sandukaların üzerine yazı
işlendiği, kaidelerin yüzeylerinin ise boş bırakıldığı görülür. Arapça yazılar
ayetlerden ibaret olup isim ve tarih belirtilmemiştir.
b. Şahideli Prizmal Sandukalar:
İki kademeli ve üst kısmı üçgen şeklindeki prizmatik sandukaların baş ve
ayak uçlarında (bazen sadece baş uçlarında) şahideler bulunmaktadır. Örneklerde
iki ayrı uygulama ile karşılaşılmaktadır. Şahideler kimi örneklerde ayrı bloklar
halinde sandukaların baş (ve ayak) uçlarına yerleştirilirken bazılarında
sandukayla birlikte yekpare bloktan kesilmişlerdir.
Ayrı bloklar halinde uygulanmış örneklerdeki şahidelerden bazıları, çok
büyük farklar olmamakla birlikte, daha uzun ve enli olabilmektedir. Şahideler
teğet kemer ve sivri kemerle nihayetlenmektedir. Şahidelerin, hem iç hem de dış
yüzlerinin işlendiği görülmektedir. Sadece bir örnekte baş ve ayak taşının iç
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yüzleri boş bırakılmıştır. Şahidelerden bir kısmı Arapça kitabeye sahiptir. Bu
kitabelerin hepsi 15. yüzyıl tarihini vermektedir. Bir örnekte Arapça kitabenin
yanı sıra, baş taşının dış yüzünde Farsça ibare görülür.
Şahidelerin süslemesinde kullanılan motifler kıvrık dal, palmet, rûmî, hâtâi
ve geometrik motiflerdir. Çoğunlukla şahidelerin alınlık kısmında yer alan
süslemenin esasını kıvrık dallar yardımıyla birbirine bağlanan ve birbirini
katedenrûmî motifleri ile en tepede kemer formuna uygun yerleştirilmiş palmet
motifi oluşturmaktadır. Alınlık süslemesinde sık rastlanılan kompozisyonda, ters
bakışımlı iki iri rûmînin birer uçları yukarı doğru uzayarak tepedeki palmet
motifinin altına birleşir. İri rûmîlerin ortasındaki palmet motifinin altından çıkan
kıvrık dallar iki yana daha küçük rûmîler olarak uzarlar.
Şahidelerle sandukanın yekpare bloktan kesildiği örneklerde, iki kademeli
ve üst kısmı üçgen şeklindeki prizmatik sanduka ile baş taşı ve ayak taşı yekpare
mermer bloktan yontulmuştur. Bunlardan ikisinin tarihi bellidir; biri 14. yy.’a
diğeri 15. yy.’a tarihlenmektedir. Ölçü bakımından yekpare şahidelerin, ayrı
bloklar halindeki şahidelere oranla daha kısa ama daha kalın oldukları
anlaşılmaktadır. Ayrıca ayak taşları baş taşlarına göre daha küçük boyutlara
sahiptir. Şahideler üzerindeki düzen bir istisna dışında- alınlıkta süsleme, alt
kısımda yazı şeklindedir. Süslemeyi oluşturan motifler palmet, rumi ve kıvrık
daldır.
14. yy.’a tarihlenen 1 no’lu örnek şahide formu ve süslemesi açısından
diğerlerinden farklıdır. Baş taşı ve ayak taşı sekizgen gövdelidir. Çokgen
gövdenin üzerinde dilimli ve sivri formül başlık kısmı tadır. Şahideler üzerindeki
süslemede şamdan, mum, kandil gibi nesnel motifler görülür. Sandukanın
üzerindeki Arapça kitabeden anlaşıldığı üzere bu, bir hanım mezarıdır.
Şahidelerinin üst kısımları kırık olan 14 no’lu örnek ise üzerinde görülen
figürlü bezeme bakımından tek örnektir. Şahidelerin kalınlığını oluşturan yan
kısımlarında birer aslan tasviri görülür.
Çalışmadaki 13 no’lu örnek baş ve ayak uçlarının şahide şeklinde
düzenlenmiş olmasıyla diğerlerinden ayrılır. Sandukanın üzerindeki Farsça
yazıda, bazı harflerin bünyesinden basit rûmî görünümlü stilize motifler
çıkmaktadır. Yazı bu şekliyle oldukça farklı bir görünüme sahip olup örnekler
arasında tektir.
Tespit edilen örneklerden ikisinin üzerinde kandil motifi görülmektedir.
Üzerinde tarih bulunanlar 14. yüzyıla aittir. Örnek No: 1’de kandil ve şamdan
aynı yüzey üzerinde birarada tasvir edilmiştir. Çizgici bir yaklaşımla işlenmiş
kandiller, üçgen ayaklı, yuvarlak gövdeli ve üçgen ağızlıdır. Hepsinin tepesinde
alevi olup yanar haldedirler.
Söz konusu çalışmadaki örneklerin bir diğer önemli özelliği ise, pek
çoğunun Emir, Paşa ve onların aile efradı gibi üst düzey şahsiyetlere ait olmasıdır.
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Amasya’da emirlik yapmış Hacı Şadgeldi Paşa, Amasya Beylerbeyi (Atabey)
Yörgüç Paşa ve çocuklarının adlarının bu sandukalarda okunuyor olması,
örneklerin önemini hayli artırmaktadır. Zira, tarihi şahsiyetlerin kesin ölüm
tarihlerinin kitabelerle ortaya konmuş olması belge niteliğindedir.
IV- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çalışmada tespit edilen, şahideli veya şahidesiz olabilen, 14. ve 15.
yüzyıllarda yoğunlaştığı ancak; yayınlar ışığında 13. yüzyıla kadar geri gidebildiği
ve 16. yüzyılda da yapılmaya devam edildiği anlaşılan 30 prizmal sembolik
sanduka örneklerine Anadolu’nun pek çok bölgesinde tesadüf
etmek
mümkündür. Özellikle iki kademeli ve üst kısmı üçgen şeklindeki şahidesiz
prizmal sandukalar, en sık rastlanılanlar arasındadır. Ankara’da 14. yy.’dan
itibaren görülen bu sandukaların üzerinde Farsça beyitler olabilmektedir.
Diğer bir grubu, kaide ve sandukanın yekpare mermer veya taş bloktan
kesildiği örnekler teşkil etmektedir. Ankara’da 14. yüzyıldan itibaren rastlanılan
sanduka örnekleri arasında, bu türden yekpare bir kaide üzerinde bulunan iki
kademeli prizmatik sandukalar dikkati çeker.31 Bu şekildeki sandukaların
Konya’da da pek çok örneği görülmektedir.32
Yekpare işlenilmiş parçalara, şahidelerinde dâhil edildiği örnekler, gayet
estetik ve pek çok örneği mevcuttur. Tokat Müzesi’nde çok sayıda yekpare
şahideli prizmatik sanduka örneği sergilenmektedir.33 Sivri kemerle nihayetlenen
yekpare şahideli sandukaların alt kısımları kaide şeklinde düzenlenmiştir. Samsun
Müzesi’nde rastladığımız 1-2/1970, 1-3/1970, 1-4/1970, 1-5/1970, 1-6/1970 envanter
no’lu sandukalar da benzer şekildedir. Kumtaşından yapılmış ve üzerinde Arapça
yazılar bulunan bu prizmatik sandukaların baş ve ayakuçları üçgen alınlıklı
şahide şeklinde düzenlenmiştir.
Çalışmadaki örnekler üzerinde görülen tezyinat, dönemin sanat anlayışı
doğrultusunda ve ustaların ifade tarzlarıyla oluşturulmuştur. Bitkisel, geometrik,
nesnel motifler tek başlarına veya bir arada karma olarak kullanılmak suretiyle
gerek görünüm, gerekse konuları itibarıyla en uygun şekilde uygulanmaya
çalışılmıştır.
İslam inancıyla ilgili olarak figür tasvirine duyulan çekingenliğe rağmen34,
Anadolu
sanatında
mezar
taşlarında
figürlü
bezeme
örnekleriyle
karşılaşılmaktadır. En sık rastlanılan figürlerden biri de aslan olmuştur. Çeşitli
devir ve kültürlerde kudret, kuvvet sembolü olarak görülen aslanın, mezar taşı ve
13. yüzyıl ile 16. yüzyıl örnekleri için bakınız: Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s. 1-17.
Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s.7.
32 Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s.2.
33 Beyhan Karamağaralı, a.g.e, F.39
34 M. Ş. İbşiroğlu, İslam'da Resim Yasağı ve Sonuçları, İstanbul, 1973, s. 10.
30
31

134 ---------------------------------------------------------------------------------------- Günnur Aydoğdu

türbelerde de bulunması, Şamanizm inançlarını akla getirdiği ifade edilmektedir.
Bu inanca göre aslan, şahane gökyüzü ve yeraltı yolculuğunda yardımcı olan
ruhtur. Dolayısıyla mezar taşları üzerinde görülen aslan figürlerinin ölünün
ruhuna yardımcı olacak bekçi ruhların sembolü olması mümkündür. 35 Öte yandan
aslan figürünün Orta Anadolu mezar taşlarında yeni bir anlam kazanarak Hz.
Ali’yi temsil ettiği belirtilmektedir.36Buna göre aslan, Esedullah (Allah’ın aslanı)
olarak anılan Hz. Ali’ye bağlananları, kendisinde koruyucu, bağışlayıcı ve şefaat
edici vasıfların bulunduğuna inanılan Hz. Ali’den ölenin ruhu için yardım
dilemek maksadıyla işlenmiştir. Üzerinde aslan tasviri bulunan mezar taşı
örnekleriyle Kırşehir ve Tokat’ta sıkça karşılaşılmaktadır. Bunlar Selçuklu
geleneğini sürdüren 14. ve 15. yüzyıla ait mezar taşlarıdır. 37Ayrıca Tokat’ta
şahideler üzerinde de aslan tasvirlerine rastlanmaktadır.38
Mezar taşlarında sıkça karşılaşılan kandil, sıvı yağ ve fitil konularak
yakılan aydınlatma kabıdır. Motifin İslam sanatında ve mezar taşlarında rağbet
görmesi, Kuran’da (Nur/35) “Allah’ın ışığının, içinde ışık bulunan bir kandil”e
benzetilmesiyle ilgili görülmektedir. Neticede kandil, Allah’ın ışığıyla
özdeşleştirilmiştir.39 Kandil tasviriyle, ölünün yolunun aydınlatılması40 ve ruhuna
bir aydınlık, ışık kaynağı sağlanması temennisi dile getirilmiştir. Çünkü İslam
inancında, ölünün Allah’ın nuruna kavuşması ve daima aydınlık içinde olması
istenir.41 Yüklendiği anlam nedeniyle kandil ve şamdan mezar taşları üzerinde
tercih edilen motiflerden olmuştur. 14. yüzyıl örneklerinde yoğunlaşan kandil ve
şamdan motifleri, şahidelerin üzerinde bolca yer almıştır (Örnek No: 1’de olduğu
gibi).Bunların, kullanıcının beğenisine sunulan şamdan modellerinden esinlenerek
oluşturulduğu anlaşılmaktadır.42 Bununla birlikte, sanatçının yorumu ve çizgici
anlatım kendini hissettirmektedir.
Sonuç olarak, Anadolu’nun pek çok yöresinde karşılaşılan prizmal
sembolik sandukaların 14. ve 15. yüzyılda Amasya’da ortaya konmuş örnekleri,
Gönül Öney, a.g.e, s. 40
Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s. 15
37 Gönül Öney, a.g.e, s. 39.
38 Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s. 10, 12.
39 S. Kalfazade ve Ö. Ertuğrul, Kandil ve Kandilin Motif Olarak Anadolu Türk Sanatındaki
Kullanımı Üzerine, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, II, 5, s. 26.
40 Beyhan Karamağaralı, a.g.e, s. 3.
41 S. Kalfazade ve Ö. Ertuğrul, a.g.e, s. 28.
42 Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçukluları dönemlerinden bugüne ulaşabilen maden
eserler
arasında, tasvirlerde yer alanlarla benzerlikler gösteren şamdan örnekleri bulunmaktadır. Bugün,
Boston FineArts Müzesi'nde bulunan 1137 tarihli şamdanla, Berlin Devlet Müzesi'ndeki Türkiye
Selçukluları Döneminden bir şamdan yayvan ve küresel kaidenin ortasında ince ve kısa boyun
kısmından ibarettir. (Ülker Erginsoy, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, Başlangıcından Anadolu
Selçuklularının Sonuna Kadar, İstanbul, 1978, s. 149, 334). Bir başka şamdan formu ise ince uzun
gövdeli olanlardır. Bazılarının gövdesi silindir biçiminde, bazılarınınki ise boğumludur. (Ülker
Erginsoy a.g.e, s.189, 190)
35
36
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bir kısmının önemli şahıslar için yapılmış olmaları nedeniyle de özenli, estetik ve
kayda değer eserlerdir.
Tezyinat, sandukaların şahideleri üzerinde yoğunlaşmakla birlikte, kimi
sandukaların üst ve/veya alt kısımlarında da dikkat çekici şekilde
görülebilmektedir. Örneklerde bitkisel ve nesnel motiflerin oluşturduğu somut
konularla, geometrik motif içerikli soyut konular kompoze edilmiştir. Kimi
örneklerde çeşitli motifler bir arada kullanılarak karma konular oluşturulmuştur.
Biçimlendirmelerde stilizasyona başvurulduğundan, soyut anlatım hâkimdir.
Üzerinde süsleme bulunmayıp yazı ile doldurulmuş olan sandukalar ise,
ihtiva ettikleri yazıların çok yönlü değerlere sahip olması nedeniyle, ayrı bir yere
sahiptir. Ölümü kabulleniş ve ebedi hayatın güzelliğine dair Farsça beyitler içeren
bu yazılar, bu şekilde hem edebiyatta kendilerine yer edinmekte, hem de -tarihi
vesika olmalarının yanında- birer hat sanatı örneği niteliği de taşımaktadır.
Böylece çok yönlü olarak kıymetleri artmaktadır.
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BODRUM YALIKAVAK MERKEZ CAMİİ HAZİRESİNDEKİ MEZAR
TAŞLARI HAKKINDA NOTLAR

Hakkı ÖNKAL*

ÖZET
"Bodrum Yarımadası Mezarlıklarındaki Tarihi Mezar Taşlarının
İncelenmesi"ni amaçlayan proje çerçevesinde oluşturulmuş dört kişilik bir ekip
2012 ve 2013 yıllarında, içinde Yalıkavak Merkez Camii Haziresinin de bulunduğu
bir grup mezarlığı incelemiştir.
Yalıkavak Merkez Camiinin batısında, üç terasın oluşturduğu hafif
engebeli bir arazide yer alan hazirede 92 mezar taşı mevcuttur. Bunlardan 46'sı
yapılan bir düzenlemeyle altı sıra halinde camiin hemen batı duvarı önünde
betonla tesbit edilmiştir, diğerleri dağınıktır. Bildirinin ana temasına geçmeden
önce, mezarın baş ucuna taş dikilmesi hususunda İslamın tutumuna kısaca
bakmak yararlı olacaktır.
Bilindiği üzere İslam, mezarın son derece sade olması hususunda titizlik
göstermiş ve bu nedenle mezarın toprak üzerinde tamamen düz mü yoksa hafifçe
bir tümsek oluşturacak şekilde müsennem mi olmasını uzun zaman tartışmıştır.
Tamamen düz (musattah) olması gerektiğini ileri sürenlere karşı çıkanlar da ancak
bunun toprağı bir karış taşan bir yüksekliğe sahip olabileceği (müsennem) tezini
savunmuşlardır. Erken dönemlerde mezarın baş ucuna bir taşın konulması veya
dikilmesi hoş karşılanmamıştır. Bilindiği üzere, Hz. Peygamber, Medine'de vefat
eden ilk müslüman muhacir olan Osman bin Maz'un'un Cennetü'l-Baki'de
defnedilmesini emretmiş ve defin törenine bizzat katılmıştır. Mezarın toprakla
kapatılma ameliyesinin sonrasında Hz. Peygamberin büyükçe bir taşı mezarın baş
ucuna yerleştirmesi üzerine sahabiden bazılarının 'mezarın düz olması

*

Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi, onkalhakki@gmail.com
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gerekmiyor mu' sorusuna Hz. Peygamber "Bununla kardeşimin kabrini tanır ve
bulurum, ailesinden ölenleri de yanına gömerim" cevabını vermiştir. Bununla
beraber özellikle Şafiiler mezarın düz ve belirsiz olması gerektiğinde ısrar edip
bunu benimsemişlerse de İslam dünyasında zamanla mezar üzerine taş dikme
hususu benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır.
Yukarıda işaret edildiği üzere Yalıkavak Merkez Camii Haziresinde 92
tarihi mezar taşı mevcut olup bunların tamamına yakını orta ve uzun boyda,
başlıklı ve fakat sade mezar taşlarıdır. Bunlardan sadece bir kaç tanesi, büyüklüğü
ve taş kalitesi ile diğerlerinden ayrılır. Bu farklı mezar taşlarından birinin kitabesi
Arapçadır. En erken tarihli olanı 1703 yılından kalma bu mezar taşlarından
altısında medfunun kimliği tesbit edilememiştir. 86 mezar taşından 55'i erkek 31'i
kadın mezar taşıdır.
Bildiride haziredeki mezar taşları muhtelif yönleri ile tanıtılacak ve bazı
hususlar tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yalıkavak- Merkez Camii Haziresi, Tarihi Türk Mezar Taşları,
Razıye Hanım Mezar Taşı, Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi.
"Bodrum
Yarımadası Mezarlıklarındaki
Tarihi
Mezar Taşlarının
İncelenmesi"ni amaçlayan proje çerçevesinde Hakkı Önkal, Ayşe Üstün,
Mükerrem Kürüm ve Zeynep Atılgan'dan oluşan dört kişilik küçük bir ekip 2012
ve 2013 yıllarında, içinde Yalıkavak Merkez Camii Haziresinin de bulunduğu bir
grup mezarlıktaki mezar taşlarını incelemiştir. Ayşe Üstün ve Zeynep Atılgan
mezar taşlarının form ve bezeme özelliklerini tespit Hakkı Önkal ve Mükerrem
Kürüm metin okuma ve kayıt işlemlerini üstlenmişlerdir. Bu bildiri, Yalıkavak
Merkez Camii haziresindeki mezar taşlarıyla ilgili metin okuma çalışmalarının
tarafımdan yapılmış bir değerlendirmesinden ibarettir.
Yalıkavak, bilindiği üzere, Bodrum'un kuzey-batısında ve Bodrum'a 18 km
uzaklıkta, bugün bu ilçenin bir mahallesidir. Daha önce bir köy mahiyetinde iken
1999 yılında belediyelik olmuş ve yapılan yeni düzenleme ile 30 Mart 2014
tarihinden itibaren Bodrum ilçesinin bir mahallesi statüsüne dönüştürülmüştür.
Yalıkavak Merkez Camiinin batısında, üç terasın oluşturduğu hafif
engebeli bir arazide yer alan hazirede 92 mezar taşı mevcuttur. Bunlardan 46'sı
yapılan bir düzenlemeyle altı sıra halinde camiin hemen batı duvarı önünde
betonla tesbit edilmiştir (Res. 1), diğerleri dağınıktır. Bildirinin ana temasına
geçmeden önce, kabirlerin baş ucuna mezar taşı dikilmesiyle ilgili hususta İslamın
tutumunun ne olduğuna kısaca bakmak yararlı olacaktır.
İslam, mezarın sade olması hususunda son derece titiz bir tutum sergilemiş
ve tevhid inancına zarar verebileceği endişesiyle başlangıçta mezar ziyaretini dahi
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yasaklamıştı. Ziyaret yasağı bizzat Hz. Peygamber tarafından kaldırılmıştır.
Mezarların gösterişli olmaması hususundaki nehiyler, israf ve atalar kültünün tek
tanrı inancının önüne geçebileceği endişesiyle alakalıdır. Bu nedenle ilk dönemde
yaklaşık üç asır boyunca, mezarların dış görünüşleri itibariyle musattah mı yoksa
müsennem mi olması gerektiği tartışılmıştır. Yani mezarın üzerinin tamamen düz
olarak toprakla kapatılmasının mı yoksa artan kendi toprağıyla hafif bir yükselti
halinde tümsek şeklinde olmasının mı uygun olacağı tartışılmıştır. Sünni dört
mezhepten üçü müsennem tarzında olması gerektiğini belirtirken İmam Şafii
mezarın üzerinin tamamen düz olması gerektiği tezini benimsemiştir. Bazı
rivayetlere göre Hz. Peygamber ile onun yanında medfun Hz. Ebu Bekir ile Hz.
Ömer'in mezarları müsennem tarzında idi.1 Bugünkü Suudiler Şafii mezhebinin
görüşünü benimsedikleri için ilk Müslümanlara medfen olan Medine'deki
Cennetü'l-Baki' ile Mekke'deki Cennetü'l-Muallada sonraki yüzyıllarda yapılmış
olan bütün türbeleri yıktırmış ve mezar taşlarını ortadan kaldırmışlardır.2 Vefat
eden Suudi kralları (hayatlarındaki bütün şatafatın aksine öldüklerinde) düz,
toprakla kapatılmış çok sade mezarlara defnedilmektedirler.
İslam’ın erken dönemlerinde mezarın başucuna taş dikilmesi, mezarın düz
ve sade olması ilkesinin tabii sonucu olarak hoş karşılanmamıştır. Her ne kadar
Medine'de vefat eden ilk muhacir olan Osman bin Maz'un'un mezarı üzerin Hz.
Peygamber bizzat kendi eliyle bir taş yerleştirmiş ise de bu husus yine de tartışma
konusu olmuş ve mezar taşlarının yazılı olması asla onaylanmamıştır. Rivayete
göre Osman bin Maz'un vefat ettiğinde Hz. Peygamber onun Baki' diye bilinen
alana, sonraları Cennetü'l-Baki' diye anılacak olan Medine'deki ilk Müslüman
mezarlığına defnedilmesini emretmiş ve defin törenine bizzat katılmıştır. Mezar
kapatıldıktan sonra civardaki büyükçe bir taşı bizzat taşıyarak mezarın başına
yerleştirmiştir. Sahabiden bazılarının mezarın belirsiz olması gerekmiyor mu
tarzındaki sorularına Hz. Peygamber "Bununla kardeşimin kabrini tanır ve
bulurum ve ailemden ölenleri de yanına gömerim" cevabını vermiştir.3 Bilindiği
gibi burası, zamanla, Hz. Peygamberin ailesinden yakınlarının, sahabilerin,
tabiundan pek çok kimsenin ve sayısız Müslümanın defnedildiği bir mezarlık
mahiyetini kazanmıştır. Böylece mezarın baş ve ayak ucuna taş dikilmesinde bir
beisin olmadığı sonucuna ulaşılmakla birlikte mezar taşlarına ölenin kimliğini
veren hele hele medfunu öven yazıların yazılması uzunca asırlar uygun
görülmemiştir.
Yukarıda temas edildiği üzere hazirede 92 tarihi mezar taşı mevcuttur.
Bunların büyük çoğunluğu orta ve büyük boyutta, standart yazı kalitesine sahip,
1

2

3

Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Zeynü'd-din Ahmed b. Ahmed Ez-Zebidi, 1976, Sahih-i Buhari
Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, Tercüme: Kamil Miras, C. 4, Ankara, s. 606-610.
Mustafa Fayda, 1993, "Cennetü'l-Baki'", DİA, C. 7, İstanbul, s. 387; a. mlf., 1993, "Cennetü'lMualla", DİA, C. 7, İstanbul, s. 387-388.
M. Yaşar Kandemir, 2007, "Osman b. Maz'un", DİA, C.33, İstanbul, s. 470-471.
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toprak mezar tarzındaki mezarların baş ucunda toprağa dikilmiş mezar taşlarıdır.
Gövde uzunlukları itibariyle 60 cm den daha küçük mezar taşlarının oranı % 20
civarındadır. 60-80 cm uzunluğundaki orta boy mezar taşı adedi 37 olup bunlar
toplam mezar taşlarının yaklaşık % 40'ını oluşturmaktadırlar. 81-129 cm arasında
uzunluğa sahip olanların sayısı da 35'tir. En küçük mezar taşı 35 cm en uzun
mezar taşı ise 129 cm boyundadır. Bu boy farklılığına rağmen yazıların satır sayısı
birbirine yakındır ve ortalama 6-7 satırdan ibarettir. En küçük mezar taşında bu
sayı altı satır olabileceği gibi un uzunda da satır sayısı sekizdir. Ancak dört
satırdan ibaret mezar taşlarının yanında dokuz satırlı mezar taşları da mevcuttur.
Bunların genişlikleri 16-36 cm, kalınlıkları ise 5-18 cm aralığında değişmektedir.
Bazıları in situ olma özelliğini yitirmiş olmakla beraber, lahit, pehleli ve
çerçeveli mezar yoktur.4 Mezar taşlarının da tamamı düz yüzeyli (Res. 2) olup
silindirik veya poligonal gövdeli mezar taşına rastlanılmamıştır. Erkek mezar
taşlarının çoğu sarıklıdır. Kadın mezar taşlarından yarıya yakını çiçek demetleri,
güneş kursları ve konik başlıklarla süslüdür. Bunlara biraz sonra tekrar
dönülecektir. Mezar taşı kitabelerinden Arapça olan biri dışındakilerin dili
Türkçedir.
Bu genel çerçeveden sonra bazı hususların ayrıntılarına geçebiliriz.
İncelediğimiz Yalıkavak Merkez Camii Haziresindeki mezar taşlarının tamamına
yakını fazla zarar görmeden günümüze ulaşmışlardır. Yukarıda da temas edildiği
üzere, 46 mezar taşı yerlerinden sökülerek camiin hemen batı kenarına altı sıra
halinde dizilip betonla tesbit edilmişlerdir. Nisbeten büyük boyutlu olanların
seçildiği bu mezar taşlarının yerlerinin değiştirilmesi tarihi dokuya zarar verdiği
kadar aynı aileden kişilere ait mezarların konumlarının da bozulmasına yol
açmıştır. Tarihi eserleri yerinde korumanın önemi aşikârdır.
Erkek mezar taşlarının büyük çoğunluğu sarıklı başlığa sahiptir (Res. 3).
Fesli ve kavuklu birer örneğe rastlanmıştır (Res. 4). Bu başlıkların meslek
gruplarını veya sosyal statüyü temsil ettiği genel olarak kabul edilmekle birlikte,
özellikle kırsal kesimlerdeki sarıklı başlıkların sosyal statüyü belirlemekten ziyade
cinsiyet farklılığını göstermek amacıyla kullanıldıkları anlaşılmaktadır. Zira molla
ve müftü gibi ilmiye sınıfından oldukları anlaşılanlarla hiç bir unvana sahip
bulunmayanların aynı tarz sarıklı başlıklara sahip oluşları bu kanaati destekler
mahiyettedir. Kadın mezar taşlarının çoğu süslüdür. Süs ihtiva etmeyenlerin,
kadın mezar taşı olduklarına hükmetmek için sarıksız olmaları yeterli olmaktadır.
Form itibariyle insan gövdesini andırması tahayyül edilen mezar taşlarının ana
gövdesi omuzları temsil eden kısımdan aşağıya hafifçe daralarak iner. Başlık ve
onun oturduğu kısım baş ve boynu temsil eder. Figürlü sanata sırtını dönmüş bir
toplumda bu yadırganabilecek bir husus olmakla birlikte sanatçıların hayal güçleri
4

Aksel Tibet vd., 1996, "Stelae Turcicae VII Yenikapı Mevlevihanesi Haziresi", İslam Dünyasında
Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri I, Ankara, s. 242-248.
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ile sembolik ifade tarzlarını toplumun sempatiyle karşıladıkları anlaşılmaktadır.
Esasen bizim bazı lahit mezarlarımızda görülen tasarım gücü ve mermere
hükmetmedeki üstün beceri mermer sanatçılarımızın Batılı heykeltıraşlarla eş
sanat gücüne sahip olduklarını açıkça gösterir. Taşradaki mezar taşları bunların
daha sade örneklerindendir.
Mezar taşlarının en önemli unsurunu kitabeleri teşkil eder. Mezar taşı
dikilmesindeki asıl amaç mezar yerinin belli olması, yatan kişinin kimliği
hakkında bilgi vermesi ve ona bir Fatiha okunması dileğinin belirtilmesidir.
Özellikle ikinci husus, medfun kişinin yakınları dışındakiler için, kitabede yer alan
yazıların okunması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle yazılar güzel bir hatla
düzgün bir şekilde yazılmıştır. İmla hataları nadirdir. Hatlar düz satır veya
diyagonal satırlar halinde yazılır (Res. 5). Çoğu serbest ve iri hurufatla, sülüs veya
talik hatla yazılmıştır. Gövdenin üst kısmında mutlaka "Hüve'l-Baki" veya bunun
müteradifi ifadeye yer verilir. Bu simge, hayatının merkezine Tanrıyı yerleştirmiş
ve bütün yaşayış tarzını O'nun etrafında temerküz ettiren bir toplumun
vazgeçilmez bir düsturudur. "O ebedidir". İnsanlar ise fanidir, geçicidir. Bu
nedenle bazı mezar taşlarında, kederler, hüzünler ve hayal kırıklıkları ifade edilse
de hemen ardından af, bağış ve mağfiret dilenir. Tevekkülle kadere rıza gösterilir.
XIX. yüzyılın sonlarından itibaren sekülerleşen toplumda, bazı mezar taşlarında
"Ah mine'l-mevt", "Ah ölüm" hayıflanması dikkati çeker. Günümüzde ise mezar
taşlarında Batıdakine benzer tarzda kişinin veya ailenin benliği iri harflerle
yazılmış soyadlarıyla vurgulanır olmuştur. Tanrısal simgenin yerini kişisel egoya
vurgu yapan aile adları almıştır. Eski anı, çok kere bozuk hatlı yazılarla nadiren
sürdürülür.
Kitabelerdeki şahıs adlarının çoğu cari isimlerdir. Kadın adları arasında
Ayşe ve Fatma adlarından sonra en çok Mihriban adına rastlanması bu toplumda
bu ismin sevildiğini gösterse gerektir. Mazlume, Razıye, Eda ve Pembe gibi daha
istisnai olan isimlere de rastlanmıştır. Erkek isimleri bilinen ve yaygın olarak
kullanılan isimlerdir. Erkek ve kadın unvanları da pek çok mezar taşında
rastlanandan farklı değildir.
En erken tarihlisi XVIII. yüzyılın hemen başına ait olan mezar taşlarından
on üçü bu yüzyıla aittir. 1927 yılından kalan biri dışındaki diğer bütün mezar
taşları XIX. yıla aittir. Elli farklı yılda dikilen ve tarihi bilinen 85 mezar taşının
yıllara dağılımı hemen hemen homojendir. Otuz değişik yılda sadece birer mezar
taşı dikilmiş bu bazı yıllarda ikiye çıkmış, üç değişik yılda bu sayı üçe ulaşmıştır.
Ancak 1813 yılı ile 1836 yıllarında adeta toplu ölümlerin işareti verilir. İlkinde
dokuz ikincisinde altı mezar taşı dikilmiştir. Özellikle 1813 yılında civar
mezarlıklardaki mezar taşları sayısının da fazla olması veba salgınının civarı kasıp
kavurduğunun işareti olmalıdır. Esasen bu durum bazı mezar taşlarında yansıma
bulmuştur.
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Yalıkavak Mezarlığındaki mezar taşları, özellikle bazı kadın mezar taşları
bezeme itibariyle diğerlerinden ayrılırlar. Erkek mezar taşlarında bezeme olarak
dikkati çeken serpuşlardan ibarettir ve çoğunda aynı form tekrarlanmıştır. Oysa
kadın mezar taşlarında farklı uygulamalar dikkati çeker. Nisbeten sade olan bir
grup kadın mezar taşı tepede bir üçgenli alınlık veya sivri bir kemerle nihayet
bulur (Res. 6). Bunların alınlıklarına bazen bitkisel bezeme bazen yazı işlenir.
Diğer bir grup kadın mezar taşında tepelik, konik bir başlık veya basık
kaplumbağa formu tarzındadır. Bunlarda dikkat çekici husus başlığın hemen
altında çeneyi sembolize eden ceviz büyüklüğünde kürelerin yer almasıdır (Res.
7). Konik başlıkların hemen hepsinde bu minik küreler yüzün alt kısmına ve
çeneye benzetilerek başlığın altında bir kadın yüzünün var olduğunun tahayyül
edilmesine yol açmaktadır. Bu bakımdan bu ayrıntı önemli görünmektedir. Diğer
bir grupta ise tepelik, çiçekler, yapraklar, güneş kursları, ay yıldızlar, rozetlerden
bir kısmının oluşturduğu karma bir kompozisyonla süslüdür. Bunlar daha varlıklı
ailelerin yaptırdıkları mezar taşlarıdır. Hem bunlardan birini teşkil eden hem de
bütün mezar taşlarının en dikkat çekicisi olan Razıye Hanımın mezar taşını
tanıtarak bildirimize son verelim.
Hazirenin kuzey-batı köşesinde sıralar halinde toplanmış mezar taşları
grubunun birinci sırasında yer alan Razıye Hanıma ait şahide 107x30 cm
boyutlarında bir gövdeye sahip olup omuzlardan eteğe doğru daralarak uzar.
Gövdenin üst kısmı yumuşak hatlarla belirtilmiş üç kemer kavsiyle
konturlanmıştır. Bunun üzerinde ve boynun altında bu kavsi kuşatan ve adeta
kollara doğru uzayan akant yapraklarından apoletler omuzları örter (Res. 8). Bir
tavk (halhal) ile zenginleştirilmiş boynun üzerinde yükselen baş akant
yapraklarının kemer formunda açılmasıyla şekillendirilmiş ve üç iri gülle
bezenmiştir. Ortadaki daha iri gül üstüne bir tac gibi bir palmet yerleştirilmiştir.
Yanlarda yine yapraklarla şekillendirilmiş omuzlara dökülen saçlar altta lüleli
olarak kıvrılırlar. Gövdenin düz satıhlı ön yüzüne sağdan sola doğru yükselen
diyagonal dokuz satırlık kitabe yazılmıştır (Res. 9). İlk satır Tanrının ebediliğine
vurgu yapan simge ifadeye son satır vefat tarihine ayrılmıştır. Mezarlıktaki bütün
mezar taşları içinde Arapça olarak yazılmış tek kitabe Razıye Hanım'a ait olan bu
kitabedir. Kitabenin şeyhülislamliğa kadar yükselen kardeşi Ömer Lutfi Efendi
tarafından kaleme alınmış olduğu kolaylıkla tahmin edilebilir. Kitabe5 şöyledir:

هو الحى الباقى الذى ال يموت
هذا القبر السيدة راضيه خانم التى
5

Cengiz Gürbıyık, 2013 "Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi'nin Bodrum'daki İzleri", Muğla Değerleri
Sempozyumu, 26-28 Eylül, Muğla 2013, s. 6-16, www.academia.edu/7181530. Cengiz Gürbıyık bu
makalesinde, Yalıkavak Merkez Camii Haziresindeki iki mezar taşı kitabesini okuyup
kaydetmiştir. Razıye Hanım'a ait mezar taşının 6. ve 7. satırı, yeterince Arapça bilinmediği için
yanlış okunmuştur (Cengiz Gürbıyık, a.m. s. 14).
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هى بنت الحاج محمد افندى موالنا
ابن الحاج عمر و اخت حضرت شيخ
االسالم و مفتى االنام الحاج عمر لطفى افندى
اللهم اجعل السيدة المرحومة
المغفورا لها واجعلها نائال لشفاعة
المصطفى صلى هلال تعالى عليه وسلم فى
۱۳۱۳ سنة جماذى االول
Kitabe dilimize şöyle çevrilebilir. "Ölümsüz olan Diri ve Ebedi Allah. Bu
kabir Seyyide Razıye Hanım'ındır. O, efendimiz Hacı Ömer'in oğlu el-Hac
Mehmed Efendi'nin kızı ve Müftiyyü'l-enam ve Hazret-i Şeyhulislam el-Hac Ömer
Lutfi Efendi'nin kız kardeşidir. Allahım bu merhume Hanımefendiyi bağışla ve
Mustafa Sallallahü Teala aleyhi's-selamın şefaatine nâil kıl. 1314 senesi
Cemaziyelevvelinde."
Bu kitabeden 1896 yılı Ekim ayında vefat eden Razıye Hanım'ın Müftü
Hacı Ömer Efendi'nin oğlu olan Hacı Mehmed Efendi'nin kızı ve (aynı zamanda
II. Abdülhamid döneminde 1891-1894 yılları arasında) şeyhülislamlık yapmış olan
Ömer Lutfi Efendi'nin kız kardeşi olduğu anlaşılmaktadır. 6 Razıye Hanım'ın ünlü
ve müreffeh bir aileye mensub olduğu mezar taşının çok yönlü kalitesinden de
anlaşılmaktadır. Yanındaki Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi'nin annesi Fatma
Hanım'a ait şahide de eş kalite ve eş güzelliktedir (Res. 10). Klişe ifadelerden farklı
bir üslupta yazılmış kitabe metinleri, mermerin kalitesi, hattın olgunluğu ve
tepeliklerin zengin bezemesi bu iki mezar taşını diğerlerinden ayırmakta ve onlara
ayrıcalıklı bir yer verilmesine imkân sağlamaktadır.

Tahsin Özcan, 2007, "Ömer Lutfi Efendi", DİA, C. 34, İstanbul, s. 73-74; Cengiz Gürbıyık, 2013,
s. 7.
RESİM ALTI YAZILARI:
Res. 1- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Sıralı Mezar Taşları.
Res. 2- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Düz Yüzeyli Mezar Taşları.
Res. 3- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Sarıklı Erkek Mezar Taşı.
Res. 4- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Sarıklı ve Fesli Mezar Taşları.
Res. 5- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Düz ve Diyagonal Satır Düzenli Mezar Taşı Kitabeleri.
Res. 6- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Alınlıklı Kadın Mezar Taşları.
Res. 7- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Çene Figürlü Kadın Mezar Taşları.
Res. 8- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Razıye Hanım Mezar Taşı Tepeliği.
Res. 9- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Razıye Hanım Mezar Taşı Kitabesi.
Res. 10- Yalıkavak Merkez Camii Haziresi, Razıye ve Fatma Hanımların Mezar Taşları.
6
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ÇORLU’DA FATİH CAMİİ VE HAZİRESİNDEKİ MEZAR TAŞLARI


Hamza Gündoğdu
**

Zeki Yılmaz

ÖZET
Tekirdağ İli Çorlu İlçesi’ndeki Fatih Külliyesi; cami, hamam, medrese,
çeşme ve su kuyusu’ndan oluşmaktadır. Çorlu’da bilinen en eski ibadet yapısı
olan bu caminin çevresindeki yapılardan hamam ve medrese günümüze
ulaşmamıştır.
Fatih Sultan Mehmed’in kendisi ya da sütannesi Ümmügülsüm tarafından
XV. yüzyılın ikinci yarısında inşa ettirildiği tahmin edilen Cami; dört duvar
üzerine ahşap tavanlı ve kırma çatıyla örtülü olup avlusunda şadırvan, güneybatı
ve güneydoğu yönlerinde de hazire bulunmaktadır. Cami üzerinde inşa kitabesi
yer almamakla birlikte, kuzeye bakan giriş kapısı üzerinde H.1240/ (M. 1824-25)
tarihli, II. Mahmud’un sadrazamı Benderli Mehmet Selim Paşa tarafından
onartılmış olduğuna dair bir kitabe bulunmaktadır. Caminin güneybatısında
bulunan Çeşme üzerindeki kitabe, okunamayacak derecede tahrip olduğundan
tarihçe konusunda herhangi bir fikir vermemektedir.
Caminin günümüze ulaşan en eski fotoğrafı; 1882 yılı dolaylarında
çekilmiş olup tavanın kasetleme tarzında ahşap örtüyle kapatılmış olduğunu ve
üzerlerinin de kalemişleriyle bezendiğini göstermektedir. Ancak bu kalemişlerinin
üzerleri, daha sonraki onarımlarda boyanarak orijinal durumları kaybolmuştur.
Son olarak 2011-2014 yılları arasında restore edilen hazirede, tarafımızdan
56 adet mezar taşı tespit edilmiştir. Bunlardan 18’i kadın, 36’sı erkek mezar taşı
olup geriye kalan 2’si kitabesizdir. Buradaki mezar taşlarından en eskisi üzerinde
H.1022 (M. 1613) ile H. 1328 ( M.1910) tarihleri okunmakta, böylece iki mezar taşı
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arasında yaklaşık 300 yıllık bir süreç bulunmaktadır. Hazirede yer alan bu taşlar,
insan eliyle ve doğa tahribatıyla günden güne yok olmaktadır.
Bildirimizde tanıtacağımız mezar taşları üzerinde ölenlerin; doğum ve
ölüm tarihleri ile cinsiyetleri, meslekleri, soy-sop bilgileri, lakapları ve ölüm
nedenleri hakkında fikir edinmek mümkündür. Ayrıca bu mezar taşlarının
meydana getirildikleri dönemlere ait hat örnekleri, kültür, sanat, edebiyat ve
tarihçe konusunda önemli ipuçları vermektedir.
Bu bildiride; daha önce üzerinde ayrıntılıca durulmayan cami, çeşme ve
hazireden kısaca bahsederek, mezar taşlarının tanıtımına yer verilecektir. Söz
konusu taşların fotoğrafları çekilerek ölçüleri alınmış, gösterdikleri şekil, form,
plastik değerler ve üzerlerindeki yazı stilleri üzerinde durularak malzeme, teknik
ve süslemelerinden başka bunların, Türk mezar taşı geleneği içerisindeki yerleri
ve önemlerine de işaret edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çorlu, Fatih Camii, Hazire, Mezar Taşları, Süsleme

THE FATIH MOSQUE IN ÇORLU AND THE TOMBSTONES
LOCATED IN ITS GRAVEYARD
ABSTRACT
The Fatih Mosque, located in the Çorlu Town of the Tekirdağ Province,
was built as part of a building complex that also included other type of structures
such as a bath, a madrasah, a fountain and a water well. The mosque has been
known as the earliest of its kind at Çorlu. The remains of bath and madrasah
structures unfortunately do not survive today. It is commonly agreed that the
Mosque was built by Sultan Mehmet the Conqueror (Fatih) or his foster mother
Ümmügülsüm in the second half of the fifteenth century. This mosque, noted with
a wooden ceiling and a hipped roof, also had a Şadırvan in its courtyard and a
graveyard (hazier) to the southwest and southeast of it. Although this mosque
preserves no building inscription, a repair inscription can be noted above the
northern entry of the mosque. According to this repair inscription dating to 18241825 mentions renovations financed by Benderli Mehmet SelimPaşa, who served
as the Grand Vizier of the Ottoman Sultan Mahmud II. The inscription on the
fountain located near the south west corner of the mosque, however, cannot be
read because of its badly preserved status.
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The oldest photograph of the mosque dating to 1882 demonstrate that the
wooden ceiling was decorated with hand-drawn paintings. Unfortunately, these
paintings were covered over during one of the later renovations of the mosque.
This mosque was restored in 2011-2014 for the last time. We have determined total
of 56 tombstones in the graveyard (Hazire) of the mosque. Of these 56, 18 belong
to females and 36 belong to males, while the remaining 2 has no inscription on
them. These tombstones date from 1613 to 1910, meaning that this graveyard was
used at least for three centuries. These tombstones are unfortunately rapidly
deteriorating because of the impacts of both nature and the humans.
This presentation will introduce the identities of the deceased persons in
these tombs in relation to criteria such as date of birth, date of death, gender, age,
agnomen, profession, lineage, and death cause. In addition, these tombstones are
also important for our understanding of the art of writing, literature, history and
life of the periods they belonged. These tombstones have been carefully recorded
by ourselves in relation to measurements, decorations, writing styles, and
techniques of production in order to place them within the framework of the
tradition Turkish tombstones.
Keywords: Çorlu, Fatih Mosque, Graveyard (Hazire), tombstone, decoration,
Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi Omurtak Caddesi üzerindeki Hükümet binasının
karşısında yer alan Fatih Camii’nin adı, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “Ebu’l
Feth Camii” olarak geçmektedir.1
Caminin inşasına dair herhangi bir kitabe günümüze ulaşmamış olmakla
birlikte, bazı araştırmacılar bunun H. 857 (M. 1453)’de Fatih Sultan Mehmed’in
Sütannesi Daye Hatun tarafından, bazıları ise yine 1453 yılında Fatih Sultan
Mehmed tarafından inşa ettirilmiş olabileceği kanaatini belirtmişlerdir. 2 Bu
sebeble cami, kaynaklarda Fatih Camii veya Daye Hatun Camii adları ile de
anılmaktadır.3
Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (Yay. Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı),
Yapı Kredi Yayınları, C. III, İstanbul, 2006, s. 388; Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde
bulunan ve eserin onarımına ait olan belgelerden birinde de yapının adı “Ebülfeth Sultan
Mehmed Camii” olarak geçmektedir. Muzaffer Erdoğan, “Osmanlı Devrinde Trakya
Abidelerinde Yapılan İmar Çalışmaları”, İ. Ü. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S.6-7,
İstanbul, 1978, s.149.
2
Şuaip Özer, “Çorlu İlçesi Fatih ve Süleymaniye Külliyeleri”, Çorlu Değerleri Sempozyumu, C. I,
Tekirdağ, 2010, s.72; Tekirdağ Kültür Envanteri, Tekirdağ, 2014, s.107.
3 VGM’deki kayıtlara göre, Fatih Sultan Mehmed Vakfı
adına kayıtlıdır. VGMA, Dosya No:
59.02.20; Ekrem Hakkı Ayverdi; Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri adlı eserinde külliyenin banisi
ve inşa tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı
Mimarisinde Fatih Devri, 755-786 (1453-1481), Fetih Cemiyeti Yayınları, C. III, İstanbul, 1973, s.1961
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1309 tarihli Edirne Salnamesine göre H.763 (M.1361-62)’te “Sultan I.
Murad tarafından Çorlu’nun fethini mütekaip inşasına mübaşeret olunan cam-i
şerifin Fatih Sultan Mehmed Han hazretleri zamanı saltanatlarında itmamı
müyesser olmuştur” denilmekte ise de kaynak gösterilmemiştir4. Buna göre
caminin I. Murad zamanında inşa edilmeye başlandığına ve Fatih Sultan Mehmed
zamanında tamamlanıldığına hükmedilebilir.
Başbakanlık Arşivi’nde bulunan H.1175 (M.1761-62) yılına ait bir belge,
caminin ilk onarımına aittir5.
Günümüzde kuzeyde bulunan giriş kapısı üzerinde kitabe, H.1240 (M.
1824-25) tarihli olup yapının, II. Mahmud’un sadrazamı Benderli Mehmet Selim
Paşa tarafından onarıldığını belirtmektedir6 (Foto.1). Pertev Paşa tarafından
kaleme alınan yazının hatları Mustafa Nuri tarafından mermere yazılmış olup
kitabede şu ifadeler geçmektedir;7

Foto. 1. Fatih camisinin onarım kitabesi

198; .Anonim, Yaşayan Tekirdağ, Tekirdağ Valiliği Yayınları, 2003, s.23; Sema Şenkalasın, Şairlerle
ve Yazarlarla Çorlu, İstanbul, 2006, s.39.
4
Şenel Mine, Çorlu Kazasının Tarihçesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlanmamış
Lisans Tezi, İstanbul,1964, s.83; Çorlu Ticaret Odası ve Rehberi, Çorlu, s.26.
5
Muzaffer Erdoğan, a.g.m., s.149.
6
Şenel Mine, a.g.e., s.83; Ekrem Hakkı Ayverdi, a.g.e., s.198; Şuaip Özer, a.g.m., s.73-74.
7 Şenel Minel, bu şiirin Pertev Paşa’nın divanında aynen yer aldığını belirtmektedir. Ekrem Hakkı
Ayverdi, a.g.e., s.198; Serap Ayhan, Tekirdağ ve İlçelerindeki Türk Devri Yapıları (XIV-XVI YY),
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale,
2011, s.67.
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Mükteday-ı ehl-i sünnet hazret-i Mahmut Han,
Cami-i ayat-ı kudret kıblegah-ı adl ü dad
Ol
şahinşahAdobeUpdate.exe/ORHAN
2017/Documents
and
Settings/xp/Desktop/Kopyası ÇORLU- FATİH CAMİL.docx - _msocom_2-ı dil- agahın veziri azamı
Sadr-ı hem-nam-ı Muhammed asaf-ı Sami-n ihad
Maksadı Bünyan-ı din ü devleti imardır.
Eylemiş bu pişey-i tab-ı selimi itiyad
Çorlu’da merhum Fatih Camii’ni gördü harab
Sadra geldikçe hemen yaptırdı ber verk-ı murad
Eyledi hoşnud ruh-ı vakıfı bu babda
Eylesin hak ömr-ı ikbalin ender ziyad
Ben de pertev eyledim inşa bu beyt-i dil keşi
Oldu tarih diğer her mısra-i gevher idad
Hayr için ihya buyurun Fatih’in bu Camii’in
Asaf-ı Mahmud Han Sadr-ı Selim ü’l itikad
Mustafa Nuri

1240 (M.1825)

Anlamı: “Ehl-i sünnet erbabının olduğu kimse Mahmud Han’ın, adalet ve
doğruluğunun kıblegahı, kudret alametlerini üzerinde toplayan cömert tabiatlı
padişahın veziriazamı ve iyi huylu veiziriazam Mehmed’in adaşının maksadı din
ve devlet uğruna imar olup bu güzel huyu kendisine itiyat edinmiştir. Sadrazam
olunca Çorlu’daki Fatih Camii’ni harap görünce murad üzere tamir ettirip Fatih’in
ruhunu hoşnut etti. Allah da onun ömrünü ve şanını arttırsın. Ben şair Pertev, bu
gönül çekici beyti yazdım. Bu şiirin her mısraı bir tarih oldu. Sultan Mahmud’un
iyi huylu sadrazamı hayır için bu camiyi ihya etti. Mustafa Nuri
Cami, çeşitli dönemlerde ve son olarak da 2011-2013 yılları arasında
yapılan onarımlarla günümüze ulaşmıştır.
Caminin Kısa Tanıtımı:
Cami ilkin, hamam, medrese, imaret ve çeşmeden oluşan bir külliye
dâhilinde inşa ettirilmiştir.8 Ancak günümüze bunlardan sadece cami ve çeşme
ulaşmıştır.

8

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s.388; Şuaip Özer, a.g.m., s.72.
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Doğu-batı ekseninde, dikdörtgen alan üzerine inşa edilen caminin harim
kısmı, düz ahşap tavanlı olup tavan, duvarlar üzerine oturmaktadır. Üstü de dört
yöne eğimli alaturka kiremit çatı kaplıdır (Foto.2, Şekil 1).

Şekil 1. Fatih Camii’nin planı (Ani Mimarlık’tan).
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Foto. 2. Fatih Camii’nin genel görünümü.
Caminin kuzey cephesinde; son cemaat yeri, avlu ortasında bir adet su
kuyusu ve sonradan eklenmiş bir şadırvan bulunmaktadır.9 Avluya sonraları WC
ve abdesthane de eklenmiştir. Caminin kuzeybatı köşesinde, harim kısmı ile son
cemaat yerinin birleştiği noktada tek şerefeli minare yer alır (Foto.3).

Foto. 3. Caminin minaresinden görünüm.
Caminin beden duvarları üzerinde alt sırada 14, üst sırada 16 pencere
bulunmaktadır. Alt sıradaki pencereler dikdörtgen formlu iken üstteki pencereler
yuvarlak kemerlidir. Kuzeybatı köşede yer alan minarenin kaidesi; düz kesme
taştan, gövde, şerefe ve petek kısmı tuğladan inşa edilmiş olup petek kısmı daha
ince tutulmuştur.
1882 yılına ait fotoğraflarda cami cephelerinin tamamen sıvalı olduğu
dikkati çekmektedir. Sonraki onarımlarda bu sıvalar kaldırılmış ve orjinal
malzeme ortaya çıkmıştır. Camide duvarlarda genelde moloz taş kullanılmış,
bunların arasında pencere ve kapı çerçevesinde duvarlarda yer yer kaba yonu ve
kesme taş dikkat çeker.
Caminin güney cephesinin doğu üst köşesinde, kademeli taştan üç
konsolla taşınan ve yatay tuğla üzerine yerleştirilmiş üç küçük sütunce ile taşınan,

9

Serap Ayhan, s. 68.
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iki birimli, zarif revak düzenlemeli bir kuş evi dikkat çekicidir. Bu kuş evinin üst
kısmı da iki yana meyilli taştan küçük bir çatı ile kapatılmıştır (Foto.4).

Foto.4. Kuşevi’nden görünüm.
Batı cephe ile güney cephe üst kısımlarında, taşa işlenmiş devşirme kabara
motifleri bulunmaktadır. Bunların üzerinde Arapça olarak mermere yazılmış bir
kitabe ve onun da üstünde başka bir kabara dikkatı çeker (Foto. 5).

Foto. 5. Arapça kitabe ve kabaralardan görünüm.
Caminin 1882 yılına ait fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla kuzey
cephede ahşap destekli ve çatılı bir son cemaat yeri bulunmaktaydı. Onarımlar
sırasında bu bölüm, betonarme olarak yenilenmiş ve aralar camekân ile kapatılmış

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------153

iken10 son restorasyonda yeniden ahşaba dönüştürülmüştür. Ayrıca burada batı
yöndeki iki pencere arasına; sade, yuvarlak kemerli, bir mihrap nişi
yerleştirilmiştir (Foto. 6).

Foto. 6. Son cemaat yerinde bulunan mihraptan görünüm.
Harime giriş, kuzey cephe ortasından iki kanatlı ahşap kapı ile
sağlanmaktadır. Camiyi üç yönden çevreleyen kadınlar mahfiline girişin hemen
sağında on bir basamaklı bir merdiven ile ulaşılmaktadır. Eski fotoğraflardan
anlaşıldığı kadarıyla (1882) mahfili taşıyan sütunların üstünde ahşaba işlenmiş
kalemişleri görülmekte ise de sonraki onarımlarda bunlar tamamen ortadan
kaldırılmıştır (Foto. 7).

10

Serap Ayhan, s. 69.
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Foto. 7. 1882 yılına ait fotoğrafda harim içerisindeki kalemişlerinden
görünüm (VGMA’dan).
Caminin güney duvar ortasında yer alan mihrap, güneybatı köşedeki
minber ve güneydoğu köşedeki vaaz kürsüsü, barok üsluplarıyla dikkat çeker.
Çeşme
Cami avlusunun güneybatısında yola bakacak şekilde yerleştirilmiş olan
çeşme, cami ile aynı adı taşımaktadır. Çeşmenin tarihini verecek olan yuvarlak
kemer üzerinde iki satırlık kitabe, okunamayacak derecede tahrip olmuştur.
Okunamayan kitabeye rağmen çeşmenin cami ile birlikte yaptırıldığı tahmin
edilmektedir.11 Sivri kemerli bir nişe sahip olan çeşmenin nişi içerisindeki aynataşı
mermerden olup lülesi, yuvarlak kemerli bir silme içerisine alınmış ve iki yanda
alçak kabartmalı birer servi ağacına yer verilmiştir.
Düzgün kesme taştan inşa edilmiş olan çeşmenin tekne kısmı kot
seviyesinin altında kalmıştır. Çorlu’da ilk inşa edilen ve çeşitli onarımlarla
günümüze ulaşan orijinal çeşmelerden birisi budur (Foto.8, Şekil 2).

11

İ. Feda Aral- H. Ziya Özbek-Fatma Gürel, “Çorlu’nun Tarihi Çeşmeleri”, Çorlu Değerleri
Sempozyumu, Tekirdağ, 2010, s.89.
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Şekil 2. Fatih Çeşmesinin planı (Ani Mimarlık’tan).

Foto.8. Fatih Çeşmesinin genel görünüm.
Hamam
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde külliyeye ait bir hamamın varlığından söz
edilmekte ve Daye Hatun adından bahsedilmektedir.12 Ayrıca, İstanbul Vakıf
Defterlerinde hem kadınların hem de erkeklerin birlikte kullanabildiği “Çorlu’da
12

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s.388-389; Sema Şenkalasın, a.g.e., s.40.
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Fatih’in Süt Ninesi Ümmügülsüm Hatun’un senevi 9933 akçe iradlı Çifte hamamı
olduğu kayıtlı”13 olan bu eser 1958 yılında yıktırılmıştır.14
Medrese
Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, Fatih külliyesine ait medresenin 12
hücreli ve ahşaptan yaptırılmış olduğu belirtilmektedir.15 Ancak vakıf kayıtlarında
medrese ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamakla birlikte bazı kaynaklarda 17.
yüzyıldaki bir yangında ortadan kalkmış olduğu anlaşılmaktadır.16
Hazire
Caminin güneybatı ve güneydoğusunda bulunan ve bu bildirinin
konusunu oluşturan, hayli geniş bir alana yayılmış hazirede, dikkat çeken mezar
taşları aşağıda tanıtılacaktır:
Anonim, 1 No’lu Mezartaşı:
Hazirede bulunan ve en erken H.1022 (M.1613) tarihli olan bu mezar taşı,
73x25x18x8 cm. ölçülerindedir. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal
şekilli taşın üzeri, kaş kemer ile sonlandırılmıştır. Kaş kemer içerisine yerleştirilen
beş satırlık kitabe dışında taşın üzerinde herhangi bir bezeme unsuruna
rastlanmamaktadır. (Foto.9, Şekil 3). Önemli bir kısmı kırık olan ayak taşı üzerinde
herhangi bir süslemeye rastlanmaz.
Kitabe:
مرهوم-وفات ل
۱۱۲۲ صنه
روهيچون
فاتيهه

Okunuşu:
Vefat el-merhum
.. sene 1022
ruhiçün
fatiha

Ayverdi, s. 198.
Ayverdi, s. 199.
15 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 389; Anonim, s. 23.
16 Şuaip Özer, a.g.m., s. 75; Sema Şenkalasın, a.g.e., s. 40.
13
14
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Foto. 9. 1 no’lu mezarın baş

Şekil 3. 1 no’lu mezarın baş şahidesi.
şahidesinin çizimi.

Ahmed Efendi’ye Ait 2 No’lu Mezartaşı:
H.1031 (M.1622) tarihli ve 185 cm yüksekliğindeki bu taş, aşağıdan
yukarıya doğru silindirik şeklinde genişleyen bir gövdeye sahiptir. Bir pehle
üzerine yerleştirilmiş baş taşının yan yüzeyinde yatay şekilde yazılmış, beş
satırdan oluşan bir kitabe bulunmaktadır. Metin kısmı, kaş kemer içerisine alınmış
olan kitabede, herhangi bir bezeme unsuruna rastlanmaz (Foto.10).
Mezarın ayak taşı da baş taşında olduğu gibi silindirik gövdeli olup
üzerinde herhangi bir yazı veya süslemeye yer verilmemiştir.
Kitabe:
مرهوم-وفات ل
آهمد فندى فى شهرى
جمازييول
۱۰۳ صنه
روهيچين

Okunuşu:
Vefat el–merhum
Ahmed efendi fi şehri
cemaziyevvel
sene 1031
ruhiçin
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فاتيها

fatiha

Foto.10. 2 no’lu mezarın baş şahidesi.

Es-seyyid Abdullah.. Monla’ya Ait 3 No’lu Mezartaşı:
H.1124 (M.1712) tarihli bu baş şahidenin ölçüleri 57x27x20x12x13 cm.dir.
Dikdörtgen prizması şeklinde gövdeye sahip olan taşın üzeri, yıldızlı katibi bir
başlıkla sonlanır. Yedi satırdan oluşan kitabe, yatay bir silme ile iki kartuş içerisine
yerleştirilmiş olup üzerinde herhangi bir bezemeye rastlanmaz (Foto.11, Şekil 4).
Bu mezarın ayak taşı bulunmamaktadır.
Kitabe:

Okunuşu:

...مونال.. جى زاده
صييد ىبراهيم افندينين

…cı zade.. monla

ماهدومو مرهوم وه ماغفور

mahdumu merhum ve mağfur

اس صييد آبدولاله

Es-seyid Abdullah

مونالنين روهونا

monlanın ruhuna

فاتيهه-ال

el-fatiha

Seyid İbrahim Efendinin
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۱۱۳۳ صنه

sene 1124

Foto.11. 3 no’lu mezarın baş
şahidesi.

Şekil 4. 3 no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.

Aişe’ye Ait 4 No’lu Mezartaşı:
Bu mezara ait H.1135 (M.1723) tarihli baş şahidesi, 57x10x12 cm.
ölçülerinde olup ince, uzun dikdörtgen prizmal şekilli bir gövdeye sahiptir. Başlık
kısmı tahrip edilmiş olan taşın üzerinde, beş satırdan ibaret kitabe bulunmaktadır.
Oldukça tahrip olan bu taş üzerinde herhangi bir süslemeye yer verilmemiştir
(Foto.12). Mezara ait ayak taşı bulunmamaktadır.
Kitabe:
مرهوم
آ’يش
روهونا
فاتيها
۱۱۳۳

Okunuşu:
Merhume
A’işe
ruhuna
fatiha
1135
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Foto. 12. 4 no’lu mezara ait baş şahidesi.

İbrahim Efendi’ye Ait 5 No’lu Mezartaşı:
H. Şaban 1147 (M. Mart 1727) tarihli İbrahim Efendi’ye ait olan bu mezar
taşı; 90x24x19x 13cm. ölçülerinde aşağıdan yukarıya doğru genişleyen, prizmal bir
gövdeye sahiptir. Baş taşının üzeri, Mahmudî olarak adlandırılan fes tipi başlıkla
sonlanmaktadır. Kartuşlu çerçeveler içerisine alınmış sekiz satırdan oluşan
kitabenin bulunduğu baş taşının sağ köşesi üzerinde, madalya şeklinde küçük bir
süs unsuruna yer verilmiştir (Foto. 13, Şekil 5).
Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen ve üzerinde herhangi bir bezeme
unsuruna rastlanmayan ayak taşının üzeri, küçük bir tepelikle sonlanmaktadır.
Kitabe:
باكى-حول
كچمه ي زا’ير كوروپ ده سنكيمى
سانما ازاده بو يرين ساكينلرينى
 بانا.… ديككات يله

Okunuşu:
Hüvel-baki
geçme ey za’ir görüp de sengimi
sanma azade bu yerin sakinlerini
dikkat eyle …. bana …..
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اوغرن او رنكيني
چورلولو كيتاپچى زاد
ىبراهيم افندينين روهونا فاتيها
۱۱۴۴ سنه
شابان

Foto. 13. 5 no’lu mezarın baş

öğren o rengini
çorlulu kitapçı zade
İbrahim Efendinin ruhuna fatiha
sene 1140
Şaban

Şekil 5. 5 no’lu mezarın baş şahidesi.
şahidesinin çizimi.

Mehmet Efendi’ye Ait 6 No’lu Mezar:
H.1172 (M.1759) tarihli mezarın baş şahidesi, dikdörtgen prizması şeklinde
olup 44x19x10 cm. ölçülerindedir. Taşın başlık kısmı kırıktır. Altı satırdan ibaret
yazı kısmı düz olup herhangi bir çerçeveye alınmamış ve herhangi bir süslemeye
de sahip değildir (Foto.14). Bu mezarın ayak taşı bulunmamaktadır.
Kitabe:
فاتيها
مرهوم وه ماغفور
صولتان مهمد
كاييومو مهمد
افندى روهونا
۱۱۴۴ سنه

Okunuşu:
Fatiha
merhum ve mağfur
Sultan Mehmed
kayyumu Mehmed
Efendi ruhuna
sene 1172
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Foto. 14. 6 no’lu mezarın baş şahidesi.

Selime Monla Kadın’a Ait 7 No’lu Mezartaşı:
H.1179 (M.1765) tarihli bu mezarın baş şahidesi 90x27x23x12x13 cm.
ölçülerindedir. Dikdörtgen prizması formlu bir gövdeye sahip olan taşın, baş
kısmının alt bölümü kısmen kırıktır. Yedi satırdan oluşan hatllar yatay kartuşlar
içerisine alınmış, taşın taç kısmında inci dizileri ve ortada diademin bulunduğu
bir bezeme dikkat çeker (Foto.15, Şekil 6 ).
Aşağıdan yukarıya doğru hafifçe genişleyen ve üzerinde herhangi bir
süsleme unsuru bulunmayan ayak taşı, üçgen prizması şeklinde sonlanır.
Kitabe:
چورلو كازاسى ابوبكير زاده

Okunuşu:
Çorlu kazası Ebubekir

ضرويش ىبراهيم افندي’نين
ى بكايا اينتيكال- سيييده مولال زاد دار
ايدن كريمسى مرهومه

zade Derviş İbrahim Efendi’nin
seyyide molla zad dar-ı bekaya intikal
iden kerimesi merhume
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صليمه مونال كادين روهونا

Selime Monla kadın ruhuna
el-fatiha fi rebiül evvel

فاتيها فى ربيول ول-ال
۱۱۴۴ سنه

sene 1179

Foto. 15. 7 no’lu mezarın baş
şahidesi.

Şekil 6. 7 no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.

Za’im İsmail Ağa’ya Ait 8 No’lu Mezartaşı:
H.1183 (M.1769) tarihli mezarın baş taşı, 150x36x32x10 cm. ölçülerinde
olup Za’im İsmail Ağa adına dikilmiştir. Dikdörtgen prizması formundaki
gövdeye sahip olan şahide, uzun boyun üzerinde kâtibi destari tipi bir başlığa
sahiptir. Kavuğun aşağı doğru uzayan sağ alt köşesine kabartma olarak zarif bir
gül motifi işlenmiştir. Beş satırdan oluşan metin kısmı, yatay kartuşlar halinde
yazılmış olup son üç mısraı tek kartuş içerine alınmıştır (Foto.16, Şekil 7).
Aşağıdan yukarıya doğru hafifçe genişleyen gövdeye sahip olan ayak taşı,
üçgen prizması şeklinde sonlanır. Alınlığın üst kısmı; grift, kıvrım dallı, rumili
bitkisel motiflerden oluşan kabartma şeklinde işlenmiş süsleme ile
zenginleştirilmiştir (Foto. 17, Şekil 8).
Kitabe:
ل للزى ال يموت- هايي-حول

Okunuşu:
Hüvel- hayy-el ellezi la yemut
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مرهوم وه ماغفور لها

merhum ve mağfur leha

ي-جننت مكان فيردوس

cennet mekan firdevs-i

آشييان ينيكاپيلي
ظا’يم ىسمايل آغا روهونا
باهرو’ل ستتارو’ل فاتيها
۳۱۴۴ سنه

Aşiyan Yenikapılı
Za’im İsmail Ağa ruhuna
bahru’l settaru’l fatiha
sene 1183

Foto. 16. 8 no’lu mezarın
baş şahidesi.

Foto.17. 8 no’lu mezarın ayak taşı.

Şekil 7. 8 no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.

Şekil 8. 8 no’lu mezarın ayak
taşının çizimi.
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Fatıma’ya Ait 9 No’lu Mezartaşı:
H.1194 (M.1780) tarihli bu mezar taşı, 210x36x36x14 cm. ölçülerinde olup
dikdörtgen prizması şeklinde bir gövdeye sahiptir. Baş şahidesinin üzeri, küçük
bir istiridye kabuğu şeklinde sonlanmaktadır. Bunun hemen altında stilize edilmiş
barok karakterli çelenk motifini andıran kâse içerisinde meyveler bulunmaktadır.
Sekiz satırlık metin kısmı yatay kartuşlar içerisine yerleştirilmiş olup kitabenin
etrafı stilize yaprak motiflerinden ibaret bir çerçeveye sahiptir. Ayak ve baş taşının
oturduğu lahidin kısa kenarı ile baş şahidesinin alt kısmının ortasına, büyük bir
gülbezek ve her iki yanına da simetrik şekilde hurma ağacı işlenmiştir (Foto.18).
Dikdörtgen prizması şeklinde bir gövdeye sahip olan ayak taşının üst
kısmı, istiridye kabuğu şeklinde bir süsleme ile sonlanır. Ayak taşının alt kısmında
zarif şekilde işlenmiş, yüksek kaideli, ortası şişkin ve iki kulplu bir vazodan çıkan
hurma ağacı motifi bulunmaktadır. Lahidin kısa kenarını oluşturan taş, baş
şahidesinde olduğu gibi yekparedir. Ayak şahidesinin altındaki yüzeye büyük bir
gülbezek ile her iki yana da birer hurma ağacı işlenmiştir (Foto. 19, Şekil 9).
Yüksekçe bir kaide üzerine yerleştirilmiş lahid; 75x200x78 cm. ölçülerinde
olup pehlesinde de aynı bezeme bulunmaktadır. Bunlar; üç adet büyük gülbezek
ile aralarda meyveleri ile birlikte iki adet hurma ağacından ibarettir. İki yanda da
birer servi ağacı bulunmaktadır (Foto. 20-21, Şekil 10-11)

Okunuşu:

Kitabe:
فاتيها-ال
كيريمى اسمان افندى كريمسى فاتما
شهادت شربتي نى ن وش تتى دييارى ك ورب ت
شهيد...

... بويورموشدو رسو لاله
ى جننتت-و روانين ساهن-و حودا شاد ايليه روه

 ريف’ات..ى اال-ى فيردوس-ماكامين كولشن
۱۱۴۴  رامازان صنه۱۴ فى

El-fatiha
Kırımi Osman Efendi Kerimesi Fatma
şehadet şerbetin nuş etti diyar-ı gurbete
…. şehide
Buyurmuşdu resullah …
ve Hüda şad eyleye ruh-u revanın sahn-ı cennette

makamın gülşen-i firdevs-i ala ide rıfatda
Fi 19 Ramazan Sene 1194
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Foto. 18. 9 nolu lahidin baş şahidesi.

Foto. 19. 9 no’lu mezarın ayak
Şahidesi.

Şekil 9. 9 no’lu mezarın ayak
şahidesinin çizimi.

Foto. 20. 9 no’lu lahidin pehlesi.

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------167

Şekil 10. Lahidin pehlesi.

Foto. 21. 9 no’lu lahidin pehlesi.

Şekil 11. 9 no’lu lahidin pehlesi.

Meveddet Hanım’a Ait 10 No’lu Mezartaşı:
H.1203 (M.1789) tarihli bu mezara ait baş şahidesi, 102x31x21x5 cm.
ölçülerinde olup aşağıdan yukarıya doğru genişleyen, prizmal bir gövdeye
sahiptir. Şahidenin üst bölümü stilize edilmiş bitkisel motiflerle
dolgulanmıştır. Ancak bu bezeme kısmen tahrip olmuştur. Sekiz satırdan
oluşan metin kısmı, yatay kartuşlar içerisine yerleştirilmiştir (Foto.22, Şekil
12). Dikdörtgen prizması formlu gövdeye sahip olan ayak taşının baş
kısmı, ortadan boğumlu topuz şeklinde sonlanmakta ve herhangi bir
süslemeye yer verilmemiştir.
Kitabe:

Okunuşu:
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Hüve’l-Baki

باكي-حو’ل

Çorlulu kasap

چورلولو كاساپ
مونال زاده مرهوم

Monla zade merhum

حاجى حامدى كريمسي

Hacı Hamdi kerimesi

مرهوم وه ماغفور

merhum ve mağfur
leha merhume Meveddet

لها مرهومه مودوت
حانيمين روهيچون فاتيها

Hanımın ruhiçün fatiha

۳۱۱۴ سنه

sene 1203

Foto.22. 10 no’lu mezarın
baş şahidesi.

Şekil 12. 10 no’lu mezarın
baş şahidesinin çizimi.

Seyyid Latif Beşe’ye Ait 11 No’lu Mezartaşı:
H.1211 (M.1796) tarihli baş şahidesinin ölçüleri; 105x23x16x10 cm. olup
üzerindeki ifadelerden Seyyid Latif Beşe’ye ait olduğu anlaşılmaktadır.
Dikdörtgen prizması şeklinde bir gövdeye sahip mezar taşının üzeri, plastik
değerleri yüksek, sarmal şekilli silmelerden oluşan, çapraz sarılmış sarık şeklinde
bir başlıkla sonlanmaktadır. Taşın üstündeki beş satırdan oluşan kitabede,
herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmaz (Foto.23, Şekil 13).
Aşağıdan yukarıya doğru süslemesiz şekilde genişleyen ayak taşı, üçgen
prizması şeklinde sonlanır.
Kitabe:

Okunuşu:
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مرهوم وه ماغفور

merhum ve mağfur

صيييد صوليمان زاد

Seyyid Süleyman zade

صيييد التيف بش

Seyyid Latif Beşe

روهونا فاتيها

ruhuna fatiha

۴۴۱۴ سنه

sene 1211

Foto.23. 11 no’lu mezara ait
baş şahidesi

Şekil 13. 11 no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.

Şerife Muhsine Hanım’a Ait 12 No’lu Mezartaşı:
H. 17 Şaban 1212 (M. 4 Şubat 1798) tarihli ve 106x40x32x9 cm. ölçülerindeki
bu mezar taşı, bir baş şahidesine sahiptir. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen
prizmal şekilli taşın üzeri, üçgen prizması şeklinde sonlanır. Üzerindeki 7 satırlık
kitabede herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmaz (Foto. 24, Şekil 14).
Bu mezara ait ayak taşı da, aşağıdan yukarıya doğru prizmal şekilde
genişlemekte, üzerinde herhangi bir süslemeye yer verilmemiş ve üçgen prizması
şeklinde bir alınlıkla son bulmaktadır.
Kitabe:
حو’ل هالالكول باكي

Okunuşu:
Hüve’l hallakul-baki
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موهتاچ-مرهومون وه ماغفورون له ل

merhumun ve mağfurun leh el-muhtaç

 كافور حاجي-ايال راهمتى راببيهي’ل

ila rahmeti rabbihi’l- gafur Hacı

ىسمايل آغا’نين ظوجسي

İsmail Ağa’nın Zevcesi

شريفه موهسينه حانيم روهونا

Şerife Muhsine Hanım ruhuna
el-fatiha

فاتيها-ال

sene 1212 fi 17 Şaban

 شابان۱۴  فى۱۴۱۴ سنه

Foto. 24. 12 no’lu mezarın
baş şahidesi.

Şekil 14. 13 no’lu mezarın
baş şahidesinin çizimi.

Abdu’r-Rezzak Fahir Molla’ya Ait 13 No’lu Mezartaşı:
H.1215 (M.1800) tarihli bu mezar taşı, dikdörtgen prizması şeklinde olup
50x21x11 cm. ölçülerindedir. Üzeri kırık olan baş şahidesinde, yatay kartuş
içerisine alınmış yedi satırdan oluşan yazı bulunmaktadır. Bunun dışında
herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmaz (Foto. 25). Bu mezara ait ayak taşı da
bulunmamaktadır.
Okunuşu:

Kitabe:
باكي-حول

Hüvel-baki

چورلو نا’يبى ‘آشير افندي
ضين-زادنين بيرادرى مجد’د

Çorlu Na’ibi ‘Aşir Efendi
zadenin biraderi Mecde’d-Din

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------171
مواللنين ماهدومو مرهوم

mollanın mahdumu merhum

رززاك-وه ماغفور ‘آبدو’ر

ve mağfur ‘Abdu’r-Rezzak

فاهير مولالنين روهيچين

Fahir Mollanın ruhiçin

۱۴۱۴  فاتيها س نه-ال

el-fatiha sene 1215

Foto.25. 13 no’lu mezarın baş şahidesi.
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Muhammed Tahir Efendi ‘ye Ait 14 No’lu Mezartaşı:
H. 25 Muharrem 1218 (M. 17.05.1803) tarihli mezara ait baş taşı, 78x24x12 cm.
ölçülerinde, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal şekilli bir gövdeye sahip
olup üzeri, yukarıdan aşağı doğru dilimlenmiş kavuk şeklinde bir başlıkla
sonlanmaktadır. Orjinalinde çerçeve içerisine alındığı anlaşılan mezarın kısa
kenarları tahrip olduğundan bu kısımlar beton malzeme ile yenilenmiştir (Foto.
26).
Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen ayak taşı üzerinde de herhangi bir süs
unsuruna rastlanmaz.
Okunuşu:

Kitabe:

El-baki

باكي-ال
ى آنادولو-ى يسار-سابيكان سرلوها

sabıkan serlevha-i yesar-ı Anadolu

بولو سانجاغيندا پنچشمبه كازاسيندان

Bolu sancağında pençşembe kazasından

ى كوربتت-چورلو’دا نايب ايكن دييار

Çorlu’da naib iken diyar-ı gurbette
memleketine hasret a vefat

مملكتينه هاسرت ا وفات
دن موهاممد طاهير افندى روهونا

eden Muhammed Tahir Efendi ruhuna

 موهاررم۱۱ - ۱۴۱۴ فات يها سنه

fatiha sene 1218 - 25 muharrem

Foto. 26. 14 no’lu mezarın genel görünümü.
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Baht Giray Han-zade’ye Ait 15 No’lu Mezartaşı:
H.1219 (M.1804) tarihli bu mezar taşı, 220x33x33x15 cm. ölçülerindedir.
Dikdörtgen prizması formlu bir gövdeye sahip olan baş şahidesi, katibi destari
şeklinde bir başlık ile sonlanır. Ortasından kırık olan on beş satırlık kitabe kısmı,
harç ile birleştirilmiştir. Alt kısmından çatma lahitin kısa kenarı ile kaynaşmış olan
baş taşı üzerinde, iki yandan barok C kıvrımlarıyla sınırlanmış alanda, ayaklı bir
kase içerisinde üzüm motiflerine yer verilmiştir (Foto.27).
Dikdörtgen prizması formlu bir gövdeye sahip olan ayak taşının dış yüzünde,
şişkin ve uçları kıvrık barok tarzda bir vazodan çıkan çok yapraklı, çiçek açmış bir
ağaç motifine yer verilmiştir. Üstte de stilize edilmiş yelpaze şeklinde
düzenlenmiş bir çiçek motifi bulunmaktadır. Lahidin kısa alt yüzeyinde C
kıvrımları ile sınırlanan alanda, iki kademeli, zarif bir tabana sahip kâse içerisinde,
üzüm motiflerine tadır (Foto.28)
Yüksek bir kaide üzerinde yer alan lahid; 79x208x74 cm boyutlarında olup
uzun kenarlarından biri orijinal, diğeri bir başka yerden getirilmiş kabartma,
gülbezekli bir parça ile birleştirilmiştir. Orijinal yüzey ortasında, kabartma halinde
altlıklı bir kâseye yer verilmiştir. Bunun iki yanında yer alan kâseler yuvarlak bir
tabana sahip olup uçlarından buket şeklinde bağlarla ortadaki kâse ile
irtibatlandırılmıştır. Kâseler içerisine üzüm salkımları konmuştur. Ancak
bozulmuş olan yan panoda, başka yerden getirilmiş ve buraya monte edilmiş
gülbezek motifli süslemeler dikkat çeker (Foto. 29-30).
Kitabe:

Okunuşu:

با كى-حول حاييو’ل
 زاده-كاههار باهت كيراي هان

Hüvel Hayyü’l-baki

ى-ي شهين شاه-بير اولموش ايدى سادا
جيهان

Bir olmuş idi sada-y şehin şah-ı cihan

...يازيك كيراي

yazık Giray kırık …. …

 تاريه.. هر كاتره..اولور

… …baht Giray han-zade kahhar
… kırık
olur.. her katre.. tarih

نيدم اولورسا فيراكييال ديدميز كيريان بكادا

Nidem olursa fırakıyla didemiz giryan

كازا نا’ييميز اوال اونا منزيلكاه شهيدا يلدى
ريهلت كيريمى كيراي سولتان

bekada kaza na’yımız ola ona menzilgah

فاتيها سنه-ال

el-fatiha

۱۴۱۴

sene 1219

şehida eyledi rıhlet Kırımı Giray sultan
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Foto.27. 15 nolu lahidin baş
şahidesi.

Foto. 28. 15 no’lu lahidin ayak
taşı.

Foto. 29. 15 nolu mezar pehlesinden görünüm.

Foto.30. 15 nolu mezar pehlesinden görünüm.
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Nefise Hatun’a Ait 16 No’lu Mezartaşı:
H.12 mr 1223 (M.29.10,1809) tarihli bu mezar taşı, 82x34x23x7 cm.
ölçülerindedir Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen prizması şeklinde
gövdeye sahip olan baş şahidesi üstten, üçgen prizması şeklinde sonlanır. Beş
satırdan oluşan kitabe dışında, herhangi bir bezeme unsuruna rastlanmaz.
(Foto.31). Bu mezara ait ayak taşı bulunmamaktadır.
Kitabe:
فاتيها
مرهوم وه ماغفور
نفيسه حاتون
۳۱۱۴ روهونا سنه
 مر۱۴ فى

Okunuşu:
Fatiha
merhum ve mağfur
Nefise Hatun
ruhuna sene 1223
fi 12 mr

Foto. 31. 16 nolu mezarın baş şahidesi.
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Şerife Fatma Hanım’a Ait 17 No’lu Mezartaşı:
H.1225 (M.1810) tarihli mezar taşı, 80x36x30x9 cm. ölçülerinde olup
aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal bir gövdeye sahiptir. Baş şahidesinin
üzeri, üçgen prizması şeklinde sonlanır. Yüzeydeki dokuz satırdan oluşan metin
kısmı dışında, herhangi bir süslemeye yer verilmemiştir (Foto.32, Şekil.16).
Yine aşağıdan yukarıya doğru hafif genişleyen prizmal bir gövdeye sahip
olan ayak taşı üzerinde, herhangi bir bezemeye yer verilmemiş, bunun da üzeri bir
sivri kemer ile sonlanmıştır.
Okunuşu:

Kitabe:

Hüve’l-baki

باكي-حو’ل
اه ايله زار كيالراك تازليغيمه دويماديم

ah ile zar kılarak tazeliğime doymadım

چون جل پيمانسى دولموش موراديم المادي م

çün ecel peymanesi dolmuş muradım almadım

ى اومر سورمديم-هاسرته فانى جيهاندا تول

hasrete fani cihanda tul-i ömr sürmedim

فيركاتا تاكدير بو ايميش تا زلدن بيلمديم

firkata takdir bu imiş ta ezelden bilmedim

نومان پاشا كريمسى ظادسي

Numan Paşa Kerimesi- zadesi

مرهومه شريفه فاتما حانيم

merhume Şerife Fatma Hanım

فاتيها-روهونا ال

۱۱۱۴ سنه

ruhuna el-fatiha
sene 1225

Foto. 32. 17 no’lu mezarın
baş şahidesi.

Şekil 16. 17 no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.
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Hüseyin Ağa’ya Ait 18 No’lu Mezartaşı:
Hüseyin Ağa’ya ait olduğu anlaşılan bu mezarın baş şahidesinde H.1232
(M.1817) yılı kayıtlıdır. 85x28x26x10 cm. ölçülerindeki bu şahidesi nin, aşağıdan
yukarıya doğru hafifçe genişleyen prizmal gövde üzeri, ortası yüksek dilimli
taraklı destar şeklinde sonlanmaktadır. Bir pehle üzerine oturtulan taşın
yüzeyinde, altı satırlık kitabe dışında herhangi bir süsleme bulunmamaktadır
(Foto.33, Şekil 17).
Aşağıdan yukarıya doğru hafif genişleyen prizmal gövdeye sahip olan
ayak taşı, stilize edilmiş, yuvarlak şekilli bitkisel bir başlık ile sonlanır. Başlığın
altındaki gövde kısmına bir selvi ağacı motifi işlenmiştir (Foto.34, Şekil 18).
Okunuşu:

Kitabe:

Fatiha

فاتيها
ظييارددن موراد بير دوادير

Ziyaredden murad bir duadır

بوكون بانا ايسه يارين سانادير

Bugün bana ise yarın sanadır

مرهوم وه ماغفور حامامجي

merhum ve mağfur Hamamcı

حوسيي ن آ غا ر وهونا
۱۳۱۴ سنه

Hüseyin Ağa ruhuna
sene 1232

Foto. 33. 18 no’lu mezarın baş
baş şahidesi.

Şekil 17. 18 no’lu mezarın
şahidesinin çizimi
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Foto.34. 19 no’lu mezarın ayak taşı Şekil 18. 19 no’lu mezarın ayak taşının çizimi.
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Abdullah Efendi’ye Ait 19 No’lu Mezartaşı:
H.1243 (M.1828) tarihli bu mezar taşı, 77x25x25x12 cm. ölçülerinde olup
cami hatibi Abdullah Efendi’ye aittir. Dikdörtgen prizması şeklinde bir gövdeye
sahip olan baş şahidesinin üzeri, çapraz sarılmış sarık biçimli bir başlıkla sonlanır.
Yedi satırdan oluşan metin dışında herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmaz
(Foto.35, Şekil 19). Aşağıdan yukarıya doğru hafif şekilde genişleyen prizmal
gövdeye sahip ayak taşı yüzeyleri de oldukça sadedir.
Okunuşu:

Kitabe:

Hüvel-baki

باكي-حول
مرهوم وه ماغفور ل هاج

merhum ve mağfur el hac

ى را ببى ال كافور-ال راهمت

el rahmet-i rabbi el gafur

ابو’ل فته صولتان مهمت

Ebu’l Feth Sultan Mehmed

جاميى شريفى هاتيبي

camii şerifi hatibi

آبدولاله افندى روهيچون

Abdullah Efendi ruhiçün
sene 1243

۳۱۱۴ سنه

Foto. 35. 19 no’lu mezarın baş
şahidesi.

Çiz. 19. 19 no’lu mezarın baş

şahidesinin çizimi.
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Mustafa’ya Ait 20 No’lu Mezartaşı:
H.1245 (M.1829) tarihli mezarın baş şahidesi, 47x20x18x10 cm. ölçülerinde
olup dikdörtgen prizması şeklindeki gövdeye sahip taşın, baş kısmı kırıktır.
Herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmayan kitabede, yatay silmelerle
birbirinden ayrılmış, üç satırlık yazı bulunmaktadır (Foto. 36). Bu mezara ait ayak
taşı bulunmamaktadır.
Kitabe:

Okunuşu:

مرهوم وه ماغفور

merhum ve mağfur

آلى آغا’نين اوغلو

Ali Ağa’nın oğlu

موستافا روهونا

Mustafa ruhuna

فاتيها- ال
۱۱۱۴

el-fatiha
1245

Foto.36. 20 no’lu mezarın baş şahidesi.

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------181

Muhammed Nureddin’e Ait 21 No’lu Mezartaşı:
H.1262 (M.1846) tarihli bu mezar taşı 72x21x16x11cm. ölçülerinde olup
cami hatibi olup Muhammed Nureddin Efendi’ye aittir. Dikdörtgen prizması
şeklindeki bir gövdeye sahip olan baş taşının üzeri, çapraz sarılmış sarık şeklinde
bir başlıkla sonlanmaktadır. Altı satırdan oluşan kitabeden başka mezar taşı
üzerinde herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmaz (Foto.37, Şekil 20). Ayak
taşının da büyük bir kısmı tahrip olmuştur.
Okunuşu:

Kitabe:

Fatiha

ف ا تي ه ا

Fatih Cami‘i şerifi

فاتيه جامي‘ى شريفي
سيييد-ى س-حاتيب

Hatib-i es-seyyid

ضين-موهاممد نور’د

Muhammed Nure’d-Din
Efendi ruhuna

افندى روهونا

sene 1262

۱۲۱۴ سنه

Foto. 37. 21 no’lu mezarın
baş şahidesi.

Şekil 20. 21. no’lu mezarın baş

şahidesinin çizimi.
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Hafız Yusuf’a Ait 22 No’lu Mezartaşı:
H.1272 (M.1856) tarihli bu mezar taşı, 137x32x20x14 cm. ölçülerindedir.
Aşağıdan yukarıya doğru hafif genişleyen ve kenarları dalgalandırılarak
hareketlendirilmiş olan baş şahidesi, çapraz sarılmış sarık şeklinde bir başlıkla
sonlanmaktadır. On iki satırdan ibaret kitabe, ince şeritlerle ayrılmış çapraz
kartuşlar içerisine yerleştirilmiş olup üzerinde herhangi bir süsleme unsuru yer
almaz. Taşın dibinde bir suluğa yer verilmiştir (Foto.38). Aşağıdan yukarıya doğru
prizmal şekilde genişleyen ayak taşı, baş şahidesinde olduğu gibi
dalgalandırılarak hareketlendirilmiştir. Üzerinde tüm gövdeyi kaplayan şekilde
kabartma hurma ağacına yer verilmiştir. Baş taşında olduğu gibi ayak taşının arka
kısmında da bir suluk bulunmaktadır (Foto. 39, Şekil 21).
Kitabe:
باكي- حول
چورلودا صولتان مهمد جامي...
نام-ى سانيسى يوسوف افندى ب-بو ايمام

حافيز ال كوران مكتبى هاواجسى دانا ايدي

ظوهد و تاكواسى ايبادت ايدى كآرى سوبه او شام
و كالب-نيجه هافيزالر يتيشتيردى هولوس
روهو شاد اولسون جيهاندا يلدى …نام
ى اجل كيلدى بكايا ريهلتي-كلدى چون واكت
نام-ى پاك راهمته كارك يلسين راببو’ل-جيسم

ى راهمت كريمى دوشدو تاريهى-كاتر

سالم-ى اوكبا اوال حافيز يوسوف’ا داروس-كاسر

فاتيهه-روهيچون ال
۱۱۱۴ سنه
ى- فى كورر...

Okunuşu:
Hüvel-baki
Çorlu’da Sultan Mehmed Cami …….
Bu imam-ı sanisi Yusuf Efendi be-nam
Hafızü’l-Kuran mektep hocası …. İdi
Zühd ü takvası ibadet idi kârı subh u şam
Nice hafızlar yetiştirdi hulus-u kalble
Ruhu şad olsun cihanda eyledi …nam
Geldi çün vakt-i ecel kıldı bekaya rıhleti
Cism-i pak rahmete gark eylesin rabbü’l-enam
Katre-i rahmet kerimi düştü tarih-i fevtine
Kasr-ı ukba ola Hafız Yusuf’a darüs-selam
ruhçün fatiha
sene 1272
fi-gurre-i …
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Foto. 38. 22 no’lu mezarın baş şahidesinin görünümü.

Foto.39. 22 no’lu mezarın ayak taşı Şekil 18. 21 no’lu mezarın ayak aşının çizimi
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Zeynep Hanım’a Ait 23 No’lu Mezartaşı:
H.1296 (M.1879) tarihli bu mezar taşı, 29x28x22x 9 cm. ölçülerindedir.
Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal bir gövdeye sahip olan baş şahidesi,
basık yuvarlak kemerle sonlanır. Bir pehle üzerine oturtulan taşın yüzeyinde,
dokuz satırdan oluşan kitabe bulunmakta, herhangi bir süsleme unsuruna yer
verilmemiştir (Foto.40, Şekil 22). Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal
şekilli ayak taşı üzerinde de bezemeye yer verilmemiş olup üzeri üçgen prizması
şeklinde sonlanır.
Okunuşu:

Kitabe:

Hüvel- baki

 باكي-حول
كازانليك كاساباسي

Kazanlık Kasabası

موهاجيرلريندن چورلو

Muhacirlerinden Çorlu
Orman memuru? hacı

ورمان ممورو ?هاجي

Keşver-zade Mehmet Efendi’nin

زاده مهمت افندي’نين-كشور
واليدسى مرهوم

validesi merhume

ظينپ حانيم’ين

Zeynep Hanım’ın

روهيچون فاتيها

ruhiçün fatiha

۲۱۱۴ سنه

sene 1296

Foto.40. 23 nolu mezarın baş
şahidesi.

Şekil 22. 23 nolu mezarın baş
şahidesinin çizimi.
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Emine Hanım’a Ait 24 No’lu Mezartaşı:
H.1313 (M.1895) tarihli mezara ait baş şahidesi; 96x40x26x10 cm.
ölçülerinde olup aşağıdan yukarıya doğru prizmal şekilde genişleyen bir forma
sahiptir. Üzeri, bir noktadan ışınsal şekilde dağılan stilize bitki yaprakları ile
sonlanmıştır. Altı satırdan oluşan kitabe kısmında yakarış ifadesinin bulunduğu
ilk satır ile tarih ibaresinin bulunduğu son satırda kartuşlar arasında, küçük
bezeme unsurlarına yer verilmiştir (Foto. 41, Şekil 23). Ayak taşının büyük bir
kısmı kırıktır.
Okunuşu:

Kitabe:

Hüve’l-baki

باكي-حو’ل
ظييارتت ن موراد بير دوادير

Ziyaretten murad bir duadır

بوكون بانا ايسه يارين سانادير

Bugün bana ise yarın sanadır

آهمد افندينين كريمسى مرهوم

Ahmed Efendinin kerimesi merhume

وه ماغفوره حاسان فوزي’نين

ve mağfure Hasan Fevzi’nin

هارمى امينه حانيمين روهونا

haremi Emine Hanımın ruhuna
fatiha

ف ا تي ه ا

sene 1313

۳۴۳۴ سنه

Foto.41. 24 no’lu mezarın baş
şahidesi.

Şekil 23. 24 no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.

186 ---------------------------------------------------------------------- Hamza Gündoğdu – Zeki Yılmaz

El Hac Halil Ağa’nın Zevcesi’ne Ait 25 No’lu Mezartaşı:
H.1313 (M.1895) tarihli bu mezara ait baş taşı, 97x29x24x9 cm.
ölçülerindedir. Aşağıdan yukarıya doğru hafif genişleyen prizmal gövdeye sahip
olan baş şahidesi üzeri, stilize bitkisel bir başlıkla sonlandırılmıştır. Kartuşlarla
sınırlandırılmış altı mısralık kitabede, yakarış ifadesi bulunmaz. Alınlık kısmında
çok kollu rozet ve bunun çevresini U şeklinde saran radyal bir süsleme tadır. Daha
sonraki dönemlerde baş taşı, betondan bir çerçeve üzerine oturtulmuştur (Foto. 42,
Şekil 24).
Aşağıdan yukarıya doğru hafifçe genişleyen ayak taşı üzeri, sivri kemerle
sonlandırılmış olup üzerinde herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir.
Okunuşu:

Kitabe:
كيمسيه باكى دغيلدير جيهان كولزارى كيم
ى كيروكار-من الينا … جناب

Kimseye baki değildir cihan gülzarı kim
men aleyna … cenab-ı girukar

صلويليلى ال حاج حاليل آغانين اولو زوجسي

Selvilili El Hac Halil Ağanın ölü zevcesi

ى دييار-ارجى اهيرى كلينجه ايلدى ترك

Erci ahiri gelince ildi terk-i diyar

ى وكات ييلى كچيردى اومرونو رام-هامس

hamse-i evkat yılı geçirdi ömrünü ram

 نهار-و-و تسبيه ايله مشكول ايدى ليل-زيكر

zikr-u tesbih ile meşgul idi leyl-u- nehar

فازيل سر’ا امما اولوب شيفاسى اونون

fazıl ser’a amma olub şifası onun

چشم شوكاتله نازار كيل اونا هم اوال يار

çeşm şevkatle nazar kıl ona hem ola yar

ى جوبارال يازوب تاريه موتينى جمال-شك

eşk-ı cubarla yazub tarih mevtini cemal

ى جننتته ايده ماهرم هانيم دايم كارار-كاسر

kasr-ı cennette ide mahrem hanım daim karar

۴۳۴  فا تيها-ال
رابييي ولول

el-fatiha 1313
rabiyyülevvel

Foto. 42. 25 nolu mezarın baş
Şekil 24. 25 nolu mezarın baş
şahidesi.
şahidesinin çizimi.
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Mustafa’ya Ait 26 No’lu Mezartaşı:
H.1316 (M.1898) tarihli Mustafa’ya ait bu mezar taşı, 98x32x25x11 cm.
ölçülerinde olup aşağıdan yukarıya doğru genişlemekte ve üzeri hamidi fes
şeklinde bir başlık ile sonlandırılmıştır. Yedi satırlık kitabe dışında, taşın üzerinde
herhangi bir bezeme unsuru yoktur (Foto. 43, Şekil 25). Bu mezarın ayak taşı da
bulunmamaktadır.
Okunuşu:

Kitabe:

Hüvel-Baki

باكي-حول
ظييارددن موراد بير دوادير

Ziyaredden murad bir duadır

بوكون بانا ايسه يارين سانادير

Bugün bana ise yarın sanadır

موهاممد كاهيانين...

…. Muhammed Kahyanın

وغلو مرهوم وه ماغفور

Oğlu merhum ve mağfur

فاتيها- موستافا روهونا ال

Mustafa ruhuna el-fatiha

۲۴۳۴ سنه

sene 1316

Foto.43. 26 no’lu mezarın baş
şahidesi.

Şekil 25. 26 no’lu mezarın baş

şahidesinin çizimi.
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Safiye Hanım’a Ait 27 No’lu Mezartaşı:
H.15 Recep 1320 (M.17.10,1902) tarihli Safiye Hanım’a ait bu mezar baş
taşı, 113x28x22x15x10 cm. ölçülerindedir. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen
prizmal gövdeye sahip olan baş şahidesinin üzeri, stilize bitkisel bir başlıkla
sonlandırılmıştır. Ortasından kırılmış ve iki parça halindeki taşın üzerinde, çapraz
kartuşlar içerisinde, dokuz satırlık kitabe bulunmaktadır (Foto.44). Bu mezarın
ayak taşı bulunmamaktadır.
Kitabe:
 باكي-حول هالالكول

Okunuşu:
Hüvel hallakul-baki

ظييارددن موراد بير دوادير

Ziyaredden murad bir duadır

بوكون بانا ايسه يارين سانادير

Bugün bana ise yarın sanadır

چورل و كاساباسى س اكي نلريندن

Çorlu Kasabası sakinlerinden

نالباند حاسان كالفانين

Nalband Hasan Kalfanın

حاج وسمان-زوجسى ال

zevcesi El-Hac Osman

كالفانين واليدسى مرهوم

Kalfanın validesi merhume

صيييده حانيمين ر وهو نا فاتيها
۱۱۳۴  رجپ۱۴ سنه

Seyyide Hanımın ruhuna fatiha
sene 15 recep 1320

Foto. 44. 27 no’lu mezarın baş şahidesi.
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İsmail Ağa’ya Ait 28 No’lu Mezartaşı:
H. 1321 (M.1903) tarihli mezar taşı, 94x32x25x8 cm. ölçülerindedir.
Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen bir gövdeye sahip olan baş şahidesinin üzeri,
Azizi fes başlıkla sonlandırılmıştır. Yedi satırdan ibaret kitabe, sağdan sola meyilli
şekilde yükselen kartuş içerisine yerleştirilmiş olup üzerinde herhangi bir süsleme
unsuruna rastlanmaz (Foto.45, Şekil 26).
Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen ayak taşı, üç dilimli bir başlıkla
sonlanmaktadır. Bunun dışında herhangi bir süs unsuruna rastlanmaz.
Okunuşu:

Kitabe:

Hüve-baki

باكى-حو
ظييارددن موراد ب ير دوادير

Ziyaredden murad bir duadır

بوكون بانا ايسه يارين سانادير

Bugün bana ise yarın sanadır

ضالديرماجى حاسان اوغلو

Daldırmacı Hasan oğlu

مرهوم ىسمايل آغانين

merhum İsmail Ağanın

روهيچون فاتي ها

ruhiçün fatiha

۴۱۳۴ سنه

sene 1321

Foto.45. 28 no’lu mezarın baş
şahidesi

Şekil 26. 28 no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.
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Bekarların Şahı Monla’ya Ait 29 No’lu Mezartaşı:
H. 1322 (M.1904) tarihli bu mezara ait baş taşı, 115x32x22x10 cm.
ölçülerinde prizmal şekilli olup üzerinde kimliği belirten isme yer verilmemiş,
ancak lakabı yazılıdır. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen baş şahidesinin üzeri,
yuvarlak bir kemerle sonlanır. Bunun üzeri koçbaşı şeklinde stilize yaprak
motiflerinden oluşan bir tepelikle süslüdür. Dokuz satırdan oluşan kitabe, yatay
konturlar halinde işlenmiştir. Taş, bir pehle üzerine oturtulmuş olup üzerinde
herhangi bir süslemeye rastlanmaz (Foto. 46, Şekil 27).
Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen ayak taşı, süslemesiz olup
kısmı topuz biçiminde sonlanmaktadır.
Okunuşu:

Kitabe:
 موت- اه مين’ل
چورلو كاساباسى ساكينلر
ايندن مرهوم و ماغفور ال

موهتاچ ايال راهمتى راببيهي’ل
بكآرالرين شاهى مونال

ah mine’l- mevt
Çorlu Kasabası sakinler
inden merhum ve mağfur
el muhtaç ila rahmeti rabbihi’l
Bekârların meşheri Monla

روهيچون هاك

ruhiçün hak

فاتيها- ليلالهى تآآل ال

lillahi teâlâ el-fatiha

۱۱۳۴ سنه
۱۱ ول

sene 1322
20 evvel

Foto.46. 29 no’lu mezarın baş
şahidesi.

Şekil 27. 29 no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.

başlık
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Necibe Hanım’a Ait 30 No’lu Mezartaşı:
H. 15 Eylül 1325 (M. 23.10.1907) tarihli Necibe Hanım’a ait mezarın baş taşı,
110x24x20x9 cm. ölçülerindedir. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen bu
şahidenin üzerinde stilize edilmiş bitkisel yapraklarla şekillendirilmiş yuvarlak bir
başlık tadır. Taş bir pehle üzerine oturtulmuş olup üzerinde sekiz satırlık kitabe
bulunmakta, bundan başka da herhangi bir bezemeye yer verilmemiştir (Foto.47).
Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen prizmal gövdeye sahip olan ve üzerinde
herhangi bir süsleme unsuru bulunmayan ayak taşının tepesi ise topuz şeklinde
bir başlık sonlandırılmıştır.
Kitabe:
باكي-حول

Okunuşu:
Hüvel-baki

چورلودا ساكين

Çorluda sakin

حاجى كاساب آه

Hacı kasab Ahmed

افندينين زوج

Efendinin zevcesi

ماغفور لها

mağfur leha

نجيبه حانيم’ين روهونا
فاتيها- ريزان ليلالهيل ال
۱۱۳۴ سنه
۱۴ ايلول

Necibe Hanım’ın ruhuna
rızaen lillahil el-fatiha
sene 1325
15 Eylül

Foto. 47. 30 no’lu mezarın baş şahidesi.
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Muhammed Abdi’ye 31No’lu Ait Mezartaşı:
H.1325 (M.1907) tarihli Muhammed Abdi’ye ait mezarın baş taşı, 97x27x15x13
cm. ölçülerindedir. Dikdörtgen prizması formlu bir gövdeye sahip olan baş
şahidesi, sarık biçimli başlık ile sonlandırılmıştır. Kitabesi dokuz satırdan
oluşmakta bunun dışında üzerinde herhangi bir süslemeye rastlanmaz. (Foto. 48,
Şekil 28).
Aşağıdan yukarıya doğru hafif genişleyen prizmal gövdeye sahip olan ayak
taşının üst bölümü tahrip olmuştur. Ayak taşı gövdesi üzerine tüm yüzeyi
kaplayacak şekilde, üzümlü asma ağacı motifi işlenmiştir (Foto. 49, Şekil 29).
Okunuşu:

Kitabe:

Hüvel hallakul-baki

باكي-حول هالالكول

نو جيوانيم كيتتى جننت باغينا كالدى
فيراكى واليدينين جانينا كنچليغيمه
دويماييپ مورادينا رمين

nev civanım gitti cennet bağına
Kaldı firakı valideynin canına
Gençliğime doymayıp muradına ermeyen

ى جينان-يا ايالهى يله مكآنين انين دار

Ya ilahi eyle mekânın anın dar-ı cinan

ى هودا-ضوشتو هاك ايچون بودور هوكم

Düştü hak içün budur hükm-i hüda

حوكمونه …موهاممد آبدوالزيز
ايله سيرين جننتي

Hükmüne …Muhammed Abdülaziz
eyle seyrin cenneti
sene 1325

۱۱۳۴ سنه

Foto. 48. 31no’lu mezarın baş
şahidesi.

Şekil 28. 31no’lu mezarın baş
şahidesinin çizimi.
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Foto. 49. 31 no’lu mezarın ayak taşı. Şekil 29. 31 no’lu mezarın ayak taşının çizimi.
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Ömer Şerif Bey’e Ait 32 No’lu Mezartaşı:
H.1328 (M.1910) tarihli mezar taşı, 145x30x24x13 cm. ölçülerinde olup
dikdörtgen prizması şeklinde gövdeye sahiptir. Baş şahidesinin üzeri, Azizi fes
tarzında bir başlık ile sonlanır. Taş yüzeyindeki on satırlık kitabe dışında,
herhangi bir bezemeye yer verilmemiştir (Foto.50, Şekil 30).
Dikdörtgen prizması şeklinde gövdeye sahip ayak taşının başlık kısmı
boğumlu bir topuz ile sonlandırılmış olup taş üzerinde herhangi bir bezeme
bulunmamaktadır.
Okunuşu:

Kitabe:

Hüvel-baki

باكى-حول
بنى كيل ماغفيرت يا راببى يزد

beni kıl mağfiret ya rabbi yezdan

كلوب كابريم زييارت دن ايهوان

gelub kabrim ziyaret eden ihvan

ده روهوما بير فاتي ها ايهسان

ede ruhuma bir fatiha ihsan

مرهوم وه ماغفور ايال راهمت

merhum ve mağfur ila rahmete

راببيهي’ل كافور چورلو اشرافيندان
حالي د آغا ظاده ومر شريف

rabbihi’l gafur Çorlu Eşrafından
Halid Ağa Zade Ömer Şerif

فاتيها- بك روهيچون ال

Bek ruhiçün el-fatiha

۱۱۳۴ فى سنه

fi sene 1328

Foto.50. 32 no’lu mezarın
baş şahidesi.

Şekil 30. 32 no’lu mezarın baş
baş şahidesinin çizimi.
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Değerlendirme ve Sonuç
İlk olarak, I. Murad Hüdavendigar (1359-1389) döneminde, 1357 yılında
fethedilen Çorlu, kısa bir süre sonra tekrar Bizanslıların eline geçmiştir. 17 1361
yılında tamamen Osmanlı topraklarına katılan şehir18 de, Fatih Sultan Mehmed
döneminde kaynaklarda H.857 (M.1453)’ye tarihlendirilen fakat kesin yapım yılı
bilinmeyen Fatih Camii ve Külliyesi inşa edilmiştir. Külliye birimlerinden
medrese ve hamam daha önceden ortadan kalkmış, cami ve çeşme ise çeşitli
onarımlarla günümüze gelebilmiştir.
Cami; doğu-batı ekseninde dikdörtgen planlı olup harim kısmının üzeri
düz ahşap tavan ile kapatılmıştır. Bu plan tipinin benzerlerini; Tekirdağ’daki
Güzelköy Camii’nde (XV.yy),19 Malkara Gazi Süleyman Paşa Camii
(H.758/M.1357),20 ve Hayrabolu Çelebi Sultan Mehmed Camii (H.822/M.1419)21
gibi Tekirdağ ve çevresindeki mabetlerde de görmek mümkündür. 22 Bu camilerin
tamamı sonraki dönemlerde geçirdikleri onarımlarla orijinal kimliklerini
kaybetmiş özellikle iç dekarasyonları bakımından batı etkili bir görünüm
kazanmışlardır.
Çorlu’daki Fatih Camii’nin mihrabı neoklasik üsluptaki alçı süslemeleri
bakımından Çanakkale Kurşunlu Camii (H.1265/M.1868), 23 Söke Hacı Ziya Bey
Camii (XVIII. yy. sonu, XIX. yy. başı),24 Burhaniye Koca Camii (1904-1911) ve
Bergama Yeni Camii (H.1229/M.1814) mihraplarıyla ortak özelliklere sahiptir.25
Fatih Cami haziresinde tarafımızdan 56 mezar taşı tespit edilmiş ise de
bunların birbirlerine benzeyen bazı örnekleri dikkate alınmadan 32’sinin tanıtımı
uygun görülmüştür.
Hazirede tespit edilen mezar taşlarından en erken tarihli olanı H.1022 (M.
1613), en geç olanı ise H.1328 (M.1910) yılına aittir. Tanıtılan 32 mezar taşından
12’si kadın, 18’i erkeklere aittir. Kırık ve tahrip olmuş 2 mezar taşının kimliği ve
içinde yatanların cinsiyetleri tespit edilememiştir.
Hazirede yer alan mezarlardan 29’unun ayak ve baş taşları direkt toprağa
gömülü, 2’si çatma lahit şeklinde, 1’isi de çerçeveli mezar halindedir. Çatma lahit
üzerine yer alan ayak ve baş taşları, sanduka cepheleriyle bütünlük içerisindedir.

Sema Şenkalasın, a.g.e., s. 18.
Sema Şenkalasın, a.g.e., s. 18-19; Şuaip Özer, a.g.m., s. 69.
19 Serap Ayhan, a.g.e., s.32.
20 Serap Ayhan, a.g.e., s. 30-31.
21 Serap Ayhan, a.g.e., s. 95.
22 Serap Ayhan, a.g.e., 135.
23 Örcün barışta, Osmanlı İmparatorluğu Geç Dönem Alçı İşlerinden Örnekler”, XV. Ortaçağ ve Türk
Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 19-21 Ekim 2011, Eskişehir, 2012, s.130.
24 Örcün Barışta, a.g.m., s.131.
25 Örcün Barışta, a.g.m., s. 133.
17
18
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Baş şahideleri mevcut olan toplam 32 mezar taşından 24’nün ayak taşı
bulunmaktadır.
Osmanlı toplumunda yaygın olan sarık ve kavuk tipi başlıklara, 1829
yılında II. Mahmud’un çıkardığı kanunla birlikte fes tipi başlıklar da eklenmiştir 26.
Günlük hayattaki bu kullanım, mezar taşlarına da yansımıştır. Kare ve dikdörtgen
prizmal ve silindirik formlu gövdelere sahip mezar taşlarını, başlık formlarına
göre ele aldığımızda; bunlarda 1’inin kaş kemerli, 1’inin yuvarlak kemerli, 3’ünün
üçgen prizmal şekilli, 1’inin silindirik, 6’sının bitkisel başlıklı, 4’ünün fes tipli,
5’inin kavuk şekilli, 4’ünün de sarık biçimli olmak üzere 8 farklı tipte oldukları
tespit edilmiştir. Fes, kavuk ve sarık tipi başlıkların kendi içlerinde de küçük
ayrıntılara sahip oldukları görülmektedir. Bunlar dışında 5 taşın başlıkları kırıktır.
Malzeme bakımından şahidelerin büyük bir kısmında taş kullanılmış
bazen mermer de tercih edilmiştir. İşlenmesi zor ve oldukça maliyetli olan ancak,
estetik açıdan daha çok tercih edilen mermer, dönemin ileri gelenlerinin
mezarlarında kullanılmıştır. Bu mezar taşlarının çoğunluğunun siparişler üzerine
İstanbul’da hazırlandıkları, işlendikleri anlaşılmaktadır.
Baş şahideleri üzerinde bulunan kitabe metinleri; yakarış, dua, kimlik
(unvan), dua isteme ve tarih kısımlarından oluşmaktadır27. En üstte ilk mısrada
genelde Allah’ın adının da geçtiği yakarış ifadeleri tadır. İncelenen mezar
taşlarında “ Hûve’l-bakî, el-bakî, hüve’l hallaku’l baki, hüve’l hayy-el ellezi la
yemut, ah minel mevt” gibi ifadeler dikkat çeker. 32 mezar taşından 19’unda
yakarış ifadesine yer verilmiştir. 13 taşta ise yakarış ifadesinin bulunması gereken
ilk kartuş da, El Fatiha, Fatiha, vefat el merhum, merhum ve mağfur vb. ifadelere
yer verilmiştir. En çok tercih edilen yakarış ifadesi 13 mezar taşında geçen
“Hüve’l-baki” olup en azı ise sadece 1 örnekte rastladığımız “Hüve’l Hayy-el
ellezi la yemut” ifadesidir.
Kitabelerde geçen meslek ve görev sıralamasına baktığımızda, hamamcı,
hatip, kasap, kayyum, kuran-mektep hocası, naib, nalband ve orman memuru gibi
ifadelerle de karşılaşmaktayız.
Kitabelerde karşılaştığımız lakap ve sülale adları ise; bekarların şahı,
daldırmacı hasan oğlu, seyyid süleyman-zade, kitapçı-zade, aşir efendi-zade,
numan paşa kerimesi-zadesi, kişver-zade, ebubekir-zade, halid ağa-zade,
molla/Monla-zade gibi unvanlar kullanılmıştır.
Bu mezar taşlarından, Çorlu’da yaşayan halkın bir kısmının buraya
nereden göç ettiklerini de öğrenmekteyiz. Buna göre bazılarının Aşiyan
Hans Peter Laquer, Hüve’l Baki İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, 1993, s.156;
Mehmet Lale, II. Mahmud Dönemi Kıyafet Alanında Yapılan Yenilikler, Süleyman Demirel
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006, s.2-37; Sedat
Baykaral, Uşak’ta Osmanlı Mezar Taşları, İzmir, 2016, s.239-262.
27 Hans Peter Laquer, a.g.e., 80-81.
26
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Yenikapılı, Bolu Sancağının Pençşembe Kazası, Selvili, Kazanlık Kasabası, Rencak
Kazası, Tokat’lı, Kırımlı yer adlarını kullanmaları dolasıyla bunların farklı
bölgelerden Çorlu’ya yerleştikleri anlaşılmaktadır.
Mezar taşlarında dua bölümünün altında hicri olarak ölüm tarihleri
belirtilmekte, az da olsa ay ve günün birlikte verildiği örnekler de mevcuttur. Bazı
mezar kitabelerinde hem hicri tarihin verildiği, hem de ebced olarak tarih
düşürüldüğü görülmektedir.
Haziredeki mezar taşlarında karşılaşılan süslemeler genelde, baş taşlarının
alınlık kısmında, ayak taşının gövde ve alınlık kısımlarında yoğunlaşmıştır.
Bezemeler daha çok sanduka, baş ve ayak taşı yüzeylerinde görülür. Birçok
örnekte ayak taşı sade tutulmuş, baş taşının gövde ve başlık yüzeyi bitkisel ve
geometrik motiflerle bezenmiştir. Kullanılan motifler kolye, madalya, selvi,
hurma, gül, asma dalları üzüm, stilize yapraklar ve daldan ibarettirler. Ayrıca Lale
Devri ve Barok dönem ile beraber Avrupa’dan alınan motifler de sevilerek
kullanılmıştır. Bu dönemin süslemeleri arasında yer alan kartuşlu, rozetli
süslemeler, kenger ve akant yaprakları ile “C” “S” kıvrımları, mezar taşlarında
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
3 nolu mezarın baş şahidesinin kavuk tipli başlığı üzerindeki sarkık alanda
iri bir gül motifi, (Foto. 51) açmış olarak tasvir edilmiştir. Gül motifi mezar
taşlarının başlık ve taşın tepelik kısımlarında yoğun olarak kullanılmış, Hz.
peygamberin ve tarikatların sembolü olarak anlamlandırılmıştır28.

Foto. 51. 3 no’lu mezarın baş şahidesinin üzerindeki gül motifi.

28

Halit Çal, a.g.m, s.321.
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Anadolu mezar taşlarında sıklıkla ve sevilerek kullanılan bir diğer motif
olan hurma ağacı, haziredeki mezar taşlarının sadece ikisinde kullanılmıştır.
İslami inançta Cennet meyvesi olarak bilinen hurma, mezar taşlarında yine aynı
amaçla yerini almıştır29. Bu motif 9 no’lu mezar (Foto. 52) lahdinin pehlesinde, baş
taşının alt, ayak taşı tüm yüzeyinde, gövdeyi dolduracak şekilde; 22 numaralı
mezarın ayak taşının tüm yüzeyinde dal ve yaprakları ile birlikte tasvir edilmiştir
(Foto. 53).

Foto. 52. 9 no’lu çatma lahidin ayak Foto. 53. 22 no’lu mezarın ayak taşı
taşı üzerinde bulunan hurma ağacı motifi

üzerinde bulunan hurma ağacı motifi

Fatih Cami haziresindeki mezar taşlarında görülen diğer bir motif ise,
üzümlü asmadır. Üzümlü asma motifi simgesel olarak, doğurganlığın ve
ölümsüzlüğü ifade eder.30 Asma motifi 31 nolu mezarın (Foto. 54) ayak taşı
üzerinde tadır. 15 no’lu mezarın (Foto. 55) sandukası üzerinde üzüm salkımları
kâse içerisinde verilmiştir.

29
30

Halit Çal,a.g.m., s.321.
Ömer Delikgöz-Fulya Alıç, “Osmanlı İstanbul’unda Bulunan Bazı Müslim ve Gayrimüslim
Mezarlıklarındaki Kimi Semboller”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.13,
2010,s.119.
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Foto. 54. 31 no’lu mezarın ayak taşı üzerinde bulunan
üzümlü asma motifinden görünüm.

Foto.55. 15 no’lu lahidin pehlesinde bulunan üzüm motiflerinde görünüm.
Yukarıda sözü edilen süsleme öğeleri bazen tek başına, bazen de bitkisel ya
da geometrik unsurlarla birlikte verilmiştir. Vazodan çıkan çiçekler ve kâse
içerisindeki meyve tasvirleri de bu kategoridendir.
Bu çalışmada, onarımlarla birlikte günümüze kadar sağlam şekilde
gelebilmiş Çorlu Fatih Camii haziresindeki mezar taşlarının malzeme, form, üslup
ve süsleme gibi özelliklerine dikkat çekmek istedik. Bunların asıl kaynağının
İstanbul olduğu, özellikle de çatma lahid tarzında olanların İstanbul ve çevre
illerde görülen örneklerle motif, üslup ve malzeme açısından büyük benzerlik
gösterdikleri dikkat çekmektedir. Başta Eyüp Sultan ve cami hazireleri (Foto.56)
olmak üzere bunların benzerlerine bol miktarda rastlamak mümkündür. Bu
açıdan mezar taşlarının aynı dönemde aynı üslup özellikleri gösterdikleri bir
realitedir. Çalışmamıza konu edilen örneklerde bazılarının mahalli üslupta sade,
basit yazı şekilleriyle süslendikleri, bazılarının da başkent üslubu (İstanbul)
taşıdıkları dikkatı çeker.
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Foto. 56. İstanbul ‘da bulunan lahid tipi mezar örneği.
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ÇEŞME KALESİNDE BULUNAN BEZEMELİ AYAKTAŞLARI
H. Kamil Biçici*
ÖZET
Çeşme Kalesinde Bulunan Bezemeli Ayaktaşları konulu bu çalışmada 35
mezar taşı, yer almıştır. Çeşme Kalesinde yer alan ayak mezar taşlarında tahmini
olarak bütün örnekler 18.yy.başı ile 19.yy. son çeyreği arasındadır. Örneklerin biri
hariç, diğerleri mermer malzemeden yapılmıştır. Çeşme Kalesi ayak mezar
taşlarının büyükten küçüğe doğru yükseklikleri 192 cm. ile 60 cm., genişlikleri 43
cm. ile 17 cm., kalınlıkları ise 12 ile 4.5 cm. arasında değişmektedir. Taşlar
dikdörtgene yakın gövdelidir. Ayaktaşlarının 30 tanesi sağlamdır. 5 örnek ise;
kırık, eksik veya aşınmış vaziyettedir. 35 mezar taşının hepsi kadınlara ait
mezarlar olabilir. Taşlar oyma, kazıma tekniği ile yapılmıştır. Süsleme konusu
olarak bitkisel, nesneli, geometrik bezeme unsurları kullanılmıştır.
Çeşme Kalesi ayak taşlarında yer alan bitkisel bezemeler; akantus, asma,
boruçiçeği, gül, horozibiği çiçeği, hurma, kalla, karanfil, kır çiçeği, kıvrık dal,
küpeçiçeği, menekşe, palmet, rozetçiçeği, servi, üzüm, yaprak ve yonca
motifleridir. Ayaktaşlarından 13 tanesinde geometrik bezeme görülmektedir. Bu
motifler baklava dilimi, burma, çarkıfelek, ışın çubuğu, Mühr-ü Süleyman ve su
yolu motifidir. Altı ayaktaşında kurdele, perde, püskül ve vazonun işlendiği
nesneli motifler dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mezar taşı, mezarlık, süsleme, bitkisel, geometrik

* Yrd. Doç. Dr. Gazi Ünv. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Teknikokullar/ 06500/
Ankara. E-mail: hurkamil@gazi.edu.tr
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DECORATED FOOT STONES OF CESME FORTRESS
ABSTRACT
This concerns, “Decorated Food stones of Cesme Fortress”. The dates of the
foot stone sare between 18.th-19.th centuries. Grave Stones were of marble except
one. The lenghts of the Stone sare between 192 cm.-60cm., their width sare
between 43 cm.-17 cm., their thicknesses are between 12 cm.-4.5 cm. 30 of foot
grave Stone sare in good condition. 5 samples are broken. 35 foot Stone sare of
women’s. Whiles carping was used for making grave Stone sare scarping, and
painting were used as the main decoration tecnique is seen on foot Stone with the
painting technique, inscriptions of Stones were coloured. Most of the inscription
sand decoration sare relieved. Decoration subjects seen on grave Stones are
phytomorphic, geometric, objective. Most of the floral decoration sare naturalistic.
Acanthus, vine, pipeflower, rose, date, kalla, clove, wildflower, curled branch,
fuchsia, violet, palmette, rosette flower, cypress, grape, leaf like a clover vegetable
elements, like baklava slice, torsion, passion flower, star of Solomon, river way as
well as geometric elements have been applied with liking on foot stones. Six
motifs attract attention with object motifs in which ribbons, curtains, tassels and
vases are processed.
Keywords: Gravestone, cemetery, decoration, floral, geometrical
A. Giriş
Çeşme İlçesi'nin merkezinde bulunan Kalenin içerisinden bakınca en güzel
şehir manzarasına sahip görülmeye değer tarihi ve kültürel varlıkların
sergilendiği yer şüphesiz Çeşme Kalesi'dir. Çeşme Kalesi’nde arkeolojiyi ve
denizcilik ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği müze tadır. Müzenin içerisinde
birbirinden değerli çok önemli tarihi ve kültürel eserler sergilenmektedir.
Geçmişte Roma, Bizans, Lidya ve Pers gibi birçok uygarlığın bu bölgeyi yerleşim
merkezi seçmesinden dolayı, müze salonlarında ve açık teşhirde; Erythrai Antik
Kenti'nde yapılan kazılardan çıkarılan ve Çeşme çevresinden ele geçen mermer
heykeller, pişmiş toprak figürinler, çanak çömlek, mimari elemanlar, batıklardan
çıkarılan amfora, çapa, demir ve bronz toplar, mancınık gülleleri, eski zeytin ezme
aletleri dikkat çekmektedir.2
Çeşme Kalesinde yaklaşık olarak 500-600 civarında, bütün veya parça halinde
Osmanlı dönemine tarihlendirebileceğimiz mezar taşı bulunmaktadır.
İncelediğimiz ayaktaşlarının baştaşları hangisidir, nerededir bilinmemektedir.
Çeşme Kalesinde ihtimal ayaktaşları ile baştaşlarının bazıları karışmış
2

Bkz.http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44103/izmir-cesme-muze-mudurlugu.html
(ET.03.09.2016).
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durumdadır. Kalede bulunan kitabeli olan mezar taşları başka bir yayında
değerlendirileceği için bu çalışma kapsamına alınmamıştır. Bu mezar taşları
muhtemelen 18-19. yüzyıllar arasına tarihleyebileceğimiz örneklerdir. Konumuz
olan süslemeli ayaktaşları Çeşme ilçesinde veya yakınında bulunan
mezarlıklardan, hazirelerden Çeşme Kalesine getirilmiş olan mezar taşlarıdır.
Kalede yer alan mezar taşlarının bazıları ya yerde, ya da taşların arkasında,
bitişiğinde duvara dayalı vaziyettedir. Ayrıca, bir kısmının da nispeten iyi
durumda olmadığı gözlenmiş toplam otuzbeşayaktaşı, incelenerek, çalışmamızda
yer almıştır (Tablo-I). İncelediğimiz ayak mezar taşlarında taşların üzerinde
kitabesi bulunmadığından Ege Bölgesinde benzer motiflere sahip mezar taşları
göz önüne alınarak ayaktaşlarının tahmini olarak yapılış tarihleri bulunmaya
çalışılmıştır. Ayaktaşlarında bitkisel konulu bazı tasvirlerde ise; stilize edilmiş
bitkisel motiflerin veya unsurların ele alınışı tanımı güçleştirdiğinden benzer
bitkisel örneklere göre tanımlar verilmeye çalışılmıştır.
B. Çeşme Kalesinde Bulunan Süslemeli Ayaktaşları:

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-1

Ç-1

19.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

119-28-7.5

Ç=Çeşme Kalesi
Şekil No: 1
Konu: Bitkisel (ağaç, boruçiçeği, kalla) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen ayak
mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Üst kısmı sivri kemer
biçimindedir. Mezar ayaktaşının gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru S ve C
biçiminde kıvrılarak yükselen, dallarında kalla ve boru çiçekleri, olan, bir ağaç
tasvir edilmiştir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-2

Ç-2

19.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

140-31-6

Şekil No: 2
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Konu: Bitkisel (akantus, karanfil, rozetçiçeği, yaprak), nesneli (vazo),
geometrik (baklava)motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Mezar ayaktaşının
gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru kaideli, iki bölümlü bir vazo içerisinden
yükselen, dallarında yapraklarla birlikte irice bir rozet çiçeği ve karanfili andıran
bir çiçeği olan ağaç tasvir edilmiştir. Vazonun içerinden çıkan dallar, yapraklar ve
çiçekler yana, sağa, sola ve üste doğru verilmişlerdir. Kaideli olan vazonun
gövdesinde tam ve yarım halde verilmiş rozet çiçekleri, gövdenin üst kısmına
akantuslar işlenmiştir. Ayrıca gövdenin üst bölümünde ve alt kaide kısmında
baklava dilimleriyle taranmış bölümler vardır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-3

Ç-3

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Kırık

Kadın

93-36-10

Şekil No: 3
Konu: Bitkisel (akantus, menekşe, yaprak) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Kırık ve eksik olan mezar
ayaktaşının gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru yükselen, üst kısmında üste ve
yanlara doğru çıkan akantuslar ve aralarında menekşeler, karşılıklı dizilmiş
dallarında ise; kalla çiçeği bulunan bir ağaç tasvir edilmiştir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-4

Ç-4

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Kırık

Kadın

78-29-7

Şekil No: 4
Konu: Bitkisel (ağaç, kırçiçeği, rozetçiçeği, yaprak) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Kırık ve eksik olan mezar
ayaktaşının gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru yükselen, yanlara sallanan ve
üste doğru giden dallarında kır çiçekleri, rozet çiçekleri ve yaprakları olan, bir
ağaç işlenmiştir.
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Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-5

Ç-5

19.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Eksik

Kadın

86-27-8

Şekil No: 5
Konu: Bitkisel (hurma), geometrik (su yolu) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Gövdesinin alt kısmı eksik
olan mezar ayaktaşının gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru yükselen, üst
dallarında birer hurma, alt kısımda ise yedişer hurmadan oluşan iki hurma
salkımı bulunan bir ağaç tasvir edilmiştir. Ağacın çevresini kıvrımlı verilmiş su
yolu motifi kuşatmıştır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-6

Ç-6

19.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Eksik

Kadın

73-32-10

Şekil No: 6
Konu: Bitkisel (hurma) motifi seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, üst ucu
sivri kemer biçiminde ele alınmış mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde
formludur. Gövdesinin üst ve alt kısmı eksik olan mezar ayaktaşının gövdesinde,
aşağıdan yukarıya doğru yükselen, üst dallarında ve alt dallarında karşılıklı
verilmiş üçer hurma salkımından oluşan bir hurma ağacı betimlenmiştir.

Dikdörtgen Gövdeli

Şekil No: 7

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Biçimi

19.yy. ortası

Türü

Muhtemel
Tarihi

Ç-7

Bugünkü
Durumu

Mezar taşı
No

Mezar Taşı No: Ç-7

Sağlam

Kadın

163-30.5-8
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Konu: Bitkisel (hurma), motifi seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Mezar ayaktaşının
gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru yükselen, ağacın üst dallarında iki tane
ikişer, gövdesinde iki tane yedişer ve ağacın alt iki yanında karşılıklı verilmiş
ikişer hurma salkımından meydana gelmiş bir hurma ağacı işlenmiştir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-8

Ç-8

19.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

147-30-10

Şekil No: 8
Konu: Bitkisel (hurma, kıvrık dal) motifi seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Mezar ayaktaşının
gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru yükselen, ağacın üst dallarında iki tane
birer, gövdesinin iki yanında iki tane dokuzar hurma salkımından meydana
gelmiş bir hurma ağacı işlenmiştir. Alttaki hurma salkımlarının altında S ve C
kıvrımı yapan birer kıvrık dal tasvir edilmiştir.

Dikdörtgen Gövdeli

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Biçimi

19.yy. ortası

Türü

Muhtemel
Tarihi

Ç-9

Bugünkü
Durumu

Mezar taşı
No

Mezar Taşı No: Ç-9

Eksik

Kadın

87-35-8

Şekil No: 9
Konu: Bitkisel (akantus, hurma) motif seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Gövdesi kırık ve eksik olan
mezar ayaktaşının gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru yükselen, üst dallarında
iki tane birer ve ağacın iki yanında sarkan dokuzar hurma salkımları bulunan bir
ağaç betimlenmiştir. Taşın üst kısmında stilize edilmiş barok ve rokoko etkili
akantus yaprakları bulunmaktadır. Ağacın alt kısmının iki yanında ağaçtan
bağımsız karşılıklı verilmiş hurma ağacı dalları tadır.
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Dikdörtgen Gövdeli

Ölçü:BoyEn-Kalınlık
(cm.)

Biçimi

19.yy. ortası

Türü

Muhtemel
Tarihi

Ç-10

Bugünkü
Durumu

Mezar taşı
No

Mezar Taşı No: Ç-10

Eksik

Kadın

78-32-8

Şekil No: 10
Konu: Bitkisel (hurma) motif seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Gövdesinin alt kısmı eksik
olan mezar ayaktaşının gövdesinde, aşağıdan yukarıya doğru yükselen, üst
dallarında üçer ve alt dallarında karşılıklı verilmiş altışar hurma salkımından
oluşan bir hurma ağacı betimlenmiştir. Dallar gövdenin alt kısmında alta doğru
kıvrılmakta, üstte ise; dallar üste doğru gitmektedir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-11

Ç-11

19.yy. başı

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

147-32-11.5

Şekil No: 11
Konu: Bitkisel (akantus, gül, kıvrık dal, küpeçiçeği, yaprak) nesneli (vazo)
motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Ayaktaşının alt kısmından
itibaren C ve S kıvrımı yaparak saran büyük bir dal göze çarpmaktadır. Daldan
çıkan küçük dalların ucunda küpe çiçekleri, yaprak gibi bitkisel motifler dikkat
çekmektedir. Taşın üst kısmının merkezinde iki kulplu, kaideli, yüzeyi bitkisel
unsurlarla süslenmiş bir vazo göze çarpmaktadır. Vazonun üstünde güller,
akantuslar tadır.
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Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-12

Ç-12

19.yy. başı

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

127-31-7

Şekil No: 12
Konu: Bitkisel (kıvrık dal, küpe çiçeği, yaprak) nesneli (kurdele) motifler
seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Ayaktaşının alt kısmından
itibaren üst bölüme doğru giderek C ve S kıvrımı yaparak saran karşılıklı birer
büyük bir dal göze çarpmaktadır. Daldan çıkan sağa sola doğru sallanan küçük
dalların ucunda küpe çiçekleri, yaprak gibi bitkisel unsurlar dikkat çekmektedir.
İki kıvrık dal taşın alt kısmında bir kurdeleyle birbirine bağlanmış durumdadır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-13

Ç-13

19.yy. başıı

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

175-31-7

Şekil No: 13
Konu: Bitkisel (akantus, kıvrıkdal, küpe çiçekleri), nesneli(kurdele),
geometrik (su yolu)motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Ayaktaşının alt kısmından
itibaren üst bölüme doğru giderek C ve S kıvrımı yapan büyük bir dal göze
çarpmaktadır. Dalın alt kısmında iki yerde kurdelelerle sarılı vaziyettedir. Daldan
çıkan sağa sola doğru sallanan, üste doğru giden küçük dalların ucunda küpe
çiçekleri, yaprak gibi bitkisel unsurlar dikkat çekmektedir. Taşın üst kısmında iki
yana ve üste doğru giden akantus yaprakları dikkat çekmektedir. Akantus
yapraklarının altında bulunan su yolu taşın etrafını dört yandan kuşatmaktadır.
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Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-14

Ç-14

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

146-32-7

Şekil No: 14
Konu: Bitkisel (asma, kıvrıkdal, üzüm) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Ayaktaşının alt kısmından
itibaren C ve S kıvrımı yaparak taşın üst bölümüne doğru giden karşılıklı iki
büyük dal göze çarpmaktadır. İki dalın üzerinde asma yaprakları ve üzüm
salkımları dikkat çekmektedir.

Dikdörtgen Gövdeli

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Biçimi

19.yy. ortası

Türü

Muhtemel
Tarihi

Ç-15

Bugünkü
Durumu

Mezar taşı
No

Mezar Taşı No: Ç-15

Sağlam

Kadın

126-31-9

Şekil No: 15
Konu: Bitkisel (kıvrık dal, yaprak), nesneli (kurdele) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Ayaktaşının alt kısmından
itibaren üst bölüme doğru giderek C ve S kıvrımı yapan karşılıklı iki büyük dal
göze çarpmaktadır. Daldan çıkan sağa sola doğru sallanan küçük dalların ucunda
yaprak gibi bitkisel unsurlar dikkat çekmektedir. İki kıvrık dal taşın alt kısmında
bir kurdeleyle birbirine bağlanmış şekildedir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-16

Ç-16

19.yy. başı

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

77-27-8

Şekil No: 16

212 ------------------------------------------------------------------------------------------- H. Kamil Biçici

Konu: Bitkisel (boru çiçeği, kala, kıvrık dal) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Ayaktaşının sağ
alt
kısmından itibaren C ve S kıvrımı yaparak üste doğru giden büyük bir kıvrık dal
göze çarpmaktadır. Kıvrık daldan iki yana ve üste doğru kıvrılarak çıkan dalların
ucunda kalla çiçeği ve boru çiçeği bitkisel motifler bulunmaktadır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-17

Ç-17

18.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Eksik

Kadın

84-24-8

Şekil No: 17
Konu: Bitkisel (gül, rozet çiçeği) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen üst
bölümü üç dilimli, kırık ve eksik olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın
gövde formludur. Taşın üst tepelik kısmına istiridye veya yarım rozet çiçeği
diyebileceğimiz bir motif yerleştirilmiştir. Rozet çiçeği motifinin içerisinde
çarkıfelek veya tomurcuk şeklinde bir gül işlenmiştir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-18

Ç-18

19.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

192-40-9

Şekil No: 18
Konu: Bitkisel (kıvrık dal, menekşe, servi), nesneli (perde, püskül),
geometrik (ışın şuası) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, üst
bölümü sivri kemer biçiminde olan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın
gövde formludur. Taşın yüzeyine bir servi ağacı işlenmiştir. Servi ağacının içi belli
aralıklarla yerleştiren palmeti andıran motiflerle ele alınmıştır. Servinin en üst ucu
sağa doğru kıvrıktır. Ağacın her iki yanından çıkan kıvrık dalın
üzerine
menekşeyi hatırlatan çiçek motifleri karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Taşın en üst
kısmında bir ışın şuası, onun altında iki tane ikişer püskülü bulunan perde motifi
dikkat çekmektedir.
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Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-19

Ç-19

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

128-30-6

Şekil No: 19
Konu: Bitkisel (horoz ibiği çiçeği, servi) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üst bölümü sivri kemer şeklinde olup, gövdesi de dikdörtgene yakın gövde
formludur. Yanlardan yukarıya doğru gittikçe incelen bir servi ağacı kazılarak
işlenmiştir. Servi ağacının içi karşılıklı belli aralıkla atılan çizgilerle taralıdır.
Servinin en üst ucu sola doğru kıvrıktır. Ağacın gövdesinin her iki yanından çıkan
dal üzerine, birer horoz ibiği çiçeği motifi karşılıklı olarak yerleştirilmiştir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-20

Ç-20

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

173-37-8

Şekil No: 20
Konu: Bitkisel (horoz ibiği çiçeği, palmet, servi, yonca), geometrik (ışın
şuası) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üstü sivri kemer biçiminde, gövdesi ise, dikdörtgene yakın gövde
formludur. Ayaktaşının merkezine yukarıya doğru gittikçe incelen bir servi ağacı
kazılarak işlenmiştir. Servi ağacının içi karşılıklı belli aralıkla atılan çizgilerle
taralıdır. Servinin en üst ucu sağa doğru kıvrıktır. Ağacın gövdesinin ortasında
her iki yanından çıkan dal üzerine, birer horoz ibiği çiçeği motifi karşılıklı olarak
yerleştirilmiştir. Horoz ibiği çiçeğinin üstündeki yandan çıkan iki dal üzerinde
birer palmet, servinin alt iki yanından çıkan iki dal üzerine ise, birer üç yapraklı
yonca motifi tasvir edilmiştir. Taşın en üst ucunun altında bir ışın şuası motifi
bulunmaktadır.
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Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-21

Ç-21

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

163-35-7

Şekil No:21
Konu: Bitkisel (horoz ibiği çiçeği, kırçiçeği, servi) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üst kısmı sivri kemer şeklinde olup, gövdesi dikdörtgene yakın gövde
formlu ele alınmıştır. Yanlardan yukarıya doğru gittikçe incelen bir servi ağacı
kazıma tekniğiyle yapılmış, içi testere dişi şeklinde işlenmiştir. Servinin en üst ucu
sağa doğru kıvrıktır. Ağacın gövdesinin üst her iki yanında bulunan dal üzerine,
birer horoz ibiği çiçeği motifi karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Servi ağacının alt
iki yanından karşılıklı çıkan birer dal üzerine stilize olmuş bir kır çiçeği
betimlenmiştir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-22

Ç-22

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

142-29-10

Şekil No: 22
Konu: Bitkisel (kır çiçeği, kıvrıkdal, servi, yaprak) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üstü sivri kemer şeklinde ele alınmış olup, gövdesi dikdörtgene yakın
gövde formludur. Ayaktaşında aşağıya doğru gittikçe kalınlaşan bir servi ağacı
taşa işlenmiştir. Servi ağacının içi V veya onbaşı nişanı şeklinde taralıdır. Servinin
en üst ucu kıvrık olmayıp, üste doğru gitmektedir. Ağacın gövdesinden bağımsız
olarak çıkan, kesişen kıvrık dallar üzerine kır çiçekleri ve yaprak motifleri
karşılıklı olarak yerleştirilmiştir.
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Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-23

Ç-23

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

151-37-6.5

Şekil No: 23
Konu: Bitkisel (kıvrık dal, menekşe, servi), geometrik (ışın şuası) motifler
seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üst bölümü sivri kemer şeklinde, gövdesi de dikdörtgene yakın gövde
formludur. Ayaktaşının merkezinde aşağıya doğru gittikçe kalınlaşan bir servi
ağacı kazılarak işlenmiştir. Servinin en üst ucu sağa doğru kıvrıktır. Ağacın
gövdesinden bağımsız olarak her iki yanından çıkan ağaçla ve birbiriyle kesişen
kıvrık dal üzerine menekşe motifleri karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Taşın üst
ucunun altına bir ışın şuası motifi betimlenmiştir.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-24

Ç-24

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

90-17-8

Şekil No: 24
Konu: Bitkisel (servi) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üst kısmı sivri kemer şeklinde, gövdesi de dikdörtgene yakın gövde
formludur. Ayaktaşının merkezine aşağıya doğru gittikçe kalınlaşan bir servi
ağacı kazılarak işlenmiştir. Servi ağacının içi belli aralıklarla palmeti hatırlatır
şekilde bir motifle ele alınmıştır. Servinin en üst ucu sağa doğru kıvrıktır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-25

Ç-25

19.yy. sonu

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

171-28-6

Şekil No: 25
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Konu: Bitkisel (servi) motif seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üst kısmı sivri kemeri andırır biçimde, gövdesi de dikdörtgene yakın
gövde formlu yapılmıştır. Ayaktaşının merkezinde aşağıya doğru gittikçe
kalınlaşan bir servi ağacı kazılarak işlenmiştir. Servi ağacının içi belli aralıklarla
palmeti hatırlatır şekilde bir motifle birlikte ele alınmıştır. Servinin en üst ucu sağa
doğru kıvrıktır.

Dikdörtgen Gövdeli

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Biçimi

19.yy. sonu

Türü

Muhtemel
Tarihi

Ç-26

Bugünkü
Durumu

Mezar taşı
No

Mezar Taşı No: Ç-26

Sağlam

Kadın

119-33-7

Şekil No: 26
Konu: Bitkisel (servi), geometrik (ışın şuası) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üst kısmı sivri kemeri hatırlatır şekilde, gövdesi de dikdörtgene yakın
gövde biçiminde ele alınmıştır. Ayaktaşının merkezine aşağıya doğru gittikçe
kalınlaşan bir servi ağacı kazılarak işlenmiştir. Servinin en üst ucu sağa doğru
kıvrıktır. Taşın üst ucunda bir ışın şuası motifi dikkat çekmektedir.

Dikdörtgen Gövdeli

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Biçimi

19.yy. ortası

Türü

Muhtemel
Tarihi

Ç-27

Bugünkü
Durumu

Mezar taşı
No

Mezar Taşı No: Ç-27

Sağlam

Kadın

166-40-9

Şekil No: 27
Konu: Bitkisel (asma, kalla, kıvrıkdal, servi, üzüm) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Yanlardan aşağıya doğru
gittikçe kalınlaşan bir servi ağacı işlenmiştir. Servi ağacının içi belli aralıklarla
taralıdır. Servinin en üst ucu sola doğru kıvrıktır. Ağacın gövdesinin bitişiğinden
çıkan S ve C kıvrımı yapan kıvrık dal üzerine toplam dört adet üzüm salkımı ve
kallaçiçekleri motifi yerleştirilmiştir.
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Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-28

Ç-28

19.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

85-26-7

Şekil No: 28
Konu: Bitkisel (asma, kalla, kıvrıkdal, servi, üzüm) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üst bölümü sivri kemer biçiminde, gövdesi de dikdörtgene yakın gövde
formludur. Yanlardan aşağıya doğru gittikçe kalınlaşan bir servi ağacı işlenmiştir.
Servi ağacının içi belli aralıklarla taralıdır. Servinin en üst ucu sola doğru kıvrıktır.
Ağacın gövdesinin bitişiğinden çıkan S ve C kıvrımı yapan kıvrık dal üzerinde
toplam altı adet üzüm salkımı, asma yaprakları ve kalla çiçeği motifi
bulunmaktadır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-29

Ç-29

19.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

127-43-6

Şekil No: 29
Konu: Bitkisel (asma, kırçiçeği, kıvrıkdal, servi, üzüm), geometrik (burma)
motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Yanlardan aşağıya doğru
gittikçe incelen bir servi ağacı kazılarak işlenmiştir. Servi ağacının içi V veya
onbaşı nişanı şeklinde taralıdır. Servinin en üst kıvrık olmayıp, üste doğru düz
gitmektedir. Ağacın gövdesine bitişik olarak her iki yanından çıkan birbirleriyle
kesişen S ve C kıvrımlı kıvrık dallar üzerine, asma, üzüm salkımları, kır çiçekleri
karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Taşın üst kısmında kıvrık dallar birleşerek bir
vazo şeklini almıştır. Taşın gövdesinin iki uzun yan kenarına burma motifi
betimlenmiştir.

218 ------------------------------------------------------------------------------------------- H. Kamil Biçici

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-30

Ç-30

18.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Kırık

Kadın

60-21-6

Şekil No: 30
Konu: Geometrik (çarkı felek) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının üst bölümü sivri kemeri andırır şekilde ve gövdesi de dikdörtgene yakın
gövde formludur. Taşın üst kısmında dairesel şekil içerisinde onyedi dilimli bir
çarkıfelek motifi tadır. Taşın bir kısmı kırık ve eksik durumdadır.

Dikdörtgen Gövdeli

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Biçimi

18.yy. ortası

Türü

Muhtemel
Tarihi

Ç-31

Bugünkü
Durumu

Mezar taşı
No

Mezar Taşı No: Ç-31

Kırık

Kadın

134-25-7

Şekil No: 31
Konu: Geometrik (çarkıfelek) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmındaki çıkıntı
kırık olup, altta dairesel bir şekil içerisinde yirmi dilime ayrılmış çarkıfelek motifi
bulunmaktadır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-32

Ç-32

18.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Eksik

Kadın

62-23.5-4.5

Şekil No: 32
Konu: Geometrik (çarkıfelek) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, en üstte
sivri bir çıkıntısı bulunan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde
formludur. Taşın üst kısmının az altında çarkıfelek motifi tadır. Taşın alt kısmı
kırık ve eksik durumdadır.
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Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-33

Ç-33

19.yy. başı

Dikdörtgen Gövdeli

Eksik

Kadın

70-23-12

Şekil No: 33
Konu: Geometrik (çarkıfelek) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen kırmızı
renkli mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst
kısmında çarkıfelek motifi göze çarpmaktadır. Çarkıfelek motifi ince bir kazımayla
taşa işlenmiştir. Taşın alt kısmı eksik ve kırıktır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-34

Ç-34

18.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

60-22.5-7.5

Şekil No: 34
Konu: Geometrik (Mühr-ü Süleyman) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen, sivri
kemeri andıran üst kısmı bulunan mezar taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde
formludur. Taşın üst kısmında dairesel bir formun içerisinde Mühr-ü Süleyman
motifi göze çarpmaktadır.

Mezar taşı
No

Muhtemel
Tarihi

Biçimi

Bugünkü
Durumu

Türü

Ölçü:BoyEnKalınlık
(cm.)

Mezar Taşı No: Ç-35

Ç-35

18.yy. ortası

Dikdörtgen Gövdeli

Sağlam

Kadın

104-22-7

Şekil No: 35
Konu: Geometrik (Mühr-ü Süleyman) motifler seçilmiştir.
Tanım ve Kompozisyon: Alttan üste doğru gidildikçe genişleyen mezar
taşının gövdesi dikdörtgene yakın gövde formludur. Taşın üst kısmında yıldız
çiçeğini de hatırlatan stilize olmuş madalyon içerisinde bir altı dilimli veya kollu
Mühr-ü Süleyman motifi dikkat çekmektedir.
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C. Değerlendirme: İzmir ilinin Çeşme ilçesinin Çeşme Kalesinde bulunan
toplam 35 süslemeli (bitkisel, geometrik ve nesneli) ayak mezar taşı incelenmiştir.
Çeşme ayaktaşlarında bütün örnekler yapım ve süsleme tekniklerinden oyma ve
kazıma tekniğiyle yapılmıştır. Ayak taşlarında ortaya çıkan dört örneğin
süslemesi kazıma tekniğiyle yapılmıştır (Ç-8,20,21,26).
Mezar taşlarında incelediğimiz tarihsiz örnekler 18.yüzyıl başı ile 19.yüzyıl
son çeyreği arasında yapılmış olabileceği düşünülebilir. Ondört ayaktaşı kırık ve
eksik olup, hasar görmüş vaziyettedir (Ç-3,4,5,6,9,10,11,16,17,30,31,32,33,34).
Çeşme Kalesi ayak mezar taşlarının büyükten küçüğe doğru yükseklikleri 192 cm.
ile 60 cm., genişlikleri 43 cm. ile 17 cm., kalınlıkları ise 12 ile 4.5 cm. arasında
değişmektedir. Araştırılan 35 örneğin kırmızı renkli taştan yapılmış bir ayaktaşı
haricinde diğer bütün örneklerin hepsinde mermer malzeme kullanılmıştır.
Mezarlıklarda karşımıza çıkan mezar taşlarından hepsi dikdörtgene yakın
gövdelidir. Dikdörtgen gövdeli mezar taşları kendi arasında tepelik biçimine göre
ayrılmaktadır. Sivri kemere yakın biçiminde tepelikli ayaktaşı otuz tane, yuvarlak
kemere yakın biçimli tepelikli dört tane (Ç-3,9,11,13), tepelik kısmı dilimli veya üç
parça çıkıntılı olup, dilimli formlu diye adlandırılan mezar taşı bir tane (Ç-17)
karşımıza çıkmaktadır. Mezar taşlarında bezeme örnekleri bitkisel, geometrik ve
nesneli bezeme şeklindedir.
Bezeme çeşitlerinin hepsinin birarada kullanıldığı karışık örnekler olduğu
gibi hurma, servi, çarkıfelek, Mühr-ü Süleyman gibi tek konulu bezemelerde
karşımıza çıkmaktadır.
Çeşme Kalesi ayak mezartaşlarında yer alan bitkisel bezemeler Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinde mezartaşlarında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin akantus3,
3

Bkz. Hakkı Acun, Tüm Yönleri ile Çapanoğlu ve Eserleri, Ankara 2005, s. 375, 380, 383, 385, 427, 458;
H. Örcün Barışta, “Göynük Akşemsettin Türbesi Haziresindeki Bitkisel Bezemeli Kadın Mezar
Taşları”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları Toplantısı, Sanat Tarihi Sempozyumu 8-10 Nisan
2002, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2002a , s.126-135; H. Kamil Biçici, Manisa Gördes’te Bulunan
Osmanlı Dönemi Süslemeli Mezar Taşları, G.Ü. Sos. Bil. Ens. (Basılmamış Doktora tezi), Ankara
2004, s.768-769; H. Kamil Biçici, "Gördes'te Bulunan Mimari Bezemeli Mezar Taşı İşçiliğinden
Bazı Örnekler", Manas Ünv. Sos. Bil. Der., Kırgızistan-Türkiye Manas Ünv. Yay. 66, sayı:13, Bişkek
2005, s. 2,3,7,14; H. Kamil Biçici, "Manisa Müzesinde Teşhirde Bulunan Osmanlı Mezar
Taşlarından Örnekler”, Uluçam Armağanı, Van Çevre ve Kültür Derneği Yay., Ankara, Mayıs
2008a, s.67-70; H. Kamil Biçici, "Safranbolu Yörük Köyü Mezarlığında Bulunan Süslemeli Mezar
Taşları", Manas Üniversitesi, Sos. Bil. Der., Sayı.20, Bişkek, 2008b, s.313; H. Kamil Biçici, “Tire
Müzesinde Bulunan Süslemeli Mezar Taşlarından Bazı Örnekler (XVIII-XIX. yy.)”, A.Ü. İlahiyat
Fak.Der. C. 50, S. 1, Ankara 2009a, s.131; H. Kamil Biçici, “Tire Asri Mezarlığında Bulunan
Cumhuriyet Dönemi Lahitli ve Lahit Görünümlü Mezar Taşlarından Örnekler”, Genç Bilim
Adamları Sempozyumu, 6 Mayıs 2009, Fen-Ed. Fak. Gazi Ünv. Sos. Bil. Fak., Ankara 2009b, s. 491495; A.N. Galitekin, Kocaeli Ereğli Beldesi Kitabeleri, Ereğli Bel.Kül.Yay.1, İstanbul 2001, s.55,57,61;
H. Kara, Ş. Danışık, Konya Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Meram Bel.Kül.Yay., Konya 2005,
s.174-177; S. Sadi Kucur, “Üsküdar Nalçacı Şeyh Halil Efendi Tekkesi Haziresi Mezar Taşları”,
Uluslar arası Üsküdar Sempozyumu, 1-5 Kasım 2007, Bildiriler, C.II, Üsküdar Bel. Yay., İstanbul 2007,
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asma4, boruçiçeği, gül5, horozibiğiçiçeği6, hurma7, kalla8, karanfil9, kır çiçeği, kıvrık
dal10, küpeçiçeği11, menekşe12, palmet13, rozetçiçeği14, servi15, üzüm16, yaprak ve
yonca motifleridir.
s. 361-362,366-368; Hakkı Önkal, Birgi Karaoğlu Cami Haziresindeki Mezar Taşları”, Prof. Dr.
Yılmaz Önge Armağanı, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmalar Merkezi, Konya 1993, s.136137; A. Tibet ve diğerleri, “Stelae Turcicae, VIII. Yenikapı Mevlevihanesi Haziresi”, İslam
Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri, T.T.K. Yay. C.I, Ankara 1996, s. 235,243,259; Ahmet
Semih Torun, “Şeyh Muhammed Murad-ı Buhari Tekkesi Haziresi Üzerine Bir Değerlendirme”,
Vakıflar Dergisi, S.34, Aralık, Ankara 2010, s.154,157;NecmiÜlker, “Balıkesir Şeyh Lütfullah Camii
Haziresi Mezar Kitabeleri (XVIII- XX. Yüzyıl), VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-1
Haziran 1990, Ankara 1991 , s.457-476; Necmi Ülker, Tire’de Osmanlı Dönemi Türk Kitabeleri ”,
Türk Kültüründe Tire, T. Diyanet Vakfı Yay.,Ankara 1994, s.102, res.6,19; Ali Yardım, Alanya
Kitabeleri, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 2002, s. 187, 207, 208, 225, 228, 249, 258, 270, 282,
283, 284, 286, 288, 295, 345, 346, 348.
4 Bkz. Biçici, 2004, a.g.t., s. 770; Abdülhamid Tüfekçioğlu, “Balıkesir ve Yöresinde 2001 Yılı
Araştırmaları, Mezar Taşları”, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları Toplantısı ve Sanat Tarihi
Sempozyumu (8-10 Nisan 2002) Bildiriler, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2002 , s. 769; Necmi Ülker,
“Ege Bölgesi Osmanlı Devri Mezartaşları”, Osmanlı, c. IX, YTY, Ankara 1999, s. 236.
5 Bkz. H. Örcün Barışta, “Eyüp’te Bazı Çocuk Mezar Taşları”, I. Eyüpsultan Sempozyumu, Tebliğler,
Eyüpsultan Bel. Kül. Yay. 7, İstanbul 1997, s. 179; H. Örcün Barışta, “Eyüpsultan Cafer Paşa
Türbesi ve Mezar Taşı Süslemeleri Üzerine”, Tarihi Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüpsultan
Sempozyumu, Tebliğler, 5-7 Mayıs 2000, İstanbul 2000 , s.269; Barışta, 2002a, a.g.m., s. 126,128; H.
Örcün Barışta, “Göynük Akşemsettin Türbesi Haziresindeki Mezar Taşları”, 9.Araştırma Sonuçları
Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2001, Kültür Bakanlığı Yayınları, I.c. Ankara 2002b, s.119; H. Kamil
Biçici, Eyüpsultan Vusuli Efendi Türbesi Haziresi”, Tarihi Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan
Sempozyumu, Tebliğler, 28-30 Mayıs 1999, İstanbul 2000, s.493;Vildan Çetintaş, “İstanbul
Eyüpsultan Hazreti Halid Türbesi Haziresinde Yer Alan Mezar Taşları Konulu Tezlerin
Değerlendirilmesi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu, Tebliğler, 28 -30 Mayıs
1999, Eyüp Belediyesi, İstanbul 2000, s.376; Aziz Doğanay, “ Eyüpsultan Camii Civarındaki Bazı
Mezarların Natüralist Üslupta Klasik Devir Süslemeleri”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II.
Eyüpsultan Sempozyumu, Tebliğler, 8-10 Mayıs 1998,, Eyüp Belediyesi, İstanbul 1998 , s.260-267;
Hans Peter Laquer, “Osmanlı Mezar Taşlarının Süslemesinde Bitkisel Motifler”, Suut Kemal
Yetkin’e Armağan, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1984 , s.265.
6 Bkz. Biçici, 2009a, a.g.m., s.131; Gül Tunçel ,Batı Anadolu Bölgesinde Cami Tasvirli Mezartaşları,
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989, s.101-102,202-203.
7 Bkz.Barışta, 1997, a.g.m., s.177 ; Barışta, 2000, a.g.m., s.260-261; H.K. Biçici, “Muğla Ortakent’te
Bulunan Osmanlı Dönemi Süslemeli Mezar Taşları-II”, JASS, The Journal of Academic Social Science
Studies International Journal of Social Science, C.6, S. 2, Lorient/Fransa, February, 2013, s. 1396;
Çetintaş, 2000, a.g.m., s.376; Laquer, 1984, a.g.m., s.267.
8 Bkz.Biçici, 2004, a.g.t., s.773 ; Biçici, 2013, a.g.m., s.1396; Necmi Ülker, “İzmir’in Pınarbaşı Mezar
Kitabeleri I (XVIII-XIX. yüzyıl)”, II. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 16-20 Nisan 1984, Ankara 1985,
s. 12-13; Necmi Ülker, İzmir Yağhanelerdeki Bektaşi Mezar Kitabeleri (XIX ve XX yüzyıl)”, IV.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, 26-30 Mayıs 1986, Ankara 1987 , s. 18, 21, res. 20,26.
9
Bkz. Barışta, 2000, a.g.m., s.263.
10 Bkz.Acun, 2005, a.g.e., s.524-525 ;Günnur Aydoğdu, Amasya Mezar Taşları, Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
1997, s. 243; Beyhan Karamağaralı, Ahlat Mezartaşları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992,
s.49-50,57; Kadir Pektaş, “Denizli Çevresindeki Mezar Taşları Üzerine Bir Ön Araştırma: Denizli
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Mezartaşlarından 13 tanesinde geometrik bezeme görülmektedir. Bu
motifler baklava dilimi, burma17, çarkıfelek18, ışınçubuğu19, Mühr-ü Süleyman20 ve
su yolu21motifidir. Bezemenin çoğunu çarkıfelek ve ışın şuası denen şekiller ve az
olarak da, baklava dilimi, burma ve Mühr-ü Süleyman motifleri oluşturmaktadır.
Altı ayaktaşında kurdele22, perde, püskül ve vazonun23 tasvir edildiği nesneli
motiflerle bezeli kompozisyon dikkat çekmektedir.
D. Sonuç: 18. ile 19. yüzyıl arasındaki zaman dilimine ait örneklerin
sergilendiği kalede yer alan ayaktaşları süsleme özellikleri ile önem
kazanmaktadır. Süslemeler genellikle taşın sivri tepeliğinin altından alt bölümü
içine alacak şekilde yoğunlaşmaktadır.
Eski (İlbadı) Mezarlığı”, VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu (26-28 Nisan 2004/Sakarya), S.Ü.Fen-Ed.Der. Yay., Sakarya 2005, s.352-353;
Abdülhamid Tüfekçioğlu, “Siirt-Eruh Yöresinde Tespit Edilen Türbeler ve Mezar Taşları”, VIII.
Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (26-28 Nisan
2004/Sakarya), S.Ü. Fen-Ed. Der. Yay., Sakarya 2005, s.427,429-430.
11 Bkz. Barışta, 2000, a.g.m., s.273, 275 ; Biçici, 2004, a.g.t., s.775 ; Biçici,2009a, a.g.m., s. 131.
12 Bkz.Biçici, 2009a, a.g.m., s.116,120.
13 Bkz.Barışta, 2002a, a.g.m., s.126 ; Barışta, 2002b, a.g.m., s.119 ; Karamağaralı, 1992; a.g.e., s.4950,57; Pektaş, 2005, a.g.m., s.352 ; Tüfekçioğlu, 2005, a.g.m., s.430 ; Necmi Ülker, “İzmir Ali Ağa
Cami Haziresi Mezar Kitabeleri, (XVIII-XX. yüzyıl)”, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı 23-27 Mayıs
1988, Ankara 1989, s.22-23, res. 5; Ülker, 1989, a.g.m., s. 22-23, res. 5 ; Necmi Ülker, “İzmir Hacı
Mahmud Cami Haziresindeki Mezar Kitabeleri (XVIII-XIX. yüzyıl)”, V. Araştırma Sonuçları
Toplantısı 6-10 Nisan 1987, Ankara 1988, s.16, res.4.
14 Bkz. Barışta, 2000:,a.g.m., s.259 ; Biçici, 2008b, a.g.m., s.313 ; Biçici, 2009b, a.g.m., s. 489491,493,495-496 ; Biçici, 2013, a.g.m., s.1397.
15 Bkz.Acun, 2005, a.g.e., s.370-73,375,378,381,383,386,463,538; Burhan Oğuz, Mezartaşında Simgeleşen
İnançlar, İstanbul 1983, s.29; Pektaş, 2005, a.g.m., s.353 ; Aslı Sağır, “Kayseri Zamantı Irmağı
Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları”, VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi
Araştırmaları Sempozyumu (26-28 Nisan 2004/Sakarya), S.Ü. Fen-Ed. Der. Yay., Sakarya 2005, s. 364.
16 Bkz.Tüfekçioğlu, 2002, a.g.m., s.769; Ülker, 1999, a.g.m., s.232,236.
17 Bkz.Barışta, 2002 b, a.g.m., s.119 ; Biçici, 2004, a.g.t. s.785 .
18 Bkz.Biçici, 2004, a.g.t. s.785-786 ; Karamağaralı, 1992, a.g.e., s.116,121.
19 Bkz.Aydoğdu, 1997, a.g.t., s.262 ; Biçici, 2004, a.g.t., s.786-787 ; Biçici, 2008b, a.g.m., s.313 ; Biçici,
2009a, a.g.m., s.133 ; Biçici, 2009b, a.g.m., s.491-493 ; Biçici, 2013, a.g.m., s.1399 ; Naci Eren
“Antalya Müzesinde Bulunan Eski Türk Mezar Taşları”, TED, sayı: XVII, Ankara 1982, res.34;
Necmi Ülker, “Tire Müzesindeki İslami Kitabeler”, III. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 20-24 Mayıs
1985, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986 , s.15-16.
20 Bkz. Sadi Bayram, “Mühr-ü Süleyman ve Türk Kültürü’ndeki Yeri”, Sanat Tarihinde İkonografik
Araştırmalar, Güner İnal’a Armağan, Hacettepe Ünv.Yay., Ankara 1993, s.61-72.
21 Bkz. Biçici, 2004, a.g.t. s.786 ; Biçici, 2008b, a.g.m., s.313 ; Biçici, 2009b, a.g.m., s.491; Biçici, 2013,
a.g.m., s.1400 ; Galitekin, 2001, a.g.e., s.40 ; Önkal,1993, a.g.m., s.137 ; Torun, 2010, a.g.m.,
s.151,153 ; Yardım, 2002, a.g.e., s.240,284.
22 Bkz.Biçici, 2004, a.g.t., s.789.
23 Bkz.Barışta, 2002a, a.g.m., s. 126,129 ; Barışta, 2002b, a.g.m., s.119 ; Biçici, 2004, a.g.t., s.792-793 ;
Biçici, 2005, a.g.m., s. 6 ; Biçici, 2008a, a.g.m., s. 67-69 ; Biçici, 2008b, a.g.m., s.313 ; Biçici, 2013,
a.g.m., s.1402 ; Kara veDanışık, 2005, a.g.e., s.158-159 ; Önkal, 1993, a.g.m., s.133, res.4 ; Tunçel,
1989, a.g.e., s.31-33;47-49.
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Çeşme Kalesi’nde bu çalışma kapsamına alınan otuzbeş ayak mezar taşı
bulunmaktadır. Malzeme olarak kırmızı renkli taş malzemeden yapılmış bir örnek
dışında hepsi mermerdendir. Bezemede ele alınan motifler ve üslup bakımından
Ege Bölgesi mezar taşları ile bir benzerlik gösterdiği ve İstanbul’dan da etkiler
taşıdığı görülmektedir.
Ele aldığımız örneklerin hepsi yapım tekniği olarak taşı oyma tekniğiyle
yapılmıştır. Ayak taşlarında ortaya çıkan dört örneğin bezemesi kazıma (Ç-8,20,
21,26) tekniğiyle yapılmıştır. Mezarlıklarda karşımıza daha çok bitkisel bezeme
olmak üzere, nesneli bezeme ve geometrik bezeme bezeme türleri çıkmaktadır. Bir
grup ayaktaşı da karışık bezeme şeklindedir. İncelenen mezar taşlarındaki bir
kısım süslemeler, barok ve rokokonun özelliklerini barındırmaktadır. C ve S
kıvrımı yapan kıvrık dallar ve diğer motiflerin kompozisyonundaki konumuna
göre stilize edilmiş bir şekilde işlenen akantus çoğu bölgede karşımıza çıktığı gibi
Çeşme’de servi, kıvrık dal ve hurma motifinden sonra beğeniyle kullanılan bir
süsleme öğesi olmuştur. Servi, ayaktaşlarında tek servi olarak, bazen kendi başına
bazen de değişik kır çiçekleri, kıvrık dallar, üzüm ve asma yapraklarıyla
kompozisyona bir hareket katmıştır. Servilerin uçları çoğunlukla sağa doğru
kıvrık, bir kısmı sola, bir kısmı da üste doğru yönelik vaziyette ele alınmıştır.
Ayaktaşlarındaki bitkisel süslemelerin en çoğunda ana konu servidir. Bitkisel
bezemeler mezar taşın alınlığında vazo içerisinden çıkabildiği gibi serbest olarak
demet şeklinde, verildiği de gözlenmektedir. Diğer bitkisel bezemeler; asma, boru
çiçeği, gül, horoz ibiği çiçeği, kalla çiçeği, karanfil, kır çiçeği, kıvrık dal, küpe
çiçeği, menekşe, palmet, rozet çiçeği, üzüm, yaprak, yonca olup, taşlar üzerinde az
sayıda ele alınmıştır. Bu motifler de tepeliğinde ve gövde üzerinde betimlenmiştir.
Geometrik bezemeler arasında baklava, burma, çarkı felek, ışın çubuğu, Mühr-ü
Süleyman ve su yolu sayılabilir. Nesneli bezemeler karşımıza en çok kulplu ve
kaideli vazo, şeklindeki nesneler çıkmaktadır. Vazodan sonra en çok görünen
motif kurdeledir. Yalnızca bir örnekte görülen nesne ise, perde ve püsküldür.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, akantus beş, asma motifi dört, boru çiçeği iki,
gül iki, horoz ibiği üç, hurma altı, kalla dört, karanfil bir, kır çiçeği dört, küpe
çiçeği üç, menekşe iki, palmet bir, rozet çiçeği üç, servi oniki, üzüm dört, yaprak
yedi, yonca bir örnekte kullanılmıştır. Işın çubuğu üç, burma bir, çarkı felek dört,
Mühr-ü Süleyman iki, su yolu iki, baklava bir örnekte karşımıza çıkmaktadır.
Gövde veya tepelik arasında yer alan, çoğunlukla çeşitli geometrik, nesneli ve
bitkisel motiflerin taşın yüzeyine karışık yerleştirildiği görülmektedir.
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BEYŞEHİR İLÇESİ KENT MERKEZİNDE YERİ DEĞİŞTİRİLEN MEZAR
TAŞLARI ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER
Hüseyin MUŞMAL*

ÖZET
Beyşehir İlçesi, günümüzde Konya Vilayeti sınırları içerisinde nüfus ve
yüzölçümü itibariyle önde gelen ilçeler arasındadır. Beyşehir ve çevresi, Anadolu
Selçuklu Devleti’nin yazlık başkenti olarak değerlendirilen Kubadabad Sarayı’nı
bünyesinde barındırmakta ve kentin kuruluşu Eşrefoğulları dönemine
dayanmaktadır. Eşrefoğulları Beyliği’nin merkezi olan kent, beyliğin ortadan
kaldırılması sonrasında uzun yıllar Moğol Emiri Tatar İsmail Aka’nın kontrolünde
kalmış, bu süreçte kısa sürelerde Hamidoğulları ve Karamanoğulları gibi
beyliklerin kontrolünde bulunmuştur. Kentin Osmanlı hâkimiyetine girmesinden
sonra bölge Karaman Vilayeti’nin değişmez sancaklarından birisi haline getirilmiş
ve bu özelliğini Tanzimat’ın ilanına kadar devam ettirmiştir.
Eşrefoğullarından günümüze kadar kesintisiz bir iskâna ev sahipliği
yapan, önceleri beylik ve daha sonraları sancak merkezi olan kent merkezinde, bu
süreçte tarihî mezarlıklar oluşmuştur. Ancak XX. yüzyılın başlarından itibaren
yaşanan gelişmeler nedeniyle, mezarlıkların bir kısmı imara açılmış ve kent
merkezindeki cami, mescit ve türbelerin etrafında bulunan hazireler özelliklerini
kaybetmişlerdir. Bu nedenle Beyşehir kent merkezinde mezarlık ve hazirelerde
bulunan mezar taşları, ait oldukları yerden koparılmış, yeni mezarlıklara, park,
bahçe vs alanlara taşınmışlardır. Bu çalışmada, daha önce yaptığımız çalışmalarda
yayınlanan sandukalar ve yayımlamadığımız bazı mezar taşlarının taşınma
hikâyeleri ele alınarak, Beyşehir kent merkezinde bulunan mezar taşlarının
korunma, muhafaza edilme ve gelecek nesillere aktarılması hususunda bazı
değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Konya, Beyşehir, Mezar Taşları, Sanduka, Osmanlı
*
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GİRİŞ
Beyşehir’le ilgili bugüne kadar yayımlanmış bazı çalışmalarda, Beyşehir
kent merkezinde yer alan türbe, mezarlık, sanduka ve mezar taşları hakkında bir
kısım bilgiler bulunmaktadır. Bu konuda en erken tarihli çalışmanın yazarı Halil
Edhem, “Anadolu’da İslami Kitabeler, Beyşehri-Uluborlu-Alaiyye” isimli 1914
tarihli çalışmasında, Beyşehir’de yer alan 10 ayrı kitabeye yer vermesine rağmen,
mezar taşları hakkında herhangi bir bilgi vermemiştir1. Beyşehir’le ilgili ilk
müstakil çalışma, Muallim Memduh Yavuz tarafından 1934 yılında Eşrefoğulları
Tarihi Beyşehir Kılavuzu adıyla yayımlanmıştır. Yavuz da, eserinde “Değerli
Âlimlerin Mezarları” başlığı altında, Beyşehir’deki Çilledar (Çilezar) Sultan
Türbesi içindeki 2 sandukadan bahsetmesine rağmen mezar taşları hakkında
herhangi bir bilgi vermemiştir2.
Beyşehir’deki mezar taşlarını ele alan ilk araştırma, Konya Müzesi Müdürü
Yusuf Akyurt tarafından 1936 yılında yapılmış ve 1940 yılında yayımlanmıştır.
Müze müdürü Y. Akyurt, çalışmasının girişinde: “Eski eserlerin tespit ve
muhafazasına karşı beslediği sevgi ile erbab-ı sanayinin ilmî mekbusatı ve mevhubatını
takdir eden Maarif Vekaleti’nin gösterdiği alakadan dolayı Beyşehri’ndeki eski binaları
tetkik için 08/10/1936 tarihinden 15/10/1936 tarihine kadar kaldığım dokuz gün içinde
İçşehir ve Yenişehir’de mevcut kitabelerle mebaninin ve bilhassa Eşrefoğlu Cami ve
türbesinin planlarını almıştım” der. Akyurt, bu çalışmasında Beyşehir yöresindeki
çeşitli kitabelere yer vermiş ve ayrıca Çilledar Sultan Türbesi’ndeki 2 sanduka ile
Eşrefoğlu Cami Bahçesi ve Türbesi içindeki 6 mezar taşını ele almıştır3. Beyşehir’le
ilgili ikinci müstakil eser ise, 1945 yılında Ömer Tekin ve Recep Bilginer tarafından
Beyşehir ve Eşrefoğulları adıyla yayımlanmıştır. Tekin ve Bilginer, eserlerinde
Beyşehir’deki bazı kitabeler ve Çilledar Sultan Türbesi’ndeki sandukalardan
bahsetmesine rağmen, mezar taşları hakkında bir değerlendirme yapmazlar4.
Beyşehir mezar taşlarını doğrudan ele alan ikinci çalışma 1960’lı yıllarda Beyşehir
yöresinde araştırmalar yapan İbrahim Hakkı Konyalı tarafından yapılmıştır.
Konyalı, o yıllarda Eşrefoğlu Cami çevresi ve türbe içerisine taşınmış olan bazı
sanduka ve mezar taşlarını okumuştur. Konyalı, Beyşehir’le ilgili eserinde,
günümüzde bir kısmı Beyşehir’e dağılmış halde, bir kısmı ise hâlâ Eşrefoğlu
Külliyesi içindeki türbelerde bulunan 6 sanduka ve 11 mezar taşına yer vermiştir5.
1

2

3

4
5

Halil Edhem, “Anadolu’da İslami Kitabeler, Beyşehri-Uluborlu-Alaiyye”, TOEM, Sene 5, No: 27
(1 Ağustos 1330), İstanbul 1330.
Muallim Memduh Yavuz, Eşrefoğulları Tarihi Beyşehir Klavuzu, (Babalık Matbaası), Konya 1934, s.
61-62.
Yusuf Akyurt,“Beyşehri Kitabeleri ve Eşrefoğlu Camii ve Türbesi”, Türk Tarih, Arkeologya ve
Etnografya Dergisi, İstanbul (Maarif Matbaası) 1940, s. 91-129.
Ömer Tekin – Recep Bilginer , Beyşehir ve Eşrefoğulları, Eskişehir 1945, s. 34-35.
İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, Haz. Prof. Dr. Ahmet Savran,
Erzurum 1991, s. 284-301.
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Günümüzde, Eşrefoğlu Külliyesi içindeki türbelerde, mezarlıklarda ve bazı
parklarda olmak üzere Beyşehir merkezinde çeşitli yerlerde Y. Akyurt ve İ. H.
Konyalı’nın çalışmalarında ele alınmamış olan başka sanduka ve mezar taşları da
bulunmaktadır. Bu durum, Y. Akyurt’un ve Konyalı’nın inceleme yaptığı
dönemden itibaren ve muhtemelen 1960’lı yıllardan sonra gerek Beyşehir
merkezinden, gerekse çevre köy ve kasabalardan getirilen bazı yeni taşların da
türbede toplandığını göstermektedir. Beyşehir merkezinde Eşrefoğlu Külliyesi
içinde bir kısmı Yusuf Akyurt ve İ. Hakkı Konyalı’nın çalışmalarında ele alınmış,
bir kısmı ise daha önce hiç ele alınmamış olan 32 mezar taşı tarafımızdan
incelenmiş ve biri sanat tarihçi, biri dilbilimci olan iki akademisyen arkadaşımla
birlikte hazırladığımız çalışma ile yayımlanmıştır6. Diğer taraftan, bir kısmı
Eşrefoğlu Külliyesi içindeki türbelerde ve büyük bir kısmı Beyşehir Gölü
kenarında yer alan parklarda dağılmış vaziyette bulunan taş sandukalar da yine
aynı araştırma ekibi ile birlikte iki ayrı çalışma halinde yayımlanmıştır7. Bununla
birlikte Beyşehir Hamidiye Mahallesi’nde Çeçen-İnguş Muhacirlere ait iki ayrı
mezarlıkta bulunan 38, Doğanbey Kasabası Mezarlığı’nda bulunan 37, Fasıllar
Köyü Mezarlığı’nda bulunan 28 mezar taşı Sanat Tarihçi Akademisyen
arkadaşımla birlikte hazırladığımız 3 ayrı çalışma halinde yayımlanmıştır8. Ancak
yayımlanan mezar taşları dışında, köy mezarlıklarında bulunan birer ikişer mezar
taşı istisna tutulursa, Beyşehir kent merkezinde özgün yerlerinde bulunmadığını
düşündüğüm 8’i 1946–1950 yılında oluşturulan Beyşehir Kent Mezarlığı’nda, 2’si
Beyşehir Gölü çevresindeki parklarda olmak üzere 10 mezar taşı daha
bulunmaktadır. Söz konusu mezar taşları sayısal olarak önemli bir yekûn
oluşturmuyorsa da bulundukları alanlar özgün yerleri olmadığı için, dikkatimizi
çekmiş ve bu tebliğe konu teşkil etmişlerdir. Tebliğimizde, daha önce
yayımlanmamış olan bu mezar taşları ile tarafımızdan yayımlanmış olan
sandukaların özgün yerlerinden taşınma ve yer değiştirme hikâyeleri ele
6

7

8

Hüseyin Muşmal, İbrahim Kunt ve Mustafa Çetinaslan, “Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey
Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Journal Of Studıes In Turkology, Uluslararası Hakemli Dergi / Internatıonal Refereed
Journal, S.35, Konya 2014, s. 165–216.
İbrahim Kunt, Hüseyin Muşmal, Mustafa Çetinaslan, “Farsça-Arapça Sandukalar”, Turkish
Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume,
9/1 Winter 2014, s. 367-386; Mustafa Çetinaslan, Hüseyin Muşmal, İbrahim Kunt, “Beyşehir
Yöresinde XV. XVI. Yüzyıl ait Sandukalar”, İstem İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi,
Yıl 11, S. 22, Konya 2013, s. 95-116.
Hüseyin Muşmal, Mustafa Çetinaslan, “Beyşehir İlçe Merkezindeki Çeçen-İnguş Muhacirlerine
Ait Mezar Taşları”, Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), Aralık 2013
December 2013, Yıl 6, S. XVI, s. 423-469; “Konya İli Beyşehir İlçesi Doğanbey Kasabası Mezar
Taşları”, History Studies, International Journal of History, Prof. Dr Şerafettin TURAN Armağanı,
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alınacaktır. Ancak, öncelikle Beyşehir kent mezarlıkları hakkında bazı bilgiler
verilmesi yerinde olacaktır.
I-BEYŞEHİR KENT MEZARLIKLARI
A-Tarihi Mezarlık Alanları
Beyşehir kenti, Osmanlı döneminde üç tarafını kalenin ve bir tarafını da
gölün çevirdiği İçerişehir ile eskiden Beyşehir Çayı adıyla anılan bugünkü Çumra
kanalı kenarında uzanan Dışarışehir’den oluşmaktaydı 9. Kent merkezi, 19.
yüzyılın sonlarında İçerişehir ile Dışarışehir’de yer alan Hacı Armağan (Meydan),
Dalyan ve Evsât isimli mahallelerden ibaretti10.
Eşrefoğulları’ndan günümüze kadar kesintisiz bir iskâna ev sahipliği
yapan, önceleri beylik ve daha sonraları sancak merkezi olan Beyşehir kent
merkezinde, bu süreçte çeşitli mezarlık alanları oluşturulmuştur. Ancak, tarihî
süreçte ve özellikle XX. yüzyılın başlarından itibaren yaşanan gelişmeler
nedeniyle, mezarlıkların bir kısmı terkedilmiş ve kent merkezindeki cami ve
türbelerin etrafındaki hazireler de özelliklerini kaybetmişlerdir. Nitekim bu
süreçte, Beyşehir kent merkezinde bulunan tarihi mezarlık ve hazirelerde yer alan
mezar taşları, özgün yerlerinden koparılmış, yeni mezarlıklara veya park, bahçe
vs alanlara atılmış veya taşınmışlardır.
Beyşehir’le ilgili ilk müstakil eserin yazarı Muallim Memduh Yavuz’un
1934 tarihli eserine göre, Eşrefoğlu Cami’nin kuzey kapısının sol tarafında, şehir
surlarının doğu kapısı yönünde eskiden küçük bir mezarlık bulunuyordu11. Yusuf
Akyurt da 1936 yılında yaptığı araştırmasında, Eşrefoğlu Cami’nin kıble civarının
dışında bir mezarlık bulunduğunu 12 ve Eşrefoğlu adındaki bu mezarlığın yola
dönüştürülmüş olduğunu söylemektedir13. 1960’lı yıllarda araştırmalar yapmış, İ.
H. Konyalı ise Beyşehir’le ilgili eserinde Eşrefoğlu Türbesi’nin karşısındaki bu
mezarlığa Hamzazâdeler Mezarlığı denildiğini ifade etmektedir14. Anlaşılan,
Eşrefoğlu Cami bitişiğinde bulunan türbe çevresindeki bu tarihî mezarlık, XX.
yüzyılın başlarında bütünüyle ortadan kalkmıştır. Zira hem M. Yavuz’un 1934
tarihli çalışmasına göre, hem de Y. Akyurt’un 1936 yılındaki araştırmaları

Şehrin surları içerisinde olan kısmı İçerişehir adıyla anılmaktadır. Diğer kısmına da Meydan adı
verilmektedir. H.1300 (1883) Konya Vilâyeti Salnamesi, Defa 16, Konya Vilâyet Matbaası, 1300/1883,
100.
10 Hüseyin Muşmal, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Beyşehir ve Çevresinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı (17901864), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2005, s. 28.
11 Yavuz, Beyşehir, s. 40, 56.
12 Akyurt, “Beyşehir”, s. 125.
13 Akyurt, “Beyşehir”, 126.
14 Konyalı, Beyşehir, s.83.
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sırasında Eşrefoğlu Mezarlığı kullanımda değildir. Bu tarihlerde taşların bazıları
da çoktan türbe içine ve çevresine nakledilmiş durumdadır15.
Sur içinde, Eşrefoğlu Cami çevresinde sınırlı bir alanda bulunan Eşrefoğlu
Mezarlığı’nın şehrin büyümesi ve gelişmesi nedeniyle zamanla yeterli gelmediği
düşünülebilir. Sur içindeki mezarlığın ortadan kalkmasıyla birlikte, Beyşehir Kale
Kapısı’nın karşısında sur dışında Eşrefoğlu veya İçerişehir Mezarlığı adıyla yeni
bir mezarlık alanı daha oluşturulmuştur. İ. Hakkı Konyalı, burayı, “Kalenin
dışında, yol aşırı kuzeyindeki mezarlık” olarak tarif eder. Ancak 1960’lı yıllarda
burada yaptığı incelemede, eski döneme ait sadece bir mezar taşı tespit
edebilmiştir16. XX. yüzyıl başlarında oluştuğunu düşündüğümüz bu mezarlık,
büyük göl taşkınların yaşandığı 1976–1981 yılları arasında, mezarlık alanının
günlerce sular altında kalması nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir17.
Beyşehir kent merkezinde bir başka mezarlık alanı ise kentin diğer yakası
olan Hacı Armağan-Meydan bölgesinde idi. Mezarlık alanı, bugün ki PTT’nin
bulunduğu araziden Orman İşletmesi’nin olduğu yere kadar uzanıyordu18. Ömer
Tekin ve Recep Bilginer’in 1945 tarihli eserinde bu mezarlıktan bahsedilmektedir.
Eserde mezarlık bahsinde: “Cuma Cami önünden geçiyoruz, ilkokulun bahçesi önünden
mezarlığa doğru ilerliyoruz. Akseki-Antalya şosesi sağımızdan geçiyor. Mezarlığın kapısı
ve duvarları yok. Adeta mer’a. Keçiler ve eşekler yayılmakta. Ölülerimize karşı
beslediğimiz yahut beslemeğe mecbur olduğumuz hürmetin en canlı ve ibret dolu
görünüşü” denilmektedir19. Bu tarihlerde mezarlık yanına inşa edilen Orman
İşletme Binası’nın kaba inşaatı 1946 yılında tamamlanmış ve pencere-kapı kısmı
eksik kalmıştır. Hemen yanındaki mezarlık alanı ise Numune Fidanlığı olarak
seçilmiştir20. 1940’lı yıllardan itibaren terk edildiği anlaşılan ve halk arasında
Selçuklu-Osmanlı Mezarlığı olarak ifade edilen bu mezarlık
alanından
günümüzde herhangi bir iz kalmamıştır21.

Akyurt, “Beyşehir”, s.126.
Konyalı, Beyşehir, s. 284.
17 1964 Beyşehir doğumlu, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Selvi ile yapılan 03.03.2017
tarihli görüşme; 1976 yılından itibaren başlayan yağışlı dönemde göl suları gün geçtikçe
yükselmeye başlamış ve nihayetinde 1981 yılında taşkın kotuna ulaşmıştır. Taşkın nedeniyle
Beyşehir Gölü çevresindeki yerleşimlerde binlerce dönüm arazi sular altında kalmış, İçerişehir
Mahallesi, Kale Kapısının olduğu bölgeden Karaağaç’a kadar giden Konya-Isparta yolunu
bütünüyle su kaplamıştır. Göl sınırından bazı yerlerde 1-2 km kadar açıkta bulunan KonyaIsparta yolunun hemen yanında bulunan başta Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere pek çok
resmi kurumun 1. katları da sular altında kalmıştır. Berna Burcu Korucu, Hüseyin Muşmal,
Beyşehir Gölü Adalarında Hayat, Konya 2014, s.32.
18 1919 Beyşehir Doğumlu Talip İşbitirici ile 17.07.2013 tarihinde yapılan görüşme.
19 Tekin, Bilginer, Beyşehir, s. 11.
20 2 Ocak 1946 Tarihli, Konya Ekekon Gazetesi Nüshası.
21 1964 Beyşehir doğumlu, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Selvi ile yapılan 03.03.2017
tarihli görüşme.
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Beyşehir’deki tarihî mezarlık alanlarının dışında, kent merkezinde
Eşrefoğlu, Şeyh İsmail (İsmail Ağa), Şeyh Cemaleddin (Kalenderhane), Çilledar
Sultan, Hacı Armağan adıyla anılan bazı türbeler vardı 22. Kent merkezindeki bu
türbelerin etrafında da çeşitli büyüklükte hazireler bulunuyordu. Kaza
merkezinde yer alan bu türbelerden bugün Eşrefoğlu ve İsmail Ağa Türbeleri
dışında hiçbirisi ayakta değildir, dolayısıyla etrafındaki hazireler de ortadan
kalkmıştır.
B-XX. Yüzyıl Mezarlık Alanları
Beyşehir’de günümüzde altı adet mezarlık alanı bulunuyor. Bunlardan ilki
hala aktif bir şekilde kullanılan Musalla Mezarlığı’dır. Ancak mezarlık ile ilgili
kayıtlarda, hangi tarihte yapıldığı veya ilk definin ne zaman gerçekleştiği ile ilgili
bir bilgi bulunmamaktadır. Elde ettiğimiz bilgilere göre, 1944 yılındaki
planlamalarında Beyşehir Belediyesi’nin hedefleri arasında asri mezarlık ve mezarlık
yolunun yaptırılması ile eski mezarlıkların ağaçlandırılması ve fenni ölü yıkama yeri
yapılması gibi işler bulunuyordu23. 1946 yılında Nazım Gökmenoğlu’nun Belediye
Başkanı seçilmesiyle birlikte ilk icraatlarının, mezbaha, yeni mezarlık ile yolunun
yaptırılması olacağı ifade edilmişti24. Buradan hareketle Musalla Mezarlığı’nın
1945 yılından önce açılmadığı söylenebilir. Yaptığımız görüşmelerde Belediye
personelinin verdiği bilgilere ışığında, yukarıdaki bilgileri teyit edecek şekilde,
yeni mezarlığının 1946–1950 yılları arasında Beyşehir-Seydişehir yolu
istikametinde, büyük ve geniş bir alanda kurulduğu anlaşılmaktadır. Burası,
günümüzde Musalla Mezarlığı olarak isimlendirilmiş olmasına rağmen, o yıllarda
halk arasında Doğu Beleni Mezarlığı olarak anılmaktadır. Belediyecilerin verdiği
bilgilere göre Musalla Mezarlığı’nda ilk definin 1946 yılında (defnedilen Veli kızı
Ayşe Kuru) gerçekleştiği söylenmektedir25.
Musalla Mezarlığı’nın üst tarafında iki ayrı mezarlık alanı daha
bulunmaktadır. Çeçen Mezarlıkları olarak geçen bu mezarlıklar Aşağı ve Yukarı
mezarlık olarak isimlendirilmektedir. Diğer taraftan Beyşehir Ağılönü yolu
üzerinde Çoban Kuyu Mezarlığı adıyla bir mezarlık daha bulunmaktadır. Bu
mezarlığa genellikle Ağılönü Köyü’nden olup Beyşehir’de yaşayanların cenazeleri
defnedilmektedir. Bununla birlikte Beyşehir’de konaklayan Abdalların defin
yaptığı Kızıl Ali Mezarlığı adıyla bir mezarlık daha bulunmaktadır. Beyşehir’deki

H.1290 (1873) Konya Vilâyeti Salnamesi, Defa 6, Konya Vilâyet Matbaası, 1290/1873, s. 98. H.1295
(1878) Konya Vilâyeti Salnamesi, Defa 11, Konya Vilâyet Matbaası, 1295/1878, s. 120.
23 Tekin, Bilginer, Beyşehir, s. 15-16.
24 14 Haziran 1946 Tarihli Konya Ekekon Gazetesi Nüshası
25 1964 Beyşehir doğumlu, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Selvi ile yapılan 03.03.2017
tarihli görüşme.
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Su Arıtma Tesisi’nin yakınlarında bulunan Kızıl Ali (İlk defnedilen kişi Ağılönülü
Ali Kuru) Mezarlığı’nın 1940’lı yıllardan itibaren kullanıldığı söylenmektedir.26
C- Tarihî Türbe ve Mezarlıklarda Yapılan Tahribatlar
Beyşehir kent merkezinde içeri ve dışarı şehirdeki tarihî mezarlıklar,
muhtemelen defin alanının darlığı, yetersizliği gibi nedenlerle miadını doldurmuş
ve sonraki dönemlerde kent merkezinin gelişimi başta olmak üzere, yol ve
meydan açma veya imara açılma gibi nedenlerle ortadan kaldırılmışlardır.
Beyşehir’le ilgili çalışmalarda kent merkezindeki mezarlık alanlarının ve
türbelerin tahribatı ile ilgili bazı bilgilere ulaşılmaktadır. 1934 tarihli eserinde
Muallim Memduh Yavuz Eşrefoğlu Mezarlığı’ndaki bazı taşların türbeye
taşındığını ifade eder, ancak mezar taşlarından sadece biri hakkında bilgi verir27.
M. Yavuz, “Değerli Alimlerin Mezarları” başlığı altında Kalenderhane Türbesiyle
ilgili: “….Kapısında sanat yoktur, Büyük ve ağır bir taşla kapattırılmış olduğundan
fazlaca tetkikat yapılamamıştır. Buradaki birçok Türk büyüklerine ait mezar taşları vardır,
Konya Müzesi’ne nakledilmesinde herhalde çok fayda vardır.” derken Çilledar Sultan
Türbesi ile ilgili: “…Türbe basit bir şekilde olup sonradan onarılmıştır. Kapısı açılıp içeri
girilince küçük bir aralığa ve kemere tesadüf edilir. Kemer geçildikten sonra merkadlerin
yanına varılır…” ifadelerine yer verir. Yavuz ayrıca, türbelerdeki sanduka ve
mezar taşlarından bazılarının okunuşlarını verir, türbenin doğu kısmındaki
yıkıntılardan bahseder, ancak her iki türbenin yıkılmış veya tahrip edilmiş
olduğuna dair herhangi bir bilgi vermez28. M. Yavuz, eserinde İsmail Aka
Medresesi bahsinde ise medresenin taç kapısının güzelliği ve inceliği hakkında
bilgi verdikten sonra, “Medresenin hücreleri tamamen yıkılmıştır, yalnız İsmail Aka’nın
merkadinin bulunduğu yer mevcuttur, kabrin olduğu mahallin üzeri kubbedir, kayda
değer sanat yoktur.” der29. Ancak medresenin hücrelerinin neden ve ne zaman
yıkıldığı hakkında herhangi bir bilgi vermez. Bu tarihlerde Eşrefoğlu Külliyesi
içindeki Çifte Hamam da harap bir haldedir30.
1936 yılında yaptığı araştırmaları sonucunda, 1940 yılında yayımladığı
çalışmasında, Y. Akyurt, İsmail Aka Medresesi’nden bahsederken, “Bu medresenin
harabisini tacil ve esefli ve telafisi kabil olmayan bir hale konmasına sebep olan esbak
Beyşehir Kaymakamı Nafi Bey, Türk Ocağı’nı yaptırdığı zaman lâzım olan taşları bu
medreseden söktürmüş olduğu bütün yerli ahalinin ifadelerinden anlaşılıyor.” demekte
1964 Beyşehir doğumlu, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Selvi ile yapılan 03.03.2017
tarihli görüşme.
27 Yavuz, Beyşehir, s. 57.Bu mezar taşı 10 Rebîu’l‐evvel 1238/25 Kasım 1822 tarihinde vefat etmiş
Sâbık Beyşehri müsellimi Hâcegân‐ı Dîvân‐ı Hümâyûn’dan Merhûm İsmail Efendi’ye aittir.
28 Yavuz, Beyşehir, s. 61-62.
29 Yavuz, Beyşehir, s. 56.
30 Yavuz, Beyşehir, s. 43.
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ve bu olay için 1928–1929 tarihini vermektedir31. Ancak Akyurt, bu çalışmasında
Beyşehir yöresindeki çeşitli kitabeleri incelemesine ve ayrıca Çilledar Sultan
Türbesi’ndeki 2 sanduka hakkında bilgi vermesine rağmen, türbenin yıkılmış
olduğu hakkında herhangi bir bilgi vermez, Kalenderhane Türbesi’nden ise hiç
bahsetmez32.
1945 yılında yayımlanmış eserlerinde, Ömer Tekin ve Recep Bilginer, yine
İsmail Aka Medresesi bahsinde medresenin içler acısı haline değinerek, “Son
günlerde hizmet zannı ile Türklüğe ihanet etmiş kaymakam Abdülnafi adında birisi
burasını ve bazı türbeleri yıktırmıştır.” demektedir. Tekin ve Bilginer, eserlerinde,
“Kaymakam Abdünnafi’nin yıktırdığı türbelerden birisinden nakledilen kıymetli taşlardan
bir kısmı parti binasının arkasına atılmış bir haldedir.” der, ancak bu türbenin ismi ve
nerede olduğu hakkında bilgi vermez33. Diğer taraftan Çilledar Sultan Türbesi
hakkında bilgiler vererek, içindeki sandukaların okunuşlarına yer verir. Bu
bahiste, türbenin yıkılmış veya yıktırılmış olduğundan hiç bahsedilmez, ancak bu
tarihte ayakta olduğu anlaşılan türbenin yakınındaki yıkıntılar hakkında bilgi
verilir34.
İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Beyşehir Tarihi adlı
eserinde, “İsmail Ağa Medresesi” bahsinde: “Medrese 1330 yılında faaliyette idi.
Medreseleri, tekkeleri ve türbeleri kapatan kanun yürürlüğe girdikten sonra kapatılmış,
yüzüstü bırakılmış ve nihayet tarihi Türk ve İslam abidelerine karşı büyük bir düşmanlık
besleyen ve hemen hepsini yıktırmaktan zevk duyan Abdünnafi ismindeki kaymakam bu
medreseyi yıkmış ve enkazıyla Beyşehir’e halkevi binasını yapmıştır. Muhteşem mermer
sütunlarını da şimdi belediye binası olarak kullanılan binanın önüne sözde süs olarak
dikmiştir.” demektedir35.
İ. H. Konyalı da dâhil olmak üzere, dört ayrı araştırmacı Beyşehir’le ilgili
yayınlarında İsmail Ağa Medresesi’ni yıktırılmış olduğunu ifade etmişlerdir. M.
Yavuz (1934) dışındaki yazarlar, İsmail Ağa Medresesi’nin Kaymakam Nafi
tarafından yıktırıldığını aktarırlar. Ancak, Tekin (1945) ve Konyalı (1960’lar)
haricindekiler Beyşehir merkezdeki diğer tekke veya türbelerin yıktırıldığından
bahsetmezler. İ. H. Konyalı eserinde, hocası olduğunu ifade ettiği Müftü Ömer
Tekin’e ve onun eserine atıfla, birkaç defa olmak üzere Beyşehir merkezinde
bulunan türbelerin Beyşehir Kaymakamı Abdünnafi tarafından yıktırıldığını ifade
eder. Ancak yıkımla ilgili herhangi bir tarih vermez36. Diğer taraftan İ. H. Konyalı,

Akyurt, “Beyşehir”, s. 122.
Yusuf Akyurt,“Beyşehri Kitabeleri ve Eşrefoğlu Camii ve Türbesi”, Türk Tarih, Arkeologya ve
Etnografya Dergisi, İstanbul (Maarif Matbaası) 1940, s. 91-129.
33 Tekin, Bilginer, Beyşehir, s. 29.
34 Tekin, Bilginer, Beyşehir, s. 34-35.
35 Konyalı, Beyşehir, s. 256
36 Konyalı, Beyşehir, s. 86, 252, 269.
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eserinin bir başka yerinde, Beyşehir merkezinde yer alan Kalenderhane
Türbesi’nin 1953 yılında meydan açma bahanesiyle yıktırıldığını ifade eder37.
Elimizdeki belgelerden anlaşıldığına göre Beyşehir Kaymakamı Nafi Bey,
09.07.1932 tarihli kararname ile vekâlet emrine alınmış38, Nafi Bey’in görevden
alınmasıyla boş kalan Beyşehir Kaymakamlığı’na ise Genç Kaymakamı Faik Bey
atanmıştır39. Bu duruma göre, Y. Akyurt, Ömer Tekin ve İbrahim Hakkı
Konyalı’nın verdiği bilgiler doğru ise Nafi Bey, Beyşehir’deki İsmail Ağa
Medresesi’ni 1932 yılından önce yıktırmış olmalıdır. Y. Akyurt zaten çalışmasında
bu duruma uygun bir şekilde 1928–1929 tarihini vermektedir. Bütün bu
bilgilerden İsmail Ağa Medresesi’nin türbesi ve taç kapısı dışındaki bölümlerinin
1928-1929 yılları arasında Kaymakam Nafi Bey tarafından yıktırıldığı
anlaşılmaktadır. Ancak merkezde yer alan Kalenderhane ve Çilledar Sultan
Zaviyeleri’nin en azından türbe bölümleri 1945 yılına kadar ayaktadır. Zira M.
Yavuz, 1934’de, Y. Akyurt, 1936’da ve Ö. Tekin 1945 yılında bahsi geçen
türbelerdeki sanduka ve mezar taşlarını özgün yerlerinde incelemişlerdir. Ancak İ.
H. Konyalı’nın araştırma yaptığı 1960’lı yıllarda ise türbelerin ayakta olmadığı
anlaşılmaktadır. Konyalı, türbe içindeki sanduka ve mezar taşlarını özgün
yerlerinde değil, Eşrefoğlu Cami bahçesinde veya oradaki türbe içinde
incelemiştir.
İ. Hakkı Konyalı öncesindeki araştırmacılar, İsmail Aka Medresesi’nin
1928-1929 tarihlerinde Kaymakam Nafi tarafından yıktırıldığı konusunda
müttefiktir. Ancak aynı ittifak, Kalenderhane ve Çilledar Sultan Türbeleri için
ortaya çıkmamaktadır. Bu türbelerin ise 1950’li yıllardan sonra yıkıldığı
anlaşılmaktadır. Buna rağmen İ. Hakkı Konyalı, kendisi de benzer bir tarihi
vermesine rağmen, adı geçen türbelerin de 1930’lu yıllarda görev yapan
Kaymakam Nafi tarafından yıktırıldığı konusunda ısrarcıdır. Tekke ve Zaviyelerin
kapatılması hakkındaki kanunun uygulanması sırasında, başta Kalenderhane ve
Çilledar Sultan Zaviyeleri’nin, Türbe dışındaki alanların yıkılmış veya yıktırılmış
olduğu muhtemeldir. Hatta bu icraatın Beyşehir’de Kaymakam Nafi tarafından
yapıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bahsi geçen türbelerin bütünüyle ortadan
kalkması, Beyşehir Belediye Başkanı Nazım Gökmenoğlu dönemine (1946–1960,
1963–1968) denk düşmektedir.
Buraya kadar söylenenler ışığında denilebilir ki, aşağı yukarı “1930-1960”
yılları arasında Beyşehir’deki tarihî mezarlıklar terk edilmiş, yeni mezarlık alanları
oluşturulmuş, tekke ve zaviyelerin bir parçası konumundaki türbe ve hazireleri
çeşitli sebeplerle tahrip edilmiş ve yıktırılmışlardır. Günümüzde Beyşehir
merkezinde sadece iki türbe bütünüyle ayakta kalabilmiştir. Bunlar, Eşrefoğlu
Konyalı, Beyşehir, s. 251.
BCA, 030-0-011-001-000-71-17-18.
39 BCA, 030-0-011-001-000-82-39-2
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Cami’nin hemen yanı başında bulunan ve herhangi bir tekke veya zaviye ile
ilişkisi bulunmayan türbelerdir. Eşrefoğlu Cami bitişiğindeki bu türbeler, XX.
yüzyıl başlarından itibaren ortadan kalkan tarihî mezarlık ve türbelerden intikal
eden mezar taşları ve sandukaların toplama merkezleri olmuştur. Mezar taşlarının
bir kısmı cami bahçesinde, türbe içinde, bir kısmı türbe dışında duvar diplerine
atılmışlardır. Burada önce, mezar taşları ve sandukaların Eşrefoğlu Cami
Bahçesinde veya türbe içinde toplanması ve daha sonra buradan Beyşehir
merkezinde yer alan parklara veya mezarlıklara taşınma hikâyeleri ele alınacaktır.
D-Sanduka ve Mezar Taşlarının Taşınma-Nakil Hikâyeleri
1-Sandukalar
Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesi içerisinde bulunan iki türbede;
Beyşehir ve çevresindeki farklı yapılar, mezarlık ve çeşitli türbelerden getirilmiş
çeşitli mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve bazı mimari plastik parçalar tadır.
Söz konusu taş ve mermer eserlerin bir kısmı bütün, bir kısmı ise parçalar halinde
günümüze ulaşmış durumdadır. Bazıları kırık durumda olan toplam 32 mezar taşı
ve 10’a yakın taş sanduka yukarıda künyesini verdiğimiz çeşitli araştırmalarda ele
alınmıştır40.
Özgün hallerinde Beyşehir merkezindeki türbelere ait olduğu anlaşılan
sandukaların, türbelerin yıkılmasının ardından Eşrefoğlu Camii’nin bahçesinde
yer alan türbe etrafına getirildiği anlaşılmaktadır. Beyşehir’le ilgili eser veren
araştırmacılar bu sandukaları özgün hallerinde ve yerlerinde görmüş ve
incelemişlerdir. Bunlardan Memduh Yavuz, 1934 yılında yayımladığı eserinde
Çilledar Sultan Türbesi’ndeki sandukaları yerinde görmüş ve bilgi vermiştir.
Ayrıca Kalenderhane Türbesi’nde bulunan mezar taşlarının Konya Müzesi’ne
nakledilmesinin çok faydalı olacağını o yıllarda ifade etmiştir 41. Konya Müze
Müdürü Yusuf Akyurt ise 1936 yılında Çilledar Sultan’daki sandukaları yerinde
incelemiştir42. 1945 yılında yayınlanan çalışmalarında Ömer Tekin ve Recep
Bilginer de aynı sandukaları yerinde incelemiş ve eserlerinde bilgi vermişlerdir43.
Ömer Tekin, diğer araştırmacılar gibi, Çilledar Sultan Türbesi’ndeki sandukaları
yerinde incelemiş, ayrıca kent merkezindeki diğer türbelerle ilgili eserinde bazı
bilgiler vermiştir. Onun ifadesiyle: “Türklüğe ihanet etmiş olan Abdünnafi adında bir
Kaymakam, İsmail Aka Medrese’sini yıktırmış, kıymetli sütunlarını iş yapıyorum diye
Türk Ocağı binasına naklederek bozdurmuş ve bugün ki parti binasının önündeki
sütunları yaptırmıştır. Bir kısmı da halen, Tapucu Kasım’ın kapısı önüne atılmış ve
topraklara gömülmüş bir haldedir. Bundan başka kaymakam Abdünnafi’nin yıktırdığı
Muşmal, Kunt, Çetinaslan, “Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları” s. 165.
Yavuz, Beyşehir, s. 61-62.
42 Akyurt, Beyşehir, s. 125.
43 Tekin-Bilginer, Beyşehir, s. 34.
40
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türbelerden birisinden nakledilen kıymetli taşlardan bir kısmı da parti binasının helâsı
arkasına atılmış bir haldedir.”44. Ö. Tekin, 1945 tarihli eserinde medresenin ve adını
vermediği türbelerin yıktırıldığını ve taşların Türk Ocağı binasına ve Tapucu
Kasım’ın evinin önüne nakledildiğini bildirmesine rağmen, bunların sonradan
Eşrefoğlu Türbelerine nakledildiğine dair bir bilgi vermemiştir. Yıktırıldığı
söylediği türbenin, bizzat kendisinin aynı tarihte incelediği Çilledar Sultan
Türbesi olmadığı anlaşılmaktadır.
İ. H. Konyalı, Beyşehir’le ilgili eserinde Çilledar Sultan Türbesi’nden
bahsederken, “Büyük ve aziz üstadım emekli Beyşehir Müftüsü Kıreli’li Ömer Tekin Bey
yıktırılan türbenin içinde bulunan Selçuk Tarzındaki iki mezar taşını Eşrefoğlu Camii’nin
doğu duvarı önüne kaldırtmıştır. Türbenin bazı taşları da şimdi belediye binasının
doğusunda bahçe içindedir. Ben bu mezar taşlarını buldum, inceledim” demekte ve
eserinde diğer araştırmacılar gibi aynı sandukalar hakkında bilgi vermektedir45.
İ.H. Konyalı, eserinde Beyşehir merkezdeki Kalenderhane’yi ele alırken,
“Kalenderhane’nin Türbesi ve ayakta olan kısmı Beyşehir Kaymakamlarından Abdünnafi
tarafından yıktırılmış, kıymetli taşlarından Türkocağı ve Halkevi yapılırken
faydalanılmıştır. Türbedeki Selçuk tarzındaki çok kıymetli mezar taşlarını hocam emekli
Konya ve Beyşehir Müftüsü Ömer Lütfi Tekin Eşrefoğlu Camii önüne naklettirmiştir.
Taşlardan bir kısmı da şimdi belediye binası olarak kullanılan eski Halkevi binasının
arkasına atılmıştır.” demekte ve Ömer Tekin ile Recep Bilginer’in Beyşehir ve
Eşrefoğulları kitabını referans göstermektedir46. Konyalı, eserinin bir başka
yerinde Evsat Mahallesi’nde müftülük binasının önünde kıble tarafında yer alan
bu Kalenderhane’den bahseder: “Burada bir türbe ve kabristan var idi. Tekkenin ve
türbenin temelleri görülür. Ben müftülük binasının kapısının altına atılmış ve yarısı
kırılmış ve yok olmuş kitabeli bir mermer taş buldum. Üstünde devrinin yazısıyla üç satır
halindeki kitabeyi okudum” demektedir.47 Ancak, başka bir vesile ile yine aynı
eserinde şehir merkezindeki Kalenderhane tekke ve türbesinin 1953 yılında
meydan açma bahanesiyle yıktırıldığını ifade eder48. İ. Hakkı Konyalı eserinin bir
başka yerinde tekrar, “Beyşehir kaymakamlarından Kürt Abdünnafi Kalenderhaneyi,
türbesini yıktırmış kıymetli taşlarıyla belediye binasını yatırmıştır. Ortada kalan Selçuk
tarzındaki mezar taşlarını Ezherli Ömer Lütfi Tekin Beyşehir Müftülüğü zamanında
Eşrefoğlu Cami’nin önüne naklettirmiştir.” demektedir49.
Buraya kadar söylenenlerden anlaşılmaktadır ki, gerek Çilledar Sultan ve
gerek Kalenderhane Türbesi içinde özgün hallerinde 1934 tarihinde Memduh
Yavuz, 1945 yılında Ömer Tekin ve Recep Bilginer tarafından görülen sandukalar,
Tekin, Bilginer, Beyşehir, s. 29.
Konyalı, Beyşehir, s. 99, 285, 295.
46 Konyalı, Beyşehir, s. 86
47 Konyalı, Beyşehir, s. 116.
48 Konyalı, Beyşehir, s. 251.
49 Konyalı, Beyşehir, s. 269.
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bu tarihten sonra ve İ. Hakkı Konyalı’nın araştırma yaptığı 1960’lı yıllardan önce
Beyşehir Müftüsü Ömer Tekin tarafından Eşrefoğlu Türbesi’ne naklettirilmiştir.
1960 yıllardan 1990’lı yıllara kadar Eşrefoğlu Cami Bahçesinde türbe içinde ve
dışında atılı vaziyette kalan sandukalar, Belediye Başkanı Adil Bayındır
tarafından, Beyşehir Gölü kenarında 1994–1995 yıllarında (Daha sonra adı Vuslat
parkı olarak değiştirilen) Karlıoğlu Sinan Bey Parkı’nın açılması üzerine park
içinde tefriş ettirilmiştir. Böylece özgün yerlerinden koparılarak, korunmak
amacıyla cami bahçesine taşınmış olan sandukalar, oradan da göl kenarındaki
parklara böylece nakledilmişlerdir.
Sanat Tarihçi ve dilbilimci akademisyen arkadaşlarımla, Beyşehir mezar
taşları ve sandukalar üzerinde araştırma yaptığımız dönemde 2011–2015 tarihleri
arasında Beyşehir merkezinde bulunan Vuslat Parkında üç, Vuslat Parkı
yanındaki Sevgi Adası’nda üç ve Eşrefoğlu Külliyesi içerisinde bulunan
türbelerde üç adet olmak üzere, bir kısmı Moğol Emiri İsmail Ağa dönemine ve
bir kısmı XV. – XVI. yüzyıla tarihlenen toplam dokuz adet sanduka tarafımızdan
tespit edilmiştir. Sandukalar üzerinde yaptığımız incelemelerde, bunlardan iki
tanesinin özgün yerinin İsmail Ağa tarafından yaptırılan Çilledar Sultan Zaviyesi
olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Diğer sandukaların ise tarih, dil ve sanat
özellikleri açısından yine İsmail Ağa döneminde yaptırılan Kalenderhâne ve Afşar
Bey zaviyelerine ait olduğunu düşünmekteyiz50.
Sandukalar üzerinde çalışmalar yaparken, son zamanlarda tefriş şartlarının
değişmesi, park alanının çay bahçeleri vs gibi alanlarla yoğun bir alan haline
dönüşmesi nedeniyle, üzerinde Türkçe, Arapça, Farsça şiirlerin, Kuran’dan
ayetlerin yer aldığı sanduka ve mezar taşları ayaklar altında kaldığı tarafımızdan
müşahede edilmiştir. Ayrıca bu altı asırlık nadide taş eserler, açık alanda
bulunmaları nedeniyle, iklim şartlarının kar ve yağmurun, hatta daha da sıkıntılı
şekilde güvercin pisliklerinin etkisine açık bırakıldığı görülmüştür. 2011-2015
yılları arasında yaptığımız alan araştırmaları sırasında sandukaların bu kötü
durumu tarafımızca tespit edildikten sonra dönemin Beyşehir Belediye Başkanı
İzzet Taşçı durumdan haberdar edilmiş, taş eserlerin en azından ayak altından
kurtarılması istenmiştir. Bu uyarımızı dikkate alan İzzet Taşcı sandukaları yine
park içerisinde ayakaltından uzak bölümlere taşımıştır. Ancak, mezar taşları
sempozyumu için tebliğ hazırlamaya başladığım 2017 yılı başlarında, park
içerisinde yer alan mezar taşları ve sandukaların durumunu tespit etmek ve
fotoğraf çekmek amacıyla Beyşehir’e yaptığım bir ziyaret sırasında, sanduka ve
mezar taşları başta olmak üzere Vuslat Parkı ve Sevgi Adası’na serpiştirilmiş olan
bütün taş eserlerin, Beyşehir Gölü kenarında M. Akif Ersoy parkı önündeki
boşlukta zemin üzerinde sıra halinde bir araya getirildiği görülmüştür. Kış
mevsiminin ağır şartları ile kar altında kalmış 6 asırdan daha fazla geçmişe sahip
50

Kunt, Muşmal, Çetinaslan, “Farsça-Arapça Sandukalar”, s. 384.
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bu nadide sanduka ve mezar taşlarının üç-beş yılda bir yapmış olduğu bu
yolculuk sadece zamanla sınırlı kalmamış, maalesef ki, özgün hallerinden
kopartıldıkları dönemlerden bu tarafa, Eşrefoğlu Cami Bahçesi, Türbesi, Beyşehir
Vuslat Parkı, Beyşehir M. Akif Ersoy Parkı vb olmak üzere, her seferinde bir başka
mekâna taşınmak suretiyle, an itibariyle dördüncü ve belki de beşinci mekâna da
böylece nakledilmiş oldular.
2-Mezar Taşları
Beyşehir’le ilgili çalışmalarını bulunan bazı araştırmacıların eserlerinde ve
kaynak kişilerin anlatımlarında Beyşehir’deki mezar taşlarının taşınma hikâyeleri
ile ilgili bazı ipuçlarına ulaşmaktayız. Bu bilgiler ve anlatımlar bir araya
getirildiğinde taşınma hikâyeleri ve bunun aşağı yukarı hangi dönemlerde
gerçekleştiği büyük oranda aydınlatılmaktadır.
Beyşehir’de XX. yüzyılın başlarından itibaren terk edilen tarihî
mezarlıklardaki bazı eski yazılı taşlar Eşrefoğlu Cami bahçesi ile Musalla
Mezarlığı’na taşınmıştır. Beyşehir’le ilgili araştırmalarda bu nakil işlerinin 1930’lu
yıllara kadar geriye gittiği anlaşılmaktadır. Hem M. Yavuz (1934), hem Y. Akyurt,
(1940) daha 1930’lu yıllarda bazı taşların caminin kuzey kapısının sol tarafında
bulunan Eşrefoğlu Mezarlığı’ndan Eşrefoğlu türbesine taşındığı belirtmektedir51.
Anlaşılan en azından XX. yüzyılın başlarından itibaren özelliğini kaybeden tarihi
mezarlıklardaki taşlar, bu tarihten itibaren türbeye taşınmaya başlanmıştır. İ. H.
Konyalı da 1960’lı yıllarda bazı mezar taşlarının Eşrefoğlu Cami’nin doğu duvarı
önüne bazılarının da türbeye atılmış halde olduğunu belirtmektedir 52.
İbrahim Hakkı Konyalı Beyşehir’le ilgili eserinde mezar taşlarını ele aldığı
yerde, “Beyşehir kabristanları türbeleri, medreseleri ve abide mahiyetindeki eserleri Kürt
kaymakam Abdünnafi zamanında yıkılmış yok edilmiştir. Kalenin dışında yol aşırı
kuzeyindeki mezarlıkta (İçerişehir) bir roma sütunu buldum ve yanında üst kısmı kırılmış
ve yok olmuş bir mezar taşında şu kitabeyi okudum.” der53. Konyalı (Abdurrahman
Paşa’nın 1197 yılı Muharrem başında ölen karısı Zahide Hanım’ın mezar taşı
olduğunu söylediği) bir mezar taşı hakkında bilgi verdikten sonra, İçerişehir
Mezarlığını işaret ederek; “Bu kabristanda kitabeli başka tek bir mezar taşı yoktur”
demektedir54. Bugün bütünüyle doldurulmuş olan bu mezarlık alanında herhangi
bir mezar taşı bulunmamaktadır. Ancak Vuslat Parkı içerisinde farklı yerlerde 2,
1946-1950 yılları arasında kullanıma açılan Musalla Mezarlığı’nda ise 8 olmak
Yavuz, Beyşehir, s. 56; Akyurt, “Beyşehir”, s. 126.
Konyalı eserinde mezar taşlarından bahsederken, incelediği taşların Beyşehir’de bir müze
kurulduğu zaman onun kıymetli eserleri arasında yer alacağını ifade eder. Konyalı, Beyşehir, s.
289-299.
53 Konyalı, Beyşehir, s. 284.
54 Konyalı, Beyşehir, s. 285.
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üzere 10 mezar taşı daha bulunmaktadır. Şu halde 1946-1950 yılları arasında
kullanıma açılan bir mezarlıkta ve park alanlarında yer alan eski yazılı mezar
taşları nereden ve nasıl getirilmişlerdir. Park içerisinde sergilenen mezar taşlarının
taşınma hikâyesi, biraz önce ele aldığımız sandukalarla benzer bir şekilde
gerçekleştiği görülmektedir. Zira bugün parkta sergilenen bir mezar taşını, 1960’lı
yıllarda İ. H. Konyalı Eşrefoğlu Türbesi içinde görmüş
ve okumuştur 55.
Dolayısıyla mezar taşlarının park alanına 1994-1995 yılında belediye tarafından
nakledildiği bilinmektedir. Ancak asıl sorun, 1946 yılında kullanıma açılan
Musalla Mezarlığı’nda yer alan ve sanki mezarlığın doğal bir parçası gibi yer
tutmuş eski yazılı mezar taşlarının nasıl orada olduğu konusudur.
Beyşehir’de yaptığım saha araştırmaları sırasında, Beyşehir merkezinde
yaşayan onlarca kişi ile mülakatlar gerçekleştirdim. Mülakatlar sırasında
Beyşehir’deki tarihi mezarlıklar hakkında 22.07.2013 tarihinde 1944 doğumlu
Mimar Sabit Kasapoğlu ile yaptığım mülakatta, evleri ve babasına ait
dükkânlarının hemen yakınlarında bulunan Kalenderhane Tekkesi ve Haziresi ile
ilgili sorduğum bir soruya: “Türbenin arkasında bir mezarlık vardı. Çoğu mezar taşı
yazısızdı. Aralarında eski yazılı mezar taşları vardı. Rahmetli babam burada bazı sarıklı
mezar taşları bulmuş. Ben 9-10 yaşlarındayım, ‘Oğlum bu taşı git belen mezarlığına
götür, oraya dikiver’ dedi. Ben de taşları bir arkadaşımla Seydişehir yolundaki mezarlığa
götürdüm. Mezarlıkta gelişigüzel bir yeri kazdım ve taşı oraya diktim. Şimdi siz taşı
okuyunca anladım ki, bu adamlar bizim memlekettenmiş. Babam bunların kim olduğunu
biliyor olsa gerek, bana bu görevi özellikle vermiş olmalı” cevabını vermiştir56.
Mülakat gerçekleştirdiğimiz bir başka kişi ise Beyşehir Müftülüğü
Kâtipliği’nden emekli 1933 doğumlu İsmail Gümüş’tü. İsmail Gümüş, 13.07.2014
tarihinde yaptığımız mülakatta, Müftülüğün hemen yanındaki Kalenderhane
Türbesi ile ilgili yönelttiğim bir soruya: “Ben Beyşehir’e 1949-50’de geldim. Daha önce
il özel idarede çalışıyordum. Müftü Ömer Tekin beni Müftülüğe memur olarak nakletti.
Ben geldiğimde müftülük binasının bazı yerleri henüz tamamlanmamıştı. Zaviye ile ilgili
pek bir şey hatırlamıyorum. Ancak türbe ayakta idi. İçerde büyük bir mezar vardı. Başında
ve ayakucunda bir yazılı taş olduğunu hatırlıyorum. Türbenin dışında bir kabirlik vardı.
Bu kabir de 10’yakın mezar vardı. Ancak bunların çoğunluğu yazısız taşlardı.
Aralarındaki eski yazılı bir-iki taşı kaybolmasınlar diye, biz yeni açılmış olan mezarlığa
götürüp diktik”.57
Buraya kadar söylenenlerden anlaşılmaktadır ki, Beyşehir Kalenderhane
Türbesi haziresinde yer alan mezar taşlarından bazıları burasının meydan ve yol
Günümüzde Vuslat Parkı içerisinde 2 adet mezar taşı bulunmaktadır. Mezar taşlarını yerinde
incelediğimizde, bunlardan birisinin 1960’lı yıllarda İbrahim Hakkı Konyalı tarafından Eşrefoğlu
Cami bahçesinde incelediği taşlardan olduğu anlaşılmaktadır. Konyalı, Beyşehir, s. 301.
56 22.07.2013 tarihinde Konya/Beyşehir’de Sabit Kasaboğlu (D. 1944) ile yapılan mülakat.
57 13.07.2014 tarihinde Konya/Beyşehir’de İsmail Gümüş (D. 1933) ile yapılan mülakat.
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açma amacıyla 1953 yılında yıktırılması sırasında, o tarihlerde yeni açılmış olan
Beyşehir Musalla Mezarlığı’na nakledilmişlerdir.
SONUÇ
Beyşehir merkezinde yer alan parklarda-bahçelerde ve Eşrefoğlu Külliyesi
içinde çeşitli alanlarda Roma-Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine
ait çok sayıda taş eser bulunmaktadır. Bu taş eserlerin önemli bir kısmı açık
alanlarda, parklarda ya da bahçelerde korumadan uzak sağa sola serpiştirilmiş
şekilde, hava koşulları, hayvan ve insanların tahribi gibi dış etkilere açık
durumdadır. Eserlerin önemli bir kısmı Türkçe kitabelere sahip olmasına rağmen,
içlerindeki bazı sanduka ve mezar taşlarında Arapça-Farsça şiirler, Kuran-ı
Kerim’den ayet ve sureler bulunmaktadır. Bu eserler sadece üzerindeki yazıların
mukaddesatı nedeniyle değil, aynı zamanda süsleme ve biçim özellikleri, ait
oldukları döneme dair tarihsel şahitlikleri ve değerleri ile bugün ki vaziyetlerinde
gelişigüzel bir şekilde korunmasız ve güvenliksiz bırakılmayacak kadar önemlidir.
Beyşehir İlçesi dâhilinde Roma-Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı
dönemine ait Kültür Varlıklarının korunması ve Beyşehir’e özgün kentsel ve kırsal
kültürün muhafaza edilmesi için Beyşehir’de en kısa zamanda bir müzenin
kurulması veya uygun koruma şartlarının oluşturulması gerekmektedir.
Beyşehir'de müze açılması konusundaki mücadele hiç de yeni değil, bu 1980'li
yıllardan itibaren süregelen bir mücadeledir. Dönemin Beyşehir gazetelerinde
Beyşehir’de bir müze açılması yönündeki talepleri içeren pek çok kayda
rastlanmaktadır. Aslında Beyşehir’le ilgili yıllar önce yazılmış bazı eserlerde, 1934
yılında M. Memduh Yavuz, 1960'lı yıllarda İ. H. Konyalı gibi araştırmacılar da
eserlerinde Beyşehir'e bir müze açılması yolunda temennilerini ifade etmişlerdir.
Tarihî süreçten günümüze kadar ulaşmış olan Beyşehir’deki eserlerin
korunması, bizim en başta gelen görevimizdir. Zira bu, ülkemizi Türk-İslam
yurdu yapan, şehrimizi inşa ve imar eden ecdadımıza olduğu gibi, aynı oranda
gelecek nesillere bırakmak adına ödemek zorunda olduğumuz borcumuzdur.
Beyşehir’de kurulacak bir müze, başta sağda solda kaderine terk edilmiş çok
sayıda eserin kurtulmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkân tanıyacaktır.
Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok sayıda etki uyandıracak olan bu
girişim, ayrıca Beyşehir kültür ve turizmine de hizmet edecektir. Beyşehir’e gelen
yerli ve yabancı turistler müzeyi gezerek, bölgede daha fazla vakit geçirecek, bu
durum Beyşehir hakkında ilgiyi artıracak, belki de insanların konaklama ihtiyacını
da doğuracaktır. Müzenin kurulmasına kadar geçecek olan sürede Beyşehir’in
tarihsel ve kültürel yapısına uygun nitelikte olmak üzere, mevcut eserlerin sergi
ve teşhir şartlarına uygun, yani müze olmaya elverişli, daha korunaklı üstü kapalı,
emniyeti alınmış tarihî yapılara taşınması da mümkündür. İçerişehir Mahallesi
içinde bulunan İsmail Ağa Medresesi veya Eşrefoğlu Bedesteni düzenlenerek Taş
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Eserleri Müzesi’ne dönüştürülebilir. Bunların gerçekleşmesi de bürokratik açıdan
sıkıntılı oluyorsa, Hamidiye Mahallesi’nde yer alan Süleyman Efendi Konağı
restore edilerek Beyşehir’e en azından bir “Kent Müzesi” veya “Bey Konağı”
kazandırılabilir. Bu girişimler tek başına yeterli değilse de ecdadımızın emaneti
olan eserlerin yok olmaktan kurtarılmasına hizmet edecektir.
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MEZAR TAŞLARININ YEREL TARİHİN AYDINLATILMASINDAKİ
ÖNEMİ (DENİZLİ – ÇAL ÖRNEĞİ)
İbrahim BALIK *

ÖZET
Mezar taşları bilindiği üzere ölen kişinin hatırasını gelecek kuşaklara
aktaran en önemli belgelerden birisidir. İlahi ya da beşeri bütün din mensupları
ölülerinin hatıratlarını yaşatmak, onun hakkında temel bazı bilgilerin gelecek
kuşaklara aktarılabilmesini sağlamak için mezar taşı kullanmışlardır. Tarihi süreç
içerisinde çok edebi ve hacimli mezar taşları dikildiği gibi oldukça kısa ve öz
bilgiler ihtiva edenlerde mevcuttur.
Mezar taşları iyi incelenebilirse bazen bir yerleşimin (köy, kasaba vs),
bazen bir sülale veya hanedanın hatta bazen bir milletin tarihine (Orhun
Abideleri) ışık tutacak önemli bilgiler elde edilebilir. Bu ehemmiyetine karşın
maalesef mezar taşlarının önemli bir kısmı çok değişik sebeplere bağlı olarak
tahrip edilmektedir. Doğal faktörlerden kendisini kurtarıp günümüze kadar
ulaşılabilenlerin önemli bir kısmı ise el sürülmeden adına dikildiği kişi gibi
toprakla karışık bir vaziyette yatıp durmaktadır.
Biz, kısa süre önce Denizli – Çal İlçesi, Yukarıseyit Köyünde köylülerle
birlikte eski mezar taşlarını kurtarma çalışması yaptık. Bu çerçevede 59 adet Arap
Alfabesi ile yazılmış mezar taşı tespit ettik. Yine aynı köyden bir başka
araştırmacının 1977 yılında yaptığı çalışmalarda var olan bazı taşların mezarlıkta
bulunmadığını gözlemledik.
Bu mezar taşları sayesinde iki adet müderrisin mezarını tespit etme imkanı
bulduk. Bu köy mezarlığındaki ilginç mezar taşlarından birisi de hem Arap
alfabesi, hem de Latin alfabesi ile yazılmış olanıdır. Harf inkılabından yaklaşık iki
*
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sene sonra yapılmış olan bu mezar taşında her iki alfabe de birlikte kullanılmıştır.
Belli ki taşra da Arap alfabesinden, Latin alfabesine geçmek belli bir sürede
aşamalı olarak gerçekleşebilmiştir. Mezar taşları sayesinde bu köyümüzün
sülaleleri ve sosyal dokusu ile ilgili oldukça önemli bilgiler elde edilebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yukarıseyit, Mezar Taşı, Müderris Mezarı,
Mezar Taşı, Çal

Sipahi

Hayatın bir gerçeği olan ölüm, her zaman insanlara zor gelmiştir. Zamanlı
veya zamansız gelen ölümlerle insanlar sevdiklerini dünya gözü ile bir daha asla
görmemek üzere ebediyete uğurlamaktadırlar. Dolayısıyla geride kalanlar, ölümle
kaybettikleri sevdiklerinin hatıralarını yaşatmak, onun unutulup gitmesine engel
olmak için pek çok metot denemişlerdir.
Bunların en önemlilerinden birisi de mezar taşlarıdır.1 İrili ufaklı, farklı
biçim ve şekillerde sayısız mezar taşı formları ile insanlar kaybettikleri
yakınlarının hatıralarını yaşatmaya çalışmışlardır. Türklerde de tarihlerinin her
döneminde mezar ve mezarlıklar önemini korumuştur. Nitekim ilk Türk mezar
taşı örnekleri içinde yer alan balballardan, günümüze kadar çok sayıda değişik
şekil ve formda mezar taşı üretilmiştir. Türk tarihinin en önemli anıtları arasında
yer alan Orhun Yazıtları en orijinal mezar taşlarımızdan birisidir. Yine Ahlat
mezar taşları da hem özgün yapıları hem de ilk dönem Anadolu Türk tarihinin
aydınlatılması açısından eşsiz birer hazinedir. Osmanlı ile bu gelenek çok daha
gelişmiş, mezar taşları şekilleri ve üzerinde taşıdıkları motifleri ile çok daha derin
anlamlar kazanmaya başlamıştır.
Mezar taşları iyi değerlendirilebilirse önemli birer tarihi kaynaktır da.
Nitekim; Orhun Yazıtlarının, Göktürk Tarihinin aydınlatılmasındaki katkısı bütün
tarihçilerimizin malumudur. Mezar taşları, yerel tarih araştırmaları için de önemli
kaynaklarımızdan birisidir. Bilhassa yeterli belgeye sahip olmayan köy veya
kasaba tarihleri için daha önemli hale gelmektedirler. Bilindiği gibi, son yıllarda
tarih araştırmaları daha yerele indirgenmeye başlanmıştır. Bazı tarih sevdalısı
gönüllüler veya yerel yöneticilerin olumlu tavrı gelişen bu mikro tarihçiliği daha
popüler hale getirmeye başlamıştır.
Ancak özele indikçe kaynak sıkıntısı artmaktadır. Çünkü her köy veya
kasaba ile ilgili yeterli sayıda kaynak bulmak her zaman mümkün olmamaktadır.
İşte bu durumlarda köy mezarlıkları büyük önem arz etmektedir. Eğer doğanın ve

1

Cengiz Alyılmaz, “Kosova ve Makedonya’daki Osmanlı Dönemi Mezar Taşlarının Bugünkü
Durumu”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 5/1 2016 s. 57.
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çoğu kere de insanların tahribatından kurtulabilmiş2 mezar taşları tespit edilip
çözümlenebilirse o yöre tarihi ile ilgili önemli verilere ulaşılabileceği muhakkaktır.
Biz bu çalışmamızda Denizli – Çal İlçesi Yukarıseyit Köyü mezarlığında
tespit ettiğimiz Arapça ve Osmanlıca mezar taşlarını tanıtıp, bunların
değerlendirilmesi sonucunda bahsi geçen köyün tarihi ile ilgili hangi verileri elde
ettiğimizi ortaya koymaya çalışacağız.
Çalışmamızı bahsi geçen köyün mezarlığında ilk olarak 2013 yılında
yapmıştık. Daha sonra köy mezarlığında farklı tarihlerde üç defa daha tarama
yaptık. Köylülerin de yardımı ile 59 adet Arapça ve Osmanlıca mezar taşı tespit
ettik. Aynı mezarlıkta 1977 Mart ayında köy sakinlerinden Sayın Halil Gülel3
tarafından da bazı araştırmalar yapılmış ve bir takım fotoğraflar çekilmiştir. Bu
fotoğraflarda bulunan çok önemli bazı mezar taşlarını hiç bulamadık, bir kısmını
da tahribata uğramış olarak bulduk. Bulamadığımız bu taşlar ya tarihi eser
kaçakçıları tarafından alınıp satılmış ya da mezarlıkta zaman zaman yapılan
düzenleme çalışmalarında toprak altında kalmıştır.
Köy mezarlığında 1977 yılında yapılan bahsi geçen incelemede tespit
edilen, ancak bizim 2013 yılındaki çalışmamız sırasında bulamadığımız mezar
taşlarının bir kısmı klasik mezar taşlarının dışında, kendine özgü özellikleri
bulunan taşlardır. Bunlardan birisi hiç özenilmeden yontulmuş, üzerinde her
hangi bir yazı veya işaret bulunmayan bir taştır. Adeta, Türklerin ilk mezar taşı
örnekleri olan balbalları hatırlatmaktadır. Türkler Anadolu’ya geldikten sonra da
taş ile ilgili çok yoğun bir inanç sistemine sahip olmayı sürdürmüşlerdir.4 Bu
yüzden Anadolu mezarlıklarında da çoğu kere ciddi bir anlam yükleyemediğimiz
değişik taşlar mevcuttur. Bunlar mezar taşı olarak kullanıldığı gibi farklı inanç
ritüelleri çerçevesinde mezarlık yakınlarında koruma altına alınmış taşlar da
olabilir. Dolayısıyla Yukarıseyit Köyü mezarlığındaki bu taş ta, böyle bir özelliğe
sahip olabilir. Nitekim bahsi geçen köyde uzun yıllar, mezarlıkta bulunan bu
taşlardan birisinin bir cilt hastalığının (siyil) tedavisinde etkili olduğuna
inanılmıştır.

Bu tahribat meselesi her geçen gün daha büyük bir boyuta ulaşmaktadır ve biz araştırmacıların
en büyük problemlerinden birisidir. Özellikle tarihi eser kaçakçılığı sebebiyle maddi değeri az ya
da çok demeden pek çok mezar taşı tahrip edilmektedir.
3 Halil Gülel halen Almanya’da yaşayan ressam, şair ve yazardır. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
sanatlar Fakültesinden mezun olan Sayın Halil Gülel’in çok sayıda yayınlanmış kitabı
bulunmaktadır. Tamamen gönüllü olarak yerel tarihle ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.
Elindeki fotoğraf ve malzemeleri bizimle paylaşan Halil Gülel Bey’e kendim ve ilim camiası
adına teşekkürlerimi sunuyorum.
4 Anadolu’daki taşa dayalı inanç sistemleri ile ilgili olarak bkz. Hikmet Tanyu, Türklerde Taşla İlgili
İnançlar, Ankara 1968.
2
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Resim 1: Balbal Biçimindeki Mezar Taşı Resim 2: Üstü Noktalarla Bezenmiş
Mezar Taşı
Halil Gülel tarafından mezarlıkta 1977 yılında yapılan çalışmada tespit
edilen bir başka ilginç mezar taşı da yine kendine özgü bir özellik taşır. Üzerinde
hiçbir yazı bulunmayan bu taş adeta deliklerle süslenmeye çalışılmıştır. Resim 1
ve Resim 2’deki her iki taşta cellat mezar taşlarını hatırlatmaktadır. Bilindiği gibi
Osmanlı’da cellatların mezar taşlarında isim veya şekil bulunmazdı. Bunun
yanında zaman zaman eşkıya veya asilerin mezar taşlarının da benzer şekilde
yapıldığı ve bu kişilerin genellikle mezarlığın dışına bir yere gömüldükleri
bilinmektedir.5 Nitekim yakın zamanlara kadar Yukarıseyit Köyünde eşkıya
mezarı diye bilinen ve köy mezarlığının uzağında bulunan bir mezar mevcut idi.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bölgedeki asilerden birisi bu köy yakınlarında
öldürülmüş ve mezarlık yerine buraya gömülmüştü. Bu iki mezar taşı ve mezarda
yatan kişinin kimliği ile ilgili şimdilik kesin bir hüküm vermemiz mümkün
görünmemektedir.
Yukarıseyit köyü mezarlığında tespit edilen bir başka mezar taşı ise
üzerinde Yunanca yazılar olan taştır. Resim 3’te gösterilen bu mezar taşının
fotoğrafı ne yazık ki çok iyi çekilemediği için üzerindeki yazı okunup,
çözümlenememiştir. Bu belki de Yukarıseyit Köyünü kuran Türkmenler bölgeye

5

Abdullah Bay, “Ünye Yöresi Osmanlı Mezar Kitabeleri Üzerine Değerlendirmeler”, History
Studies Volume 4/1 2012, s. 113.
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gelip yerleşmeden önce, burada bulunan Bizans yerleşmesine ait bir mezar taşı
olabilir. Hatta bölgedeki her hangi bir abideye ait bir taş olması bile ihtimal
dahilindedir. Zira köy çevresinde zaman zaman Roma ve antik döneme ait değişik
eserler tespit edilebilmektedir.

Resim 3: Yunanca Yazıların Olduğu Taş
Mezarlıkta tespit edilen bir başka mezar taşı ise üzerinde geometrik
şekiller bulunan mezar taşıdır. Tam bir dikdörtgen prizması formundadır. Bu
taşta tıpkı yukarıda anlattıklarımız gibi, 1977 yılında yapılan çalışmalarda tespit
edilen ancak tarafımızdan bulunumayan taşlardandır. Bu mezar taşında en alt
kısımda 1162 tarihi okunabilmektedir. Bu tarih miladi 1748 yılına tekabül eder.
Kufi yazı tarzına benzer bir yazı ile yazılmış bu mezar taşının başka bir bölümü
maalesef okunamamaktadır.6 Bu mezarlıkta tarihi net tespit edilebilen en eski
tarihli mezar taşı budur. Ancak, tarihi kayıtlardan öğrendiğimize göre Yukarıseyit
Köyünden ilk kez 1678 yılında bahsedilmeye başlanmıştır. Bu dönemdeki Avarız
defterlerinde bu köyümüzden bahsedilmektedir. Bu defterlerden edinilen bilgiye
göre 1623 ile 1678 yılları arasında bölgede ciddi bir hareketlilik söz konusudur. Bu
dönemde eskiden var olan bazı köyler ortadan kalkarken, bazı yeni köyler ortaya
çıkmıştır ki; bu köylerden birisi de Seyyidlü 7 ismi ile kayıtlara geçen Yukarıseyit
Köyü’dür. Ancak köyün kuruluşu ile elimizdeki en eski tarihli mezar taşı arasında
yaklaşık 70 yıllık bir fark bulunmaktadır. Muhtemelen bu sürede vefat eden
kişilerle ilgili mezar taşları değişik sebeplere bağlı olarak yok olmuştur. Kaldı ki,
6
7

Bu yazı tarzına benzer bazı mezar taşı formları Ahlat Mezar taşları arasında görülmektedir.
M. Yaşar Ertaş, “Avarız Defterlerine Göre Çal Kazası (1623 – 1709)”, Çal Sempozyumu Bildirileri,
2007 Denizli, s. 228.
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köy kurulduğu ilk dönemlerde de bölgede ağırlığı olan büyük köylerden birisidir.
Nitekim 1709 yılında bölgede en yüksek vergi ödeyen köy Seyyidlü’dür. 8

Resim 4: 1168 (1748) Üzerinde Kufi Yazı Bulunan Mezar Taşı
Bu taşlardan başka, 1977 yılında Sayın Halil Gülel tarafından yapılan
incelemede fotoğraflanan, ancak bizim yaptığımız çalışmada tespit edemediğimiz
dört adet daha mezar taşı mevcuttur. Ancak bunlar Osmanlıca yazılmış taşlardır
ve yazıları net olarak okunabilmektedir. Bu taşların bahse konu olan köyün
mevcut yerine kurulduktan sonra vefat eden kişiler için yapıldığı kesindir. Bu
taşlar sırasıyla şunlardır.

Resim 5 – 6: 1223 Tarihli Mezar Taşı
8

Ertaş, a. g. m., s.228.
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Bu mezar taşı hicri 1223 (miladi 1808) yılına ait sarıklı bir mezar taşıdır.
Üzerindeki metinden kişinin mesleği ile ilgili her hangi bir bilgiye ulaşamıyor isek
te; taşın şeklinden burada medfun olan kişinin bir derviş veya alim olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Mezar taşının metni şöyledir “ Sene 1223. El Merhum ve’l
Mağfur Hacı Osman Oğlu Halil Ruhuna Fatiha”

Resim 7: 1231 Tarihli Mezar Taşı
1231 (1815) tarihli bu mezar taşı da son derece net olarak
okunabilmektedir. İbrahim Efendiye ait olan bu mezar taşının metni ise şöyledir: “
Sene 1231 Huve’l-Hallagu’l-Baki El Merhum ve’l-Mağfur El Muhtacü’l- Rahmete
Rabbehu El Gafur Süleyman Oğlu İbrahim Efendi Ruhuna Fatiha”

Resim 9: Yazısız Sarıklı Mezar Taşı
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Son derece düzenli ve sanatkarane yapılan bu mezar taşının malaesef
yazısı yoktur. Ancak şeklinden önemli bir alim veya mutasavvıfa ait olduğu
düşünülebilir.9
Şimdiye kadar tanıtmaya çalıştığımız mezar taşları yukarıda da
belirttiğimiz gibi, 1977 yılında Sayın Halil Gülel tarafından yapılan çalışmalarda
resimlenen ancak, bizim 2013 yılında yaptığımız çalışmalarda tespit edemediğimiz
mezar taşları idi. Bu taşların bize aktardığı bilgileri Yukarıseyit Köyünün tarihi ile
ilgili kaynaklarda geçen veriler ile destekleyip köyün tarihine ışık tutmaya çalıştık.
Bildirimizin bu bölümünde ise bizim yaptığımız çalışmada tespit ettiğimiz 59 adet
Osmanlıca ve Arapça mezar taşının içerisinde dikkat çekici olan birkaç tanesini
değerlendirip, onların ışığında yine köy tarihini aydınlatmaya çalışacağız.
Yukarıseyit Köyü mezarlığında tespit ettiğimiz en eski tarihli mezar taşı
hicri 1185 (miladi 1771) tarihine ait iki mezar taşıdır.

Resim 10-11: Yukarıseyit Köy Mezarlığındaki En Eski Tarihli Mezar Taşları
Bu mezar taşlarından 10 numaralı resimde gösterilen taşın yazısı tamamen
kendine özgü olup, bu mezarlıktaki başka hiçbir taşta bulunmamaktadır.
Taşlardaki yazı karakterinde sesli harfler kullanılmamış, metinde sadece sessiz
harfler birbirine bitiştirilmeden sıralanmıştır. Köylüler tarafından 12 numara ile
tespit edilen taştaki metin şöyledir. “Elhamdülillah Rabbil Alem Ruhuna el Fatiha
1185(1771)”. Bu mezar taşının üst kısmı kırık olduğu için mezar taşının tam şeklini
tespit edemiyoruz. Dolayısıyla mezarda yatan kişinin kimliği ile ilgili her hangi
bir fikir sahibi olamıyoruz. Ancak aynı mezar taşı ile ilgili 1977 yılında çekilmiş bir
9

Buna benzer mezar taşlarına bölgeye yakın yerlerdeki mezarlıklarda ve Türkiye’nin hemen her
tarafındaki mezarlıklarda rastlanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak bkz. Sedat Soyalp, “Denizli
Sarayköy’de Osmanlı Dönemi Mezar Taşları”, V. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Bildiriler
Kitabı III, İstanbul 2016.
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fotoğraf daha mevcut. Bu fotoğraftan mezar taşının kavuklu bir mezar taşı olduğu
rahatlıkla anlaşılabiliyor. Ne yazık ki bu taşın kavuk kısmı büyük bir ihtimalle
tarihi eser kaçakçıları tarafından kırılıp satılmıştır.

Resim 12: Resim10’da Gösterilen Mezar Taşının 1977’deki Hali
Buradaki sarık sarılı kavuk bize mezarda medfun olan kişi ile ilgili bir fikir
verebilir. Osmanlıda çok çeşitli şekil ve formatta kavuk kullanılmıştır. Genellikle
çuhadan yapılan ve üstüne beyaz sarık sarılan kavuklar, giydiği kişinin mensup
olduğu meslek, tarikat vb pek çok özelliğine göre şekil değiştirmekte idi.10 Mezar
taşlarına da bu durum yansıtılmış11 ve zaman zaman bazı mezar taşları kişinin
hayatta iken kullandığı kavuğuna uygun olarak yapılmıştır. Kavuk, yukarıdan
aşağıya doğru daralmakta ve üzeri dolama sarık ile sarılmış vaziyettedir.
Muhtemelen bu mezar taşının ait olduğu mezarda medfun olan kişi bir memur
veya devlet görevlisi olabilir.12 Zira hayatta iken giyilen serpuşlar mezar taşlarının
baş kısmında kültürel sembol olarak kullanılmıştır.13

Mezar taşlarındaki şekil ve desenlerle ilgili olarak bkz., Kamil Biçici, “Yazılı Araştırmalar
Işığında Türkiye Mezar Taşlarına Toplu Bir Bakış”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 10 Sayı: 26,
Erzurum 2006, s.175 vd.
11 Hans Peter Laqueur, Hüve’l-Baki (İstanbul’da Osmanlı Mezarları ve Mezar Taşları), (Çev. Selahattin
Dilidüzgün), İstanbul,2010, s.80.
12 Mezar taşlarında kullanılan sarık türleri ve anlamları ile ilgili olarak bkz., Halit Çal, “Göynük
(Bolu) Mezar taşları”, Vakıflar Dergisi, S.30, Ankara 2007, s.304 vd.
13 Yusuf Çetin, “Ağrı Mezar Taşlarında Form ve Bezeme Unsurları” The Journal of Academic Social
Science Studies, Number: 40 , Winter I 2015, s. 96.
10
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Aynı tarihi taşıyan ve Resim 11’de gösterilen ikinci mezar taşında ise şu
metin tadır. “El Merhum vel Mağfur Mehmet Sipahi Ruhu İçin El Fatiha”. Bu mezar
taşı aynı tarihli 12 numaralı mezar taşından farklıdır. Tamamen Osmanlıca yazım
kurallarına uygun ve kolay okunabilen bir tarzda yazılmıştır. Bu mezar taşı ise 59
numara ile numaralanmıştır. Bu mezar taşı aynı mezarlıkta bulunan üç adet mezar
taşı ile aynı tarz ve üslupta yapılmıştır. Başı kavuklu olan bu mezar taşlarının
kavukları seyyardır. Yanı asıl taştan çıkarılabilmektedir. Bu da ne yazık ki tarih
yağmacılarına fırsat vermiş ve diğer ikisinin kavukları çalınmıştır.14

Resim 13: Bülbülî’ye Ait Mezar Taşı
1227 (1812) yılına ait olan bu mezar taşı da ilginç taşlardan birisidir. Bu
taşın metni şöyledir “ Sene 1227 Hüve’l-Hallagu’l-Baki Bu cihan iğnak (?) olur
Külli cennet’ül-me’va (varılacak yer, mekan) olsun Bülbülî merhum ve’l-mağfur
ile rahmeti’l-baki seyyidina” Bülbüli isminde meşhur olan bir kişiye ait olan bu
mezar taşı da günümüzde mezarlıktaki en eski taşlardan birisi olarak varlığını
sürdürmektedir.
Yukarıseyit Köyü mezarlığında bulunan ve köyün tarihine ışık tutan ilginç
mezar taşlarından birisi ise bir bayana ait olan mezar taşıdır. Bu taş Çerkes Ali’nin
14

Mezarlıkta yaptığımız çalışma sırasında, köy sakinlerinden birisi bu taşlardaki kavukların
buradan alınıp satıldığını, bu kavuğunda götürüldüğünü ancak yaşanan bir korku sebebiyle
tekrar getirilip yerine konduğunu anlatmıştı.
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Kızı Esma’ya aittir. Bu taşı önemli kılan nokta şudur. Halen Dinar’ın Gençali
köyünde yaşayan ve 1861 yılında Kafkaslardan göç ederek Türkiye’ye gelen bir
Çerkes boyu vardır. Şapsığ boyuna mensup olan bu ailelerin bir kısmı göç
yolculukları sırasında Yukarıseyit Köyüne gelmişler ve burada bir miktar
kalmışlardır. Hatta bu ailelerin bir kısmı bu köyde kalmıştır. İşte köy mezarlığında
Çerkes Ali’nin kızı Esma’ya ait olan bu mezar taşı bu görüşü ispatlamaktadır.
Resim 14’te gösterdiğimiz Mezar Taşınn çevirisi şöyledir:
“ Sene 1320 (1902)
Emretti Hüda Eyledi Ferman
Erişti Ecel Vermedi Eman
Dünyada ……. Heman
Ahirette Mağfiret Eyleye Rahman
Merhume Derviş Oğlu
Çerkes Ali Kerimesi
Esma Ruhuna Fatiha

Resim 14: Çerkes Ali Kızı Esma’ya Ait Mezar Taşı
Mezarlıkta bulduğumuz önemli mezar taşlarından birisi de Resim 15’de
gösterdiğimiz bir Kadı’ya ait mezar taşıdır. Köyde Kadılar diye bilinen bir sülale
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mevcuttur. Yukarıseyit Köyünün eskiden beri okumaya meraklı bir köy olduğu
bilinmektedir. Nitekim 1924 yılında Denizli’de yapılan muallimlik imtihanında
başarılı olan 6 kişiden birisi bu köyde yaşayan Mehmet oğlı Hasan Hüseyin’dir.15
Dolayısıyla bu köyde Kadılık yapmış birinin bulunması son derece normaldir. Bu
kadı mezar taşı da bu açıdan bir anlam kazanmaktadır. Kadı Mehmet Efendiye ait
olan bu mezar taşının günümüz Türkçesine aktarımı şu şekildedir:
“Huve’l – Hayyu’l – Baki Sene 1302 (1884)
el Hayyu ente Rahmanî
Recaî minke gufranî
Fele te’huz bi isyanî
Fetemmem külli noksanî
Merhum esseyyid Kadı
Mehmet Efendi Ruhuna Fatiha

Resim 15: Kadı Mehmet Efendinin Mezar Taşı
Bu mezar taşının şekli de medfun olan kişinin mesleğine uygun olarak
yapılmıştır. Bilindiği üzere Osmanlıda memurlar için değişik şekillerde fes biçimli
mezar taşları yapılmıştır. Bir kadıya ait olan bu mezar taşı da bu geleneğe uygun
biçimde yapılmıştır.
Yukarıseyit Köyünün tarihi ile ilgili ilginç bir nokta da köydeki Seyyidlik 16
meselesidir. Yapılan araştırmalara göre 1678 yılında bu köyde seyyid olduğunu
iddia ederek devletten maaş alan 17 kişi bulunmaktadır. Çevrede seyyid
15
16

İbrahim Balık, Belgeler Işığında Çal Tarihi, Denizli 2006, s. 128.
Seyyidlik ve Şeriflikle ilgili olarak bkz., Zeynel Özlü, “Osmanlı devletinin Hz. Ali Ahfadı
(Şerifler) İle İlgili Uygulamalarına Dair Bir Değerlendirme”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli
Araştırma Dergisi, S. 61 Ankara 2012.
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olduğunu ileri süren ve vergiden muaf olan en yüksek kişi sayısı Yukarıseyit
Köyündedir.17 Nitekim köyün ismi de buradan gelmektedir ve cumhuriyet
dönemine kadarki kaynaklarda bu köyümüz “Seyid-i Bâlâ” olarak geçmektedir.
Köy mezarlığındaki 4 mezar taşında da “Seyyidinâ” tabiri kullanılmıştır. Bu
köydeki Seyyidlik geleneğinin mezarlıktaki taşlara da yansıdığı görülmektedir.
Seyyid, şerif, hacı gibi Osmanlı toplumunda itibarı olan unvanların mezar
taşlarına yazıldığı bilinmektedir.18
İlginç mezar taşlarından birisi de bir müderrise ait olan mezar taşıdır.
Mezar taşında medfun olan kişinin hem kameri ve hem de hicri vefat tarihleri
yazılmıştır. Yine geleneğe uygın olarak fes biçiminde yapılmış olan bu taşın bir
başka ilginç yönü ise şudur. Taşın tamamı Arap Alfabesi ile yazılmış olmasına
rağmen son satırda Latin Alfabesi ile “Müderris Hacı Ahmed” yazısının
bulunmasıdır. Bilindiği üzere Harf İnkılabı 1 Kasım 1928 tarihinde yapılmıştır.
Halbuki mezar taşında 1926 tarihi mevcuttur. Dolayısıyla bu mezarda medfun
olan müderris Ahmet Efendi 1926 yılında vefat etmesine rağmen muhtemelen
mezar taşı 1 Kasım 1928 tarihinden sonra yapıldığı için Latin Alfabesi ile
“Müderris Hacı Ahmed” tabiri en sona eklenmiş olmalıdır. Resim 16’da
gösterdiğimiz bu mezar taşının transkribi şöyledir:
Sene 1255 kamerî sene 1926 miladî
Bir Allahtır ki bâkî ancak
… hep ölüm muhakkak
Okurdum gece gündüz ilim ve Kurân
Ederdim halka talim-i iman
Beni ziyaret eden okusun hem
Yarlığı …
el merhum ve’l-mağfur
el Hac Ahmed Efendi
Ruhuna Fatiha
Müderris
Hacı Ahmed

Çal’da 1678 yılında Seyyid olduğu kabul edildiği için vergiden muaf tutulan toplam 28 kişinin
17’si Yukarıseyit’te bulunurken, 3’ü Moraca’da, 3’ü Bekilli’de, 4’ü Süller’de ve1’i de Alfaklar’da
bulunmaktadır. Ertaş, a. g. m., s.232.
18 Nebi Bozkurt, “Mezarlık”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 29, İstanbul 2004.
17
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Resim 16: Müderris Hacı Ahmet’in Mezar Taşı
Aynı mezar taşında, hem Arap Alfabesi hem de Latin Alfabesinin
kullanıldığı en ilginç örneklerden birisi de, Resim 17’de gösterdiğimiz mezar
taşıdır. Bir hanıma ait olan bu mezar taşında iki sıra Arap alfabesi kullanılmış,
diğer kısımlar Latin Alfabesi ile yazılmıştır. Hatta tarihin rakamları bile her iki
alfabe ile karışık yazılmıştır. 1934 tarihinin ilk iki rakamı Latin Alfabesine son iki
rakamı Arap Alfabesine göre yazılmıştır. Buradan yola çıkarak şunu
söyleyebiliriz. Harf İnkılabı 1 Kasım 1928 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak
taşrada bu alfabe gündelik hayatta hemen uygulanamamıştır. Bir nevi kademeli
bir geçiş söz konusudur. Dolayısıyla bu mezar taşında da her iki alfabe ortak
olarak kullanılmıştır. Bu mezar taşının transkribi ise şöyledir:
Merhum
Halil İbrahim oğlu …………… zevcesi
Fatma Ruhuna Fatiha
Ruhuna
Fatiha
1934
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Resim 17: Hem Arap alfabesi Hem de Latin Alfabesinin Kullanıldığı Mezar Taşı
SONUÇ
Denizli ili Çal İlçesi Yukarıseyit Köyü
mezarlığında
yaptığımız
araştırmalar sonunda 59 adet Arapça ve Osmanlıca mezar taşı tespit ettik. Aynı
mezarlıkta 1977 yılında Sayın Halil Gülel tarafından tespit edilen 4 önemli taş
bizim araştırmamız sırasında bulunamamıştır. Mezar taşları daha çok köyün tarihi
ile ilgili bir değerlendirmeye tabi tutulmuş ve bu konuda resmi belgeleri
destekleyen önemli ipuçları elde edilmiştir.
Yukarıseyit Köyü ile ilgili ilk tarihi belgeler 17. Yüzyılın ikinci yarısına
aittir. Tespit edilebilen en eski tarihli mezar taşı ise 1748 yılına aittir. Köyün bu
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bölgede kururlundan sonra yaklaşık 70 yıllık bir döneme ait mezar taşı
bulunamamıştır.
Köyün kültürel seviyesi eskiden beri yüksektir ve okumaya her zaman
büyük önem verilmiştir. Nitekim köy mezarlığında müderris ve kadılara ait mezar
taşları mevcuttur. Buradan da anlaşıldığı gibi Yukarıseyit Köyü çok eski
dönemlerden beri okumaya büyük önem vermektedir.
Köyün ismi en eski kaynaklarda “Seyidli” olarak geçmektedir. Nitekim 17
civarında kişi seyit olduğu için vergiden muaf tutulmuştur ve bu yüzden köye
isim olarak “Seyidli” denilmiştir. Köy mezarlığında bulunan 5 ayrı mezar taşında
seyid tabiri geçmektedir. Bu durumda yine tarihi verilere uygun düşmektedir.
Yukarıseyit Köyü mezarlığının dışında Anadolu’da, binlerce köyün veya
kasabanın mezarlıklarında, çok sayıda Arapça veya Osmanlıca mezar taşı
araştırmacıları beklemektedir. Bu taşlar üzerinde yapılacak araştırmalar, yerel
tarihin aydınlatılmasında büyük katkı sağlayacaktır. Mikro alanlarla ilgili tarihi
konuların aydınlatılması, genel anlamdaki Anadolu ve Türk tarihinin
anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.
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BİR MEZARLIK KAZISI DERKEN
Kadir PEKTAŞ*
Eski toplulukların bir çoğunun günümüze gelen hatıraları arasında en
önemlisi olan yada o kültür hakkında en fazla bilgi veren eserleri arasında
mezarlar veya mezarlıklar gelir. Eski Mısır'ın piramitleri, Helen ve Roma
döneminin nekropolleri gibi ... Halâ arkeologlarımız bir Roma nekropolü
kazarken özellikle küçük eserin diğer alanlara göre biraz daha fazla çıkacağı
beklentisi içinde olmuyorlar mı? Eğer araştırma alanınız İslam'dan önceki Türk
sanatı ve tarihi ise siz de diğer arkeologlar gibi -tabiiki eğer şansınız da yaver
giderse- atlı kültürle ilgili bol buluntu çıkartabilir, bilimsel yayınlar için epey
malzeme edinebilirsiniz. Ama çalıştığınız alan, bugün burada bulunanların çoğu
gibi Türk-İslam dönemleri ise durum biraz daha farklıdır. Daha doğrusu farklıydı,
son zamanlara kadar. Bunun nedeni, sade kefenle gömülen müslümanın
mezarında -arkeologların deyişiyle- ölü hediyesinin bulunmayışı olmalıdır. Bir
külliyede veya tek kalmış caminin bitişiğinde hazire/mezarlık varsa, sanat veya
mimarlık tarihçileri, “Caminin kıble yönünde, fazla yüksek tutulmamış duvarlarla
kuşatılmış bir hazire bulunmaktadır” der; eğer hazirede caminin bânisi veya tamir
ettireni varsa onun bilgisi, bazen birkaç fotoğrafla birlikte verilmekle yetinilirdi.
Son iki cümlenin yüklemini geçmiş zamanla bağlamamın sebebi bu durumun
günümüzde değişmeye başlamasıdır. Son zamanlarda mezar taşı çalışmalarının,
yerel yönetimlerin iyi bütçeler ayırması nedeniyle populeritesinin iyice
artmasından mıdır yoksa çalışma alanlarının eskiye göre daralmasından mıdır
bilinmez sanat tarihçilerimiz mezarlık araştırmalarına önemli oranda
yönelmişlerdir. Bunda belki de mezarlık çalışmalarının nisbeten kolaylığı yanında
mezar taşlarında isim, tarih ve süsleme gibi bilgilerin, araştırmacıları cezbedecek
şekilde birarada bulunmasının verdiği rahatlık da rol oynamış olabilir. Sebebi her
ne olursa olsun mezar taşlarının yoğun olarak çalışılması, Anadolu-Türk tarihi ve
sanatını doğru ve tam olarak anlaşılabilmesinin önünü açacaktır.
Hakkını yemeyelim Türk mezar taşları hakkında ülkemizdeki en eski
araştırma Van Gölü kıyısındaki Ahlat'ta başlamıştır ve günümüzde de devam
* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü- İSTANBUL
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etmektedir. Bundan sonra aynı bölgede Gevaş ve Çelebibağı mezarlıklarının
kazıları yapılmış, yürütülen yüzey araştırmaları ile bölge büyük oranda
taranmıştır. Bundan başka ülkemizdeki yabancı araştırmacıların özellikle
İstanbul'da yürüttükleri sistemli mezar taşı araştırmaları yanında yine yerli ve
yabancı akademisyenlerin bu konudaki çalışmaları devam etmektedir.
Bugün size bir bildiri kapsamında, bu araştırmalardan birini kısaca
tanıtacağım. Denizli il merkezindeki bulunan, Denizlili’lerin Eski, Koca yada İlbadı
adlarıyla andığı mezarlıktaki ilk çalışmalarımız 2008 yılında Denizli Valiliği ve
Belediyesinin
katkılarıyla,
Denizli
Müzesi'nin
başkanlığında,
bizim
sorumluluğumuzda bir temizlik ve envanter çalışması olarak başlamış, kısa
sürede kurtarma kazısına dönüşmüştür.
Mezarlık, bugün Kaleiçi olarak bilinen İç Kale ve Ladik beylerinin
saraylarının bulunduğu yer -ki bugün Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alan- ile
birlikte 13 ve 15. yüzyıllarda Denizli yerleşim merkezinin önemli elemanları
arasında yerini almıştır. Mezarlık moloz taş, kırma taş ve yeryer devşirme
malzemenin kullanıldığı, kitabesine göre 18. yüzyılda son şeklini almış duvarlarla
çevrilmiştir (Fotoğraf 1-2).
Çalışmalarımız öncelikle alanın genel haritasının çıkarılmasıyla başlamıştır.
Kolaylık olması açısından günümüzdeki bir kısmı asfalt yolların ayırdığı alanlar
gözönüne alınarak mezarlık 7 paftaya ayrılmıştır. Bu paftalara göre
numaralandırılan taşlar, daha önce hazırladığımız ve duruma göre zaman zaman
güncellediğimiz fişlere kaydedilmiştir. Envanter çalışmalarının halâ sürdüğünü
belirtmek isterim. Çünkü yapılan kazılarda, alt kotlardan tarihi mezar taşları
gelmektedir; kazılar devam ettiği sürece de gelmeye devam edecek gibi
görünmektedir.
Kazılar:
Yapılan kazılar öncelikle yüzey üzerinde izleri görülebilen aile mezarlarının
ortaya çıkarılmasına yönelik olmuştur. Mezarlık içinde 3. paftada yoğunlaşan aile
mezarı kazılarında XIV ve XV. yüzyıla tarihlenen mezarların bir kısmı devşirme
büyük blok kesme taşlarla yapılmış düzgün dikdörtgen planlı yapılar oldukları,
mezarların bu alan içine düzgün bir şekilde yerleştirildiği tespit edilmiştir
(Fotoğraf 3). Osmanlı döneminden, özellikle XVIII ve XIX. yüzyıla tarihlenen aile
mezarlarının moloz taş malzemeyle örülen duvarlarla, daha öncekiler kadar
düzgün bir planlama göstermediği ve biraz daha geniş alanlara yayıldığı
saptanmıştır.
Kazılar başlamadan önce İlbadı Mezarlığı'nın içinde büyük boyutlu yapıların
çıkacağı aklımıza gelmemişti. Aile mezarı olabileceği düşüncesiyle kazıya
başladığımız bazı yerlerdeki yapılarla karşılaşınca bu alanda Selçuklu çağında bir
zaviyenin çevresinde küçük bir yerleşim olduğu, daha sonra alanın yavaş yavaş
mezarlık halini aldığı anlaşılmıştır.
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Mehmed Gazi Türbesi olarak bilinen mezar yapısının çevresinde yapılan
kazılarda, ortasında havuz bulunan avlulu, düzgün dikdörtgen planlı bir zaviye
ortaya çıkarılmıştır (Fotoğraf 4). Bulunan mozaik çinilerle birlikte Selçuklu
dönemine tarihlenen bu yapının biraz aşağısında yapılan kazıda kare planlı,
muhtemelen tek kubbe kubbe ile kapatılmış bir zaviye daha gün yüzüne
çıkarılmıştır (Fotoğraf 5).
Biri daha aşağıda, diğeri batı yönde olmak üzere iki büyük namazgâh da
İlbadı Mezarlığı'nda ortaya çıkarılan yapılar arasında yerlerini almaktadır
(Fotoğraf 6). Batı yöndeki namazgâhın duvarları kenarında bulunan Osmanlı
definesi bizim için tan bir sürpriz olmuştur.
Mezar Taşları:
Yüzey üzerinde mevcut olanlar ve kazılar sırasında çıkanlar ile birlikte İlbadı
Mezarlığı'nda Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kadar gömülerin
kesintisiz olarak sürdüğü anlaşılmıştır. Selçuklu döneminden itibaren üçgen ve
dikdörtgen prizma sandukalar, dilimli ve sivri kemer formlu şahideler İlbadı
Mezarlığı'nda sık karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf 7-8). Bu dönemin mezar
taşlarında kitabeler genellikle sülüs hatlıdır. Kitabe dili yaygın olarak Arapça'dır.
Daha az sayıda görülen Farsça kitabeler daha çok sandukalar üzerindedir.
Süsleme olarak geometrik, bitkisel motiflerin yanında kandil kompozisyonları
görülür.
Osmanlı döneminde başlarda Selçuklu ve Beylikler döneminin mezar taşı
üslubu devam etmiş, ancak dilimli kemerlerde farklılıklar başlamıştır. 15. yüzyılın
ikinci yarısıyla 16. yüzyıldaki örneklerde sivri kemer formlu taşlar biraz daha uzar
ve arka yüzlerde bazen kemer bazen de bitki kompozisyonu cepheden taşacak
şekilde verilir. 17. yüzyıldan itibaren mezar taşlarında önemli bir değişim başlar.
Taşların tek yüzünde kitabe yada süsleme görülür. Kadınların mezar taşlarının üst
kısımlarında hotoz ve boyunluk uygulaması yaygındır. Bunun yanında farklı
tarzda kemer uygulamaları, üçgen alınlık düzenlemeleri sık görülür (Fotoğraf 9).
Erkeklerin mezar taşlarının üst kısımlarında sosyal durumlarına da işaret edebilen
kavuk, 19. yüzyıldan itibaren de fes görülür. Osmanlı mezar taşları içinde farklı
meslek yada tarikat mensuplarına işaret eden başlıklarla da karşılaşılır. 13 dilimli
sikkesiyle Kazım Baba'nın mezar taşı bunlara güzel bir örnek teşkil etmektedir
(Fotoğraf 10). Başlıkların altında bir süsleme ve sonrasında kitabe, en altta toprağa
giren bölüm ile taş son bulur. Bazılarının ayak taşları da süslemeli olarak
karşımıza çıkar. XVIII ve XIX. yüzyıl mezar taşlarında yoğunlaşan süsleme, daha
çok Batılılaşma etkileri taşımaktadır. Mezar taşlarında okunan Arapça ve Türkçe
kitabelerde sülüs ve ta'lik hat yaygındır.
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Fotoğraf 1- İlbadı Mezarlığı'nın çevre duvarları

Fotoğraf 2- Çevre duvarındaki kitabe
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Fotoğraf 3- XIV-XV. yüzyıl mezarları

Fotoğraf 4- Mehmed Gazi Zaviyesi
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Fotoğraf 5- Kare planlı zaviye

Fotoğraf 6- Namazgâhın mihrab önü kısmı
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Fotoğraf 7- Murad Şah bin Muhammed Nazır'ın H.645 )Receb( / M.1247 )Kasım(
sandukası

Fotoğraf 8- Ahi Mahmud kızı Gâye Bula'nın şahidesi
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FOTOĞRAFLAR
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KAYSERİ’DE SELÇUKLU DÖNEMİ SALTANAT KADINLARINA
AİT MEZAR YAPILARI
Kerim TÜRKMEN*

ÖZET
Kayseri, Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapmış en önemli Selçuklu
şehirlerinden biridir. XII. yy ilk yarısı ile birlikte başlayan kentteki imar faaliyetleri
sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Selçuklu döneminde kentte inşa edilen
anıtların kurucularına bakıldığında saltanat ailesine mensup kadın banilerin ön
plana çıktıkları tespit edilmektedir. 1205 yılında Gevher Nesibe Hatun’la başlayan
bu faaliyet, sonrasında Hunat Hatun ve Adile Hanım’la devam etmiştir.
Bu bildiride, Kayseri’de yapı yaptıran ve kendilerine ait mezarları bulunan
kadın banilerin mezar kitabeleri konu olarak seçilmiştir. Çalışmada kitabe
metinleri verilerek, saltanat kadınlarının kendilerini nasıl ifade etmeye çalıştıkları
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Kayseri, Türbe, Mezar, Saltanat

GİRİŞ
Kayseri Selçukluların önemli şehirlerinden biridir. Selçuklu Sultanları kışın
başkent Konya da ikamet ederler iken yaz aylarında daha çok Kayseri de
bulunuyorlardı. Sultanlara ait birçok köşk (Kızıl köşk, Hıdır İlyas köşkü vs.) ve
önemli yapılar bunu kanıtlamaktadır. Kayseri de Selçuklu Sultanlarına ait mezar
yapıları bulunmamakla birlikte Hatun Sultanlar veya Saltanat ailesine mensup çok
sayıda mezarlar tadır. Saltanat ailesine mensup bazı hatunların mezarları
günümüze kadar ulaşmış iken bazı hatunların mezarları ulaşmamakla birlikte

* Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
(e-posta: kturkmen@erciyes.edu.tr )
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sonradan yapılmış mezarlarda bulunmaktadır örneğin Adile Hatun Sultanın II
Keyhüsrev tarafından iki oğlu ile birlikte katıl edildikten 11 sene sonra mezarının
kızları tarafından Kayseri’de inşa edilmiş olduğu gibi (Edhem, 1982). Saltanat
ailesine mensup Hatunların mezarları yaptırmış oldukları yapılara bitişik bir
mekânda oldukları gibi (Gevher Nesibe ve Hunat Hatun) müstakil mekânlarda da
inşa edildiklerini görmekteyiz (Adile Hatun ve Şah Cihan Hatun) gibi. Kronolojik
olarak ele alırsak bu mezar yapılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Gevher Nesibe Hatun:
Türbesi, yaptırmış olduğu Maristan’ın içerisinde tadır. Dışarıdan sekizgen bir
piramit çatı ile örtülü olan kümbet (R1) içeriden 3 bölümden oluşmaktadır. Kripta
kısmında yer alan lahit üzerinde yazı kuşağı bulanmamakla birlikte kümbetin çatı
kasnağında ayet kuşağına yer verilmiştir. Kuşakta şu yazı tadır:

هلال ال اله اال هو الحي القيوم التأخذه سنة وال نوم له ما في السموات وما في االرض من ذا الذي
يشفع عنده اال بأذنه يعلم مابين ايديهم وما خلفهم وال يحيطون بشئ من علمه اال بما شاء وسع كرسيه
السموات واالرض وال يؤد حفظهما وهو العلي العظيم *ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر
بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها وهلال سميع عليم *هلال ولي الذين
Anlamı: Bakara Süresinin 255 ile 256. ayetlerinin tamamı ve 257. ayetin bir
kısmıdır. Ayetlerle ilgili açıklama kısımlarına bakınız (Öztürk, 1994).

Fotoğraf:1 Gevher Nesibe Genel Görünüşü
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Fotoğraf:2-3 Gevher Nesibe Genel Görünüşü
Gevher Nesibe’nin yaptırmış olduğu Maristan kitabesinde şu bilgilere yer
verilmiştir:
ايام السلطان المعظم غياث الدنيا والدين كيخسرو بن قلج ارسالن دامت اتفق بنا هذا المارستان

وصية عن الملكة عصمة الدنيا والدين كوهر نسيبه ابنة قلج ارسالن لرضا هلال سنة اثنين وستمايه
Anlamı: Eyyam el- Sultan el-mu’azzam Gıyased-dünya ved-din Keyhüsrev
bin Kılıç Arslan dametittefaka bina haze-l Maristan Vasiyetena’ni-l Melike ısmetül dünya ved-din Gevher Nesibe ib-net Kılıç Arslan liriza Allah senet isneyin ve
sittemaye.
Bu

bilgilerden

yola

çıkıldığında

Gevher

Nesibe’nin

ölüm

tarihinin,

Maristan’ın inşa tarihine yakın bir tarih olma ihtimali ağırlık kazanmaktadır.

Fotoğraf:4 Gevher Nesibe Kitabesi
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2- Atsız Elti Hatun:
Yağıbasan oğullarından Muzaferreddin Mahmud Beyin kızıdır. Kayseri de
Kölük Camiini yaptırmıştır.

Fotoğraf:5 Kölük Camii(Atsız Elti Hatun) Genel Görünüşü
Camiin kitabesinde ismi tadır:

عمر في سبيل رب العالمين في ايام الدولة وموالنا السلطان االعظم عز الدنيا والدين ابو الفتح كيكاوس بن
كيخسرو قسيم امير المؤمنين اضعف عباد هلال الست المعصومة اتسوز التي خاتون بنت محمود بن
ياغيبصان سنة سبع وستمايه
Anlamı: Âlemlerin Tanrısı yoluna, Müminlerin Emiri’nin (halife) ortağı, din
ve dünyanın izzetlisi, fetihler babası Keyhüsrev oğlu Yüce Sultan Keykavus
zamanında, Tanrı’nın en zayıf kullarından iffetli kadın Yağıbasanoğlu Mahmud
Kızı Atsuz (Atsız) Elti Hatun tarafından altı yüz yedi (H.607-M.1211) yılında imar
edilmiştir.

Fotoğraf:6 Kölük Camii(Atsız Elti Hatun) Kitabesi
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Genellikle Cami yaptıran kişiler mezarını da ya camiye yakın ya da bitişik
olarak inşa ettirirler. Ancak Atsız Elti Hatun’un mezarı bilinmemektedir. Büyük
bir ihtimal ya Kayserinin dışında vefat etmiştir, ya da Kayseri’de defin edilerek
mezarı yok olmuştur.
3- Hunat Hatun:
Alâeddin Keykubat’ın hanımı, II Keyhüsrev’in annesi olup Kayseri de
yaptırmış olduğu külliyenin (Cami, Medrese, Hamam ve Türbe) cami ile
medresenin bitişiğinde sekizgen piramit bir külahla örtülü kümbetin içinde
yatmaktadır. Kesme taştan inşa edilmiş olan kümbetin altı sıra mukarnaslı bir
mermer kaide üzerine inşa edilmiştir.

Fotoğraf:7 Hunat Hatun Camisi ve Külliyesi Genel Görünüşü
Her cephede bir pencere, pencerelerin etrafı süslü bir kemer ve kemerlerin
üstünde yazı kuşağında Bakara Süresinin 255. Ayeti (Ayet el- Kürsi) ile Ali İmran
Süresinin 18. Ayetin tamamı ve 19. Ayetin bir kısmı tadır:

بسم هلال الرحمن الرحيم اللله ال اله اال هو الحي القيوم ال تاخذه سنة وال نوم له ما في السموات ومافي
االرض من ذا الذي يشفع عنده اال باذنه يعلم مابين ايديهم وما خلفهم وال يحيطون بشئ من علمه اال بما
شاء وسع كرسيه السموات واالرض وال يؤد حفطهما وهو العلي العظيم * شهد هلال انه ال اله اال هو
 والملئكة واواوا العلم قائما بالقسط ال اله االهو العزيز الحكيم *ان الدين عند هلال االسالم.
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Fotoğraf:8 Hunat Hatun’un Yaptırmış Olduğu Caminin Doğu Kapı Kitabesi

Hunat Hatun Külliyesi içinde, medrese ile caminin arasına 1238 yılında
eklenen türbe, I. Alâeddin Keykubat’ın eşi, II. Keyhüsrev’in annesine aittir
(Erkiletlioğlu, 2006). Kümbetin içinde 3 mezar tadır. Bu lahitlerden biri Hunat
Hatun’a diğeri Selçuki Hatuna aittir. Üçüncü lahit üzerinde yazı kuşağı yer
almadığından kime ait olduğu bilinmemektedir. Hunat Hatun lahdinin bir
yüzünde Ayet-el Kürsi tadır:

بسم هلال الرحمن الرحيم هلال ال اله اال هو الحي القيوم ال تاخذه سنة وال نوم له مافي السموات وما في
االرض من ذا الذي يشفع عنده اال باذنه يعلم مابين ايديهم وما خلفهم وال يحيطون بشئ من علمه اال بما
شاء وسع كرسيه السموات واالرض وال يؤد حفظهما وهو العلي العظيم صدق هلال العظيم.

Fotoğraf: 9 Hunat Hatun’un Mezar Kitabesi Kuzey Yüzü
Hunat Hatun lahdinin diğer yüzünde şu kitabe ye yer verilmiştir:

هذا قبر الست الستيرة السعيدة الشهيدة الزاهدة العابدة المرابطة المجاهدة المصونةالمعصومة
الصاحبة العادلة ملكة النساء في العالم العفيفة النظيفة مريم اوانها خديجة زمانها صاحبة المعروف
المتصدقة بالمال الوف صفوة الدنياوالدين ماه بري خاتون والدة السلطان المرحوم الشهيد غياث الدنيا
والدين كيخسرو بن كيقباد رحمهم هلال جمعين امين
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Anlamı: Bu mezar (Kabir) Kaykubat oğlu merhum ve şehit Sultan
Keyhüsrev’in annesi, mutlu, iffetli, ma’sum, itaatlı, mücahide, şehide, dindar
hanım, binlerce malı sadaka veren, din ve dünyanın temizi, adalet sahibi, temiz
kadın, anının Meryem’i, zamanının Hatice’si dünyadaki kadınların kraliçesi
Mahperi Hatun’a aittir. Allah cümlesini bağışlasın. Amin.

Fotoğraf: 10 Hunat Hatun’un Mezar Kitabesi Güney Yüzü
Ayrıca bu kitabeler daha önce A. Nazif Efendi ve A. Gabriel tarafından da
okunmuştur (Gabriel, 1962); (Efendi, 1987).
4- Selçuki Hatun:
Selçuki Hatun II. Keyhüsrev’in kızı ve Hunat Hatunun torunu olup mezarı
Hunat Hatun Kümbetinin içerisinde tadır. Burada bulunan lahit üzerinde şu
yazılara yer verilmiştir:

بسم هلال الرحمن الرحيم
صاحبة هذه القبر
سلجوقي خاتون ابنت سلطان
الشهيد كيخسرو
بن كيقباد في محرم سنة ثلثة وستون وستماية
Anlamı: Bismillahirrahmanirrahim, bu kabrin sahibi, Kaykubat oğlu şehit
Sultan Keyhüsrev’in kızı Selçuki Hatuna aittir. Altı yüz altmış üç yılının
Muharrem ayında (H.663-M.1265)2.

-Birçok kaynaklarda Selçuki Hatunun ölüm tarihi H.683-M.1284 yılı olarak verilmiştir.
Altmış anlamına gelen ))ستونkelimesinin birkaç harfi aşınmış olmasından dolayı yalnız
kalan ) (نN harfini divani olarak okumaya çalışmışlardır ki buda karşımıza altmış rakamı
yerine seksen rakamını çıkarmaktadır.
2
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Fotoğraf:11 Selçuki Hatuna Ait Lahit
5- Adile Hatun:
Alâeddin Keykubat’ın ikinci hanımı ve Eyyubilerden Melik Adilin kızıdır.
Hunat Hatun Alâeddin Keykubat’ı zehirletip oğlu II. Keyhüsrev’i tahta
çıkardıktan sora melike Adile’yi Ankara Kalesinde önce hapis ettirip sonrada
boğdurtmuştur. II. Keyhüsrev’in ölümünden sonra Melike Adile’nin iki kızı
Annelerinin cesedini 11 yıl sonra Kayseri’ye getirterek bir türbe inşa ettirmişlerdir.

Fotoğraf:12 Çifte Kümbet (Melike Adile Hatun Türbesi) Genel Görünüş
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Türbede şu yazı kuşağına yer verilmiştir:

هذا مشهد الملكة السعيدة الشهيدة العالمة الزاهدة عصمة
الدنيا والدين صفوة االسالم والمسلمين سيدة نساء العالمين زبيدة الزمان
صاحبة الخصال الفاخرة خاتون الدنيا واالخرة ملكة الملكات منشأ اليمن والبركات بنت الملك العادل ابي بكر بن
ايوب نور هلال ضريحها وعطر روحها وريحها امرت بعمارته بناتها المخدرات وبلغهما هلال اكمالها
واحسن حالها في سنة خمس واربعين وستماية
Anlamı: Bu Meşhed (Türbe) Allah ruhunu ve kokusunu ıtırlandırsın, mutlu
melike (kraliçe) şehide, bilge, dindar, din ve dünyanın iffetlisi, İslam ve
Müslümanların temiz kadını, iki alemde kadınların hanımı, zamanının Zübeydesi,
övünç kaynağının sahibi, ahiret ve dünyanın hatunu, bereket (bolluk) ve
iyilikseverliğin kaynağı, kraliçelerin kraliçesi, adaletli Melik Eyyüb oğlu Ebu
Bekir’in kızına aittir. Yapılmasını asilzade kızları emretti, Allah hallerini iyi kılsın,
tamamlanmasına 645 yılında erdirdi3.

Fotoğraf:13 Çifte Kümbet (Melike Adile Hatun Türbesi) Kitabesi
6- Şah Cihan Hatun:
Türbe kitabesinde sadece Şah Cihan Hatun’un isminden bahsetmektedir.
Kitabede

herhangi

bir

tarih

ve

Şah

Cihan

Hatun’un

babasının

ismi

yazılmadığından, Şah Cihan Hatun’un kim olduğuna ve hangi tarihte yaşadığı ve
öldüğüne dair bilgilere sahip değiliz. Bu nedenle türbenin değişik dönemlere ait
olduğu farklı bilim adamları tarafından tarihlendirilmiştir.

Halil Edhem kitabede yer alan  ) )نساءkelimesini yanlış olarak ))النساء, (  ) العالمينkelimesini (
) في العالم, (  ) ملكةkelimesini ( ) الملكة, (  ) ريحهاkelimesini (  )ريحهماve (  )اكمالهاkelimesini de yanlış
olarak (  )امالهاokumuş. Ayrıca (  ) بلغهما هلالkelimelerinden önce yer almakta olan (  ) وharfini
yazmamıştır. Bkz. a.g.e., s.86.
3
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Fotoğraf:14 Döner Kümbet Genel Görünüş
Kitabede şu bilgilere yer verilmektedir:

هذه التربة السعيدة شاه جهان
خاتون تغمدها هلال رضوانه
Anlamı: Bu türbe, Allah’ın rızası üzerinde olsun, mutlu Şah Cihan Hatun’a
aittir.

Fotoğraf:15 Döner Kümbet Kitabesi
7- Sad kızı Sivasti Hatun:
Develi Ulu Cami Kitabesinde adı geçmektedir, ancak nerede ve ne zaman
öldüğü, mezarının nerede olduğu bilinmemektedir.
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Fotoğraf:16 Develi Ulu Camisi (Sivasti Hatun) Genel Görünüşü
Ulu Cami kitabesinde şu bilgilere yer verilmiştir:

العبد الضعيف المحتاج الى رحمة ربه اللطيف
نصر هلال كوجر سالن والجارية الضعيفة
المحتاجة الى رحمة هلال ورضوانه سواستي بنت سعد احسن
هلال توفيقهما وجعل هذا الخير رفيقهما في سنة ثمانين وستماية
Anlamı: Allah’ın rahmetine muhtaç zayıf kulu Göçer Aslan oğlu Nasrullah ve
Allah’ın rahmeti ve rızasına muhtaç onun zayıf cariyesi Sa’d kızı Sivasti
tarafından Allah başarılarını ihsan ve hayırlarını onlara yad eylesin (H.680M.1282) (Türkmen, Develi’deki Selçuklu Dönemi Kitabeleri, 2000).

Fotoğraf:17 Develi Ulu Camisi (Sivasti Hatun) Kitabesi
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Türkler, eski çağlardan günümüze kadar her alanda, hanımlara saygı, sevgi
ve önem vermişlerdir. Saltanat kadınları siyasi iktidara ortak olmalarının yanı sıra
imar faaliyetlerine de önemli katkıda bulunmuşlardır (Türkmen, 1998). Kayseri’de
Selçuklu Dönemi saltanat kadınlarına ait 7 mezar yapısı incelenmiştir. Bu mezar
yapıları kronolojik olarak; Gevher Nesibe Hatun, Atsız Elti Hatun, Hunat Hatun,
Selçuki Hatun, Adile Hatun, Şah Cihan Hatun, Sad Kızı Sivasti Hatun şeklinde ele
alınmıştır.
Bu çalışmada ele alınan 7 yapı örneğinden 1 darüşşifa, 1 medrese, 3 cami, 2
türbe, 2 lahit üzerinde bulunan kitabeleri okunmuştur. Kitabelerin bulunduğu yer
ve malzemesi ise, hepsi mermer olan kitabelerin bulunduğu yerler genel itibariyle
cephe yüzeylerinde taç kapı alınlıklarında ve lahit üzerinde bulunmaktadır.
Kitabelerin hattı celi-sülüs ve talik tarzında yazılmıştır. Kayseri yapılarının
kitabelerinde daha çok bani ve tarih yazılıdır (Kuru, 1998). Kitabeler, yapılanın
tarihlendirilmesi ve banileri hakkında bilgi vermesi ve yapı türüne göre ayet
hadisler içermesi açısından önemlidir. Aynı zamanda döneminin önemli hat sanatı
örnekleri arasında da yer alır.

KAYNAKÇA
Edhem, H. (1982). Kayseriye Şehri. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Efendi, A. N. (1987). Kayseri Tarihi (Mir'at-i Kayseriyye). (M. Palamutoğlu, Çev.)
Kayseri: Kayseri Özel İdare Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği
Yayınları.
Erkiletlioğlu, H. (2006). Geniş Kayseri Tarihi. Kayseri: Bel-Sin Eğitim, Hizmet,
Güzelleştirme ve Yardım Vakfı Kültür Yayını-1.
Gabriel, A. (1962). Türk Anıtları. (A. Tütenk, Çev.) Ankara: Bengi Matbaası.
Kuru, A. Ç. (1998). Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri'de Türk Devri Mimarisi.
Ankara: İlköz Matbaası.
Öztürk, Y. N. (1994). Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri). İstanbul.
Türkmen, K. (2000). Develi’deki Selçuklu Dönemi Kitabeleri. Sanatsal Mozaik , s.
66.

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------295

Türkmen, K. (1998). Selçuklu Döneminde Kayseri'nin İmar Faaliyetine Katkıda
Bulunan Hanımlar. II. Kayseri Yöresi Tarihi Sempozyumu Bildirileri (16-17
Nisan 1998) (s. 437-449). Kayseri: Kayseri ve Yöresi Tarihi Araştırmaları
Merkezi Yayınları No: 3.

296 ---------------------------------------------------------------------------------------Kerim TÜRKMEN

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------297

EDİRNE OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARINDAKİ
“TAMGA”LAR
Mehmet Ali ESMER1
ÖZET
Gerek Bitlis/ Ahlat, gerek Edirne Anadolu’nun Avrupa ve Asya’ya açılan
iki önemli kapısı olmuşlardır. Her iki yerleşkenin doğrudan irtibatlı oldukları
kıtalarlarla öncelikli olarak kültür alışverişleri olmuş, adeta iç ve dış kültürlerin
odak merkezi olmuştur. Her iki yerleşke de bu nedenle geçmişe ait çok önemli
veriler taşıyan tarihi eserleri halen bünyelerinde barındırmaktadırlar.
Kurulan ve adına DEVLET dediğimiz en büyük organizasyonun tebaasını
oluşturan insanların çeşitli kabile ve boylardan olduğu göz önüne alınırsa ortaya
çıkan kültür alaşımı LOKAL özellikler kazanır. Ancak bununla beraber geçmişi
birkaç bin yıllarına dayanan birçok yazı biçimlerini, gelenek ve inanışlarını taşlara
yansıtmaktan geri kalmadıklarını da görmekteyiz. İşte bu bağlamda incelenen
Edirne’de 1364 Sırpsındığı savaşı milat kabul edilerek, bu savaşın öncesi ve
sonrası olmak üzere kısaca bölgenin ortak kültür yapısı ele alınmış, iki dönem
arasındaki ortak özelliklerden ve tarihi bağlardan yola çıkılarak MEZAR
TAŞLARI ele alınmıştır. Ve bu mezar taşlarının Asya ve Avrupa kültürleri
kapsamında, geçmişten hiçbir şekilde bağını koparmadan Osmanlı geç Dönemine
kadar üzerindeki TAMGALARLA nasıl yorumlanarak devam ettirildiğini, hatta
bunun Osmanlı dönemi mimari eserlerindeki yansımalarını, Mimar Sinan’ın
Selimiye’si ile nasıl zirve yaptığını görsellerle anlatmaya çalışmaktayım.

1

*Y.Mimar Rest. Uzmanı – Sinan ve Selimiye Cami Vakfı (SİSEV) Gen. Md. ve T.Ü. Mimarlık Fak.
Serb. Öğret. Grv.
(e-posta: esmermehmetali34@gmail.com )
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1. GİRİŞ
Mezar taşı geleneği, yani ölmüş kişinin anısına “mezarı başına taş dikme”
geleneği, erken dönemlerden itibaren Türk Milletine has bir özellik olarak
görülmektedir. Son zamanlarda Asya’da ve Anadolu’da yapılan arkeolojik kazı ve
keşiflerin de gösterdiği gibi bu geleneğin binlerce yıl evveline dayandığı
görülmektedir. Bu tarihler Proto-Türklerin ilk ortaya çıktığı ve yazının
biçimlenerek bir anlam ifade etmeye başladığı tarihlere denk gelir ki, bu bir
tesadüf değildir. Yani insanların demiri işleyip, ilk olarak örgütlenip töreli/yasalı
devlet kurmaya başladıkları zamanlardır. Bu töreli toplumun Örgütlü yaşam
tarzının bir parçasını da hiç şüphesiz ölü gömme törenleri ve biçimleri
oluşturmaktadır.
Bir topluluğun millet olabilmesi için gereken kültür, ahlak, din, dil, sanat
gibi yazılı olmayan kaideler erken Türk topluluklarında zaman içerisinde teşekkül
etmiş, sembolleştirilerek maddi kültür unsurları niteliği kazanmıştır.
Mezar taşı geleneği, yani ölmüş kişinin anısına “mezarı başına taş dikme”
geleneği, ne islamiyette ve ne de Araplarda vardır. Nitekim Bir çok İslam olan
Arap ülkesinde halen kabirlerin başına en ufak bir işaret taşı bile konmamaktadır.
« Türkler, İslamiyeti Muhammedî Dini) kabul ettikten sonra, birçok
geleneklerimizden vaz geçmemiş olduğumuz » gerçeğidir2. Özellikle ölü gömme
geleneklerimizden vermiş olduğu örneklerden bir tanesi « Türklerin at ve eşyaları
ile birlikte gömülmesi »’dir (Fotoğraf.1), diğeri ise «ölen kişinin anısına,
kabrinin baş ucuna taş dikilmesi »’dir (Fotoğraf.2).

Fotoğraf 1. Altaylar da bulunmuş Alp Kurganı atıyla birlikte gömülmüş. Kazılar
Kazakistanda TİKA'nın desteği ile yapılmış. 4 ayrı mezar kurgan
bulunmuş. Arkeolojik keşiflerin ve kazının adı "Altın Beşik Altay".
2

Haluk Karamağaralı, ders ve ders dışı anlatımlarından.
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,
Fotoğraf 1. Taşbaba’lar (Firudun Celilov’dan)
Tarih boyunca Türk toplulukları vatan bilinci ile zaman içerisinde mezar taşı
geleneğini bir sanata dönüştürerek günümüze kadar taşımışlardır. Mezar taşları
ile birlikte varlığını sürdüren bir unsur olarak damgalar/tamgalar görülmektedir.
Bir dilin ve ait oldukları toplulukların miras bıraktığı ilk anlatılar biçiminde
tanımlanan Türk boylarında damgalar taş, kaya, ağaç, halı, kilim, hayvanlar, süs
eşyaları, kap-kacak, nazarlık, mimari yapılar, zırh, giyim-kuşam, silah, mezar
taşları vs. gibi çok geniş kullanım alanı olan simgesel işaretlerdir3.
Divanü Lûgat-it-Türk ‘te, tamga; damga, hakanın ve başkalarının damgası,
tamgala- “hakanın damgasını turasını vurmak.” anlamındadır4.
Damga, “bir şeyin üzerine bir nişan ve işaret koymaya yarayan araç; bu araçla
basılan nişan, işaret” anlamına gelmekte olup, sözcüğün Azerbaycan, Çağatay,
Başkurt, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Kumuk, Kazak, Oyrat, Soyon, Kazan
Tatar Türkçesi gibi çağdaş Türk lehçelerinde farklı fonetik varyantlarıyla
kullanıldığını, kelimenin Rusça’ya tamga, Moğolca’ya ise tamaga şekliyle ödünç
kelime olarak verildiğini belirtir5.
Kayalar üzerine çizilerek başlayan Tamga /damga geleneği gerek mezar taşı
geleneği gerekse mimari anıtlar üzerinde varolagelmiştir.
Türk damgaları ve menşei hakkında yapılan araştırmalarda, Orhun’dan
Anadolu’ya uzanan izleri üzerinde durulmuş,

3

4
5

Nesrin Güllüdağ, “Türklerde Damga Geleneği ve Nogay Türklerinin Damgalari Üzerine Bir
Inceleme”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 3 (6), Ocak 2015.
Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Dizini Endeks, TDK Yay. Ankara, 1991, s. 567-568.
Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, A-N, TDK Yay.
Ankara, 2007, s. 265.
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Türk destan ve efsanelerine, Türk maddi ve manevî kültüründeki anlam ve
önemi üzerinde durulmuştur6.
Türk damgalannm tarihi, Bugün Kuzey Azerbaycan, Gobustan bölgesindeki
kayalar üzerinde bulunan resim ve damgaların tarihi, dikkate alınarak M.Ö.
5000’li yıllara kadar götürülmektedir.
Kâzım Mirşan, Eski Türklerin kullandığı harfleri tamga > damga “damga,
mühür” olarak isimlendirmiştir7. Bu isimlendirmesini de şöyle açıklamıştır: Kâzım
Mirşan - Tamga demek, şöyle, Türkler’in en eski dil şekli şöyle: Bir vokal var, bir
de vokalden sonra konsonant gelir, yani iki sesli, ilk önce böyle konuşmuşlar. Ya
vokal söylemişler, meselâ “ak” sözünü alalım, vokal, konsonant, “a” diyelim, bu
sırf vokal, Türkler böyle başlamışlar. Şimdi buna tamga deniyor, bu gibi iki harfli
yahut tek vokal için yazılan şeylere Türkler tamga diyorlar. Bu tamgalar zamanla
dil değiştikçe gelişmiş, nihayet alfabeler meydana gelmiş, o tamgalar harf
anlamında kullanılmaya başlanmış”.
Yani K. Mirşan’a göre en eski Türk harflerinin adı tamga’dır.
Halûk Berkmen’in “YAZININ GELİŞİMİ” makalesindeki tanımlamasına göre;
“Asya kökenli Güneş Kültü önce Resim Yazısını geliştirmiş, zamanla resimler
simgeleşerek Damga Yazısına dönüşmüştür. Damga yazısındaki şekillere (TamKavramlar ilettiklerinden) Tamga denmiş, daha sonraları T => D dönüşümüyle
Damga denmiştir8 (Şekil : 1).”

Şekil 1. Yazının Gelişimi (Dr. Halûk Berkmen’den)
6

7

8

Tuncer Gülensoy “ Orhun’dan Anadolu'ya Türk Damgaları”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Yayını, İstanbul 1989, s.180.
Hulki Cevizoğlu, ATV Kanalı Kazım MİRŞAN ‘Ceviz Kabuğu Programı’ YAYIN TARİHİ, 12
Aralık 2012 https://www.youtube.com/watch?v=TkUby7eGbrE, Erişim Tarihi: 12. Şubat, 2016.
www.halukberkmen.net/pdf/51.pdf,, s. 2, Erişim Tarihi : 12. Şabat, 2016.
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Tamgalar, günümüze çeşitli yollarla ulaşmışlardır. Bunlardan bazıları;
1. Doğal kaya yüzeylerine yapılan betimlemeler yoluyla, (Fotoğraf.3)

Fotoğraf 3.
2. Çeşitli insan toplulukları ile kurulan ve adına DEVLET dediğimiz en
büyük organizasyonların ve tebaasını oluşturan ailelerin, kabile ve boyların
tanıtım işaretleri (Armaları) olarak kullanılması yoluyla, (Fotoğraf.4)

Fotoğraf 4. 24 Oğuz Boyu Tamgası

302 --------------------------------------------------------------------------------------- Mehmet Ali Esmer

3. Tarih boyunca kullanılmış para ve ev eşyaları yoluyla, (Fotoğraf.5)

,
Fotoğraf 5.
Nesilden nesile aktarılan dokumacılık gelenekleri yolları ile (halı ve kilim,
kumaş ve giysilerde, sancak ve bayraklarda), (Fotoğraf.6)

Fotoğraf 6.
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4. Mimari eserler yoluyla, (Fotoğraf.7)

Fotoğraf 7.
5. Ve elbette, en az tamga tarihi kadar eski bir gelenek olan “bir ölünün başına
dikilen (mezar) taşlında” kullanma yoluyla. (Fotoğraf: 8)

Fotoğraf 8.
Gerek Bitlis/ Ahlat, gerekse Edirne Anadolu’nun Avrupa ve Asya’ya açılan iki
önemli kapısı olmuşlardır. Her iki yerleşkenin doğrudan irtibatlı oldukları
kıtalarlarla öncelikli olarak kültür alışverişleri olmuş, adeta iç ve dış kültürlerin
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odak merkezi olmuştur. Bu nedenle her iki yerleşke de geçmişe ait bir çok önemli
verileri taşıyan, tarihi mirasa sahiptir. Bu minvalde ele alınan Edirne’de 1364
Sırpsındığı savaşını milat kabul edersek, o savaşın öncesi ve sonrası olmak üzere
kısaca bölgenin ortak kültür yapısı ele alınmış, iki dönem arasındaki ortak
özelliklerden ve tarihi bağlardan yola çıkılarak MEZAR TAŞLARI ele alınmıştır.
Ve bu mezar taşlarının Asya ve Avrupa kültürleri kapsamında, geçmişten hiçbir
şekilde bağını koparmadan, üzerindeki TAMGALARLA, binlerce yıllık bir
serüvenden sonra, bunun Osmanlı Dönemi Edirne’sinin mimari TAŞ eserlerine (ki
başta Mimar Sinan’ın Selimiye’si olmak üzere) nasıl yansıdığını müşahede
etmekteyiz. Prof. Dr. Osman KARATAY Edirne’de Trakya Üniversitesi
bünyesinde vermiş olduğu “Balkanlarda En Eski Türk Varlığı” isimli
konferansında altını çizerek “Osmanlı Balkan topraklarını Sırp, Hırvat, Bulgar
veya Boşnak’lardan almadı, bu devletlerin kurucuları ve Attila’nın çocukları olan
Türk devletçiklerinden aldı” ifadesini kullanmıştır. Nitekim bölgede kayalıklar
üzerinde sıkça tespit edilen tamgalar ve semboller bu tezleri doğrulamaktadır.
Kırklareli – Demirköy civarında kayalar üzerinde bulunan şekiller, çok belirgin
“Tengri” tamgolanasıdır ki, aynı zamanda Kuman-Kıpçak boylarının sıkça
kullandığı kabile tamgası olarak görülmektedir. (Fotoğraf. 9)

Fotoğraf. 9
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Edirne’deki Osmanlı döneminden kalan hemen her mezarlık içinde, öbek
öbek isimsiz ve prizmatik dikili taşlara rastlamıştır. Daha ziyade kaba yonu ile
dikdörtgen prizma haline getirilmiş bu taşlar İslam öncesi dikilmiş Menhir
taşlarını

andırmaktadır.

Üzerlerinde

ne

bir

yazı,

ne

bir

betimleme

görülmemektedir. Taşlar bu haliyle Ahlat’taki Selçuklu mezar taşlarının veya
Asya’daki Stellerin yazısız hallerini andırmaktadır. Söz konusu taşların sadece
Müslüman mezarlıklarında oluşu ve hepsinin istisnasız yön itibarı ile İslam
geleneklerine uygun olması, bu mezarların Müslüman kişilere ait olduğuna kuşku
bırakmamaktadır. Ancak

görülen o ki, taşlardaki eskilik ve

belirsizlik,

muhtemelen bölgenin Doğu Roma döneminden Osmanlı dönemine geçişteki hızlı
ve gergin bir sürecin etkisi olabilir ). Bu taşların bir benzer örnekleri Kayseri’nin
Ağırnas kasabası mezarlığında da görülmektedir (Fotoğraf.: 10-11-12-13-14).

Fotoğraf 10. Edirne Beylerbeyi Cami Haziresi

Fotoğraf 11. Edirne Gazimihal Cami Haziresi
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Fotoğraf 12. Edirne Bademlik Kabristanın’daki ilk dönemlere ait, yazısız,
prizmatik yonulmuş dikili taşlar.

Fotoğraf 13. Edirne enez ilçesi Has Yunusbey Türbesi etrafındaki kabristan

Fotoğraf 14. Kayseri Ağırnas Kasabası eski kabristanındaki ilk dönemlere ait,
yazısız, prizmatik yonulmuş dikili taşlar.
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Bademlik Mezarlığı. (Fotoğraf.15,16)
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi, Bademlik Cd. No:53, Edirne Merkez/Edirne
adresinde bulunan mezarlık Hale hazırda Edirne’nin geçmişten bugüne uzanan ve
halen işlevliğini sürdüren en büyük iki mezarlıklardan birisidir. Oldukça geniş bir
araziye yayılmış olmakla birlikte erken döneme ait Stel benzeri yazısız prizmatik
yonu taşları, Osmanlı ve cumhuriyet dönemi mezar taşları, birbirleri ile karmaşık
bir düzen sergilemektedir. Mezarlığın hemen girişin sağ tarafındaki boş alana
başka bölgelerden de taşınarak getirildiği anlaşılan Osmanlı dönemine ait olan,
irili ufaklı birçok mezar taşları, tıpkı odun yığını gibi, üst üste dizilmiş olup,
birçoğunun envanter kayıtları bile olmayan bu mezar taşları, günümüzde
ivedilikle ilgi beklemektedirler.

(Fotoğraf.15- Edirne Bademlik Kabristanı

Fotoğraf 16. Edirne Bademlik Kabristanı
Üç Şerefeli Camii Haziresi. (Fotoğraf.17,18,19,20)
Sabuni Mahallesi, Hükümet Cad., Merkez/Edirne Merkez/Edirne adresinde
bulunan ve II. Murat (1437-1447) tarafından yaptırılan Üç Şerefeli (Burmalı / Yeni)
Cami’sinin (Güney-Doğu) cephesi boyunca uzanan ve etrafı yüksek, korunaklı
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duvarlarla çevrili kabristandır. Kabristan içine ulaşım, caminin kuzey-doğu
cephesi boyunca uzanan ve güneye köşesinde biten yolun sonundaki demir
doğreme bir kapıdan sağlanmaktadır.

Fotoğraf 17-18. Edirne Üç Şerefeli Camii Haziresi.
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Fotoğraf 19-20. Edirne Üç Şerefeli Camii Haziresi.
Şahmelek Camii Haziresi. (Fotoğraf.21-22)
Gazi Mihal Mahallesi, Talat Paşa Cd. No:151, Edirne Merkez/Edirne adresinde
bulunmaktadır. Şahmelek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan, erken Osmanlı
dönemi nadide eserlerinden biri olan Edirne Şahmelek Camisinin güney-doğu ve
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kıble (güney-batı) cephelerini saran kabristandır. Zamanla yolun altındaki
seviyede kalmış olan söz konusu cami haziresi yol seviyesinden seyredilir bir
konumda olmasına karşılık etrafı yüksek istinat duvarları ile çevrilidir. Kabristana
Cami

güney

duvarında

bulunan

Cümle

kapısına

inen

taş

basamaklarla

ulaşılmaktadır.

Fotoğraf 21-22. Edirne Şahmelek Camii Haziresi.
Beylerbeyi Camisi Haziresi. (Fotoğraf.23,24)
Babademirtaş Mahallesi, Edirne Merkez/Edirne adresindedir. 1429 yılında
Yusuf Paşa tarafından yaptırılmış erken Osmanlı dönemi Zaviyeli cami
örneklerinden olan Caminin kuzeye bakan revakları önünde kademeli olarak
genişçe bir alana yayılmış olan kabristandır. Yakın zamanda, kabristanın
ortasında bulunan, yapıda taş ve tuğla işçiliği ile tipik Orta Asya Türk Mimari
özelliklerini taşıyan öğeleriyle bir Türbe ile mevcut kabristan tümüyle Vakıflar
Bölge Müdürlüğünce restore edilmiştir. Ancak Beyler beyi Camisinin bulunduğu
kotta, caminin arka tarafına kadar uzanan yeşil alanların da daha önce kabristan
olduğu söylenmekle beraber, buradaki mezar taşlarının sökülerek, en alt kademe
de bulunan kabristanın istinat duvarına bitişik, bir odun yığını gibi dizildiği
gözlerden kaçmamaktadır.
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Fotoğraf 23. Edirne Beylerbeyi Camisi Haziresi..

Fotoğraf 24. Edirne Beylerbeyi Camisi Haziresi.
Fatma Hatun Kabristan ve Secdegâhı. (Fotoğraf.24)
Şükrüpaşa Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı ile Huzurevi Caddesinin kesişerek
aralarında oluşan üçgen bir alan üzerine yerleşmiş ve kesişim noktasında ise üzeri
kapalı dikdörtgen formlu baldaken bir namazgâha sahip kabristandır Bu
namazgâhın orta aksında, içinden kabristanı görebildiğimiz, geometrik tezyinli taş
şebeke olan mihrap nişini görülmektedir. Bu kabristana da ismini veren ve içinde
dikdörtgen planlı, mermer sandukalı mezar taşı olan, Baldaken tarzı türbe (157374), Mimar Sinan’ın gittiği yerlere de hep yanında götürdüğü ve çok küçük yaşta
hastalanarak vefat eden torunu Fatma’ya ait olduğu söylenmektedir.

Fotoğraf 24. Edirne Fatma Sultan Kabristanı
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Sitti Hatun Camii Haziresi. (Fotoğraf.25,26,27,28)
Fatih Mahallesi, İbrahim Ay Cad. No:10, Edirne Merkez/Edirne adresinde
bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in Zevcesi ve Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı
olan Sitti Hatun tarafından 1482'de yaptırılan caminin Aslında Caminin son
cemaat mahalline bakan bahçe kısmı hariç, kalan üç cephe bahçesinin de , Camiye
ait bir hazire alanı olduğu açıktır. Ancak bu kadar geniş bir alanda sadece
düzensiz dağılmış, tek tük mezar taşları ve kabir mevcuttur. Yerinde olması
gereken mezar taşları, tespit edemediğim bir zaman diliminde, bir şekilde kırılmış
veya sökülmüş, camiyi bitişiğindeki yapı ile bahçeleri ayıran uzunca bir taş örgü
duvarın içinde duvar malzemesi kullanıldığı tespit edilmiştir.

Fotoğraf 25-26. Edirne Fatma Sultan Kabristanı
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(
Fotoğraf 27. Edirne Fatma Sultan Kabristanı

Fotoğraf 28. Edirne Fatma Sultan Kabristanı
Gazimihal Camisi Haziresi. (Fotoğraf.29, 30, 31)
Gazi Mihal Mah., Osman Nuri Peremeci Sk. No:12, Edirne Merkez/Edirne
adresinde bulunmaktadır. Yapımında kesme taş ve tuğla kullanılan ve erken
Osmanlı Dönemi eserlerinden olan (1422) bu zaviyeli Caminin son cemaat
mahalline bakan bahçe harici tamamen kalan bahçe hazire olarak kullanılmıştır.
Edirne’nin en eski mezar taşlarına sahiptir ki, bu eski taşların ekserisi, akıncı
beyleri Gazi Mihaloğulları sülalesine aittir.9 Gördüğümüz her hazire ve
kabristanda olduğu gibi, bu kadim hazire duvar diplerinde de odun istifi gibi
dizili, ilgi ve alakaya muhtaç mezar taşları gözden kaçmamaktadır. Günümüzde
9

Mustafa Özer,* “Edirne’de Mihaloğullari’nin İmar Faaliyetleri ve Bu Aileye Ait Mezar Taşlarının
Değerlendirilmesi” 1.Edirne Kültür araştırmaları Sempozyum Bildirileri (23-25 Ekim 2003), s. 311.

314 --------------------------------------------------------------------------------------- Mehmet Ali Esmer

yol kotu altında kalan bu cami avlu ve kabristana, yola açılan bir taş taç kapı ve
taş basamakları ile erişilmektedir.

Fotoğraf. 29-30. Edirne Gazimihal Camisi Haziresi.

Fotoğraf 31. Edirne Gazimihal Camisi Haziresi.
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Muradiye Cami Haziresi (Fotoğraf.32,33,34,35)
Meydan Mahallesi, Edirne Merkez/Edirne adresinde Muradiye tepesinde
tadır. 1436 yılında II. Murat tarafından yaptırılan erken Osmanlı Dönemi
mimarisinin karakteristik özelliklerine sahip bu zaviyeli Caminin haziresidir.
Mevcut yaı dikdörtgen bir planlı uzunca bahçenin kuzey ucuna yakın inşa
edilmiştir. Cümle kapısının açıldığı son cemaat mahalli önündeki şadırvan
havuzlu alan hariç, geri kalan tüm alan kabristan olarak tanzim edilmiş
gözükmektedir. Etrafı alçak taş duvarlarla çevrilidir. Kabristana, Güney uçta
bulunan dört cepheli büyük bir çeşme yapısının hemen yanındaki kesme taştan
yapılmış görkemli bir taç kapı içinden uzanan bir yaya yolu ile ulaşılmaktadır.
Maalesef her kabristanda olan görüntü, hazireyi çevreleyen duvar diplerindeki
odun istifi mezar taşları yığınağı, burada da kendini göstermektedir.

Fotoğraf 32-33. Edirne Muradiye Camisi Haziresi.
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Fotoğraf 34-35. Edirne Muradiye Camisi Haziresi.
Zehr-i Mâr Cami (mescidi) Haziresi. (Fotoğraf. 34-35-36)
Ahmet oğlu Zehr-i Mar Mehmet bey tarafından1548 yılında yaptırılan kare
planlı bir Cami10 olan bu yapının etrafını saran Kabristandır. Selimiye camisinin
Güney-doğusu bitişiğinde yer alır. Kabristanın ortasında kalan cami yarı beline
kadar yıkık olup, bir konservasyon çalışması ile yıkık duvarlar belirli bir seviyede
dondurulmuştur.

Yapılan

bu

müdahale

esnasında

kabristanı

çevreleyen

duvarlarda elden geçirilip büyük ölçüde yenilenmiştir. Sadece güney duvarı
üzerindeki, kitabesini de üzerinde taşıyan Dua Penceresinin restorasrasyon
çalışması yapılarak, bu kısmın özgün hali korunmuştur. Kabristan incelenirken,
anlaşılan o ki, yenilenen ve mescit duvarları ile fütursuzca birleştirilen bahçe
duvarları, daha geniş bir alana yayılan kabristanın sınırlarını daraltmış
gözükmektedir. Zira hazirenin güney-doğu köşesine odun istifi dizilen sökülmüş
mezar taşlarının başkaca bir anlam taşımadığı düşünülmektedir.

10

Edirne Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Cilt.1, S.66, TC: edirne valiliği 2013
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Fotoğraf 33-34. Edirne Zehr-i Mâr Cami (mescidi) Haziresi.

Fotoğraf 35. Edirne Zehr-i Mâr Cami (mescidi) Haziresi.
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Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi Bahçesi Mezar Taşları Sergi Alanı,
(Fotoğraf. 36)
Selimiye Camisinin Kuzey Doğu istikametinde, Selimiye Camisinden yürüme
mesafesinde ve Meydan Mahallesi, Kadir Paşa Mektep Sk., Edirne Merkez/Edirne
adresinde bulunan bu müzenin bahçesinin büyük bir kısmında tanzim ve teşhir
edilen Mezar Taşı sergisidir. Burada Osmanlı dönemine ait, Osmanlı tebasından
dinî azınlıkların ve islam tebasından birçok kıymetli ve türünün nadir örnekleri
olan mezar taşları sergilenmektedir. Müze Müdürü sn.

Hasan

Karakaya’nın

büyük emek harcayıp, titiz çalışmaları sonucu bu saçık sergi alanı tanzim
edilmiştir.

Fotoğraf 36. Edirne Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi Bahçesi Mezar Taşları Sergi
Alanı
Selimiye Cami Haziresi, (Fotoğraf. 37)
Selimiye Camisinin arka Cephe olarak nitelendirdiğimiz, kıble duvarı
boyunca, kıble istikameti orta aksı ile cami beden duvarlarından ayıran (T) biçimli
bir yaya yolunun bölmesi sonucu ik ayrı parçadan oluşan kabristandır. Üzerinde,
bugün bir Baldaken Türbe, birkaç kabir ve yerde yatan, hatırı sayılır miktarda,
çokgen kuturlu ince uzun mezar taşlarından başka bir şey kalmamıştır. Burada en
önemli olarak göze çarpan, yerde yatık vaziyette duran, mükemmel bir işçiliğe
sahip olan, “Edirnekârî” olarak isimlendirilen mezar taşlarıdır.
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Fotoğraf 37. Edirne Selimiye Cami Haziresi 2.kısım (Güney bölümü)

İNCELENEN MEZAR TAŞLARINDA TESPİT EDİLEN İSLAM ÖNCESİ
KAYNAKLI KADİM TAMGA ve SEMBOLLER,
1.Türk Hayat Çiçeği; (Fotğraf. 38,39,40,41,42,43,44),

Fotoğraf 38.

Fotoğraf 39.

Fotoğraf 40.
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Fotoğraf 41.

Fotoğraf 42.

Fotoğraf 43.

Fotoğraf 44.
2. Lotus; (Fotoğraf. 45,46,47,48,49,50,51,52),

Fotoğraf 45.

Fotoğraf 46.

Fotoğraf. 47.
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Fotoğraf 48.

Fotoğraf 49.

Fotoğraf 50.

Fotoğraf 51.
3. Tengri Tamgası; (Fotoğraf. 52,53,54,55,56,57,58,59, 60),

Fotoğraf 53.

Fotoğraf 53.

Fotoğraf 54.
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Fotoğraf 55.

Fotoğraf 56.

Fotoğraf 57.

Fotoğraf 58.
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4.4. Su Tamgası; (Resim. 59,60,61,62,63,),

Fotoğraf 59.

Fotoğraf 60.

Fotoğraf 62.

Fotoğraf 61.

Fotoğraf 63.

5. Ed Tamgası; (Fotoğraf.64,65,66,67,68,69,70,71,72,53,61,67,68,69,70,85,86,88,89),

Fotoğraf 64.

Fotoğraf 65.

Fotoğraf 66.

Fotoğraf 67.
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Fotoğraf.68

(Fotoğraf.69

Fotoğraf 67.

(Fotoğraf. 70

Fotoğraf 68.

Fotoğraf 70.

(Fotoğraf.71

Fotoğraf 69.

Fotoğraf 69.

Fotoğraf 71.
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6. Beş Köşeli (Çolpan) Yıldız; (Fotoğraf. 72,73,74,75,76,77,78),

Fotoğraf 72.

Fotoğraf 73.

Fotoğraf 75.

Fotoğraf 74.

Fotoğraf 76.

7. Ok tamgası; (Resim. 78-79),

(Fotoğraf. 78

(Fotoğraf. 79
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8. Hayat Ağacı; (Resim.80,81).

Fotoğraf 80.

Fotoğraf 81.

9. Çark-ı Felek; ve Uç Tamgası (Kazayağı) (Fotoğraf..81,82,83,)

Fotoğraf. 81

Fotoğraf 82.

Fotoğraf 83.
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10. Kün-Ay Tamgası; ((Fotoğraf.84,85,86,87,88,89 ),

Fotoğraf 84.

Fotoğraf 85.

Fotoğraf 87.

Fotoğraf 88.

Fotoğraf.86

Fotoğraf 87.

Fotoğraf 89.
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11-Türk Hayat (Şifa) Düğümü (Resim.90,91,92),

Fotoğraf 92.

Fotoğraf 93.

Fotoğraf 96.

Ayrıca Tamga kullanma geleneğin kendine has diğer bir oluşumu da Yeniçeri
bölük Tamgalarıdır. Edirne Arkeoloji Müzesi açık hava sergisindeki bazı Yeniçeri
Mezar

taşlarında

askerlerin

bağlı

bulunduğu

görülmektedir. (Fotoğraf.97)

Fotoğraf 97.

bölüklere

ait

tamgalar
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EDİRNEKÂRİ MEZAR TAŞLARI
“Bunların

dışında

“Edirnekâri”

diye

adlandırılan,

başka

bölgelerde

rastlanmayan bu mezar taşları Edirne’ye mahsus örneklerdir. Edirnekâri adını da
bu özelliğinden almaktadır.
Doğrudan zemine saplanan bu mezar taşlarını silindirik ve çokgen olmak
üzere iki gruba ayırabiliriz. Çokgenler genellikle 11, 12 ve 18 gen kesitli
olmaktadır. Yükseklikleri ortalama 150 ile 160 cm arasında değişmektedir.
Dibiyle başı aynı çapta olan bu taşların üstü, düze yakın basık çokgen
piramidal veya konik biçimlidir. Başlığı olmayan bu taşlarda karakteristik özelliği
olan cephe tezyinatı görülmektedir.” 11 (Resim.97)

SONUÇ;
Tamgalar, geçmiş ile geleceği, birbirine bağlayan birer köprüdür,
Tamgalar, günümüzde farklılaşmış toplumları birbirine bağlayacak olan
geçmişe uzanan kökleridir.
Tamgalar, hiçbir yabancı dile geresinim duymadan kişilerin birbirlerini
dinleyip/okuyup anlama lisanıdır.
Tamgalar, insanlık tarihinin konuşmaya başlamadan önce doğayı izleyip
özetlediği işaret dilidir.
Ve bugün o tamgaları taşıyan birçok tarihi eserimizde olduğu gibi, okuma
yazma oranı çok düşük olan Osmanlı toplumunda, Türklerin en eski ve köklü
geleneği olan ölünün başına dikilen taşların üzerlerinde, bol miktarda, bir ortak
anlaşma ve kendini ifade etme lisanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bu yüzden,
bu taşların tespit ve tescil edilerek, anlam tercümesi yapılalıp koruma altına
alınarak gelecek kuşaklara aktarılması Vatanımızın ve Milletimizin birlik,
beraberlik ve bütünlüğü açısından olmazsa olmazıdır. Son olarak bu konunun
önemini anlatan rahmetli araştırmacı Servet Somuncuoğlu’nun bir cümlesi ile
sözlerimi bitirmek istiyorum.

11

Musa Öncel, Ragıp Kazancigil, “Edirne Selimiye Cami El Yazmaları Kütp. Md.- “Edirne Müzesi
Osmanli Dönemi Mezar Taşlarindan Örnekler”, Edirne 2012.

330 --------------------------------------------------------------------------------------- Mehmet Ali Esmer

KAYNAKÇA
1.

MİMARLIK SANAT TARİHİ DERS NOTLARI, Halûk KARAMAĞARALI,
1983,

2.

“EDİRNE MÜZESİ OSMANLI

DÖNEMİ

MEZAR TAŞLARINDAN

ÖRNEKLER”, Dr. Ragıp KAZANCIGİL, Musa ÖNCEL,… ,Edirne 2012,
3.

“TARİH TÜRKLERDE BAŞLAR”, Hulki CEVİZOĞLU, Ceviz Kabuğu
Yayınları,2016,

4.

“TARİHİN BAŞLADIĞI ÖN-TÜRK UYGARLIĞI”, Halûk TARCAN, Töre
Yayın Grubu Ön*Türk Araştırmaları Merkezi, Temmuz.2004,

5.

“TÜRK İZLERİ”, Kumsal YENİMEZ, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,
İstanbul.2015,

6.

“DAMGALARIN DANSI”, Türksoy Dergisi, Sayı.26, Şubat.2008,

7.

“KAYIP KITA MU”, James CHURCHWARD, Nokta Kitap, Eylül.2011,

8.

“MU ÜLKESİ ÇOCUKLARI”, James CHURCHWARD, Shambala Kitapları,
Şubat.2008,

9.

“EDİRNE’DE OSMANLI KÜLTÜRÜNDE DEKORATİFÖRNEKLER VE
EDİRNE SARAYI İZNİK ÇİNİLERİ”, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Sanat
Atölyesi, Edirne Kültür Yayınları- Edirne Kitaplığı, 2014,

10.

“EDİRNE”, Edirne Valiliği Yayınları,

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------331

11.

“ATATÜRK VE KAYIP KITA MU”, Sinan Meydan, İnkılap Kitapevi, 2008,

12. “KÖKEN, ATATÜRK VE KAYIP KITA MU-2 ”, Sinan Meydan, İnkılap
Kitapevi, 2008,
13. “OG’DAN OGUR’A”, Dr. Doğu PERİNÇEK, Kaynak Yayınları, Kasım 2012,
14. “TÜRKLER ve KIZILDERİLİLER”, Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz TÜRKKAN,
Pegasus Yayınları, Ocak.2008,
15. “İSVEÇLİLERİN TÜRK KÖKENLERİ ÜZERİNE”, Abdullah GÜRGÜN,
Kaynak Yayınları, Mart.2011.
16. “BALKANLARDA EN ESKİ TÜRK VARLIĞI” Prof. Dr. Osman KARATAY,
(EGE Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarih Bölümü)
20.04.2017 tarihli Edirne’de Trakya Üniversitesi bünyesinde vermiş olduğu
konferans.
17. http://www.turkkozmolojisi.com/2014/08/hayat-cicegi.html

Türk

Hayat

Çiçeği ve Lotus, Nuray Bilgili
18. http://www.halukberkmen.net/pdf/285.pdf SU Kök Sözcüğü, Doç. Dr.
Haluk BERKMEN
19. https://www.facebook.com/notes/ukus/g%C3%B6k-tengri-odin-do%C3%A7- drhaluk-berkmen/152935478091068/ - GÖK TENGRİ- ODİN - Doç. Dr. Haluk
BERKMEN
20. “TÜRK SANATINDA ALTI KÖŞELI YILDIZ” İdil Türel, Danışman-Selçuk
Mülayim istanbul-2006 Marmara üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Türk Sanatı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans tezi
21. https://uqusturk.wordpress.com/2011/08/21/ok-og-ve-oguz-damgalari/

Ok,

Oğ ve Oğuz Damgaları / Doç. Dr. Tahsin PARLAK
22. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pentagram PENTAGRAM
23. http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/kadim/k71.htm HAYAT AĞACI
SİMGESİ, Doç. Dr. Haluk BERKMEN
24. https://turkcetarih.com/turklerin-binlerce-yildir-kullandigi-kun-ayikonografisi/ TÜRKLERİN, BİNYILLAR BOYU KULLANDIĞI KÜN-AY
İKONOGRAFİSİ, Nuray Bilgili
25. http://www.angelfire.com/tn3/tahir/trk93e.html, OK, UÇ, ON, AT ve OW,
UW, OĞ TAMĞALARI, KÂZIM MİRŞAN

332 --------------------------------------------------------------------------------------- Mehmet Ali Esmer

26. https://turkcetarih.com/konu/sifa-dugumu/ Şifa düğümü, Saadet Düğümü
Ya da Sonsuzluk Düğümü , Nuray Bilgili
27. https://onturk.org/2011/03/01/turk-abecesi-ve-tamga-kokleri/ Türk Abecesi
ve Tamga kökleri / Talat Tekin
28. http://www.dailymotion.com/video/xrexb1_uc-salur-kazayagitamgalari_shortfilms
29. https://www.facebook.com/semra.bayraktar.3?fref=ts Semra Bayraktar.

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------333

MEZAR TAŞLARINDA FOTOĞRAF KULLANIMI ÜZERİNE
SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
Nilgün Sofuoğlu Kılıç

ÖZET
Türkiye’de özellikle modern dönemde bazı mezar taşlarında, medfûn ile
ilgili geleneksel olarak taşa işlenen bilgiler dışında, teknolojinin sağladığı birtakım
tekniklerle medfûnun fotoğrafının da mezar taşına işlendiği ve bu uygulamanın
yavaş yavaş yaygınlık kazanmaya başladığı görülmektedir. Görüntü üretimi,
kullanımı ve kamuyla paylaşımı, teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler
kadar, toplumsal değişme ile de doğrudan ilgilidir. Bu bildirinin amacı, bu
bağlamda modern dönem mezar taşlarında fotoğraf kullanımının arkasında yatan
sosyolojik nedenleri çözümlemeye çalışmaktır. Çalışmada deskriptif bir yöntemle
betimleme yapılarak, görüntü üretimi ve paylaşımına ilişkin sosyolojik teoriler
çerçevesinde konu analiz edilecektir. Modernleşme süreci, bir taraftan
bireyselleşmeyi ortaya çıkarırken, diğer taraftan Georg Simmel’in “kültürün
trajedisi” adını verdiği, öznel kültürün gerilemesini beraberinde getirmiştir.
Sosyolojik teoriler, bu süreçte bireyin hem görüntü üretimiyle bir yandan
metalaştığını ileri sürerlerken, diğer yandan bireyin bu trajedik kalabalıktan
sıyrılma çabasından da söz etmektedirler. Medfûnun yakınlarının, ona duydukları
özlemle ilişkisi ise üçüncü başlığı oluşturacaktır. Bu çalışmada, mezar taşlarında
fotoğraf kullanımı bu üç açıdan ele alınarak, bu konuda sosyolojik bir
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraflı Mezar Taşı, Görüntü Üretimi,
Birey, Kültürün Trajedisi
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ABSTRACT
Especially in the modern period in Turkey it is observed that photograph
of the person buried there have been processed to gravestones with some
techniques provided by technologists, in addition to the information traditionally
handled on stone and this practice is gradually becoming widespread. Production,
using and sharing of image with the public are directly related to social change as
well as developments that take place in technological space. The purpose of this
study is to try to solve the sociological reasons behind the use of photography in
modern tombstones in this context. In the study, it will be used in a descriptive
way and the subject will be analyzed within the sociological theories of image
production and sharing. The process of modernization brought about
individualization from one side, while bringing back the subjective cultural
retraction that Georg Simmel gave the name "tragedy of culture". While
sociological theories suggest that the individual is commodified on the one hand
by the production of images in this process, on the other hand they also talk about
the effort of the individual to get rid of this tragic crowd. The third is related to the
yearning of the buried person's relatives. In this study, the use of photography in
tombstones will be examined from these three perspectives and a sociological
evaluation will be tried to be done in this regard.
Key Words: Tombstones with Photograph, Production and Using
Image, Modern Individual, Tragedy of Culture.

of

Giriş
Mezar taşında medfûnun fotoğrafının kullanılması Türkiye’de son on yılda
yaygınlaşmaya başlayan bir uygulamadır. Daha eski tarihli mezar taşlarında,
genele bakıldığında, en üstte “Hüve’l-Bâkî” ibaresi, altta medfûnun adı-soyadı,
vefat tarihi ve “Ruhuna El-Fâtiha” ibaresi görülmektedir. Buna ek olarak bazen
medfûn ile ilgili bir dize veya yakınlarının sevgi ifadelerine de
rastlanabilmektedir. Bugün hala bu tipte taşlar çoğunlukta olmakla birlikte, son
yıllarda gelişen teknikler sayesinde granit taşlara fotoğraf işlenmesi mümkün
olmaya ve bazı taşlarda fotoğraf kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’deki mezar
taşlarında kullanılan fotoğraflar genellikle vesikalık benzeri sadece yüzü kapsayan
fotoğraflar olmakla birlikte, nadiren de olsa daha geniş fotoğraflar da
kullanılabilmektedir.
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Şekil 1: Vesikalıklı Mezar Taşı Örneği Şekil 2: Vesikalıklı Mezar Taşı Örneği

Şekil 3: Vesikalı Mezar Taşı Örneği

Şekil 4: Yüz ve Yarı Vücut Fotoğraflı Mezar Taşı

Şekil 5: Boydan Fotoğraf Kullanılmış Mezar Taşı
Araştırmaya başladığımızda, Türkiye’de mezar taşında fotoğraf
kullanımına 1800’lerin sonları ile 1900’lerin başlarında bir döneme özgü olarak
rastlandığını fark ettik. Buna göre, Selanik’ten göçen dönme Yahudi kökenli
ailelerin İstanbul Bülbülderesi, Maçka ve başka birkaç mezarlıklarındaki bazı
mezar taşlarında portreler görülmektedir. Mehmet Kösemen, Osman Hasan ve
Dönmelerin Fotoğraflı Mezar Taşları1 başlıklı bir kitap yayınlamış ve burada

1

Kösemen C. Mehmet, Osman Hasan and the Tombstone Photographs of the Dönmes, İstanbul 2014.
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kendisinin de mezarlıklarda gezerken tesadüfen fark ettiği bu portrelere ilişkin
bilgileri sunmuştur. Buna göre, 1890-1930 yılları arasında ölen bazı kişilerin mezar
taşlarının üzerinde porselen plakalara basılmış, sepya tonlu fotoğraflar
bulunmaktadır. Kösemen, bu portrelerdeki Osman Hasan imzasının izini
sürdüğünü ve Osman Hasan’ın dönemin başarılı bir resim ve fotoğraf sanatçısı
olduğuna, Rum ve İtalyan ustalardan öğrenerek geliştirdiği bir teknikle porselen
üzerine fotoğraf baskısı yaptığına ve hatta bu tekniğin portrelerde kendine özgü
mor bir ton bıraktığına ilişkin bilgilere ulaştığını anlatmaktadır.2

Şekil 6-7-8-9: Osman Hasan İmzalı Dönme Mezar Taşlarından Örnekler
Mezar taşlarında fotoğraf kullanımı belli bir kesime ve sanatçıya özgü
olarak kısa bir dönem için görülmüşse de, daha yaygın olarak kullanımı yüzyılın
son yıllarında başladığı söylenebilir. Fotoğraf/görüntü kullanımının başlaması ve
yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamasına ilişkin olarak, sosyolojik literatürdeki
modernite/postmodernite teorileri ışığında bazı sosyolojik açıklamalar yapılabilir.
Mezar taşlarını yaptıranların büyük çoğunlukla medfûnun kendisi değil, yakınları
olması, fakat mezarın ve kullanılan fotoğrafın medfûna ait olması konuyu biraz
karışık hale getirmektedir. Bu bağlamda, mezar taşında fotoğraf kullanımı
sosyolojik olarak farklı açılardan değerlendirilebilir. Bunlardan ilki görüntü
üretimi ve görsel kültür kavramıyla ilişkisi olabilir.
1. Görüntü Üretimi ve Görsel Kültür Kavramı İle İlişkisi
Görsel kültür, “bir kültürün değerlerini, inançlarını, göstergelerle, kodlarla
ve çeşitli yollardan görünür hale getirmesi” olarak tanımlanabilir. 3 Görsellik,
tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanların ilgisini çekmiştir. Bugün bulunabilen
en eski resim, otuz bin yıl önce mağara duvarlarına çizilmiş olan resimlerdir. Otuz
bin yıl öncesinden bugüne kadar, resim, imge, sembol, fotoğraf gibi görsel
kavramıyla ifade edilebilecek görüntüler, gelişen teknolojiler dolayısıyla da zaman
içerisinde büyük değişimlere uğramıştır. Her ne kadar ilk insanlardan beri
2
3

http://www.bantmag.com/magazine/issue/post/33/369. Erişim: 15.01.2017.
Parsa, Alev Fatoş, “İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi”, Web Erişim.
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imgelere ve görselliğe ifade biçimlerinden biri olarak başvurulsa da, modern çağ,
etrafımızın görsellerle kuşatıldığı bir dönem gibi görünmektedir. Modern öncesi
dönemlerde sözlü ve yazılı kültürün egemenliği söz konusu iken, bugün görsel
kültür, egemen kültür haline gelmiştir. Modern teknolojilerin, yani medyanın ve
yeni medya diye adlandırılan internet temelli medyanın fazlaca görsel kullanarak
varlığını devam ettirmesi Görsel Kültür adında bir inceleme alanının ortaya
çıkmasına neden olmuştur.4
Descartes’ın “düşünüyorum, o halde varım” önermesi, modern sonrası
bireyde, “görüyor ve görülüyorum o halde varım” şeklinde değişim geçirmiştir.5
Medyanın habercilik ayağı, olup biten her şeyi görüntüleriyle seyircisine
yansıtmaya çalışırken, yeni medyanın kullanıcıları da kendi kendilerinin haber
merkezi gibi çalışarak görüntülerini sosyal medya araçlarını kullanarak
takipçileriyle paylaşmaktadırlar. Fotoğraf çeken akıllı telefonların icadının, bu
gelişmede çok önemli bir rolü vardır. Zira, bu telefonlara sahip olan bireyler, her
an her şeyin fotoğrafını çekebilecekleri bir teknolojiyi ceplerinde taşımaktadırlar.
Bu imkânın varlığı, bireyin yediği, içtiği, gezdiği, gördüğü her şeyin fotoğrafının
yanı sıra, ön kameranın icadıyla birlikte, kendi kendisinin fotoğrafını çekme
imkânı da sunmuştur. “Selfie/Özçekim” adı verilen bu yeni fotoğraflama biçimi,
başkalarıyla paylaşma amacını taşımasından dolayı, bireysel olmaktan çok
toplumsal bir eylemdir. Bütün bu gelişmeler, modern ve sonrası toplumda
görüntü üretimini artırmıştır.
Postmodern bireyin, çokça görüntü üretmesi ve tüketmesi, onu bir
görseller denizinde yaşatmaktadır. Sartori’ye göre yaşadığımız yüzyılı,
görüntünün ve görmenin iktidarı şekillendirmektedir. Fotoğraf, televizyon,
sinema, bilgisayar ve internet gibi teknolojik araçlar, ‘homo sapiens’in (düşünen
insan) yerine ‘homo videns’i (gören insan) inşa etmiştir.6
Bu açıdan şöyle bir fikir ileri sürülebilir: “Gören ve görülen insan”, fotoğraf
paylaşma arzusunu bu sefer ölen yakınının mezar taşına yansıtmaktadır. Sosyal
medyada kendisine ait bir fotoğrafın paylaşım sonrası, o fotoğraf artık kamuya
açılmış, beğeni ve yorumlara da açık hale gelmiş demektir. Birey, normalde
evindeki bir fotoğraf albümünü, yalnızca evine gelen tanıdıklarına gösterebilirdi.
Çünkü bireye ya da yakınlarına ait görüntüler, geleneksel bir mahremiyet algısı
çerçevesinde kişiye özel kabul edilirdi. Fakat sosyal medya araçlarının
yaygınlaşması ve her gün daha fazla sayıda bireyin bu araçları kullanmaya
başlaması, mahremiyet algısında da değişime yol açmıştır. Söz gelimi evde
hazırlanan güzel bir sofra ya da Kapadokya gezisinde çekilen bir fotoğraf,
4
5
6

Çakır, Mukadder, Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Ankara, 2014, s. 158.
Çakır, Mukadder, Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Ankara, 2014, s. 160.
Korkmaz, İlhan, “Facebook ve Mahremiyet: Görmek ve Gözetle(n)mek”, Yalova Sosyal Bilimler
Dergisi, S:5, Ekim 2012-Mart 2013, s. 116.
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geleneksel olarak mahrem kabul edilebilecek iken, bugün sosyal medyada pek çok
kişiye açık olarak yayınlanmakta ve beğenilmeyi beklemektedir.
Sosyal medyada yapılan fotoğraf paylaşımlarının, mezar taşında fotoğraf
kullanımıyla birebir ilişkili olduğunu söylemek, acımasızca bir tavır gibi görünse
de, burada işaret edilmek istenen, konuyu periferisinden sıyırarak, kişiye özel
fotoğrafın kamuya açık hale getirilmesi davranışının benzerliğidir. Mezar
taşındaki fotoğraf da benzer şekilde kamusal alanda “yayınlanıyor” olmasından
ötürü, artık kişiye özel/mahrem olmaktan çıkmıştır. Mezarlığa giden herkes mezar
taşındaki fotoğrafı görebilir.
Özetle; mezar taşlarında fotoğraf kullanımı üzerine yapılabilecek
sosyolojik değerlendirmelerden ilki, bu durumun, görüntü üretimi ve
paylaşımının yoğunlukla yaşandığı görsel kültürün bir yansıması olarak ortaya
çıkıyor olabileceğidir.
2. Bireyselleşme ve “Kültürün Trajedisi” İle İlişkisi
Mezar taşlarında fotoğraf kullanımını açıklamakta kullanabileceğimiz
ikinci fikir, bireyselleşme kavramı olabilir. Pek çok sosyoloji teorisyenine göre,
geleneksel toplum ile modern toplumu birbirinden ayıran şey, bireyin toplum
içerisindeki konumudur. Mesela klasik dönem teorisyenlerden Emile Durkheim,
toplum biçimlerini işbölümüne göre sınıflandırır ve işbölümü tipine göre kolektif
bilincin zayıf ya da güçlü olduğu fikrini ortaya atar. Geleneksel toplum,
benzeşmeye dayalı, farklılaşmanın olmadığı, kolektif bilincin güçlü olduğu,
bireyin toplum/yapı tarafından determine edildiği, dolayısıyla birey/failden söz
edemeyeceğimiz
bir
toplum
tipidir.
Modern
toplumlar
ise,
dayanışmanın/işbölümünün fazla olduğu fakat artan farklılaşmayla birlikte
kolektif bilincin zayıf olduğu ve bireyselleşmenin ön plana çıktığı toplumlardır.7
Georg Simmel, Özgürlük ve Birey8 başlıklı makalesinde, Aydınlanma ile
birlikte birey fikrinin güçlenmeye başladığını anlatır. Ona göre “bireyi kuşatan çevre
ne derece genişlerse, genelde varlık ve eylemdeki bireysellik de o derece artar”.9
Geliştirdiği toplumsal ilişkiler geometrisi kavramı ile bireylerin miktarına göre sosyal
ilişkilerin biçimlenişini analiz eder. Bu durumda bir toplum ya da topluluk ne
kadar kalabalıksa, bireysellik o kadar fazla olacaktır.
Simmel’in sosyolojik kuramının en önemli konularından birisi, toplumsal
gerçekliğin kültürel düzeyi, yani “nesnel kültür”dür. Simmel’e göre, insanlar
kültürü yaratırlar, ancak kültürel ve toplumsal dünya kendilerini yaratan ve her
gün yeniden yaratan aktörleri gittikçe daha fazla egemenliği altına alarak kendine

7
8
9

http://www.umittatlican.com/uploadsF/1/Emile-Durkheim-(Ritzer,-1992).pdf
Simmel, Georg, “Özgürlük ve Birey”, Bireysellik ve Kültür, İstanbul 2015, s. 211.
Simmel, Georg, “Grubun Genişlemesi ve Bireyselliğin Gelişimi”, Bireysellik ve Kültür, İstanbul
2015, s. 233.
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ait bağımsız bir hayat kazanmaya başlar.10 Simmel, nesnel kültürün sürekli
gelişmesinin birey açısından yarattığı tehditten dolayı kaygılıdır. Nesnel kültür
karşısında bireysel alanın gittikçe daha fazla daralması ve dolayısıyla bireyin,
duyguları, arzuları, hayalleri, acıları ve sevinçleri olan bir özne olarak, genişleyen
nesnel kültür içerisinde gitgide kaybolması, Simmel’in ‘kültürün trajedisi’ adını
verdiği durumu yaratmaktadır. Başka deyişle, tarihsel süreçte insanlığın ürettiği
tüm kültürel ürünler –felsefeden teknolojiye kadar hepsi- zaman içinde bir
kartopu gibi büyüyüp kocaman olmuş, fakat bireyi altında bırakacak bir kopuşla
yuvarlanmaya başlamıştır. Birey adı, mesleği, ilgileri, sevdiği ve sevmedikleriyle
zât olmaktan çıkıp birer rakama dönüşmüştür. Simmel’de Kültürün trajedisi,
bireyin bu yabancılaşma, yalnızlaşma ve silikleşme serüveninin adıdır. Her şeyi
parayla ölçebilen kent insanı, bezgin, bıkkın ve yorgundur.11
Medfûnun mezar taşındaki fotoğrafı, kültürün trajedisinde silikleşip
kaybolmamak için “ben buradayım” der gibidir. Taşlar, gitgide alan sıkıntısı
çekilen, bu nedenle de sıkışık bir istifle düzenlenen mezarlıklarda, yüzlerce taşın
arasında sıradan bir taş olmaktan çıkıp varlıklarını göstermek isterler. Medfûnun
yakınları, zamanın içinden geçip giden sevdiklerini, en azından mekânda var
kılmaya çalışıyor olabilirler. Modern/postmodern düşünce bireyi, yabancılaşmış,
yersiz-yurtsuz, evsiz olarak tasvir eder.12 Sürekli hayat gâilesinde koşuşturmakta
olan birey bu anlamda köksüzdür ve boşluktadır. Denebilir ki, hayattayken
devamlı surette tecrübe ettiği bu yersiz-yurtsuz ve evsiz oluş, ölümle birlikte
bedenin sabit bir eve kavuşmasıyla biter. Ölen ve küçük bir toprak parçasına
defnedilen beden, artık kendisine ait olacak ve değişmeyecek bir yere/yurda/eve sahip
olacaktır.
Modernite ve postmoderniteye ilişkin çözümlemeleriyle bilinen Zygmunt
Bauman da, bireyin teknolojik olarak kuşatılmış bir dünyada pek çok sanal
arkadaş arasında bir “yalnızlar kulübünde” olduğunu düşünür.13 Gerçeklik, görsel
kültürün ördüğü ağlarda oluşla ölçülmektedir. Bunun için birey, varlığını
kanıtlamak için fotoğraf, video gibi kayıtlarla hem gerçekliği yakalar hem de
kendi gerçekliklerini gösterir. Çünkü bu, aşırı bireyselleşmeye bağlı olarak
yalıtılmışlık ve yalnızlıktan sıyrılmanın bir yolu ve gerçek olmanın kriteri haline
gelmiştir.14 Dolayısıyla, yakınlarının mezar taşına medfûnun fotoğrafını işletmesi,

http://www.umittatlican.com/files/George%20Simmel%20%20(George%20Ritzer-1991).pdf
Simmel, Georg, “Metropol ve Zihinsel Hayat”, Bireysellik ve Kültür, İstanbul 2015, s. 321.
12 Talu, Nilüfer, “Modernlik Söylemi: Endişeli Bakışlarda Modern Birey”, METU JFA, S:1, Ankara
2010, s. 164.
13 Şimşek, Mehmet Emin, Moderniteden Postmoderniteye Uzanan Bir Köprü: Zygmunt Bauman,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2014, s. 205.
14 Şimşek, Mehmet Emin, Moderniteden Postmoderniteye Uzanan Bir Köprü: Zygmunt Bauman,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2014, s. 205-206.
10
11
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onun varlığını göstermek, kanıtlamak ve sürdürmek çabasının bir ürünü gibi
görülebilir.
Descartes’ın ünlü önermesini, mezar taşları konusuyla ilişkilendirirsek,
mezar taşında fotoğraf kullanımını “görülüyorum, o halde var(d)ım” olarak
değiştirebiliriz. Fotoğraflı mezar taşı âdeta şöyle söylemektedir: “Bir zamanlar bu
sûretimle ben de hayattaydım; ölmüş olmam, hiç var olmadığım anlamına gelmez!”
Sekülerleşme,
bireyin
hayatında
Tanrı’nın
kuşatıcılığının
ve
koruyuculuğunun azaldığı, hatta bazen kaybolduğu, genellikle dini alanın
zayıflaması süreci olarak tanımlanır. Bu zayıflamayla birlikte, geleneksel mezar
taşlarında en üstte yer alan “Hüve’l-Bâkî” (Bâkî olan O’dur [Tanrı’dır]) ibaresinin
mezar taşlarından yavaş yavaş kalktığı görülmektedir. Dolayısıyla, Tanrı’nın
insanı koruyan, merhamet ve rahmetiyle kuşatan sonsuz varlığının sembolünün
oradan kaldırılması, bireyin kendi adıyla ve fotoğrafıyla ön plana çıkması söz
konusu olmaktadır. Bu da aslında, yukarıda bahsedilen, bireyin evsiz, yersizyurtsuz oluşu, kimsesizliği ve tek başınalığının göstergelerinden biri olarak da
değerlendirilebilir.
3. Medfûnun Yakınlarının Duyduğu Özlem İle İlişkisi
Ölüm sosyolojik olarak iki boyutlu bir olgudur. Birincisi; ölen kişinin
biyolojik ve sosyal varlığına ilişkin tüm hayatiyetinin sona ermesidir. İkincisi ise,
ölen kişinin toplumsal ilişki ağı içinde bulunduğu diğerleri için yaratacağı
yoksunluktur. Yoksunluk sürecinde bireylerin yaşadıkları kaybın verdiği boşlukla
ve yoksunluk duygusuyla baş edebilmek için bireysel olarak başvurdukları
mekanizmalar ile sosyal çevresinin verdiği desteği içine alan uygulamalar,
ölümün sosyo-kültürel bir olgu kabul edilmesini gerektirmektedir15.
Çağımızın önemli düşünürlerinden John Berger, Görme Biçimleri adlı
kitabının ilk cümlesinde, “Görme, konuşmadan önce gelmiştir” der ve birkaç satır
sonra da “Seven birisi için sevgiliyi görmenin, hiçbir sözcük ya da kucaklayışla
karşılaştırılamayacak bir bütünlüğü vardır.”16 diye yazar. Medfûnun yakınları, onun
canlı-somut varlığını artık duyularıyla algılayamayacakları için, onu
somutlaştırdıkları mezar taşında görmek isterler. Sevgiliyi/sevdiğini görmek, onu
toprağın altına sonsuza dek vermiş olan seveni için artık imkânsızdır. Bu
bağlamda, mezar taşına onun bir fotoğrafını koymak, hem onu yaşatmak için bir
çaba, hem de onu orada görebilmek için bir araç görevi icra edecektir.
“Gördüğümüz nesne, -her zaman elimizle dokunabileceğimiz bir nesne anlamında olmasa
da- ulaşabileceğimiz bir alana getirilmiş olur. İnsanın bir şeye dokunması demek, kendisini

Burcu, Esra; Akalın, Emel, “Ölüm Olgusu Üzerine Sosyolojik Tartışmalar”, H.Ü. Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, S:8, Bahar, Ankara 2008, s. 31.
16 Berger, John, Görme Biçimleri, İstanbul 2012, ss. 7,8.
15
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o şeyle ilişkili bir duruma sokması demektir.” 17 Birey, böylece medfûnu ulaşabileceğe
bir alana getirmekte, hiç değilse görseliyle bir çeşit ilişki kurabilmektedir.
Roland Barthes, fotoğraf makinesi, fotoğraf ve ölüm arasında gerçek bir
ilişki olduğunu düşünmektedir. Çünkü fotoğraf, çekildiği ânı sabitler ve sürekli
tükenen (ölen) zamanın ‘cesedinden’ bir parça saklama imkânı sağlar.18 Walter
Benjamin de bu nedenle “bir kişinin kendisinin, akrabalarının, arkadaşlarının ya da
sevgilisinin fotoğrafı kadar ilgi gösterilen başka bir sanat türü yoktur.” der.19 Çünkü
fotoğrafta, sevilen kişinin bir ânı saklanmakta ve o ân başka zamanlara da
taşınmaktadır. Barthes, "bir fotoğrafa bakmanın amacı, fotoğrafı değil, o fotoğrafın çekim
anını görmektir" diye yazar. Bir fotoğrafa bakarken, o fotoğrafın çekildiği ânı
görmeye, yaşanan duyguyu anlamaya ve onu yeniden inşa etmeye çalışılır.
Dolayısıyla bir fotoğraf, sabitlenmiş bir imge olmaktan çok, anlam ve duygu
taşıyıcısıdır.
Bir mezar taşındaki fotoğraf da, bu bağlamda sadece bir imge değildir.
Medfûnun yakınları için, o fotoğrafın çekildiği anda, onun hayatta olmasıdır.
Onun hayatta olması demek ise, belli bir zaman önce fiziksel varlığı ile gerçek
olması, toplumsal ilişki kurduğu çevresinde birtakım etkiler ve duygular bırakmış
olmasının kanıtıdır. Bu bakımdan fotoğraf, kişinin varlığının hem kanıtı hem de
hâtırasıdır.
Yakınını kaybeden pek çok kişinin, o kişiye ait fotoğraflara bakınca acısının
depreşmesi de söz konusudur. Ölen sevdiğinin fotoğrafını görmenin acı
vermesinin nedenlerine ilişkin iki varsayım öne sürülebilir: İlki; gündelik hayat
meşgaleleri arasında söz konusu ayrılığın bilincin gerisine atılıp, fotoğrafla
karşılaşma anının o kederi yeniden hatırlatmasıdır. İkincisi ise, bakan kişiye
fotoğrafın, ölen kişinin somut varlığını gördüğü anda yaşadığı mutluluğu artık
yaşayamadığını/yaşayamayacağını yüzüne çarpmasıdır ki bu varsayım daha
açıklayıcı görünmektedir. Söz konusu acıya rağmen, medfûnun fotoğrafı, onun bir
zamanlarki varlığının kanıtı ve onunla yaşanılanların bir hatırlatıcısı olarak
başucunda durmalıdır.
Sonuç
Mezar taşlarında fotoğraf kullanımı, fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran
teknikler geliştirilmeden önce de çok yaygın olmasa da görülebilmektedir. Fakat
bu uygulamanın asıl yaygınlaştığı dönem en fazla son birkaç on yıl öncesidir.
Görüntü üretiminin kolaylaşması, görsel kullanımında hızlı bir artış meydana
gelmesi ve sosyal medyanın görsel kullanmayı teşvik eden araçlar sunması, görsel
Berger, John, Görme Biçimleri, İstanbul 2012, s. 8.
Yılmaz, Burhan, “Deklanşör ve Tetik: Fotoğraf Sanatı ve Ölüm”, Art-Sanat Dergisi, S:4, İstanbul
2015, s. 141.
19 Yılmaz, Burhan, “Deklanşör ve Tetik: Fotoğraf Sanatı ve Ölüm”, Art-Sanat Dergisi, S:4, İstanbul
2015, s. 141.
17
18
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kültürün, yazılı ve sözlü kültürün önüne geçmesine yol açmıştır. Bir bakıma artık
modern birey, ancak imgelerdeki görüntüsüyle var olabilmektedir. Görüntü ve
imgenin artan önem ve değeri, mezar taşı tasarımlarına ve mezar taşı üreticilerinin
piyasasına da sıçramış ve bu teknolojiyi sağlayan makineler ve şirketler piyasada
yerlerini almışlardır.
Mezar taşında fotoğraf kullanımı konusu, sosyolojik olarak üç farklı açıdan
analiz edilebilir. Birincisi; görsel kültür ve görüntü üretimi ile ilişkisidir. Görsel
kültürün aktörleri olarak bireyler, “görüyorum/görülüyorum, o halde varım”
önermesince, görmek ve görülmek çabası göstermektedirler. Görmeyi ve
görülmeyi değerli bulan ve önemseyen insan, yakınının mezar taşına da bu
arzusunu yansıtıyor olabilir. İkinci olarak da, bireyselleşme ve Simmel’in
“kültürün trajedisi” kavramıyla ilişkilendirerek yapılacak çözümlemelerdir.
Modernitenin koşuşturmasında yorulan fakat bu koşuşturmada yalnız olan birey,
yükselen modern nesnel kültür altında dar bir alana sıkışmakta ve
zayıflamaktadır. Bu zayıflama ve baskılanma bireyde, bıkkınlık, yorgunluk,
yersiz-yurtsuz ve evsiz oluşu tecrübe ettirmektedir. Evsiz, köksüz, yersiz-yurtsuz
olarak tanımlanan modern bireyin, sabit ve değişmeyecek evi, mezarı olacak ve
mezar taşındaki fotoğrafı da onun bir zamanlar yaşadığının kanıtı olarak
başucunda duracak ve âdeta “görülüyorum, öyleyse vardım” diyecektir. Üçüncü
olarak ise, medfûnun yakınları, mezar taşına işlettikleri fotoğrafla ona duydukları
özlemi dindirmeye, yaslarıyla baş etmeye ve böylece de onu yaşatmaya,
dolayısıyla onunla geçirdikleri anları yeniden inşa etmeye devam edeceklerdir.
Çünkü fotoğrafın oraya yerleştirilme amacı, salt orada medfûn olan kişinin
sûretini gelen geçenin bilmesini sağlamak değil, fotoğrafın çekildiği ândaki canlı
oluşu sonsuzlaştırma arzusudur denebilir.
Mezar taşında fotoğraf kullanımının sosyolojik boyutları üzerine
söylenecek daha çok şey olabilirse ise de, başka tartışmalara girmek bu bildirinin
sınırlarını aşacağından, konunun yukarıdaki üç başlık altında değerlendirilmesi
yeterli görünmektedir.
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MENTEŞE BEYLİĞİNDEN OSMANLIYA MUĞLA MEZAR TAŞLARI
Nursel Balcı*
ÖZET
Muğla 13 yüzyıl ortalarından itibaren Türk nüfusunun yoğun olarak
yerleşmeye başladığı yörelerden biridir. Türk kültürünün en önemli maddi kültür
ögeleri arasında yer alan mezar taşları da o dönemden itibaren görülmeye başlar.
Çeşitli Türk oymak ve aşiretlerinin bu bölgede yerleşmeleri ile Muğla ve
çevresinde irili ufaklı pek çok yerleşim birimi kurulmuştur. Her yerleşim birimiyle
birlikte aynı zamanda mezarlıklar da oluşmaya başlamıştır. Yerleşim
merkezlerinin genel kabristanlığının yanında yerleşim birimleri içinde yer alan
tekke ve zaviye ve camilerin etrafında hazireler oluşmaya başlamıştır. Toplumsal
bir mekân olan bu yapılar ve mezarlıklar korunmuş ve günümüze kadar büyük
bir kısmı gelebilmiştir. Zamanın açtığı tahribata karşı zaman zaman bu yapılar
tamir edilmiş. Tamir ettirenlerin kimliği kitabelerine işlenmiş, mezarları bu
mekânların hazirelerinde tadır. Bu mezarların ve yapıların yaşatılmasının en
önemli sebeplerden biri ölülerimize verdiğimiz manevi değerdir.
Osmanlı döneminde yapılan mezar taşları, sadece ölen kişinin kimliği
hakkında bilgi vermekle kalmaz. Aynı zamanda ölen kişinin cinsiyeti, statüsü,
mensup olduğu tarikat ve mesleği hakkında ve yaşadığı dönem hakkında bilgi
vermektedir. Atalarımıza duyduğumuz saygıdan dolayı bu mezarlar ve
mezarlıklar günümüze kadar gelebilmiştir.. Bu bağlamda mezar taşları maddi
kültürümüzün dünden bu güne intikal etmiş en önemli maddi kültür
unsurlarındandır. Günümüzde de yapılmaya devam eden mezar taşları bu
geleneğin ne kadar köklü olduğunu göstermektedir. Bu bildirinin amacı Muğla ve
civarında Menteşe Beyliği döneminden Osmanlı devletinin son dönemine kadar
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yapılmış mezar taşlarını malzeme, yapım tekniği ve süsleme özellikleri yönünden
ele alınıp incelenecek ve örnekler verilecektir.
Anahtar kelimeler: Menteşe Beyliği, Muğla, Mezar Taşı, Osmanlı
ABSTRACT
Muğla, since 13th century, is one of the regions where Turkish population has
settled. Gravestones, which are amongs the most important elements of Turkish
Material Culture, are visible since thatera. Various Turkish Clans and Tribes had
founded numerous large and small settlements. Every settlement had started to
create its own central grave yards. In addition to these cemeteries, in the nearby
sites of settlement’s tekke sand zaviyes there also stand some graves. These
structures, which are social spaces, are well preserved to this day. Against the
destruction caused by time, these buildings had been repaired. The patrons of
these restorations had been recorded on the epitaph sand had been buried in the
severy sites. The most important reason that these grave yard sand structure sare
stil well preserved is the sentimental value given to the dead. The grave stones of
otoman era does not only give information about the identity of the deceased, Ital
so gives information about the sex, status, cult he is a member of, occupation and
the era that he lived in. Because of there spect we have for our ancestors, these
grave yards has survived to this day. In this context, grave Stone sare amongst the
most important components of material culture. Gravestones, even done today,
represents how deeply rooted this tradition is. The aim of this paper is to evaluate
the grave Stones that are situated nearby Muğla, dating back from the Menteşe
Seigniory and until the last period of Ottoman Empire; in terms of material,
building technique and decorative properties and liste xamples of them.
Kay Words: Menteshe, Muğla, Gravestone, Ottoman
I. GİRİŞ
Muğla ve çevresi 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türk yerleşimine
sahne olmuş bir yöredir. Yerleşimin başlaması ile birlikte mezarlıklarda oluşmaya
başlamıştır. 14.yüzyılın ilk yarısında bölgeyi ziyaret eden İbn-i Batuta' nın verdiği
bilgilerden Muğla’nın Kızıldağ ve Asar dağı eteklerinde kurulduğu; şehrin
yöneticisinin de Menteşe Beylerinden İbrahim Bey olduğu, Beçin şehrinin de o
dönemde Menteşe Beyliğinin merkezi olduğu ve Orhan Bey tarafından yönetildiği
anlaşılmaktadır.1 Yöreyi1652 yılında ziyaret eden bir diğer gezginde Evliya
Çelebi’dir. Onun verdiği bilgilerden de Beçin ve Muğla hakkında fikir sahibi
oluyoruz. Onun eserinde yer alan bilgilere göre Muğla şehir merkezinin o
dönemde biraz daha Kızıldağ ve Asar dağının güney yamaçlarından aşağıya ve
1

İsmat Parmaksızoğlu, İbn-i Batuta’dan Seçmeler, Ankara 1993, s. 16.
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batıya doğru genişlediği anlaşılmaktadır. Beçin şehrinin ise, bu dönemde
küçüldüğü, Milas merkezin büyüdüğü anlaşılmaktadır. Muğla şehir merkezinin o
dönemde Kurşunlu Cami Şeyh Cami, Balibey Mescidi ve Üç erenler arasında
olduğu; şehir mezarlığının ise şehrin güneyinde Kurşunlu Cami, Valilik Konağı,
Atatürk anıtı ve Atatürk İlköğretim Okulunun bulunduğu alanda olduğu
anlaşılmaktadır.2
Şehrin mezarlığı 1936 yılında dönemin valisi Recai Güreli tarafından alınan
bir kararla bu günkü Şehir Eski Mezarlığına nakledilmiştir. Mezar taşları, taşınma
sırasında numaralanmış ve taşınma sırasında aile fertleri atalarının mezarlarını
kendilerine gösterilen yere taşımışlardır. Taşıma sırasında bazı taşlar zarar
görmüş bazıları da kaybolmuştur.
II. YÖNTEM
Muğla ve yöresinden yaptığımız araştırmada tespit edilen mezarlıklarda
özelliği olan ve yapıldığı devrin özelliklerini yansıtan mezar taşları seçilerek
fotoğraflanmış. Mezar taşlarının yer aldığı mezarlıklar ve hazirelere göre mezar
taşları incelenmiştir. İncelenen mezar taşlarının üzerinde yer alan yazılar dikkate
alınmış bir kısmı okunmuştur. Mezar taşları üzerinde yer alan bezemelerin
özellikleri, mezar taşlarında yer alan başlıkların anlamları açıklanmıştır. Menteşe
Beyliği döneminin mezar taşları ile Osmanlı dönemi mezar taşlarının ayırt edici ve
ortak özelikleri belirtilmiştir.
III. MENTEŞE BEYLİĞİ DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI
Menteşenin başkentliğini yapmış olan Beçin’de üç anonim türbe ve bir de
Ahmet Gazinin adına yapılmış anıtsal türbe bulunmaktadır. Bu anıtsal yapıların
dışında Zaviye Hanikâhların yakınında mezarlıklar oluşturulmuştur. Beçin
merkezde bir şehir mezarlığı ve zaviye mezarlığı gün yüzüne çıkarılmıştır. Bunun
yanında yörede o dönemde farklı yerleşim yerlerinde önemli şahsiyetlere ait
anıtsal türbeler de bulunmaktadır. Bunlardan bir Eski Köyceğiz'deki İlyas baba
Türbesi diğeri de Milas-Şenköy’deki Şeyh Bedrettin türbesidir. Milas Şenköy’eki
türbenin içindeki mezar taşlarından birinde de (1484) tarihi tadır. 3 Türbenin
yapılış tarihi ise 1549 dur. Menteşe beyliğinin ilk dönemlerinde başkentliğini
yapan Beçin’de bir büyük merkezi mezarlık bir de zaviye mezarlığı
bulunmaktadır. 17. Yüzyılın ortalarından itibaren Beçin'in yavaş yavaş boşalması
ile bu alan çok fazla bozulmadan günümüze gelebilmiştir. Bu gün, bu alanı kazan
araştırmacılar tarafından, mezar taşları bulunmuş, bulunan bu mezar taşlarının bir
kısmı korumaya alınmış bir kısmı da mezarlıkta yerinde durmaktadır. Yayınlanan
2
3

Evliya Çelebi Seyahatname Sadeleştiren. Temelkuranvd.İstanbul,2006,s.520.
Remzi Duran, “Milas Şenköy Şeyh Bedrettin Türbesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi Sayı: VIII, İzmir, 1994. s. 413-429.
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mezar taşları da bulunmaktadır. Yayınlanan mezar taşları içinde mihrap formlu
olanları da bulunmaktadır.4 Burada yapılan kazılarda ortaya çıkarılan farklı mezar
türleri vardır. Burada üç tür mezar tipi bulunmaktadır. Bunlardan biri mermerden
yapılmış lahit şeklindeki mezarlardır.(Res.1) İkinci mezar tipi sanduka türü
mezarlardır.(Res.2) Bu tipin taştan yapılmış örneği ve tuğladan yapılmış örneği
bulunmaktadır. Üçüncü mezar tipi de yaygın kullanılan şahideli mezarlardır
(Res.3) Menteşe beyliği döneminden kalan kapaklı, şahideli ve sandukalı olan
taşların işçiliği fevkalade güzeldir. Sandukalı, ve prizmatik sanduka tipli mezarlar
Selçuklu mezar taşları ile benzerlik göstermektedir. Beyhan Karamağralı’nın Ahlat
Mezar taşları adlı eserinde bu tür mezarlardan örnekler tadır. Ahlat mezar
taşlarında şahideler dikdörtgen prizma şeklinde olup, bir çoğunun yüzeyinde
mihrap formlu nişler bulunmaktadır. Bazı örneklerde ise bu nişler bitkisel bezeme
ile belirlenmişlerdir.5Ahlat mezar taşlarında farklı bir özellik olarak karşımıza
çıkan ise, mezar taşını yapan sanatkarın isminin de taşın üzerinde bulunmasıdır.
Mezar taşlarının iki yüzü de yazılı ve bitkisel bezemelidir.
Menteşe Beyliği döneminden (14 yy) kalan ve Beçin’de örneklerini
görebildiğimiz mezar taşlarında, ölen kişinin isimleri ve sıfatları ile ilgili, bilgiler
tadır. Bunların üzerinde sanatkarın isimleri bulunmamaktadır. Ahmet Gazi’nin
mezarı bu gün medresenin içinde tadır. Araştırmalarda çıkarlan bir mezar
kapağında mezarın bir hatuna ait olduğu belirtilmektedir. Bir diğer mezar
şahidesinde ise mezarın şehit olmuş kişiye ait olduğu belirtilmektedir. 6 Beçin’de
bulunan Menteşe Beyliği dönemine ait olduğu belirlenen şahideli mezar taşları
dilimli mihrap formundadırlar. Bu mezar taşları Akşehir, de tespit edilen ve
Süheyl Ünver tarafından yayınlanan XIV. Asır Selçuklu geleneğine bağlı olarak
yapılan insan Figürlü Mezar taşları ile form olarak benzeşmektedir.7
Menteşe beyliğinin ilk dönemlerinde başkentliğini yapan Beçin’de bir
büyük mezarlık bir de zaviye mezarlığı bulunmaktadır. 17. Yüzyılın ortalarından
itibaren Beçin'in yavaş yavaş boşalması ile bu alan çok fazla bozulmadan
günümüze gelebilmiştir. Bu gün, bu alanı kazan araştırmacılar tarafından, mezar
taşları bulunmuş, bulunan bu mezar taşlarının bir kısmı korumaya alınmış bir
kısmı da mezarlıkta yerine konarak korunmaktadır. Burada bulunan mezar taşları
kazı ekibi tarafından okunmuş ve yayınlanmıştır Yayınlanan bu mezar taşları
içinde mihrap formlu olanları da bulunmaktadır.8Burada yapılan kazılarda ortaya
çıkarılan farklı mezar türleri vardır.
4

5
6
7

8

Rahmi Hüseyin Ünal ve diğerleri, Beçin 2003 kazısı, Sanat Tarihi Dergisi, Sayı XIV Ekim, 2005,
s. 125-185.
Beyhan Karamağralı, Ahlat Mezar Taşları, Ankara 1999,s.47,68.
Rahmi h. Ünal ve diğerleri,ag.m.s.145.
Süheyl Ünver, XIV. üncü Asırda Anadolu’da Selçukluların Ananesine Bağlı Mezar Taşları Üzerine,
Vakıflar Dergisi S.XII. Ankara s.15-26.
Rahmi H.Ünal ve diğerleri,a.g.m.s.180.
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IV. OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
Muğla’da inceleyebildiğimiz mezarlar Osmanlı dönemine ait olması
nedeniyle Osmanlı dönemi mezarlarını tanımak gerekmektedir. Bu bağlamda
mezar taşları hangi dönemde yapıldıysa o dönemin süsleme özelliklerini
yansıtmakta, o devir sosyal hayatı ve değerleri hakkında bilgi vermektedir.
Osmanlı döneminde yapılmış mezar taşları görünüş itibariyle adeta bir sembol
dili oluşturmuştur. Örneğin bir mezarın kadına mı erkeğe mi ait olduğu hemen ilk
bakışta anlaşılmaktadır. Erkek ve kadın mezar taşları şekil itibariyle birbirinden
farklı yapılmışlardır. Örneğin erkek mezar taşlarında mevtanın sosyal hayattaki
statüsünü yansıtan, başlıklar ve semboller mezar taşlarına işlenmiştir.9
Osmanlı devri mezar taşlarını, Selçuklu ve Beylikler devri mezar
taşlarından ayıran başlıca özelliklerden biri de 16. yüzyıldan itibaren mezar
taşlarına işlenen serpuş formudur. Bu serpuş formu 19. yüzyıl ilk çeyreğinden
sonra görülmez. Bu serpuşların yerini, II. Mahmut’un yeni kıyafet kanunu ile
askerlerin giymesini zorunlu hale getirdiği fes alır. Osmanlı’nın fesi tanıması
ise,16. yüzyılda Cezayirli gemiciler vasıtası ile olmuştur. Osmanlı toplumu da, fesi
askerlerin kullanması ile daha yakından tanımış ve ülke genelinde kullanımı
yaygınlaşmıştır. Artan talepten dolayı Osmanlı topraklarında fes üretimine
başlanmıştır.10 Bu tarihten itibaren de fes Osmanlı mezar taşlarında kullanılan
serpuş türlerinden biri olmuştur.
Osmanlılarda feslerden önce giyilen kavuklar, genellikle sarıklı olduğu için
kavuk ile aynı anlamda kullanılmıştır. Sarık, başlıkların etrafına veya üzerine
sarılan bezlere oluşturulmuş bir serpuştur. Çok çeşitli örnekleri mevcuttur.
Osmanlı döneminde mezar taşlarında görülen başlıklar üç farklı tiptedir. Bunlar;
kavuk, fes ve tarikat tacıdır. Osmanlı erkek mezar taşlarında başlıklar üç ana
kısma ayrılabilirler.
Kavuklar
Kavuk, yüzü çuhadan olan, içinde bez astarı bulunan, çuha ve astar arasına
pamuk konulup, çeşitli geometrik şekiller oluşturacak şekilde dikilip, üzerine ince
bezlerden sarık sarılan baslıklara verilen bir isimdir. Bunları taşıyan kişilerin
konumları hakkında daha çok başlıkların renkleri, sarığın sarılış biçimi, yüksek
düzeyli kişilerde de, özellikle padişahta, kavuğa takılan sorguç bilgi vermektedir
(Sipahi- Çetin, 2016).11Osmanlı mezar taşlarında görülen kavuk türü şunlardır:

Süleyman Berk; Zeytinburnu’nun Tarihi Mezar Taşları-Zamanı Aşan Taşlar, Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Yayınları 8, 2007, s. 24.
10 Hamza Çakır, Türkçe Basında İlk “ Marka” Rekabeti, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, s.16. Yıl 2004,s.27-36.
11 Barış Sipahi, AytenÇetin,1697-1910 Yılları Arasında Osmanlı Kültüründe Muhasebecilerin Mezar
Taşlarının Karakteristik Özellikleri, Journal of Accounting& Finance Tarih: October 1, 2010, 237-241.
9
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Kallavî Kavuk
Osmanlı yönetiminde Sadrazam Kubbealtı vezirleri ve Kaptan-ı deryalar
tarafından kullanılırdı. Bu kavuklar yalnızca orduyla birlikte sefere çıkıldığında ve
arife günlerinde giyilmekteydi. En görkemli kavuk türü olan bu kavuk büyük
boyutluydu ve aşağıdan yukarıya doğru daralmaktaydı.12
Mücevveze Kavuk
Osmanlı imparatorluğu zamanında bu kavuğu giyen kişinin sosyal sınıfına
göre kavuğun şekli ve rengi değişirdi. Sadrazam ve devlet erkanı üstü dar silindir
prizma şeklinde tepesi kırmızı renkte olan ve pamuk sargılı mücevveze denilen bu
kavuğu kullanırdı
Kâtibî Kavuk
İstanbul mezarlıklarında en sık rastlanan başlıklardandır. Baş kapı
kethüdaları kapıkulu görevlileri ve üst düzey yeniçeriler tarafından
kullanılmıştır13
Yeniçeri Başlıkları
Yeniçeri mezar taşları, üzerlerindeki simge ve başlıklarla, Osmanlı mezar
taşları içerisinde ayrı bir yere sahiptir. Atmış bir Yeniçeri bölüğünün damgaları
birer simge olarak taşlar üzerine işlenmiştir. "Nalıncı keseri, ters kılıç, çizme, çarkı
felek, çifte makas, nalın, fener, süpürge, merdiven, dama, üç balık, üç bayrak,
zurna" gibi isimler alan başlıklardı. Bu başlık türleri, Yeniçeri Ocağının Sultan
Mahmut döneminde kaldırılmasından sonra mezar taşlarında görülmezler.14
Fes
Fes, tepesi düz, genellikle kırmızı, püsküllü, silindirik şapkadır. İsmini
başlıca üretim merkezi olan Fas'ın Fes şehrinden almıştır. Başta Osmanlı
İmparatorluğu olmak üzere birçok Müslüman ülkede kullanılagelmiştir. Kırmızı
rengini kızılcık boyasından almıştır. Öte yandan kullanıcı grubu ve kullanım
yaygınlığı açısından en sık rastlanan tür ise, tepesi bazen yuvarlak biten konik bir
külaha değişik şekillerde sarılan destar ile oluşturulan kavuktur. Fes, değişik
meslek grupları tarafından ve bazı tarikatların mensupları arasında yaygın bir
kullanım alanı bulmuştur. Fesin özellikle, daha ziyade kapıkulu tabir olunan
sipahi ve yeniçeri ocaklarının çorbacı, çavuş vb. ileri gelenleri tarafından
kullanıldığı anlaşılmaktadır.15

Barış Sipahi, Ayten Çetin, a.g.m., s. 233.
Süleyman Berk a.g.e. s. 26.
14 Barış Sipahi, Ayten Çetin, a.g.m, s. 237.
15 Nilüfer Emine Sevin, Çorum Şehri Mezar Taşları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Y. Lisans Tezi, Ankara, 2008, s. 42.
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Tarikat Taçları
Tarikatlara ait başlıklar da, ilk bakışta kendilerini belli ederler. Özellikle
Mevlevilerin kullandığı, etekte genişleyen tepesi yuvarlak silindir şeklindeki
sikkeler dikkat çekicidir. Mevlevî dervişleri bu başlığı kullanırken, dede
statüsünde olanlar bu sikkenin alt kısmına destar dolarlardı. Bektaşilerin
kullandığı on iki terkli “hüseynî” ve dört terkli “edhemî” taçları da, ilk bakışta
ayırt edilebilen başlıklardır.16
Osmanlı Mezar Taşlarının Bölümleri
Osmanlı Mezar Taşları kadın erkek mezar taşları ayrım gözetmeksizin şu
bölümlerden oluşur: başlık ve sembol, serlevha, kimlik, dua, tarih.
Başlık ve Semboller
Erkek mezar taşı kitabelerinde mevtanın sosyal hayattaki statüsünü
yansıtan başlıklar ve semboller mezar taşı kitabelerine işlenmiştir. Her halde
dünya üzerinde pek az toplum, mezar taşlarını Osmanlı toplumu kadar
özenmiştir. Osmanlı toplumu, sanatkarane bir anlayışla mezar taşlarını ele almış
ve devrinin sanat anlayışına uygun bezemelerle süslemiştir. Mezar taşları
üzerinde yer alan lâleler, sümbüller ve sair nebatat ile mezar taşlarını
süslemişlerdir. Osmanlı toplumu mezarlara büyük önem vermiş; adetaölen
yakınlarına duyduğu sevgiyi bezemeli mezar taşları ile diri tutmaya çalışmıştır.
Osmanlı mezar taşları dört farklı bölümden oluşmaktadır.
Serlevha
Mezar taşı kitabelerinin baş kısmında Arapça veya Osmanlıca olarak
Allah’ın kuvvet ve kudreti ile bekasına işaret eden, yahut ölümün mukadder
olduğuna işaret eden bir cümlecik bulunur. Buna “serlevha” denmektedir. Mezar
taşlarının büyük kısmında bu ibarelerden birisi tadır.17
Kimlik
Mezar taşının bu kısmında ölen kimsenin kimlik bilgileri, hayatta iken
taşıdığı unvanları, bazı dua cümleleri ile birlikte verilmiştir. Bu ifadeler gayet kısa
olabildiği gibi son derece uzun ifadelerle de verildiği olmuştur. Kimlik bilgileri
yanında vefat sebebinin yazılı olduğu taşlar da bulunmaktadır.18
Dua
Dünya hayatı sona ermiş bir insanın mezarda isteyeceği tek şey dua olsa
gerektir. Bu sebeple mezar taşı kitabelerinde kimlik tanımından sonra mutlaka
dua talebi tadır.

Süleyman Berk,a.g.e. s,24.
Süleyman Berk,a.g.e.s.34.
18 Barış Sipahi, Ayten Çetin a.g.m., s. 235.
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Tarih
Mezar taşında yer alan bütün ifadelerin sonunda mevtanın ölüm tarihi
tadır. Bu tarih sadece hicrî yıl olduğu gibi, bazen Rumi olarak ay, yıl, yahut gün,
ay ve yıl olarak işlenmiştir.
V. MUĞLA’DA OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI
Muğla’da Osmanlı dönemi mezar taşlarında da bu ayrımı görmek
mümkündür.
Muğla Mezar taşları hakkında fazla araştırma yapılmadığı yayın
taramasında anlaşılmıştır. Mezar taşları hakkında kitap olarak basılan eser. Prof.
Dr. Namık Açıkgöz’ün, Datça Mezar Taşları ve Kitabeleri adlı eseridir. Türk
edebiyatı bölümü hocalarından Prof. Dr. Namık Açıkgöz mezar taşlarını okuyarak
günümüz Türkçesi ile yayınlamıştır. Bu yayınlanan mezar taşları ile ilgili
yayından ölenlerin kimliği ve mesleği hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Burada
görebildiğimiz en eski mezar taşı 1127 (1715) tarihli olup Cumalı Köyünde
bulunan Hacı Ahmet’e ait olup, ölümü 1715 tir. Bodrum İlçesi Ortakent (Müsgebi)
mezar taşlarını da Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden H. Kamil Biçiçi
araştırmış ve yayınlamıştır.
Yatağan –Kozağaç Köyü Mezarlığı
Yatağan Kozağaç Köyü Mezarlığı, Yatağan- Milas Yolu üzerinde Kozağaç
Köyü yol sapağında olup yaklaşık 20 dekar büyüklüğündedir. Yine yöredeki
insanlardan edindiğimiz bir bilgiye göre burada bir yol durağı bulunmaktaymış.
Bu durak yakınında bir su sarnıcı yıkık vaziyettedir. Kahvehane, şeklinde hizmet
veren bu yol durağının ismi Çamlı Kahve imiş. Bu gün mezarlığın adı da, Muğla
Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlı Kahve Mezarlığı olarak levhaya yazılmış
bulunmaktadır. Daha önceleri de Milas - Yatağan yolu buradan geçmekteymiş.
Günümüzde de Yatağan- Milas yolu da aynı hattan geçmekte ve yakın zamanda
yapılan yol genişletmeleri sırasında mezarlık yolla sınır olmuştur.
Kozağaç Köyü mezarlığında sağlam vaziyette bulabildiğimiz mezar
taşlarından birincisi erkek mezar taşı H. 928 ( 1521) tarihlidir. Taşın baş kısmında
bir külah tadır. Taşın baş kısmında “Kara Ahmet …………Hızıroğlu Hacı Mehmet
Ruhuna Fatiha” yazılıdır. Yörede rastlanan en eski mezar taşıdır. Taş, mezarın baş
şahidesidir. (Res.4a,4b) Ayak ucu şahidesinde, ortada servi motifi, yanlar da hayat
ağacı motifi tadır. Mezar taşı plaka şeklindedir. Yöredeki tuz taşı adı verilen
mermerimsi taştan kesilerek yapılmıştır.
İkinci Mezar taşı bir erkek mezar taşı olup R. 1280 / M.1864-65tarihlidir.
Mezar taşı yörede tuz taşı diye tanınan taştan yapılmıştır. Üzerindeki yazılar çok
net okunamıyor. Alt kısmında “ruhuna fatiha” ibaresi okunabiliyor. Bu mezarın
ayak ucu şahidesinin iç yüzünde bir yelkenli tasviri yer alıyor.(Res.5a-5b)
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Üçüncü mezar ise bir kadına ait olup üzerinde R.1340 M.1888-89 tarihi
bulunmaktadır. Ayak uçu şahidesinin iç yüzünde yuvarlak kemerli alan içerisinde
hayatağacı motifi tadır.(Res.6a-6b)
Muğla Eski Şehir Mezarlığı
Muğla Eski Şehir Mezarlığı 1936 yılında Hamursuz Dağı eteğinde
kurulmuştur. Kurulduğu dönemde şehir merkezindeki eski mezarlar buraya
taşınmıştır. Taşıma esnasında mezar taşlarının baş ve
ayak şahidelerinin
numaralandırılarak taşındığı araştırma sırasında görülmüştür Örneğin 138/1 138/2
olarak yapılmış. Taşınma sırasında da bazı mezar taşlarının kaybolduğu, kırıldığı
belirtilmektedir. 19 Bugün kayıp olan mezar taşlarından biri Kurşunlu Cami
haziresinde meftun olan ve caminin banisi olarak bilinen Şeyh Sücaeddin’in mezar
taşıdır. Bu taşın Cami avlusunda olduğunu belirten Muğla’da 1940-1941 yıllarında
Muğla Müftülüğü yapmış olan Ali Rıza Hakses’tir. Bu dönemde kaleme almış
olduğu Muğla Menteşe Büyükleri adlı eserinde bu taşla ilgili bilgi vermektedir.20
Yine Hakses’in eserinde Üç Erenler hakkında bilgi yer almakta ve kişilerin
mezarlarının bulunduğu caminin ismini, Mustafa Çelebi Cami olarak vermektedir.
Ayrıca bu caminin halk arasında Mestanlar camii olarak anıldığını da
belirtmektedir. Bu caminin kitabesinde yer alan bilgilerden Bayramiyye
Hankâhının olduğu anlaşılmaktadır. 1940 yılında üç mezar burada imiş. İkisinin
üzerinde yazı olmadığı birinin üzerinde “La ilahe illallah Muhammedünrasullullah”
yazısı bulunmaktadır. Caminin kitabesi H.980 (M.1572) tarihlidir. Bu gün burası
yıkılmış vaziyettedir. Burada bulunan üç mezar şehir eski mezarlığına taşınmıştır.
Birinci mezar üç erenlere ait olup kavuklu ve üzerleri yeşil boya ile
boyanmıştır. Üç mezar yan yana yerleştirilmiş ve şahideleri mezarın baş
kısmındadır. Ayak kısmında taş bulunmamaktadır.( Resim7)
İkinci örnek ise üzerinde (H.821/M.1418-tarihi bulunan Erkek Mezar
taşıdır. Baş şahidesi başlıklı ve üzerinde on bir satır yazı tadır. Ayrıca mezar
taşınırken verilen envanter numarası da tadır. Taş mermerden yapılmıştır. Ancak
taş bu gün kararmış vaziyettedir.( Resim8)
Üçüncü mezar taşı ise İhsanoğlu Muhammet Çavuşa aittir. Mezar taşının
üzerinde “ Hüvelbaki İhsanoğlu Muhammed Çavuş” ibaresi ta. Ölüm tarihi de
R.1322M.1906-07 olarak belirtilmiştir. Fesli olan başlık üzerinde Ayyıldız motifi
tadır.(Res.9)
Dördüncü mezartaşı da R.1320M.1904-5 tarihli olup bir erkeğe ait baş
şahidesidir. Mezar taşının üzerinde yedi satırlık yazı şeridi tadır. Muğla Eski Şehir
Mezarlığı (Resim10)
19
20

Şakir Çakmak, Muğla Cami Ve Mescitleri, Muğla 2013.
Ali Rıza Hakses, Muğla Menteşe Büyükleri, Muğla 1999, s. 50.
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Beşinci mezar taşı da bir bayana ait olup, üzerinde R.1319m.1903/1904
tarihi tadır. Taş, baş şahidesi olup üzerinde on satırlık yazı kuşağı tadır. Baş kısmı
yuvarlak şekilli olup üzerinde demet halinde çiçek motifi yer alır yan taraflarda da
kıvrımlar yer alır.(Res. 11)
Altıncı mezar taşı ise bir kadına ait, ayak şahidesidir. Burada taş yuvarlak
tepelikli ve üzerinde hayat ağacı motifi ve ağacın kök kısmında bir ibrik ve bir de
saplı (kanık) sürahi tadır (Res.12).
Yedinci mezar ise bir kadına ait olup ince boyunlu ve silindirik bir tepeliği
vardır. Bu mezar taşı örnekleri Bodrum Ortakent mezarlığında 1770lere tarihli
olanları bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul mezarlıklarında da bu örneklere
rastlanmaktadır. Üzerinde (R.1252( M.1836-37) tarihi ta. Boyun kısmında da beş
altın dizili gerdanlık tadır.(Resim13)
Muğla Şeyh Cami Haziresi
Muğla Şeyh Cami: Şeyh Caminin ilk yapılış tarihi olarak 1465 tarihi
verilmekte. Ancak Camii esas adını veren 15-16. Yüzyılda yaşamış Şeyh
Bedrettin’in devrin alimlerinden olduğu anlaşılmaktadır. 1470-1550 yılları
arasında yaşamış olan Şahidi’nin ona intisap ettiği belirtilmekte. Kişinin o
dönemde Muğla ve civarında zaviyesine epeyce gelir getirici bağışların yapıldığı
bilgisi verilmekte Hakses,199;s.47).21 Bunlar arasında Yerkesik’te vakfedilmiş
arazilerle Muğla çarşısında dükkanlardan bahsedilmektedir. Bu kişinin aynı
zamanda Yerkesik’te hayır amaçlı bir kervansaray yaptırdığı bilgisi de ta(
Aktüre,1993).22
Burada birinci mezar taşı avluda Şeyh Bedrettin’in mezarının yanında yer
alan bir hanıma ait olan mezar taşıdır. Yörede fazla örneğine rastlanılmayan mezar
taşının benzerleri İstanbul mezarlıklarında görülmektedir. Bu baş şahidesi
üzerinde herhangi bir yazı olmayıp üzerinde taşın iç yüzünde ters işlenmiş bir
çiçek motifi yer almaktadır. Taş baş kısmında üç çıkıntı halindedir. Beyaz
mermerden yapılmıştır.(Res.14.15) Camiyi restore eden hayır sahibi kadınlardan
biri olan Osman Ağa eşi Ümmü Gülsüm Hanım’a ait olabilir. Bu kişinin camiyi
(R.1246 M.1830-31) de tamir ettiği kitabede yazılıdır.
Şahidi Camii Haziresi
Şahidi Caminin, ilk kez 15. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir,
Haziresinde mezarı bulunan Seyyit Kemalettin Hz.leri Bursa’da yaşamış ve aynı
zamanda Yıldırım Bayezid’in damadı olan Emir Sultan’ın kardeşidir
(Hakses,1999;43).23 Nakşi dergahı olarak kurulduğu ve bu dönemde bu camiinin
Ali Rıza Hakses, a.g.e., s. 47.
Sevgi Aktüre, 19. Yüzyılda Muğla. Tarih İçinde Muğla, Editör, İlhan Tekeli, Ankara 1993. Ankara
1993, s. 34-104.
23 Ali Rıza Hakses, a.g.e., s. 43.
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inşa ettirildiği düşünülmekte. Yapıya adını veren Şahidi İbrahim Dede ise 14701550 yıllarında yaşamıştır. Şahidi Dede Bursa’da Yıldırım Han Tabhanesinde,
İstanbul Fatih Medresesinde eğitim gördükten Sonra Muğla’ya dönmüş. Daha
sonra tasavvufa intisap ederek Önce Muğla’da yaşayan Şeyh Bedrettin’den dersler
almış, daha sonra Mevlevi Şeyhi Muhammed Çelebi’ye bağlanmıştır. Eserlerinden
onun İran’a ve Lazkiye’ye gittiği anlaşılmaktadır. Bu dönemde Farsçasını
geliştirmiştir. Daha sonra tekrar Muğla’ya dönmüş ve 1550 yılında da vefat
etmiştir.24 Vasiyeti üzerine mezarı Seyit Kemalettin hazretlerinin ayakucuna
yapılmıştır. Daha sonra da üzerine türbe yapılmıştır. Türbenin içinde babası
Hüdai Dede’ ile birlikte meftundur.
Caminin bu günkü şekliyle tamiri ise 1870 yıllarında yaptırıldığı
anlaşılmakta. Camii semahane olarak düzenlenmiş ve günümüze kadar orijinal
halini koruyarak gelen camilerdendir.25
Cami, 2014-2016 yılları arasında restorasyon geçiren camilerden birisidir.
Caminin haziresi de bu restorasyon çalışmasında mezar taşları bir araya
toplanarak belli alana yerleştirilmişlerdir. Burada bulunan mezar taşlarının büyük
bir kısmı kırılmış vaziyettedir. Burada fotoğraflarını aldığımız mezar taşlarının
birbiriyle eş olup olmadıklarını belirleyemedik.
Birinci Mezar taşı, R.1309M.1893-4 tarihli kadın mezarı baş şahidesidir.
Mezar taşının baş kısmı dilimli olup bir vazonun içinden çıkan çiçekler yanlara
kıvrım yapılarak sarkıtılmıştır. Beyaz mermerden yapılan taşın alt kısmı
kırıktır.(Res.16)
İkinci mezar taşı ise üzerinde Mevlevi serpuşu işlenmiş bir erkeğe ait
mezar baş şahidesidir. Beyaz mermerden yapılan taş sağlam olarak kalabilmiş
ender taşlardandır. Üzerinde (R.1279 M.1862-63) Tarihi tadır. Üzerinde on bir
satırlık yazı satırı bulunmaktadır.(Resim 17)
Üçüncü mezar taşı ise bir kadın mezar baş şahidesi olup üzerinde Fatma
hanım ibaresi tadır. Çıpan,2012) Taş beyaz mermerden yapılmış ve üzerinde bir
hayat ağacı tasviri tadır.( Res.18)
Dördüncü mezar taşı ise Yerkesik’li Cemile Hanım’ın mezar taşıdır. Taş
kırılmış baş kısmı dairesel formda ve üzerinde yazılar tadır. Bu taşın kime ait
olduğunu Mustafa Çıpan’ın eserinden tespit edebildik. Şahide beyaz mermerden
yapılmıştır,(Res.19)
Beşinci mezar taşı ise bir mezarın yan yüzüdür. Taş kırılmış ancak kalan
kısmında bir hayat ağacı tasviri ta ce ağacın üç dalında yuvarlak formlu çiçekler
oyularak yapılmıştır. Yan taraflarında da iç içe iki daire ve ortasında üç benek
tadır.( Resim 20)
24
25

Mustafa Çıpan Muğlalı Şâhidî, Muğla ,2012,s,25.
Şakir Çakmak, Muğla Cami ve Mescitleri, Muğla 2013, s. 20.
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Altıncı mezar taşı da bir ayak şahidesidir. Taş üzerinde bir hayat ağacı
tasviri ta ve uç kısmı üç çenekli çiçek şeklinde sonlanmış ve yanlarında birer daire
tadır.(Res.21)
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Muğla, Türk dönemi yerleşmesinin 13. yüzyıl ortasından itibaren olduğu
düşünüldüğünde mezar taşı yönünden zengin bir bölge olması gerekmektedir. 14.
yüzyıl başlarından itibaren bu bölgeye farklı Türk boyları ve oymakları
yerleşmişlerdir. Beçin, Menteşe Beyliğinin Orhan Bey zamanında başkentliğini
yapmış ancak daha sonraki dönemlerde önemini kaybetmiştir. Üstüne bir
yapılaşma olmamasından dolayı şehir nispeten iyi korunabilmiştir. Bu iyi
korunmuşluğu sayesinde Menteşe Beyliği döneminden kalmış mezar taşları
bulunabilmiştir. Menteşe Beyliği döneminden kalan mezar taşları Selçuklu
geleneğinde yapılmış taşlar olduğu ele geçen örneklerden anlaşılmaktadır.
Günümüzde ortaya çıkarılmış örneklerden bu dönemde yapılan mezarların
şahideli, sandukalı ve düz bir kapakla örtülen lahit tarzı mezarlardan oluştuğu
görülmektedir. Menteşe Beyliği dönemi mezar taşlarının kenar süslemelerinde yer
alan bezemeli sütunçeler, Konya Akşehir insan figürlü mezar taşlarının formları
ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca Konya Mevlana Müzesi avlusundaki mezar
taşları ile de benzeşmektedir. Özellikle mezar taşlarının bu dönemdeki
örneklerinde form olarak kadın ve erkek ayrımı yapılmadığı sadece mevtanın
bilgileri ile dua kısmı tadır. Özellikle kapaklı mezar örneklerinde yer alan kandil
motifleri ve yan kısımlarında yer alan yaba motifleri Türk Sanatının her devrinde
ve her alanında karşılaştığımız motiflerdir. Burada görülen kandil Motifleri Ahlat
mezar taşlarında da görülmektedir.
Beçin mezar taşları döneminin özelliklerini yansıtmakla birlikte Türk
kültürünün önceki dönemlerinde görülen bir takım sembolleri ve motifleri de
içermektedir. Beçin’de ortaya çıkarılan Menteşe Beyliği dönemi mezar taşlarının
aynı Selçuklularda olduğu gibi ön ve arka yüzü tezyin edilmiştir. Mezar taşları
sarımtırak mermerden ve beyaz mermerden yapılmışlardır. Mezar taşlarının
tepelikleri şemse düzenlemesini hatırlatmaktadır. Mezar taşları gayet sanatkarane
işlenmiştir. Sandukalı olan grupta tuğla ve taştan yapılmış örnekleri mevcuttur.
Kullanılan yazı sülüs yazıdır. Bezeme motifleri olarak bitkisel karakterli palmet ve
Rumi motifleri ile damga niteliğinde olan yaba motifleri ile manevi aydınlığı
sembolize eden kandil motifi kullanılmıştır. Ayrıca mezar kapağında yer alan
bordürde sarmaşık motifi tadır. Kandil motifinin Selçuklularla birlikte bütün bir
Anadolu’da halı ve kilim motiflerinde cami içi bezemelerinde yaygın olarak
kullanıla geldiği örneklerden anlaşılmaktadır.
Muğla şehir merkezinde mezarlar genellikle cami hazirelerinde ve şehir
mezarlığında bulunmaktadır. Muğla şehri güneye doğru büyüdüğünden şehir
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eski mezarlığı şehrin ortasında kalmış 1940 yılında kaldırılarak mezarlık alanı,
Atatürk meydanı yapılmıştır. Cami hazireleri de yol çalışmaları sırasında yola
dahil edilmişler ve mezar taşları korunamamış ve kaybolmuştur. Özellikle
Camilerin avlusunda yer alan mezarlar kaldırılarak resmi kurumlara bina
yapılmıştır. Buna Muğla Kurşunlu Cami, Muğla Kurbanzade camii Üç Erenler
Cami örnek gösterilebilir. Emir Beyazıt’ın mezarı bu gün Turgut Reis caddesinde
apartmanın giriş kapısında sembolik olarak durmaktadır. Orijinal mezarı maalesef
kaybolmuştur. Muğla, şehir merkezinde sağlam korunabilmiş Osmanlı erken
dönem mezar taşı M.1405tarihlidir. Mezar taşlarının üzerinde yer alan yazılar
devrinin yazı üslubundadır. Osmanlı dönemi, mezar taşları ilk bakıldığında kadın
mı erkek mi olduğu hemen fark edilir. Osmanlı mezarlarına uzaktan bakıldığında
mezar taşları insanı anımsatır. Özellikle erkek mezarlarının baş şahidelerinde yer
alan serpuşlar vasıtası ile bu çok daha kolay anlaşılmaktadır. Kadın mezar taşları
genellikle bitkisel karakterli motifleri ihtiva etmektedir. Kadın mezar şahideleri
kadın zarafetini yansıtır nitelikte ve ince işçiliğe sahiptir. Bazı örneklerde saç
örgülerini hatırlatan çiçeklerden yapılmış kıvrımlı dallar bazen de ince boyunlara
takılmış altınlı gerdanlıklar vasıtası ile ölen kişilerin cinsiyeti kolaylıkla tespit
edilebilmektedir. Osmanlı sanatı mezar taşları üzerinden değerlendirildiğinde bir
sembol sanatı ortaya koyduğu anlaşılır. Özellikle mezarların ayak ucu şahideleri
bitkisel bezeme konusunda çok çeşitli örnekleri ihtiva etmektedir. Bu motifler
arasında servi, sümbül, gül, zambak ve değişik çiçek motifleri hayat ağacı, hurma
ağacı, nar ağacı, tabakta nar ve üzüm tasvirlerini içermektedir.
Bu taşlar da devrinin süsleme ögelerini içermenin yanı sıra devrinde
kullanılan yazı türleri hakkında da bilgi vermektedir Selçuklularda, Kufi ve Sülüs
yazı kullanılırken Osmanlıda yazılar daha çeşitlenmiştir. Nesih, sülüs talik, celi
talik, celi sülüs yazılar kullanılmıştır. Özellikle 1790 lardan itibaren de kadın
mezar taşları silindirik tepelikli ve boyun kısmında altınlı gerdanlık tasvirleri
içermektedir. Osmanlının son dönemine doğru kavuklar kalkmış bunun yerine
fesli başlıklar almıştır. Özellikle 1900 lü yıllarda yapılan mezar baş şahidelerinde
ay yıldız motifinin kullanılmaya başlandığı ve 1950 li yıllara kadar devam ettiği
gözlenmiştir. Osmanlı askerlerinin kalpakları da mezar taşlarına işlenmiştir.
Hatta 1939 larda yapılan günümüz alfabesi ile yazılmış baş şahidelerinde
boyunda hilal şeklinde bazılarında üç bazılarında beş altın tasviri tadır. Beşi bir
yerde olarak bilinen altın bölgede genç kızlar evlenirken mutlaka istenilen bir takı
idi. Boyuna altın takma yörede yaygın bir gelenektir. Hem Bodrum Ortakent
taşlarında, Hem Datça mezar taşlarında Muğla mezarlığında tepelikli örneğe tek
taşta rastlanılmıştır. Bu tip mezar taşlarının İstanbul, mezarlıklarında MersinTarsus Müzesinde bulunan örneklerde de görülmektedir.
Genel olarak Osmanlı dönemi Mezar taşı kitabelerinde üç önemli özellik ve
sanat göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi taş işçiliği, ikincisi, üçüncüsü yazı
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sanatı ve mezar taşlarında kullanılan dinî ve edebî ifadelerdir. Yapı olarak mezar
taşları birbirlerine benzer özellikler göstermektedir. Ancak ana farklılık erkek ve
bayan mezar taşlarında görülmektedir. Erkek mezar taşlarında ölünün statüsüne
anlatan bir başlık bulunmasına karşın, kadın mezar taşlarında çiçek motifleri,
başlık olarak yer alır. Batıda en, boy ve derinliği olan insan ve hayvan figürleri
çalışılmasına karşılık, Osmanlı döneminde özellikle mimari unsurlarda çok farklı
bezemeler mezar taşı işçiliğinde kullanılmıştır. Osmanlı mezar taşlarının en
çarpıcı unsurunun serpuş, yani kavuk olması da, bu isteğin ne kadar güçlü
olduğunun bir göstergesidir. Günlük yaşamda, ilmiye ve devlet kadrolarında
görev sahibi olanların, tasavvuf hayatında mühim bir yer işgal edenlerin beşeri
hayatta söz sahibi konumda olanların, basit sarıklar ya da başlık takan halktan
ayıran en önemli fark, taktığı kavuk idi. En basit anlamı ile, kişinin sosyal
statüsünü belirlemekte ve topluma bunu, görsel olarak ilan etmekte idi.
Osmanlı’da serpuş, mezar taşının dili olmuştur. Kavuğun kenarına iliştirilmiş bir
gül sayesinde, vefat ettiğinde meslek yaşamının henüz başlarında olduğu
anlaşılabilmektedir. Osmanlı mezar taşlarında kavuğun yansıttığı anlam, her
şeyden önce sosyal statünün belirlenmesi ile ilgili idi. Batılılaşma çabalarının
sonucu olarak gündelik hayata giren fesin, mezar taşlarındaki kullanımı da,
bundan çok farklı anlam taşımamaktaydı. Nitekim Cumhuriyet’ten sonra özel bir
kanun ile fesin yerini alan şapka, özel bir statü sembolü olarak
kullanılmadığından mezar taşlarında kendine yer bulamamıştır.
Mezar taşlarında sık kullanılan motiflerin, Türk inanç kültüründe belli
anlamları da bulunmaktadır. Örneğin lale çiçeğinde Allah’ın birliğini, azametini
ve Allah sevgisini, ters lalede veya ters işlenmiş bir çiçekte ibadet eden secde
halindeki insanı, gülde Hz. Peygamber sevgisinin boyutlarını, servi ile yüce
yaratana boyun eğmeyi ve tevekkül içinde kadere razı olmayı, hançer motifi ile
mevtanın çok kısa bir ömür sürdüğünü veya salgın bir hastalıktan öldüğünü,
hurma meyvesi ve ağacı ile ahirette cennette olmayı, kişinin hacı olduğunu, üzüm
salkımı hayatının bolluk ve bereket içinde geçtiğini, hayat ağacı ile dünyadan
göğe yükselmeyi ve yaşarken asil bir soya mensup olduğunu ifade etmektedir.
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ARTVİN VE İLÇELERİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ
MEZAR TAŞI GELENEĞİ
Osman Aytekin*
ÖZET
Bu bildirimizde; 1997 yılından beri başkanlığımdaki ekip tarafından
Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izin ve destekleri
ile gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları sırasında Artvin İli Merkez ilçesi ile
Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde tespit ve
incelemeleri yapılan mezar taşlarının, bir bütünsellik içerisinde ilk kez sunumu
yapılacaktır.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Artvin, coğrafik olarak küçük
olmasına rağmen kültürel açıdan oldukça zengin geçmişe sahiptir. AnadoluKafkasya güzergahında bulunması, çok farklı kültür ve medeniyetlerin bölgeye
gelmesini olanaklı kılarak, Ortaçağ döneminde yoğun Hıristiyan kültürünün
sonrasında 16. yüzyılla birlikte Osmanlı Türk-İslam inançları doğrultusunda
mezar taşlarının şekillenmeye başladığı ve ilçeden ilçeye değişkenlik gösteren
kendi içerisinde farklı kültürel anlayışların geliştiği dikkat çekmektedir.
Karadeniz'in önemli limanlarından biri olan Batum'un, Osmanlı
yönetiminde olması ile özellikle Arhavi ve Hopa'da mezar taşlarının mermer
malzemeye ve daha nitelikli süslemelere sahip olduğu görülürken, daha iç
kısımlardaki Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat'ta ise taş malzemeli ve daha farklı
formlara sahip mezar taşları öne çıkmaktadır.
Özetle; yukarıda değindiğimiz tespitlerin, Sanat Tarihi disiplini içerisinde
ve görsel malzeme eşliğinde sunumu yapılarak, bilim çevrelerince pek
tanınmayan Artvin ve ilçelerindeki kültür varlığı potansiyeline, olumlu katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar
Araştırması.
*
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GRAVESTONE TRADITION IN ARTVİN AND ITS
DISTRICTS IN OTTOMAN PERIOD
ABSTRACT
In this paper; the gravestones, identified and examined in Artvin Province
and its districts such as Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul, Ardanuç, Savsat and
Yusufeli as a result of the “surface exploration" that has been carried out by a team
in my presidency on behalf of the Yuzuncu Yil University and with the
cooperation of the Ministry of Culture and Tourism, will be presented in a holistic
approach for the first time. Although Artvin, located in the Eastern Black Sea
Region, is geographically small, it has a rich background in terms of culture.
It draws attention with the development of different cultural
understandings within itself because it is on the route of Anatolian-Caucasus and
it enables many different cultures and civilizations to come to the region. The
gravestones, which vary from district to district, start to take form in the intensive
Christian culture in the medieval period and later in 16th century in line with
Ottoman Turkish-Islamic beliefs. While encountering gravestones with skilled
ornament and made from marble materials in Arhavi and Hopa due to Batum, one
of the most important ports of the Black Sea and used to be under Ottoman rule,
you can come across stone material and the grave stones in different forms in the
districts such as Yusufeli, Ardanuç and Şavşat in the inner parts.
In short; the determination we mentioned above, which is not well known
in the scientific circles, will be presented in the discipline of Art History and in the
presence of visual materials and it is thought that there will be a positive
contribution to the potential of cultural assets in Artvin province and its districts.
Key words: Artvin, Şavşat, Ottoman, Grave Stone, Archaeological Survey.
Artvin ve İlçelerinin Coğrafik Konumu ve Tarihsel Geçmişi
Coğrafik Konum
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en doğu ucunda yer alan Artvin; Gürcistan'a
komşu, Karadeniz'e kıyısı olan, Anadolu-Kafkasya kavşağında, derin vadiler
oluşturan Çoruh Irmağı başta olmak üzere çok sayıda dereleri bulunan, uygun
iklim koşullarından dolayı zengin flora-faunaya sahip ülkemizin küçük, dağlık bir
coğrafyaya sahip önemli illerimizden biridir. Çoruh Havzasında tamamlanan ve
devam etmekte olan çok sayıdaki HES ve Barajlar, ilde sosyo-kültürel açıdan
çeşitli değişikliklere sebebiyet verdiği gibi az da olsa kültür varlıklarını da
etkilemiştir. Artvin ilinin Merkez ilçe dışında, Arhavi, Hopa, Borçka, Murgul,
Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçeleri bulunmakta olup, Arhavi ve Hopa Karadeniz
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kıyısında diğer ilçeler ise iç bölgede bulunmaktadır. Köyler; coğrafik şartlar
gereği, ulaşılması zor, genellikle birbirlerinden uzak ve dağınık yerleşim
gösterirler.1
Tarihsel Geçmiş
İlin tarihsel geçmişi, Eski Çağlara kadar indirgense de bu dönemlere ait
arkeolojik bulgular şimdilik çok yetersizdir. Ortaçağla birlikte yörede, yoğun bir
Hıristiyan Bagratlıları tarafından dinsel, askeri ve sivil yapılaşmanın varlığı dikkat
çekmektedir. Selçuklularla başlayan bölgedeki Türk-İslam egemenliği, 16. yüzyılın
ortalarında Osmanlı hakimiyeti ile güç kazanarak, mevcut kültürel süreç
değiştirilmeye çalışılmış, fakat Ortaçağ yapılarıyla yarışacak etkin bir mimarı
geliştirilememiştir. 1878'de Artvin'in önemli bir bölümü Rus işgaline terk edilmiş
ve bu süreç 1921'e kadar sürmüştür. Bu dönem Artvin ve çevre halkı için
vatanlarından Anadolu'ya zorunlu bir göçü tetiklemiş ve tarihte 93 muhacirleri
olarak anılan çok sayıda Artvinli (Livaneli) tam bir 'Hicret' gerçekleştirmiştir.
Daha önce Artvin'den ayrılmayanların bir bölümü de, I. Dünya Harbi sırasında
Rus ve Ermeni zulmünden dolayı bu kervana katılmıştır. Cumhuriyet döneminde
ise dar ve yetersiz tarım topraklarından dolayı aş ve iş için gurbet her daim var
olmuştur.2
Artvin İlindeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşı Potansiyeli
Artvin ili ve ilçelerine yönelik olarak ilk Yüzey Araştırmaları
başkanlığımdaki ekipçe, Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda 1998 yılı itibarıyla başlatılmış ve 1999, 2000,
2003, 2004, 2005, 2011 ve 2014 yıllarında çok sayıda mezar taşı tespit edilerek
incelenmiştir.3
1
2
3

Fatih Orhan, Şavşat'ın Beşeri Ve Ekonomik Coğrafyası, Ankara, 2015, 12-13.
Halit Özdemir, Artvin Tarihi, Ankara, 2001, 168-335.
Osman Aytekin, "Artvin İli Ve İlçelerindeki Tarihi Mezarlıklar Ve Mezar Taşları Yüzey
Araştırması'1999, 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.I, Ankara, 2001, 75-86; Osman Aytekin,
"Artvin İli Ve İlçelerindeki Tarihi Mezarlıklar Ve Mezar Taşları Yüzey Araştırması'2000, 19.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.I, Ankara, 2002, 101-116; Osman Aytekin, "Artvin İli-Çoruh
Vadisi'ndeki Tarihi Yollar Ve Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması'2003, 22. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, C.I, Ankara, 2005, 227-240; ; Osman Aytekin, "Artvin İli-Çoruh Vadisi'ndeki Tarihi
Yollar Ve Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması'2004, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.II,
Ankara, 2005, 309-322; Osman Aytekin, "Artvin İli-Çoruh Vadisi'ndeki Tarihi Yollar Ve Kültür
Varlıkları Yüzey Araştırması'2009, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.III, Ankara, 2011, 429-448.
Yüzey Araştırma ekibimizde bulunup incelemelerimizde katkıları bulunan başta Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ve Artvin Valiliği olmak üzere Yrd. Doç.
Dr. Zehra Kantar Eminağaoğlu'na, Yrd. Doç. Dr. Tahsin Korkut'a, Öğr. Gör. Yunus Emre
Aytekin'e, Sanat Tarihçisi Erkan Koç'a, Öğr. Gör. Burhanettin Güneş'e, Y. Lisans öğrencisi Erdal
Elmas'a, Mimar S. Nagehan Aytekin'e, Öğretmen Nurcihan Yıldırım'a ve adını anamadığım tüm
hemşerilerime teşekkür etmeyi borç bilirim.
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Tarihi Mezar ve Mezar Taşlarının Bulunduğu Yerleşim Birimleri
Artvin Merkez İlçesi:
1) Merkez, Atanoğlu Mezarlığı
2) Beşağıl Köyü, Cami Haziresi
Arhavi İlçesi:
1) Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, Nedime Lütfiye Camii Haziresi
2) Merkez, Yemişlik Mahallesi Mezarlığı
3) Merkez, Aşağı Kale Mahallesi Camii Haziresi
4) Yukarı Şahinler Köyü, Yeniyol Mahallesi Mezarlığı
5) Derecik Köyü, Merkez Mahallesi Eski Mezarlığı
6) Dikyamaç Köyü, Cami Düzü Mevkii, Eski Mezarlığı
7) Ortacalar Köyü, Eski Mezarlığı
Hopa İlçesi:
1) Merkez, Orta Hopa Mahallesi Camii Haziresi
2) Merkez, Sundura Mahallesi Camii Haziresi
3) Merkez, Kuledibi Mahallesi Eski Mezarlığı
4) Merkez, Bucak Mahallesi Eski Mezarlığı
5) Esenkıyı Köyü, Abu İslah Camii Haziresi
6) Kemalpaşa Beldesi, Köprücü Köyü Mezarlığı
7) Kemalpaşa Beldesi, Dereiçi Köyü Mezarlığı
8) Kemalpaşa Beldesi, Liman Köyü Mezarlığı
9) Başköy, Başköy Camii ve Mekulet Mevkii
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Borçka İlçesi:
1) Düzköy Camii Haziresi
2) Güreşen Köyü, Selimiye Mahallesi Mezarlığı ve Madenli Mahallesi
Camii Haziresi
3) Çavuşlu Köyü, Çavuşlu Köyü Camii Bahçesi ve Dikiciler Mahallesi Eski
Mezarlığından Dikiciler Camisine Taşınan
Murgul İlçesi:
1) Yukarı Korucular Köyü Camii Haziresi ve Pınarlı Mahallesi Eski
Mezarlığı
2) Başköy, Aslanlı Mahallesi, Molla Hamit Cana Hoca Camii Haziresi
Ardanuç İlçesi:
1) Merkez, Adakale Mahallesi, İskender Paşa Camii Haziresi (Türbe)
2) Aydın Köyü, Aşağı Camii (Paşa Camii) Haziresi
Şavşat İlçesi:
1) Merkez, Söğütlü Mahallesi, Kilise-Camii Haziresi, Mermer Sokak ve
Yüksel Altun Evi Girişi
2) Kocabey Köyü Camii Haziresi
3) Pınarlı Köyü, Kahvecioğlu ve Güzelce Mahalleleri
4) Ciritdüzü Köyü, Atabekler Mezarlığı
5) Köprülü Köyü, Atabekler Mezarlığı
6) Cevizli Köyü, Eski Mezarlığı ve Küçükler Mahallesi Mezarlığı
Yusufeli İlçesi:
1) Kılıçkaya Köyü, Lazoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi
2) Altıparmak Köyü, Perset Mahallesi Eski Mezarlığı ve Cami Mahallesi
Mezarlığı
3) Küplüce Köyü, Cilat Mahallesi Camii Haziresi
4) İşhan Köyü, Eski Mezarlığı
5) Demirkent Köyü, Hüseyin Hüsnü Paşa Mahallesi
6) Taşkıran Köyü, Gürsu Mahallesi Köy Mezarlığı ve Özenli Mahallesi Eski
Mezarlığı
7) Yusufeli İlçesi, Alanbaşı Köyü, Cami Haziresi
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Mezar Taşlarından Seçilmiş Örnekler
Atanoğlu Mezarlığı: Artvin şehir merkezinin üst kısmında
bulunan
Atanoğlu mahallesinin mezarlığında, kısmen bozulmuş sadece bir mezar tespit
edilmiştir. H. 1280 / M. 1863 tarihli baş taşının yarısı kırık, ayak taşı süslemesizdir.
Baş taşının içe bakan yüzünde, Sülüs yazı çeşidi ile beş satırdan oluşan kitabe tam
olarak okunamadığından mezarın kimliği tespit edilememiştir. Artvin kent
merkezinde tek örnek olması önemini artırmaktadır (Şekil 2; Şekil 3).
Aşağı Kale Mahallesi Camii Haziresi: Arhavi ilçesi, Merkez Aşağı Kale
Mahallesi Camii bahçesinde 5 mezar belirlenmiştir. Bunlardan iki mezarın ayak
taşları yoktur. Birinin ise kırıktır. Ayak taşları süslemeli olan mezarların şahideleri
H. 1175 / M. 1761, H. 1186 / M. 1772; diğerleri ise H. 1301 / M. 1884, H.1306 / M.
1888 ve H. 1325 / M. 1907 tarihlidir. Bunlardan, H. 1186 / M. 1772 tarihli olan
mezarın mermerden sadece baş taşı günümüze ulaşabilmiştir. Tepe kısmı kırık
olan baş taşın yüzeyinde okunabilecek vasıfta olan ve sekiz satırdan oluşan Sülüs
yazısının içeriğinden mezarın, Hacı Ali Ağa sülalesinden Hasan Ağa'ya ait olduğu
görülmektedir (Şekil 4; Şekil 5).
Esenkıyı Köyü-Abu İslah Camii Haziresi: Hopa ilçesi, Esenkıyı köyündeki
yenilenen caminin köşesinde muhafaza altına alınan, orijinal yerleri bozulmuş ve
hangisi hangisine ait olduğu belli olmayan 31 baş taşı, 18 ayak taşı, 2 yan kapak, 2
mezar taban parçası ve 6 adet bunlara ait küçük parça olmak üzere toplam 59 adet
mezar elemanı belirlenmiştir Bunlardan bir kısmının baş taşlarındaki tarih
bölümleri kırıktır. Diğerlerinin tarihleri şöyledir; H. 1165 / M. 1751, H. 1171 / M.
1742, H. 1173 / M. 1759, H.1179 / M. 1765, H. 1258 / M. 1842, H. 1266 / M. 1830,
H.1263 / M. 1847, H. 1263 / M. 1847, H. 1270 / M. 1854, H. 1271 / M. 1854, H. 1271 /
M. 1854, H. 1272 / M. 1855, H. 1273 / M. 1856, H. 1275 / M. 1856, H. 1277 / M. 1860,
H. 1280 / M. 1863, H. 1282 / M. 1865, H. 1284 / M. 1867, H. 1285 / M. 1868 ve H.
1319 / M. 1901. Ayak taşları süslemelidir ve bir bölümü tahrip olmuştur.
Bunlardan, H. 1258 / M. 1842 tarihli mermerden baş taşı günümüze sağlam olarak
ulaşmış olup, sekiz satırdan oluşan Ta'lik yazısının içeriğine göre mezarın,
Hacıoğlu Yakup Ağa'nın oğlu Hacıoğlu Hasan Ağa'ya ait olduğu tespit edilmiştir.
Oldukça kaliteli mermerden ve iyi işçiliğe sahip olan mezarın baş taşı, Mahmudi
Fesli başlığa sahiptir. Yazılı kısmın altlığı, tümüyle kabartmalı Batılılaşma dönemi
bitkisel süslemelere sahiptir. Birbirinden ayrılmış olarak aynı yerde bulunan aynı
mermerden ayak taşı da oldukça sağlam olarak günümüze gelmiş ve baştan sona
iki bölümlü olarak bitkisel süslemelere yer verilmiştir. Bu mezara ait olduğunu
düşündüğümüz sanduka mermerden yan kapak taşı, üst bandı diş sıraları ile
belirlenmiş üç bölümlü bitkisel süslemelerle kaplanmıştır (Şekil 6; Şekil 7).
Merkez Orta Hopa Mahallesi Haziresi: Hopa ilçesi, Orta Hopa Camii'nin
çevresinde bulunan eski mezarlığında 21 adet tarihi mezar tespit edilmiştir.
Bunlardan sadece birinin baş taşı, dokuzunun ise ayak taşı bulunmamaktadır.
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Tarihleri, H. 1103 / M. 1692, H. 1155 / M. 1742, H. 1160 / M. 1747, H. 1182 / M.1768,
H. 1196 / M.1782, H. 1201 / M. 1787, H. 1205 / M. 1790, H. 1205 / M. 1790, H. 1208 /
M. 1793, H. 1208 / M. 1793, H. 1228 / M. 1813, H. 1231 / M. 1816, H. 1232 / M. 1817,
H. 1238 / M. 1822, H. 1240 / M. 1824, H. 1257 / M. 1841, H. 1259 / M. 1843, H. 1266 /
M. 1850, H. 1279 / M. 1862, H. 1287 / M. 1870, H. 1296 / M. 1879’dır. Ekseriyetinin
ayak taşları süslemelidir. Bunlardan, H. 1287 / M. 1870 tarihli mezar, özgün
yerinde ve mermerden baş ve ayak taşları çok az bozulma ile günümüze
ulaşmıştır. Baş taşının dışa bakan yüzeyinde on iki satırdan oluşan ve yatık
biçimde uygulanan Tal'ik yazı çeşidine ait kitabe içeriğinden mezarın, Hoya
hanedanından Osman Ağa zade Mustafa Ağanın kızı Köse Hacı zade Hasan
Ağanın eşi Nokta Hanıma ait olduğu tespit edilmiştir. Baş taşının rozet şeklindeki
bitkisel süsleme ile sonlanan baş kısmı kırıktır. Ayak taşının içe bakan yüzeyinde
bir rozetle sonlanan bitkisel süslemeler dikkat çekmektedir (Şekil 8; Şekil 9)
Düzköy Camii Haziresi: Borçka ilçesi, Düzköy Köyü Camisinin yakınında
6 mezarın tespiti yapılmıştır. Bunlardan iki mezarın ayak taşları yoktur. Yazıları
kısmen bozulmuş olan şahideler; H. 1107 / M. 1693, H. 1117 / M. 1705, H. 1152 / M.
1739, H. 1164 / M. 1751, H. 1186 / M. 1772 ve H. 1285 / M. 1868 tarihlidir.
Bunlardan, H. 1117 / M. 1705 tarihli mermerden oldukça küçük boyuta sahip
sadece baş taşı günümüze gelebilen mezar sahibinin, Hacı Ömer olduğu
görülmektedir. Baş taşının baş kısmı ve üst yanları tahrip görmüş olup, dört
sıradan oluşan Sülüs yazı çeşidi uygulanmıştır (Şekil 10; Şekil 11).
Yukarı Korucular Köyü Camii Haziresi: Murgul ilçesi, Yukarı Korucular
Köyü Camisinin yanı başında bulunan hazire, mahalleye ulaşım sağlayan yolun
kenarında, düz bir bahçe içerisinde bulunmakta olup, sol yanında çeşme, batı
yönünde ise koruma duvarı tadır. Hazireden günümüze 4 mezar ulaşmıştır.
Bunların baş ve ayak şahideleri mermerdendir. Şahide formundan ve
yazıtlarından iki mezarın erkeklere, diğer iki mezarın ise bayanlara ait oldukları
anlaşılmaktadır. Baş şahidelerinde Osmanlıca kitabeleri bulunmaktadır. Ayrıca,
bitkisel süslemelere de yer verilmiştir. Yazıtlardan mezarların en erkeni H. 1194 /
M. 1780 tarihlidir. Diğeri ise H. 1216 / M. 1801 tarihlidir. Bunlardan, H. 1216 / M.
1801 tarihli olan mermerden baş ve ayak taşı sağlam olarak ulaşmıştır. Baş taşında,
on satırdan oluşan Sülüs yazı çeşidinin uygulandığı kitabeden mezarın, Abdi
Hocanın eşi İffet Hanıma ait olduğu belirlenmiştir. Baş taşındaki kitabeli bölümün
üstü Batılılaşma dönemine ait "S", "C" kıvrımlarının hakim olduğu soyut bitkisel
motifler, ayak taşının yüzeyinde ise servi motifine yer verilmiştir (Şekil 12; Şekil
13).
Aydın Köyü-Aşağı Camii (Paşa Camii) Haziresi: Ardanuç ilçesi, Paşa
Camii yakınında toplam 13 mezar incelenmiştir. Bunlardan dokuzu sandukalı
olup, üçünün metalden kafesli koruması bulunmaktadır. Yine, beş tanesinin yan
kapak, baş ve ayak taşları süslemelidir. Formlarının zenginliğine rağmen yazı
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olarak sadece birinde H. 1270 / M. 1854 tarihi bulunmaktadır. Bunlardan, H. 1270 /
M. 1854 tarihli mezar, özgün yerinde ve kum taşından sandukalı mezar tipindedir.
Mezar, Artvin'de hiç bir yerde görmediğimiz metalden kafesli korumaya sahiptir.
Yuvarlak kemer şeklinde sonlanan baş taşın dışa bakan yüzeyi, kaş kemerle
belirlenmiş olup alanın içerisinde rozet ve kuş figürlerine yer verilmiştir. Aynı
form özelliğindeki ayak taşında da, üçgenimsi dalgalı çerçeveye alınmış ikili servi
motifi dikkat çekmektedir. Mezar yan kapak yüzeylerinde de, silmelerle
belirlenmiş alan içerisinde servilerle hareketlendirilmiştir (Şekil 14; Şekil 15).
Atabekler Mezarlığı: Şavşat ilçesi, Ciritdüzü Köyü Camisinin yakınında
günümüze gelen 21 mezar ve 1 türbe tespit edilmiştir. Birbirine metal perçinlerle
sabitlenen mezar elemanlarının tümü kum taşından ve üzeri açık sanduka
şeklinde yapılmışlardır. Baş taşlarında Osmanlıca yazıt, ayak taşlarında servi
motifi, yan kapaklarda ise geometrik ve bitkisel süslemeler kabartma şeklinde
uygulanmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarı ile en erken mezarın H. 1166 / M. 1752
tarihli olduğu anlaşılmaktadır. Güneyden batıya doğru ters “L” biçiminde seyir
gösteren tarihi mezarlardan yedi tanesi diğerlerine nazaran daha iyi durumdadır.
Ayrıca, hazirenin güney ve güneydoğusunda yoğun olmak üzere, aynı aileye
mensup yeni gömülerin varlığı dikkat çekmektedir. Bizim sıralamamızla üst
kuzey batı yönünden başlayarak gezildiğinde; 1 nolu mezarın; orijinal durumu
bozulmuş olup, baş taşı yok, ayak taşı yarıya kadar toprağa gömülü, güney yan
kapak taşı ikiye ayrılmış, kuzey yan kapak taşı ise muhtemelen toprağın içinde
olduğundan görünmemektedir. Yazı ve süslemesi yoktur. Hemen yanındaki 2
nolu mezar; tümüyle bozulmuş ve elemanları yerlerinden çıkarılmış olarak
1983’de yapılan yeni betonarme mezarın güneyinde durmaktadır. Tarihi tespit
edilememiştir. 2 nolu mezarın güneydoğusunda yer alan 3 nolu mezar ise; güney
yan kapak dışında orijinal dokusunu korumaktadır. Sarıklı baş taşının dış
yüzeyindeki Osmanlıca kitabesinden mezarın, H. 1210 / M. 1795 tarihli olduğu
anlaşılmaktadır. Bu mezarın hemen güneyindeki 4 nolu mezar; yerinde tümüyle
bozulmuş olarak durmaktadır. Baş taşındaki Osmanlıca kitabesine göre mezarın,
H. 1255 / M. 1839 tarihli olduğu görülmektedir. 4 nolu mezarın batısında bulunan
5 nolu mezarın; orijinal durumu tamamıyla bozulmuş ve sadece ayak taşı
korunmaktadır. Bu, başka bir mezara da ait olabilir. 4 nolu mezarın güneyinde
bulunan 6 nolu mezar; tümüyle bozulmuş olarak ve üç parça halinde toprağa
gömülü biçimde durmaktadır. Ayak taşı olabilecek parçanın üzerinde süslemeleri
var, yazı yoktur. 6 nolu mezarın doğusunda ve büyükçe bir ağacın altında
bulunan 7 nolu mezar; yan kapak taşlarının batı uçları dışında toprağa gömülü
durumdadır. Baş ve ayak taşları bulunmamaktadır. 6 nolu mezarın batısında
bulunan 8 nolu mezarın sadece yazı ve süslemesiz, ayak taşı yarısına kadar
toprağa gömülü olarak korunmaktadır. 7 nolu mezarın güneyine kalan 9 nolu
mezar; orijinal durumunu korumakta olup, üçgen biçiminde sonlanan ve tepesi
kırık olan baş taşın dış yüzeyinde bulunan Osmanlıca kitabesine göre, H. 1208 / M.
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1793 tarihli olduğu anlaşılmaktadır. 6 nolu mezarın güneyinde bulunan 10 nolu
mezarın; ayak taşı korunurken, baş taşının üst kısmı kırılmıştır. Yan kapak
taşlarının yüzeylerinde; alttan ve üstten profille sınırlanan üçer adet madalyon
şeklinde kabartmalar dikkat çekmektedir. Ayak taşının dış yüzeyinde de servi
motifi tadır. Kitabesi bulunmamaktadır. 10 nolu mezarın güneydoğusunda yer
alan 11 nolu mezar; güney yan kapak taşı dışında orijinal durumunu korumakta
olup, doğu bölümünde büyükçe bir ağaç yükselmektedir. Baş taşı feslidir ve dış
yüzeyindeki Osmanlıca kitabesinden mezarın, H. 1205 / M. 1790 tarihli olduğu
tespit edilmiştir. 10 nolu mezarın güneybatısında yer alan 12 nolu mezar; bu
mezarlıkta süsleme ve büyüklük açısından dikkat çekmektedir. Ayak taşı ve
kuzey yan kapak taşı eski dokusunu korurken, baş taşı ve güney yan kapak taşı
yere düşmüş olarak durmaktadır. Mezar tümüyle; yazı, servi ve profillerle
belirlenmiş madalyonlarla süslenmiştir. Baş taşının dış yüzeyindeki Osmanlıca
kitabesinden mezarın, H. 1191 / M. 1777 tarihli olduğu anlaşılmaktadır. 12 nolu
mezarın güneybatı ucunda yer alan 13 nolu mezar; nereye ait olduğu belli
olmayan süslemeli bir şahideden ibarettir. Muhtemelen 14 nolu mezarın şahidesi
olabilir. 12 nolu mezarın hemen kuzey yanı başında ve büyükçe bir ağacın altında
orijinal durumu bozulmuş olarak günümüze bir yan kapak taşı ve baş taşı
şeklinde ulaşmış olan 14 nolu mezarın; üst kısmı kırılmış olan baş taşındaki
Osmanlıca kitabesine göre H. 1190 / M. 1776 tarihli olduğu belirlenmiştir. 12 nolu
mezarın güneyinde bulunan 15 nolu mezar; hangi mezara ait olduğu belli
olmayan toprağa gömülü ve süslemeli tek parçadan oluşmaktadır. Türbenin
kuzeydoğu köşesinde bulunan 16 nolu mezar; az bir bozulma ile günümüze
ulaşmayı başarmıştır. Baş taşının yanı başında büyükçe bir ağaç yükselmektedir.
Baş taşı ve ayak taşlarının iç yüzeylerinde servi motifleri dikkat çekmektedir.
Üçgenimsi olarak sonlanan baş taşının iç yüzeyindeki Osmanlıca yazıttan
mezarın, H. 1156 / M. 1743 tarihli olduğu saptanmıştır. Türbenin kuzeybatı
köşesinde yer alan 17 nolu mezar, orijinal durumu bozulmuş olarak ve dağınık bir
şekilde günümüze gelmiştir. Yazı ve süslemesi yoktur. 17 nolu mezarın güneyine
kalan 18 nolu mezar; hangi mezara ait olduğu belli olmayan üst kısmı kırık,
üzerinde servi motifi bulunan ayak taşından ibarettir. Türbenin güneydoğu
köşesinde yer alan 19 nolu mezar; orijinal yerinde olmak üzere, kısmen
bozulmuştur. Üçgen şeklinde sonlanan ve üst kısmı kırılmış olan baş taşın iç
yüzeyindeki Osmanlıca yazıttan, H. 1167 / M. 1753 tarihli olduğu görülmektedir.
19 nolu mezarın güneyinde bulunan 20 nolu mezar; orijinal yerindedir, baş ve
ayak taşları korunmaktadır. Yan kapak taşları toprağa gömülmüş durumdadır.
Üçgen şeklinde sonlanan ve üst kısmı kırılmış olan baş taşın iç yüzeyindeki
Osmanlıca kitabeden mezarın, H. 1166 / M. 1752 tarihli olduğu ve buradaki en eski
mezar olduğu anlaşılmaktadır. 20 nolu mezarın güneyinde bulunan 21 nolu
mezar; kısmen bozulmuş olsa da, baş ve ayak taşları korunmaktadır. Yan kapak
taşları toprağa gömülü durumdadır. Yazıtı yok, şahidelerin iç yüzeylerinde servi
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motifleri vardır. Mezarlığın güneybatı ucunda bulunan türbe; baldaken tarzında
yapılmış olup, dıştan 4.00 m x 4.00 m ölçülerinde kare plan göstermektedir.
Bunlardan, H. 1191 / M. 1777 tarihli mezar, özgün yerinde kısmen bozulmuş
olarak kum taşından baş, ayak ve yan kapakları bulunan sandukalı mezar
geleneğine sahiptir. Ayakta duran baş taşı kaş kemer formunda sonlanmakta olup,
yüzeyinde sekiz satırdan oluşan Sülüs yazı çeşidinde kitabesi bulunmaktadır.
Birinci satırında Fatma Hanım adı okunmasına rağmen devamındaki ikinci satır
okunamadığından tam olarak mezar sahibi belirlenememiştir. Restitüsyonundan
da izleneceği üzere, ayak taşında servi motifi, sanduka kapaklarında ise silmelerle
belirlenmiş çerçeve içerisinde dilimli madalyonun yüzeyi sekiz köşeli yıldız motifi
ile dolgulanmıştır (Şekil 16; Şekil 17).
Söğütlü (Satlel) Mahallesi: Şavşat ilçesi, Söğütlü mahallesindeki Yüksel
Altun’a ait konutun hemen giriş kısmında, 4 adet koç-koyun biçimindeki mezar
taşları tespit edilmiştir. Yörede ilk kez karşılaşılan ve 1.10 m - 1.50 m
uzunluklarındaki bu taşlar, doğu-batı doğrultusunda, baş kısımları doğuya bakar
durumda ve aynı paralelde peş peşe sıralanmıştır. Karın kısımlarına kadar
toprağa gömülü biçimde günümüze ulaşan bu taşların, orijinal konumlarını
kısmen kaybettikleri ve özellikle baş kısımlarının tahrip olduğu izlenmektedir. En
batıdaki ise, yerinden çıkarılarak 3.00 m güney yöne doğru devrilmiştir. Dördü de
siyah kum taşından ve özensiz işçilik göstermektedir. Üzerlerinde herhangi bir
yazı veya süsleme görülmezken, her birinin sağ ön ayaklarının karına birleştiği
yerlerinde, kare biçimli küçük oyukların açılmış olması dikkat çekmektedir.
Heykel biçimindeki bu koç-koyun mezar taşlarının kim tarafından ve kimler için
yaptırıldığı tam olarak tespit edilememekle birlikte, muhtemelen Ortaçağ
sonrasından olabileceği ve yörede ender rastlanması ile de, farklı bir geleneğin
örnekleri olarak kabul edilmelidir (Şekil 18; Şekil 19).
Alanbaşı Köyü Camii Haziresi: Yusufeli ilçesi, Alanbaşı Köyü Camisinin
yakınında yan yana üstü açık sanduka tipinde 3 mezar tespit edilmiştir. Köy
sakinlerinin bilgilerine göre bu mezarların, yörede yöneticilik yapan Kiskim
(Yusufeli) beylerine ait olduğu kabul edilmektedir. Yöresel taş malzemenin
kullanımıyla oluşturulan mezarlardan ikisinin yuvarlak formlu baş ve ayak taşları
korunurken, birinin sadece sarıklı baş taşı bulunmaktadır. Her üç mezara ait
herhangi bir yazıta rastlanmamıştır. Ancak, kuzeydekinin baş taşının içe bakan
yüzeyinde, kırmızı aşı boyasıyla hareketlendirilmiş, büyüklü-küçüklü biçimde
oyularak işlenen iki dairesel motif ile hemen altında üçgen alınlıklı mihraba
benzer ikiz motif dikkat çekmektedir. Günümüzde toprağa gömülmüş durumda
olan yan kapak taşlarının şahidelere metal perçinlerle kenetlendiği ve kaş kemer
biçiminde sonlanan mihrapçıklara yer verildiği anlaşılmaktadır (Şekil 20; Şekil 21).
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Değerlendirme ve Sonuç
➢ Yukarıda özetlenmeye çalışılan Artvin'deki mezarlık ve mezar taşları;
başkanlığımdaki ekip tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri
çerçevesinde, 1999-2014 yılları arasında gerçekleştirilen Yüzey Araştırmaları
sonucunda tespit edilmiş ve incelenmiştir.
➢ Metin içinde verilen tablodan da anlaşılacağı üzere, Artvin Merkez ve
yedi ilçesinde toplam 493 mezar elamanı tespit edilmiştir. En yoğun mezar
elemanına Hopa İlçesinde (148 adet), ikinci olarak ise Şavşat İlçesinde (116 adet)
rastlanmıştır. Koç-koyun biçimindeki mezar taşı, sadece Şavşat İlçesinin Söğütlü
Mahallesinde tespit edilmiştir.
➢ Yöredeki Osmanlı dönemi tarihi mezarlıkları, genellikle cami
hazirelerinde gelişim göstermiştir. En erken tarihli mezar taşı H. 1103 / M. 1692
tarihli olmak üzere Orta Hopa Mezarlığında bulunmuştur. Böylece, Artvin'deki
mezar taşlarının 17. yüzyıldan başlayarak 20. yüzyıla kadar gelişim gösterdiği
izlenmektedir. En yoğun dönem, 19. yüzyıldır.
➢ Mezar elemanları malzemesi olarak, kıyı ilçeleri konumundaki Arhavi
ve Hopa'da mermer, iç bölgelerde ise yörede bulunan taşlar tercih edilmiştir. Bu
durumu belirleyici olarak, ulaşım ve ekonomik refah gösterilebilir. Osmanlı
yönetimi zamanında Batum'un önemli bir kültürel merkez olmasından dolayı,
Karadeniz kıyısındaki ilçelerin deniz yolu ile daha iyi imkanlar sağladıkları
anlaşılmaktadır.
➢ Baş taşlarında uygulanan yazı çeşidinin başında Sülüs gelmektedir.
Kısmen de Ta'lik yazı çeşidi kullanılmıştır.
➢ Süsleme motiflerine gelince, Batılılaşma dönemine özgü soyut bitkisel
süslemeler ağırlıklı olmak üzere servi, sekiz köşeli yıldız ve ender de olsa kuş
figürü öne çıkmaktadır.
Sonuç olarak; bildirimizin içeriğini oluşturan mezar elemanlarından ne
kadarının hala yerlerinde korunmakta olduğu bilinmemektedir. Artvin iline ait
halihazırda bir müze bulunmadığından, yerlerinden alınarak cami avlularına
getirilen mezar taşları zaman içerisinde kaybolmakta ya da tahrip olmaktadır.
Ecdat yadigarı bu taşınabilir kültür varlıkları, dönemin sanat anlayışını
yansıtmalarının yanında, isimleri unutulmuş kimliklere yeniden ulaşabilme
imkanını da bize sağlamaktadır. Sadece bir örnek, Arhavi'den Rize Müzesi'ne
götürülerek koruma altına alınmıştır.
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Şekil 2: Artvin-Merkez, Atanoğlu Mezarlığı

Şekil 3: Artvin-Merkez, Atanoğlu Mezarlığı (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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Şekil 4: Arhavi-Aşağı Kale Mahallesi Cami Haziresi

Şekil 5: Arhavi-Aşağı Kale Mahallesi Cami Haziresi (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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Şekil 6: Hopa-Esenkıyı Köyü Cami Haziresi

Şekil 7: Hopa-Esenkıyı Köyü Cami Haziresi (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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Şekil 8: Hopa-Ortahopa Mahallesi Cami Haziresi

Şekil 9: Hopa-Ortahopa Mahallesi Cami Haziresi (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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Şekil 10: Borçka-Düzköy Cami Haziresi

Şekil 11: Borçka-Düzköy Cami Haziresi (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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Şekil 12: Murgul-Yukarı Korucular Cami Haziresi

Şekil 13: Murgul-Yukarı Korucular Cami Haziresi (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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Şekil 14: Ardanuç-Aydın Köyü, Paşa Cami Haziresi

Şekil 15: Ardanuç-Aydın Köyü, Paşa Cami Haziresi (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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Şekil 16: Şavşat-Ciritdüzü Köyü, Atabekler Mezarlığı

Şekil 17: Şavşat-Ciritdüzü Köyü, Atabekler Mezarlığı (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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Şekil 18: Şavşat-Söğütlü Mahallesi, Koç-Koyun Mezar Taşları

Şekil 19: Şavşat-Söğütlü Mahallesi, Koç-Koyun Mezar Taşları (E.Koç-S.Nagehan
Aytekin)
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Şekil 20: Yusufeli-Alanbaşı Köyü Cami Haziresi

Şekil 21: Yusufeli-Alanbaşı Köyü Cami Haziresi (E.Koç-S.Nagehan Aytekin)
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BAYBURT’TA MEZARA DAİR İNANIŞLAR VE BAYBURT
MEZAR TAŞLARI
Özlem Ünalan*
Bayburt birçok kültüre ev sahipliği yapan kadim şehirlerden biridir.
Selçuklu döneminde sancak beyliği yapmış, önemli ticaret yolları üzerinde
bulunmuş ve tarih içinde adından da anlaşılacağı üzere zengin bir yurt olmuştur.
Onun farklı medeniyetleri bünyesinde barındırması gerek kültürel hayatında
gerekse din ve inanışlarında çeşitliliğe sebep olmuştur. Bayburt’ta geçmişten
günümüze kalan pek çok medeniyete ait mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarların
bir kısmının mezar taşları kırılmış çeşitli sebeplerle zarara uğramıştır. Bir kısım
mezarlar ise kutsal sayılarak korunmuş ve etrafında bir takım inançlar gelişmiştir.
Bu inanışların bir kısmı ise efsaneleşerek nesilden nesile aktarılmıştır. Mezar
taşları toplumdan topluma farklılık gösterir ve ait olduğu kültürün inanışlarına
göre şekil alır. Ayrıca mezar taşları üzerindeki yazıların muhtevası bakımından da
çeşitlilik gösterir. Bazı mezar taşları dünyanın faniliği yönünde ikazda bulunurken
bazı mezar taşları özlem, çaresizlik, sitem, istek ve öğüt bildirir. Bayburt mezar
taşları biçim yönünden, üzerindeki motifler yönünden ve mezar başlıkları
yönünden değişiklikler gösterir. Halk şairlerine ait mezarlarda onların şiirlerinden
dörtlüklere yer verilirken din büyüklerine ait mezarlar türbe haline getirilmiştir.
Bu çalışmada Bayburt’ta mezarlara yüklenen anlam ve buna dair inanışlara yer
verilecek ayrıca mezar taşları şekil yönünden ve üzerindeki yazılar yönünden
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Bayburt, Mezar, Mezarlık, Mezar Taşı.

* Arş. Gör., Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Türk Halk Edebiyatı araştırma görevlisi. E-mail: ozlemunalan@bayburt.edu.tr
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BELIEFS ABOUT THE TOMBS IN BAYBURT AND BAYBURT TOMBSTONES
Bayburt is one of the archaic cities which hosted lots of cultures. It was flag
officer in Seljuk Empire period, it was on the most important trade routes and it
was a rich place in the history as it can be understood from its name. Its hosting
different civilizations caused differences both in cultural life and in religion and
beliefs. There are many tombs which belong to lots of civilizations and which
come from history until this day. Some parts of these tombs Stones have been
broken or harmed for variety of reasons. Some of the tombs have been supposed
as holy and some beliefs have developed around this. Some of these beliefs have
been transferred from generation to generation by becoming legendary. Tomb’
stones show variety from society to society and take form according to culture
which they belong. On the other hand, content of writing on tomb Stones show
variety. While some of toms Stones warn people about the mortality of the world,
some toms Stones emphasis on longing, desperation, reproval, wish and
suggestion.
Bayburt toms Stones show differences in terms of shape, motifs and tomb
side. While there are verses on the toms which belongs to minstrels, tombs which
belong to saints have become shrines.In this study, meanings which are assigned
to different tombs and beliefs about that will be mentioned and also tomb' stones
will be studies in terms of both shape and writings which are on the toms.
Keywords: Bayburt, Tomb, Cemetery, Tombstones.

GİRİŞ
Bayburt, tarih öncesi dönemlerden (Paleolitik ve Mezolitik) itibaren
yerleşim görmüş bir şehirdir. Çoruh Nehri kıyısında Paleolitik Çağa ait
konaklama yerlerine rastlanmaktadır.2Bölgenin stratejik öneminden dolayı
Urartular’ın bir kısmı Bayburt topraklarına yerleşmiştir.3 Urartu Krallığı bölgedeki
nüfuzunu kaybedince bölgeye çeşitli güçler egemen olmuştur. Bayburt önce Roma
İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girmiş, imparatorluğun 395’te ikiye
ayrılmasından sonra bölge Doğu Roma toprakları içinde kalmıştır.
Bunun
ardından uzun bir süre Bizans İmparatorluğu’nun sınır kasabası olmuştur.4

2

3

4

Veli Ünsal, Eskiçağda Çoruh Havzası, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum, 2006, s. 40.
Hayrettin Haluk Akkoyunlu, Bayburt Şehitler ve Gaziler Albümü, ORB Matbaacılık, Bayburt 2003,
s. 26.
Gülyüz Akagün Uslu, Gümüşhane ve Çevresinin Tarihi-Sanat Eserleri (1969/1971), Yelken Matbaası,
İstanbul 1980, s. 34.
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Bizans’ın elinde bulunduğu zamanlarda sık sık Arap-İslam ordularının akınlarına
uğramıştır.5
Bayburt’un 11. yüzyılın ikinci yarısından sonra Türk hâkimiyetine girmiş
ilk Anadolu şehirlerinden biridir. 13. yüzyıla kadar Danişmedliler’in,
Mengücekliler’in ve Saltukoğulları’nın egemenliğine giren Bayburt, 1230 yılında
Selçuklu Devleti’ne bağlanmıştır.6
Selçuklu Dönemi’nde Bayburt, “dâr’üs-suğr” (sınır şehri) olarak anılmıştır.
Bayburt’un asıl gelişimi Tuğrul Şah ve oğlu İlhan Şah zamanında olmuştur.
İlhanlılar döneminde İpek yolunun buradan geçmesi Bayburt’un önemini
artırmıştır.7
İlhanlı Devleti’nin ardından Bayburt’un hâkimiyeti Akkoyunlular’ın eline
geçmiştir. Bayburt’un Pulur (Gökçedere) Köyü’nde Akkoyunlular’ın bir kolu
yaşamıştır. Bunların en önemli şahsiyeti Ferrahşad Bey, Yavuz Sultan Selim’in
İran Seferi’ne katılmıştır. Yavuz Sultan Selim, bu sefer sırasında yaptığı
hizmetlerden dolayı Pulur ve çevresindeki köyleri Ferrahşad Bey’e bırakmıştır.
Ferrahşad Bey’in Pulur’da cami ve medresesi mevcuttur. Caminin karşısında aynı
aileden Süleyman Bey’in yaptırdığı beş hücreden oluşan bir medrese vardır.
Ferrahşad Bey’in babası Korkmaz Bey’in mezarı medresenin arkasındadır.8
Bayburt bir süre Safevi Devleti’nin eline geçmesinin ardından Safevi
Devleti ve Yavuz Sultan Selim arasında yapılan Çaldıran seferi sonrasında
Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 91828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Bayburt,
tarihindeki en önemli olayları yaşamıştır. Bu savaşlar neticesinde Ermeniler birçok
şehir gibi Bayburt’ta da çeşitli zulümlere ve hadiselere sebep olmuşlardır.10
1. Bayburt’ta Mezara ve Mezarlığa Dair İnanışlar
Bayburt birçok medeniyeti ve Türk topluluklarını buluşturan batı ile doğu
arasında köprü vazifesi gören mukaddes bir şehirdir. Onun konum itibariyle geçiş
bölgesinde olması, birçok kültürün izlerini taşıması kültürel manada bir çeşitliliğe
sebeb olmuştur. Diğer taraftan Bayburt’ta kış şartlarının ağır geçmesi ve kışların
uzun sürmesi Bayburt halkının yaşayış biçimini, inanışlarını, gelenek ve
göreneklerini çeşitli bakımlardan etkilemiştir. Özellikle bundan otuz kırk sene
Timur Keskin, İl Oluşunun 10. Yılında Bayburt Tarihi, Bayburt Valiliği Yayınları, Bayburt 2000, s.
10.
6
Besim Darkot, “Bayburt”, İslam Ansiklopedisi, I-X Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1961, s.365366.
7
Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş Anadolu’nun İdari Taksimatı, Türk Kültürü
Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2000, s. 51.
8
Keskin, s.35-36.
9
Keskin, s.53.
10 Yunus Özger, XIX. Yüzyılda Bayburt, IQ Kültür- Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008. s.40.
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öncesindeki ağır kış şartları karşısında yaşanan ulaşım zorluğu ve Bayburt’ta tek
hastane olmasının verdiği yoğunluk sebebiyle özellikle köylerde yaşayan insanlar
hastaneye gidememiştir. Çocuğu olmayan kadınlar, akli dengesi bozuk kimseler,
herhangi bir hastalığı olanlar hastanelerden önce kutsal olarak görülen mezarlara
ve türbelere gitmişlerdir. Bayburt’ta kutsal olarak görülen çeşitli mezarların şifa
veren yerler olarak görülmesi geçmişe nazaran azalmakla birlikte halen varlığını
devam ettirmektedir.11
Mezarların dileklerin kabul edildiği ve hastalıklara şifa veren yerler olarak
görülmesi anlayışı eski Türk inancına dayanmaktadır. Gök Tanrı dininde kabir
ziyaretlerinde kabirden şifa ve dilek için taş alınmış, taşa kundak çizilmiş, taştan
muska yapılmış ve mezara taş yapıştırılmıştır. Ayrıca mezardan alınan toprak
dâhilen ve haricen kullanılmış, topraktan boylama ve hamail yapılmış, mezara
adak adanmış, ateş ve mum yakılmış, at ile veya yaya olarak etrafında üç defayedi defa dönülmüş ve de tülbent veya örtü türünden hediye bırakılmıştır.12
Bayburt’ta evliya, Allah dostu, ermiş, şehit gibi isimlerle anılan kişilerin
mezarları etrafında oluşan ritüellerin temelinde de eski Türk inanç sistemlerinden
biri olan atalar kültü yatmaktadır.
Ziyaretler hastalıklara şifa bulmak, yardım ve şefaat istemek, çocuk sahibi
olmak, evlenmek, iş sahibi olmak, sınav kazanmak gibi çeşitli amaçlar
çerçevesinde gerçekleşmekte ve ziyaretçiler ziyaret ettikleri zatı, Allah ile kul
arasında bir köprü olarak görmektedir. Veli Şaban Hazretleri (Foto.1), Arap Baba,
Çal Dede (Foto.2), Şeyh Haydar Afgânî (Foto.3), Hacı Mahmut Efendi (Foto.4),
Kehnet Dede, Ağ Baba, Kavuk Dede (Foto.5), Sadrü’ş Şeria (Foto.6), Zahidi
Geylani, Sultan Fahriye, ve Şeyh Hayran çeşitli dilek için Bayburt’ta ziyaret edilen
mezarlara örnek gösterilebilir.
Müstakil mezarların yanında insanların çeşitli amaçlarla ziyarette
bulundukları türbeler vardır. Oslu Hoca (Foto.7), Ahi Emir Ahmed-i Zencâni
Hazretleri (Foto.8), Kitapsız Mustafa Efendi, Kaleardılı Ahmet Baba, Kutlu Bey
Türbesi (Foto.9),Abdülvehhâb Gazi, Ekmelüddîn Bâberti (Foto.10), Muhammet
Hanefi, Şeyh Mahmut Efendi, Damat Ali Efendi ve bu doğrultudaki türbe ve
makamlara örnek olarak verilebilir.
Bayburt’ta kişiye atfedilmiş mezarların dışında üçler, yediler, kırklar
olarak adlandırılan ve etrafı taşlarla çevrilmiş mezar grupları vardır. Bu mezarlara
dair çeşitli efsaneler geçmişten günümüze anlatılmakta ve bunlar kutsal olarak
görülmektedir. Bu mezarların büyük bir kısmı Selçuklu ve Osmanlı Devleti
zamanında yapılan mücadelelerde şehit düşmüş kişilere aittir. Yakup Abdal
Özlem Ünalan, Bayburt’ta Ziyaret Yerleri ve Buna Bağlı İnanışlar, Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2013, s.13.
12 Abdurrahman Güzel, “Türk Bozkır Kültürünün Bayburt ve Yöresindeki İzleri”, Türk Tarihi ve
Kültüründe Bayburt Sempozyumu ( 23-25 Mayıs 1988), Haz.: Rıfat Yıldız, Ankara, 1994, s. 152.
11
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Köyü’nün doğusunda “Beş Kardeşler”, Hamşı Deresi’nde “Kırklar”, Gökçedere’de
“Kırklar Tepesi” olarak bilinen yerler bu tarz şehitliklere örnek teşkil eder.
Şehit mezarları Bayburt’ta önemli bir yer ihtiva eder. İslamiyet’i yaymak
amacıyla Horasan’dan, Mekke’den Bayburt’ta gelen ve burada şehit düşen
mücahitlerin mezarları bulunmaktadır. Bu mezarların bir kısmı onlara duyulan
saygının sonucu olarak türbe haline getirilmiştir. Uzungazi Şehit Halil Baba, Şehit
Hacı Osman Efendi, Burhan Dede (Foto.11), Yanbaksı (Güneşli) Kümbeti (Foto.12),
Şehit Osman Türbesi, Alay Bey’in mezarı, Seydi Yakup, Mirza Bey’in mezarı ve
Şehit Ali Baba (Dede Korkut) Türbesi çeşitli savaşlarda şehit düşmüş kişilere ait
mezarlardır. Şehit mezarları bu şekilde müstakil mezarlar olabildikleri gibi toplu
halde mezarların bulunduğu şehitlikler de vardır. Sırakayalar Şehitliği, Kop
Şehitliği, Sıra Kışlalar Şehitliği, Kızlar Meydanı Şehitliği bu şehitliklerden bir
kaçıdır.
Bayburt geçmişten günümüze âşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinin
yetiştiği bir şehirdir. Bayburtlu halk şairlerinin büyük bir kısmı bir tarikata bağlı
olup bir dervişten el alan, rüya görüp bade içen, manevi yönleri güçlü olan, ilahi
aşka yönelmiş şairlerdir. Ağlar Baba (Foto.13), İrşadî Baba, Celali Baba (Foto.14),
Süleyman Ruhi, Bayburtlu Hicranî, Bayburtlu Zihnî (Foto.15), Tomlacıklı Hilmi
Baba, Çıpkınıslı Burhanî söz konusu halk şairlerinin en önemlilerindendir. Bu
şairler yaşarken halkın büyük sevgi ve saygısını kazanmış, öldükten sonra da
halkın saygısını görmeye devam etmiş ve zamanla kutsal bir kimliğe
bürünmüştür. Onlara baba unvanıyla hitap edilmesi yine bu saygının bir
sonucudur. Bu şairlerden Ağlar Baba, İrşadi Baba ve Celali Baba yaşarken ve
öldükten sonra kerametleri ile halkın gönlünde taht kurmuştur. Bu şairlerin
bazılarının mezarı şifa bulmak ve çeşitli dilekler için ziyaret yeri olarak
görülmektedir.13
Bayburt’ta mezar ziyaretleri daha çok perşembe ve cuma günleri
yapılmaktadır. Bu günler mübarek gün olarak görülmekte ve türbede yapılan
duaların kabul olacağına inanılmaktadır.14 Ayrıca bayramlar, kandil ve arife
günleri de türbe ve mezar ziyaretlerinin yapıldığı önemli günlerdir. Cuma günü
mezar ziyareti yapılması şöyle izah edilir:
Bayburt’ta ölenlerin defin edilmesinin ardından ilk cuma günü mezar
ziyaretine gidilir. Bunun sebebi de ölen kişiye görünmek istemektir. Mezara giden
kişi henüz cuma selası verilmeye başlamadan önce mezarın ayak ucuna çömelir ve
dua eder. Ölen kişi de doğrulur ve ayak ucundan dua eden kişiye bakar. Ölen kişi
dünyada bıraktığı insanları son kez görmek ister. Cuma günü mezar ziyareti

13
14

Özlem Ünalan, a.g.e. , s.222.
Kaynak Kişi 1: Mihmail Bakır.
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yapılmazsa ölünün incineceğine inanılır. Bu sebepten başta ilk cuma olmak üzere
cuma günleri kabir ziyareti yapılır.15
Kutsal olarak görülen mezarların üzerine hasta olan veya ihtiyaç sahibi
kişinin kıyafeti veya herhangi bir eşyası konulur. Bayburt’ta çocukları uzun
yaşamayan aileler yedi sene boyunca kurban kesip bu kurbanı kutsal gördükleri
mezarlara ve türbelere bağışlarlar. Bu nedenle Bayburt’ta yedi kurbanla
büyümüş diye bir tabir vardır. Yaşı ilerlediği halde konuşamayan çocukların
dillerinin açılması için cuma günleri cami, türbe ya da mezarlık önüne kilit
bırakılır. Cuma namazından veya mezardan çıkan ilk kişi anahtar ile kilidi açar bu
şekilde konuşamayan çocuğun konuşacağına inanılır.16
Bayburt merkezde, İmaret Tepesi’nde bulunan “Huy kesen” adıyla anılan
bir türbe bulunmaktadır. Rivayete göre savaşan bir askerin başı kopmuş ve başını
koltuğunun altına alarak İmaret Tepesi’ne gelmiştir. Orada öylece vefat etmiş; başı
ve gövdesi düştüğü zamanki gibi ayrı ayrı oldukları yerlere defnedilmiştir.
Huysuz çocukların boyunlarına ip bağlanarak türbenin etrafı dolaştırılır ve bu
sebeple kötü huylarının kesileceğine, ahlaklı olacaklarına inanılır.17
Bayburt’ta mezarlara basmak, mezarları parmakla göstermek, mezarlıktan
çıkarken sırtını dönmek doğru karşılanmaz. Su taşıyarak mezara su dökmenin
sevap olduğu düşünülür. Ayrıca mezar veya türbe çevresinde içki içmek, davul
çalmak, oynamak, küfür etmek uğursuzluk sayılmaktadır. Bu tür saygısızlığı
gösterenlerin çarpılacağına, yuvasının dağılacağına, işlerinin ters gideceğine,
hastalanacağına, rüyada sürekli korkutulacağına ve kaza geçireceğine
inanılmaktadır.
Mezar ve türbelere gelen ziyaretçiler Yasin, üç İhlas bir Fatiha veya bir
Fatiha on bir İhlas okuyup orada yatan zatın ruhuna hediye eder. Gerek kişinin
sevdiği ve saygı duyduğuna dokunma ihtiyacı, gerekse dokunarak yarar göreceği
inancı kişileri kabrin örtüsüne el ve yüz sürme davranışına sevk etmiştir. Dilekler
türbenin duvarına yazılmış, mezara taş yapıştırılmış ve eğer taş tutarsa dileklerin
kabul olacağına inanılmıştır. Bayburt inancında veliye gösterilen saygı, ona ait
veya onunla ilgili nesnelere de gösterilmektedir.
Örneğin; Şeyh Mahmut (Kara Dede) Türbesi’ndeki taşlar onun efsanesinde
geçen terleyen taşlar olarak bilinmekte, ziyarete gidenler bu taşı öpüp elini
yüzünü sürmektedir. Ayrıca Veysel Karani Hazretleri’ne ait olduğu söylenen ve
padişahın Kara Dede’ye hediye ettiği kemer ziyaretçiler için büyük önem
taşımaktadır. Ziyaretçiler söz konusu bu kemeri üç kez boynunda dolandırmakta
şifa beklemektedirler. Diğer taraftan türbelerin kenarında bulunan ve evliyanın
abdest aldığı söylenen ibrikler halkın nazarında çok kıymetlidir. Bayburt halkı
Dursun Ali Emir, Bayburt Efsaneleri, Ofset Baskı, Bayburt, 2009, s.116.
Kaynak Kişi 2: Leman Yıldız.
17 Özlem Ünalan, a.g.e. , s. 154.
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evliya kabirlerinin topraklarını kutsal olarak görür. Onlar için bu toprak baldan
tatlı ve şifa vericidir.18
Kavuk Dede’nin kabrine gidenler dua ettikten sonra Kavuk Dede’nin
toprağından alır, hastalıklı yerlerine sürer ve su ile karıştırıp üç gün boyunca içer.
Böylece şifa bulacaklarına inanılır. Hatta toprağının şekerimsi bir tada sahip
olduğunu söyleyenler vardır. Kavuk Dede’nin mezar taşına hasta çocuk oturtulur,
eğer çocuk ağlarsa yaşayacağına ağlamazsa öleceğine inanılır. Görme bozukluğu
olan kimseler üç İhlas bir Fatiha okuduktan sonra Ağlar Baba’nın toprağını
gözlerine sürerek ovuşturur. Konuşamayan veya kekeme kimselere toprağından
yedirilir. 19
2) Bayburt Mezar Taşları
Mezar taşları tarihi bir belgedir ve geçmiş zamanın en canlı tanıklarıdır.
Kullanılan malzeme, üzerindeki yazılar ve şekil itibariyle birbirinden farklılık
gösterir fakat ne şekilde olursa olsun aynı zamanda birer sanat eseridir. Mezar
taşları ait oldukları yerin, bulundukları dönemin, sosyal, siyasi ve iktisadi
şartlarına göre şekil almıştır ve her mezar taşı bulunduğu şehrin, yörenin
inanışlarını, adetlerini, yaşam tarzını yansıtır. Birçok kültür ürünü gibi mezar
taşları da toplumdan topluma benzerlikler ve farklılıklar gösterir.
Mezar taşlarının estetik bir görünüm kazanmasında önemli bir yeri olan
mezar taşı yazıları aynı zamanda birer edebi metin özelliği gösterir. Kabir taşı
yazılarında vefat edenin kimlik bilgileri dışında acı, özlem, sitem, dua, istek, öğüt
de bulunur.
Bayburt merkezinin dört bir yanı mezarlıklarla çevrilidir. Köylerde ise
genellikle köyün bir girişinde bir de çıkışında mezarlar bulunmaktadır. Bayburt
nüfus itibariyle Türkiye’nin en küçük şehirlerinden biridir. Bayburt halkının
büyük çoğunluğu sosyal ve ekonomik sebeplerden büyük şehirlere ve yurt dışına
göç etmiştir. Aile mezarlığı oluşturma düşüncesi, ölenin memlekete gömülme
vasiyeti, büyük şehirlerde mezar yeri bulma sorunu ve mezar yerlerinin maliyetli
olması gibi birçok sebepten dolayı şehir dışında yaşayan birçok Bayburtlu vefat
ettikten sonra Bayburt merkez veya ait olduğu köyün mezarlığına
defnedilmektedir.
Bayburt’ta mezarlar mermerden yapıldığı gibi çoğunlukla sarı Bayburt
taşından yapılmıştır. Etrafı demirlerle çevrilmiş mezarlar da oldukça fazladır. Sarı
Bayburt taşı yumuşak yapısı sayesinde kolay işlenmekte, ses ve ısı yalıtımına
yatkınlığı ile bilinmektedir. Tüf olarak da adlandırılan bu taşlar, mezar taşı olarak
kullanılmasının yanı sıra cami, çeşme, minare gibi yapılarında vazgeçilmezidir. Bu
18
19

Özlem Ünalan, a.g.e. , s. 213-214.
Özlem Ünalan, a.g.e. , s. 217.
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sayede Bayburt ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Sarı Bayburt taşının
maliyeti mermere göre daha pahalıdır fakat daha uzun ömürlü olması ve hoş
görünümü sebebiyle mermer mezar taşlarından daha çok tercih edilmektedir.
Özellikle tarihi mezarlarda mezarın taşının üzerinde başlıklar tadır.
Kavuksarık, fesbunlar içinde en sık karşılaştığımızdır. Bunların üzerindeki
motifler ve şekiller ölenin mesleğine, rütbesine, bulunduğu tarikata vb. hususlara
göre çeşitlilik gösterir. Buna dair örnekler Foto.1, 4, 5, 7, 13, 16, 17,’de tadır.
Bayburt mezarlıklarında yer alan mezar taşı sözlerinde Türkçe’nin yanında
Arap harfli yazılara da rastlanmaktadır. Bayburt’ta incelediğimiz çoğu mezar
taşlarının üzerine ölenin adı ve soyadı, doğum ve ölüm yılı yazılmıştır. Mezar taşı
olmayan sarı Bayburt taşından yapılmış mezarlar da mevcuttur. Gerek
mermerden gerekse Bayburt taşından yapılan mezarların çoğunda su koymak için
oluklar yapılmıştır.
Bazı mezar taşlarında vefat edenle ilgili başka bilgiler de yer alır. Kimin
oğlu, kızı, eşi veya gelini olduğuna dair ayrıntılar ve mesleğine, neden öldüğüne
dair bilgiler de bulunmaktadır. Mezar taşlarına “ruhun şad olsun”, “huzur içinde
yat” gibi ölen kişiye dua ve temenni bildiren kalıplaşmış ifadeler yazılmıştır.
Niyazi Kara’nın kabir taşında mesleği ile birlikte bir de özlü söz yer
almıştır.
Aşhanas Dondurmacısı
Var olmak akıl, kalp, gönül birliği ile mümkündür.(D.T.1938/2007)
Şairlerin mezar taşlarında kendilerine ait deyişler de yer almıştır. Örneğin
Âşık Hicranî Baba’nın mezar taşının üzerinde onun şu dizeleri bulunmaktadır:
Öyle bir güzele olmuşum meftun
Şirinsiz Ferhat’ım, Leylasız Mecnun
Kalu İnna Lillahi ve İnna İleyhi Racıun
Ruhuna Fatiha (D.T. 1903/Ö.T. 1970)
Fatiha isteklerine, şiirlere, özdeyişli ve anlamlı sözlere yer veren kabir
taşları da mevcuttur. Busöz ve şiirlerle dünyanın faniliği, ölümün mutlak olduğu
bildirir. Öğüt ve tavsiye niteliğindeki bu söz ve şiirler hayata dair uyarı ve
ikazlarda bulunur. Bu konulara ilişkin mezar taşı örneklerini ortaya koymak için
Bayburt’un merkezinde yer alan mezarlıklardaki birçok mezar incelenmiştir. Bu
doğrultuda mezar taşı sözleri konularına göre örnekler verilerek aşağıda tasnif
edilmiştir:
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Hayatın Geçiciliğini, Dünyanın Faniliğini Anlatan Mezar Taşı Yazıları
Bayburt mezar taşlarında en fazla yer alan mevzu ömrün geçiciliği ve
faniliği üzerindedir.
Seyfi Vural’ın mezar taşında hayatın geçiciliğinden söz edilmiştir:
Rüzgâr kanatlı atlılar gibi geçti hayat.
Büyük insan, başöğretmenim, sonsuz hatıralarınla.
Huzur içinde yat.
Mehmet Oğlu Seydi Vural
Ruhuna Fatiha (D.T. 1911/ Ö.T. 27 Kasım 1990)
Rıza Dündar’ın mezar taşında dünyanın geçiciliği dile getirilmiştir:
Bu dünya bir penceredir.
Her gelen bakar geçer. (D.T.1919/ Ö.T. 1984)
Fatma Gülhani’nin mezar taşında ömrün tükenmesi ve bu durum
karşısında insanoğlunun çaresizliği ortaya konulmuştur:
Kimin gelir kimin gider
Bu âlemi seyran eder
Yaş intizar ömür biter
Bitmemeye çaren var mı?
Ahmet Yaşlıoğlu kabir taşında dünyanın geçiciliğini ve bir gün ölümün
geleceğini hatırlatır:
Dünya dediğin yaz kalır destan
Varlığın kefendir, evin kabristan
Gün olur toprağı verirler üstten
Nitekim iki taş bir mezar olur( D.T.1933/Ö.T. 1994)
Naci Şeker’in mezar taşında şu özlü sözler yer almıştır:
Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır. (D.T. 1948/ 2010)
Nuri Cebe’nin kabir taşında hayatın gelip geçiciliğine dair ifadeler yer alır:
Kimler geldi bak, kimler gidiyor
Topraktan gelen beden toprağa dönüyor
Bu bir seferdi işte hayat böyle bitiyor. (D.T. 25.03.1938/Ö.T. 01.12.2003)
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Hanefi Hacıoğlu kabir taşında dünyanın faniliği konusunda insanlara
seslenir:
Ey güzel insanlar
Biz gezer idik sizler gibi
Sizde geleceksiniz bizler gibi (D.T. 1929/Ö.T. 2002)
Filiz Kesen’in mezar taşında dünyanın faniliği anlatılır:
Unutma ki dünya fani
Veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni
Can bedenden çıkmayınca (D.T.1969/Ö.T.1978)
Sevgisi ve Özlemini Dile Getiren Mezar Taşı Yazıları
Fatma Çakar’ın mezar taşında anne sevgisi ve hasreti dile getirilmiştir:
Cennet mekânın olsun güzel anam
Ne dil yeter seni anlatmaya
Ne göz doyar sana bakmaya
İçim yanarken üşümek
Yüreğim kan ağlarken gülmek
İşte ana hasreti bu olsa gerek
Kalbimdesin güzel anam (D.T. 01.03.1948/20.09.2014)
Sadullah Yanıktaş’ın kabri şerifinde baba sevgisi ve özlemi anlatılır.
Sesimi duyuramam yanıma
Çağıramam hala inanamam
Toprak mı oldun sen babam
Gönlün gibi toprağın bol olsun
Mekânın cennet olsun (D.T. 1941/Ö.T. 2001)
Penpe Sağdıç’ın kabir taşında özlem bildiren sözler yer almıştır:
Sevgilerin en yücesini seninle yaşadık
Şimdi de özlemlerini yaşıyoruz (D.T. 1924/2009)
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Gülnaz Öksüzün kabir taşında anne sevgisi ve anne acısı anlatılmıştır:
Gül hazin
Sümbül perişan
Bağzarın şevki yok
Yaşıyoruz amma neyleyim
Annemiz sensiz yaşamın tadı yok (D.T. 1943/Ö.T. 1999)
Teslime Keskin’in mezar taşında anne sevgisine değinilmiştir:
Anne ölüm bir kar gibi yağarken ayak uçlarına
Ben ayaklarının altındaki cennette üşümek istiyorum.(D.T.1956/Ö.T. 2011)
Sitem, Yakınma Bildiren Mezar Taşı Yazıları
Fadime Yaşlıoğlu kabir taşında feleğe sitemde bulunur:
Sular akar arkın arkın
Felek döndürmedi çarkın
Şu dünyada evin barkın
Var diyen yalan söyler (D.T. 1936/Ö.T. 1995)
Perihan Ozulu’nun kabir taşında feleğe sitem vardır:
Felek, dünyada vermedi necat
24 yaşında eyledi vefat (D.T. 1952/ Ö.T. 1975)
Dursun Okumuş kabir taşında da fani dünyaya bir sitem vardır:
Kim umar senden vefayı
Yalan dünya değil misin?
Gençliğine doymayanı
Alan dünya değil misin?(D.T.1966/Ö.T. 2011)
Uyarı ve Öğüt Niteliğindeki Mezar Taşı Yazıları
Oktay Güzel’in kabir taşı bir nasihat niteliğindedir ve bu doğrultuda
Mevlana Hazretleri’nin sözü hatırlatılmıştır:
Hiç kimseye hor bakma
İncitme gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevla görelim neyler
Ne eylerse güzel eyler. (D.T. 1978/2007)
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Tekgül Saraycıklı’nın mezar taşı yazısı uyarı ve ikaz bildirir:
Ey yolcu
Bu dünyayı kendine gam etme
Ahireti düşün
Fatiha okumadan geçme(D.T. 1972/Ö.T. 1989)
Yusuf Arslan mezar taşında insanlığa şu öğütlerde bulunur.
Buraya misafir gel, ibret alasın
Evine döndüğünde hesap yapasın.
Kalıcı geldiğinde huzur bulasın. (D.T.1923/Ö.T. 2003)
Hüseyin Karslı mezar taşında ziyaretçilere nasihatte bulunmuştur:
Nefse vaiz isterisen
İş bu hal kâfi sana
Bir Fatiha okur isen
Yarında gelir sana (D.T.194/Ö.T.2003)
Tahsin Çakır da mezar taşında insanları uyarır:
Dün ben de senin gibiydim
Unutma Hüda’yı
Yarın sen de benim gibi olacaksın
Oku ruhuma el Fatiha (D.T.1917/Ö.T.1972)
Mustafa Kocanuman’ın mezar taşında ölümün her zaman gelebileceği ve
insanoğlunun buna hazırlıklı olması öğütlenmiştir:
Bir ölüm var bizim için her zaman
Bilmeyiz ki geleceğini ne zaman
Elde fırsat, dilde ruhsat
Kıl tedarik her zaman (D.T. 1954/Ö.T. 2012)
Dilek, Dua ve İstek Bildiren Mezar Taşı Yazıları
Halit Özkul’un kabir taşında sözleri Leyla Hanım (Leyla Saz)’a ait olan ve
bugün ilahi olarak söylenen şiirden örnek bir beyit verilmiş ve Fatiha isteği
bildirilmiştir:
Bakma yüzünün karesine ruz-i cezada
Bağışla Beni Ahmedi Muhtara İlahi
Fatihanıza Muhtaç(1295-1969)
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Âdem Hasas’ın mezar taşında gelen ziyaretçilerin Fatiha okuması talep
edilmiştir:
Beni kıl mağrifet Rabbim Yezdan
Bilhakkı Arş-ı Azam Nur-u Kur’an
Gelir kabrim ziyaret eder İhvan
Edeler Ruhuma Bir Fatiha İhsan (D.T. 01.01.1942/Ö.T. 05.05.2003)
Cemal Aydın’ın mezar taşında birtakım istekler yer alır:
Dinlemek için burda başımı
Ne adımı yazın ne yaşımı
Bir koyan olursa mezar taşımı
Üzerine bir ah çeksin (D.T. 1944/Ö.T.2009)
Suat Uraz’ın kabir taşında iki ayrı yazı tadır. İlk yazı dua niteliğindedir.
İkinci yazı ise üzüntü ve sitem bildirir:
Kıyamet günü yüzün ak
Bineğin burak, sekiz cennet sana durak
Ruhun şad, mekânın cennet olsun.
Suat’ım ağlattın bizi
Viran ettin evimizi
Kimse bilmez halimizi
Issız koydun hanemizi (D.T.23.04.1986/Ö.T.21.12.2013)
Ethem Okumuş’un mezar taşında geride kalanlara selam gönderilir:
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua okuyana selam olsun. (D.T. 1936/Ö.T. 2007)
Erkan Koçoğlu’un kabir taşında ölüm gerçeğini dile getirilmiş ve rahmetle
hatırlanmak istediğini söylemiştir:
Her canlının ölüm peşinde
Genç ihtiyar olmaz biten ömürde
Okursunuz taşımda, soldum genç yaşımda
Beni rahmetle anın mezarımın başında (D.T.1983/ Ö.T.2007)
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Çaresizlik ve Kabullenmişlik Bildiren Mezar Taşı Yazıları
Ahmet Yılmaz’ın kabir taşında ölümü kabullenme söz konusudur:
Meskenim yeraltı sehraya hacet kalmadı
İçtim ecel şerbetini lokmana hacet kalmadı( D.T. 1943/ Ö.T. 2009)
Allah’a Şükür ve Övgü Bildiren Mezar Taşı Yazıları
Osman Okumuş’un mezar taşında Allah’a şükür vardır:
Osman der Yâ İlâhi
Sana şükrüm çoktur
Hamdu li’llâh aşkı
Haktan gayrı varım yoktur (D.T. 1954/ 2007)
H. Mustafa Işık’ın kabir taşında Allah’a övgü içeren sözler yer almıştır:
Yasin sırrını söyler ne Taha kemalini
Ev edna istisnani’l esrarüke halini
Elem neşrahleke beyan eder sadrını
Suphanallahi serapa methinle dolu Kur’an (D.T 1941/Ö.T.1994)
Âdem Temür’ün mezar taşında hayata dair tecrübeler ve Allah sevgisini
ifade edilir:
Bir koca yiğittim
Doğdum göçtüm
Dünya hayatı idi
Hep dost edindim
En büyük dost Allah imiş
Bunu böyle bildim (D.T. 1943/Ö.T. 2014)
Ölümün Güzelliğinin ve Ölüm Gerçeğinin İfade Edildiği Mezar Taşı
Yazıları
Elbeyi Oruç’un kabir taşında ölümün güzelliği anlatılmıştır:
Ölüm güzeldir
Verir perde ardından
Bir haber
Ölüm güzel olmazsa
Ölür müydü peygamber (D.T.1958/Ö.T.2015)
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Mezar ve mezar taşları konusundaki en önemli hususlardan biri de mezar
taşlarının tahrip edilmesi ve yeterince korunamamasıdır. Ne yazık ki Türkiye’nin
birçok yerinde olduğu gibi Bayburt’ta da mezarlara hak ettiği değer verilememiş,
önemli şahsiyetlere ait olan birçok mezar yeterince korunamamış ve yok olmaya
mahkûm edilmiştir. Mevsimsel şartlara ve geçen zamana karşı ayakta kalmaya
çalışan birçok mezarın definecilerin istilasını uğraması ise mezarların tahrip
olmasının en acı sebebidir. Bayburt’ta define bulma umuduyla kazınan ve
yağmalanan çok sayıda türbe ve mezar vardır. (Foto.18,19,20)
Sonuç
Mezarlar insanlık tarihinin sonraki nesillere bıraktığı, ölüm gerçeğini
ortaya koyan ibret verici yapıtlardır. Geçmişten günümüze Anadolu’nun birçok
yerinde mezarlar ve mezarlıklar etrafında inanışlar gelişmiş, ritüeller uygulanmış
ve kimi zaman efsaneleşerek kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Yüz ölçümü ve nüfus
itibariyle Türkiye’nin en küçük şehirlerinden olan Bayburt’ta da şehrin tarihi ve
kültürel zenginliğine bağlı olarak mezara dair çeşitli inanışlar oluşmuştur. İki
bölüme ayırdığımız bu çalışmanın ilk başlığında bu inanışlar ve uygulamalar
ortaya konulmuştur. İkinci başlıkta ise mezar taşı yazıları edebi bir metin olarak
değerlendirilmiş ve muhteva yönünden incelenmiştir. Son olarak da mezarların
tahrip edilmesi hususuna kısaca değinilmiştir.
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ÜSKÜDAR RUM MEHMET PAŞA CAMİ HAZİRESİ’NDEKİ KADIN
MEZAR TAŞLARI1
Sahure YARİŞ•
ÖZET
Tarihi eserler, bir toplumun bütünüyle tapusu ve karakteridir. Bu eserler,
Türk sanatının estetik ve plastik açıdan güzel örneklerinden biri olmasının yanı
sıra, ait oldukları dönemin sanatsal ve sosyo-kültürel anlayışının özelliklerini
göstermesi ve bunu kuşaktan kuşağa aktaran somut belgeler olması bakımından
önem taşır.
Bu bildiride, Üsküdar Rum Mehmet Paşa Cami Haziresindeki Osmanlı
Dönemine ait 25 kadın mezar ve mezar taşları sanat tarihi açısından belgelenerek
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu taşlar, XV. yy. ortası, XIX yy. sonuna tarihlenir.
Çalışmada eserler fotoğraflanarak kitabeleri okunmuş, mezar taşlarının başlık
tipleri ve süsleme özellikleri ele alınarak Türk mezar taşı sanatı içerisindeki yerleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Estetik görünümleri ile meslekler, unvanlar ve
inanışlarla ilgili önemli bilgilerin yer aldığı haziredeki şahideler, mezar taşı yapma
geleneğini devam ettiren gösterişli örneklerdir.
Çalışmada etnoğrafik ve tarihi belge niteliği taşıyan bu taşlar, bilimsel
olarak tanıtılarak Türk-İslam sanatındaki yeri anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rum Mehmet Paşa Cami, mezartaşı, kitabe, bezeme,
sanat

1

•

SahureYariş, Üsküdar’da Bulunan Bir Grup Cami Haziresindeki Mezar Taşları, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Erzurum, 2015.
Dr. Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, cinarsahure@gmail.com
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THE FEMALE TOMBSTONES IN THE GRAVEYARD OF USKUDAR RUM
MEHMET PASA MOSQUE
ABSTRACT
Historical art efact sare the title and character of a society. These work sare
important not only because they are one of the most beautiful examples of Turkish
art in terms of aesthetics and plastic but also because they show the characteristics
of their artistic and socio-cultural understanding of the time they are belonging
and they are concrete documents that transmit this character from generation to
generation.
In this report, 25 female graves and tomb stones of the Ottoman period in
Üsküdar Rum Mehmet Paşa Mosque were tried to be documented and evaluated
in terms of art history. These stonesare dated tomid XV. century and late XIX
century. In the study the works were photographed and the inscriptions were
read, and the titles of the tombstones and the ornamental features of the
tombstones were investigated and tried to determine the places in the art of the
Turkish tomb stone. The present-dayproprietors of the aesthetic appear anceand
important information about professions, title sand belief sare fascinating
examples of the tradition of making tombstones.
These stones bearing ethnographic and historical documents in the study
will be tried to be explained scientifically and their place in Turkish-Islamic art
will be established.
Keywords: Rum Mehmet Paşa Mosque, tombstone, inscription, decoration,
art
Bu çalışmada katalogda tarihi okunabilen mezar taşları kronolojik olarak
düzenlenmiştir. Tarihi bulunmayan ya da kırık ve eksik durumdaki mezar taşları
okunabilen metinleri ve biçimsel özellikleri dikkate alınarak sıralanmıştır.
Katalog No:1/Resim No:1-2
"İntekalemindâri’l-fenâ
İlâ dâri’l-bekâ el-merhûme
El-mağfûre es-Saîde
Eş-Şehîde el-Muhtac
İlâ rahmeti’llâhiteâlâ
… 2"
İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Kitabesi:

2

F. İsmail Ayanoğlu, “Fatih Devri Ricali Mezar Taşları ve Kitabeleri”, Vakıflar Dergisi, S.4, Ankara,
2006, s.198.
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Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar/Boyutları: 40x118x8 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen bir forma sahip olan taşın üst kısmı, sade ve sivri
kemer şeklinde sonuçlanır. Ön ve arka cephe olmak üzere iki cephe de
işlenmiştir. Ön cephe, nesih karakterli ve kabartma tekniğinde yazılmış, beş
satırlık kitabeden oluşur. Satırların birbirinden kartuşlarla ayrıldığı bu cephenin
üst kısmı, rumi ve palmetlerden oluşan bir dolgu ile taçlandırılmıştır.
Taşın arka yüzü kabartma olarak süslüdür. Bu yüzeyi sınırlayan sivri
kemer içerisinde, aşağıdan başlayan ortada palmet ve yanlarındaki rumiler, taşın
üst kısmına kadar devam etmektedir. Zengin rumi formları ile süslenen yüzeyde
palmetler, orta ekseni oluşturur. Çevre, sade bordürle sınırlanmıştır.
Katalog No:2/Resim No:3-4
Kitabesi:

"İntekalemindâri’l-fenâ
İlâ dâri’l-bekâ el-merhûme
El-Mağfûre es-Saîde
… 3"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/ Boyutları: 31x74x9 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Alttan toprağa gömülü olan taş, dikdörtgen formda, yukarıdan
aşağıya doğru hafifce daralmakta olup üzeri sivri kemerle sonlandırılmıştır. Ön
ve arka yüzeyli olmak üzere düzenlenmiştir. Ön cephede, üç satırlık kitabelik
bulunmaktadır. Kitabe, nesih karakterli ve kabartma tekniğinde işlenmiştir. Alt
satırın yarısının toprak altında kaldığı kitabelikte satırlar, geniş kartuşlarla
birbirinden ayrılmıştır. Bu cephenin taç bölümünü, içerisi palmet dizileri ile
doldurulmuş alınlık kısmı oluşturmaktadır.
Taşın arka cephesini, sivri kemer içerisine alınmış rumi ve palmetler
doldurmaktadır. Palmetler alt kısımdan yukarıya doğru orta eksende, Rumiler ise
her iki yanda kabartma olarak işlenmişlerdir.

3

F. İsmail Ayanoğlu'nun Vakıflar Dergisinde yayınlanan makalesinde; taşların teknik, malzeme ve
süsleme özellikleri bakımından bu taşın Fatih dönemine (1451-1481) tarihlendirmek
mümkündür. F. İsmail Ayanoğlu, a.g.m.,s.193-208.
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Katalog No:3/Resim No:5
Kitabesi:

"Devletlü Fahri Sultan
Hazretleri’nin kethüdası
Merhume Ferse Hatun
Ruhiçün Fatiha
Sene 1082
(1671-1672)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Taş/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar
Boyutları: Baştaşı 33x92x12 cm/Ayaktaşı 23x63x7 cm/Mezar 73x125x15 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizması şeklindeki olan ve üzeri sivri kemerle
sonuçlanan taşın, alt ve üst kısımlarında, yüzeysel sivri kemer formunda oval bir
kartuş yer alır. Kartuş içerisine, sülüs karakterli ve kabartma tekniğinde yazılmış
beş satırlık kitabe işlenmiştir.
Ayaktaşı: Süslemesiz olarak düzenlenmiş olan ayaktaşı, dikdörtgen
prizması formunda olup üzeri sivri kemer şeklinde tamamlanmıştır. Mezar,
dikdörtgen formdadır. Mezarın orta kısmında, kenarları pahlanmış dikdörtgen
formlu bir açıklığa yer verilmiştir.
Katalog No:4/Resim No:6
Kitabesi:

"Akıbet bulmayan derdine derman
Böyle imiş ezeli ebede ferman
Merhume Ayşe Kadın
Ruhuna el-Fatiha sene 1111
(1699-1700)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Taş/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar
Boyutları: Baştaşı 33x88x6 cm/Ayaktaşı 24x48x8 cm/Mezar 33x88x20 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Üzeri sivri kemer şeklinde sonuçlanan ve dikdörtgen prizmal
formdaki taş, yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Süslemesiz olan baştaşı,
silme ile sınırlandırılmış, dört satırlık sülüs karakterli, kabartma tekniği ile
yazılmış bir kitabeye sahiptir.
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Ayaktaşı: Üzeri sivri kemerle sonuçlanan, dikdörtgen prizması şeklindeki
taş, yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Üzerinde, süsleme ve yazı yoktur.
Süslemesiz şekildeki mezarın üzeri, bir kapakla kapatılmıştır. Bu kapağın orta
kısmında dikdörtgen şeklinde bir açıklık bulunur.
Katalog No: 5/Resim No:7-8/Çizim No:1-2
Kitabesi:

"YâGaffârYâGafûr
Ziyaretdenmurad olan duadır
Bugün bana ise yarın sanadır
Merhum rikâbdâr Mustafa Ağa’nın
Kerimesi ve merhum Yusuf
Ağa’nın zevcesi merhume ve
Mağfure Hatice Hanım
Ruhiçün el-Fatiha
Sene 1124
(1712-1713)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Talik
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar
Boyutları: Baştaşı38x130x12 cm/Ayaktaşı 28x128x8 cm/Mezar 120x269x26
cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Üzeri sivri kemerle sonuçlanan, dikdörtgen prizması formlu ve
yukarıdan aşağıya doğru daralan taşın ön yüzeyinde, çökertme alan içerisinde
dokuz satırlık, ta'lik karakterli ve kabartma tekniği ile yazılmış kitabe vardır.
Yüzeye, eğimli bir şekilde işlenmiş olan satırlar, herhangi bir kartuş ile
ayrılmamıştır. Kitabeyi, içerisi üçgen şekillerin doldurduğu yuvarlak bir bordür
çevrelemektedir. Baştaşını içte, boydan boya üçgenlerin doldurduğu sivri kaş
kemer, dıştan ise halat şeklinde sınırlayan kaş kemer çevrelemektedir. Baştaşının
kitabesini sınırlayan yuvarlak kemerin üst kısmındaki alınlıkta, kabartma
tekniğinde işlenmiş sarmaşıklar içerisinde hatayi motifleri bulunmaktadır.
Ayaktaşı: Üzeri sivri kemerle sonuçlanan taş, dikdörtgen formda olup
yukarıdan aşağıya doğru hafifçe daralmaktadır. Taşın alt kısmından yukarıya
doğru ortada bir servi ağacı ile ağacı çevreleyen asma dalı ve yaprakları, üzüm
salkımları bulunmaktadır. Asmadan sarkan üzüm ve karanfiller dikkat çeker.
Asmanın en üst kısmında; cepheden tasvir edilmiş çiçek, hatayi ve güller
bulunur. Güllerin arasında ise karanfillere yer verilmiştir. Taş, sivri kemer
şeklinde sonlandırılmıştır. Mezarın üzerinde, kapak bulunmaktadır. Kapağın
ortasında dikdörtgen formda bir açıklık vardır.
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Katalog No:6/Resim No:9
Kitabesi:

"Merhum
Yusuf
Ağa’nın
Kerimesi
Rukiye Hanım
Ruhiçün el-Fatiha
Sene 1124
(1712-1713)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları:11x69x11 cm
Başlık: Hartavi
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Kareprizmal şekildeki taş üzerinde, nesih karakterli, kabartma
tekniğinde yazılmış sekiz satırlık kitabe yer alır. Kitabe satırları arasında kartuşa
yer verilmemiştir. Taş, üzerine yerleştirilen hartavi başlıkla sonlandırılmıştır.
Katalog No:7/Resim No:10
Kitabesi:

"Yusuf Ağa’nın
… (BSA BBY)
Merhume
Havva Hanım
Ruhuna
el-Fatiha
sene 1125
(1713-1714)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları:12,5x107x11 cm
Başlık: Hartavi
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Kare prizması şeklindeki taşın yüzeyinde, alt ve üst kısımları sivri
kemerli çökertme yüzey içinde, sülüs karakterli ve kabartma tekniğinde yazılmış
altı satırlık kitabe vardır. Kitabe satırları kartuşlarla birbirinden ayrılmış olup ilk
ve son satır kartuşlarından ilki yukarıya, sonuncusu ise aşağıya doğru kıvrım
yaparak sonlanır. Taş, hartavi başlıkla tamamlanmıştır.
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Katalog No:8/Resim No:11
Kitabesi:

"Merhume ve mağfure
Havva Kadın
Ruhiçün
El-fatiha
Sene 1134
(1721-1722)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Malzemesi: Taş/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları: 28x91x13 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Üzeri sivri kemerle sonlanan, dikdörtgen prizması şeklindeki
taşın, yukarıdan aşağıya doğru hafifçe daraldığı görülmektedir. Baştaşının
yüzeyinde, nesih karakterli ve kabartma tekniğinde işlenmiş dört satırlık kitabe
vardır. Satırlar arasında kartuşa yer verilmemiştir.
Katalog No:9/Resim No:12
Kitabesi:

"Merhume
Saliha ruhuna
El-Fatiha
Sene 1150
(1737-1738)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar
Boyutları: Baştaşı 16x45x11 cm/Ayaktaşı 22x32x7 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Başlığı kırılmış olan baştaşının gövde ve boyun kısmının bir
bölümü, günümüze sağlam şekilde gelebilmiştir. Dikdörtgen prizması şeklindeki
taşın yüzeyinde, uç kısmı aşağıya doğru sivri kemerle sonuçlanan çökertme
yüzey içerisinde, nesih karakterli ve kabartma tekniğinde yazılmış dört satırlık
kitabe bulunmaktadır.
Ayaktaşı: Üzeri üçgen alınlık şeklinde sonuçlanan taş da, dikdörtgen
formdadır.
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Katalog No:10/Resim No:13
Kitabesi:

"El-Hacı Halil
Efendi’nin kerimesi
Merhume Zübeyde
Molla ruhiçün
El-Fatiha sene 1156
(1743-1744)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar
Boyutları: Baştaşı9x85x10 cm/Ayaktaşı 30x91x7 cm/Mezar50x116x15 cm
Başlık: Hotoz
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizmal şekle sahip olan baştaşının orta kısmı
üzerinde, etrafı kartuşlarla sınırlı beş satırlık kitabeye yer verilmiştir. Nesih
karakterli ve kabartma tekniği ile yazılmış olan satırlar, ikişerli kartuşlarla
ayrılmıştır. Taş, hotoz başlıkla sonlandırılmıştır.
Ayaktaşı: Dikdörtgen formda olup süslemesizdir. Yukarıdan aşağıya
doğru daralan taşın üzeri üçgen alınlık şeklinde sonuçlanır. Mezar, dikdörtgen
formda olup ortasında köşeleri pahlandırılmış dikdörtgen bir açıklık vardır.
Katalog No:11/Resim No:14
Kitabesi:

"Bakın çeşm-i basiretle
Mezarımın taşına
Bilinmez halim benim ta gelmeyince
Başına merhume
Ve mağfure Hatice
Kadın ruhuna
El-Fatiha
Sene 1162
(1748-1749)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları: 30x120x8 cm
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Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen formlu, yukarıdan aşağıya doğru daralan ve üzeri
sivri kemerle sonlandırılmış olan baştaşı, süslemesizdir. Yukarıdan aşağıya doğru
hafifçe daralan kemer içerisinde, kabartma olarak sülüsle yazılmış sekiz satırlık
kitabe bulunmaktadır. Kitabe satırları kartuş ile ayrılmamıştır. Yazı ve çevresi,
hafif bir çökertme yüzey içerisine alınmıştır.
Katalog No:12/Resim No:15/Çizim No:3
Kitabesi:

"Hüve’l Baki
İlâhivarıcak dar-ı bekaya
Şefi ola Muhammed Mustafa’ya
Yeniçeri Mustafa Ağa’nın
Zevcesi merhume ve mağfurun-leha
Münevver Kadın ruhiçün
El-Fatiha sene 1227
(1812-1813)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları:50x123x9 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizması şeklinde ve yukarıdan aşağıya doğru
daralan taşın üzerinde, sülüs karakterli, kabartma tekniğinde yazılmış yedi
satırlık kitabe bulunmaktadır. Kartuşlarla birbirinden ayrılan bu kitabeyi, üstten
yuvarlak formlu bir kemer sınırlar. Kemerin her iki köşe boşluğuna, birbirine
bakar şekilde yaprakları ile birlikte birer gül motifi işlenmiştir. Bu bölümün üzeri,
düz bir silme ile sınırlandırılmıştır. Bunun üzerinde, taşın taç kısmının ortasında,
çiçekli bir vazo içerisine yerleştirilmiş güller bulunmaktadır. Taşın köşelerinde,
ortadaki vazoya bakar şekilde birer çiçek motifi daha yer alır. Taç kısmı, yanlarda
"S" ve "C" kıvrımları, üstte ise yukarıya doğru uzanan kenger yaprakları ile
sonlandırılmıştır.
Katalog No:13/Resim No:16
Kitabesi:

"Bülbülüm uçdu cennet bağına
Valideynidüşdü firkat narına
Saatci es-SeyyidMehmed Efendi’nin
Kerimesi merhume Şerife Zübeyde
Hanım’ın ruhiçün Fatiha
Sene 1227 13 M (Muharrem)
(28 Ocak 1812)"
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İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar
Boyutları: Baştaşı 19x50x8 cm/Mezar46x122x9 cm
Başlık: Hotoz
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizması şeklinde düzenlenen taş, nesih karakterli,
kabartma tekniğinde yazılmış altı satırlık kitabeye sahiptir. Kenarı kırık olan taşın
kitabe satırları kartuşlarla birbirinden ayrılmıştır. Baştaşının boyun kısmına,
açmamış bir gül motifi işlenmiştir. Hotoz başlıkla sonlandırılan taşın alt kısmının,
köşeleri pahlanarak zemine oturtulması sağlanmıştır. Ayaktaşı kırık olan mezarın
köşeleri pahlanmış ve ortasında oval şekilli bir açıklığa yer verilmiştir.
Katalog No:14/Resim No:17-18/Çizim No:4-5
Kitabesi:

"El-Hükmü Lillâh
Yâ ilâhî ol mübârekism-i pâkin izzeti
Hem resûlünfahr-ı âlem şâh-ı kevneyn hürmeti
Eyle kabrin ravza-yı cennet ilâhe’l-âlemîn
Gece gündüz eylesünlerhûr u gılmân hizmeti
Üsküdar Mevlevî-hânesi şeyhi
Es-Seyyid Abdullah Necîb Efendi’nin
Halîlesimerhûme ve mağfûrun-lehâ
Fatma Nâz-ter Hâtun’un ruhuna
Fatiha sene 1234
(1818-1819)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar
Boyutları: Baştaşı48x170x11 cm/Ayaktaşı23x140x11 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Taş, dikdörtgen prizmal şekilli, yukarıdan aşağıya doğru hafifçe
daralan bir gövdeye sahiptir. Gövde üzerinde on satırlık sülüs karakterli kitabe
vardır. Kabartma tekniğinde yazılan ve kitabeyi oluşturan satırlar düz kartuşlar
ile birbirinden ayrılmıştır. Kitabenin üst kısmında, ilk satırı çevreler şekilde,
köşelerde birer lale, orta kısmında ise yelpaze şeklinde yapılmış soyut yapraklara
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yer verilmiştir. Kitabeyi ve bu süslemeyi, içerisinde sarmaşık motiflerinin yer
aldığı Bursa kemeri şeklinde bir kemer çevrelemektedir. Kemerin hemen üst
kısmında dilimli, kaideli bir kase bulunmaktadır. Kase içerisinde yarısı açılmış,
yarısı kabuklu bir nar motifine yer verilmiştir. Kasenin her iki köşesinden yukarı
doğru uzanan, yukarıda yaprakları nara doğru kıvrılmış dal ve yaprak motifleri
tadır. Kasenin her iki yanında soyut yapraklar bulunmaktadır. Nar motifinin üst
kısmında, taç bölümünün altına yerleştirilmiş ortada bir halka ve bu halkanın
çevresinden aşağıya doğru sarkan yaprak motifleri vardır. Halkanın ortasında,
aşağıya doğru sarkan kurdele motifi işlenmiştir. Kurdele ile bağlanan yaprakların
orta kısımlarında birbirlerine doğru bakan birer gül yapılmıştır. Ortadaki bu
kompozisyonun her iki tarafında, mezar taşını kenarlardan sınırlayan, soyut
yapraklar içerisinde dörder adet papatya motifine yer verilmiştir. Mezar taşının
üst kısmı, soyut yapraklarla yelpaze şeklinde taçlandırılmıştır.
Ayaktaşı: Taş, yukarıdan aşağıya doğru daralan, dikdörtgen prizmal şekle
sahiptir. Taşın yüzeyine, bir vazo içerisinden alttan yukarıya doğru yükselen
hurma ağacı motifi işlenmiştir. Hurma ağacının gövde kısmında dıştan içe doğru
kıvrılan, aşağıya doğru sarkmış tomurcuk şeklinde lale motifleri bulunur. Hurma
ağacının üst kısmında yukarıya doğru uzanan yapraklarla kompozisyon
tamamlanmıştır. Yukarıda oval bir formla sonlandırılan hurma ağaçlı ayaktaşı,
soğan başı şeklinde alttan yukarıya doğru daralan bir başlıkla sonlandırılmıştır.
Katalog No:15/Resim No:19-20/Çizim No:6
Kitabesi:

"Hüve’l Bâki
La ilahe illallah Muhammedünresululah
Allah Subhanehu ve Teala
Es-Seyyid Muhammed Ağa’nın zevcesi
Merhume ve mağfureÜmmü Habibe
Kadın kuluna ve kaffe-i ehl-i
İmana mahz-ı keremiyle rahmet
Eyleye aminbi-hürmeti’l Fatiha
Sene 1235
(1819-1820)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar
Boyutları: Baştaşı 42x180x15 cm/Ayaktaşı 37x185x19 cm/Mezar90x264x20
cm
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Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Yukarıdan aşağıya doğru hafifçe daralan baştaşı, dikdörtgen
prizmal şekilde yapılmıştır. Yüzeyinde dokuz satırlık kitabe bulunmaktadır.
Nesih karakterli ve kabartma tekniği ile yazılmış kitabe satırları, birbirinden
kartuşlarla ayrılmaktadır. En altta, aşağıya doğru kıvrım yapar şekilde soyut
yapraklardan oluşan geniş bir bordüre yer verilmiştir. Bu bordür, kitabenin her
iki yanında devam etmektedir. Alt kısımda görülen yaprak demetleri, üst kısımda
da tekrarlanmıştır. Ortada, yuvarlak bir kemerle ayrılmış, iki sıra halindeki
kenger yaprakları ile taşın, taç kısmı oluşturulmuştur. Baştaşı, soğan başı şeklinde
sonlandırılmıştır.
Ayaktaşı: Dikdörtgen prizması şekilli ayaktaşı, alt kısımda daralarak
zemine oturmaktadır. Taşın alt kısmında uçları aşağıya doğru sarkık vaziyette ve
iki sıra halinde, yaprak motiflerine yer verilmiştir. Taşın her iki yanında bordür
şeklinde, uçları aşağıya doğru sarkan yaprak motifleri devam etmektedir. Taşın
alt kısımdaki iki sıra olarak düzenlenmiş yaprak motifleri, taç kısmında da
işlenmiştir. Kenarı kırık olan taç kısmındaki yapraklar, yukarı doğru
uzanmaktadır. Taşın orta bölümünde, alt kısımda, iki yanında kulpları olan,
kaideli vazo içinden yukarıya doğru uzanan bir servi ağacı işlenmiştir. Ağacın
etrafında, yaprak ve üzüm salkımlarının bulunduğu asma motifi vardır. Ayaktaşı,
soğan başı şeklinde tamamlanmıştır. Dikdörtgen forma sahip olan mezarın
ortasında, yine dikdörtgen formda, kenarları pahlanmış bir açıklığa yer
verilmiştir.
Katalog No:16/Resim No:21
Kitabesi:

"Saray-ı Atik Pazar
Başısı Hafız Yusuf
Ağa’nın kerimesi merhume
Ayşe Hanım ruhuna
Fatiha
Sene 1235 23 N (Ramazan)
(4 Temmuz 1820)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar
Boyutları: Baştaşı 23x72x10 cm/Ayaktaşı 19x46x7 cm/Mezar 49x75x11 cm
Başlık: Hotoz
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Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgenprizmal şekilde olan ve alt kısımda daralarak zemine
oturtulan baştaşı yüzeyinde, beş satırlık kitabe bulunmaktadır. Sülüs karakterli ve
kabartma tekniğinde yazılmış kitabe satırları, birbirlerinden kartuşlarla
ayrılmıştır. Taşın boyun kısmında, açmamış bir gül motifi işlenmiştir. Taş, hotoz
başlıkla sonlandırılmıştır.
Ayaktaşı: Dikdörtgen prizması formlu ve süslemesiz olan ayaktaşı, üçgen
alınlık şeklinde tamamlanmıştır. Köşeleri pahlanmış olan dikdörtgen şeklindeki
mezarın ortasında yine köşeleri pahlanmış dikdörtgen bir açıklığa yer verilmiştir.
Katalog No:17/Resim No:22
Kitabesi:

"El-Hükmü lillah
Şemsi Paşa saray-ı
Hümayunu bekçisi
Feyzullah Ağa’nın
Halilesi merhume
Ve mağfurun-leha Habibe
Hatun’un ruhiçün
Lillahi’l Fatiha
Sene 1268 fi15 C (Cemeziyelahir)
(27 Mart 1852)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları: 25x100x8 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen formlu ve yukarıdan aşağıya doğru hafifçe daralan
taşın üzeri, yuvarlak kemer formunda sonlandırılmıştır. Taşın yüzeyinde dokuz
satırlık kitabe vardır. Sülüs karakterli, kabartma tekniğinde yazılmış kitabe
satırları, birbirlerinden kartuşlarla ayrılmıştır.
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Katalog No:18/Resim No:23
Kitabesi:

"Fenadan bekaya eyledi rıhlet
Ede kabrihi Hak ravza-yı cennet
Merhume ve mağfurun-leha
El-muhtac ila rahmet-i rabbihi’l
Gafur Fatımatu’z Zehra Hanım
Ve kerimesi Vahide Hanım’ın
Ruhlarıçün Fatiha
Sene 1273
(1856-1857)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Nesih
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları: 30x85x9 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Yukarıdan aşağıya doğru hafifçe daralan, dikdörtgen prizması
formlu taşın üzeri, üçgen alınlık şeklinde sonlandırılmıştır. Yüzeyinde, nesih
karakterli, kabartma tekniğinde yazılmış sekiz satırlık kitabe yer alır. Satırlar,
birbirlerinden kartuşlarla ayrılmıştır.
Katalog No:19/Resim No:24
Kitabesi:

"Hüve’l Baki
Bir acaib derde düşdüm olmadı def’i imkan
On yedi yaşımda eyledim terk-i cihan
Hamlimi vaz’ eyleyib terk eyledim bir fidan
Çün ecel geldi ana olmaz eman
Vah benim dertli validem ağlayıb etme figan
Ciğer köşem karındaşlarım duadan beni unutman heman
Eski Hamam’da Lale Ahmed Ağa’nın kerimesi
Ve Topkapu Sarayı’nda bekcihademelerinden Abdullah
Ağa’nın zevcesi merhume Fatma Hanım’ın
Ruhiçün el-Fatiha
Sene 1275 7 Muharrem
(17 Ağustos 1858)"
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İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Talik
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları: 35x111x8 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizması şeklinde ve yukarıdan aşağıya doğru hafifçe
daralan taşın üzeri, yuvarlak kemerle sonlandırılmıştır. Taşın yüzeyinde, ta'lik
karakterli, kabartma tekniğinde yazılmış onbir satırlık kitabe vardır. Kitabenin
satırları kartuşlarla birbirinden ayrılmıştır. Taşın taç kısmı, kitabenin ilk satırının
içine aldığı kartuşla başlamaktadır. Kartuşun çevresinde işlenen soyut yaprak
motifleri, taşın taç kısmını oluşturmuştur.
Katalog No:20/Resim No:25
Kitabesi:

"Üsküdar’da Rumi Mehmed Paşa
Cami-i Şerifi imamı el-Hac
Hafız Muhammed Veys Efendi’nin
Validesi merhume ve mağfure
Seyide Hatice Hanım’ın
Ruhiçün el-Fatiha
Fi 29 RA (rebiulevvel) sene 1279
(24 Eylül 1862)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Talik
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar/Boyutları: 33x126x8 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Yukarıdan aşağıya doğru hafifçe daralan, dikdörtgen prizması
şekline sahip olan taşın yüzeyinde, ta'lik karakterli, kabartma tekniğinde yazılmış
yedi satırlık kitabe bulunmaktadır. Satırlar, birbirinden kartuşlarla ayrılmıştır.
Taşın boyun kısmında, demet şeklinde bağlanarak yukarıya doğru uzanan kenger
yaprakları, taşın tepeliğini oluşturmaktadır.
Katalog No: 21/Resim No:26
Kitabesi:
"Hüve’l Baki
Rum Mehmed Paşa Cami-i şerifi
İmamı el-Hac Hafız Muhammed
Veys Efendi’nin halilesi
Merhume ve mağfurun-leha
Şerife Münire Hanım’ın
Ruhiçün el-Fatiha
Fi 25 N (Ramazan)Sene 1279
(16 Mart 1863)"
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İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Talik
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar/Boyutları: 36x138x6 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizması şeklinde, yukarıdan aşağıya doğru hafifçe
daralan bir taştır. Yüzeyinde sekiz satırlık kitabeye yer verilmiştir. Ta'lik
karakterli ve kabartma tekniğinde yazılmış olan satırlar, birbirinden kartuşlarla
ayrılmıştır. Taşın boyun kısmında kurdeleyle bağlanan kenger yaprakları,
yukarıya doğru uzanarak taşın taç kısmını oluşturmuştur.
Katalog No:22/Resim No:27
Kitabesi:

"Hüve’l Baki
Üsküdar’da Rum Mehmed Paşa
Cami-i şerifi imamı el-Hac
Hafız Muhammed Veysi Efendi’nin
Halilesi merhume ve mağfurun-leha
Emine Melek Hanım’ın
Ruhiçün Fatiha
Sene 1301 fi 9 Zilhicce
(20 Eylül 1884)"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları: 30x110x13 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Yukarıdan aşağıya doğru hafifçe daralan, dikdörtgen formlu taşın
üzeri, üçgen alınlık şeklinde sonlandırılmıştır. Yüzeyinde sülüs karakterli ve
kabartma tekniği ile yazılmış, sekiz satırlık kitabe bulunmaktadır. Satırlar,
birbirlerinden kartuşlar ile ayrılmıştır.
Katalog No:23/Resim No:28/Çizim No:7
Kitabesi: "RızaenlillahiTeala
El-Fatiha
Yusuf Ağa’nın kızı Saliha
… Lütfi Hatun gaferallahulehüm
… (gömülü)"
İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Talik
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Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları: 43x65x6 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizması şeklindeki taşın üst kısmı, omuz biçiminde
sonlandırılmıştır. Taşın yüzeyinde talik karakterli ve kabartma tekniğinde
yazılmış kitabenin, yalnızca dört satırı dışarıda kalmıştır. Birbirinden kartuşlarla
ayrılmış olan bu kitabenin, ikinci satırının her iki köşesinde, simetrik şekildeki
açmamış gülü andıran birer rozet bulunur. Yuvarlak bir kemerle sınırlandırılmış
olan kitabenin üst kısmı, istiridye kabuğu motifi ile süslüdür. Bu motifin üst
kısmı yine bir yüzeysel yuvarlak kemer ile sonlandırılmıştır. Taşın taç kısmı, üç
dilimlidir. Köşelere yuvarlak form verilerek yumuşatılmıştır. Orta kısım yukarıya
doğru uzatılmış ve üzeri, düz bir hatla tamamlanmıştır.
Katalog No:24/Resim No:29
Kitabesi:

"Ya Alîm
Fenadan bekaya eyledi rıhlet
Ede kabrini Hak ravza-yı Cennet
Rumî Mehmed Paşa Cami-i
Şerifi imamı el-Hac Hafız
Muhammed Veysi Efendi’nin halilesi
Merhume ve mağfurun-leha
Fatma Hanım’ın ruhuna
…."

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Mermer/Mezar Tipi: Çerçeveli mezar/Boyutları: 30x98x7 cm
Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizması formlu olan ve yukarıdan aşağıya doğru
hafifçe daralan taşın üzeri, sivri kemerle sonlandırılmıştır. Taşın yüzeyinde, sülüs
karakterli ve kabartma tekniğinde sekiz satırlık kitabe vardır. Satırlar,
birbirlerinden kartuşlarla ayrılmışlardır.
Katalog No:25/Resim No:30
Kitabesi:

"…
Kızı nazır … Ayşe
Hanım ruhuna"

İşleniş Tarzı: Kabartma/Yazı Türü: Sülüs
Malzemesi: Taş/Mezar Tipi: Toprak mezar/Boyutları:36x72x34 cm
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Genel Tanım ve Kompozisyon Özellikleri
Baştaşı: Dikdörtgen prizmal şekilde, kırık bir taştır. Taşın kalan kısmında,
yüzeye yerleştirilmiş mermer malzemeden yapılmış iki satırlık sülüs karakterli
kitabe yer alır.
3. Değerlendirme
Kültürün en önemli maddi aktarıcıları arasında meskenler ve
mezarlıkların önemli yer tuttuğu bilinmektedir. Çünkü hem meskenler hem de
mezarlıklar, yaşanılan kültürün ve dini inançların en iyi aktarıldığı kültürel
ürünler arasında tadırlar.
Rum Mehmet Paşa Camii Hazinesi’ndeki 63 mezar taşı bulunmaktadır. Bu
mezar taşlarından 25’i kadın4 mezarlarına aittir. Bu örnekler tip, motif,
kompozisyon, malzeme, işleniş ve yazı gibi konular açısından incelenerek
değerlendirmeye alınmıştır.
Hazirede toprak, çerçeveli ve sembolik lahitli olmak üzere üç farklı mezar
tipi tespit edilmiştir. Örneklerden 14’üşahideli toprak mezardır.5 Bu mezarlarda
taşlar mezarın başucuna, ayakucuna, ya da hem baş hem ayakucuna, doğrudan
toprağa dikilmiş ve mezarın üzeri toprakla hafif tümsek şeklinde bırakılmıştır. En
çok tercih edilen mezar tipi toprak olanlardır. Çerçeveli ve şahideli mezarlaraait
11 mezar vardır.6 Çerçeveli mezarlarda mezar yapıldıktan sonra etrafları, taş veya
benzeri malzeme ile yaklaşık 15-40 cm yüksekliğinde örülmüştür. Bazı örneklerde
bu yükseklik yarım metreye kadar çıkar. Çerçevenin içi toprak ile doldurularak
başucuna veya ayakucuna, kimisinde ise hem baş hem de ayakucuna, çerçevenin
kısa kenarlarına taşlar dikilmiştir.
İslam ülkeleri arasında mezar taşı tiplerinin çeşitliliği, ölçüleri ve
süslemesi bakımından Anadolu'nun ayrı bir yeri vardır. Yüzyıllarca, değişik
kültürlere zemin olan ve Türklerin yerleşmeye başladığı tarihlerden itibaren de
hâkim teknik ve kültürel yapı, Anadolu mezar taşlarının İslam dünyasındaki özel
yerini ortaya koymuştur.7
Kadın baş taşları başlıklı, dikdörtgen prizmal şekilli ve düşey dikdörtgen
gövdeli olanlar; bitkisel tepelikli, dikdörtgen kesitli ve düşey dikdörtgen gövdeli
olanlar; alınlıklı, dikdörtgen kesitli ve düşey dikdörtgen gövdeli olanlardır.

4
5
6
7

Kat. No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Kat. No: 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25.
Kat. No: 1, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 24.
Seyfi Başkan, "Başlangıcından 14. Yüzyıl Sonuna Kadar
Anadolu
Mezartaşları
ve
Karamanoğlulları Devri Konya Mezartaşları Üzerine Bir İnceleme", Türk Dünyası Araştırmaları,
S.67, İstanbul, 1990, s.204.
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Haziredeki kadın baştaşlarıdikdörtgen formda yapılmışlardır. Kitabe
metinleri 5 no'lu baştaşı hariç, diğerlerinin kitabe metinleri taşın yüzeyine düz
yazılmıştır.
Haziredeki kadın baştaşlarından dikdörtgen prizmal şekilli, düşey
dikdörtgen gövdeli ve başlıklı olanlardan 3 örnek 8 vardır. Dikdörtgen kesitli,
düşey dikdörtgen gövdeli ve bitkisel tepelikli olan örneklerden barok üsluplu
soyut bitkisel motiflerden oluşan tepelikler yapılmıştır. 3 baştaşı bu tipte tespit
edilmiştir. Bunlar; 12, 20, 21no'lu taşlardır.
Dikdörtgen kesitli, düşey dikdörtgen gövdeli ve alınlıklı olanların başlık
veya tepelik gibi belirgin bir kısım yoktur. Mezar taşı bir bütün olarak ele alınmış,
alınlık kısmı belirtilen bölümü ise bazı örneklerde sade bırakılmış, bazı
örneklerde de süslenmiştir. Tepesi üçgen alınlık biçiminde düzenlenmiş olan
mezar taşları vardır. Bunlar yukarıdan aşağıya doğru daralmakta ve üst kısımda
üçgen alınlık şeklinde sonlanmaktadır. Bu tipte 2 baştaşı vardır. 18 ve 22no'lu
örneklerdir. 2 örneğin üst kısmı yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiştir. 17 ve 19
no’lu örneklerdir. Üst kısmı sivri kemerli olarak tamamlanmış 8 örnek 9 vardır.
Hazirede üst kısmı omuz şeklinde tamamlanmış olanlarda vardır. Bu gruptaki
mezar taşlarında gövdenin üst kesimi, omuz biçiminde yuvarlatılmış ve üçgen
biçiminde bir kemerle taçlandırılmıştır.10 1 örnek bu gruptandır. Tarihi belli
olmayan 23no’lu taştır.
Haziredeki ayak taşları alınlıklı, dikdörtgen kesitli ve düşey dikdörtgen
gövdeli olanlar vardır. Bu türdeki mezar taşları da kendi içerisinde 2 farklı tipte
tespit edilmiştir. Birinci tip, üçgen alınlık biçiminde olanlar. Bu tipte 3 örnek
tespit edilmiştir. İkinci tip sivri kemerli olanlardır. Bu tipte3 örnek11 tespit
edilmiştir. Haziredeki taşlardan soğan şeklinde başlıklı, dikdörtgen kesitli ve
düşey dikdörtgen gövdeli olanlar vardır. 2 örnekte 12 soğan başı şeklinde başlık
tespit edilmiştir.
Türk tarihinde en eski başlık örnekleri, Ortaçağın erken dönemlerine ait
Orta Asya geleneğinden kalmadır. O dönemde Türk başlıkları genellikle,
avladıkları veya yetiştirdikleri hayvanların postlarından yapılmakta, ya da sarıklı
keçe veya külahlardan meydana gelmekteydi. Türkler Orta Asya’dan
Anadolu’ya, İran’a, Mezopotamya’ya, Ortadoğu’ya beraberinde getirdikleri
İslâm öncesi başlıklarını, bir müddet sonra İslâm kültür ve kendi ananesiyle
yoğurarak bir Türk-İslâm sentezi oluştururlar.13
Kat. No: 10, 13, 16.
Kat. No: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 24.
10 Ertan Daş, İzmir'de Taş Çiçekler, İzmir, 2012, s.152.
11 Kat. No: 3, 4, 5.
12 Kat. No: 14, 15.
13 H. Kamil Biçici, "Osmanlı Dönemi Ortakent Başlıklı Mezar Taşları", TurkishStudies, C.7, S.4,
Ankara, 2012, s.1085.
8
9
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Selçuklu ve Beylikler döneminde de görülen başlıklı mezar taşları,
Osmanlı döneminde çeşitlenerek devam etmiştir. Serpuş adı verilen bu başlıklar
sayesinde kitabeyi okumaksızın, mezarda yatan kişinin mesleğini tayin etmek
mümkün olur. 19. yy.'ın çeyreğine kadar yapılan mezar taşlarında ölünün
cinsiyetini, tarikatını, devlet ve din adamlarının sınıf ve rütbelerini gösteren,
gerçekçi bir biçimde işlenmiş serpuşlar vardır.14Serpuşlar çeşitli şekil ve
biçimlerde yapılıp, farklı isimlerle anılmaktadırlar.
Bu başlık çeşitlerinden biri de "Hartavi" başlık olup Kapıkulu ocakları
bünyesinde çalışan sipahilerin ve subaylarının başlarına giydikleri kavuğun
ismidir. Kalın, enli ve çok aralıklı sarılmış destarlar subay zümresine, ince ve
gayet sık sarılmışlar, muhasebe defteri gibi maliyeye ait işlere memur olanlara ve
okumuş zümreye aittir.15 Haziredeki mezar taşlarından 2 örnekte16 bu başlık
çeşidi kullanılmıştır.
Kadınlara ait mezar taşlarından bazılarını, serpuş tamamlar. Osmanlı
mezar taşlarının en belirgin özelliği, hiç şüphesiz erkek ve kadın mezar taşlarının
birbiriyle olan farklılıklarıdır. Kadın mezar taşları, erkek mezar taşlarından hem
çok zarif ve ince işçilik isteyen süslemeleri, hem de kıvrık ve uçlara dökülmüş bir
başörtüsü şeklinde işlenmiş baş kısmıyla ayrılır. Eski zamanın hotozlarını andıran
bu serpuşlarla kadın mezar taşlarının tezyinatı, zarif bir oya kadar ince
şekildedirler.
Kadın mezar taşlarının baş kısımları, başörtüsünü andırır biçimde iri
plastik etkilerle üsluplaştırılmıştır. Bu haliyle başörtüsünün de soyut bir ifadeyle
anlatılmaya çalışıldığını görmek mümkündür. Kadın mezar taşlarında çiçekli
süslemelerin ağırlıkta olduğu 17. yüzyıldan sonra, çeşitli meyve motiflerinin yer
aldığı kompozisyonlar mezar taşlarında görülmeye başlanmıştır.17Haziredeki
hotozlu kadın baştaşlarının sayısı 3’tür.18
Mezar taşlarındaki motifler, işlenmiş oldukları dönemlerin sanat
anlayışını ve üslubunu, sosyal ve kültürel etkileşimleri vb. unsurları yansıtmaları
açısından önemlidir.

Celal Esat Arseven, "Serpuş", Sanat Ansiklopedisi, C.1, İstanbul, 1983, s.1789.; Orhan Koloğlu,
İslam'da Başlık, Ankara, 1978, s.11.
15 H. Necdet İşli, Osmanlı Serpuşları, İstanbul, 2009, s.142.
16 Kat. No: 6,7.
17 Semavi Eyice, "Mezarlıklar ve Hazireler", İslam Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri I,
Ankara, 1996, s.125.; Yunus Berkli, Erzurum ve Erzincan Çevresinde Görülen Koyun, Koç ve At
Biçimli Mezar Taşları ve Sanat Tarihindeki Yeri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Atatürk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Erzurum, 2007, s.47.
18 Kat. No: 10, 13, 16.
14
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Kur’an-ı Kerim’de putperestliğin reddedilmesi, 8. Ve 9. yy. hadis
kaynaklarınca resmin kesinlikle yasak olduğu biçiminde yorumlanmasına yol
açtığından, canlıların resminin yapılması, Allah’ın yaratıcılığına ortak koşmak
şeklinde görülmüştür. İslamiyet’in figüratif açıdan resim ve heykel dalındaki
bazı kısıtlamaları neticesinde yalnızca cansız olan şeylerin resminin yapılmasına
izin verilmiş ve bitkiler de bu sınıfın içinde yer almıştır19. Hemen hemen bütün
İslam ülkelerinde her çağdan sanat değeri olan mezar taşı süslemelerine rastlanır.
Selçuklu dönemi mezar taşlarında yoğun realist çiçekler, bitki motifleri geniş yer
tutmuştur. Ama bunlar Osmanlılarda daha ileri boyutlara vardırılmıştır. Bu
dönemde realist bitki süslemeleri, Batılılaşma ile birlikte en gelişmiş şeklini
almıştır.20
Türk sanatında bitkisel süsleme, başlangıcından itibaren çeşitli alanlarda
ve tekniklerde en çok kullanılan motif ve kompozisyonlar olmuştur.21 Haziredeki
mezar taşı süslemelerinde, en yoğun görülen süslemebitkisel motiflerdir. Akantus
(kenger), gül, servi, asma, palmet ve hatayiler, nar, hurma ağacı, soyut yapraklar
ve çiçekli dal motifleri, kompozisyonların esasını oluşturmaktadır. Bitkisel
süslemeyi oluşturan bu motifler, tek başına kullanıldığı gibi bunların grup
halindeki kompozisyon şeklinde uygulanmış örnekleri de vardır.
İkonografik olarak bu bitkiler önemli anlamlar taşımaktadır. Akantus,
yaban enginarı veya kenger yaprağına benzer biçimde olan ve antikeden gelen bu
bitki, Osmanlı sanatına Batı etkisi ile girmiş hem mimari hem de mezar taşı
süslemelerinde yaygın olarak kullanılmıştır.22 Gül, özellikle 18. yy.'dan sonra
ortaya çıkar, natürel olarak ele alınmasının yanı sıra stilize olarak da uygulanır,
halk arasında kutsal kabul edilmekte ve Hz. Muhammed’in sembolü olarak
görülmektedir.23 Servi, Allah lafzının ilk harfi olan elif’e benzetilen bitkinin
sallanırken yapraklarından çıkan "hû" sesi ile Allah'ı zikrettiğine inanılır.
Dallarının kolay sarsılmaz olması ile serviler sabrın ve temkinin de sembolü
haline gelmiştir. Dik ve doğru duruşu ile doğruluğu ve dürüstlüğü temsil eden,
servinin üst dallarının eğri durması, yaratanın karşısında boynu bükük kalmayı

Hans Peter Laqueur,Hüve’l-Bâkiİstanbul’daOsmanlıMezarlıklarıveMezarTaşları, (Çev.: Selahattin
Dilidüzgün), İstanbul, 1997, s.129-130.
20 Hans Peter Laqueur, "Osmanlı Mezar Taşlarının Süslemesinde Bitkisel Motifler", Suud Kemal
Yetkin’e Armağan, Hacettepe Üniversitesi Armağan Dizisi:1, Ankara, 1984, s. 263.; Nejat İşcan,
Anadolu’daki Mezar Taşı Süslemeciliği, Eskişehir, 1980, s.24.; Alev Çakmakoğlu Kuru, "Orta Asya
Türk Sanatında Palmet ve Lale Motiflerinin Değerlendirilmesi Hakkında Bir Deneme", Belleten,
C.61, 1997, 37-4.
21 Bülent Nuri Kılavuz, “Bozdoğan-Yazıkent Beldesi Mezarlığı Süslemeli Kadın Mezar Taşları”,
Tarih Araştırmaları Dergisi, C.32, S.53, Ankara, 2013, s.91.
22 Cevdet Çulpan, Serviler II, İstanbul, 1961, s.26-27.
23 Yıldız Demiriz, Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslupta Çiçekler, İstanbul, 1986, 346.; Burhan
Oğuz, Mezartaşında Simgeleşen İnançlar, İstanbul, 1983, s.47.
19
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ve acziyeti ifade eder.24 Asma, ebediyeti sembolize ettiği ve hayat suyunu taşıyan
bir bitki olduğu kabul edilmektedir.25Palmet ve hatayiler, Türk süsleme sanatında
özellikle mimari programlarda sıklıkla kullanılırlar. Asya ülkelerinin
pek
çoğunda hayat ağacı olarak bilinen palmetin, şekil yönünden farklılık gösterse de
anavatanı, Mısır ve çevresi kabul edilmektedir.26 Nar, bereket motifi olarak
sonsuz mutluluk dileğini ifade eder, Asya'ya özgü, çok taneli bir meyvedir.
Bolluk ve bereketin sembolü olan nar Budizm'de ve Orta Asya Türkleri arasında
yaygın Maniheist inanca göre de kutsal kabul edilen bir meyve türüdür. 27 Hurma
ağacı, Hurmanın tasavvufta, meyveli olmasıyla "insan-ı kâmil-i" temsil ettiğine
inanılmasının yanı sıra, İslam düşüncesinde cennete mahsus ağaçlardan biri
sayılmaktadır. Bol meyve taşıyan dalları bereketi, üremeyi simgeler.28
Haziredeki mezar taşlarını kompozisyon özellikleri olarak; baş ve ayak
taşları olmak üzere iki grupta tespit edilmiştir.
Kadın mezar taşlarında süsleme programı yoğundur. Bu taşların 3'ü
başlıklıdır.29 13 ve 16 no'lu bu iki örnekte, boyun kısımlarında işlenmemiş birer
gül motifi ile taş, başlığa geçmeden önce süslenmiştir. 15 no’lu baştaşı ise üst
kısımda soğan başlığı şeklinde sonlandırılmıştır. Bu başlığa geçmeden önce
yukarıya doğru uzanan akantus yaprakları ile taşın tac kısmı yapılmıştır.
İncelenen örneklerden bitkisel tepelikli 3 örnek vardır. Bu örnekler 12, 20
ve 21 nolu mezar taşlarıdır. 12 örnek30 ise alınlıklı yapılmıştır. Bunların 4'ünde
süsleme bulunur. Bunlar 1, 12, 14 ve 19 nolu taşlardır.
Kadın ayaktaşlarında süsleme kompozisyonu, bitkisel tepeliklerde ya da
gövde kısımlarında yoğunlaşmaktadır. Hazirede 8 kadın ayaktaşı 31 tespit
edilmiştir. Bu taşlardan 3’ü süslüdür. Bu taşlar 5, 14 ve 15 nolu taşlardır. Servi,
asma, hurma ağacı gibi bitkisel motiflere yer verilmiştir.

Ayla Ersoy, "Eyüp'teki Mezar Taşlarında Servi Ağacı Kültü", V.Eyüp Sultan Sempozyumu,
İstanbul, 2002, s.93.; Güran Erbek, "Hayat Ağacı Motifi I, Antika, S.15, İstanbul, 1986, s.29.
25 Burhan Oğuz, Mezartaşında Simgeleşen İnançlar, İstanbul, 1983, s.65-75.; Gülgün Elitez, Türk Mezar
Taşlarında Bitki Motifleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul,
1996, s. 220.
26 Hamza Gündoğdu, "İkonografik Açıdan Türk Sanatında Rumi ve Palmetler", Sanat Tarihinde
İkonografik Araştırmalar, Güner İnal'a Armağan, Ankara, 1993, s.198.
27 Birnaz Er- Zeliha Sarıkaya Hünerel, "Bir İletişim Aracı Olarak El Sanatları", Yaşam Bilimleri
Dergisi, C.1, S.1, Batman, 2012, s.173.; Ersel Çağlıtütüncigil, "Türk Süsleme Sanatında Nar:"Form,
Köken ve İkonografik Anlamı"", Türklük Birimi Araştırmaları, C.33, Niğde, 2013, s.63.; Emel Esin,
Orta Asya'dan Osmanlı'ya Türk Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul, 2004, s.44.
28 Hans Peter Laqueur,a . g. e . ,
s.131.
29 Kat. No: 10, 13, 16.
30 Kat. No: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 24.
31 Kat. No: 9, 11, 12, 21, 22, 32, 33, 35
24
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Mezar taşları üzerinde yer alan yazılar, hat sanatı açısından olduğu kadar
sanat tarihi, bilgiler açısından da kültür ve edebiyat tarihimizi ilgilendirmekte ve
önemli bir yere sahiptirler. Etnoğrafik ve tarihi belge niteliği taşıyan bu taşlar;
tarih, sosyoloji, edebiyat ve ilahiyat gibi bilim dallarının da ilgi alanına
girmektedir.32
Hazire’deki 25 kadın mezar taşından en erken tarihli olanlar; 1451-1481
yılları arasına tarihlenen 2 nolu mezar taşı.33 En geç mezar taşı ise H.1301
(M.1884) yılına tarihlenen 22 nolu mezar taşıdır.
Mezar taşı kitabelerindeki konular 1. Yakarış, 2. Dua, 3. Kimlik, 4. Dua
İsteme, 5. Tarih olmak üzere beşe ayrılmaktadır.34
Osmanlı resmi belgelerinde yakarış ifadesi olarak genellikle, "Hû" yani "O
(Allah)" ifadesi kullanılmıştır35. Mezar taşı yazılarında "Hû" ile birlikte kullanılan
Allah'ın en güzel adları vardır. Mezar taşı yazılarında Allah'ın "el-baki (ebedi), elhayy (diri), el-hallak (yaratan)" sıfatları en yaygın kullanılanlarıdır. Taşlarda en
yaygın görülen "serlevha" olarak da tanımlanan başlangıç36 ifadeler ise "Hüve'lbâki, Hüve'lHayyül bâki, el-bâki ve Hüve'l-hallakü'l-bâki" dir.37
İncelemiş olduğumuz mezar taşlarında başlangıç ya da yakarış ifadesi
olarak 1'inde (Kat. No: 5) "Ya Gaffâr Ya Gafûr", 5'inde 38 "Hüve'l Bâkî ", 2’sinde39
"El Hükmü Lillâh", 1'inde (Kat. No: 24) "Ya Âlim", ifadeleri yazılmıştır. 14
örnekte40 ise başlangıç ya da yakarış ifadesi yer almaz.
Dua ifadesi olarak 7 örnekte41 "merhume", 13 örnekte42 "merhûme ve
mağfûre" ifadeleri yazılmış, 4 örnekte43 ise hiçbir ifade kullanılmamıştır.
Mezar taşlarında kalıp şeklinde yazılan duaların yanı sıra meslek gibi
belirleyici unsurların işlendiği de görülmektedir. Kitabelerde "hatip, imam, hafız,
Saray-ı Atik Pazar başısı, bekçi, bekçi hademelerigibi meslek sahiplerinin
Faruk Karaca, "Mezar Taşlarına Yansıyan Şekliyle Türk Kültüründe Hayat ve Ölümle İlgili Bazı
Değerlendirmeler", İslami Araştırmalar Dergisi, C.14, S. 3-4, Ankara, 2001, s. 501-502.; Sedat Veyis,
Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara, 1971, s.107-108.
33 F.İsmail Ayanoğlu, a.g.m., s.198-199.
34 Hans Peter Laqueur,a.g.e.,s.80.
35 Gazanfer İltar, Giresun İli Sahil Şeridindeki Osmanlı Mezar Taşları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara, s.393.
36 Hüseyin
Muşmal-İbrahim Kunt-Mustafa Çetinaslan, "Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey
Külliyesindeki Türbelerde Yer Alan Mezar Taşları", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, S.35, Konya, 2014, s.207.
37 Hans Peter Laqueur,a . g. e . , s.82-83.
38 Kat. No: 12, 15, 19, 21, 22.
39 Kat. No: 14, 17.
40 Kat. No: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25.
41 Kat. No: 3, 4, 7, 9, 10, 13, 16.
42 Kat. No: 1, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24.
43 Kat. No: 6, 19, 23, 25.
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isimlerinin belirtilmiş olması dikkat çekicidir.
Bunların yanı sıra mezar taşlarında çeşitli lakaplar ve unvanlar da
kullanılmıştır. 4'ünde44 "Hatun", 5'inde45 "Kadın", 12'sinde46 "Hanım" lakapları
vardır. 3'ünde47 ise lakap yer almaz. Kullanılan unvanlar arasında açık bir
kronolojik sıralama çıkmamakta, bununla birlikte kişilerin sosyal konumları
arasında bir derece farkı olması ihtimali güçlenmektedir.48 Bunların dışında
akrabalık bağlarını gösteren "kerimesi, zevcesi, halilesi, validesi" gibi isimler yer
almıştır.49 Kadın ismi olarak da 4'ünde50 "Fatma", 3'ünde51 "Ayşe", 3'ünde52
"Hatice", 2'sinde53 "Havva", 2'sinde54 "Zübeyde", 2'sinde55 "Şerife", 2'sinde56
"Habibe", 1'er örnekte de Rukiye (Kat. No: 6), Saliha (Kat. No: 9), Münevver (Kat.
No: 12), Emine (Kat. No: 22), Lütfi (Kat. No: 23) isimleri yazılıdır.
Mezar taşlarının çoğunda ölen için dua istendiği çeşitli Fatiha
ibarelerinden anlaşılmaktadır. Haziredeki taşların 4'ünde57 "Ruhiçün Fatiha",
1'inde58 "El-Fatiha", 3'ünde59 "Ruhuna El-Fatiha", 8'inde60 "Ruhiçün El-Fatiha",
2'sinde61 "Ruhuna Fatiha", 1'inde (Kat. No: 15) "Bi-hürmeti'l Fatiha", 1'inde (Kat.
No: 17) "RuhiçünLillahi'l Fatiha", 1'inde (Kat. No: 23) "RızaenLillahiTeâla ElFatiha" ifadeleri yazılıdır.
İncelenen taşların kitabelerden 1 örnekte, mezarda iki şahsın yattığı ifadesi
kullanılmıştır. 18 numaralı taşın kitabesinde "Gafur Fatımatu'z Zehra Hanım ve
Kerimesi Valide Hanım'ın Ruhlar ıçün Fatiha" ifadeleri vardır.
Çalışmadaki mezar taşlarında tarihler, genellikle sadece yıl olarak
verilmiştir. 7 örnekte ise ay, gün ve yıl beraber yazılmış ve ebced hesabı
kullanılmıştır.62
Kat. No: 3, 14, 17, 23.
Kat. No: 4, 8, 11, 12, 15.
46 Kat. No: 5, 6, 7, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25.
47 Kat. No: 1, 9, 10.
48 Şerife Tali, "Kayseri\Gesi Mezarlığı Mezar Taşları Üzerine Bir Değerlendirme", Atatürk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S.49, Erzurum, 2013, s.387.
49 Kat. No: 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
50 Kat. No: 14, 18, 19, 24.
51 Kat. No: 4, 16, 25.
52 Kat. No: 5, 11, 20.
53 Kat. No: 7, 8.
54 Kat. No: 10, 13.
55 Kat. No: 13, 21.
56 Kat. No: 15, 17.
57 Kat. No: 3, 13, 18, 22.
58 Kat. No: 7.
59 Kat. No: 4, 9, 11.
60 Kat. No: 5, 6, 8, 10, 12, 19, 20, 21.
61 Kat. No: 14, 25.
62 Kat. No: 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22.
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Genç yaşta ölen için ölüm nedeni belirtilmeden "On yedi yaşımda eyledim
terk-i cihan” gibi ibare ile mezar sahibinin genç yaşta öldüğü belirtilmiştir.63Bazı
örneklerde ise hastalık ismi verilmeden de ölüm sebepleri belirtilmiştir. "Akibet
bulmayan derdine derman, Bir acaib derde düştüm olmadı def-i imkan”64
ifadeleri gibi.
Mezar taşlarındaki kitabelerde sıklıkla kullanılan ifadeler şablonları
çıkartılarak yapılmakta sanat değeri taşıyanlar özel siparişlerle hazırlanmaktadır.
Buna rağmen mezar taşlarındaki konuların bu kadar zengin olması arz talep
nedeniyle ilişkilidir.65 Mezar taşı yazılarında ölüm ve hayatla ilgili duygu,
düşünce ve inançlar değişik ifade biçimleri ile anlatılmıştır.66 Bu ifadelerin bir
kısmı daha önceden kaleme alınmış, bir kısmı insanların kendi mezar taşları için
yazdıkları birçok nazım ve nesirdir. Ayrıca hayattayken kendi mezar taşına neler
yazdırmak istediklerini belirten, mezar taşını veya kalıbını önceden hazırlatan
birçok insan bulunmaktadır.67
Mezar taşı kitabeleri üzerinde tarih bulundurma, Türk-İslam tarihi
boyunca devam etmiştir.68 Ebcet hesabı, tarih olarak kitabelerde sıklıkla
kullanılmıştır. Her harfe bir rakam değeri vermek suretiyle tarih düşürme
anlamına gelen ebcet hesabının kaynağı İbrani alfabesine dayanmaktadır.
Özellikle İstanbul'daki mezarlıklarda tarihi ebcet hesabıyla yazılmış mezar taşı
örneklerine rastlanır.69
İncelenen mezar taşlarının tamamının dili Türkçe'dir. Mezar taşlarında
16.yy.'a kadar genellikle Arapça olarak yazılan kitabe metinleri zamanla Türkçe
‘ye dönüşmüştür.70
İncelemiş olduğumuz mezar taşlarında sülüs, ta'lik, nesih olmak üzere 3
farklı yazı tipi kullanılmıştır. 9 mezar taşında sülüs71, 5’indeta'lik72, 11’inde nesih73
yazısı yer alır.
Kat. No: 19.
Kat. No: 4, 19.
65 Hans Peter Laqueur,a . g. e . , s.128.
66 Hüseyin Muşmal- Mustafa Çetinaslan, "Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları",
TurkishStudies, C.8, S.7, Ankara, 2013, s.329.
67 Mehmet Zeki Kuşoğlu, Mezar Taşlarında Hüve'l Bâki (Mezarlarımız), İstanbul, 1984, s.22.
68 Abdulhamit Tüfekçioğlu, "Türk- İslam Dönemi Türbe ve Mezar Taşı
Kitabelerinde Tarih
İbareleri", Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, İstanbul,
1999, s.401.
69 İsmail Yakıt, "Vefat Tarihlerinde Ebced ve Anlam Sanatı", Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü
ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, İstanbul, 1999, s.405-417.
70 Uğur Derman, "Mezar Kitabelerinde Yazı Sanatımız", Turing Otomobil Kurumu Belleteni, S.49\328,
İstanbul, 1975, s.37-38.
71 Kat. No: 4, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 24, 25.
72 Kat. No: 5, 19, 20, 21, 23.
73 Kat. No: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18.
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Ta'lik hattın, Fatih döneminden itibaren kullanılmaya başlandığı, 18.
yy.'dan itibaren de mezar taşlarında daha yaygınlaştığı bilinmektedir. Ta'lik yazı,
tüm harfleri kavisli, eğimli ve kıvrımlı bir yazı çeşididir. 74
Sülüs yazının 7. yy.'da, Emeviler döneminde ortaya çıktığı kabul
edilmektedir. Her harfin altıda dördü düz, altıda ikisi ise yuvarlak olan bir yazı
çeşididir.75 Kalın ve iri bünyeli olan bu yazıda, kalem kalınlığının ve harf iriliğinin
bir sonu bulunmadığı için kitabelerin her biri farklı boyuttadır.76
4. Sonuç
Mezarlar iki dünya arasında bir kapı olarak görülmüş, dünyaile ahiretin
kavşak noktası olarak sayılan mezarlıklar yapılmıştır. İçerisindeki mezar yapıları
ile bir tarih ve sanat merkezi haline gelmiş olan bu mekânlar, barındırdığı manevi
atmosfer ve dinimiz açısından gösterilen değerdendolayı önemini hep
korumuştur.77
Çevrenin ve dönemin inançlarının, sanat geleneklerinin, iktisadi ve sosyal
şartlarının ortak ürünü olan mezar taşları bünyesinde bulundurduğu yazı ve
süsleme kompozisyonlarıyla, sanat tarihi başta olmak üzere birçok bilim dalına
kaynaklık eder. Taşlar döneminin sanat zevkini, tarihini ve kültürünü yanı sıra,
bulunduğu yerin, askeri, sosyal, kültürel, dinsel, ekonomik ve ticari durumlarını
öğrenmede verdiği bilgiler nedeniyle de oldukça önem taşımaktadır.78
Rum Mehmed Paşa Cami Hazinesi’ndekikadın mezar taşları ile ilgili
yapılan araştırmadaFatih dönemine (1451-1481)79 ait olan taşlar tespit edilmiş,
farklı tiplerde şekillenmiş genellikle sade örneklerdir. Mezar taşlarında yoğun
olarak kullanılan ikonografik anlamların yüklendiği dini kaynaklı çeşitli
motiflerin (Selvi, hurma, nar, gül, asma dalı gibi) buradaki taşlarda uygulandığı
görülmektedir. Mermer malzemenin yanı sıra taş malzemenin de kullanıldığı
mezarlar, XVII-XIX yy. aralığına tarihlenen kitabelere sahiptir.
En önemli bezemesi üzerindeki yazıtları olan taşlarda, kullanılan
malzemenin kalitesi ile de bağlantılı olarak tahribat fazla değildir. Bu tarihi
belgelerin korunabilmesi için özellikle hazirenin bulunduğu çevredeki halk
Ali Alparslan, Ünlü Türk Hattatları, Ankara, 1992, s.19.
Hüsrev Subaşı, Yazıya Giriş, İstanbul, 1987, s.11.; Ali Alparslan, Ünlü Türk Hattatları, Ankara,
1992, s.8.
76 Mahmut Bedrettin Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, Ankara, 1983, s.114.; Recep Gün- Eyüp
Nefes, “Çarşamba Kurdahmetli Köyü Mezarlığındaki Tarihi Mezar Taşları”, Dinbilimleri
Akademik Araştırma Dergisi, C.11, S.2, Samsun, 2011, s.156.
77 Feray, Besni Mezar Taşları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Konya, 2008, s.10.
78 Faruk Karaca, "Mezar Taşlarına Yansıyan Şekliyle Türk Kültüründe Hayat ve Ölümle İlgili Bazı
Değerlendirmeler", İslami Araştırmalar Dergisi,14 (3-4), Ankara, 2001, s.501.
79 F. İsmail Ayanoğlu, a.g.m., s.193-208.
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bilinçlendirilmeli ve konuyla ilgili farkındalık oluşturulmalıdır.
Bu hazirede sosyal sınıf olarak üst kademede olan kişilere veya onların
ailelerine ait taşlar olduğu, yüzeylerindeki hat ve işçiliklerinden tespit edilebilir.
Bununla birlikte taşların sade olması da mezar taşı yapma geleneğini devam
ettiren, gösterişten uzak mütevazı örnekler olduğunun bir kanıtıdır.
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DENİZLİ BABADAĞ’DAKİ OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI
Sedat SOYALP*
ÖZET
Tarihimiz açısından önem arz eden mezarlıklar aynı zamanda geçmiş
tarihimizin de birer belgesi niteliğindedir. Yapıldıkları dönemin özellikleri
hakkında ipuçları veren mezar taşlarıyla Anadolu’nun birçok farklı yerinde
karşılaşmak mümkündür. Bu merkezlerden biride Denizli Babadağ mezarlığıdır.
Bu çalışma ile birlikte Babadağ Merkez mezarlığında bulanan Osmanlı mezar
taşlarının Sanat Tarihi disiplinine uygun olarak tanıtılması amaçlanmıştır.
Araştırmalarımız neticesinde Babadağ mezarlığında 500 civarı Osmanlı
mezar taşı tespit edilmiştir. Bu mezar taşları içerisinde farklı yüzyıllara denk gelen
eserlerin, kitabe, içerik ve süsleme programları göz önünde bulundurularak
sıralama yapılacaktır. Epigrafik çözümlemesi yapılan bu taşların hicri tarihleri
esas alınacaktır. İncelenen taşlar biçim ve süsleme özellikleriyle benzer nitelikler
göstermektedir.
Araştırmalar sonucunda mezar taşlarının bir kısmının kırıldığı, bir
kısmınınsa seyyar vaziyette olduğu gözlemlenmiştir. Babadağ’daki mezar
taşlarının İstanbul, Bursa, Manisa gibi şehirlerde yer alan mezar taşları kadar
bezemeli olmadığını, işçilik ve sanatkârlık yönünden de geride kaldığını söylemek
mümkündür.
Bu çalışmayla birlikte Denizli Babadağ Mezarlığı gibi önemli bir mezarlık
alanındaki 12 mezar taşı bilim dünyasına tanıtılarak gerekli düzenleme ve koruma
faaliyetlerinin yapılmasının önemine atıfta bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Denizli, Babadağ, Osmanlı, mezar taşı, kitabe,
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OTTOMAN EMPIRE PERIOD GRAVESTONES IN DENİZLİ, BABADAĞ
The graveyards that are important in terms of our history are at the same
time one of the records of our history. It is possible to come across gravestones
which give clues about the period that were bulit, in many parts of Anatolia. One
of these destinations is Denizli Babadağ graveyard. Together with this study, it is
aimed that Ottoman gravesstones found in Babadağ central graveyard will be
presented in accordance with Art History Discipline
Through our searchs in Babadağ graveyard we found around 500 Ottoman
gravestone. Among these gravestones, ordering will be done taking into
consideration of different period monuments' epitaph, context, and ornament
programs. These stones' whose epigraphic analysis are done, hegira era will be
taken into consideration. Analyzed stones have the same qualification in terms of
shape and ornament features.
Through all researchs it is found out that some of the gravestones were
broken and some of them were in mobile condition. It is possible to say that
gravestones in Babadağ were not ornamental as the ones in Istanbul, Bursa,
Manisa, and were behind of those in terms of labour and artistry
Together with this study, the importance of necessary arrangement and
protection's necessity will be signified by introducing the 12 imporant gravestones
that are around Denizli Babadağ graveyard to the science world.
Keywords: Denizli, Babadağ, Ottoman, Graveyard, Epitaph
1. Giriş
Mezarlar, bulundukları coğrafyanın dini, kültürel, sosyal, siyasi askeri ve
sanat anlayışlarından izler taşır. Bu gibi nedenlerden ötürü mezar yapıları geçmişi
aydınlatan bir malzemedir. Tarihe ve tarih yazıcılarına her konuda ışık
tutmaktadır. Tarihin tozlu sayfalarının vazgeçilmezlerinden olan mezar yapıları
sürekli olarak güncelliğini korumakta araştırmacılara çeşitli konularda kaynak
çıkarmaktadır. Mezar yapılarının kalıcı malzemeden inşa edilmesi de bir mezar
yapısının 1000’lerce yıl sonrasına kalmasını sağlamaktadır. Yazılı belgelerin
bulunmadığı zamanlarda mezar kalıntıları sağlam kaynak malzemesi olmuştur.
Dünya coğrafyasında bunun birçok örneğiyle karşılaşmaktayız. Hun kurganları,
Göktürk mezar anıtları, Ahlat mezar taşları örnek mahiyetindedir. Her kazıyla
çıkarılan mezar taşları tarihin seyrini değiştirirken, araştırmacıları da farklı
dünyalara götürebilmektedir. Osmanlı mezar taşları bu kapsamda değerlendirilir.
Dönemin edebiyat dili, sanat anlayışı, demografik yapısı ve taş işçiliğine birebir
şahitlik yapmaktadır. Kullanılan malzemenin ekseriyetle mermer olması yapıların
gelecek yüzyıla kalmasını sağlamıştır. Anadolu coğrafyasında, İstanbul, Edirne,
Bursa, Manisa, Amasya, Şanlıurfa’da binlerce şaşaalı örneğini görmek
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mümkündür. Denizli Babadağ yöresinde de Osmanlı mezar taşlarının yüzlerce
örneği mevcuttur; fakat yöredeki taşlar bezeme ve işçilik yönüyle sade olup, basit
bir işçilikle yapılmıştır. Her geçen gün giderek yozlaşan ve kendi değerlerinden
uzaklaşan toplumumuz maddi ve manevi değerlerine yabancılaşmaktadır. Bu
çalışmayla her geçen gün kaybolan tarihi abidelerle ilgili bilgilere yer verilerek
tarihin tozlu sayfalarına gidilecektir.
2. Babadağ İlçesi
Babadağ Denizli’ye bağlı bir ilçedir. Menderes ovası kenarında yükselen
dağlardan birisi olan ve deniz seviyesinden 2508 metre yükseklikteki Babadağ’a
yaslanan yamaçlar üzerine kurulmuştur.2 Bugünkü ismine esas teşkil eden 2.308
m yükseklikteki dağın Sarayköy ovasına bakan kuzey yamacında yer elan
Babadağ, bugün 10 köyün bağlı bulundu bir ilçe merkezi durumundadır. 1987
öncesinde Sarayköy kazasına bağlı bir bucak merkezi konumunda bulunan
kasabanın bir iskân yeri olarak bu durumunun XIX. Yüzyılda şekillendiği
anlaşılmaktadır.3
Roma imparatorluğu Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldıktan sonra Babadağ bir
süre Bizans’ın elinde kalmıştır. Bizans döneminde de Roma dönemindeki
özelliklerini korumuştur. Türklerin Anadolu’ya gelmesinden sonra Babadağ bir
Türk yurdu olmuştur.4 Kadı nahiyesi 1528 tarihli tapu defterinde köy olarak
geçmektedir. “Kadı”, “Korucu köy”, “Dibek” adlarıyla geçen köyün, bugünkü
“Babadağ” ilçe merkezinin esasını teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Yakın tarihli
kaynaklarda “Kadıköy“, “Beşikkaya”, “Kadılar Yeri” ve “Sülüklü Köy” adları
tadır.5
19. yüzyıl temettuat defterlerine göre yörede tarihten günümüze ulaşan
beşeri ve iktisadi bir geleneğin olduğu anlaşılmıştır. 1840’lı senelerde tarihteki
adıyla Kadıköy’de 12 mahallede 693 Müslüman, 4 Rum olmak üzere 697 hane
bulunduğu ve tahmini 3845 kişinin yaşadığı anlaşılmaktadır. Mahallelerin hepsini
değerlendirdiğimiz zaman 29 meslek çeşidinin varlığı, çok canlı ve hareketli bir
sosyal iktisadi hayatın varlığına işaret ettiği gibi, teşkilatlı bir cemiyet yapısı ile de
karşıya karşıya olduğumuz çıkmaktadır. Meslekler içinde en fazla tercih edilen “
çulha” yani dokumacılıktır. Toplam nüfusun % 59,49’u doğrudan bu iş kolu ile
uğraşmaktadır. Meslekler içinde ikinci sırayı “ırgat” almaktadır. Üçüncü sırayı
2
3

4

5

İstanbul’da İkamet Eden Babadağlılar Albümü, Pamukkale Matbacılık, İstanbul 1998.
Turan, Gökçe, XVI. Yüzyılda Babadağ Köyü, I. Babadağ Sempozyumu Bildiri Metinleri. 1-2-3.
Aralık.
Tamer Türkmen Başer, Sosyo Kültürel Değerlerin Denizli Sanayi Kalkınmasındaki Etkileri Açısından
Örneği, ( Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gebze, 2000.
Tülin Çoşkun, Cumhuriyet Dönemi Denizli’nin İdari Tarihi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Denizli,2007.
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“tüccar”, dördüncü sırayı “pabuççu” almaktadır. Pabuççuların büyük bir kısmı
Rum’dur.6
Mehmet Ali Ünal Babadağ Mezarlığı ile ilgili şu ifadelere yer vermiştir:
Babadağ’ın girişindeki yolun alt kısmı, yolun üst tarafındaki ağaçlık yer musalla
taşının alt tarafındaki mahal olmak üzere mezarlık üç bölümden oluşur. Aslında
mezarlık bir bütündür ama 1940 senesinde yol geçirilmiş ve bölünerek bu şeklini
almıştır. Ayrıca I. Dünya savaşından önce kurulup 1950 tarihinde ortadan
kaldırılan bir kabristandan da söz edilir. Rivayetlere göre eskiden Rumların
Mezarlığı da şimdiki Jandarma Karakolu ile yolun alt tarafındaki mezarlık
arasında bulunan yamaçtır. Fakat şu anda Rum Mezarlığı diye bir mezarlık
yoktur. Mezarlık alanı 1991 senesinde sit alanı ilan edilmiştir.7
3. Türklerde Mezar Taşı Geleneği
“Arapça’da” ölünün gömüldüğü yer” anlamında kabr (çoğulu kubûr),
“kabirlerin bulunduğu yer” karşılığında makber veya makbere (çoğulu makâbir)
kelimeleri kullanılır. Türkçe’de kabirle eş anlamlı olan mezar ise kelimenin kök
anlamıyla da irtibatlı olarak özellikle ziyaret edilen önemli kişilerin kabirlerini
(ziyaretgâh) ifade eder.8 Türk Tarihi’nin başlangıcından beri Türkler’de ölü ve
mezar geleneğinin varlığı da bilinmektedir. Günümüze uzanan bu gelenek,
değişik dönemlerde farklılıklar göstermekle beraber ana hatlarıyla aynı anlayışın
devamlılığı söz konusudur. M.Ö. IV.-II. Yüzyıllardan “kurgan” adı verilen Türk
Mezarları, Moğolistan’ın Altay Dağları çevresinde XX. Yüzyılda yapılan arkeolojik
kazılarda bulunmuştur. Göktürkler de (M.S. VI.-VIII. yüzyıl) Şamanizm’i
benimsemişlerdi. Bir kişi öldüğünde kurgan şeklindeki mezarının üzerine büyük
bir taş “Bengü taş” dikildiğini ve etrafına da, bu kişinin hayatta iken öldürdüğü
düşman sayısı kadar “balbal” adı verilen, portre karakterinde heykellerin daire
biçiminde sıralandığını Orhun Yazıtları ile bugünkü kalıntılardan anlıyoruz.9
Karahanlılar zamanından itibaren Türklerin, yığınlar halinde İslamiyet’i
seçmeye başlamalarıyla mezar anlayışları ve değişme görülür. Ancak İslamiyet’i
seçen Türklerdeki mezar geleneğinin değişmesine rağmen, kişilerin
ölümsüzleştirilmesi düşüncesi silinmemiş, yaşadıkları bölgenin kültür ve inanç
şartlarından etkilenerek yeni mezarlar ortaya çıkarmışlardır. Büyük kişilerin
mezarlarını anıtlaştırılması Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklularda devam
6

7

8
9

Selahittin Özcelik, 19. yy. da Kadıköy’de Sosyal ve İktisadi Hayat. I. Babadağ Sempozyumu Bildiri
Metinleri, Basım Ajans, 1-2-3. Aralık 1999.
Mehmet Ali Ünal, Recep Zeybek, Mezar Taşlarıyla Babadağ Tarihi, I. Babadağ Sempozyumu Bildiri
Metinleri, Basım Ajans, 1-2-3. Aralık 1999.
Kürsat Demirci, “Kabir”, TDVİA, c. XXIV. İstanbul, 2001.
Gül Tunçel, Batı Anadolu Bölgesinde Cami Tasvirli Mezar Taşları, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 1989.
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etmiştir. Karahanlılar’dan itibaren türbe (kümbet) adı verilen mezar anıtları
yapılmaya başlanmıştır.10
Osmanlı mezar taşı denince şüphesiz akla gelen ilk yer İstanbul’dur.
İstanbul Osmanlı yönetiminin başkenti, aynı zamanda kültürün edebiyatın da
merkezi idi. Şairleri hattatları, edebiyatçıları, taş oymacıları da diğer bölgelere
nazaran daha ileri bir seviyedeydi. Bunun doğal sonucu olarak birçok sanat
dalında olduğu gibi mezar taşları formlarının oluşturulmasında da, İstanbul
belirleyici rol oynamıştır. Burada oluşan mezar taşı kültürü XV. Yüzyıldan
itibaren başta Bursa ve Edirne olmak üzere Osmanlı imparatorluğunun egemen
olduğu tüm coğrafyaya model oluşturmuş ve bugün hala dimdik ayakta kalmayı
başarmıştır.11 Osmanlı mezar taşlarının Selçuklu ve Beylikler devri mezar taşlarına
göre en belirgin özelliği daha sade, ağır başlı ve formlarının net oluşudur.
Selçuklu taç kapılarında görülen ve mezar taşlarına yansıyan karmaşık, kavraması
güç ışık gölge dansı Osmanlı mezar taşlarında görülmez. Osmanlı mezar
taşlarında figüratif elemanlara da rastlanmaz. Buna karşın ölen kişinin kimliğini
belirten semboller kullanılmıştır.12Osmanlı mezar taşlarının insanı soyutlaştırarak
simgeleştirdiği yorumu kabul edilecek olursa, bu geleneğin Orta Asya Türk
Şaman geleneklerinden kaynaklandığını söylemek mümkün olur. Osmanlı mezar
taşları baş ve ayak tarafına dikilen 2 adet şahide ve lahit denilen üçüncü bir
kısımdan meydana gelir.13
Osmanlı’da batılı anlamda bir heykel geleneği yoktur. Batıda en, boy ve
derinliği olan insan ve hayvan figürleri çalışmasına karşılık, Osmanlı’da özellikle
mimari unsurlarda çok farklı bezemelere sahip taş işçiliği kullanılmıştır. Bunun
yanında mezar taşı kitabeleri, taş işçiliği olarak çok zengin örnekler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Genelde kadın ve erkek mezar taşı olarak iki grupta
toplanan bu taşlar, kendi içinde de farklılıklar göstermektedir. Erkek mezar
taşlarında, sosyal statü gereği başlıkları çok çeşitlidir. Erkek mezar taşları başlık
taşımalarına karşılık, kadın mezar taşlarında daha çok kadın zarafetini yansıtan
çiçek motifleri bulunmaktadır. Kadın olsun erkek olsun bir mezar taşı kitabesinin
yapısı şu bölümlere ayrılabilir. Başlık ve Sembol, Serlevha, Kimlik, Dua, Tarih.14
Osmanlı mezar taşlarında, metin türü itibariyle, mensur ve manzum olmak üzere,
iki tür metin bulunmaktadır. Mensur metinler, “Hüve’l-Bâki”, (o, ebedidir.),
Recep Zeybek, Denizli Kabristanlığında XVIII. Ve XIX. Yüzyıldan Kalma Mezar Taşlarının Tahlili,
(Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İsparta, 2001.
11 Nidayi Sevim, Medeniyetimizin Sessiz Tanıkları, Kitap Dostu Yayınları, İstanbul, 2010.
12 Aslı Sağıroğlu, Arslan, Kayseri Zamantı Irmağı Çevresindeki Bezemeli Mezar Taşları, (Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2001.
13 Mehmet Mutlu, Siirt Mezar Taşları, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 2006.
14 Süleyman Berk, Zamanı Aşan Taşlar, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2006.
10
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“Hüve’l-Hay”, (O, diridir), “Hüve’l-Hallâku’l-Bâki”, (O, yaratandır, ebedidir.),
“Hüve’l-Hayyül Lâ yemût”, (O, ölümsüz, diridir.).15
1. Hacı Emin Zade Muhammed Emin Zevcesi Habibe’nin Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 1/25
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016-20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1124 M. / 1712-1713
Genel Özellikleri: Babadağ ilçe mezarlığının yukarı kısmında tadır.
Muhammed Emin’in Hanımı Habibe Hanım’a ait mezar yapısı baş şahidesinden
oluşmaktadır. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve günümüze sağlam bir şekilde
gelebilmiştir. Baş taşının serlevha kısmında ölüm tarihi ile birlikte Âh mine’l-mevt
hitabına yer verilmiştir. Babadağ mezarlığında tespit ettiğimiz en erken tarihli
mezar taşıdır. Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarda, erken tarihli olarak H. 1167
/ M. 1753 tarihli bir mezar taşı tespit edilmiştir. Araştırmalarımız da tespit
ettiğimiz taş geçmiş tarihte yapılan araştırmalardaki mezar taşlarından daha erken
tarihlidir.
Baş şahidesi 95 (yükseklik) x 39 (en alt) – 30 (en üst) x 7 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Üçgen bitkisel tepelikli taşın gövdesi dikdörtgen formlu olup
yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Baş taşının tepelik kısmı 3 tane çiçek ve
15 tane yaprak motifiyle bezenmiştir. Şahide iç yüzünde yer alan 7 satırlık
Osmanlıca kitabe, celi sülüs türünde, kabarma tekniğiyle diyagonal olarak
düzenlenmiş ve cetvellerle kartuşlara ayrılmıştır. En alt kısımdaki kartuşta Fatiha
ifadesine yer verilmiştir..
Kitabe Metni:
1. Âh mine’l-mevt! Sene 1124
2. Cihâna doymadı canım
3. Ecel yaktı garîbânım
4. Böyle emretmiş ihvanım
5. Hacı Emin Zade Muhammed Emin
6. Zevcesi Habibe Rûhuna
7. Fâtiha

15

Nidayi Sevim, Osmanlı Mezar Taşlarında Manzum Metinler, Kitap Dostu Yayınları, İstanbul, 2012.
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2. Mustafa Eyüp El-Hacı Halil’in Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 2/52
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016-20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1155 / M. 1742- 1743
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın güneyindeki yamaçta tadır. Naim
Kerimesi Ayşe Hanıma aittir. Mezar yapısı baş şahidesinden oluşmaktadır.
Mermer malzemeden inşa edilmiş ve günümüze sağlam bir şekilde gelebilmiştir.
Babadağ mezarlığında tespit ettiğimiz erken dönem mezar taşlarındandır. Baş
taşının serlevha kısmında sene ifadesi ile birlikte vefat tarihine yer verilmiştir.
Baş şahidesi 58 (yükseklik) x 24 (en alt) – 26 (en üst) x 3 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Üçgen taşın gövdesi dikdörtgen formlu olup yukarıdan aşağıya
doğru daralmaktadır. Baş taşının tepelik kısmı kırılmış, alınlık yüzeyinde de yer
yer karıncalanmalar görülmektedir. Şahide iç yüzünde yer alan 5 satırlık
Osmanlıca kitabe, celi sülüs yazı türünde, kabarma tekniğiyle diyagonal olarak
düzenlenmiş ve cetvellerle kartuşlara ayrılmıştır.
Kitabe Metni:
1. El-Merhûm
2. Mustafa Eyüp
3. El-Hacı Halil
4. Rûhîçûn El-Fatiha
5. Sene 1155
3. Merhûme Huri’nin Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 3/168
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016-20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1182 / M. 1768-1769
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın kuzeydoğusundaki yamacın
eteklerinde tadır. Mezar Merhume Huriye aittir. Mezar yapısı yalnız baş
şahidesinden oluşmaktadır. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve günümüze
sağlam bir şekilde gelebilmiştir. Babadağ mezarlığında tespit ettiğimiz başlık türü
farklı olan mezar taşlarındandır. Baş taşının alt satırından Fatiha ifadesi ile birlikte
vefat tarihine yer verilmiştir.
Baş şahidesi 60 (yükseklik) x 16 (en alt) – 18 (en üst) x 4 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Baş taşında dikdörtgen serpuş bulunan mezarın ayak taşı da
yoktur. Başlıklı taşın gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya doğru
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daralmaktadır. Baş taşı seyyar vaziyette olup, zemin yüzeyinde yer yer
karıncalanmalar görülmektedir. Şahidenin iç yüzünde yer alan kitabe, 3 sıra
halinde kabartmalı olarak hakkedilmiş yazı satırları düz olarak düzenlenmiş ve
satırlar arasında cetvellere yer verilmemiştir.
Kitabe Metni:
1. Merhûme
2. Huri Rûhuna
3. Fâtiha Sene 1182
4. Şilşan Oğlu Kerîmesi Merhûme Fatma’nın Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 4/61
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016 - 20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1214 / M. 1799 1800
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın kuzeydoğusunda, trafo yoluna yakın
bir mesafededir. Merhume Fatma’ya aittir. Mezar yapısı yalnızca baş şahidesinden
oluşmaktadır. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve günümüze sağlam bir şekilde
gelebilmiştir. Babadağ mezarlığında tespit ettiğimiz cami tasvirli tek mezar taşıdır.
Baş taşının serlevha kısmında Âh Mine’l-mevt yakarışına, son satırda ise sene
ifadesi ile birlikte vefat tarihine yer verilmiştir.
Baş şahidesi 81 (yükseklik) x 23 (en alt) – 31 (en üst) x 7 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Cami tasvirli bir mezar taşıdır. Tepelik kısmı alttan bir yatay
silmeyle ayrılmıştır. Tepelik kısmında kompozisyonu sol tarafta mimari unsurlar
ile sol tarafta bitkisel süslemeler oluşturmaktadır. Kademeli olarak yükselen cami
tek kubbeli ve tek minarelidir. Kubbe çizgilerle dilimler ayrılmış ve üzerinde bir
âlem vardır. Camini sol tarafında yer alan tek şerefeli minarenin üst kısmı
kırılmıştır. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya doğru
daralmaktadır. Başı taşının genel olarak karıncalandığını söylemek mümkündür.
Şahide iç yüzünde yer alan 5 satırlık Osmanlıca kitabe, celi sülüs yazı türünde,
kabartma tekniğiyle diyagonal olarak hakkedilmiş ve cetveller yardımıyla satırlar
kartuşlara ayrılmıştır. Bugünkü durumu ise yerinden sökülmüş ve seyyar
vaziyettedir.
Kitabe Metni:
1. Âh min’el-mevt!
2. Şilşan Oğlu
3. Kerîmesi Merhûme Fatma
4. Rûhuna Fâtiha
5. Sene 1214
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5. Ali İmam Oğlu Hacı İbrahim Kerîmesi Fatma’nın Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 5/71
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016 - 20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1310 / M. 1892 -1893
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın güney doğusunda, istinat duvarının
karşısındadır. Mezar taşı Hacı İbrahim Kerimesi Fatma’ya aittir. Mezar yapısı
yalnız baş şahidesinden oluşmaktadır. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve
şahidesi sağlam olarak günümüze gelebilmiştir. Başlık türü bitkisel tepelikli
başlıktır. Tepelik bölümünün merkezinde bir vazodan çıkan akantus yaprakları,
yukarı ve iki yandan kıvrımlar yaparak aşağı sarkmaktadır. Serlevha kısmı
yuvarlak kemerle tepelik kısmından ayrılmıştır. Serlevha kısmında sene ve tarih
ifadesi ile birlikte Âh mine’l-mevt yakarışına yer verilmiştir..
Baş şahidesi 92 (yükseklik) x 23 (en alt) – 26 (en üst) x 7 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya
doğru 3 cm kadar daralmaktadır. Şahide iç yüzünde yer alan 7 satırlık Osmanlıca
kitabe, celi sülüs yazı türünde, kabartma tekniğiyle diyagonal olarak hakkedilmiş
ve cetveller yardımıyla satırlar kartuşlara ayrılmıştır. Yazı tüm satırlarda aynı
incelik ve esneklikle yazılmıştır. Baş şahidesi çok parlaktır. Tepeliğin kenarları bol
miktarda karıncalanmıştır. Bugünkü durumu ise; mezarlık alanında sağlam
vaziyettedir.
Kitabe Metni:
1. Âh Min’el-Mevt! Sene 1310
2. Bağ-ı gülşende bir gonca iken
3. Bâd-ı ecel eyledi beni hazân
4. Bir gül-i zîbâda nâzenîn iken,
5. Hak beni eyledi hak ile yeksân
6. El-merhûme ve’l-mâğfur leha
7. Ali İmam Oğlu Hacı İbrahim
8. Kerîmesi Fatma Rûhuna Fâtiha
6. Mollalardan Hacı İsmail Kerîmesi Fatma’nın Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 6/83
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016 - 20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1310 / M. 1892-1893
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Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın güney doğusunda, istinat duvarına
20 m. uzaklıktadır. Mezar taşı Hacı İsmail Kerimesi Fatma’ya aittir. Mezar yapısı
yalnız baş şahidesinden oluşmaktadır. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve
geriye yatık vaziyettedir. Başlık türü bitkisel tepelikli başlıktır. Tepelik
bölümünün merkezinden iki yana sarkan gül ağacı yukarıda ve yanlarda
kıvrımlar yaparak aşağı sarkmaktadır. Orta kısımda ayrıca boynu bükülmüş iki
gül ile bir lale motifine yer verilmiştir. Serlevha kemeri kuşak boyunca sarmaşıkla
dolanarak farklı bir üslup oluşturmuştur. Serlevha kısmında sene ve tarih ifadesi
ile birlikte yakarış ifadesine yer verilmiştir. Ters gül ve lale bezemelerinden
meyyitin bayan olduğu ve erken yaşta vefat ettiği anlamı çıkmaktadır.
Baş şahidesi 98 (yükseklik) x 31 (en alt) – 35 (en üst) x 7 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya
doğru 4 cm kadar daralmaktadır. Şahide iç yüzünde yer alan 7 satırlık Osmanlıca
kitabe, celi sülüs yazı türünde, kabartma tekniğiyle diyagonal olarak hakkedilmiş
ve cetveller yardımıyla satırlar kartuşlara ayrılmıştır. Yazı satır nizamına uygun
olarak istiflenmemiştir. Şahide yüzeyinde yer yer karıncalanmalar görülmektedir.
Mezarlık alanındaki heyelana maruz kalmıştır.
Kitabe Metni:
1. Âh min’el-mevt! Sene 1310
2. Kim ki beni rahmet ile yad ede
3. Dü cihanda onu Mevla şadide
4. Mollalardan Hacı İsmail Kerîmesi Fatma
5. Rûhuna Fâtiha
7. Ashap Zade Hâcı Hâfız Ahmet Efendi’nin Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 7/8
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016 - 20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1317 M. 1899-1900
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın güney batısındadır. Ashap Zade
Hacı Ahmet Efendi’ye aittir. Mezar yapısı yalnız baş şahidesinden oluşmaktadır.
Mermer malzemeden inşa edilmiş ve baş şahidesi sağlam olarak günümüze
gelebilmiştir. Başlığı yerinden sökülmüştür. Serlevha ifadesi boyun kısmına
yerleştirilmiştir. Serlevha kısmında sene ve tarihe yer verilirken alt satırda yakarış
ifadesine yer verilmiştir.
Baş şahidesi 108 (yükseklik) x 30 (en alt) – 29 (en üst) x 6 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya
doğru 1 cm kadar daralmaktadır. Şahide iç yüzünde yer alan 5 satırlık Osmanlıca
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kitabe, celi sülüs yazı türünde, kabartma tekniğiyle düz olarak hakkedilmiş ve
cetveller yardımıyla satırlar kartuşlara ayrılmıştır. Yazılar satır nizamına uygun
olarak istiflenmemiştir. 4. Satırdaki yazılar sıkışık olarak gelişigüzel bir şekilde
yerleştirilmiştir. Şahidenin gövde kısmında yer yer oksitlenme görülmektedir.
Mezarlık alanında seyyar bir vaziyettedir.
Kitabe Metni:
1. Hüve’l Baki Sene 1318
2. Genç iken dar-ı fenaya eyledi azm-i beka
3. Validene sabırlar vere o bariyi Huda
4. Baban hasretiyle ah edip eyler figan
5. Eylesin cennette huri ve gılmanla
6. Ashap Zade Hâcı Hâfız
7. Ahmet Efendi Rûhuna Fâtiha
8. Hacı Halil’in Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 8/74
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016- 20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1317 / M.1899-1900
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın güneydoğusunda istinat duvarının
karşısındadır. Hacı Halil’e aittir. Mezar yapısı yalnız baş şahidesinden
oluşmaktadır. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve baş şahidesi sağlam olarak
günümüze gelebilmiştir. Başlık türü düz sarıktır. Başlığın sarık kısmı bitkisel
motiflerle bezenmiştir. Serlevha kısmı düz bir silmeyle gövdeden ayrılmaktadır.
Serlevha kısmında sene ve tarih ifadesi ile birlikte yakarış ifadesine yer verilmiştir.
Baş şahidesi 80 (yükseklik) x 31(en alt) – 37 (en üst) x 10 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya
doğru 6 cm kadar daralmaktadır. Şahide iç yüzünde yer alan 7 satırlık Osmanlıca
kitabe, talik yazı türünde, kabartma tekniğiyle diyagonal olarak hakkedilmiş ve
cetveller yardımıyla satırlar kartuşlara ayrılmıştır. Satırlar arasında herhangi bir
uyumsuzluk yoktur. Sanatkâr kalemini tüm satırlarda aynı ustalıkla kullanmış ve
başarılı bir istif gerçekleştirmiştir. Şahidenin ilk iki satırı ile tepelik kısmında
oksitlenmiştir. Mezarlık alanında sağlam vaziyette olan şahide gelişigüzel bir
şekilde dikilmiştir.
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Kitabe Metni:
1. Sene 1317
2. Beni kıl mağfiret ey Rabbi Yezdan
3. Çün arşu azam nuru Kur’an
4. Gelip kabrimi ziyaret eden ihvan
5. İdeler ruhumu bir Fatiha ihsan
6. El-Merhum Bayram Ağanın Hacı
7. Halil Rûhuna Fâtiha
9. Ashap Zade Hacı Abdullah Kerimesi Vesile’nin Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: / 9
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016-20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1319 / M. 1901-1902
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın güneyinde istinat duvarının
karşısındadır. Mezar Ashap Zade Hacı Abdullah Kerimesi Vesile’ye aittir. Mezar
yapısı yalnız baş şahidesinden oluşmaktadır. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve
baş şahidesi sağlam olarak günümüze gelebilmiştir. Başlığı türü üçgen dilimli
tepeliktir.
Baş şahidesi 95 (yükseklik) x 24 (en alt) – 25 (en üst) x 10 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya
doğru 1 cm kadar daralmaktadır. Şahide iç yüzünde yer alan 7 satırlık Osmanlıca
kitabe, celi sülüs yazı türünde, oyma kabartma tekniğiyle düz olarak hakkedilmiş
ve satırlar kartuşlara ayrılmıştır. Yazının kompozisyonunun tümünde kötü bir
istif söz konusudur. İşçilik ve yazı ustalığı kötüdür. Sanatkar harflerin ve satırların
hakkını verememiştir. Şahidenin gövde yüzeyi temiz olup mezarlık alanında
sağlam vaziyettedir.
Kitabe Metni:
1. Hüve’l- Baki Sene 1319 Mart
2. Ala ya eyyuhel ihvan
3. Bi-hakkı arşı azam nuru Kur’an
4. Gelip kabrimi ziyaret eden
5. Eylesin ruhuma bir Fatiha ihsan
6. El-Merhum Ashap Zade Hacı Abdullah
7. Kerimesi Vesile Ruhuna Fatiha
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10. Kadıköylü Kabri Hazım Hacı Ahmet Efendi’nin Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 10/171
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016-20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1326/ M. 1908-1909
Genel Özellikleri: Aşağı mezarlıkta, yol kenarındadır. Kadıköylü Kabri
Hazım Hacı Ahmet Efendi’ye aittir. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve yalnız
baş şahidesi sağlam olarak günümüze gelebilmiştir. Başlık türü üçgen dilimli
bitkisel tepeliktir. Serlevha kısmında sene, tarih ifadesi ile birlikte yakarış
ifadesine yer verilmiştir. Serlevha kısmı çapraz sarıkla bezenmiştir. Babadağ ilçe
mezarlığındaki en abidevi mezar taşıdır.
Baş şahidesi 216 (yükseklik) x 36 (en alt) – 54 (en üst) x 13 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya
doğru daralmaktadır. Şahide iç yüzünde yer alan 12 satırlık Osmanlıca kitabe, rika
yazı türünde oyma kabartma tekniğiyle diyagonal olarak hakkedilmiş ve cetveller
yardımıyla satırlar kartuşlara ayrılmıştır. Yazı kompozisyonun tümünde aynı
nizam esas alınmıştır. Satırlarda kelime dağılımında, yazıların büyüklük,
küçüklük oranlarında uyum söz konusudur. Baş şahidesi 3 yönden bitkisel
kuşakla çevrelenmiş, alt kısımda daire şeklinde devam eden süsleme kuşağı
serlevha kısmında sonlanmaktadır. Serlevha kısmı dilimlere ayrılmış, orta
kısmındaki çapraz sarığın köşelerinde, bayrak motifi görülmektedir. Tepeliğin sağ
ve sol kenarları s-c kıvrımlarıyla bezenmiş, üst kısım ise dilimlere ayrılmıştır. Orta
kısım ve yanlarda gül motiflerine yer verilmiştir. Ortadaki gül ters vaziyettedir.
Gül demetinin sapı bir papyonla tutturulmuştur. Taş işlenmesinde büyük bir
ustalık görülmektedir. Taşın işlenmesinde üç boyutluluk, perspektif, gerçeklik
görülmektedir.
Baş taşının arka yüzeyinde de bitkisel motiflere yer verilmiştir. Taş 3
tarafında bir kuşak şeklinde devam eden süslemeler, tepelik kısmında ise dilimli
bir tepelikle son bulmaktadır. Baş taşının arka yüzeyinin, orta kısmındaki
kandilden çıkan 3 meyve motifi, taşın tepelik kısmına doğru küçülmektedir. Kadı
Hazım’ın mezarının baş taşı sağlam vaziyette iken ayak taşının yerinden
söküldüğü anlaşılmaktadır.
Kitabe Metni:
1. Hüve’l-Baki
2. Kabri Hazım Hacı Ahmet Efendi budur
3. Geçmesin bir Fatiha etmeksizin ihvânı din
4. Pîr-i Kâmil sene-i altmış beşde Kadıköylüdür
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5. Zühtü takvada bulup ilme’l yakîn hakkal-yakîn
6. İlim ve fazlından ânın sirâb olurdu mü’min’in
7. Kendisi maruf alîm bir müderris idi
8. Oldu encâmı bir iki gün hasta etti irtihal
9. İrci’îden erişüp gûşene ferman
10. Geldi iki didadan yaş söyledim tarihi
11. Kürsi-i nurayn vire ma’va’da ol rabbi’l alemin16
11. Kurt Muhammed Oğlu Emir Osman’ın Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 11/37
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016- 20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: H. 1331 / M. 1912-1913
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın güneyindedir.
Mezar
Kurt
Muhammed Oğlu Emir Osman’a aittir. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve baş
şahidesi sağlamdır. Başlık türü festir. Fes yüzeyi sağır tutulmuştur. Serlevha
kısmında sene ve tarih ifadesine yer verilmiştir.
Baş şahidesi 89 (yükseklik) x 28 (en alt) – 25 (en üst) x 4 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu olup, yukarıdan aşağıya
doğru daralmaktadır. Şahide iç yüzünde yer alan 6 satırlık Osmanlıca kitabe,
sülüs yazı oyma kabartma tekniğiyle düz olarak hakkedilmiş ve cetveller
yardımıyla satırlar kartuşlara ayrılmıştır. Yazı bölgenin genel özelliklerini
yansıttığı için önemlidir. Satırlar arasında yazı uyumu da söz konusudur.
Şahidenin tüm yüzeyi karıncalanmıştır. Mezarlık alanında geriye yatık vaziyette
ve yılların getirdiği tahribata maruz kalmıştır.
Kitabe Metni:
1. Sene 1331
2. İlahi Rabbi Hakkın makamı
3. Eyle Cennetül mev’a
4. Merhum Kurt Muhammed
5. Oğlu Ömer Osman
6. Ruhuna Fatiha

16

Kadı Hazım’ın mezar taşı kitabesi ilk olarak, 1999 yılında Prof. Mehmet Ali Ünal ile Recep
Zeybek tarafından okunmuştur.
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12. Ashap Zade Naci’nin Mezar Taşı
Fotoğraf ve Envanter No: 12/14
Bulunduğu Yer: Denizli, Babadağ İlçe Mezarlığı
İncelenme Tarihi: 21 Ekim 2016-20 Kasım 2016
Vefat Tarihi: M. 1929
Genel Özellikleri: Yukarı mezarlığın girişinde, Ashap Zade ailesine ait
kabristanlıkta tadır. Mermer malzemeden inşa edilmiş ve anıt mezar şeklinde
yapılmıştır. Başlığı üçgen başlık formundadır.
Baş şahidesi 111 (yükseklik) x 30 (en alt) – 40 (en üst) x 27 (et kalınlığı) cm
ölçülerindedir. Şahidenin gövdesi dikdörtgen formlu ve 4 cephelidir. Ön
cephesinde yer alan 8 satırlık Osmanlıca kitabe, rika yazı türünde, oyma tekniğiyle
düz olarak hakkedilmiş ve satırlar herhangi bir ayrıma tabii tutulmamıştır. Kötü
bir yazıyla, iç içe hakkedilen yazının önemli bir değeri olmasa da geçmişe ışık
tutması yönüyle önemlidir. Baş şahidesinin arka ve yan yüzlerinde ise kitabenin,
günümüz harfleriyle yazılışı tadır. Gelişigüzel bir şekilde istiflenmiştir. Şahide
mezarlık alanında sağlam vaziyette olup, demir bir şebeke içerisine alınmıştır.
Kitabe Metni:
1. Ey Zair
2. Darı dünya kimseye olmaz beka
3. Kabzettirir ruhunu emri Huda
4. Gençliğine doymadan eyledi darı beka
5. Eylesün ehda bayranım dua
6. Ashap Zade Naci
7. Ruhuna Fatiha
4. Değerlendirme
Osmanlı mezar taşlarına yönelik olarak yaptığımız araştırma sonucunda
Babadağ mezarlığında 500 civarında mezar taşı tespit edilmiştir. Bu taşlar
içerisinden sağlam ve bezemeli olan 12 mezar taşı bu çalışma kapsamına
alınmıştır. İncelenen taşları 18. 19. ve 20 yüzyıla tarihlendirilmektedir. Kataloğa
alınan taşların yüzyılı sınıflandırması da şöyledir. 18. Yüzyıl 4 adet ( 25, 52, 61, 168
env. no.), 19. Yüzyıl 4 adet ( 8, 71, 74, 83 env. no.), 20. Yy. 4 adet (9, 14, 37, 171 env.
no.), olmak üzere tümünde tarih ifadesine yer verilmiştir. Babadağ mezarlığındaki
taşlara genel olarak yukarı mezarlıktadır. Aşağı mezarlıkta defin işlemlerinin
yapılmış olması, 1940 yılında mezarlık içerisinden geçirilen yol, musalla taşının
olduğu kısımdaki yapılaşmalar ve yılların getirdiği tahribat mezarlık alanında
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büyük yıkımlara yol açmıştır. Bu gibi nedenlerden dolayı az miktarda mezar
taşının günümüze geldiğini söyleyebiliriz.
Çalışmaya alınan mezar taşlarından 6 tanesi erkeklere (8, 14, 37, 52, 74, 171
env. no), diğer altı tanesi ise kadınlara ( 9, 25, 61, 71, 83, 168 env. no.), aittir. Bütün
taşların kimlik kısmına ulaşılmıştır. Erkek mezar taşlarının kadın mezar taşlarına
göre daha sade ve bezemesiz olduğunu söylemek mümkündür. Erkek mezar
taşlarında başlık olarak sarık ve fes kullanılırken, kadın mezar taşlarında bitkisel
bezemeler ile hotoz başlıklara yer verilmiştir..
4.1. Tipoloji
4.1.1. Mezar Taşı Tipolojisi
Denizli Babadağ’daki mezar taşlarını konu alan bu çalışmamızda kataloğa alınan
12 mezar taşı incelenmiş ve şu şekilde bir sınıflandırmaya tabii tutulmuştur. 12
mezar taşı şu şekildedir: I. Şahideli Mezarlar. II. Şahideli Sandukalı Mezarlar.
4.1.1.1. Şahideli Mezarlar: Mezarın baş ve ayak uçlarına dikilen taşlara şahideli
mezar taşı denir. Babadağ’daki mezar taşlarının ekserisi şahideli mezar taşıdır.
4.1.1.2. Şahideli Sandukalı Mezarlar: Babadağ mezarlığındaki sandukalı mezar
yapıları çalışmamıza dâhil edilmemiştir.
4.1.2. Mezar Taşı Tipolojisi: Babadağ mezar taşlarında gövde kısmı genel olarak
yukarıdan aşağıya doğru daralmaktadır. Kadın mezar taşları da düşey dikdörtgen
formludur.
4.1.2.1. Gövde Başlık ve Tepeliğine Göre: Babadağ mezar taşlarında çeşitliliğin
olmadığını söylemek mümkündür. Ancak mezar taşları kendi içerisinde
farklılıklar göstermektedir. Baş şahidelerinin bazıları dikdörtgen formlu iken, bir
kısmı da yine dikdörtgen formunda fakat aşağıdan yukarıya genişleyen bir forma
sahiptir. Böylece ölçülerde değişiklikler olmaktadır. Mezarlık alanında az sayıda
ayak şahidesi tespit edilmiş ve incelediğimiz mezar yapılarının ayak şahideleri
yoktur. Babadağ mezarlığındaki mezar taşı şahidelerinin bir kısmı seyyar
vaziyette iken, bir kısmı da sağa, sola veya geriye yatık vaziyettedir. Yine taşların
bazılarının, kitabe kısımları gelişigüzel bir şekilde boyanmış, tahrip edilmiş ve
kitabelerin alt kısımlarının beton zemine içine gömülmüş olması yazı içeriklerinin
okunmasını zorlaştırmıştır. Yukarı mezarlıkta trafonun olduğu kısımda mezar
taşlarının üst üste istiflenmesi de mezarlığın içler acısı haline şahitlik etmektedir.
4.1.2.1.1. Dikdörtgen Gövdeli Olanlar: Osmanlı döneminin tipik mezar taşıdır.
Babadağ mezarlığında bu taşlardan birçok örnek vermek mümkündür. Bu taşların
sadece baş şahideleri mevcuttur. (25, 52, 168, 61, 71, 83, 8, 74, 9, 71, 37, 14, env. no.).
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Bu taşlar 18. 19. ve 20. yüzyıllara tarihlendirilir. Ödemiş mezar taşlarında da
benzer örnekler görünmektedir.17
4.1.2.1.2. Bitkisel Tepelikli ve Dikdörtgen Gövdeli
Olanlar:
Babadağ
mezarlığında bu tarz da mezar taşlarıyla karşılaşmak mümkündür. Çalışmamıza
dahil ettiğimiz 4 mezar taşında (25, 171, 83, 71, env. no.), bunun örnekleri
görülmektedir.
4.1.2.1.3. Dilimli tepelikli ve Dikdörtgen Gövdeli Olanlar: Çalışmamıza dahil
ettiğimiz 1 mezar taşında (9 envanter numaralı) görülmektedir. Bu taş 20. Yüzyıla
tarihlendirilmektedir.
4.1.3. Başlık Tipleri: Osmanlı mezar taşlarının başlıklarından hareketle medfun
olan kişinin dünyalık rütbesi hakkında tespitler yapılabilir. Başlıklar ve kıyafetler
genelde paralellik göstermiştir. Bayan mezar taşlarında da bitkisel motifli veya
hotoz başlıklıdır.
4.1.3.1. Sarıklar: Sarıklar takılış şekline farklılıklar göstermektedir. Paralel, çapraz
gibi şekillerde sarılmaktadır. Çapraz şekilde sarılan sarıklar 1 tanedir. (52 env.
no.).
4.1.3.2. Kavuklar: Mezar taşlarının önemini ortaya çıkaran unsurlardan biri de
kavuklardır. Kavuklar ekseriyetle rütbeli olan, ilmiye, kalemiye, seyfiye sınıfına
mensup kişilerin taktığı başlıklardır. Babadağ mezarlığında kavuklu başlığa
rastlanmamıştır.
4.1.3.3. Fesler: Fesler Osmanlı coğrafyasına denizciler tarafından getirilmiştir.
Azizi, Mecidi, Hamidi, Azizi olmak üzere türleri vardır. Türkiye Cumhuriyetinin
kurulduğu ilk dönemde şapka inkılâbı ile fes kaldırılmıştır. Çalışmamıza dahil
ettiğimiz 3 mezar taşı (8, 74, 37 env. no.) fes başlıklıdır. Sarayköy ilçe mezarlığında
da benzer şekilde taşlara rastlanmıştır.18
4.1.3.4. Tepelikler: Kadın ve erkek mezar taşlarının üst kısmında görülmektedir.
Babadağ mezarlığında bitkisel tepelikli olan taşlar (25,171, 83, 71, env. no), üçgen
dilimli tepelikli olanlar, (9 env.no.) ve cami tepelikli olan 19 (61 env. no.) mezar
taşlarına rastlanmış ve çalışmamıza dahil edilmiştir.
4.1.4. Süsleme Özellikleri: Mezar taşları bitkisel, geometrik, sembolik, mimari,
şekillerle bezenmektedir. Çalışmamıza dâhil ettiğimiz 12 mezar taşı sağlam ve
okunabilir olması ölçüt alınarak seçilmiştir. Erkek mezar taşları kadın mezar
taşlarına göre daha sade ve bezemesizdir.

Yılmaz Edip, İzmir-Ödemiş’teki Türk İslam Devri Mezar Taşları, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Van 2013.
18 Sedat Soyalp, Denizli Sarayköy’de Osmanlı Dönemi Mezar Taşları, V. Lisanüstü Çalışmalar
Kongresi, III. Bildiriler Kitabı, Isparta 2016.
19 Gül Tunçel, Batı Anadolu Bölgesinde Cami Tasvirli Mezar Taşları, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 1989.
17
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4.1.5. Malzeme ve Teknik: Mezar taşlarında kullanılan malzeme bölgeden
bölgeye değişiklik göstermekte, ekonomik durumda kullanılan malzemeyi
etkilemektedir. Babadağ mezarlığında yer alan mezar taşlarının tümü mermer
malzemeden inşa edilmiştir. Taşların hâkkedilmesinde ise kabartma ve oyma
teknikleri kullanılmıştır.
4.1.5. Mezar Taşı Kitabelerinde Yazı ve İçerik
4.1.5.1. Yazı Türleri: İncelemeye aldığımız 12 mezar taşının tümünün kitabesi
mevcuttur. Kitabelerdeki yazılar genel itibariyle sade görünümlüdür. Mezar
taşlarının 4 tanesinde Sülüs hat (37,52,61,71, env. no.), 2 tanesinde ise talik hat
(25,74, env. no.), 4 tanesinde Celi Sülüs hat ( 8, 9, 83,168, envanter numaralı), 2
tanesinde Rika (14,17, env, no.) yazı türüne yer verilmiştir. Mezar taşlarının yıllara
göre dağılımı ise, 18. Yy. tarihlendirilenler, (25, 52, 61, 168 env. no.), 19. yy.
tarihlendirilenler (8, 71, 74, 83 env. no), 20. yy. tarihlendirilenler (9, 14, 37, 171 env.
no) şeklinde yıllara göre tasniflenmiştir. Mezar taşlarının hiçbirinde sanatkâr
imzası veya ketebe tarzında bir ize rastlanmamıştır. Taşların genelinde mahalli
karakterde yazılara yer verilmiştir. İyi düzeyde ustaların olmadığını söylemek
mümkündür.
4.1.5.2. İçerik: Mezar taşlarında serlevha, dua, yakarış, tarih, Fatiha kısımlarına yer
verilir. Serlevha kısımlarında Huve’l Baki ( 8, 9,74,171. env. no.), Ey Zair (14), Ah
Mine’l-Mevt (25,61. env. no.), Mine’l-Mevt (71 env. no), ifadelerine yer verilmiş ve
(37, 52, 168. envanter numarası) taşlarda ise herhangi bir serlevha ifadesine yer
verilmemiştir. Babadağ mezarlığında en fazla Huve’l-Baki ifadesine yer
verilmiştir. Dua kısmında Beni kıl mağfiret ya rabbi Yezdan, Bi hakkı arşı azam
nuru Kur’an, Gelüp kabrimi ziyaret eden ihvan, Edeler ruhuma bir Fatiha ihsan,
ifadesine (7,18,19) numaralı mezar taşlarında yer verilmiştir. İnsanlardan istek
kısmında Fatiha ifadesine 1 defa yer verilmiştir (171, env. no.), Rûhîçûn El-Fatiha
ifadesine 1 defa yer verilmiştir (52 env. no.), Ruhuna Fatiha ifadesine 10 defa yer
verilmiştir (8, 9, 14, 25, 37, 61, 71, 74, 83, 168 env. no.). Yer adlarında ise Kadıköy
(Babadağ) ifadesine (171 env. no.) yer verilmiştir. Lakap ve unvanlarda ise Kurt(37
env. no.), Ashap (8, 9, 14 env. no.), İmam (71), Şilşan (61 env. no.), Hacı (25,52,74
env. no.), Kadı (171 env. no.) ifadelerine yer verilmiştir. Kitabelerin dili genel
olarak Osmanlı Türkçesi olmasına rağmen, yer yer Arapça ve Farsça ifadelerde
yer verilmiştir.
5. Sonuç
Bu çalışmamızda Denizli, Babadağ Mezarlığında bulunan XIX. ve XX.
yüzyıla ait 12 adet Osmanlı mezar taşı incelenip değerlendirilmiştir. Mezarlığın
birkaç yüzyıl boyunca aralıksız olarak kullanılmış olması (mezar taşlarının
kitabelerinde bulunan tarihlerden yola çıkarak) ve zaman içinde oluşan nüfus
hareketleri (göçler) neticesinde oldukça büyük bir alana sahip olan bu mezarlık
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giderek metruk bir hal almıştır. Yüzyılların getirdiği bakımsızlık ve yakın bir
geçmişte mezarlığın içinden geçirilen yol tahribatı hızlandırmıştır. Babadağ’daki
Osmanlı dönemi mezar taşları genelde şahideli mezar taşlarındandır. XIX. Yüzyıl
mezar taşları hem kitabe içerikleri hem de form bakımından sadedir. XX. Yüzyıla
doğru mezar taşlarındaki kitabe içeriklerinin edebi bir üslup kazandığı görülür.
Babadağ’daki Osmanlı mezar taşlarına kronolojik olarak bakıldığında mezar
başlıklarında da bir değişme görülür. Mezar yazıları dikdörtgen çerçeve içine
alınması ve satır aralarına silme çekilmesi de dikkat çeken özelliklerdendir.
İncelediğimiz mezar taşlarında yazı stili olarak sülüs, talik ve rika yazı
kullanılmıştır. Yazıların şekillerinden hareketle mezar yazılarını yazan ustaların
iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum bize o dönemde Babadağ’da iyi mezar
yazısı yazan yetenekli ustaların olmadığını ya da yeterli düzeye ulaşamadıklarını
göstermektedir. Taşlar genel itibariyle dikdörtgen formludur. Erkek mezar
taşlarında süsleme unsurlarına pek rastlanmazken, bayan mezar taşlarında ise
bitkisel süslemelere, çiçeklere, yaprak motiflerine, akantuslara yer verilmiştir.
Mezarlık alanında tespit ettiğimiz en erken tarihli mezar taşı H. 1124, M. 1712/1713
yıllarına aittir. Bulduğumuz bu taş geçmiş yıllarda yapılan araştırmalarda tespit
edilen mezar taşlarından daha erken bir tarihe (43 yıl öncesi) aittir. Mezarlık
alanında yer alan bazı mezar taşlarında meslek isimlerine yer verilmiştir. Bunların
içinde en abidevi olan mezar taşı Kadı Hazım’a aittir. Kitabeden hareketle Kadı
Hazım’ın müderris olduğu ve ilim sahibi bir kişi olduğu açıkça belirtilmiştir.
Babadağ mezarlığında Kavuklu mezar taşına rastlanmamış var olan fes başlıkların
basit bir işçiliğin sonucu olduğunu söylemek mümkündür.
Babadağ mezar taşlarında geçmişten günümüze zaman
zaman
değişiklikler olmuş, İstanbul, Manisa yörelerindeki taşların etkileri az da olsa
Babadağ’a da ulaşmıştır. Toplumun bilinçsizliği, harf dönüşümü, mezarlık
alanından yol geçirilmesi ve doğal sebeplerden ötürü Babadağ mezarlığında her
geçen gün onlarca mezar taşı yok olmaktadır.
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İSTANBUL ŞEHZADE MEHMED CAMİİ HAZİRESİNDE BULUNAN
BİR GRUP SANDUKALI MEZAR TAŞI ÜZERİNDE GÖRÜLEN
BEZEMELER
Selma Gül

ÖZET
Osmanlı dönemi İstanbul’unda büyük mezarlıklar olduğu

gibi

özellikle

büyük külliyelerin ve bazı küçük ölçekli yapıların avluları da gömü alanları olarak
değerlendirilmiş önemli mekanlar halini almıştır. Cami, türbe, medrese, mektep,
sebil, kütüphane gibi yapılar etrafında zamanla oluşan hazirelerde gömülmek bir
ayrıcalık haline gelmiştir. Bu ayrıcalık ölen kişinin statüsüyle alakalı olup mezar
taşlarındaki

bezemelerine

de

yansımıştır.

Bu

sebeple

bu

yapıların

en

önemlilerinden biri olan İstanbul Şehzade Mehmed Camii haziresinde bulunan
üzerinde kaftan görünümlü kumaş bezemeleri olan ve ayrıca yine o dönemin
mezar taşı bezemelerini de içinde barındıran bir kısmı tarihsiz olan fakat, tarihli ve
17. yüzyıla ait olan örnekleriyle aynı özellikleri taşıyan bir grup sandukalı mezar
taşı bezemelerinin tanıtılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Şehzade
Mehmed Camii haziresinde bulunan örnekler tespit edildikten sonra Osmanlının
diğer sanatlarında ve İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yer alan mezar taşlarında
benzer bezemelere sahip olan örnekler belirlenerek değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimler: İstanbul, Şehzade Mehmed, Hazire, Mezar Taşı, Süsleme

Şehzade Mehmed Külliyesi, Fatih ilçesinde Şehzadebaşı semtinde ta olup,
Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) Mimar Sinan’a, kendinden sonra padişah
olmasını dilediği oğlu Şehzade Mehmed adına yaptırdığı ilk selatin külliyedir.
Şehzade Külliyesi cami, medrese, tabhane, ahır, mektep, imaret ve Şehzade
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Mehmed’in türbesinden oluşmaktaydı. Sonradan haziresine Rüstem Paşa Türbesi,
Şehzade Mahmud Türbesi, Şeyhülislam Bostanzâde Mahmud Türbesi, İbrahim
Paşa Türbesi ve batıdaki külliyeye giriş kapısının solunda dış duvara bitişik olan
Destâri Mustafa Paşa Türbesi yaptırılmıştır.1
1543 yılında inşasına başlanan külliye, temel aşamasındayken Şehzade
Mehmed’in ölümü üzere yarıda bırakılıp önce Şehzadenin türbesi yaptırılmıştır.
Böylelikle külliyede ilk tamamlanan yapı da Şehzade Mehmed’in Türbesi
olmuştur.2 Camii ise 1548 yılında tamamlanmıştır. Hazire caminin kıble duvarının
önünde yamuk dikdörtgen planlı bir alan şeklindedir. Hazirenin merkezinde
Şehzade Mehmed Türbesi yer alırken hazirenin yol tarafındaki iki duvarı boyunca
Fatma Hanım Sultan, Rüstem Paşa, Gevher Sultan, Şehzade Mahmud ve Bosnalı
İbrahim Paşa Türbeleri yer alır (Plan 1).3 Hazirenin dışında Külliyenin Vezneciler
caddesinden girişi olan kapının solunda ise Destâri Mustafa Paşa Türbesi ve onun
arkasında caddeye bakan duvar boyunca zamanla oluşan hazire yer alır. Türbenin
kitabe kapısında 1610-11 tarihi yazsa da türbenin Mustafa Paşa’nın ölümünden
önce inşa edildiği bilinir. Türbenin yanındaki alanda en eski tarihli mezar 1598
yılına ait olup Bostanzadeler sofası olarak bilinir. Destâri Mustafa Paşa’nın
sağlığında türbesinin yerini önceden belirlediği buradan anlaşılıyor.
Bostanzadeler Sofası’nın oluşmasıyla Şehzade Camii’nin rical ve saray
görevlilerinin ardından ilmiye ricaline de açıldığına dikkat çekilir. Bostanzâdeler
Sofası’na bitişik bir diğer sofa 1625-26’da ölen Kapıcılar Kâtibi Hüseyin Efendi’ye
aittir. Bu sofalar dışında kalan alanda makalenin konusu olan 17. yüzyıla ait 10
sandukalı mezar taşı tadır (Plan 2). Sandukaların 5’i tarihsiz iken, diğer 5’i 17.
yüzyıla aittir. Bu alana 19. yüzyılın sonuna kadar defin yapılmıştır.
SANDUKALI MEZAR TAŞLARINDA GÖRÜLEN BEZEMELER
1 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Kaide: en: 55,5 cm., boy: 115 cm., yükseklik: 16 cm.
Sanduka: en: 37-25 cm., boy: 106,5 cm. yükseklik: 29.5 cm.
Mezar yüksekliği: 46 cm.
Sanduka H.1038 / M.1628-29 tarihli olup I. Ahmed’in kızı Ayşe Sultan’ın kızı
Rukiyye Hanım Sultan’a aittir. Sanduka dikdörtgen bir kaide üstünde tadır.
1

2
3

Doğan Kuban, “Şehzade Külliyesi”, C.7, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.7, Kültür
Bakanlığı ve Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993, s.152
Doğan Kuban, “a.m.”, s.152
İsmail Orman, “Şehzade Camii Haziresi: Osmanlı Mezar Geleneğine Aykırı Bir Hazire Gelişimi”,
S.15, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2000, s.23
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Sandukanın üzerinde çintemani/üç benek desenli kaftan bezemesine benzer bir
örtü yer alır. Kafanın ortasında zikzak desenli bir kuşak/kemer yer alır.
Sandukanın ayak ucu kısmında toprağa gömülü lale benzeri bezemeler vardır.
Sandukanın etrafı ise palmet dizisi ile çevrelenmiştir. Sandukanın baş ve ayak
kısmında kırıklar bulunmaktadır (Şekil 1,2,3).
2 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Kaide : en: kırık., boy: 164 cm., yükseklik: 22 cm.
Sanduka : en: 41-29 cm., boy: 109 cm., yükseklik: 37 cm.
Mezar yüksekliği: 56 cm.
Sanduka H.1039 / M.1629-30 tarihli olup, I.Ahmed’in kızı Ayşe Sultan’ın oğlu
Ahmed Bey’e aittir. Sanduka dikdörtgen bir kaide üzerinde tadır. Sandukanın
üzerinde çintemani/üç benek motifli kaftan bezemesine benzer bir örtü yer alır.
Sandukanın ortasında zikzak desenli bir kuşak/kemer, kuşağın üstünde de hançer
motifi bulunmaktadır. Sandukanın kenarı palmet motifi ile çevrelenmiştir.
Sandukanın baş ve ayak kısımlarında kırıklar vardır (Şekil 4,5).

3 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Oturtmalık: Toprak altı
Kaide : en: 39-33 cm., boy: 107 cm., yükseklik: 36,5 cm.
Sanduka : en: 42 cm., boy: 107 cm. yükseklik: 89 cm.
Baş taşı : en: 27 cm. boy: 85 cm.
Ayak taşı : en: 27 cm. boy: kırık
Mezar yüksekliği:120 cm.
Sandukanın kitabe kısmındaki son rakam tahrip olduğundan tam tarih tespit
edilemese de Haluk Şehsuvaroğlu çalışmasında H.1039 tarihini vermektedir. 4 Bu
da mezarın M.1629-30 yılları arasında ait olduğunu gösterir. I.Ahmed’in kızı Ayşe
Sultan’ın Hafız Ahmed Paşa’dan olan oğlu Mustafa Bey’e aittir. Sanduka uzun
kenarları beş adet dilimli kemer; kısa kenarlarında ise birer dilimli kemerli kaide
üzerinde yükselmektedir. Sandukanın üzeri çintemani/üç benek desenli kaftan
motifli bir örtü ile bezenmiştir. Sandukanın ortasında zikzak desenli kuşak/kemer
4

Haluk Y. Şehsuvaroğlu, Asırlar Boyunca İstanbul, Sarayları, Camileri, Abideleri, Çeşmeleri,
Cumhuriyet Gazetesi, (y.y., t.y.)
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ta olup kuşağın üstünde hançer motifi bulunmaktadır. Sandukan kavuklu baş
taşının yan yüzünde vazoda gül ve laleler yer alır. Lalelerin birinin dalı kırık bir
şekilde aşağıya bakar biçimde tasvir edilmiştir. Baş taşının diğer yan yüzünde de
vazoda karanfil ve üç adet lale motifi yer alır. Lalelerden birinin dalı kırık bir
biçimde aşağıya bakar biçimde tasvir edilmiştir. Baş taşının arka yüzünde vazoda
iki lale ve bir karanfil bulunur. Ayak taşının Ön yüzünde vazoda dört lale ve bir
karanfil yer alır. Lalelerden ikisi dalları kırık aşağıya bakar biçimde tasvir
edilmişlerdir. Ayak taşını arka yüzünde de aynı kompozisyon tekrarlanmıştır.
Ayak taşının yan yüzlerinde kulplu çizgili desenli vazolar içinde laleler yer alır
(Şekil 6,7,8,9,10,11,12,13,14).
4 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Kaide : en: kırık, boy: 164 cm., yükseklik: 22 cm.
Sanduka : en: 41-29 cm., boy: 109 cm., yükseklik: 37 cm.
Mezar yüksekliği: 56 cm.
Sanduka H.1056 / M.1646-47 tarihli olup sadece adı okunabilen Hatice Hanım’a
aittir. Sanduka dikdörtgen bir kaide üzerinde yükselmektedir. Sandukanın
üzerinde çintemani/üç benek desenli kaftan benzeri bir örtü bezemesi yer alır.
Sandukanın ortasında tokasının detayları da verilmiş kemer motifi
bulunmaktadır. Kemerin kenarlarından yapraklar çıkmaktadır. Sandukanın etrafı
stilize bir bordürle çevrelenmiştir (Şekil 15,16,17)
5 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Kaide : en: kırık boy: 120 cm., yükseklik: 16 cm.
Sanduka : en: 44-26 cm., boy: 113 cm., yükseklik: 30 cm.
Mezar yüksekliği: 47 cm.
Sanduka H.1064 / M.1653-54 tarihli olup, IV. Murad’ın kızı Kaya Sultan’ın Melek
Ahmed Paşa’dan olan kızı Afife Hanım Sultan’a aittir.5 Sanduka
uzun
kenarlarında beş dilimli kemer; kısa kenarlarında ise bir dilimli kemerli kaide
üzerinde yükselmektedir. Sandukanın üzerinde çintemani/üç benek desenli kaftan
benzeri bir örtü bezemesi yer alır. Sandukanın ortasında tokasının detayları
verilmiş kemer bezemesi yer alır. Kemerin kenarlarından yapraklar çıkmaktadır.
Sandukanın ayak kısmında vazoda tespit edilemeyen çiçekler yer alır. Sandukanın
kenarları palmet dizisi ile çevrelenmiştir (Şekil 18,19,20).

5

İsmail Orman, “a.m.”, s.35
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6 Numaralı Sanduka
Ölçüleri
Kaide : en:46, boy: 93,5cm, yükseklik: 18cm.
Sanduka : en: 38-26cm., boy: 101 cm. yükseklik: 31 cm.
Mezar yüksekliği: 50 cm.
Sanduka kitabesizdir ve dikdörtgen bir kaide üzerinde tadır. Üzerinde bir kuşak
ve kuşağın üzerinde de hançer motifi yer alır. Sandukanın baş kısmında toprağa
gömülü laleler bulunmaktadır. Ayak kısmında ise palmet ve rumi bezemeleri yer
alır. Sandukanın bezemelerinden 17. yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır (Şekil
21,22,23).
7 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Kaide: en: 58 cm., boy: 120 cm.,
Sanduka: en: 45-37 cm. boy: 105 cm. yükseklik: 43 cm.
Sanduka kitabesizdir ve dikdörtgen bir kaide üzerinde tadır. Sandukanın üzeri
çintemani/üç benek desenli kaftan benzeri bir örtü ile bezenmiştir. Kaftanın
üzerinde çiçek desenli bir kuşak/kemer yer alır. Lahitin etrafını palmet dizisi
çevrelemektedir. Sandukanın bezemelerinden 17. yüzyıla ait olduğu
anlaşılmaktadır (Şekil 24,25).
8 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Kaide : en: kırık, boy: 120 cm., yükseklik: 16cm.
Sanduka : en: 44-26cm., boy: 113 cm. yükseklik: 30 cm.
Mezar yüksekliği: 47 cm.
Sanduka kitabesizdir ve dikdörtgen bir kaide üzerinde tadır. Sandukanın üzeri
çintemani /üç benek desenli kaftan benzeri bir örtü ile bezenmiştir. Sandukanın
ortasında zikzak desenli bir kuşak/kemer yer alır. Sandukanın etrafı stilize bir
bordürle çevrelenmiştir. Sandukanın süslemelerinden 17. yüzyıla ait
anlaşılmaktadır (Şekil 26,27).
9 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Kaide : en: 62 cm., boy: 191 cm. yükseklik: 17 cm.
Sanduka : en: 50 cm., boy: 134 cm., yükseklik: 28 cm.
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Mezar yüksekliği: 107 cm.
Sanduka kitabesizdir. Sanduka uzun kenarları beş dilimli kemer; kısa kenarları ise
baş tarafı iki, ayak tarafı tek dilimli sivri kemerli bir kaide üzerinde tadır.
Sandukanın kavuklu baş taşının ön yüzünde, ortada gülbezek ve iki yanında
vazoda lale, nar çiçeği ve menekşe bezemeleri bulunur. Sandukanın üzerinde
çintemani/üç benek desenli kaftan benzeri bir örtü bezemesi yer alır. Kaftan
bezemesinin üzerinde zikzak desenli kopça detayları da verilmiş bir kemer yer
alır. Sandukanın kenarları stilize bir bordürle çevrelenmiştir. Kitabesi olmamasına
rağmen kavuğundan ve işlemeli sandukasından devlet ricalinden bir kişiye ait
olduğu ve bezemelerinden 17. yüzyıla ait olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 28,29,30).
10 Numaralı Sanduka:
Ölçüleri
Oturtmalık: en 61 cm., boy: 139 cm., yükseklik: 12 cm (toprak üstü)
Kaide : en 46-33 cm., boy: 100 cm., yükseklik: 40 cm.
Mezar yüksekliği: 72 cm.
Sanduka kitabesizdir ve dikdörtgen kaide üzerinde yükselmektedir. Sandukanın
üzerinde girift Hatayi benzeri kompozisyonlarından oluşan bir kaftan benzeri bir
örtü bezemesi yer alır. Kaftan bezemesinin üzerinde bir kuşak; kuşağın üzerinde
de bir hançer motifi yer alır. Bezemelerinden 17. yüzyıla ait olduğu
anlaşılmaktadır (Şekil 31,32,33).
BEZEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Osmanlı sanatında ve söz konusu sandukalar üzerinde görülen üç benek
şeklindeki motife, Budist felsefedeki kutsal sembol olan bazen alevler içinde ve bir
lotus üzerinde, tek ve üç yuvarlak şeklinde betimlenen bezemeye benzerliğinden
dolayı batılı araştırmacılar tarafından çintemani adı verilmiştir.6 İnci tanesine
benzeyen ve Budist felsefesine göre onu eline alanların tüm isteklerini
gerçekleştirdiğine inanılan cevhere Sanskrtiçe’de çintemani denilmektedir. Bu
kutsal inciye benzerliğinden dolayı üç benek motiflerine çintemani denmiştir.7
Türk Sanatında İslamiyetten önce ve sonra çintemani motifi kullanılmıştır.
Osmanlı sanatında üçgen düzende yerleştirilmiş üç benek ya tek başına ya da
dalgalı çizgilerle birlikte kullanılmıştır. Bu üç yuvarlak motif biri üstte ikisi altta
Şebnem Akalın Eryavuz, “Çintemani’nin Kökeni ve
16.
Yüzyıl
Osmanlı
Sanatındaki
Yansımaları”, 16. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanat Ortamı, Sanat Tarihi Yayınları, İstanbul, 2004,
s.129
7 Aziz Doğanay, “Türk Sanatında Pelengî ve Şâhî Benek Nakışları
ya da Çintamani Yanılgısı”,
Divan İlmi Araştırmalar, Yıl:19, S.17, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmalar Merkezi,
İstanbul, 2004, s.195
6
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olmak üzere bir üçgen oluşturur ve bulut ya da dalgalı çizgi motifi de bu üçgenin
üstünde yer alır.8 Çoğu kez dalgalı çizgilerin yerini Çin bulutu ve rumi kıvrımları
almış; çift sıra dalgalı çizgiler de tek başına kullanılmıştır.9 Üç benek motifi çeşitli
araştırmacılar tarafından çok farklı şekilde adlandırılmış olsa da terminoloji
açısından hala bir birlik sağlanamamıştır. Bu motife çintamani, çintamâni,
çintâmanî, çintemani çin temâni, Çin topu, üçlü para benekleri, it ayağı, kedi bastı,
Timur beneği, kutsal inci, post motifi veya benek, kıvılcım, şimşek, bulut, deniz
dalgası, Buda’nın dudağı, buse, kaplan çizgisi stilize ejderha, şâhî benek (üç
benek), pelengî (dalgalı çizgiler) gibi isimler verilmiştir.10 Fakat en sık kullanılan
pars beneği, üç benek ve çintemani tanımlarıdır denilebilir.
Budizm’in değerli nesneleri arasında yer alan bu bezemeye dilek incisi de
denir. Bu inciyi eline alabilenlerin muradlarına erebileceklerine inanılır. 11 Budist
Türk Uygur topluluklarının bu motifi kullandıkları bilinse de, İslamiyetten
sonraki Türk sanatları içindeki post ve kürklü giysi ve aksesuarlardaki çizgi ve üç
beneklerin, Budizm inancındaki aynı dinsel anlamı taşımadığı ve bu üç benek
motifinin kumaş üzerinde daha çok kullanıldığı için Osmanlı sanatındaki
kökeninin de postlardan yapılan giysilere dayandığı ifade edilir. 12. ve 13.
yüzyıllara ait Selçuklu çinilerindeki figürlerin kaftanlarında görülen çintemani/üç
benek Osmanlı dönemi kumaşlarında da yaygın bir desen olmuştur. Osmanlı
sanatındaki bu tür bezemelere de biçimsel benzerliğinden dolayı çintemani
denmiştir. Türk İslam sanatında üç benek ve dalgalı çizgi motiflerinin kaplan ve
pars postlarının çizgi ve beneklerini sembolize ettiği kabul edilmektedir. 12 Oktay
Aslanapa, çizgi motiflerinin kaplan postundaki çizgileri, benek motifinin ise pars
postundaki benekleri temsil ettiğini; Osmanlı minyatürlerinde de görülen av
sahnelerinde üzerinde benek olan ve kaplan olarak adlandırılan hayvanların
büyük bir kısmının pars olduğunu belirtir.13 Dokuma sanatındaki örneklerin
özellikle hayvan postundan kaynaklandığı kabul edilir. Doğu Türkistan’da
bulunan ve 9. yüzyıla ait Uygur duvar resminde görülen figür hayvan postundan
yapılmış yelek ve tozluk giyer. Bundan yola çıkarak Orta Asya geleneklerinde
varolan kudret sembolü olarak kullanılan hayvan postlarının onu üzerinde
taşıyan kişiye kazandırdığı sembolik anlamlar nedeni ile postlar üzerindeki benek
ve çizgiler biçimsel olarak daha soyut desene dönüştürülerek giysi ve kumaşlarda

“Çintamani”, Yay. Yön.: Zeynep Rona, Müren Beykan, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1.,
Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1997, s.409
9
Şebnem Akalın Eryavuz, “a.m.”, 2004, s.129
10 Aziz Doğanay, “a.m.”, 2004, s.196
11 Aziz Doğanay, “a.m.”, 2004, s.201
12 Şebnem Akalın, “a.m.”, 1998, s.149
13 Oktay Aslanapa, “Türk Halılarında Hayvan Postu Motifleri”, Fuad Köprülü Armağanı, Ankara
Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ankara, 1953, s.34 31-36
8
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kullanılmış olabilir.14 İnsanlar dokumacılık sanatından evvel hayvan postu
giymekte ve post üzerinde oturmaktaydılar. Kaplan ve pars postları giymiş en
eski minyatür Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan 1330 tarihli Firdevsi
Şehnamesi’nde
görülür.
Yine
Topkapı
Sarayı
Müzesi’nde
bulunan
İskendername’de de efsanevi Acem şahı Kiyomers üç benekli bir kaplan postu
üzerinde oturmakta ve kendisi ve maiyeti de başlıklarından itibaren pars postları
giyinmişlerdir (Şekil 38). Çintemani/üç benek motifinin kumaş deseni olarak
kullanımı Selçuklu döneminde değişmediği gibi 14.-15. yüzyıl İran ve Osmanlı
minyatür sanatında da sıkça kullanılan kumaş desenlerinden olmuştur. Osmanlı
sarayında da hükümdarların seccadelerini aslan, kaplan ve pars postundan
yaptırdıkları bilinir. Bundan başka vezirlik verilen kişiye Enderun Hazinesinden
gönderilen vezaret takımları arasında iki kaplan postu da bulunurdu. Aynı
zamanda merasim mendilleri, kalkanları ve kaftanları üzerine yerleştirilen bu tür
bezemelerin tılsım niteliğinde kullanıldığına işaret edilir.15 Padişahların sarayda
aslan ve kaplan bulundurduğu ve bazı törenlerde seyrettiği gibi sarayda
Arslanhanenin varlığı da bilinir.16 Türklerin bu motifi kullanırken Budizm’den
etkilenmiş oldukları belirtilse de, vahşi hayatın izlerini taşıyan step kültürü ve
hayvan üslubu gözönüne alındığında, çintemani yerine postlar üzerindeki benek
motifleri düşünülerek güçlü hayvanlara duyulan ilgiden dolayı kullandıkları da
söylenir.17
Osmanlı döneminde çintemani/üç benek motifi minyatürlerdeki figürlerin
kaftanlarında, çini ve kumaş üzerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Hünername
minyatürlerinde yer alan Yavuz Sultan Selim’in Dulgadir hükümdarı
Alaüddevle’ye karşı seferi sırasında Küskün deresi kenarında otağ kurduğu yerde
kaplan avlama sahnesinde kaplanın üzerinde üç benek motifi görülür (Şekil 39)18.
Süleymanname minyatürlerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın bağdaş kurmuş
vaziyette elinde kırmızı lal rengi kâse tuttuğu tasvirde Sultan’ın üstünde oturduğu
minder ve yastıkta üç benek ve kaplan postu motifleri görülür19 (Şekil 40)20.
Topkapı Sarayı hazinesinde bulunan Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan

Şebnem Akalın, “a.m.”, 140
Örcün Barışta, Türk İşleme Sanatı Tarihi, Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi
Yayını, Ankara, 1995, s.23
16 Tahsin Öz, Türk Kumaş ve Kadifeleri - I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1946, s.85,86
17 Aziz Doğanay, “Eyüp Sultan Haziresi ve Civarındaki Kabir Bezemelerinde Görülen Benek
(Çintamani-Körkle Moncuk) Nakışı Üzerine”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüp Sultan
Sempozyumu Tebliğler 5-7 Mayıs, İstanbul, 2000, s.343, 343-349
18 Hünername Minyatür ve Sanatçıları, Doğan Kardeş, İstanbul, 1969, s.19
19 H. Örcün Barışta, “Timur Beneği ve Anadolu’dan Bazı Örnekler”, Prof. Dr. Haluk Karamağaralı
Armağanı, Ankara, 2002, s.20 17-31
20 Esin Atıl, Süleymanname The Illustrated History of Süleyman the Magnificient, National
Gallery Of Art, Washington Harry N. Abrams, Inc., New York, 1986, s.216-217
14
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Selim’e ait kaftanda, Sultan İbrahim’e atfedilen tören kaftanında21, III. Murad’ın
Safiye Sultan’dan dünyaya gelen kızı Ayşe Sultan’a ait elbisede 22 yine saray
koleksiyonundaki çocuk kaftanlarında23 üç benek / çintemani motifleri yer alır
(Şekil 34,35,36,37).
Defin merasiminde sandukaların üzerinin örtü ile örtülmesi ve kuşak ya da
kemerle sarılması bir gelenekti. Hünernâme minyatürlerinde Şehzade Mustafa’nın
oğlunun tabutunun taşındığı sahnede24 sandukasının üzeri kaftanıyla örtülmüş,
kaftanın üzerine bir kuşak geçirilmiş, kuşağın altına da hançeri yerleştirilmiştir
(Şekil 48). 14. yüzyıl İran edebiyatından Mihr ü Müşteri adlı hikâyenin Tebrizi
tarafından 16. yüzyılda yapılmış ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan bir
kopyasında Mihr’in cenaze alayının temsilinde25 işlemeli örtüyle örtülen
sandukanın ortasında bir kuşak tadır (Şekil 49). Bu cenaze alayı Osmanlı cenaze
geleneğine göre güncelleştirilmiş bir tören şekli olduğundan 26 örtü örtme ve kuşak
sarma adeti de yine Osmanlıya ait bir gelenek olarak ortaya çıkar. Şehzade
Külliyesindeki sandukalardaki hançer motifleri de bütün bu sebeplerle birlikte
ölen kişinin toplumdaki statüsünü belli eden, hanedandan ya da hanedana yakın
saray ricalinden biri olduğunu gösteren önemli ayrıntılar olarak mezar taşlarında
yer almış olmalıdır.
Eyüp Sultan Nişancı Feridun Paşa Türbesi haziresinde bulunan 1619 tarihli
Mehmed Safi Bey’e27 ait sanduka üzerinde bu tür çintemani/üç benek desenli
kemerli bir kaftan benzeri örtü bezemesi tadır. Bu bezemeler yine Eyüp Sultan
Camii civarındaki hazirelerde de görülebilmektedir.28(Şekil 44-45) Şehzade
Camii’nde yer alan Destâri Mustafa Paşa Türbesi içinde, kızlarına ait olan
sandukaların üzeri de kaftan/desenli kumaş ve kemer ile bezenmiştir. Dışardaki
örneklerden farklı olarak bu sandukaların üzeri boyalıdır (Şekil 41). Sandukanın

“Padişah Elbiseleri”, Ed: Hande Eagle, Topkapı Sarayı Müzesi, Bilkent Kültür Girişimi
Yayınları, İstanbul, s.246-248 Ayrıca bkz: Hülya Tezcan, “Padişah Kaftanları, Kumaşlar, Halılar
ve Kutsal Örtüler”, Topkapı Sarayı, Akbank Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2000, s.284-311
22 Cemal Kafadar, “Tanzimattan Önce Selçuk ve Osmanlı Toplumunda Kadınlar”, Çağlar Boyu
Anadolu’da Kadın-Anadolu Kadınının 9000 Yılı, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, İstanbul, 1993, s.261
23 Fatma Koç, “Osmanlı İmparatorluk Dönemi Türk Çocuk Giysileri Üzerine Bir Araştırma”, Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Giyim Endüstrisi ve Giyim Eğitimi Anabilim Dalı,
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1997, s.33-34
24 Edhem Eldem, İstanbul’da Ölüm Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri, Osmanlı
Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2005, s.111
25 Edhem Eldem, “a.e.”., s. 85
26 Edhem, Eldem, “a.e.”, s.85
27 Tülin Çoruhlu,”Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli Lahitler ve Taş
Sandukalar”, Ed: İsmail Demirci, Eyüp Sultan Sempozyumu, C.1, Eyüp Sultan Belediyesi Kültür
Yayınları, İstanbul, s.57, Bu taş bugün yerinde değildir. Sadece dilimli kemerli kaidesi kalmıştır.
28 Aziz Doğanay, “a.m.”, s.340-349
21
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üzerindeki desenli kumaş ile kalem işi renklendirilmiştir. 29 Makale konusu olan
sandukalar da yapıldığı dönemlerde boyalarla renklendirilmiş olabilirler. Osmanlı
döneminde mezar taşlarının altın yaldızlarla ve boyalarla renklendirildiği bilinir.
Fransız seyyah Théophile Gautier İstanbul anılarında bu durumu dikkat çekici bir
biçimde tasvir etmiştir:
“Yeni ve eski köprüler arasında30, Haliç kıyısı boyunca uzanan sokakta mermer
ustaları çalışır; İstanbul mezarlıklarında, mezarlarından çıkmış beyaz hayaletler gibi
yükselen, kavuklu ve sarıklı taşlar sokakta yontulur. Burası sürekli çekiç ve keski
gürültüsü içindedir; pırıltılı bir mermer tozu, yolun bu kısmını kaplar. Yeşil, kırmızı ve
mavi boya kutuları önünde çalışan süsleme işçileri de, Kuran’dan ayetlerin altın yaldızlı
harflerle belireceği taşların alt kısımlarını ya da özellikle kadın mezarlarına özgü çiçek,
asma dalı, üzüm salkımı gibi motifleri boyarlar. Bu motifler zarafet, güzellik ve bereket
amblemleridir”.31
Çintemani/üç benek desenli sandukların beşi 17. yüzyıla tarihlenmektedir.
Kitabesiz sandukalar üzerindeki çintemani/üç benek desenlerine bakıldığında
aynı üslupta ele alındıkları ve diğerleriyle aynı yerde yer aldıkları görüldüğünden
bunların da 17. yüzyıla ait oldukları fikri oluşmaktadır. Sandukaların aynı üslupta
bezenmeleri, hanedan üyelerinin vakıf eserlerine yapılacak her türlü
müdahaleden sorumlu olan Hassa Mimarlarının mezar taşı siparişlerini de aynı
atölyeye vermiş olduklarını düşündürür.32 Çintemani desenine
bakıldığında
bütün sandukalarda üç büyük benek ve her beneğin içinde üçer küçük benek
olarak aynı biçimde tasvir edilmiştir.
Osmanlı Sanatında hemen her alanda kullanılan ve en sevilen çiçek lale,
söz konusu mezar taşlarında tasvir edilmişlerdir. Avrupa’ya Türkler tarafından
yayılan bu çiçek birbirinden farklı biçim ve renklerde üretilmiş 33 ve bu süsleme
sanatlarına da yansımıştır. Eski harflerle “lam, elif, he” olarak yazıldığında
“Allah” ismindeki harfleri taşıdığından Türk Sanatında ayrı bir yeri vardır.
Bununla birlikte Allah’ın birliğini simgeler. ‘Allah’ ve ‘Lale’ sözcüklerinin ikisinin
de ebced hesabındaki harf değerlerinin 66 sayısını vermesi, lale çiçeğine
kültürümüzde ayrı bir önem ve anlam verilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda lale,
İstanbul’dan Avrupa’ya yayılacak kadar popülerlik kazanmış, 16. yüzyıldan 17.
yüzyıl sonlarına kadar İstanbul’da soyluluğun ve kent inceliğinin göstergesi

Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Mustafa Paşa Köşkü”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5,
Kültür Bakanlığı Ve Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993, s.565-566
30 Yazar burada Galata köprülerinden bahsetmektedir.
31 Théophile Gautier, İstanbul Dünyanın En Güzel Şehri, Çev: Nuriye Yiğitler, Profil Yayınları,
İstanbul, 2007, s.113
32 İsmail Orman, “a.m.”, s.35
33 Yıldız Demiriz, Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler, Yorum Sanat, İstanbul, 2005, s.282
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olmuştur.34 Sandukalarda görülen vazoda çiçek motifleri 16. yüzyıldan beri bilinen
minyatür, çinilerde kullanıldığı bilinen ve yine 16. yüzyıl mezar taşlarında da
uygulanan bezemelerdir. 17. yüzyılda da mezar taşlarında kullanılmaya devam
eden Şehzade Camii haziresinde de tespit edilen vazoda çiçek bezemelerinde çiçek
motifleri gerçek görünümlerinden uzak çizgici bir üslupla mezar taşlarına
uygulanmışlardır. Bu dönem çiçek bezemelerinde dallar hiçbir hareket
göstermeden ince ve sert bir çizgi ile dik bir biçimde tasvir edilmişlerdir. Vefat
eden kişinin çocuk ya da genç yaşta öldüğüne işaret eden kırık dallı olarak tasvir
edilen örneklerde de dalda hiçbir kıvrılma olmadan keskin bir kırıkla çiçek tasvir
edilmiştir. Kırık dal motifinin en erken örneği 1566 yılına ait Kara Memi’nin
tezhiplediği Muhibbi Divanı’nda görülebilmektedir (Şekil 46). Çiçekler tek bir
açıdan perspektif verilmeden resmedilmişlerdir. 18. ve 19. yüzyıl mezar
taşlarındaki çiçek örneklerinde ise dallardaki keskinlik yumuşar ve çiçeklerin
dallarına hareketlilik getirilir. Çiçekler yandan önden ve arkadan olacak şekilde
her açıdan perspektif verilerek tasvir edilmeye başlanırlar. Süleymaniye Camii
haziresinde bulunan 1907-8 tarihli genç bir kıza ait mezar taşı üzerinde bulunan
kırık gül dalı motifi yere düşmek üzere iken çok gerçekçi bir biçimde işlenmiş ve
kırık yerlerindeki deformasyonlar da belirtilmiş olarak tasvir edilmesiyle erken
örneklerin primitif çizgileri ile aradaki farkı ortaya koyar. Sandukalar üzerindeki
çiçek motiflerinden biri de hatayi motifine benzer bezemedir. 10 numaralı
sanduka üzerinde yer alan bu motifler (Şekil 31,32,33), Kanuni’nin şehzadeleri
Bayezıd ya da Mustafa’ya ait olabilecek kaftan üzerindeki hatayi ve hançer yaprak
düzenlemelere benzerliği sanduka üzerindeki kaftan hakkında bir fikir
verebilmektedir (Şekil 42). Bu motifler 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı sanatının her
alanında kullanılmıştır.
Mezar taşlarındaki diğer çiçekler nar çiçeği ve menekşelerdir. Nar
bezemesi özellikle çini bezemelerinde 16. yüzyıldan beri en sık kullanılan
motiflerden biri olmuştur Nar bolluk ve bereketin simgesi olarak tasvir edilmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’in En’am sûresinde (En’am S.99): “O gökten su indirendir. İşte biz
onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil
bitkilerden, üst üste binmiş taneler, -hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya
sarkmış salkımlar- üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız...” ayeti tadır. Cenneti
anlatan bu ayetlerden esinlenilerek meyveler bir nevi ölen kişinin cennete
gitmesini dileyen bir dua şeklindedir35. Sandukalarda görülen toprağa gömülü lale
bezemelerinin öncü örnekleri yine Muhibbî Dîvânı’ında görülebilir (Şekil 47).
34

Ayla Ersoy, “Geleneksel Süsleme Sanatlarında Kullanılan Bazı Çiçek Motiflerinin İslam İnancı İle
İlgisi”, Sanat ve İnanç/2 Rıfki Melul Meriç Anısına, Yayına haz: Banu Mahir-Halenur
Katipoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma
Merkezi, İstanbul, 2004, s.245-249
35 Selma Gül, “Ayrılık Çeşmesi Mezarlığı 18. Yüzyıl Kadın Mezar Taşlarında Görülen Bezemeler”,
Sanat Tarihi Yıllığı, S.26, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İstanbul, 2017, s.80
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Çiçeklerin naturalist üslupta doğanın içindeymiş gibi tasvir edilmeleri, Kara
Memi’nin naturalist üslupta çiçek bezemelerinin ilk örneklerini verdiği 1566 tarihli
Muhibbî Dîvânı ile getirdiği bir yeniliktir.36
Vazo motiflerine bakıldığında 2 numaralı örnekte hem yuvarlak gövdeli
kaideli sıradan bir vazo yer alırken hem de kulplu ve şişkin gövdeli uzun boyunlu
zarif vazolar da yer alır (Şekil 12). Bu tür vazolar III. Murad’ın oğlu III. Mehmed’in
sünnet düğünün tasvir edildiği Surname-i Hümayun adlı kitapta camcıların geçişi
esnasında görülebilmektedir (Şekil 43).37 Diğerleri ise yüksek ayaklı ve yuvarlak
gövdeli sade vazolar olarak tasvir edilmişleridir (Şekil 8,11,19,29).
Sandukalar üzerinde görülen hançer motifleri Türkler arasında yaygın
olarak kullanılan bir silahtır. Orta ve İç Asya’da oldukça erken tarihlerden itibaren
Türklerde ve diğer bozkır topluluklarında, geyikli taş veya sin taşı olarak da
anılan mezar taşları üzerinde balta, kazma gibi aletlerin yanında, kılıç, hançer
veya bıçak gibi tasvirler de yer alır. Orta Asya ve İç Asya’da Proto-Türk ve
Hunlardan itibaren çeşitli Türk topluluklarında demirin kutsal sayıldığı
İslamiyetten sonra da bu inanışın devam ettiği söylenir. Moğolistan’daki ProtoTürk veya Hun devrine ait mezar taşlarındaki kama/bıçak tasvirleri bu motifin
erken örneklerini temsil eder. Yenisey’de yaşayan bir Türk topluluğu bıçak
namlusunu yalayarak yemin ederdi. Çeşitli Türk topluluklarında demirin
kötülüklerden koruyucu unsur olarak ele alınması, Anadolu’da lohusa kadınlara
musallat olan kötü ruh al karısının demirciden korkması, Başkurtların ölünün
göğsü üzerine, ruhunu ve yaşayanları şeytan ve cinlerden koruması ya da
günahının azalması dileğiyle bıçak, makas, çekiç gibi madeni aletler koyması,
hançer motifinin Osmanlı dönemi mezar taşlarından önceki geleneğini yansıtır. Bu
tür silah tasvirleri büyülü güçleri; tanrıları, hükümdarlığı, hakimiyeti, güç,
yiğitlik, cesaret ve adalet kavramlarını ifade etmesi yanında; mezarda yatan
ölünün ruhunu şeytanlardan veya kötü varlıklardan koruduğunun varsayılması
mezar taşlarında tasvir edilmelerine yol açmıştır.38 Hançer, taşınmasını
kolaylaştırmak için veya olabilecek bir kazayı engellemek için kın içerisinde ya da
bel kemerine sokularak ya da asılarak taşınırdı. Hançer erken dönemlerden
itibaren Türkler arasında hediye olarak sunulan silahlar içerisinde önemli yer
tutar. Osmanlı döneminde yetişkin erkekler, genç delikanlılar, hatta kadınlar
tarafından da hançer taşınırdı.39 Hançerli sandukalar Osmanlı minyatürlerinde de
görülmektedir. Daha önce de değinilen Hünernâme minyatürlerinde Şehzade
Yıldız Demiriz, “16. Yüzyıl Kitap Sanatında Çiçek”, 16. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanat Ortamı,
Sanat Tarihi Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, s.151
37 Nurhan Atasoy, Surname-i Hümayun Düğün Kitabı, Koç Bank Yayınları, İstanbul, 1997, s.41-42
38 Yaşar Çoruhlu, “Orta Asya’dan Anadolu’ya Lahit veya Taş Sandukalarda Görülen Hançer-Bıçak
Tasvirlerinin Sembolizmi”, Ed: İsmail Demirci, Eyüp Sultan Sempozyumu, C.1, Eyüp Sultan
Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, s.60-63
39 Tülin Çoruhlu, “a.m.”, s.44-45
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Mustafa’nın oğlunun tabutunun taşındığı sahnede40 sandukasının üzeri kaftanıyla
örtülmüş, kaftanın üzerine bir kuşak geçirilmiş, kuşağın altına da hançeri
yerleştirilmiştir (Şekil 48). Tabutun baş kısmında da kavuk tadır.
Sandukaların üzerinde yükseldiği dilimli sivri kemerli kaideler ise, Timurî
etkisi olarak mezar taşlarında yer almış olduğunu söylenebilir. 1411’de
Anadolu’ya gelip Bursa Yeşil Türbe’nin çinilerini yapan Semerkantlı gezgin
Timurî zanaatkârlar41 Osmanlı sanatına etkilerini bırakmışlardır. Bursa Yeşil
Türbe’de yer alan Çelebi Mehmed’in sandukasının kaidesindeki çini bezemeler ve
dilimli sivri kemer dizisi Timurî sanatının yansımalarıdır (Şekil 50). Bu tür dilimli
kemer düzenlemesi Yeşil Camii içinde de görülebilmektedir. Yapıldığı dönemde
ahşap olduğu bilinen fakat 18. yüzyılda bir yangın sonrası taş olarak yeniden
yapılan Topkapı Sarayı Çinili Köşk’ün alt revak kemerleri de buna benzer şekilde
tasarlanmıştır (Şekil 51). S.H.Eldem Çinili Köşk’ün bu revaklarını değerlendirirken
Timur’un Kaş ve Semerkand’daki saraylarında bu şekilde Talar denilen revakların
olduğunu, İran’da bu geleneğin yüzyıllarca devam ettiğini ve İsfahan’daki Ali
Kapu Sarayı, Timuri bir geçmişe sahip Hindistan’daki Delhi ve Agra kaleleinde bu
tarzda yapılmış revaklar olduğu üzerinde durmuştur. Bu Talarlar Asya
hükümdarlarınca en büyük imtiyaz olarak sayılmışlardır.42 G. Necipoğlu Çinili
Köşk’ün Osmanlı mimari geleneğine yabancı bir tarz olan İran ve Turan’ın (Orta
Asya) Timurî üslubunda yapıldığını belirtirken; Fatih’in İran üzerinde egemenlik
kurma hayalinin bir temsilcisi olarak Çinili Köşk’ün, onunla hemen hemen aynı
tarihlerde yapılan İran’daki Heşt Behişt (Sekiz Cennet) kasrına benzerliğine dikkat
çeker.43 Pek çok şairin kasrı övmek için yazdığı şiirler arasında 15. yüzyıl
şairlerinden Veliyüddin Ahmet Paşa kasidelerinde Çinili Köşk’ten söz ederken
köşkün duvarlarındaki servi tasvirlerini cennetteki tuba ağacına benzetmiş ve
sultanın köşkte oturduğu cumbadan cennet bahçelerine baktığından bahsetmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda Çinili Köşk’ün yapıldığı dönemden itibaren pek çok
Osmanlı şiirine konu olduğu ve güzelliği doğrultusunda belki de cennetteki
köşklerle eşdeğerde tutulan bir yapı olduğu düşünülebilir. Çinili Köşk’ten yola
çıkılarak Şehzade Külliyesi haziresindeki sandukaları taşıyan dilimli kemerli
kaidelerle de mezar taşlarına bir köşk görüntüsü kazandırılmak istenmiş olabilir.
Böylelikle bu kaideler, Kurân-ı Kerim’de Ankebut Suresi 58. ayette geçen “İman

Edhem Eldem, İstanbul’da Ölüm Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri, Osmanlı
Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2005, s.111
41 Susan
Day, “Osmanlı, Safevi, Baburi Dokuma
Sanatlarında
Etkileşim”,
Louvre
Koleksiyonlarından Yapıtlarla İslam Sanatının 3 Başkenti İstanbul, İsafahan, Delhi, Ed: Ayşen
Anadol, Çev: Zeynep Avcı, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2008, s.56.
42 Sedad Hakkı Eldem, Köşkler ve Kasırlar I, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık
Bölümü Rölöve Kürsüsü, 1974, s.66
43 Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı Mimari, Tören ve İktidar, Çev: Ruşen
Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014, s.269-273
40
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edip salih ameller işleyenler var ya; elbette onları altlarından ırmaklar geçen cennetteki
yüksek makamlara yerleştireceğiz” ayeti ve Sebe Suresi 37. ayette yer alan “… iman
edip salih amel işleyen … İşte onlar var ya kendileri için işledikleri ameller sebebiyle
(lütfumuzdan) kat kat mükaafat vardır ve onlar (cennetteki) yüksek köşklerinde emniyet
içinde olan kimselerdir”44 ayetinin varlığı ile vefat eden kişinin bu cennet
köşklerinde yer bulmasını sembolize eden unsurlar olarak ortaya çıktığını
düşündürmektedir.
Şehzade Camii haziresinde bulunan sandukalı mezar taşları, 17. yüzyıl
süsleme konularını ve bezeme üslubunu yansıtan örneklerdir. Süslemelerde
özellikle çiçek bezemelerinde antinaturalist çizgici bir üslup kullanılmıştır.
Sandukalar üzerindeki kaftan bezemeleri ise Osmanlı hanedan ya da ricalinin
giyim kuşamı ve 10 sandukadan 8’inde görülen çintemani/üç benek motifleri de
dönemin en çok tercih edilen kumaş desenleri hakkında bilgi veren önemli
unsurlardır. Çintemani/üç benek motifinin 8 sanduka üzerinde uygulanması
mezar taşı bezemelerinde bir üslup birliği sağlanmak istenmesini de ortaya koyar.
Bunun yanında, sandukalar üzerindeki kaftan/örtü, kemer ve hançer motifleri
vefat edenlerin toplum içindeki statülerinin göstergeleri olmakla birlikte, Osmanlı
defin geleneğini yansıtan önemli belgeler olarak da tadırlar.
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Plan 1: Şehzade Mehmed Külliyesindeki mezar yapıları (İ.Orman,2000)

Plan 1: Şehzade Mehmed Külliyesi haziresindeki sandukaların konumu
(İ.Orman,2000)
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Şekil 1:1 Numaralı sanduka üzerinde kuşak/kemer ve çintemani/üç benek
bezemeleri

Şekil 2: 1 numaralı sanduka kitabesi Şekil 3: 1 numaralı sanduka toprağa gömülü
laleler
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Şekil 4: 2 numaralı sanduka kuşak/kemer, hançer ve çintemani/üç benek
bezemeleri.
Şekil 5: 2 numaralı sanduka kitabe ve palmet dizisi.
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Şekil 6: 3 numaralı sanduka hançer, kuşak/kemer ve çintemani bezemeleri.

Şekil 7: 3 numaralı sanduka kitabesi.

Şekil 8: 3 numaralı sanduka baş taşı
arka yüzünde vazoda lale ve
karanfiller.
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Şekil 9: 3 numaralı sanduka vazoda
kırık lale ve gül bezemeleri.

Şekil 10: 3 numaralı sanduka baş taşı
yan yüzünde vazoda karanfil ve laleler.

Şekil 11: 3 numaralı sanduka ayak
taşında vazoda kırık lale ve karanfil
bezemeleri.

Şekil 12: 3 numaralı sanduka ayak taşı
yan yüzlerinde kulplu vazoda laleler
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Şekil 13: 3 numaralı sanduka ayak taşı arka yüzünde vazoda lale ve kırık lale
bezemeleri.

Şekil 14: 3 numaralı sanduka dilimli sivri kemerli kaide.
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Şekil 15: 4 numaralı sanduka kemer ve çintemani/üç benek bezemeleri.
Şekil 16: 4 numaralı sanduka kitabesi. Şekil 17: 4 numaralı sanduka kemer tokası detayı.
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Şekil 18: 5 numaralı sanduka kemer ve çintemani/üç benek bezemeleri.

Şekil 19: 5 numaralı sanduka vazoda
çiçek ve dilimli sivri kemerli kaide.

Şekil 20: 5 numaralı sanduka kitabesi
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Şekil 21: 6 numaralı sanduka kuşak ve hançer motifi.

Şekil 22: 6 numaralı sanduka toprağa
gömülü laleler.

Şekil 23: 6 numaralı sanduka palmetrumi.
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Şekil 24:7 numaralı sanduka kemer ve çintemani/üçbenek bezemeleri.

Şekil 25: 7 numaralı sanduka stilize bordür.
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Şekil 26: 8 numaralı sanduka çintemani ve kuşak bezemeleri.
Şekil 27: 8 numaralı sanduka stilize bordür.
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Şekil 28: 9 numaralı sanduka kemer ve çintemani/üç benek bezemeleri.

Şekil 29: 9 numaralı sanduka vazoda
menekşe ve nar çiçeği bezemeleri.

Şekil 30: 9 numaralı sanduka kemer
tokası detayı.
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Şekil 31: 10 numaralı sanduka hatayi desenli kaftan ve hançer bezemesi.

Şekil 32: 10 numaralı sanduka hançer
detayı.

Şekil 33: 10 numaralı sanduka hatayi
bezemeleri.
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Şekil 34: II. Mehmed’e ait kaftan

Şekil 35: Sultan İbrahim’e atfedilen kaftan.

(Topkapı Sarayı Müzesi, 2010)

Şekil 36: I. Selim’in Kaftanı.

(Topkapı Sarayı Müzesi, 2010)

Şekil 37:III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan’a ait

(Topkapı Sarayı Müzesi, 2010)

elbise (Kafadar, 1993)
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Şekil 38: Pars benekli postu ve kalpağı
ile Çizgili kaplan postu üzerinde
oturan Kiyomers (T. Öz, 1946)

Şekil 39: I. Selim’in üç benekli kaplanı
avlama sahnesi (Hünername, 1969)

Şekil 40: Kanuni üç benekli kaplan postu motifli minderi, Süleymanname
(E.Atıl, 1986)
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Şekil 41: Şehzade Camii Destâri Mustafa Paşa Türbesi içinde, kızının, üzerinde
kuşağı ve kaftan/örtüsü olan boyalı sandukası (17. yüzyıl).

Şekil 42: Kanuni’nin şehzadeleri
Bayezıd ya da Mustafa’ya ait olabilecek
kaftanlar (Topkapı Sarayı Müzesi,2010)

Şekil 43. Surname-i Hümayun
camcıların geçişi (N.Atasoy,1997)
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Şekil 44: Eyüp Cafer Paşa Türbesi
haziresi, 1604 (A.Doğanay,2000)

Şekil 46: Muhibbî Dîvânı 1566,
Nuruosmaniye Kütüphanesi No:3873
(Tıpkı Basım, Kültür Bakanlığı
Yayınları, 2001)

Şekil 45: Eyüp Nişancı Feridun Paşa
Türbesi haziresi, 1619(T. Çoruhlu, 2000)

Şekil 47: Divân-ı Muhibbî 1566 İ.Ü.
Nadir Eserler Kütüphanesi
http://cihanhukumdari.istanbul.edu.tr
/kitaplar.html)

Şekil 48: Kanuni’nin oğlu Şehzade Mustafa’nın oğlunun kaftanlı, kemerli
ve hançerli sandukası (E.Eldem, 2005)
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Şekil 49: Mihr ü Müşteri’nin cenaze alayında desenli örtü ve kuşak
bezemeleri.(Eldem, 2005)
Şekil 50: Bursa Yeşi Türbe Çelebi Mehmed’in mezarında dilimli kemerli kaide
(1421)
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Şekil 51: Topkapı Sarayı Çinili Köşk alt revak kemerleri (1472)
http://romeartlover.tripod.com/Istanb22.html 20.03.2017-22:46
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ORDU ÜNYE KALEKÖY CAMİ VE ÇÖMLEKÇİ CAMİ
MEZAR TAŞLARI
Şerife TALİ1
Gelenekler ve dönemin üslup özellikleri ile birlikte şekillenen mezar
taşları, toplumun kendi öz değerlerini geleceğe taşıyan en önemli yazılı
belgelerdir. Toplumlara ve kültürlere göre bu gelenek malzeme, bezeme ve biçim
olarak değişiklik gösterse de ölen kişiyi kalıcı kılabilmek ve onun adına bir işaret
koyabilmek hep en önemli amaç olmuştur. Mezar taşı kitabeleri, kültürel ve
sanatsal özelliklerinin yanı sıra kabirde yatan kişinin mesleği, unvanı ve onun
inanışıyla ilgili önemli verilerin elde edildiği edebi birer eser niteliğindedir.
Taş ve mermer üzerine Osmanlıca yazılan mezar taşı kitabelerinin giriş
cümleleri genellikle Arapça olarak yazılmıştır. Sülüs, Ta’lik gibi hatlarla farklı
istiflerle, özel bir işçilikle özenle oluşturulan çerçeveler içerisine yazı kuşakları
diyagonal veya düz satırlar halinde kazınmıştır. Kitabeler amacına uygun olarak
Allaha yakarışla başlayarak, mezarda yatan kişinin kimlik bilgilerinin verildiği
bunun yanı sıra ölüm sebepleri, hastalık, ayrılık, sevgi, hüzün gibi detayların da
işlendiği önemli belgelerdir. Kısa ve yalın tutulan kitabeler ise ölünün kimlik
bilgileri, ruhuna istenen dualar ve tarih ibaresi ile tamamlanmaktadır. Ayrıca
kalıp şeklinde yazılan duaların yer aldığı kitabeler de bulunmaktadır. Bu
çalışmada Ünye Kaleköy ve Çömlekci Cami Mezarlığında bulunan XVII.-XVIII.
yy. Osmanlı Dönemine ait mezar taşları detaylı bir şekilde incelenerek, birer belge
olan kitabeleri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ünye, Mezar taşı, Kitabe, Hat, Sanat.

1

Doç.Dr., Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, E-mail:talisanat@hotmail.com.
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GRAVESTONE INSCRIPTIONS AT CEMETERY OF KALEKÖYÜ AND
FENERALTI OF UNYE

ABSTRACT
Gravestones shaped by the traditions and stylistic characteristics of the
period are the most important written documents carrying their own values of
comunity to the future. Altough the tradition change according to the society and
culture, in terms of material, form and decoration, it is the most important goal to
make the death person permanent and to put asign for him. Tombstone
inscriptions that cultural and artistic features as well as his title and belief the
profession of the person lying in the grave has been obtained the important data ıt
a literary work is intended as. Introduction sentences of tombstone inscriptions
written in Ottoman Turkısh on stone and marble were usually written in Arabic.
Sülüs and Ta’lik as with differernt stacks, special workmanship, diagonal or
straight lines etched into it writing lines carefully created within the frames.
İnscriptions that his purposes starting with God prayer are also important
documents given the information of the identitly of the person who lies in the
grave and also cause of death, ilness, separation, love, sadness as details are
processed. İnscriptions, kept short and simple, complmented by the credentials of
dead, requested prayers to the spirit and the date marked. Also there are
inscriptions that in prayers written the as form mold. İn this study, tombstones by
examınıng in detail a document which inscriptions will be evaluated from XVII.XVIII. yy. of the Ottoman Period at Cemetery of Mosque Çömlekci and Kalekoy of
Unye.
Key Words: Ünye, Gravestone, İnscription, Calligraphy, Art.
Mezar Taşı No:1
Kitabesi:
Tarih
Sene
1111 H./1699-1700 M.
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 35x15x14cm., Boyun: 6x37 cm., Başlık: 25x54 cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı, form olarak kare kübik bir gövdeye
sahiptir. Şahidenin köşeli gövdesi üst kısımda oval olarak pahlanmış ve üzerinde
kitabe yazılmak üzere tek bir satır çizgisi çekilmiştir. Satırın yeri belirlenmiş
olmasına rağmen kitabe yazılmamıştır, sadece boyun kısmında tarih ibaresi
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kazılmıştır. Gövde ile aynı genişlikteki boyun yanlardan silindirik halde
düzenlenmiş ve kısa tutulmuştur. Şahidenin üzerinde gövdeden daha geniş bir
çapa sahip olan silindirik formdaki çapraz dilimli sarıklı başlık yerleştirilmiştir.
0.25 m. yükseklikte ele alınan başlık gövde üzerinde oldukça vurguludur.
Mezar Taşı No:2
Kitabesi:
Merhum Ali
İmam Ali Efendi
(1)185 H./1771-1772 M.
Mezar Taşının İkinci yüzü
Merhum
İmam Ali
Efendi
1164 H./1750-1751 M.
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 36x15x15 cm., Boyun: 6x42 cm., Başlık: 19x37 cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı, form olarak kare kübik bir gövdeye
sahiptir. Şahidenin gövde kısmında iki yüzü de farklı tarihlere ait kitabe alanı
olarak değerlendirilmiştir. Kitabelerin yazıldığı şahidenin ilk yüzünde gövde
dıştan bir silme ile çerçevelenerek kitabe düz dört satır üzerine kazınmıştır. Baş
taşının ikinci yüzünde ise kitabe alana serbest olarak talik hatla yazılmıştır. Baş
taşı gövde üzerinde boyun kısmı ile tam olarak işlenmeyen büyük bir başlıkla
tamamlanmıştır.
Mezar Taşı No:3
Kitabesi:
Merhum ve MağfurLeh El-Hac Mustafa
Efendi
Ruhıyçün
Sene 1112 H./1700 M.
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 34x12x12 cm., Boyun:(yok) cm., Başlık: 30x51 cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı, form olarak kare kübik bir gövdeye
sahiptir. Tek yüzü değerlendirilen şahide üzerinde kitabenin yazıldığı alan dıştan
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bir silme ile çerçevelenmiştir. Sınırlanan bu çerçeve içerisine kitabe serbest olarak
talik hatla yazılmıştır. Şahide gövde kısmından sonra boyun bölümüne yer
verilmemiş doğrudan gövde üzerine başlık oturtulmuştur. Çapraz eğimde dilimli
geniş bir sarıkla başlık, 0.30 m. yüksekliği ile gövde üzerinde vurguludur.
Mezar Taşı No: 4
Kitabesi:
…?
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: ?x14x12 cm., Boyun: 10x38 cm., Başlık: 30x53 cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı, form olarak kare kübik bir gövdeye
sahiptir. Gövde kısmı beton harca gömülen şahidenin boyun kısmı üzerinde
büyük çaplı oval sarıklı bir başlık bulunmaktadır.
Mezar Taşı No:5
Kitabesi:
Merhume
Emine Hatun
Ruhuna Fatiha
Sene
1149 H./ 1736 M.
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 35x12.5x9 cm., Boyun: 15x27cm., Başlık: cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı, dikdörtgen kesitli düşey dikdörtgen
prizmal bir gövdeye sahiptir. Kitabe, düz silmelerle sınırlanan satılar üzerine celi
sülüs hatla kabartma olarak yazılmıştır. Baş taşı gövdeden sonra yüksek tutulan
bir boyun ile üzerinde hotoz şeklinde bir başlıkla tamamlanmıştır.
Mezar Taşı No:6
Kitabesi:
Hüve’l Hayy’ul Baki
Merhum ve Mağfur-Leh
Ünyeli Dizdar Zade
Mustafa Çelebi RuhiyÇün el Fatiha
Sene 1181 H./1767 M.
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Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 71x24-26x14 cm., Boyun: 12x22 cm., Başlık: 20x36 cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı dikdörtgen kesitli düşey dikdörtgen
prizmal bir gövdeye sahiptir. Kitabe, düz silmelerle ayrılan dikdörtgen panolar
içerisine altı satır halinde celi sülüs hatla kabartma olarak yazılmıştır. Baş taşı
yüksek bir boyun üzerinde sarık biçiminde bir başlıkla tamamlanmıştır.
Mezar Taşı No:7
Kitabesi:
El Merhum Emir-ül Kebir El Hac
Hoca Osman Efendi
Ruhiyçün ve Kâ’fe-i
Ehli İman Ruhiyçün
Fatiha Sene 1213 H./1798-1799 M.
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 122x31-38x15 cm., Boyun: 15x37 cm., Başlık: 32x52 cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşının dikdörtgen kesitli düşey
dikdörtgen prizmal gövdesi yukarı doğru genişlemektedir. Kitabe düz silmelerle
ayrılan dikdörtgen panolar içerisine beş satır halinde celi sülüs hatla kabartma
olarak yazılmıştır. Baş taşı kalın ve yüksek boyun üzerinde… formlu bir başlıkla
tamamlanmıştır.
Mezar Taşı No: 8
Kitabesi:
Hüv’el Baki
Ya İlahi Ol Mübarek İsm-i Pakin İzzeti
Hem Resulün Fahr-i Âlem Şah-ı Kevneyn Hürmeti
Eyle Kabrim Ravza-i Cennet İlahe’l Âlemin
(Gice) Gündüz Eylesünler Hur-i Gilman Hizmeti
İshak Efendinin Kerimesi Es Seyyid Halil
Ağanın Zevcesi Merhume Hanife Hatunun
Ruhiyçün El Fatiha
Sene 1237 H./1821-1822 M.
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 96x29x14 cm., Boyun: 10x31 cm., Başlık: 22 cm.
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Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı dikdörtgen kesitli düşey dikdörtgen
prizmal bir gövdeye sahiptir. Kitabe, düz silmelerle ayrılan dikdörtgen panolar
içerisine dokuz satır halinde celi sülüs hatla kabartma olarak yazılmıştır. İlk
yakarış ve son tarihi ibaresinin yazıldığı satırlar yarım daire formu ile
çerçevelenmiştir. Baş taşı kırılmış olan yüksek tutulan iki kademeli boyun
üzerinde hotoz biçiminde bir başlıkla tamamlanmıştır. Boyun kısmında küçük
kabara şeklinde taş işçiliği olduğu görülmektedir. Üçgen formlu bir tepelikle
tamamlanan ayak taşı üzerinde baş kısmı sağa doğru eğilmiş bir servi motifi
işlenmiştir.
Mezar Taşı No: 9
Kitabesi:
………idim……?
Bu çün Bağ-ı Cinan Buldum
Monla Hüseyin oğlu
Merhum Hafız…
…1246 H./1830 M.
Mezar Tipi: ?
Ölçüler: Baş taşı: 68x28x14 cm., Boyun: 7x41 cm., Başlık: 15x45 cm.
Mezar Taşı No:10
Kitabesi:
(Kitabesiz)..
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 65x22x12 cm., Boyun: 12x20 cm., Başlık: 14x50 cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşının dikdörtgen kesitli düşey
dikdörtgen prizmal gövdesi yukarı doğru genişlemektedir. Gövde üzerinde
herhangi bir kitabe ve tarih ibaresi bulunmamaktadır. Baş taşı kalın ve yüksek
tutulan boyun üzerinde sarıklı bir başlıkla tamamlanmıştır.
Mezar Taşı No:11
Kitabesi:
…(Kitabe toprağa gömülü)
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: ?x34x10 cm., Boyun: 9x47 cm., Başlık: 25x87 cm.

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------511

Tanım: Mermerden yapılan baş taşının dikdörtgen kesitli düşey dikdörtgen
prizmal gövdesi yukarı doğru genişleyerek bitkisel bir tepelikle tamamlanmıştır.
Baş taşı kısa bir boyun üzerinde sarıklı bir başlıkla tamamlanmıştır. Tamamen
toprağa gömülü olduğundan baş taşı üzerindeki kitabe okunamamıştır.
Çömlekci Cami Haziresi
Mezar Taşı No:12
Kitabesi:
El Hac Hüseyin
Zade Merhum
El Hac Muhammed
Ağa Ruhuna
El Fatiha
Sene
1136 H./1724 M.
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 62x14x15 cm., Boyun: 7x41 cm., Başlık: 24x36 cm.
Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı, form olarak kare kübik bir gövdeye
sahiptir. Dıştan herhangi bir çerçeve içine alınmayan gövde üzerinde kitabe alana
serbest olarak celi sülüs hatla altı satır olarak yazılmıştır. Gövde ile aynı
genişlikteki boyun üstte üçgen şekilde düzenlenmiş ve kısa tutulmuştur. Baş taşı
kalın ve yüksek boyun üzerinde oval formlu sarıklı bir başlıkla tamamlanmıştır.
Mezar Taşı No:13
Kitabesi:
Merhum
Hadice
Kadın
Ruhuna
Fatiha
Sene
1138 H./1726 M.
Mezar Tipi: Şahideli Toprak Mezar
Ölçüler: Baş taşı: 60x13x14 cm., Boyun: 6x 40 cm., Başlık: (yok) cm.
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Tanım: Mermer malzemeden yapılan baş taşı, form olarak kare kübik bir gövdeye
sahiptir. Baş taşının üzerinde gövde dıştan bir silme ile çerçevelenerek kitabe düz
olarak altı satır halinde celi sülüs hatla yazılmıştır. Yüksek ve kalın bir boyun
üzerinde şimdi kırılmış bir başlık yeri bulunmaktadır.
Değerlendirme
Bu bildiride Ordu İli Ünye İlçesinde yer alan Kaleköy Cami ile Çömlekçi
Cami Mezarlığında bulunan tarihi mezar taşları ve kitabeleri incelenmiştir.
Günümüzde çoğu mezar taşı kaybolan ve tahrip olan haziredeki tüm örnekler
detaylı bir şekilde tanıtılarak kitabeleri okunmuştur. Mezarlık içerisinde yer alan
mezartaşları; tip, malzeme, teknik ve bezeme özellikleri ile sanat tarihi açısından
değerlendirilmiştir. Mezarlıkta bulunan mezar taşlarının çoğu kırılmış, taşınmış,
genellikle toprak altında kalmış veya yerleri değiştirildiğinden mezar sayısı ile
ilgili kesin ifade kullanmak doğru olmayacaktır. İncelenen mezarlar, mezar
tipolojisi olarak hepsi şahideli toprak mezar2 şeklinde tek tipte ele alınmıştır.
Şahideler dikdörtgen prizma biçimindeki mezarların üzerinde açılan yuvalara
yerleştirilmiştir, fakat mezar taşlarının çoğu günümüzde yerlerinden çıkarılmış,
toprak mezarlar kaybolmuş, hala toprak altında ulaşılamayan mezar taşları da
mevcuttur, tahribat ise fazladır.
İncelenen şahideler form bakımından kare kübik gövdeli ve düşey
dikdörtgen prizmal gövdeli olup aynı formun yukarı doğru genişleyen ve tek
örnekte ise aşağı doğru genişleyen biçimleri şeklinde farklı olarak uygulanmıştır.
Mezarda yatan kişinin kimliği ile paralel şekillenen şahidelerin başlıkları 3, erkek
mezar taşları ile 3’ü kadın olmak üzere farklılaşmaktadır. Bu mezarlıkta kadınlara
ait başlıklar hotoz şeklinde, erkeklere ait başlıklar ise büyük çaplara sahip tipleri
değişen sarıklardır. Ayak taşlarının bir kaçı dışında çoğu yerlerinden çıkarılmış ve
bu taşların hangi mezara ait olduğu da kesin olarak bilinmemektedir. Ayak
taşlarının yerlerinde olup fakat tamamen sade olan örnekleri sadece iki tanedir.
Bunun yanı sıra sadece tek ayak taşı üzerinde ölümle ilgili sembolik anlamlar
içeren bir servi motifi işlenmiştir4. Mezar taşlarının süsleme programına
2

3

4

Aksel Tibet- Ekrem Işın - Dilek Yelkenci, “Yenikapı Mevlevîhânesi Haziresi” İslam Dünyasında
Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri Cımetıéres et Tradıtıons Funéraıres Dans Le Monde Islamıque”
TTK., 1996, Ankara, s.244.
Halit Çal, “İstanbul Eyüp’teki Erkek Mezartaşlarında Başlıklar” Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III.
Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, İstanbul, 2000, s.206-225; Hans-Peter Laquer, Hüve’l-Baki,
İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, İstanbul, 2010, s.138-140; Ekrem Işın, “Mezar
Taşları” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.5, İstanbul, 1994, s.439-441.
Ayla Ersoy,“Eyüp’teki Mezar Taşlarında Servi Ağacı Kültü”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla V.
Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, İstanbul, 2002, s.91-95; Mehmet Önder,“Konya Mezar
Taşlarında Şekil ve Süsler” Türk Etnografya Dergisi, S.XII-1969, Ankara, 1970, s.10; 14Hayri
Yılmaz, İstanbul’daki Türk İnanç Kaynaklı Motifli Tarihi Mezar Taşlarının Bozulma Nedenleri ve
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bakıldığında; şahidelerin mezar taşı yapma geleneğini devam ettiren, gösterişten
uzak mütevazı örnekler olduğu görülmektedir. Şahideler de kullanılan malzeme
tamamen mermer olup soylu ve en uzun ömürlü olan mermer dayanıklılığı
nedeniyle mezar taşlarında tercih edilen malzeme olmuştur. Kitabeler oyma
tekniği ile işlenmiş derinlikleri ise alçak kabartmadır. Kazıma tekniğinin de
kullanıldığı şahidelerde işçiliğin kalitesi değişkendir. Tek bir ayak taşı üzerinde ki
bitkisel servi bezemesi ise kabartma şeklinde ele alınmıştır. En önemli öğe ise
şahidelerde ki hat olmuş ve hat sanatı açısından da şahidelerde örnekler
zengindir. Baş taşlarının hepsi sadece kitabelerin yazıldığı sade örnekler olarak
biçimlenmiş, bezenmemiştir.
Kaleköy ile Çömlekçi Cami Mezarlığında yer alan baş taşlarının kitabeleri
okunmuş ve bu doğrultuda çıkarılan sonuçlar şu şekilde değerlendirilmiştir.
Osmanlı Türkçesi ile yazılan kitabeler serbest olarak veya düz satırlar halinde
kabartma olarak amacına uygun başlangıç cümlesi ile ölenin kimlik bilgisi, dua ve
tarih ibaresi ile daha çok kısa biçimde tamamlanmıştır. Bu şekilde kısa kitabelere
ek olarak 2 örnekte manzum kalıplarla yazılan ifadelere de yer verilmiştir. Bu
şahidelerin kitabeleri 11’i mensur diğer kitabelerin ikisi manzum şekilde
oluşturulmuştur. Kitabelerin en önemli bölümü, hiç şüphesiz ölenin kimlik
bilgilerinin verildiği kısımdır. Okunan kitabelerden şahidelerin 10’u erkek, 3’ü
kadın ki bunlardan 1’i bir kız çocuğuna aittir. Kitabelerde erkek ve kadın isimleri
yazılmış ve çoğunda ölen kişinin mensup olduğu sülale isimleri ve zade
eklenmesi ile bir soyadı şeklinde aile isimleri ile özellikle baba isimleri de kayıt
edilen bilgiler arasındadır. Erkek baş taşlarında ise 1 “ağa”, belli bir eğitime sahip
olanlar için kullanılan 4 “efendi” ve 1 “çelebi” unvanları tekrarlanmıştır. Kadınlar
için kullanılan unvanlardan 2’si “hanım” ve 1 “kadın” olup, mezarlıktan bugüne
kalan şahidelerin ağırlıklı olarak erkeklere ait olduğu kadınların ise sayıca çok az
olduğu görülmektedir. Kitabelerden imam, hoca, hafız, dizdar, gibi bazı meslek
isimleri de çıkarılmaktadır. Mezar taşlarının yapılmasının en önemli
sebeplerinden biri hiç şüphesiz ölen kişi için istenen duadır. Kitabelerde dua
isteme biçimleri çok farklı şekillerde istenmekle birlikte burada incelenen
örneklerin 2’si “ruhuna Fatiha”, 1’i “ruhuna el-Fatiha”, 1’i “ruhıyçün Fatiha”, 2’si
“ruhıyçün el-Fatiha”, 1’i “ruhıyçün” şeklinde değişmektedir. Kitabelerin başlangıç
ifadelerinde, “Merhum”, “el-Merhum”, “Merhume”, “Merhum ve Mağfur” olarak beş
örnekte farklı şekilde giriş yapılmaktadır. Tek olarak “El Hac”, “Hüve’l Baki (O
Ebedidir)” ve “Hüve’l Hayyul-Baki” şeklinde üç kitabe başlatılmıştır.
Restorasyon Yöntemleri, Gazi Ünv., FBE., Yapı Eğitimi ABD. Yayınlanmamış YL. Tezi, Ankara,
2010, s.19-20; Metin Haseki, Plastik Açıdan Türk Mezar Taşları, İstanbul, 1977, s.47; Azade Akar,
Yüzyıllar Boyunca Mezar Yazıtlarında Süslemeler” Atatürk Konferansları VI (1973-1974),
Ankara,1991, s.73-78; Burhan Oğuz, Mezartaşında Simgeleşen İnançlar, İstanbul, 1983, s.24-27;
Kadir Pektaş, Bitlis Tarihi Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Ankara, 2001, s.85-91.
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Mezarlıkta kronolojik olarak değerlendirilen şahidelerin en erken tarihlisi
1111 H./1699-1700 M. tarihli, en geç örnekler ise 1246 H./1830 M. tarihlidir. XVIII.
yy. ila XIX. yy. aralığına Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen mezar taşlarının kırık
veya toprağa gömülü birkaç örnek dışında hepsinin üzerinde tarih ibareleri
mevcuttur. Bununla birlikte ölüm tarihleri sadece yıl olarak kayıt edilmiş ay ve
gün gibi detaylar kitabelerde işlenmemiştir. Ünye Kaleköy ile Çömlekçi Cami
Hazirelerinde değerlendirilen mezar taşları öncelikle Karadeniz Bölgesi Ordu
Ünye5, Rize6, Trabzon7, Giresun8, Samsun9, Sinop10, Safranbolu11 gibi sahil
kesimindeki örneklerle malzeme, form ve teknik açıdan benzerlikler
göstermektedir. Bununla birlikte mezar taşlarında mermer malzeme kullanımı,
hat ve işçiliklerin özenle ele alınması açısından ise Bursa12, Edirne13 ve İstanbul14
gibi önemli merkezlerde ki örneklere benzerlik gösteren mezar taşları olarak
biçimlenmektedir. Kaleköy ve Çömlekci Cami’nde bulunan kare tabanlı kübik
gövdeli olarak yükselen mezar taşları bu formları ile yine Karadeniz Bölgesinde
azda olsa benzer örnekler bulunmaktadır. Fakat bu formun en yaygın olarak
Bosna-Hersek’te görüldüğünü, hatta bu formun tarihi süreçte önemini hiç
kaybetmediği bilinmektedir. XV. ve XVI. yy.da bulunan ve nişan adı verilen bu
örneklerle birlikte bölge ile ilgili epigrafi çalışmaları yapan Mehmed
Mujezinoviç’in Kaleköyde ki örneklerde gördüğümüz gibi üzerinde kitabe yeri
açılmış olmasına rağmen herhangi bir isim veya tarih ibaresinin olmadığı

Bayram Çelik, , Ordu İli Ünye İlçesi Hacı Osman Ağa Camii Haziresindeki Mezar Taşları,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları ABD.,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun, 2012.
6 Canan Hanoğlu, Batılılaşma Dönemi Rize Mezar Taşları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, C.I-II-III., Erzurum, 2015.
7 Sevinç Eren, Trabzon İli Gülbahar Hatun Camii Hazireleri ile Küçük İmaret Mezarlığı’ndaki
Mezar Taşları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi ABD., Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Ankara, 2011.
8 Gazanfer İltar, Giresun İli Sahil Şeridindeki Mezar Taşları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sanat Tarihi ABD., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005.
9 Eyüp Nefes, Samsun Yöresinde Bulunan Mezar Taşları, On dokuz Mayıs Üniversitesi, SBE.,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun, 2002.
10
Özgür Yeni, Sinop Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları, Selçuk
Üniversitesi, SBE. Sanat Tarihi ABD. Türk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri Arkeolojisi BD.,
Yayınlanmamış YL.Tezi, Konya, 2009.
11 H.Kamil Biçici, “Safranbolu Yörük Köyü Mezarlığında Bulunan Mezar Taşları”, Sosyal Bilimler
Dergisi, S.20, 2008, s.297-324.
12 Bedri Mermutlu, - Hasan Basri Öcalan, Tarihi Bursa Mezar Taşları I Bursa Hazireleri, Bursa, 2011.
13 Emine Baş, Edirne Beylerbeyi Camii Haziresinde Bulunan Mezar Taşları, Trakya Üniversitesi,
SBE., Sanat Tarihi ABD. Yayınlanmamış YL. Tezi, Edirne, 2009.
14 Hans Peter Laqueur,“Hüve’l Baki, İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Tasları”, İstanbul,
2010, s.7-79.
5
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örneklerin “derviş veya ulema” gibi kişilere ait olduğunu belirtmesi ilginçtir15.
Buradaki örneklerde de şahidelerin başlıkları gövde üzerinde oldukça büyük
çaplarda ele alınmış ve vurguları ile taşların işlenmemiş olması da bu konuda bir
paralellik kurulabileceğinin göstergeleridir. Bazı başlıkların üst kısımda düz
olarak kesilmiş ya da tamamlanamamış şeklinde ki yorumumuza; Kadir PEKTAŞ
hocamız, bu bölümlere kuşların gelmesi, konması için yem konulduğu şeklinde ki
ilginç bilgiyi bizimle paylaşmıştır. Ordu İline bağlı bir ilçe konumundaki merkez,
Osmanlı Döneminde uygun coğrafi konumu sebebiyle önemli bir liman ve ticaret
merkezi haline gelmiştir. Ünye 1864 tarihinde Trabzon Vilayeti Canik Sancağına
bağlı olarak dört yıl sancaklık yapmıştır16. Bu özelliği merkezde bulunan tarihi
yapılara da yansımış ve zengin kültürel miras bırakılmıştır, mezar taşları da
bunlar arasında yerini almıştır.
Sonuç
Ünye Kaleköyü ve Çömlekci Cami Mezarlığında bulunan 13 mezar taşı
bilimsel olarak incelenmiş ve bu eserler kayıt altına alınmıştır. Tahribatın fazla
olduğu mezarlıkta kırık olan veya kısmen silinmiş olan tüm şahideler transkrip
edilerek günümüz Türkçesine çevrilmiş ve özellikle kitabelerin muhtevası
üzerinde durulmuştur. Ayrıca tipoloji, şahidelerin malzeme, teknik, form ve
ayaktaşlarının bezeme özellikleri sanat tarihi metodolojisi içerisinde
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte hafız, hoca, imam gibi farklı dini, meslek
grubuna ait insanların bulunduğu mezarlıkta özellikle erkek nüfus ağırlıktadır. En
önemli bezemesi üzerindeki yazıtları olan şahidelerden şüphesiz dönemle ilgili en
doğru bilgiler elde edilmektedir. Kaleköy Mezarlığındaki baş taşları sade
görünümlü ve mezar taşı yapma geleneğini devam ettiren örneklerdir. Bakımsız
olan mezarlıkta iklim ve toprak kayması sonucu özellikle toprak altında hala çok
sayıda şahide bulunmaktadır.
Zengin bir geçmişi barındıran mezarlıkta şahidelerin üzerinde oluşan
likenler ve yeni definlerin yapılması tarihi dokuya zarar vermektedir. Ulaşılabilen
örneklerin yanı sıra değerlendirmenin tam olarak yapılabilmesi için mezarlıkta bir
kazı çalışması yapılmalıdır. Çalışma süresince bile yerde olan bazı örneklerin
kaybolduğu, başlıkların kırıldığı görülmüştür. Son olarak mezarlıktaki şahidelerin
restorasyonu yapılarak sayıları daha fazla azalmadan bu eserlerin yerlerinde veya
müzeye alınarak korunmaları gerekmektedir. Ünye Kaleköy bölgenin en eski
yerleşim yerlerinden olması açısından buradaki mezar taşları bu sürecin önemli
belgeleridir.
Nurcan Boşdurmaz, , “Bosna-Hersek’te 15. –16. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Müslüman
Mezar Taşları”, Sanat Tarihi Yıllığı, S.17, 2011, s..13-26.5;; Nurcan Boşdurmaz, “Balkanlarda
Ölümün/Ölümsüzlüğün Temsili: Bosna Hersek Mezar Taşları”, Türk Tarihinde Balkanlar,
Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi Yayınları, 2013, s.2-18.
16 Yaşar Argan, İpek Yolu ve Ünye, İstanbul, 2004, s.18-21.
15
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Foto13: Mezar taşı No:12
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Foto No 16:Bosna Mezar Taşları: (http://arkeolojihaber.net/2016/02/06/bosnadaosmanli-mezar-taslari-gun-yuzune-cikariliyor/)

Foto No:17:(http://www.risalehaber.com/osmanli-mezar-tasi-gelenegi-bosnahersekte-devam-ediyor-249785h.htm)
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Foto No:18 Bosna Mezar Taşları (N. Boşdurmaz’dan Alınmıştır).

Foto:19-20 14/16 yy. örnekleri ( N. İŞLİ’den alınmıştır.)
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SAKARYA/KOCAALİ İLÇESİ OSMANLI DÖNEMİ
MEZARLIKLARI VE MEZAR TAŞLARI
Tülin ÇORUHLU
Murat ALKAN
ÖZET
Türk Sanat tarihinde taş oyma sanatının önemli bir grubunu oluşturan
mezar taşları aynı zamanda Türklerin yaşadıkları coğrafyaların belirlenmesinde
de somut kültür varlıkları olarak karşımıza çıkar. Tahrip edilmeleri veya yer
değiştirmeleri gerçek belgelerin yok edilmesi anlamına gelir. Mezar taşları
biçimsel-teknik özellikleri ile üzerlerindeki yazı, motif vb. süslemeleri bakımından
ait oldukları toplulukların sanatsal zevklerini ve kültürel seviyelerini yansıtır.
İstanbul’un uzun vadede su ihtiyacını karşılamak maksadı ile yapımına
başlanan Melen Suyu Projesi’nin başlangıç ayağı, Sakarya ilinin Kocaali ilçesi
sınırları içerisinde yer alır. 2013 yılında bölgedeki kültür varlıklarının tespiti amacı
ile gerçekleştirilen saha araştırmaları sırasında tespit edilen tarihi mezarlıklar ve
mezar taşları, bu bildirinin konusunu ortaya çıkarmıştır. İlçe sınırları içerisindeki
Ortaköy ve Melen köylerini de içine alan Melen barajı ve su irsale hattı çalışmaları
ile 2016 yılından itibaren su tutmaya başlayan baraj, kültür varlıklarını tehdit
edeceğindeneserlerin tespit ve belgeleme işlemlerinin bir an önce yapılması önem
taşımaktaydı.
Yapılan araştırma sırasında Kocaali merkez Sahil Mezarlığı, Melen köyü 1
ve 2 numaralı mezarlıklar, Caferiye köyü, Ortaköy ve Selahiye köyü
mezarlıklarında tespit edilen, 163 adet Osmanlı dönemine ait mezar taşı ayrıntılı
belgelenmiştir. Bunlar arasında bir adet de kurgan tipi gömü de tadır. Tespit
edilen taşların 54 tanesi yazılı ve/veya süslemeli olup genel olarak Osmanlı’nın



Yrd. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.
Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.
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başkent ve taşra üslubunda geleneksel mezar taşı tipolojisi içinde
değerlendirilirken, bazıları da sıra dışı formları ile yerel etkiler sergilemektedir.
Bu bildirinin amacı yukarıda sözü edilen mezarlık ve mezar taşlarını çizim,
resim, plan ve kitabe okunuşları ile birlikte sınıflandırarak bilim çevresi ile
paylaşmaktır.
Anahtar Kelimeler: Sakarya, Kocaali, mezarlık, mezartaşı, süsleme.
CEMETERIES AND TOMBSTONES IN SAKARYA/KOCAALİ DISTRICT
FROM OTTOMANPERIOD
ABSTRACT
Tomb Stones constituting an important group of Stone carving art in
Turkish Art History encounter as concrete cultural assets for the determination of
the geographies in which the Turks at the same time. Destruction or displacement
means destroying actual documents. Tomb Stones with formal-technical features
and writing, theme, etc. ornaments on them reflects the artistic tastes and cultural
levels of communities that belongs to.
The initial foot of the Melen Suyu Project which is started to provide
Istanbul's long-term water needs is located with in the boundaries of Kocaali
district of Sakarya province. Historical cemeteries and tombstones discovered
during field survey scarried out with the purpose of identifying cultural assets in
the region in 2013 revealed the subject of this paper. Because the dam threatens
cultural as sets which started to reserve water from the year of 2016 with the
Melen dam and water transport pipes works which in cludes Ortaköy and Melen
villages in the district borders, the determination and documentation of cemeteries
and tombstones in the region had to be done without wasting time.
During the survey, 163 cemeteries from the Ottoman period determined in
the Kocaali Central Coast, Melen village 1 and 2 number, Caferiye village, Ortaköy
and Selahiye village cemeteries documented in detail. There is also a
cairntypeburial among them. 54 of the detected Stones were written and / or
ornamented have been assessed within traditional tomb Stone typology at the
Ottoman capital and provincial style in general, other sexhibit local effects with
their unusual forms.
The purpose of this paper is to share cemetery and tombstones mentioned
above with their drawings, pictures, plan sand inscriptions by classifying with the
scientific environment.
Keywords: Sakarya, Kocaali, cemetery, tombstone, ornament.
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‘Hiçbir şiir bir mezar taşı kadar milli olamaz
Çünkü onda el emeği, göz nuru,
sanat vardır ve bize bizi anlatır.’
Yahya Kemal Beyatlı
Türk Sanat Tarihinde taş oyma sanatının önemli bir grubunu oluşturan
mezar taşları aynı zamanda, iskân hareketlerinin somut şahitleri olarak, Türklerin
yaşadıkları coğrafyaların belirlenmesi açısından önem taşır. Türk mezar
geleneğinde mezarın baş ve ayakucuna dikilen şahide’ler ‘sadece mezarda yatanın
kimliğine değil, bir medeniyete, bir varoluşa da şahitlik ederler’1.Bu nedenle mezarlıkları
ve mezar taşlarını yok etmek, tahrip etmek veya özgün yerinden çıkarıp taşımak,
gerçek belgelerin yok edilmesi anlamına gelir. Mezar taşlarını yok etmek, geçmişi
yok saymak, nüfus kayıtlarını silmek anlamına gelir. Çünkü bir kültürün tarihini
mezarlıklarından yola çıkarak yazmak mümkündür. Mezar taşları biçimsel-teknik
özellikleri ile üzerlerindeki süslemeleriyle, taşın yapıldığı dönemin özelliklerini
ortaya koyan bir belgedir. Süslemelerin ikonografik özellikleri, eserin ait olduğu
topluluğun inanış değerlerini de ortaya koymaktadır. Aynı zamanda kitabeleri, ait
olduğu topluluğun siyasi, iktisadi, kültür tarihi, nüfusları, hatta doğal afetleri,
savaş ve istilaları bile aydınlatacak bilgileri de sunabilir2. Kitabeler ve süslemeler
ait olduğu dönemin, edebiyatını ve sanatsal üsluplarını ve zevklerini de açık seçik
ortaya koyan delillerdir.
Bu bildirinin konusu, İlimizin Kültür varlıkları envanterini çıkarmak için
yapılan arazi çalışmaları sırasında tespit edilen bulguların bir bölümünü
oluşturan ‘Sakarya İli Kocaali ilçesi Osmanlı Dönemi Mezarlık ve Mezar
Taşları’dır. Kocaali, Sakarya ilinin kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında yer alır.
Batısında Sakarya ilinin Karasu ilçesi, güneyinde Hendek ilçesi ve doğusunda
Düzce ilinin Akçakoca ilçesi bulunmaktadır. Doğusunda ilçe sınırını da belirleyen
Melen Çayı, batısında ise Maden Deresi yer alır. 13. yüzyılda, uç kabul edilen
aşağı Sakarya boylarına yerleşen Ertuğrul Gazi ile başlayan fetih hareketleri
Orhan Gazi döneminde artarak devam etmiş, bu dönemde Sakarya ve çevresi
tamamen Türk yurdu haline gelmiştir 3. Önceleri Osmanlı döneminde kaza
merkezi olan Karasu’nun kışlak yeri konumundaki Kocaali, 15 Şubat 1954’te
Karasu’ya bağlı nahiye haline getirilmiş4, 1987 yılında da ilçe olmuştur5. Hatırı
1
2

3

4

Süleyman Berk, Zamanı Aşan Taşlar, İstanbul, 2016, s.7
Hans Peter Laqueur, Hüve’l-Baki İstanbul’da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, (çev.) Selahattin
Doludizgin, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997, s. 168-169.
Enver Konukçu, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Sakarya Bölgesi”, Sakarya İli Tarihi,
C.1, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 2005, s.70.
Enver Konukçu, “Sakarya’nın Tarihi Coğrafyası”, Sakarya İli Tarihi, C.1, Sakarya: Sakarya
Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, 2005, s.43.
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sayılır geniş bir kum plajına da sahip olan ilçenin halkı geçimini, tarım (özellikle
fındık), hayvancılık ve turizm ile sağlar6. Taşınmaz Kültür varlıkları açısından pek
zengin olmayan bir bölgedir. Bu nedenle mezarlıkları ve mezar taşları bölgenin
tarihine ışık tutacak önemli veriler ortaya koyar.
İstanbul’un uzun vadede su ihtiyacını karşılamak maksadı ile yapımına
başlanan Melen Suyu Projesi’nin başlangıç ayağı, Sakarya ilinin Kocaali ilçesi
sınırları içerisinde yer alır. Ortaköy ve Melen köylerini de içine alan Melen barajı
ve su irsale hattı çalışmaları ile 2016 yılından itibaren su doldurulmaya başlayan
baraj, bölgedeki doğal ve kültürel değerlerin varlığına etki edecektir. Bu nedenle
bu bildiri, bölgedeki en önemli kültür varlıkları konumundaki mezar taşlarının
ivedilikle tespit edilip belgelenmesi sonucunu yansıtmaktadır.
2013 yılında Kocaali ilçe sınırlarını içine alacak şekilde kapsamlı olarak
yapılan yüzey araştırması sırasında; Kocaali merkez Sahil Mezarlığı, Melen köyü 1
ve 2 numaralı mezarlıklar, Caferiye köyü, Ortaköy ve Selahiye köyü
mezarlıklarında yapılan incelemelerde Osmanlı dönemi mezar taşları ile
karşılaşılmıştır.
1. MERKEZ SAHİL MEZARLIĞI
Karasu Kocaali sahil yolu üzerinde; doğuda Plaj Yolu, kuzeyde Kültür
Caddesi, Batıda 133. Sokak ile çevrili alan üzerinde yer alan mezarlık, son yıllarda
yapılan yol genişletme ve kavşak çalışmalarından ciddi olarak etkilenmiştir.
Mezarlığın farklı yerlerine dağılmış olarak 151 adet Osmanlı dönemine ait mezar
taşı tespit edilmiştir. Bunlardan 54 tanesi form ve işlenişi açısındangeleneksel
Osmanlı mezar taşları içerisinde değerlendirilmiş olup diğerlerikabayonu
sadedikili taşlar olarak kayıt altına alınmıştır. Mezarların hepsi şahideli toprak
(yığma) mezar tipindedir7. Mezar taşlarından bazıları özgün yerinde tespit
edilmişken bir kısmı çevreye dağılmış ve kırık halde bulunmuşturki sözünü
ettiğimiz yol yapım çalışmalarının bu duruma etkisi oldukça fazladır.
Günümüzde asri mezarlık olarak da kullanılmaya devam eden
Sahil
Mezarlığı’nda, zaman zaman yeni gömülerde eski mezar taşlarının da kullanıldığı
gözlenmektedir.
Kocaali Sahil Mezarlığı’nda geleneksel Osmanlı mezar taşları içerisinde
değerlendirilen mezarların 18 adedi baş ve ayak şahideli olup 13 tanesinde sadece
baş şahidesi tespit edilmiştir(Kat. No. 1-31). Geri kalan 7 taş, bezemesiz ayak
5

6
7

Heyet, T.C. Sakarya Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sakarya İl Çevre Durum Raporu, 2011, s.
14 (Tablo A.3). Elektronik kaynağı için bkz. http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/
sakarya_icdr2011.pdf
Heyet, Cumhuriyetimizin 75.Yılında Sakarya, Sakarya 1998, s.77-78.
Mezar tipolojileri hakkında bir değerlendirme için bkz. Sedat Bayrakal, Uşak’ta Osmanlı Mezâr
Taşları, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2016, s. 234-238.
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şahidesi olup çoğu kırlmış halde mezarlığın çeşitli yerlerine dağılmış olduğundan
katoloğa dâhil edilmemiştir.
Sahil Mezarlığı’ndaki kataloğa dahil edilen taşlar şu şekildedir:
Katalog No. 1: Hacı Yusuf Ağa’nın kızı Hatice Hatun’un mezarı
Foto.No:1

Şek.No:1

Ölçüler: (Baş şahidesi) 96x35-32x8 cm. (Ayak şahidesi) 92x35-28x8 cm.
Kitabe:
هوالباقى
امرحقله دورلو امراض كلدى بنم تنمه
موتمهاولدىسببوجودمص َحتبولمدى
كرماسىاغانكيوسفحاجى
روحيﭽونحاتنحديجامرحومه
۱۲۲۳سنفاتحا

Hüve'l-bâki
Emr-i Hak’la türlü emraz geldi benim
tenime
Bulmadı sıhhat vücudum sebeb oldu
mevtime
Hacı Yusuf Ağanın kerimesi
Merhume Hatice Hatun ruhiçün
Fatiha sene 1223 (1808/1809)

Tanım: Kadın mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Aşağıdan yukarıya
genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli baş şahidesinin tepeliği yuvarlak
kemer; ayak şahidesinin tepeliği üçgen alınlık biçiminde sonlanmaktadır. Baş
taşının ön yüzünde altı satırlık oyma tekniği ile oluşturulan kitabe, çerçeveli düz
satırlar halinde, sülüs hat ile yazılmıştır. Kitabe metninden hareketle, mevtanın bir
hastalık sonucu H.1223 (M.1808-1809) tarihinde ölen Hacı Yusuf Ağa’nın kızı
Hatice Hatun olduğu anlaşılmaktadır. Şahide yüzeylerinde herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Katalog No. 2: Mustafa Ağa’nın kızı Habibe Hatun’un mezarı
Foto. No:2

Şek. No: 2

Ölçüler: (Başşahidesi)104x36-25x9cm.(Ayak şahidesi) 82x32-24x7cm.
Kitabe:
هوالباقى
جانمطوىمدىجهانه
كيربانمالدىاجل
ذحمنه دوش اولوبطاعون

Hüve'l-bâki
Cihâna doymadan canım
Ecel aldı girîbânım
Tâ'ûnzahm(et)ine düş olup

بويله امر ايتدى سبحانم

Böyle emr etti Sübhânım

مصطفى اغانك كريمسى

Mustafa Ağanın kerimesi

مرحومه حبيبه حاتون

Merhume Habibe Hatun

الفاتحه روحنه
٧۳۲۳  ن٧۲ فى سنه

Ruhuna el-Fatiha
Fi sene 27 Ramazan1217
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Tanım: Kadın mezarı baş ve ayak şahidesidir. Her iki şahide de aşağıdan
yukarıya doğru genişleyen levha şeklinde, dikdötgen kesitli olup tepeliği üçgen
alınlık biçiminde sonlanmaktadır. Baş şahidesininön yüzünde dokuz satırlık oyma
tekniği ile yazılmış kitabe, sülüs hatlı çerçeveli düz satırlar halindedir. Tepelik
barok üslupta c kıvrımları ve sıralı yaprak dizileri arasındaki ters palmet ve penç
motifleri ile süslenmiştir. Kitabesine göre; genç yaşta H.1217(M.1803) tarihinde
ölen Mustafa Ağa’nın kızı Habibe Hatun olduğu anlaşılmaktadır. Ayak şahidesi
süslemesiz olup sadedir.
Katalog No. 3: Celil oğlu Abdullah Reis’in mezarı
Foto. No: 3 Şek. No: 3
Ölçüler:(Başşahidesi)101x25x8 cm. (Ayak taşı) 120x29x13 (başlık) y: 29cm, ç. 25 cm.
Kitabe:
مرحومغفور
جليل اوغلو
عبدهلال ريس
روحنه فاتحه
۱۳۲۳  را۲ فى سنه

Merhum (ve) mağfur
Celil oğlu
Abdullah Reis
Ruhuna Fatiha
Fi sene 2 Rebiül-evvel 1210(16 Eylül 1795)

Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcuttur. Baş şahidesi dikdörtgen levha
şeklinde olup başlığı, dilimli sivri külah üzerine destar dolamalı örfi kavuk
şeklindedir. Taşın arka yüzü, kavuk hizasından itibaren dikdörtgen prizma
şeklinde sırt oluşturur. Ön yüzünde beş satırlık oyma tekniği ile oluşturulan
kitabesi, çerçeveli düz satırlar halinde sülüs hat ile yazılmıştır. Baş taşı ile aynı
forma sahip ayak taşının tepeliği tam yuvarlak kemer şeklinde olmayıp yanlarda
hafif dalgalıdır.
Katalog No. 4: Hacı Yusuf Ağa’nın kızı Ayşe Hatun’un mezarı
Foto. No: 4

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi)125x40-33x10 cm. (Ayak şahidesi) 95x32-27x10 cm.
Kitabe:
هوالباقى
يوسف اغانكحاجى

Hüve'l-bâki
Hacı Yusuf Ağanın

دردينه درمان كريمسى

Kerimesi derdine derman

بولميان مرحومه عايشه

Bulmayan merhume Ayşe

روحنه فاتحهحاتون
۳۳۲۲ سنه٤۳ ذ

Hatun ruhuna Fatiha
Sene 13 Zilhicce 1211 (9 Haziran 1797)
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Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcut kadın mezarıdır. Şahideler aşağıdan
yukarıya doğru genişleyenlevha şeklinde, dikdörtgen kesitli olup tepeliği üçgen
alınlıkla sonlanmaktadır. Oyma tekniğindeki baş taşının ön yüzündeki altı satırlık
kitabe, çerçeveli satırlar halinde sülüs hat ile yazılmıştır. Kitabesine göre;
H.1211(M.1797) tarihinde bir hastalıktan Hacı Yusuf Ağa’nın kızı Ayşe Hatun’a ait
olduğu anlaşılmaktadır. Taşın tepelik kısmı, barok üslupta, simetrik c kıvrımları
arasında sıralanan yapraklarla süslüdür. Serlevhanın iki yanında, natüralist
üslupta işlenmiş, bir daldan çıkan üçlü laleler yer alır. Ayaktaşında herhangi bir
süsleme bulunmamaktadır.
Katalog No. 5: Ecnebi oğlu Abdullah Reis’in mezarı
Foto. No: 5

Şek. No: 4

Ölçüler: (Baş şahidesi) 91x30 x14 cm. (Ayak şahidesi) 82x30-25x7cm.
Kitabe:
زيارتدن مراد دعادر
بوكون بكا ايسه يارين سكادر
مرحوم مغفور
عبداللهاجنبى اوغلو
روحنه فاتحهريس
٤۳۲۳سنه

Ziyârettenmurâddu'âdır
Bugün bana ise yarın sanadır
Merhum mağfur
Ecnebi oğlu Abdullah
Reis ruhuna Fatiha
Sene 1213 (1798/1799)

Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcut erkek mezarıdır. Arka yüzü orta sırt
oluşturacak şekilde işlenen, dikdörtgen levha şeklindeki baş şahidesi, dolamalı
örfi kavuk şeklindebir başlığa sahiptir. Oyma tekniği ile işlenen baş taşının ön
yüzünde, çerçeveli düz satırlar halindeki altı satırlık kitabesi sülüs hatlıdır.
Babasının durumundan sonradan Müslüman olduğu anlaşılan Abdullah Reis
(denizci)’in ölüm tarihi H.1213 (M.1798)’dür. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen
dikdörtgen kesitli ayak şahidesi sade olup üçgen alınlıkla sonlanır.
Katalog No. 6: Ahmet Ağa’nın eşiZeynep Kadın’ın mezarı
Foto. No: 6

Şek. No: 5

Ölçüler: (Baş şahidesi) 108x 39-32x8 cm.
Kitabe:
حوالحاالَق الباق
جملني وضع ايلريكن ايلدى ترك فنا
نوش ايدر جام شهادت دير رسول كبريا
احمد اغانك زوجاسى شهيدا
وفات ايدن مرحومه زينب
قادينك روحنه فاتحه
۲۲۲۳ سنه

Hüve'l-Hallâkü'l-Bâki
Cümleni vaz’ eylerken eyledi terk-i fena
Nûş eder câm-ı şehadet der Resul-u
Kibriya
Ahmed Ağanın zevcesi şehiden
Vefat eden merhume Zeynep
Kadının ruhuna Fatiha
Sene 1222 (1807/1808).
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Tanım: Kadın mezarına ait baş şahidesidir. Aşağıdan yukarı doğru
genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli taşın ön yüzünde, yedi satırlık
oyma tekniği ile işlenmiş kitabesi, çerçeveli düz satırlar halinde sülüs hat ile
yazılmıştır. Tepelik barok üslupdac kıvrımları ve yapraklarla hareketlendirilmiş,
merkezde ayaklı kâse içerisinde üzüm salkımlarına yer verilmiştir. Kitabesine
göre mevtanın (şehiden) muhtemelen doğum sırasında öldüğü anlaşılmaktadır8.
Katalog No. 7: Salih oğlu Molla Abdullah’ın mezarı
Foto. No: 7

Şek. No: 6

Ölçüler: (Baş şahidesi) 55x29-25x7 cm. (Ayak şahidesi) 90x32-27x8 cm.
Kitabe:
مرحومغفور

Merhum (m)ağfur

منال عبدهلال ابن

Menla Abdullah ibn

روحنه فاتحهصالح
٩٥۳۳ سنه

Salih ruhuna Fatiha
Sene 1195 (1780/1781)

Tanım: Erkek mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Aşağıdan yukarı doğru
genişleyen levha şeklinde, dikdörtgen kesitli taşın başlık kısmı kırılmıştır. Ön
yüzünde oyma tekniği ile işlenmiş dört satırlık kitabe, çerçeveli düz satırlar
halinde sülüs hat ile yazılmıştır. Son satırın çerçevesi, altta kaş kemer formu ile
sonlanır. Bu gün mevcut olmayan başlığı, sosyal statüsünden dolayı, muhtemelen
destarlı kavuk idi. Aynı formu sunan ayak şahidesi sade olup üçgen alınlıkla
nihayetlenmektedir.
Katalog No. 8:Ahmed Onbaşı oğlu Salih oğlu İbrahim’in mezarı
Foto. No: 8a-8b

Şek. No: 7a-7b.

Ölçüler: (Baş şahidesi) 85x23-21x9 cm. (Ayak şahidesi) 70x23-20x7cm.
Kitabe:
ﺁه من الموت
ناكهان كيتدي فنادن قالدى ايسم حاناسى
ﺁه ﭘك نورسته ايدى اول اوك بردانه سى
اون بش ياشنه دويمدى دونياسنه جوان
عاقبت قيدى فالك طاشدن اولدى النه سى
احمد اونباشى اوغلو سالم بن
٧۳۱۳ ابراهيم روحنه فاتحه سنه

8

Laqueur, Hüve’l-Baki, s. 92.

Ah mine'l-mevt
Nagehân gitti fenâdan kaldı ism-i hânesi
Ah pek nevreste idi ol evin bir tanesi
On beş yaşında doymadı dünyasına civân
Âkıbet gitti felek taştan oldu lânesi
Ahmed Onbaşı oğlu Sâlim bin
İbrahim ruhuna Fatiha sene 1317 (1899/1900)
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Tanım: Erkek mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Aşağıdan yukarıya
doğru genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli baş taşının, boyun kısmından
sonra gelen başlığı, Hamidi feslidir. Başlık gövdeden ayrılmış olarak bulunmuş,
yerde birleştirilmiştir. Taşın ön yüzünde yedi satırlık oyma tekniğinde talik hat ile
yazılmış Osmanlıca kitabe, çerçeveli ve sağdan sola doğru yükselen verev satırlar
halindedir. Kitabesine göre; H.1317 (M.1899/00) tarihinde on beş yaşında ölen, bir
evin bir oğlu, Ahmed Onbaşı oğlu Salih oğlu İbrahim’e ait
olduğu
anlaşılmaktadır. Baştaşı ile aynı formdaki ayak taşı, sivri kemer şeklinde
nihayetlenmekte, yüzeyinde adeta genç mevtayı simgeleyen, kökünden ayrılmış
ve tepesi kırılarak aşağı dönmüş halde tasvir edilmiş bahar dalı tasviri tadır.
Katalog No. 9: Hacı Yusuf oğlu Mustafa Bey’in oğlu Salih Efendi’nin mezarı
Foto. No: 9

Şek. No: 8

Ölçüler: (Baş şahidesi) 80x27-23x8cm.
Kitabe:
ﺁه من الموت

Ah mine'l-mevt

بر قوش ايدم اوجدم يوادن

Bir kuş idim uçtum yuvadan

اجل ايردى بنى انادن بابادن

Ecel ayırdı beni anadan babadan

اونتمان بنى خير دعادن
شفاعت ديلرم سزلره خدادان
حاجى يوسف اوغلومصطفى
روحنهبكك محدومى صالح افندى
فى سنهالفاتحه٥٥۲۳ عا رفه رمضان

Unutman beni hayır duadan
Şefaat dilerim sizlere Hüdâdan
Hacı Yusuf oğlu Mustafa
Beğin mahdumu Salih Efendi ruhuna
El-Fatiha fi sene Arefe-i Ramazan 1299
(15 Ağustos 1882)

Tanım: Kitabesine göre H.1299(M.1882) tarihinde genç yaşında ölen, Hacı
Yusuf oğlu Mustafa Bey’in oğlu Salih Efendi Erkek mezarına ait baş şahidesidir.
Başlık kısmı Azizi kalıplı festir. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen levha
şeklindeki dikdörtgen kesitli taşın ön yüzünde; sekiz satırlık oyma tekniği ile
yazılmış talik hatlı kitabesi, çerçeveli ve sağdan sola doğru yükselen verev satırlar
halindedir. Kitabenin bulunduğu sahife kısmının etrafını bordür halinde bitkisel
kıvrık dal dolanmakta ve sahifenin üst köşelerinde birer ters palmet motifi
bulunmaktadır.
Katalog No. 10: Kölemen oğlu Salih Ağa’nın eşiFatma Hanım’ın mezarı
Foto. No: 10a-10b

Şek. No: 9a-9b

Ölçüler: (Baş şahidesi)85x29-23x10 cm. (Ayak şahidesi) 76x26-21x7cm.
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Kitabe:
ﺁه من الموت
جملني وضع ايليوب ايلدى ترك فنا
اولحبيبن حرمتنه مغفرت قيل يا ربنا

Ah mine'l-mevt
Cümleni vaz’ eyleyip eyledi terk-i fena
Ol habibin hürmetine mağfiret kıl ya
Rabbena

ﺁلوب معصومك بيله غرم ايتدى باغ جنان

Alıp masumun bile ğarem etti bağı cenân

رحمتنه مستغرق ايده اول غانى بارخدا

Rahmetine müstağrek ede ol ğani bari
hüda

كوله من اوغلو صالح غانك
فاطمه حانمك مرحومهزوجاسى
٩٥۲۳ روحنه فاتحه سنه

Kölemen Oğlu Salih Ağanın
Zevcesi merhume Fatma Hanımın
Ruhuna Fatiha sene 1295 (1878)

Tanım: Kadın mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Aşağıdan yukarıya
doğru genişleyen levha şeklindeki şahidelerden; baş şahidenin tepeliği, yan
kısımları kıvrımlı yuvarlak kemer, ayak şahidesinin tepeliği ise sivri kemer
şeklindedir. Baş şahidesi arka yüzde, ayak şahidesinden farklı olarak dikdörtgen
prizma şeklinde sırt oluşturur. Ön yüzünde yedi satırlık oyma tekniği ile yazılmış
talik hatlı kitabe, çerçeveli ve sağdan sola doğru yükselen verev satırlar
halindedir. Ayak şahidesininyüzeyinde, dalından kopmuş ve tepesi aşağı doğru
dönerek kırılmış bahar dalı tasviri, kabartma olarak işlenmiştir.
Katalog No. 11:Mustafa Bey’in kızı Lüvide Hanım’ın mezarı
Foto. No: 11

Şek. No: 10

Ölçüler: (Baş şahidesi)108x32-28x9 cm. (Ayak şahidesi) 95x26-21x7cm.
Kitabe:
ﺁه من الموت
ﺁه كيم بو عالم ايجره بنده شادان اولمدم
ﭼارهسز بر درده دوشدم بر عاللجن بولمدم
حسره تا فانى جهانده طول عمر سورمدم
فرقتا ت تقدير بو ايمش تا ازلدن بلمدم
بك كريمسى لوويدهمصطفى
 حانمك٧۱۱۳ روحنه فاتحه سنه

Âhmine'l-mevt
Ah kim bu âlem içre ben de şâdân
olmadım
Çaresiz bir derde düştüm bir ilacın
bulmadım
Hasrete fânîcihândatûl-i ömr sürmedim
Firkatâ takdîr bu imiş tâ ezelden
bilmedim
Mustafa Beğ kerimesi Lüvide
Hanımın ruhuna Fatiha sene
1307 (1889/1890)
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Tanım: Kadın mezarına ait baş ve ayak şahidesinin her ikisi de aşağıdan
yukarıya doğru genişleyen levha şeklinde, dikdörtgen kesitli olup üst kısımları
sivri kemer formundadır. Baş taşının ön yüzünde yedi satırlık oyma tekniği ile
yazılmış tâlik hatlı kitabe, çerçeveli ve sağdan sola doğru yükselen verev satırlar
halindedir. Üst kısmı yaprak motifleri ile taçlandırılmış olup, tacın iki yanından
birer ters lale motifi sarkmaktadır. Kitabesine göre; H.1307(M.1889/90) tarihinde
genç yaşında derin bir hastalıktan ölen, Mustafa Bey’in kızı Lüvide Hanım’a ait
olduğu anlaşılmaktadır. Ayak taşında süsleme yer almamaktadır.
Katalog No. 12: Hasan oğlu Abdullah Beşe’nin mezarı
Foto. No: 12

Şek. No: 11

Ölçüler: (Baş şahidesi) 105x23-28x14cm. (Ayak şahidesi) 95x26-21x7cm.
Kitabe:
كنﭽلكينه دويمين
مرادنا ايرمين

Gençliğine doymayan
Muradına ermeyen

قظا مرحوم اول ن

Kazaen merhum olan

حن اوغلو عبدهلال بش

Hasan Oğlu Abdullah Beşe

٩٥۳۳سنهروحنه فاتحه

Ruhuna Fatiha sene 1195 (1780/1781)

Tanım: Erkek mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Aşağıdan yukarıya
doğru genişleyen levha şeklindeki baş şahidesinin tepeliği, dilimli sivri külah
üzerine sarılmış dolamalı örfi kavuktur. Baş taşının ön yüzünde beş satırlık oyma
tekniği ile işlenen kitabe, çerçeveli düz satırlar halinde sülüs hat ile yazılmıştır.
Taşın arka yüzü boyun kısmından itibaren dikdörtgen prizma şeklinde sırt
oluştur. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen kesitli ayak şahidesinin
tepeliği üçgen alınlık biçimindedir. Kitabesine göre; H.1195(M.1780/81) tarihinde
genç yaşında bir kaza ile ölen, Hasan oğlu Abdullah Beşe’ye ait olduğu
anlaşılmaktadır. Şahide yüzeylerinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.
Katalog No. 13:Hacı Ahmed Ağa’nın oğlu Hacı Yusuf Ağa’nın mezarı
Foto. No: 263-265

Şek. No: 12

Ölçüler: (Baş şahidesi) 112x32-25x 12 cm. (Ayak şahidesi) 94x30-22x 9 cm. (Başlık)
y: 16, ç. 32 cm.
Kitabe:
الباقى
يا الهى اول مبا رك اسم ﭘاكين ع َزت ى
هم رسولك فهر عالم شاه كونين خورمتى

El-bâki
Ya ilâhi ol mübârekism-i pâkin izzeti
Hem Resûlünfahr-i âlem Şâh-ı Kevneyn
hürmeti
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ايله قبرين روضا جنت يا االالعالمن

Eyle kabrin ravza-i cennet yâİlâhe’lâlemîn

كيجه كوندز ايلسونلر حور غلمان

Gece gündüz eylesinler hûr u gılmân

حذمتى مرحوم و مغفورله
الحاج احمد اغانك اوغل
حاجى يوسف اغا روحنا فاتحه٧۲۲۳ سنه

Hizmeti merhum ve mağfurleh
El-hac Ahmed Ağanın oğlu
Hacı Yusuf Ağa ruhuna Fatiha Sene 1227
(1812/1813)

Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcut erkek mezarıdır. Aşağıdan yukarıya
genişleyen levha şeklindeki baş şahidesinin tepeliği dolamalı örfi kavuk şeklinde,
ayak tepeliği ise üçgen alınlık şeklinde sonlanmaktadır. Baş taşının arka yüzeyi
düz olmayıp, boyun kısmından itibaren dikdörtgen birsırt oluştur. Taşın ön
yüzünde dokuz satırlık oyma tekniği ile yazılan kitabesi, çerçeveli düz satırlar
halinde sülüs hatlıdır. Kitabesine göre; H.1227(M.1812/13) tarihinde ölen Hacı
Mehmet Ağa’nın oğlu Yusuf Ağa’ya ait olduğu anlaşılmaktadır.
Katalog No. 14: Hacı Yusuf oğlu Muhammed Ağa’nın mezarı
Foto. No: 14

Şek. No: 13

Ölçüler: (Baş şahidesi) 112x30-28x cm. (Ayak şahidesi) 76x26-21x7 cm.
Kitabe:
هوالباقى
فنادن بقايا ايلدى رحلت
ايده قبرنى حق روض َا جنَ ت

Hüve'l-bâki
Fenâdanbekâya eyledi rıhlet
Ede kabrini Hak ravza-i cennet

حاجى يوسف اوغلو مرحوم

Hacı Yusuf oğlu merhum

روحنا فاتحهمح َمد اغانك

Muhammed Ağanın ruhuna Fatiha

۳٤۲۳سنه

Sene 1241 (1825/1826)

Tanım: Hacı Yusuf Ağa’nın (Katalog No. 13), H.1241(M.1825/26) tarihinde,
genç yaşında bir kaza ile ölen oğlunun mezarıdır. Aşağıdan yukarıya genişleyen
levha şeklindeki baş şahidesinin başlığı dilimli örfi kavuktur.Ön yüzünde altı
satırlık oyma tekniği ile yazılmış kitabe, çerçeveli düz satırlar halinde, sülüs hat ile
yazılmıştır. Taşın arka yüzü, boyun kısmından itibaren dikdörtgen prizma
şeklinde sırt oluşturur. Ayak şahidesi aşağıdan yukarıya genişleyen levha
şeklinde dikdörtgen kesitli olup üçgen alınlık şeklinde bir tepeliğe sahiptir. Şahide
yüzeylerinde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.
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Katalog No. 15: Hacı Yusuf oğlu İsmail Ağa’nın mezarı
Foto. No: 15

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi) 112x29-28x 12 cm.
Kitabe:
هوالباقى
فنادن بقايا ايلدى رحلت
ايده قبرنى حق روض َا جنَ ت
حاجى يوسفجنَتمكاا ن
اسماعالوغلو مرحوم
۳٤۲۳سنهاغا روحيﭽون فاتحه

Hüve'l-bâki
Fenâdanbekâya eyledi rıhlet
Ede kabrini Hak ravza-i cennet
Cennetmekân Hacı Yusuf
Oğlu merhum İsmail
Ağa ruhiçün Fatiha sene 1241 (1825/1826)

Tanım: Hacı Yusuf Ağa’nın (Katalog No. 13), ilki ile (Katalog No. 14) aynı
tarihte ölen ikinci oğlunun mezar taşıdır. Serlevhanın formundaki küçük
değişiklik dışında, kardeşinin mezar taşının aynısıdır. Kitabelerinden anlaşıldığı
kadarıyla, muhtemelen her iki kardeş de aynı kazada ölmüş olmalıdır.
Katalog No. 16: Hacı Yusuf oğlu Ali Ağa’nın mezarı
Foto. No: 16

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi) 112x29-28x 12 cm.
Kitabe:
هوالباقى
فنادن بقايا ايلدى رحلت
ايده قبرنى حق روض َا جنَ ت
حاجى يوسف اوغلو
مرحومغفور على اغا
۱٩۲۳روحنه الفاتحه فى سنه

Hüve'l-bâki
Fenâdanbekâya eyledi rıhlet
Ede kabrini Hak ravza-i cennet
Hacı Yusuf oğlu
Merhum ve mağfur Ali Ağa
Ruhuna el- Fatiha sene 1250 (1834/1835)

Tanım: Hacı Yusuf Ağa’nın (Katalog No. 13), H. 1250 (1834-1835) yılında
ölen üçüncü oğludur. Mezar taşının formu, başlığı ve yazıların içeriği açısından
Katalog No. 14 ve 15 ile aynıdır.
Katalog No. 17: Meryem Hatun’un mezarı
Foto. No: 17

Şek. No: 14

Ölçüler: (Baş şahidesi) 94x34-23x6 cm.
Kitabe:
فاتحه مرحمه مغفوره
المحتاجه الى ربَه الغفور
٧٧۳۳ مريم حاتون روحنا سنه

Fatiha merhume mağfure
El-muhtace ilâ rahmet-i Rabbi'l-Gafûr
Meryem Hatun ruhuna sene 1178
(1764/1765)
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Tanım: Tepeliği üçgen alınlık formunda sonlanan kadın mezarı baş
şahidesidir. Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen
kesitli taşın ön yüzünde, dört satırlık oyma tekniği ile işlenmiş sülüs hatlı
Osmanlıca kitabe, çerçeveli düz satırlar halinde yazılmıştır. Kitabe satırlarının iki
yanında silme şeklinde sütun ve sütun başlığı, başlıkların üzeri ise dilimli Bursa
kemeri formunda düzenlenmiştir. Tepelik barok üslupta, yivli yaprak sıralarının
oluşturduğu, simetrik bitkisel kompozisyonla bezenmiştir.
Katalog No. 18: Hatice Hanım’ın mezarı
Foto. No: 18

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi) 98x23x10 cm.
Kitabe:
نوجواكن اوجدى جنت باغنه
فرقتى قالدى والدسى جاننا
مرحومه حديجا حانم

Nevcivânken uçtu cennet bağına
Fırâkı kaldı validesi cânına
Merhume Hatice Hanım

روحنا فاتحه

Ruhuna Fatiha

٩٧۳۳ سنه

Sene 1185 (1771/72)

Tanım: Kadın mezarına ait baş şahidesidir. Taşın üzerinde muhtemelen
hotoz şeklinde olması gereken başlığı mevcut değildir. Dikdörtgen kesitli levha
şeklindeki taşın, beş satırlık kabartma tekniği ile oluşturulan kitabesi, çerçeveli
düz satırlar içerisine sülüs hat ile yazılmıştır. Taş üzerinde herhangi bir süsleme
öğesine rastlanmamaktadır.
Katalog No. 19: Hasan Ağa’nın oğlu Halid Efendi’nin mezarı
Foto. No: 19

Şek. No: 15

Ölçüler: (Baş şahidesi)112x22x9 cm.
Kitabe:
هوالباقى
بر كلى غنجا ايدم اﭼمادن صولدم
جهانى ترك ايدوب جنت اعاليى بولدم
حسن اغانك اوغلى مرحوم
و مغفورله حالد افندى

Hüve'l-bâki
Bir gül-i gonca idim açmadan soldum
Cihanı terk edip cenneti a'lâyı buldum
Hasan Ağanın oğlu merhum
Ve mağfurlehHalid Efendi

روحيﭽون الفاتحه

Ruhiçün el-Fatiha

۱٧۲۳ سنه

Sene 1270 (1854)

Tanım: Erkek mezarına ait dikdörtgen kesitli formlu baş şahidesi, Mecidi
fesli bir başlıkla sonlanır. Dikdörtgen kesitli levha şeklindekitaşın ön yüzündeki
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yedi satırlık sülüs hatlıkitabesi, sağdan sola doğru verev yükselen çerçevelerin
içerisine alınmıştır. Oyma tekniğinde işlenen taşın yüzeyinde, herhangi bir
süsleme bulunmamaktadır.
Katalog No. 20: Yakup Reis’in oğlu Feyzi’nin mezarı
Foto. No: 20

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi) 112x 32-25x12 cm. (Ayak şahidesi) 99x28-22x12 cm. (Başlık)
y: 16, ç. 32 cm.
Kitabe:
كنﭽلكينه دويمين

Gençliğine doymayan

مرادنا ايرمي

Muradına ermeyen

يعقوب ريسن

Yakub Reisin

اوغلومرحوم فيضى
٧۲۲۳سنهروحنه فاتحه

Oğlu merhum Feyzi
Ruhuna Fatiha sene 1227 (1812/13)

Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcut erkek mezarıdır. Yere devrilmiş
şekilde bulanan baş şahidesi, Dikdörtgen kesitli levha şeklinde olup toprağa
saplanan kısmı 25 cm.’dir. Dilimli örfi kavuk şeklinde bir başlığa sahip taşın ön
yüzünde, çerçeveli düz satırlar halinde beş satırlık kitabe bulunur. Oyma tekniği
ile yazılmış kitabesi sülüs hatlıdır. Dikdörtgen kesitli olarak aşağıdan yukarı
doğru genişleyen levha şeklindeki ayak şahidesi üçgen alınlık şeklinde sonlanır.
Şahide yüzeylerinde süsleme bulunmamaktadır.
Katalog No. 21: Ali Ağa’nın kızı Hanife Hatun’un mezarı
Foto. No: 21

Şek. No: 16

Ölçüler: (Baş şahidesi)160x 45-40x11 cm. (Ayak şahidesi) 99x28-22x9 cm.
Kitabe:
ﺁه من الموت

Ah mine'l-mevt

ب يزدان
َ بنى قيل مغفت اى ر

Beni kıl mağfiret ey Rabbi yezdân

َ بى بح
ق عرش اعظم نور قران

Bihakk-ı arş-ı âzâm nur-u Kuran

كلوب قبرو زيارت ايلين اخوان

Gelip kabrime ziyaret eyleyen ihvan

ايدهلر روحيمه بر فاتحه احسان

Edeler ruhuma bir Fatiha ihsân

على اغانك كريمسى مرحومه

Ali Ağanın kerimesi merhume

حنيفه حاتونك روحنه فاتحه

Hanife Hatunun ruhuna Fatiha

٧۲۲۳  ج٩۲ فى سنه

Fi sene 25 Cemaziye'l-ahir 1228
(25 Haziran 1813)
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Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcut kadın mezarıdır. Baş ve ayak tepeliği
üçgen alınlık şeklinde sonlanmaktadır. Aşağıdan yukarı doğru genişleyen levha
şeklindeki taşlardan ayak şahidesi dikdörtgen kesitlidir. Baş şahidesinin arka
yüzü, tepesi piramidal forma dönüşen dikdörtgen bir sırt oluşturur. Oyma tekniği
ile işlenen baş taşının ön yüzünde sülüs hatlı kitabesi, çerçeveli düz satırlar
içerisine yazılmıştır. Serlevhanın üst sınırını, yaprak dizilerinden oluşan başlığı
sahip birer sütun motifi üzerindeki s kıvrımlı bir şerit oluşturur. Bu şeridin
üzerinde, iki ucunda birer gonca dalı bulunan yaprak dizisi yer alır. Taşın tepelik
kısmında ise merkezde, bir kurdela ile bağlanmış gül buketi, yanlarda ise buketi
çevreleyen c kıvrımlı birer dal yer alır. Uç kısımları yapraklarla hareketlendirilmiş
bu dallar, alınlığın tepe noktasında, üçlü yaprak dizileri ile bölünür. Ayak şahidesi
üzerinde süsleme tadır.
Katalog No. 22: Molla Hüseyin Bey kızı Ali Ağa’nın ehli9Nuriye Hatun’un
mezarı
Foto. No: 22

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi)84x39-31x10 cm.
Kitabe:
اه من الموت
كنج ايكن كوجدى جهاندن بميله بر جوان
ب الكرم
َ ديلرم قبرنى ﭘور نور ايليه ر
منال حسين بك كريمسى على اغانك
اهلى مرحومه و مغفورلها
نوريه حاتون روحنه
٧۲۲۳ الفاتحه سنه

Ah mine'l-mevt
Genç iken göçtü cihandan böyle bir civan
Dilerim kabrini pür nur eyleye Rabbil
Kerîm
Menla Hüseyin Beğ kerimesi Ali Ağanın
Ehli merhume ve mağfurleha
Nuriye Hatunun ruhuna
El-Fatiha sene 1228 (M.1813)

Tanım: Baş şahidesi mevcut kadın mezarıdır. Aşağıdan yukarıya doğru
genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli şahidenin tepeliği, üçgen alınlık
şeklindedir. Oyma tekniği ile işlenen taşın ön yüzündeki yedi satırlık kitabe, sülüs
hatlı olup çerçeveli düz satırlar içerisine alınmıştır. Tepelik kısmında serlevhayı
çevreleyecek şekilde basit yaprak dizileri yer alır. Genç yaşta öldüğü vurgulanan
Nuriye Hatun’un kitabesinde, genel örneklerden farklı olarak, babası ve eşinin adı
birlikte verilmiştir.

9

Karı kocadan her biri, eş. Bkz. (elektronik kaynak) TDK Güncel Türkçe Sözlük:
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=107
994
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Katalog No. 23:Uzûli/Özü(r)lü? Feyzullah’ın kızı Halime Hatun’un mezarı
Yeri: Foto. No: 23

Şek. No: 17

Ölçüler: (Baş şahidesi)115x40-27x 8 cm.
Kitabe:
الباقى
فنادن بقايا ايلدى رحلت
ايده قبرنى حق روض َا جنَ ت
اوظولى فيض الَلهك كريمسى
مرحومه حليمه حاتون
روحيﭽون فاتحه
٧۲۲۳ سنه

El-bâki
Fenâdanbekâya eyledi rıhlet
Ede kabrini Hak ravza-i cennet
Uzûli? Feyzullahın kerimesi
Merhume Halime Hatun
Ruhiçün Fatiha
Sene 1228 (1813)

Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcut kadın mezarıdır. Aşağıdan yukarı
doğru genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli şahidelerin tepeliği, üçgen
alınlık şeklinde sonlanır. Baş şahidesinin ön yüzünde çerçeveli düz satırlar
halinde, sülüs hat ile yazılmış yedi satırlık kitabesi, oyma tekniğindedir.
Katalog No. 24: İsmail Çavuş’un oğluAhmed Ağa’nın mezarı
Foto. No: 24

Şek. No: 18

Ölçüler: (Baş şahidesi) 92x26-21x8 cm.
Kitabe:
هوالباقى

Hüve'l-bâki
(okunamadı)

… بولمدم ﭼارسى

… bulmadım çaresi

… (okunamadı)
 الدى...ﺁه بو...
اوغلو ااسماعل... قوجه
ﭼامشك محدومى احمد اغا روحنه فاتحه
۱۳۱۳ ...فى سنه

Ah bu …aldı …
Koca …oğlu İsmail
Çavuşun mahdumu Ahmed Ağa ruhuna
Fatiha
Fi sene … 1313 (1895/1896)

Tanım: Baş şahidesi mevcut erkek mezar taşıdır. Duvara yaslı bir şekilde
bulunan taşın asıl yeri belli değildir Aşağıdan yukarıya doğru genişleyen levha
şeklindeki dikdörtgen kesitli baş şahidesi, Hamidi fesli bir başlıkla
sonlanmaktadır. Oyma tekniği ile işlenen taşın ön yüzünde yedi satırlık, sağdan
sola doğru yükselen çerçeveli satırlar içerisine alınmış kitabesi, sülüs hat ile
yazılmıştır. Taş yüzeyinde meydana gelen mantarlanma sonucunda yazıların
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büyük bir bölümü okunamayak derecede tahribata uğramıştır. Taş yüzeyinde
herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.
Katalog No. 25: Şükrü Efendinin oğlu İsmail Efendi’nin mezarı
Foto. No: 25a-25b.

Şek. No: 19a-19b

Ölçüler: (Baş şahidesi) 92x 26-x8 cm. (Ayak şahidesi)70x23-20x7 cm.
Kitabe:
هوالحى الباقى
ناكهان كيتدي فنادن ايز قالدى حاناسى

Hüve'l-hayyul bâki
Nâgehan gitti fenâdan iz kaldı hanesi

ﺁه ﭘك جوان ايكن سولدو اوين بردانه سى

Ah pek civân iken soldu evin bir tanesi

ايرمدى وصلنه مرادنه دويماين دنياسنه

Ermedi visâline muradına doymayan
dünyasına

اوﭼدى عقبايه فانى كوكلمك بردانه سى
متوفى شكرى افندينك مخدومى
اسماعل افندينك روحنه فاتحه
 يوم ﭘازارايرتسى۱٤۱۳  مارت سنه۱ا

Uçtu îkbâya fani gönlümün bir tanesi
Müteveffî Şükrü Efendinin mahdumu
İsmail Efendinin ruhuna Fatiha
10 Mart sene 1340 yevm pazartesi
Mart 1924)

(10

Tanım: Erkek mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Aşağıdan yukarıya
doğru genişleyen levha şeklindekibaş şahidesi, dikdörtgen kesitli olup başlık
kısmı Hamidi festir. Taşın ön yüzünde yedi satırlık oyma tekniği ile işlenmiş talik
hatlı kitabe, düz çerçeveler içerisine alınmıştır. Baştaşı ile aynı formu sunan ayak
taşı, sivri kemer şeklinde nihayetlenmekte olup, yüzeyi bitkisel kompozisyonla
tezyin edilmiştir. Yüzeyde vazo gibi ayaklı, üç dilimli palmetten çıkan dallar, s
kıvrımı oluşturacak şekilde yüzeyi kaplamaktadır.
Katalog No. 26: Hacı Yusuf Ağa’nın oğlu Hasan’ın mezarı
Foto. No: 26

Şek. No: 20

Ölçüler: (Baş şahidesi)92x26-21x8 cm.
Kitabe:
امرحقله تمام اولدى وعدهسى

Emr-i hakla tamam oldu vâdesi

قالدى حثرت ﭘدر هم والدهسى

Kaldı hasret pederi hem validesi

حاجى يوسف اغانك اوغلى
مرحوم حسن روحنه قاتحه
۱۲۲۳ سنه

Hacı Yusuf Ağanın oğlu
Merhum Hasan ruhuna Fatiha
Sene 1223 (1808/1809)

Tanım: Yere devrilmiş halde bulunan Erkek mezarına ait baş şahidesidir.
Dilimli örfi kavuklu, dikdörtgen kesitlilevha şeklindeki taşın ön yüzünde,
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çerçeveli düz satırlar halinde dört satırlık kitabe, sülüs hat ile yazılmıştır.
Kullanılan teknik oymadır. Kitabesine göre; H. 1223 (1808/1809) tarihinde genç
yaşında öldüğü anlaşılan mevtanın, kavuğunun yan kısmına, bilinçli bir şekilde
işlendiği anlaşılan yumru şeklindeki kabartma, belki de mevtanın ölümüne sebep
olan hastalığa atıfta bulunan dikkat çekici bir ayrıntı olarak göze çarpmaktadır.
Katalog No. 27: İsmail Beğ oğlu Seyyid Ömer Ağa’nın mezarı
Foto. No: 27

Şek. No: 21

Ölçüler: (Baş şahidesi)80x26-23x10 cm.
Kitabe:
الباقى
بر اهلى كتدى دار فنادن
 وفات ايتدى وبادن...نوجوانكن
اسمايل بكيك؟ اغلو
مرحوم سيَد اغا روحنه فاتحه
۳۱۲۳ سنه

El-bâki
Bir ehl-i dil? dar-ı fenadân
Nevcivânın..vefat etti vebadan
İsmail Beğ(in?) oğlu
Merhum Seyyid Ömer Ağa ruhuna
Fatiha
Sene 1231 (1815/1816)

Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir. Aşağıdan yukarı doğru
genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli şahidenin başlığı, basık dilimli
dardağan kavuktur. Ön yüzünde altı satırlık oyma tekniği ile işlenmiş kitabesi,
çerçeveli düz satırlar halinde sülüs hat ile yazılmıştır. Taş yüzeyinde herhangi bir
süsleme bulunmamaktadır.
Katalog No. 28: Sarı Hüseyin oğlu Mustafa’nın kızı Zeynep’in mezarı
Foto. No: 28

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi)65x25-21x8 cm.
Kitabe:
هوالباقى

Hüve'l-bâki

…ن بقايا ايلدى رحلت
َ
ايده قبرنى حق روض َا جن ت

(kırık).n bekâya eyledi rıhlet

صارى حسين اوغلو مصطفى

Sarı Hüseyin oğlu Mustafa

زينبنك قزى مرحومه
٧۲۲۳ روحنه فاتحه سنه

Ede kabrini Hak ravza-i cennet
nın kızı merhume Zeynep
Ruhuna Fatiha sene 1228 (1813)

Tanım: Baş şahidesi mevcut kadın mezarıdır. Aşağıdan yukarı doğru genişleyen
levha şeklindeki dikdörtgen kesitli taşın tepeliği, üçgen alınlık şeklinde
sonlanmaktadır. Ön yüzünde altı satırlık oyma tekniği ile yazılmış kitabesi,
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çerçeveli düz satırlar halinde sülüs hat ile yazılmıştır. Satırları ayıran şeritlerin
başlangıç ve bitiş kısmındakiler düz olmayıp yuvarlak ve kaş kemer formundadır.
Taşın izleyene göre sağ tarafında üçüncü satır başına kadar kırık mevcuttur.
Katalog No. 29: Nebi oğlu Deli Mustafa’nın oğlu Kara Feyzullah’ın mezarı
Foto. No: 29

Şek. No: 22

Ölçüler: (Baş şahidesi) 110x25-22x7 cm. (Ayak şahidesi) 112x32-23x7 cm.
Kitabe:
الباقى
كنﭽلكينه دويمين
مرادنا ايرمين
اجل قظا ايله مرحوم
نبى اوغلو دلى مصطفى

El-bâki
Gençliğine doymayan
Muradına ermeyen
Ecel kaza ile merhum
Nebi oğlu Deli Mustafa

نك اوغلو قره فيض

nın oğlu Kara Feyz

َهلال روحنه فاتح ه

ullah ruhuna Fatiha

۳۲۲۳ سنه

Sene 1221 (1806-1807)

Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcut erkek mezar taşıdır. Aşağıdan yukarı
doğru genişleyen levha şeklindeki baş şahidesi dolamalı örfi kavuk başlıklıdır.
Ayak şahidesi ise üçgen alınlık şeklinde sonlanmaktadır. Baş şahidesinin arka
yüzü, kavuk bitiminden itibaren, dikdörtgen prizma şeklinde sırt oluşturur. Oyma
tekniği ile işlenen taşın ön yüzünde, çerçeveli düz satırlar içerisine alınmış sekiz
satırlık sülüs hatlı kitabe yer alır. Şahide yüzeylerinde süsleme bulunmamaktadır.
Katalog No. 30: Nebi oğlu Hacı Hüseyin Ağa’nın oğlu Hacı Salih Ağa’nın
mezarı
Foto. No: 30

Şek. No: 23

Ölçüler: (Baş şahidesi) 120x29-25x14 cm.(Ayak şahidesi)93x23-20x10 cm.
Kitabe:
هوالباقى
ب يزدان
َ بنى قيل مغفت اى ر
َ بح
ق عرش اعظم نورىقران
كلوب قبرم زيارت ايلين اخوان
ايدهلر روحيمه بر فاتحه احسان
نبى اوغلو حاجى حسين
اغانك اوغلو مرحوم الحاج
صالح اغا روحنه فاتحه
 ر٧۲۲۳ سنه

Hüve'l-bâki
Beni kıl mağfiret ey Rabbi yezdân
Bihakk-ı arş-ı âzâm nur-u Kuran
Gelip kabrim ziyaret eyleyen ihvan
Edeler ruhuma bir Fatiha ihsân
Nebi oğlu Hacı Hüseyin
Ağanın oğlu merhum el-hac
Salih Ağa ruhuna Fatiha
Sene 1228 Rebiül-ahir (Nisan/Mayıs 1813)
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Tanım: Erkek mezarına ait aşağıdan yukarı doğru genişleyenlevha
şeklindeki baş ve ayak şahidesidir. Arka yüzü dikdörtgen prizma şeklinde sırt
oluşturan baş şahidesi, basık dilimli Dardağan kavuk başlıklıdır. Dikdörtgen
kesitli ayak şahidesi, üçgen alınlık şeklinde bir tepelikle sonlanır. Oyma tekniği ile
işlenen baş taşının ön yüzünde, dokuz satırlık kitabesi, çerçeveli düz satırlar
halinde sülüs hat ile yazılmıştır. Kitabesine göre; H. 1228 (M. 1813)’de öldüğü
anlaşılan Salih Ağa, bir önceki mezarda olduğu gibi, Nebi’nin torunudur.
Şahidelerin yüzeyinde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.
Katalog No. 31:Emetullah Hatun’un mezarı
Foto. No: 31

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi) 90x24-32x8 cm.
Kitabe:
هوالباقى
مرحومه مغفوره

Hüve'l-bâki
Merhume ve mağfure

َ حا ت ن
امتا هلال

Emetullah Hatun

روحنه فاتحه

Ruhuna Fatiha

٥۱۲۳ سنه

Sene 1209 (1794/1795)

Tanım: Başşahidesi mevcut kadın mezar taşıdır. Aşağıdan yukarı
doğru
genişleyen levha şeklindeki şahide üçgen alınlıkla sonlanır. Dikdörtgen kesitli
taşın ön yüzündeki altı satırlık kitabesi, çerçeveli düz satırlar halinde sülüs hat ile
yazılmıştır. Yüzeyinde herhangi bir süsleme bulunmayan mezar taşında
kullanılan teknik oymadır.
2. MELEN KÖYÜ 1. MEZARLIK
İlçe merkezinin doğusunda, Caferiye-Melen köyü yolu üzerinde, köyün
girişine yakın, yolun her iki tarafında bu gün de asri mezarlık olarak da kullanılan
büyük eski bir mezarlık tadır10. Yolun güneyinde(sağında) bulunan parselde; 3
kitabeli Osmanlı dönemine ait mezar (Kat. No. 32-34), ayrıca 116 tane yazısız,
doğal veya kaba yontu eski tip mezar taşı tespit edilmiştir. Yolun kuzeyindeki
(solunda) parselde ise kitabeli yine 3’ü kitabeli olmak üzere toplam 140 adet kaba
yontu eski mezar taşı tespit edilmiştir. Tespit edilen taşların hepsi şahideli
toprak/yığma mezar tipindedir (Kat. No. 35-37).

10

Mezarlığın koordinatları şu şekildedir:41° 3' 4.48" N - 30° 57' 38.79"
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Melen köyü 1. Mezarlıktaki mezartaşlarının kitabe ve özellikleri şöyledir:
Katalog No. 32:Sinanzâde Mustafa Bey’in eşi Hatice Hanım’ın mezarı
Foto. No: 32

Şek. No: 24

Ölçüler: (Baş şahidesi)94x40-36x8 cm. (Ayak şahidesi) 70x33-26x7 cm.
Kitabe:
هوالباقى
ﭼون اجل كلدى اكا اولماز امان
ب المنَان
َ جرمنى عفو ايله يا ر
مغفرت قيل اولمسون حالى يمان

Hüve'l-bâki
Çün ecel eyledi ona olmaz aman
Cürmünü afv eyle yâRabb’ü-l Mennân
Mağfiret kıl olmasın hali yaman

مظهر نور شفاعت قيل هر زمان

Mazhar-ı nûr-u şefâat kıl her zamân

سنان زاده مرحوم مصطفى بكك

Sinanzâde merhum Mustafa Beğin

حليلهَ محترمه لرى حديجه خان م

Halile-i muhteremleri Hatice Hanım

 ص۲۲ ۲۱۱۳ روحنه فاتحه فى سنه

Ruhuna Fatiha fi sene 22 Safer 1302
(11 Aralık 1884)

Tanım: Baş ve ayak şahidesi mevcut kadın mezarıdır. Şahidelerin formu,
aşağıdan yukarı doğru genişleyen levha şeklinde, dikdörtgen kesitlidir. Baş
şahidesinin buket şeklindeki çiçekli başlığı, bel kısmından bağlanmış, fiyonkları
iki yanda serlevha üzerine düşmüş gibidir. Sekiz satırlık kitabesi, sağdan sola
yükselen verev satırlar halinde, talik hat ile yazılmıştır. Son iki satırın çerçevesi
birleşerek altta çanak formuna dönüşür. Kullanılan teknik oymadır. Ayak
şahidesinin tepeliği üçgen alınlıklı olup yüzeyinde herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
Katalog No. 33:SinanzâdeMehmed Ali Bey’in oğlu Cemal Bey’in mezarı
Foto. No: 33

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi)75x 21-28x8 cm. (Ayak şahidesi) 90x21-18x7 cm.
Kitabe:
اه من الموت
سنان زاده مرحوم
محمد على بكك مخدومى
جمال بكك روحﭽن
٧۲٥۳ فاتحا

Ah mine'l-mevt
Sinanzâde merhum
Mehmed Ali Beğin mahdumu
Cemal Beğinruhiçün
Fatiha 1928

Tanım: Erkek mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Aşağıdan yukarı doğru
genişleyen levha levha şeklindeki baş şahidesi, dikdörtgen kesitlidir. Kısa, küt bir
boyun kısmından sonra Hamidi fesli bir başlıkla sonlanır. Taşın ön yüzünde altı
satırlık kitabenin son iki satırının çerçevesi, düz olanlardan farklı olarak,
birleşerek altta çanak formuna dönüşür. Gerek yazının karakteri gerekse taşın
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işlenişi taşra üslubunu belirgin bir biçimde yansıtır. Ayak şahidesi, tepe kısmı
pahlı, sivri kemer şeklinde sonlanmakta ve yüzeyinde kökünden koparılmış bahar
dalı motifi tadır.
Katalog No. 34: Kürkçü Hasan Usta’nın mezarı
Foto. No: 34

Şek. No: 25

Ölçüler: (Baş şahidesi)110x32-28x9 cm.
Kitabe:
اه من الموت
امر ايتدى خدا ايلدى فرمان
ايرشدى اجل ويرمدى امان

Ah mine'l-mevt
Emretti Hüdâ eyledi fermân
Erişti ecel vermedi aman

بو دنياده مراده ايرمدىم همان

Bu dünyada murada ermedim heman

جنتده ويرمرادم خالق رحمان

Cennette ver murâdımHâlık-ı Rahmân

كوركجى اصنافندن حسن

Kürkçü esnafından Hasan

اوسطانك روحنه فاتحه

Ustanın ruhuna Fatiha

۱۱۱۳  شوال۲۳ فى سنه

Fi sene 12 Şevvâl 1330

٧۲۱۳  ايلول۳۳ فى سنه

Fi sene 11 Eylül 1328
(24 Eylül 1912)

Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir. Aşağıdan yukarı doğru
genişleyen levha şeklindeki taş, boyun kısmından sonra Hamidi fesli bir başlıkla
sonlanır. Taşın ön yüzünde talik hatla yazılmış sekiz satırlık kitabesi, düz satırlar
halindedir. Taşın arka yüzü düz olmayıp dikdörtgen prizma şeklinde sırt
oluşturur. Oyma tekniğinde işlenen taş üzerinde süsleme yer almamaktadır.
Katalog No. 35: Sefer oğlu Ali Ağa’nın mezarı
Foto. No: 35

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi) 57x45x11 cm.
Kitabe:
٧٨۲۳

1268 (1851/1852)

مرحوم سفراوغلو

Merhum Sefer oğlu

على اغا روحيﭽون

Ali Ağanın ruhiçün

فاتحه

Fatiha

Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir. Kabaca yontulmuş, üst tarafı
yuvarlak kemer formundaki taş yüzeyine, kazıma tekniği ile dört satır halinde
kitabe metni işlenmiştir. Satırlar düz şeritlerle birbirinden ayrılmaktadır.
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Katalog No. 36: Hasan oğlu Mehmed Ali Ağa’nın mezarı
Foto. No: 36

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi)95x30-26x9 cm.
Kitabe:
اه من الموت

Ah mine’l-mevt

ﺁه ايله زار قيله رق تازهليكمه طويمدم

Ah ile zâr kılarak tazeliğime doymadım

ﭼون اجل ﭘيماناسى طولمش مراد المدم

Çûn ecel peymânesi dolmuş murad
almadım

حسره تا فانى جهانده طول عمر سورمدم
حسن اوغلو محمد على اغا
٧۲۳۲سنه روحنه فاتحه

Hasrete fânîcihândatûl-i ömr sürmedim
Hasan oğlu Mehmed Ali Ağa
Ruhuna Fatiha sene 1317 (1899/1900)

Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir. Aşağıdan yukarı doğru
genişleyen levha şeklindeki baş şahidesi, boyun kısmından sonra Hamidi fesli bir
başlıkla sonlanır. Taşın ön yüzünde talik hatla yazılmış yedi satırlık kitabesi, düz
çerçeveli satırlar halinde olup son iki satır tek çerçevede verilmiştir. Taşın arka
yüzü düz olmayıp dikdörtgen prizma şeklinde sırt oluşturur. Oyma tekniğinde
işlenen taş üzerinde süsleme yer almamaktadır.
Katalog No. 37: Anonim mezar
Foto. No: 37

Şek. No: - /

Ölçüler: (Baş şahidesi)70x40x14 cm.
Kitabe:
اه من الموت

Ah mine’l-mevt

… (Okunamadı)
… (Okunamadı)
Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir. Kabaca yontulmuş, dikdörtgen
kesitli yerel taş üzerine kazıma tekniği ile yüzeysel olarak işlenen yazılar, büyük
ölçüde silinmiş durumdadır. Yazılar; serlevhada üçgen alınlık şeklinde, diğer
satırlar düz şeritler içerisine alınmıştır. Yüzeyinde herhangi bir süsleme
bulunmamaktadır.
3. MELEN KÖYÜ 2. MEZARLIK
Melen köyünün içerisinde yer alan diğer mezarlık, muhtemelen köyün en
eski mezarlığıdır. Özgün mezarlık alanı küçültülerek mezarlar belirli bir alana
toplanmıştır. Bu mezarlıkta 1743/1744 ile 1878 yılları arasına tarihlenen 18.-19.
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yüzyıla ait, 13 adet şahideli eski mezar bulunmakla birlikte bir kısmı büyük
ölçüde toprak altında olduğundan 7 tanesi kataloğa dahil edilmiştir (Kat. No. 3844). Mezarlık ve içindeki taşlar çok tahrip görmüştür. Kırık olarak etrafa saçılmış
şahide ve başlık(kavuk-fes-hotoz) parçalarından, aslında kataloğa alınan
örneklerden çok daha fazlasının olduğu anlaşılmaktadır.
Kataloğa dahil edilen taşlar şu şekildedir:
Katalog No. 38:MelenliSinanzâde Mustafa Bey’in eşi Hanife Hatun’un mezarı
Foto. No: 38

Şek. No: 26

Ölçüler: (Baş şahidesi)85x32-26x 8 cm.
Kitabe:
هوالباقى

Hüve'l-bâki
Fenâdanbekâya eyledi rıhlet
Ede kabrini Hak ravza-i cennet
Melenli Sinan zâde Mustafa
Beğ zevcesi merhume Hanife
Hatun ruhuna Fatiha
Sene 1261 (1845)
Tanım: Kadın mezarına ait baş şahidesidir. Yukarıdan aşağıya doğru
genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli taşın, üst kısmı üçgen alınlık
biçimindedir. Oyma tekniğinde işlenen taşın yedi satırlık çerçeveli kitabesi sülüs
hatla yazılmıştır. Serlevhanın çerçevesi sikke biçiminde, tarih satırının alt kısmı
kaş kemer formunda düzenlenmiş olup diğer çerçeveler düz dikdörtgendir. Taş
yüzeyinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.
فنادن بقايا ايلدى رحلت
َ
ايده قبرنى حق روض َا جن ت
مالنلى سنان زاده مصطفى
بك زوجه سى مرحومه حنفه
حاتون روحنه فاتحه
۳٨۲۳ سنه

Katalog No. 39: Veli oğlu Hüseyin Ağa’nın oğlu Rıfat Bey’in mezarı
Foto. No: 39

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi): 110x28-15x 9 cm.
Kitabe:
اه من الموت
هى مدد بولنمدى اجلنك ﭼارهسى

Ah mine’l-mevt
Hey meded bulunmadı ecelinin çaresi

اون يدى ياشنده تكميل اولمش وعدهسى
نيجه روحانى جسمانيله تدبر ايتديلر

On yedi yaşında tekmil olmuş vadesi
Nice rûhânî ve cismânî ile tedbîr ettiler

كلسه لقمان نيلسون طولمش اجل ﭘيمانسى

Gelse Lokmân neylesin dolmuş ecel
peymânesi
 ولى اوغلو حسين اغانك اوغلوVeli oğlu Hüseyin Ağanın oğlu
 روحنه فاتحمرحوم رفعت بككMerhum Rıf’atBeğin ruhuna Fatiha
٩٥۲۳  ب۱۳  فى سنهFi sene 15 Receb 1295 (15 Temmuz 1878)
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Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir. Dikdörtgen kesitli levha
şeklindeki taş, Hamidi fesli bir başlığa sahiptir. Oyma tekniğinde işlenen taşın,
sağdan sola yükselen verev satırlar halinde işlenen sekiz satırlık kitabesi, talik
hatla yazılmıştır. İlk ve son satır yarım daire, diğer satırlar dikdörtgen
çerçevelidir. Taş ortasından kırık, iki parça halindedir Kitabesine göre mevtanın,
H.1295 (M.1878) tarihinde 17 yaşında, bir hastalık sonucu öldüğü anlaşılmaktadır.
Şahide yüzeyinde süsleme bulunmamaktadır.
Katalog No. 40: Nesli Han kızı Hatice’nin mezarı
Foto. No: 40

Şek. No: 27

Ölçüler: (Baş şahidesi): 48x15-18x10 cm.
Kitabe:
مرحوم

Merhum

نسلى حان

Nesli Han

بن حديجه
روحنه
فاتح
٨٩۳۳ سنه

Bin(ti) Hatice
Ruhuna
Fatiha
Sene 1156(1743/1744)

Tanım: Kadın mezarına ait baş şahidesidir. Dikdörtgen kesitli levha
şeklindeki taş, hotoz başlıklıdır. Başlık kısmından kırık ve iki parça halindedir.
Çerçevesiz olarak altı satır halinde işlenen kitabesi, oyma tekniği ile yerel bir usta
tarafından
işlenmiş,
taşra
üslubundadır.
Taş
yüzeyinde
süsleme
bulunmamaktadır
.
Katalog No. 41: Molla İbrahim’in mezarı
Foto. No: 4

Şek. No: 28

Ölçüler: (Baş şahidesi)65x22x10 cm.
Kitabe:
حوالحاالَق الباق

Hüve’l-hallâku’l-bâki

زيارتدن مراد دعادر

Ziyaretten murad duadır

بوكون بكا ايسه يارن

Bugün bana ise yarın

سكادر الحاج افندنك

Sanadır elhac efendinin

اوغلو منال ابراهيم روحنه
 فاتحه سنه...

Oğlu menla İbrahim ruhuna
Fatiha sene …(kırık)
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Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir, başlık kısmı katibi kavukludur.
Dikdörtgen kesitli levha şeklindeki taşın ön yüzünde altı satırlık oyma tekniği ile
yazılmış kitabe, dikdörtgen çerçeveli düz satırlar halindedir. Farklı olarak, tek
çerçeve içerisine alınmış son iki satır, yarım daire formlu bir şeritle
sonlanmaktadır. İri harflerle, sıkışık düzende yazılmış kitabesi, taşra üslubunu
yansıtır. Mevtanın baba ismi muhtemelen çerçeveye sığdırılamamış, “Hacı
Efendinin” şeklinde belirtilmiştir. Kırıldığı için tarih satırı okunamayan taşın
başlık şeklinden, 18.yüzyıl ve daha öncesine ait olduğu düşünülebilir. Şahide
yüzeyinde herhangi bir süsleme öğesi yer almamaktadır.
Katalog No. 42: Deli İsmail’in mezarı
Foto. No: 42

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi) 72x 28-20x9 cm.
Kitabe:
كنﭽلكينه دويمين
مرادنا ايرمين

Gençliğine doymayan
Muradına ermeyen

قظا ايله مرحوم

Kaza ile merhum

اولن دلى اسماعل

Olan Deli İsmail

٨٧۳۳ روحنه فاتحه سنه

Ruhuna Fatiha sene 1186(1772/1773)

Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir, başlık kısmı kırık ve yoktur.
Dikdörtgen kesitli levha şeklindeki taşın ön yüzünde beş satırlık oyma tekniği ile
yazılmış kitabesi, sülüs hatlıdır. Son iki satır tek bir çerçeve içerisine alınmış olup
satırların boyutuna göre şekillenmektedir. Diğer satırlar dikdörtgen çerçevelidir.
Yüzeyinde herhangi bir süsleme bulunmayan Deli İsmail’e ait taşın kitabesine
göre; H.1186 (M.1772-73) tarihinde genç yaşında bir kaza sonucu öldüğü
anlaşılmaktadır.
Katalog No. 43:Köşmer? Kızı Fatma’nın mezarı
Foto. No: 43

Şek. No: -

Ölçüler: (Baş şahidesi) 58x27x9 cm.
Kitabe:
ﺁه ايله زار قيله رق تازهليكمه طويمدم

Ah ile zâr kılarak tazeliğime doymadım

ﭼون اجل ﭘيماناسى طولمش مرادم المدم

Çûn ecel peymânesi dolmuş muradım
almadım

مرحومه مغفوره جيكر
كوشمرقزى فاطمه روحنه
َ فاتح ه
هلال

رضا

۳۳۲۳ سنه

Merhume mağfureCiger?
Köşmer? kızı Fatma ruhuna
Rızaen-lillah Fatiha
Sene 1211 (1796/1797)
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Tanım: Kadın mezarına ait baş şahidesidir, başlık kısmı disk şeklinde hotoz
formundadır. Dikdörtgen kesitli levha şeklindeki taşın ön yüzünde, oyma tekniği
ile yazılmış altı satırlık kitabesi taşra üslubunu yansıtır. Satırlar; dikdörtgen
formlu düz çerçeveler içerisine alınmış, tarih satırı, farklı olarak, ters kaş kemer
şeklinde çerçevelidir. Taş yüzeyinde süsleme öğesi yer almamaktadır.
Katalog No. 44: Melenli Sinanzâde Mustafa Bey’in eşi Fatma Hanım’ın mezarı
Foto. No: 44

Şek. No: 29

Ölçüler: (Baş şahidesi) 85x34-28x8 cm.
Kitabe:
هوالباقى

Hüve'l-baki

بو جهان باغنه كلدم بر مروت كورمدم

Bu cihan bağına geldim bir mürüvvet
görmedim

درديمه درمان ارادم بر عالجين بولمدم

Derdime derman aradım bir ilacın
bulmadım

بكمالنلى سنان زاده مصطفى

Melenli Sinan zâde Mustafa Beğ

اهلى جنَتمكان فردوس اشيان

Ehli cennetmekân firdevs-i aşiyan

روحنه فاتحهفاطمه حانمك مرحومه
 را٧٩۲۳ فى سنه

Merhume Fatma Hanımın ruhuna Fatiha
Fi sene 1258 “ ”راRabiu'l-evvel (Nisan
1842)

Tanım: Kadın mezarına ait baş şahidesidir. Yukarıdan aşağıya doğru
genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli taşın, üst kısmı s kıvrımlı bir silme
ile çevrilidir. Bu silmenin üzerinden başlayan tepelik kısmı, akant yapraklarından
bir demet şeklinde başlayıp iki yana sarkarak taşın omuzlarını örtmektedir. Oyma
tekniğinde işlenen taşın çerçeveli yedi satırlık kitabesi sülüs hatla yazılmıştır.
Tarih satırının alt kısmı kaş kemer formunda düzenlenmiş olup diğer çerçeveler
düz dikdörtgendir. Kitabesine göre; mevtanın H.1258 (M.1842) tarihinde genç
yaşında hastalıktan öldüğü anlaşılmaktadır.
4. KOCAALİ CAFERİYE KÖYÜ MEZARLIĞI
Kocaali ilçe merkezinin doğusunda, Melen köyünden önceki köy olan
Caferiye halkı, 1876-77 Osmanlı Rus harbi sonrası göç ile gelmiş Kafkasya
kökenlidir. Köyün eski mezarlığında11 biri 15 Kasım 1897, diğeri 3 Haziran 1901
tarihli iki erkek mezarı baş ve ayak şahideleri ile birlikte tespit edilmiştir. Köy
halkının ifadesine göre birinci mezar köye ismini veren kurucusu Cafer Ağa’ya,
diğeri ilk göçle gelen İslam Ağa’ya aittir. Cafer Ağa’nın baş ve ayak şahideli
11

Mezarlığın koordinatları: 43° 3' 53" N - 30° 57' 13" E’dir.
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mezarı, kaba yonu taşlarla harçsız olarak örülerek çevrelenmiştir. Baş ve ayak
şahidesi birbirine yaslı şekilde bulunan diğer mezarın da benzer tipte olduğu,
çevresine dağılmış taş parçalarından anlaşılmaktadır. Her iki baş şahidesiaşağıdan
yukarıya genişleyen dikdörtgen formlu olup başlıkları Hamidi festir. Bu taşlar ile
aynı formda olan ayak şahidelerinin tepeliği sivri kemer formunda, yüzeyleri
bitkisel bezemelidir. Cafer Ağa’nın taşları daha yüksek işçilikli ve gösterişlidir.
Söz konusu mezarların tanım ve özellikleri şöyledir.
Katalog No. 45: Cafer Bey’in mezarı
Foto. No: 45a-45b-45c

Şek. No: 30a-30b

Ölçüler: (Baş şahidesi) 120x38-32x9 cm. (Ayak şahidesi) 110x26-22x7 cm.
Kitabe:
هوالباقى

Hüve'l-bâki

بنى سوان احباب

Beni seven ahbâb

يارن روحمه فاتحا

Yâren ruhuma Fatiha

ايلسون احسان جغفر
بك ايدى اسمم
بر رمان شحراتم جبه
ديربى كومان
۱۳۱۳  تشين ثانى۱ فى سنه

Eylesin ihsân Cafer
Beğ idi ismim
Bir zaman şöhrâtım cebe
dirbigümân
Fi sene 3 Teşrin-i Sânî 1313(15 Kasım
1897)

Tanım: Erkek mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Aşağıdan yukarı doğru
genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli baş şahidesi Hamidi fesli bir başlığa
sahiptir. Sekiz satırlık kitabesi, sülüs hatla yazılmıştır. Satırlar birbirinden düz
şeritlerle ayrılmaktadır. Kitabe kısmı, bitkisel suyolu bordürü ile beyzi şekilde
çerçevelenmiş olup, taşın üst köşeleri; ortada fiyonk ve yanları dolduran çiçek
demetleri ile süslüdür. Baş şahidesi ile aynı form ve kesitli ayak şahidesi, sivri
kemer şeklinde taçlanmıştır. Taç kısmı ortasında dört yapraklı rozet çiçek ve iki
yanından çevresini saran barok çelenk motifi dolanmaktadır. Yüzeyinde, vazodan
çıkan ve tepesi kırılarak aşağı dönmüş olan, kabartma tekniği ile işlenmiş bir
bahar dalı tasviri vardır. Bahar dalının etrafını çerçevelenmiş bitkisel suyolu
bordürü dolanır. Süslemeler oyma tekniği ile işlenmiştir.
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Katalog No. 46: İslam Ağa’nın mezarı
Foto. No: 46

Şek. No: 31

Ölçüler: (Baş şahidesi)92x29-24x8 cm. (Ayak şahidesi)70x23-20x7

Kitabe:
اه من الموت
ﺁه ايله زار قيله رق تازهليكمه طويمدم
ﭼون اجل ﭘيماناسى طولمش مراد المدم
حسره تا فانى جهانده طول عمر سورمدم
فرقتا ت تقدير بو ايمش تا ازلدن بلمدم
بكار قالوب دنيادن كيتدم
اسالم اغانك روحنه فاتحه
٥۳۱۳  ص٩۲ سنه

Ah mine’l-mevt
Ah ile zâr kılarak tazeliğime doymadım
Çûn ecel peymânesi dolmuş murad
almadım
Hasrete fânîcihândatûl-i ömr sürmedim
Firkatâ takdîr bu imiş tâ ezelden
bilmedim
Bekâr kalıp dünyadan gittim
İslam Ağanın ruhuna Fatiha
Sene 25 sefer 1319(13 Haziran 1901)

Tanım: Erkek mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Şahideler, aşağıdan
yukarıya doğru genişleyen levha şeklinde olup dikdörtgen kesitlidir. Baş şahidesi
Hamidi fesli bir başlığa sahiptir. Oyma tekniğinde işlenen taşın, sağdan sola
doğru verev yükselen sekiz satırlık kitabesi, talik hatla yazılmıştır. Serlevha ve
tarih satırı beyzi, diğerleri dikdörtgen çerçeve içerisine alınmıştır. Ayak şahidesi
sivri kemer şeklinde sonlanmakta ve yüzeyinde vazodan çıkan selvi motifi tadır
5. KOCAALİ ORTAKÖY MEZARLIĞI
İstanbul Melen suyu hattı başlangıcındaki ilk baraj inşaatının alanında
kalan Ortaköy bu gün baraja su alma işlemleri başlayacağından ötürü
boşaltılmıştır. Su altında kalacak olan köyün eski camisi haziresinde tespit edilen
çok sayıda kaba yonu taşın yanında1811 ve 1923 tarihli iki mezar tespit edilmiştir.
Erken tarihli olan dardağan kavuklu olup, ulema sınıfından Hüseyin Ağa’ya ait
iken, geç tarihli olan Hamidi fes başlıklıdır. Bunun kitabesi diğerlerinin aksine
Arapça yazılıdır ve kitabeye göre bir tarikata mensup olduğu anlaşılmaktadır.
Söz konusu taşların özellikleri şöyledir:
Katalog No. 47: Tiryakizâde Ahmed Ağa oğlu Mustafa Efendi’nin mezarı
Foto. No: 47
Şek. No: 32
Ölçüler: (Baş şahidesi) 105x28-27x9cm. (Ayak şahidesi)97x31-29x12 cm.
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Kitabe:
هوالباقى
يا واقفا الى قبر ى
قف وتفكر امرى
َ مث ل ك
انى كنت ام س
وتكون غسدا امشلى
المرحوم واامغفور قره صو ناحيه سنك
كحنه ديوانى نك جمعه يانى اهلى
كرامدن ترياكى زاده احمد اغ
بن مصطفى اغا روحيﭽون الفاتحه
٥۱۱۳  ذى الحجه٥۲ سنه

Hüve'l-bâki
Ya vakfen alâ kabri
Gıf-û tefekkür-ü emri
İnnikünt-ü emrin mislük(ün)
Ve tekûnu ‘aiden misli
El merhum vel mağfur Karasu
Nahiyesinin
Lahni divanının cum’ayânıahâli
Kirâmdan Tiryaki zade Ahmed Ağa
Bin Mustafa Ağa ruhiçün Fatiha
Sene 29 Zilhice 1339 (3 Eylül 1921)

Tanım: Erkek mezarına ait baş ve ayak şahidesidir. Şahideler levha
şeklinde olup dikdörtgen kesitlidir. Baş şahidesi Hamidi fesli bir başlığa sahiptir.
Oyma tekniğinde işlenen taşın sekiz satırlık kitabesinde; serlevha ve tarih satırı
oval, diğerleri dikdörtgen çerçeve içerisine alınmıştır. Ayak şahidesi sivri kemer
şeklinde sonlanmakta ve yüzeyinde, palmet şeklinde ayaklı bir vazodan çıkan gül
ağacı tasviri tadır.
Katalog No. 48: Molla Abdullah oğlu Hüseyin Ağa’nın mezarı
Foto. No: 48

Şek. No: 33

Ölçüler: (Baş şahidesi) 102x30-18x9 cm.
Kitabe:
طويميوب كنجلكنه ﭼونكى
اولدى نا مراد رحمته مستغرق
ب العباد
َ ايده انى ر
مرحوم و مغفور

Doymayıp gençliğine çünki
Oldu nâmurâd rahmete müstağrek
Ede inne rabbi el abâd?
Merhum ve mağfur

َ اوغلو
مالَ عبن هلال

Molla Abdullah oğlu

حسين اغانك روح

Hüseyin Ağanın ruh

 غره ش٨۲۲۳ ايﭽون فاتحه سنه

İçün Fatiha sene gurre-i Şaban1226
(21 Ağustos 1811)

Tanım: Erkek mezarına ait baş şahidesidir. Yukarıdan aşağı doğru
genişleyen levha şeklindeki dikdörtgen kesitli şahidenin başlığı, dardağan
kavuktur. Oyma tekniğinde işlenen taşın sekiz satırlık kitabesi sülüs hatla
yazılmış olup satırlar, son satır haricinde, düz çerçeveler içerisine alınmıştır.
Şahide yüzeyinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.
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6. KOCAALİ SELAHİYE KÖYÜ ERENLER ZİYARET TEPESİ KURGAN TİPİ
MEZAR
Yüksek ağaçların oluşturduğu bir tepede 11 m. çapında, etrafı taşlarla
örülü, yığma tepecik ve üzerinde kitabesiz, kaba yontu mezar taşları bulunan
kurgan şeklindeki gömü alanı tespit edilmiştir. Etrafında ortalama 1 m. çapında
yüksek gürgen ağaçları bulunmaktadır. Halkın ziyaret ve ibadet amaçlı kullandığı
bir mevkidir12. Mezarlığın bulunduğu tepeye ulaşan yol taş kaplama eski bir yol
olarak kaydedilmiştir(Foto. 49-50).
7. DEĞERLENDİRME
Sakarya ili Kocaali ilçesi merkez ve köylerinde gerçekleştirdiğimiz yüzey
araştırmaları sonucunda, konu ile ilgili beş mezarlıkta 71’ini katoloğa dahil edilen,
oyma tekniği işlenmiş nitelikli taşlar, 407 adedi halk tipi kabayonu dikili taşlar
olarak kayıt altına alınmıştır.
Sahil Mezarlığı’nda incelen 49 adet baş ve ayak şahidesinden 31 baş şahidesi
(18 erkek-13 kadın), 1764/65 ile 1924 yılları arasına tarihlenir ki bu son tarih,
1899/1900 tarihli bir örnek (Kat.8) hesaba katılmadığında, 20. yüzyıldan
günümüze ulaşan tek örnek olarak dikkati çeker. 18. yüzyıla ait sekiz mezarın
hepsi, yüzyılın ikinci yarısından sonradır. Mezarlıktaki taşların 21 tanesi (%68’i)
19. yüzyıla ait olup, bunların içerisinde yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenenler, tüm
taşların %48’ini oluşturur.
Şahidelerin 42 tanesi aşağıdan yukarıya doğru genişleyen levha şeklinde
olup, bunların 33 tanesi dikdörtgen kesitlidir. Arka yüzeyi, genellikle ortada
dikdörtgen prizma şeklinde sırt oluşturan 9 örnekden, iki örnek dışında kavuk
başlıklı şahidedir (Kat. 10, 12-16, 21, 29-30). Sadece 5 örnekte, şahide formunda
daralma görülmez (Kat. 3, 5, 18, 19, 26)Başlık dağılımına bakıldığında erkek mezar
taşlarının on ikisinin kavuklu (Kat. No. 3, 5, 12-16, 20, 26, 29 (Örfi kavuk); 27, 30
(Dardağan kavuk), beşinin fesli (Kat. 8, 24, 25 - Hamidi kalıplı-; 9 -Azizi kalıplı-; 19
-Mecidi kalıplı- olduğu görülür13. Başlıklardan biri (Kat. No. 7) kırık durumdadır
(Şekil: 35-37). Biri iki yanı kıvrımlı olmak üzere, yuvarlak kemerli tepeliğe sahip
iki örnek (Kat. 1, 10) ile sivri kemerli bir örnek (Kat. 11) dışındaki kadın baş
şahidelerinin büyük bölümünün tepeliği, üçgen alınlık şeklindedir. Toplam 18
ayak şahidesinden 14’ü de aynı şekilde üçgen alınlıkla sonlanır.

12
13

Ziyaret tepesinin koordinatları: 41° 1' 38" N - 30° 53' 40" E’dir.
Erkek mezar taşlarındaki başlıkların tasniflendiği araştırmalar için bkz. Laqueur, Hüve’l-Baki, s.
140-158; Halit Çal, “İstanbul Eyüp’teki Erkek Mezartaşlarında Başlıklar”, III. Eyüp Sultan
Sempozyumu Tebliğler, 28-30 Mayıs 1999, s. 207-225; İshak Güvenlioğlu, Osmanlı Mezarv Taşları ve
Zeynep Sultan Haziresi, İstanbul: Türkiye Anıtlar Derneği, 2008, s. 24-29;
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Süsleme, ayak şahidelerinin yüzeyini kaplayan stilize gül ağacı motifi 14
(Kat. 8, 10, 25) dışında kadın şahilerinin taç kısımlarında görülür. Süslemelerin
esasını, barok etkili düğmeli c kıvrımları arasına yerleştirilen yaprak dizileri
oluşturur. Bazen bu dizilerin arası ters laleler (Kat. 2, 11), bazen de ayaklı kâse
içinde üzüm tasvirleri15 (Kat. 6) ve ya gül buketleri ile zenginleştirilir (Kat. 21).
Melen köyü 1. Mezarlık’ta değerlendirmeye alınan 6 mezarın ikisi baş ve
ayak şahideli(Kat. 32-33), dördü baş şahideli olmak üzere M. 1851/52 ile 1928
yılları arasına tarihlenir. Sadece baş şahidesi bulunan mezarlar içerisinde; kabaca
yontulmuş doğal taşlar üzerine kitabeleri kazıma tekniği ile işlenen iki örnek,
yerel özelliklerin ön plana çıktığı taşlar olarak dikkati çeker (Kat. 35, 37). Yine
bölgede bulunan doğal taşın kullanıldığı fakat bu iki örnekten biraz daha özenli
olarak ele alınmaya çalışılan baş ve ayak şahideli bir mezarda (Kat. 33); gerek fes
başlıklı baş taşının kalın ve kısa oluşu, küt boyun kısmı ve başlığın yapısı, gerekse
üzerine işlenen yazının karakteri ile bezemeli tek örneği oluşturan ayak taşındaki
kıvrımlı bir dal üzerinde yer alan iri hantal yaprakları ve üzümü andıran taneli
meyveleri, yerel özellikleri vurgular. Mezarlıkta doğal taş üzerine kazınan söz
konusu iki örnek dışındaki şahideler, aşağıdan yukarıya genişleyen dikdörtgen
kesitli levha şeklinde düzenlenmiştir. Kadın mezarına ait bir şahide çiçek başlıklı
olup(Kat. 32) diğerleri feslidir.
Melen köyü 2. Mezarlık’ta belgelenen 7 örnek, baş şahideli toprak/yığma
mezar şeklinde olup dördü kadın (Kat. No. 38, 40, 43, 44), üçü erkek mezarına
aittir. Dikdörtgen kesitli levha şeklindeki taşların ikisi (Kat. 38, 44) aşağıdan
yukarıya genişleyen dikdörtgen şeklindedir. Kadın mezarına ait şahidelerden ikisi
hotoz başlıklı, bir tanesi üçgen alınlıklı ve biri de yuvarlak kemerli bezemeli bir
tepeliğe sahiptir. Erkek şahidelerinden biri katibi kavuk, diğeri Hamidi fes
başlıklıdır. Mezarlığın bir köşesine atılmış şekilde tespit ettiğimiz serdengeçti
kavuğun, başlığı kırık halde olan (Kat. No. 42) diğer erkek mezarına ait
olabileceğini düşünmekteyiz.
Caferiye Köy Mezarlığı’nda tespit edilen 2 mezardan birinin, köye ismini
veren Cafer Bey’e ait olması önemlidir. Baş ve ayak şahideli mezarlar, Kocaali’de
tespit edilen örneklerden farklı olarak, etrafı yaklaşık 1 m. seviyesinde, kuru
duvar tekniğinde yontma taşlarla örülüdür. Her iki baş şahidesi aşağıdan
yukarıya genişleyen dikdörtgen formlu, arka yüzeyleri dikdörtgen prizma
Ayfer Aydoğdu, 19. Yüzyılda İstanbul’daki Bazı Hazirelerdeki (Sur İçi Bölgesi) Mezar Taşlarında
Kullanılan Motiflerin Analizi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Tezhip Programı (Y.L. Tezi), s. 42-43.
15 Mezar taşların görülen kase içinde meyva tasviri ile ilgili örnekler ve sembolizmi için bkz. Tülin,
Çoruhlu, “Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Mezar Taşlarında Kase İçinde
Meyve Tasvirleri”, II. Eyüp Sultan Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 1998, s.102-117; Yaşar,
Çoruhlu, “Eyüp ve Çevresindeki Mezar Taşlarında Görülen Kase İçinde Meyve Tasvirlerinin
Sembolizmi”, II. Eyüp Sultan Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 1998, s.118-127.
14
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şeklinde sırt oluşturur.Başlıkları Hamidi festir. Bu taşlar ile aynı formda olan ayak
şahidelerinin tepeliği sivri kemer formunda, yüzeyleri bitkisel bezemelidir. Daha
yüksek işçilikli ve gösterişli olan Cafer Ağa’nın ayak şahidesinde, merkezdeki gül
ağacının formu, Sahil mezarlığındaki örneklerle aynı üsluptadır. İslam Ağa’nın
ayak şahidesinde ise, ölüm ve faniliğin sembolü olarak mezar taşlarında en çok
görülen motif olan selvinin16 Kocaali mezarlıklarındaki tek örneği görülür.
Ortaköy mezarlığındaki 1811 ve 1923 tarihli şahidelerden erken tarihli
olan, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen kesitli levha şeklinde
dardağan kavuklu olup, ulema sınıfından Hüseyin Ağa’ya ait iken, geç tarihli olan
dikdörtgen kesitli şahide Hamidi fes başlıklıdır. ayakşahidesinde de tekrarlanan
gül ağacı motifi, bu şahidede daha niteliklidir.
Bugün de ziyaretgâh olarak kullanılan Selahiye Köyü’ndeki tepede; kaba
yontu mezar taşları bulunan, etrafı taşlarla dizili yığma tepecik şeklindeki mezar.
Kurgan geleneğinin devamını gösteren Anadolu’daki ender örneklerden biri
olması açısından önem taşır.
Bu son örnekteki Arapça kitabe dışındaki (Kat. 47) tüm örneklerin yazı dili
Osmanlı Türkçesidir. Sülüs ve talik olarak tanımlayabileceğimiz kitabelerin bir
kısmı, hat sanatı bakımından pek önem arz etmez ve çoğu kez yazım hataları
görülür Örneğin“merhum ve mağfur” kalıbında; ilk kelimenin son, ikincisinin ilk
harfi olan “mim” bazen tek harfle birleştirilmiş (Kat. 3, 17, ?), bazen de “merhum
kelimesinin son iki harfi “vav” harfi ile gösterilmiştir (Kat. No: 12, 17, 22, 23).
Kitabelerde kullanılan unvan, lakap ve meslek adları (Şekil 34)’te
belirtilmiştir. Erkekler için Hacı, Ağa, Molla, Seyyid, Efendi, Bey gibi sıfatlar
kullanılırken, kadınlar için Hanım, Hatun, Kadın, Karı, Köle, Cariye sıfatları
kullanılmıştır (Şekil 34). Meslek vurgulayan sıfatlar da vardır. Bunlar Onbaşı,
Beşe, Çavuş, Reis, Usta, Kürkçü esnafı gibi nitelendirmelerle karşımıza çıkar.
Bunun yanında en erken tarihlisi 1842-44 tarihlerine ait olmak üzere Sinanzade
ailesine ait taşlar da vardır. Nitekim bu aile bölgede hala yaşamaktadır.
Tiryakizade, Nabioğlu, Hasanoğlu, Celiloğlu, Ecnebioğlu, Sarı, Kara gibi aile
sıfatları da aile adı olarak görülmektedir.(Şekil.35)
Kadın ve erkek başlıklarında Hotoz başlıklı taşlar 18.yüzyıl ve öncesine,
Sarık başlıklı taşlar Vaka-i Hayriye döneminden yani 1826’dan önceye tarihlidir.
(Şekil.35). Fes başlıklı taşlar ise, Sultan II. Mahmut döneminde yapılan
ıslahatlardan sonrasına ait tarihler taşımakta olup, 1929 a kadar olan taşlarda da
görülmektedir. Fes tipleri taşların tarihi ile çelişmektedir. Örneğin, Sultan II.
Abdülhamit dönemine ait bir taşta Mecidi fes görülürken, 1928 tarihine ait bir
taşta Hamidi Fes görülebilmektedir.(Şekil.37)

16

Nidayi Sevim, Medeniyetimizin Sessiz Tanıkları (Eyüp Sultan’da Osmanlı Mezar Taşları ve
Ebedî Eyüp Sultan’lılar), İstanbul: Mephisto Yayınları, 2007, s. 90.
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Bu çalışmada Türk Sanat Tarihi bilim dalının önemli eser grubunu
oluşturan Mezar taşlarına, Daha önce üzerinde çalışılmamış bir bölge olan
Sakarya Kocaali ilçesi mezarlıklarının belgelenmesi ve tanıtımını da ekleyerek
katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
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Unvan, Lakap ve Meslek adları
Katalog No.
İsim

İsim
El-Hac/Hacı
Hacı-Ağa birlikte
Molla
Seyyid
Efendi
Bey
Ağa
Hanım
Hatun
Kadın
Karı

9, 14, 15, 16
1, 4,13, 26, 30
7, 22, 41, 48
27
9, 19, 25, 47
9, 11, 22, 27, 32, 33, 38,
39, 44, 45
2, 7, 10, 14,15, 16, 19,
21, 22, 24, 27, 35, 36, 39,
46, 47, 48
10, 11, 18, 32, 44
1, 2, 4, 17, 21, 22, 23, 31,
38
6
28

Katalog No.

Onbaşı
Beşe
Çavuş
Sinanzâde
Tiryakizâde
Sarı )Hüseyin(

8
12
24
32, 33, 38, 44
47
28

Kara (Feyzullah)

29

Usta
Kürkçü esnafı

34
34

Reis (Denizci)

3, 5, 20

Şek. 34:Kocaali İlçesi mezarlıklarında görülen unvan-lakap meslek adları.

Yeri

Kimlik

Kat. No

Tarih

Sahil
Mezarlığı

Ecnebioğlu
AbdullahReis

5

1798/99

Dolamalı
örfi
kavuk

29

1806/07

Dolamalı
örfi
kavuk

13

1812/13

Sahil
Mezarlığı

Nebi oğlu Deli
Mustafa’nın
oğlu Kara
Feyzullah
Hacı Ahmed
Ağa oğlu Hacı
Yusuf Ağa

Sahil
Mezarlığı

Hasan Oğlu
Abdullah Beşe

Sahil
Mezarlığı

Celil
oğluAbdullah
Reis

Sahil
Mezarlığı

12

3

1780/81

1795

Tipi

Dolamalı
örfi
kavuk
Dilimli sivri
külah üzerine
sarılmış dolamalı
örfi kavuk.
Sivri külah
üzerine destar
dolamalı örfi
kavuk

Şek. 35: Kocaali İlçesi erkek mezar taşlarında görülen başlıklar.

Form
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Yeri

Kimlik

Kat. No

Tarih

Sahil
Mezarlığı

Hacı Yusuf
Ağa’nın oğlu
Hasan

26

1808/09

Tipi
Sivri külah
üzerine destar
dolamalı örfi
kavuk
Sivri külah
üzerine destar
dolamalı örfi
kavuk

Sahil
Mezarlığı

Yakup Reis oğlu
Feyzi

20

1812/13

Ortaköy

Molla Abdullah
oğlu Hüseyin
Ağa

49

1811

Dardağan kavuk

1813

Basık dilimli
Dardağan kavuk

27

1815/16

Basık dilimli
dardağan kavuk

14

1825/26

Dilimli örfi
kavuk

Hacı Yusuf oğlu
İsmail Ağa

15

1825/26

Dilimli örfi
kavuk

Elhac Efendinin
oğluMolla
İbrahim

41

)kırık(

Katibi kavuk

Sahil
Mezarlığı

Sahil
Mezarlığı

Nebi oğlu Hacı
Hüseyin Ağa’nın
oğlu Salih Ağa
İsmail Beğ oğlu
Seyyid Ömer
Ağa
Hacı Yusuf oğlu
Muhammed Ağa

Sahil
Mezarlığı

Sahil
Mezarlığı
Melen 2.
Mezarlık

30

Şek. 36: Kocaali İlçesi erkek mezar taşlarında görülen başlıklar.

Form
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KÜLTÜREL ANLAMLARIN TAŞINMASI: KOÇ BAŞLI MEZAR
TAŞLARI: ELAZIĞ GÜLMEZ MEZARLIĞI ÖRNEĞİ
Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU*
“T’u-kueler dendi onlara en başta... Orta Asya’nın bozkırlarından ve
Altay’ın dağlarından doğdular. Çin’den Güney Sibirya’ya
Afganistan’dan Anadolu’ya ve hatta bu kitabın yazarının ülkesi
Polonya’ya kadar gittiler. Altaylılar, Beltirler, Çuvaşlar, Gagavuzlar,
Karaimliler, Kırgızlar, Tengirler, Tuvalılar, Uygurlar... Sayısız
coğrafyada sayısız adlarla anıldılar. Şamanist, Lamaist, Maniheist
oldular, Hıristiyanlıkla ve İslam’la tanıştılar. Hayata ve ölüme dair
benzer tavırlar geliştirdiler; sadece dillerini değil, bu tavırlarını da
gittikleri yerlere taşıdılar. Hangi inanç sistemine dahil olurlarsa
olsunlar, ölüm gelip yurt’un kapısını çaldığında geçmişleri canlandı,
ortak bir sezginin etkisiyle hareket ettiler”. Edward Tryjarski2

ÖZET
İnsan başlangıçta dünyayı ve varoluşu anlamlandırmak ve yorumlamak
dahil, doğruluğuna kesin olarak inanılan bilgi ve bu bilgilere dayalı yorumlar
şeklinde olmak üzere anlam sistemlerini ve onların davranış kalıplarını, ritüelleri
öğrenir. Çünkü bütün kültürlerde kainatı anlama ve açıklamada, meydana gelmiş
ve gelecek olayları bir bütün halinde birbirleriyle ilişkilendirmede kullanılan ve
doğruluğuna mutlak olarak inanılan bir bilgi sistemi yani kozmoloji vardır.
Dolayısıyla toplumun tarihin derinliklerinden süzülüp gelen değerlerin, estetiğin,
ideolojilerin, inançların oluşturduğu anlam sistemleri, doğal çevre şartlarının
sunduğu imkânlar çerçevesinde bütün maddi kültür unsurlarını şekillendirdiği
gibi, mezar taşlarını da şekillendirir.Bu çerçevede, günümüzde daha çok alevi
kültürünün bir görünümü olarak kırsal bölgelerde görülen koç başlı mezar
taşlarının ve sembollerinin kentleşme sürecindeki görünümü Elazığ Gülmez
mezarlığındaki örneği ele alınmıştır. Bu çalışma bir “örnek olay” çalışmasıdır. Bu

*
2

Prof. Dr. Fırat Üniversitesi, İSBF Sosyoloji Bölümü, Elazığ. E-mail: ccopuroglu@firat.edu.tr
TRYJARSKİ, Edward, Türkler ve Ölüm, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2012, arka kapak.
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çalışmada eylemlerin ne anlamda yapıldığının anlaşılabilir olması için hem yüz
yüze görüşme yoluyla sözlü veri toplanmış hem de toplanan bu verilerin referans
alındığı anlam sistemleriyle ilişkilerini görebilmek için yazılı kaynakların
taramasına dayalı karşılaştırma yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kültür ve Göç, Koç ve Gül Motifli Mezar, İnanç
GİRİŞ
İnsan doğar, büyür ve ölür. İnsan bu sürece sosyal ilişki ve etkileşimlerle
başlar. Doğduğu andan itibaren muhatap olduğu bu etkileşimler, içine doğduğu
topluluğun yapısına ve kültürüne göre farklılıklar gösterir; o toplumun
uygulamalarına göre çok çeşitli başlangıçlar söz konusu olabilir; böylece her çocuk
doğduğu toplumun yapısına göre farklı uyarıcılarla karşılaşır. Algıladığı her
uyarıcıya karşı bir tepki vererek, anlamaya kavramaya çalışır, tekrar edenleri
öğrenerek sonuç çıkartır ve tavır geliştirir.
Artık öğrenerek ve bilerek insan olacaktır. Çünkü insan bilerek var olur.
İnsanın bu var olma sürecine sosyalleşme diyoruz. İnsan bu süreçte içine doğduğu
toplumun bir bireyi olurken, hem fiziki çevresiyle hem de sosyal kültürel
çevresiyle etkileşime gireceği her şeyi, yani kendisini var eden bütün nitelikleri
edinir. Böylece insan başlangıçta dünyayı ve varoluşu anlamlandırmak ve
yorumlamak dahil, doğruluğuna kesin olarak inanılan bilgi ve bu bilgilere dayalı
yorumlar şeklinde olmak üzere anlam sistemlerini ve onların davranış kalıplarını,
ritüelleri öğrenir. Çünkü bütün kültürlerde kainatı anlama ve açıklamada,
meydana gelmiş ve gelecek olayları bir bütün halinde birbirleriyle
ilişkilendirmede kullanılan ve doğruluğuna mutlak olarak inanılan bir bilgi
sistemi yani kozmoloji vardır. Böylece insan, kendi varlığını kâinatta anlamlı bir
konuma yerleştirirken, edindiği kültür içerisinde var olur.
Peter Burke kültürü “toplumun paylaştığı anlamların, tutumların,
değerlerin ve bunların dışa vurulduğu ya da yer aldığı simgesel biçimlerin
(gösterilerin, nesnelerin) oluşturduğu bütün” olarak tanımlamaktadır. 3İnsan bu
kültürel bütünün hem ürünü, hem de onun gerçekleştirici, taşıyıcı ve aktarıcı,
değiştirerek ve yenileştirerek oluşturucu aktörüdür. Böylece, yeni anlam
sistemlerinde insan kendini yeniden var edebilir.
Kültürel semboller halinde organize olan anlam, norm ve değerler, bu
sembol sisteminin öğrenilmesiyle yani kültürel dil vasıtasıyla aktarılarak, sosyal
ve fiziki çevreyle olan ilişkilerde kullanılır. Doğumla başlayan sosyalleşme
sürecinde, içine doğulan kültürün var olagelen değer ve sembolleri aktarılır. Bu
3

BURKE, Peter, Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü, Çev: Göktuğ Aksan, İmge Yayınevi, Nisan
1996, s:11.
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sürecin, tekrar tekrar bütün nesiller tarafından yaşanması ise, gelenekleri
oluşturur. Kültürün mensupları tarafından paylaşılan ve gelenekler şeklinde
somutlaşan anlamlar sistemi, sosyalizasyon mekanizmalarıyla nesilden nesile
aktarılarak, karşılaşılacak somut durumlara uygulanır.4
Semboller toplumun kültür hafızasında, bireysel zihinlere yansıyarak,
kendini devam ettirir ve zamanda veya mekanda meydana gelen değişikliklerde,
bireysel hafızalarda kodlanmış olan toplumun kültürel hafızası, bireysel bilinçleri
harekete geçirerek kendisini yeni koşullarda yeniden üretir. Burada eğer anlam
sisteminde değişme olmuşsa bir yeniden yorumlama yeni anlam sistemi
çerçevesinde bir rasyonelleştirme söz konusu olabileceği gibi, değişen çevreye
bağlı olarak anlam yeni form ve malzemelerde yeniden üretilebilir.
Ölüm bireysel bir olgu olmakla birlikte, ölüm olayı etrafında meydana
gelen bütün faaliyetler toplumsal karakterlidir. Ölümle ilgili bu faaliyetler de
meydana geldiği toplumun kültürüne göre şekillenir. Dolayısıyla toplumun
tarihin derinliklerinden süzülüp gelen değerlerin, estetiğin, ideolojilerin,
inançların oluşturduğu anlam sistemleri, doğal çevre şartlarının sunduğu
imkânlar çerçevesinde bütün maddi kültür unsurlarını şekillendirdiği gibi, mezar
taşlarını da şekillendirir. Ancak ölüme dair, hayatın bittiği ve yeni bir hayatın
başladığı inancına dayalı bu şekillendirme, aslında yaşayanların bir etkileşimidir.
Yaşayanların kültürün bütün alanlarında olduğu gibi, edindikleri kültürel
potansiyeli, dışa vurumlarıdır, mesajlarıdır. Ölümü ve ölüm sonrasını
yorumlamalarıdır. Böylece biz diğer bütün kültür kalıtlarından edindiğimiz gibi,
mezar taşlarından da yapıldıkları dönemin ortak sosyal ve kültürel özeliklerini
taşıyan, bireysel ve toplumsal mesajlar alıyoruz. Ancak bu mesajlar bize, o
mezarlarda yatanlardan değil onları yaptıranlardan geliyor. Eğer medfunlar,
mezarlarını ölmeden önce yaptırmışlarsa veya vasiyet etmişlerse, sonuçta verilen
mesaj yine dirilerden aynı kültürün anlam sistemi çerçevesinde gelmektedir.
Farklı zamanlardan ve mekanlardan gelse de bu mesajlar insanlar arası etkileşim
oluştururlar. Fakat bu mesajlar, eğer kültürün yaşayanları varsa veya o kültürle
herhangi bir şekilde bağ kurabiliyorsa anlamlıdır.
Bu çerçevede, günümüzde daha çok alevi kültürünün bir görünümü olarak
kırsal bölgelerde görülen koç başlı mezar taşlarının ve sembollerinin kentleşme
sürecindeki görünümü Elazığ Gülmez mezarlığındaki örneği ele alınmıştır.
Bu çalışma bir “örnek olay” çalışmasıdır. Bu çalışmada eylemlerin ne
anlamda yapıldığının anlaşılabilir olması için hem yüz yüze görüşme yoluyla
sözlü veri toplanmış hem de toplanan bu verilerin referans alındığı anlam
sistemleriyle ilişkilerini görebilmek için yazılı kaynakların taramasına dayalı
4

ÇOPUROĞLU, Cemalettin, ÇETİN, Beyzade Nadir, Eski Türk İnançlarının Anadolu’da Farklı
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ASSMAN, Jan, Kültürel Bellek, Çev: Ayşe Tekin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001. s: 26.
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karşılaştırma yapılmıştır. Birinci kaynak kişi ile bir kez 23.02.2017 Perşembe
saat;14.00’da, ikinci kaynak kişi aynı zamanda mezarları yaptıran kişi ile ilk olarak
02.03.2017 Perşembe günü saat;12.30’da, ikinci olarak da 22.03.2017 Çarşamba
günü saat;14.00’da görüşülmüştür. Daha sonra her ikisiyle de zaman zaman
telefon görüşmesi yapılmıştır. Birinci kaynak kişi ile genel olarak anlam
dünyalarındaki hem Aleviliğe ilişkin, hem de Tunceli’ye ilişkin doğrudan sözlü
bilgiler elde etmek amacıyla görüşülmüştür. İkinci kaynak kişi ile görüşme nedeni
ise, örnek olayımızı teşkil eden mezarları yaptıran kişi olması nedeniyle bu tutum
ve tavır alışın anlam dünyasındaki karşılığını doğrudan sözlü ifadelere dayalı
veriler olarak elde etmek amacıyladır.
Öncelikle bu mezarlarda defnedilmiş olan canlara Allahtan rahmet dileriz.
Örneğimizi Elazığ Gülmez Mezarlığında bulunan, bir koçbaşlı erkek ve onun
hemen yanında gül başlıklı iki bayan mezarı teşkil etmektedir. Gül motifi
geleneksel olarak Türk ve İslam kültüründe yoğun olarak görülen bir motif olarak
günümüzde de hala çeşitli yansıtmalarla mezarların yan yüzlerine veya baş veya
ayak taşlarının gövdelerine işlenmektedir. Ancak buradaki örneğimizde baş
taşının üzerinde tepelik olarak yer aldığını görüyoruz. Aynı şekilde koçbaşlı
mezarda da “koçbaşı”, baş taşının üzerinde koçbaşı başlık olarak, kaide üzerinde
bir büst gibi tadır. Arkadan bakıldığında ise kaideyle baş kısım bir bütün halinde
ve yanlardan boynuz kabartmaları çıkmaktadır; böylece baş taşı arkadan
bakıldığında bir bütün olarak koç silueti vermektedir. Bayan mezar baş taşlarının
arka yüzünde birer “Zülfikar” kabartması tadır. Bu üç mezarda aynı platform
zemin üzerinde yan yana tadır. Mezarların arasında altı boş yanları kapalı taştan
bir oturak, onun hemen önünde ortası toprak doldurulmuş bir çiçeklik, mezarların
hemen başuçlarında birer tane mum yakmak üzere içi oyulmuş birer taştan
mumluk bulunmaktadır.
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Fotoğraf 1: 2012 Tarihli, Koçbaşlı ve gül tepelikli mezar taşları genel görünüm
Mezarların gövde kısımlarında ise, erkek mezarında yanlar taş plakalarla
çerçevelenmiş, baş kısmından ayak ucuna doğru hafif bir eğimle alçalıyor, üzeri
açık. Bayanların mezarları ise düz dikdörtgen prizma sanduka şeklinde yapılmış.
Bu mezarlarda bir erkek, eşi ve eşinin ablası medfun bulunmaktadır. Aile 1957
yılında Tunceli, Nazimiye, Ramazan (Ramadan) köyünden Elazığ’a göç etmişler.
Bölgede daha çok, Tunceli yöresinde görülen koç başlı mezar taşlarının,
balkanlardan Asya’nın nerdeyse tamamına kadar olan geniş bir bölgede
görüldüğü biliniyor. Ancak, öncelikle örneğimiz teşkil eden mezarların sahibi olan
ailenin Tunceli (Dersim) nin Nazimiye ilçesi Ramazan Köyünden göç etmiş
olmalarından dolayı o bölgeden de kozmogonik bütünlüğe dair bazı örnekler
görebiliriz. Çünkü bu bütünlük sadece koç başlı mezarlara dayanmıyor; kökleri
Türk tarihinin derinliklerine inen aynı anlam sisteminin bölgede ölüm ve mezarla
ilgili tezahürü olarak gerçekleşiyor. Bu bakımdan konuyu üç temel çerçevede ele
alacağız. Birincisi Türklerin inanç sistemleri ve Tunceli’den bazı örneklendirmeler,
ikincisi bu inanç kültürünün Tunceli’ye taşınması süreci ve üçüncüsü Gülmez
Mezarlığı örneği şeklinde olacaktır.
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Fotoğraf: 2 Mezarların arkadan görünümü
Anlam Sistemleri; İnanç – Kozmogoni
Türklerde inanç sistemini, birbiriyle ilişkili çeşitli kültler ve onlara ilişkin
ritüeller ve bütün bunları bazen bütünleştirilmiş şekilde bazen de eklektik bir
şekilde bağladıkları bir yaratan ve yaratılış inancının oluşturduğu, varlığı ve
varoluşu içeren bir anlam sistemi olarak ifade edebiliriz. Bütün inanç
sistemlerinde olduğu gibi Türk kozmogonisinde de sistem, yaratılış ve onun
sürekliliği esası üzerine kurulmuştur. Çünkü ölüm bir yok oluş değil, yerine göre
bir dönüşüm, yerine göre bir zaman ve mekan (evren) değişimi ya da yeniden
yaratılana kadar geçici süre bir uzaklaşmadır, özellikle ruhun göğe yükselmesi
temel bir inançtır. Bu bakımdan öldü yerine uçtu, uçmağa (cennete) vardı gibi
benzeri ifadeler yaygın olarak görülmüştür.
“W.Eberhard tarafından ifade edildiği şekliyle, ön- Türkler olarak ifade
edilen Çu’larda(MÖ 1059-249) ilk olarak görülen ve daha sonra Hunlarda ve
Göktürklerde görülen gök ve yeryüzü (yer-su) nün kainatın bütün tezahürlerini
temsil ettiği birbirine zıt fakat birbirini tamamlayan iki nefesten oluşmuş bir evren
anlayışı, Türklerin en eski, belki de öz kozmolojisiydi. Kâinatın çeşitli
tezahürlerini, mekân ve zaman içinde tüm evreni kapsayan bir düzen olarak
açıklama girişimi olarak tanımlanan ve Evrenselcilik olarak adlandırılan bu
kozmoloji merkeziyetçi devlet dini mahiyetindeydi. Böylece, Gök tanrının
hükümdarın atası sayılmasıyla, merkeziyetçi devlet dini kozmolojik bir açıklama
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bulmaktaydı. Hunlarda olduğu gibi, Kök Türk kağanları da "Terigri-teg, tengride
kut bulmıs" yani 'göksel hükümdarlar' olarak kabul ediliyordu”5. Kainata ilişkin bu
düzen kurma, aynı zamanda toplum düzenine de yansıyarak kaynağını ve
meşruiyetini Tanrı’dan alanbir sosyal yapı oluşturmaktadır.
Yaşanılan coğrafyada doğal şartlarla veya diğer topluluklarla başa çıkma
mücadeleleri, hayattaki zorlukların üstesinden gelebilmek için insanlar
kendilerine yardımcı olabilecek daha pratik inanmalar geliştirerek çeşitli kültler
oluşturup, aynı zamanda bunları soyut anlam sistemiyle sentezleyerek bunlara
ilahi bir kutsallık kazandırmaktadırlar. Böylece sihri yada doğa üstü gücü
olduğuna inanılan canlı yada cansız varlıklar inanç sistemlerinin parçası haline
gelmektedir. “Modern araştırmalar, Gök Tanrı kültünün, toprakla ilgisi
bulunmadığı için göçebe, avcı ve çoban toplumlarda mevcut olabileceğini,
dolayısıyla bu kültün kaynağının Asya bozkırlarında aranması gerektiğini
göstermektedir.6 Çok fazla ayrıntıya girmeden ifade edersek; belli bir çerçevede
farklı dinlerden de etkilenmiş olmakla birlikte, Türklerin İslamiyet’ten önceki
genel olarak yaygın ve baskın inanç kültürü, Gök tanrı inancı temelinde oluşan bir
anlam sistemine dayanmaktadır. “Theophylacte Simocatt adlı bir Bizans
tarihçisinin bu husustaki tespiti şöyledir: “Türkler toprağı, suyu, ateşi ve havayı
kutsal sayarlar ve onlara saygı gösterirler. Bununla birlikte gökyüzü ile yeri
yaratan tek bir tanrıdan başka bir şeye tapmazlar. Ona, atlar sığırlar ve koyunlar
kurban ederler”. Bunun gibi farklı coğrafyalarda ve birbirinden habersiz yaşamış
birçok tarihçi, Eski Türk dinî inancının tek tanrılı bir inanç sistemi olduğunu
belirtmişlerdir.”7“Hemen bütün Orta Asya Türk toplumlarında çok köklü bir
inanç olması sebebiyle, Gök tanrı kültünün etkisi, İslam sonrası dönemde dahi
kendini göstermiştir”8 Bu inanç çerçevesinde oluşan ölüme ve mezara ilişkin
uygulamalar, zaman içerisinde çok farklı şekillerde olabilmiştir. Bunları ölülerin
yakılması, vahşi hayvanlara veya kuşlara terkedilmesi, yüksek yerlere asılması,
mumyalanması, eşyalarıyla, insan veya hayvan kurbanlarla gömülmesi, at, koç,
koyun, balbal gibi mezar taşları yapılması, hayat ağacı, gül, güneş gibi çeşitli
simgelerin mezar üzerine veya taşlarına işlenmesi gibi çok farklı uygulamalar
şeklinde olduğunu pek çok kaynakta görebilmekteyiz.9
Gök Tanrı inancı veKamlık kültleri üzerine Budizm ve Manihaizm’in de
etkileriyle oluşan Orta Asya Türk kültürünün bu uygulamalarının İslamiyet’le
birlikte değişerek, İslamileştirilmiş yorumlarla sembolik formlara dönüştürülerek
5
6

7

8
9

ESİN, Emel, Türk Kozmolojisine Giriş, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2001, s:19-20.
OCAK, Ahmet Yaşar. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2015, s:3.
İLTAR, Gazanfer, Eski Türklerde Mezar Kültleri ve Günümüze Yansımaları, Türk Kültürü ve Hacı
Bektaş veli araştırma Dergisi, Sayı 27, 2003, s:7.
Ocak, age., s:4.
ESİN (2001), ÇAY (1983), İNAN (1976), İGİT (2012), OCAK (2015), TOKSOY (2008)
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uygulanmaya devam edildiğini söyleyebiliriz. “Hunlarda ve Asya’daki Türk
topluluklarında görülen mezara, ölü yanına kılıç-hançer koyma geleneğinin bir
nedeni belki de ölenin, ölüm nedenini belirtmek içindi. Bu gelenek zamanla kılıç
ve hançer motifi biçiminde mezar taşlarına işlenerek mezardaki yatanın ölüm
nedenini veya asaletini öne çıkarma şekline dönüşmüş olmalıdır” 10Aslında bu tip
nesnelerin ölünün yanına konulurken, sonraları bundan neden vazgeçilerek
mezar taşlarına işlenmeye başlandığını, İslamiyet’le birlikte mezarlara eşya
koymanın yasaklanmasından dolayı, eskiden mezarlara konan kılıç, ok, yay ve
özel bazı eşyaların, mezar taşlarında sembolleştirilerek yansıtılmasıyla anlamın
devam ettirilmesi olarak ifade edebiliriz. Özellikle balbal figürü, ok, yay, kılıç, ya
da çeşitli eşyaların, tengri damgası, güneş, ay, hayat ağacı, lale, gül, kaz ayağı,
boynuz gibi simgelerin mezar taşlarına işlendiğini görüyoruz. Ancak yine de,
özellikle balbal ve koç heykelli mezar taşlarının pek çok bölgede devam ettiğini
çeşitli örneklerde görebiliyoruz. Bunların en yoğun olarak ve geç tarihlere kadar
(1962) görüldüğü yer ise Tunceli ve civarıdır.

Fotoğraf: 3 1962 Tarihli Koç Heykel Mezar Taşı, Kaynak: Mustafa Aksoy 11
BERKLİ, Yunus, Mezartaşlarında Görülen Kılıç, Hançer, Ok-Yay Ve Bayrak Motiflerinin Sembolik
Anlamları, EKEV Akademi Dergisi, Sayı:31 (Bahar), s.67-80, 2007, s: 73.
11 AKSOY, Mustafa, TUNCELİ’de Koç-Koyun Heykelleri, Balballar ve Bunların Tarihi Kaynakları,
Türkiye Yeni Ufuklar Dergisi, Sayı 17, s,11-14, Nisan Mayıs Haziran 2013, s. 10.
10
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Kültürel Anlamların Göçü
Hopper (2007), kültürel
araştırılması için:

küreselleşmenin

gelişimi

ve

kökenlerinin

1- premodern (1500 öncesi),
2- modern (1500-1945) ve
3- çağdaş küreselleşme aşaması (1945’den itibaren)
olarak üç dönem belirlemiştir.12Buna ilişkin olarak küreselleşemeye katkıda
bulunan dört etken durum belirlemiştir. Bu etken durumları ise:
(1) Erken insan göçü
(2) Dünya dinlerinin ortaya çıkışı
(3) Erken emperyal sistemler
(4) Bölge-aşırı/ötesi ticaret ağlarının gelişmesi olarak belirtmektedir.
Büyüyen ve karmaşıklaşan toplumların ihtiyaçlarını karşılamak ve
güvensiz ortamlardan uzaklaşarak hayatta kalabilmek, inanç veya çeşitli
nedenlerden gördükleri baskılar, yeni dinlerin ortaya çıkması ve yayılması,
imparatorlukların kurulması ve ipek yolu gibi uzun mesafe ticaret yollarını ve
ticaret ekonomisinin gelişerek kültürel etkileşimleri artırması; hem toplumların
küre boyunca hareketlenmelerine, hem de bir yandan yarı tarım toplumlarına
evirilmelerine yol açmıştır.13
Yukarıda belirttiğimiz gibi kültürün taşıyıcısı insandır, dolayısıyla insanlar
göç ettiği zaman sadece nüfusun yer değiştirmesi değildir söz konusu olan, aynı
zamanda o nüfusu oluşturan topluluğun kültürü de yer değiştirir. İnsanlar
gittikleri yere kültürlerini de götürürler. Taşıdıkları kültürle gittikleri yeri
etkileyebilir ve etkilenebilirler. Böylece, göç sonucunda bir kültürel ilişkiler
kurularak karşılıklı etkileşimler meydana gelir, fakat göçün yoğunluğu, sürekliliği
ve göçle gelen toplulukların güç ve baskınlığı gelenlerin kültürlerini devam
ettirmelerini sağlar. Bazı değişikliklere rağmen özünü muhafaza ederek yeni bir
yorum ve form kazanır. Böylece arkalarında bıraktıkları coğrafyadaki yer adlarını,
kutsal yerlerini, onların hikayelerini yeni coğrafyaya taşırlar, kültürü yeniden
üreterek yeni bir vatan inşa ederler. Artık sonraki nesiller sadece yeni vatanın
evlatları olarak yetişirler. Çünkü onların anlam dünyası artık burasıdır.
İmparatorluklar bulundukları coğrafyalara sıkışmış olan
nüfusların
önünde geniş hareket alanları açarak onlara göç imkanı yaratmış, bir yandan da
bu göç hareketleri domino etkisi yaparak, daha önce göç eden grupların üzerinde
baskı oluşturarak, daha ilerilere hareketlenmesine yol açmıştır. “M.Ö. 2000’lerde
başlayıp, M.Ö. 7. Yy’a kadar Yenisey-Altay bozkır kuşağında geçen süreçte ön12
13

HOPPER, Paul, Understanding Cultural Globalization, Polity Press, Cambridge, 2007, s. 13.
Aynı eser, s: 13-19
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Türkler olarak adlandırılan bir göçer-yerleşik kültürün oluştuğu, daha sonra, M.Ö.
3. yy’da Hun’ların Çin’i ele geçirerek Türklerle bağlantılı ilk oluşum
gerçekleşmiştir. M.S. 4.yy’a kadar Asya’dan Avrupa içlerine kadar yayılan
Hunların oluşturduğu baskıyla kavimler göçü başlamış ve Türk dilli halkların bu
coğrafyaya yayıldığı görülmüştür. Daha sonra da 6. Yy’da Türk adıyla ilk devlet
Göktürkler kurulmuştur”14 Bunları takip eden Uygur, Selçuklu,
Karahanlı,
Gazneli, Avar, İlhanlı devletleri çok geniş bir alanda kültürün yayılmasına yol
açan bir göç hareketi oluşturmuşlardır. Böylece Kara Denizin kuzeyinden Avarlar
ve Hunlar Orta Avrupa, Fransa, İtalya hatta bir kısmı İberik yarımadasına; Uzlar,
Peçenekler, Macarlar ve Bulgarlar ağırlıkla balkanlara kadar gitmişlerdir. Bir
yandan da özellikle çeşitli oğuz boyları ve kolları yoğun bir şekilde batıya göç
etmeye başlamışlardır. Bin yılı aşkın bir süre devam eden bu göç hareketi Asya ve
Avrupa’nın tamamı ve Kuzey Afrika’yı etkileyerek, Hopper’ın belirlediği modern
öncesi dönemi belirgin bir şekilde yansıtmaktadır.
Bu göç fırsatlarını sadece o devletleri kuranlar değil, birçok Türk topluluğu
da kullanmıştır. 24 Oğuz boyundan birisi olan Bayındırlılarda, bazı görüşlere göre
Selçuklularla bazı görüşlere göre de İlhanlılarla birlikte batıya geldiler. 15Bir süre
bölgede hakim olan Bayındırlıların zayıflaması ve Timur’un Anadolu’ya gelişiyle
birlikte, meydana gelen olaylar, büyük bir Türk boyu olan Bayındırlıların büyük
ölçüde Kara Yülük Osman Bey’in etrafında toplanmalarına sebep olmuştur.
Böylece Akkoyunlu Devletinin kuruluş süreci başlamıştır.16Bölgede geniş bir
coğrafyada hâkimiyet kuran Akkoyunlular, önce Diyarbakır, sonra
Tebriz
merkezli olmak üzere, Kafkaslardan Umman Denizine, Horasan’dan Diyarbakır’a,
Erzincan’dan Halep’e kadar olan bir coğrafyada hüküm sürmüşlerdir. Ancak
Bayındırlılar döneminde de, Timur döneminde de, Devlet kurdukları dönem ve
sonrasında da Dersim, Mazgirt ve civarı Akkoyunlular için önemli olmuş, daima
bir sığınma bölgesi olarak zor zamanlarında Alevi Türkmen aşiretleri bu bölgeye
yerleşmiştir.
“..coğrafi özelliğinden dolayı Dersim, tarih boyunca ya zulümden ya da
meşru otoriteden kaçanların sığındığı bir sığınak özelliği taşımıştır. Örneğin:
1212tarihli Moğol saldırılarından kurtulmak için Erzincan, Erzurum, Palu
havalisinin ovalarında ve dağ eteklerinde yasayan pek çok aşiret, yine XII.
yüzyıldaki Moğol hareketinin önünden kaçan aşiretler, İlhanlı döneminde bu
devletin baskından kaçan aşiretler, 1387 yılında doğu illerine Timur akınlarının
BİLİCİ, Z. Kenan, Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Anadolu ve Öncesi Türk Kültür ve Sanatı İslâmiyet’in
Kabulünden Önce Türk Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Projesi,
Ankara, 2009, s: 2.
15 TOKSOY, Ahmet, Kitab-ı Diyarbekriyye’de Bayındırlılar (Kara Yuluk Osman Bey’e Kadar), Turkish
Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 3/4 Summer 2008, s: 1-2.
16 a.e., s: 11-12.
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başlaması üzerine birçok Türk boyu ve Akkoyunlu aşireti, 1473 yılında
Akkoyunluların Osmanlı’ya mağlubiyeti üzerine Akkoyunlular ve onlara destek
verenler, Yavuz tarafından Şah İsmail’e destek verdiği için cezalandırılanların pek
çoğu, Dersim’in içinde ordu yürütmenin neredeyse imkânsız olduğu bu
coğrafyasına sığınmışlardır.”17Osmanlı devletinin iç bölgesinde kalması nedeniyle
olsa gerek, yüzlerce yıl bölge ile çok fazla ilgilenilmemiş, düzen altına alınmaya,
vergi toplanmaya çalışılsa da, yeterince başarılı olunamamış, “Aşiretlerin
Dersim’e gelmesi bu yöredeki nüfusun artmasına sebep olmuştur. Daha önce 13.
asırda yöreye yerleşmiş bulunan diğer Türkmen aşiretleriyle de kaynaşmışlardır.
Dersim’in dağlarına yerleşen bu aşiretler, gerek mezhep çekişmesi gerekse
coğrafyadan aldıkları güçle, asırlarca Osmanlı yönetimine asker ve vergi verme
konusunda direnmişlerdir. Bu yöreye yerleşen aşiretlerin büyük çoğunluğu
idareye muhalif kişilerden oluştuğu içindir ki, devlet de asırlar boyu burayı kendi
haline bırakmıştır.18“Harput valisi ve Anadolu Ordusu komutanı tarafından 14
Ekim 1851 tarihinde gonderilen arzda "...üç-dört yüz seneden beru içlerine
hükumet girmemiş ve kendüleru dahi dağ ve ormanlarda gezerek...” ifadesi,
Osmanlı Devleti'nin bu bölgeyi uzun yıllar ihmal ettiğinin önemli bir delilidir”19
Bütün bu süreçlerin, göçlerin, yerleşmelerin konumuz açısından önemi, bu
nüfus yığılmasının oluşturduğu kültür ortamıdır; bu ortamın içeriğini oluşturan
anlam sistemidir. Değişmeye yol açabilecek etkileşimlere büyük ölçüde kapalı bir
yapının oluşması, kültürel sürekliliğin büyük ölçüde orijinal formlarıyla devam
etmesine yol açmıştır. Bunu Doğan Kuban (1993) Batıya Göçün Sanatsal Evreleri
isimli eserinde bu sürekliliği kendi çalışmasıyla ilgili olarak vurgulamaktadır.
“Anadolu’ya doğru bir insan ve kültür akımının sanatsal verilerini konu aldım.
Böylece bir yandan değişmeyi etkileyen parametreleri doğru saptarken, öte
yandan bu günkü Türkiye’ye kadar uzanabilmiş süreklilikleri bulup çıkarmak
gerekmektedir. Bizim için başta gelen süreklilik kendini Türk sayan bir toplumun
kendine özgü diliyle bir düşünce yapısını ve herhalde duyarlılıklarını, analizini
kesin olarak yapamamış olsak bile, bu güne kadar iletebilmiş olmasıdır. 20 Bu
sürekliliğin Tunceli yöresinde hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada elbette ki
bu günkü veya geçmiş Orta Asya Türk kültürü ile bir aynılık iddia
edilmemektedir. Fakat on bin kilometre ötede ve 1500 yıl 3000 yıl geçmişteki
KOÇLAR Bekir, OSMANLI İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Dersim’de Yönetim
Sorunu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: 261-273, ELAZIĞ-2011,
s: 2-3.
18 TAŞ, Kibar, Tunceli/Dersim’in Osmanlı Hâkimiyetine Girişi
Ve Osmanlı’nın XVI. Asırdan
İtibaren Sınırları İçindeki Kızılbaşlara Karşı Tutumu Ve Bunun Dersim’e Etkisi, Türk Kültürü ve
Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi s:79-107, 2015, s 96.
19 YILMAZÇELİK, İ. Dersim Sancağının Kurulmasından Sonra Karşılaşılan Guclukler ve Dersim Sancağı
ile İlgili Bu Donemde Yazılan Raporlar, (1875-1918), (OTAM, Sayı: 28,s:163-214, 2010, s: 168.
20 KUBAN, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri Anadolu’dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları,
Cem yayınevi, İstanbul, 1993, s: 16.
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mezar taşları ve balballar ile Anadolu’da ve Tunceli’dekiler arasındaki sürekliliği
oluşturan ilişkiyi bu mesafenin her kilometresinde ve zamanın her döneminde ve
özellikle bu güne kadar süre gelmiş olmasını görmezsek, bu kültürün kökleriyle
olan bağı koparsa, aynı kültür üzerine elbette ki bir başka kimlik inşa edilir. Belki
Türkmenler arasında egemenlik meşruiyeti sağlamak amacıyla yapılmış da olsa,
Uzun Hasan Bey’in Ebu Bekir Tahrani’ye yazdırdığı, Ak Koyunlu kaynağı Kitab-ı
Diyarbekriyye’de ailenin elli dördüncü sıradaki atasının, Oğuz Kağan’a
dayandırılması, bu bağın önemini ve sürekliliğini göstermektedir.21Aynı durumu
Osmanlı Silsile namelerinde görmekte mümkündür.
Gülmez Mezarlığı (Elazığ) Koç Başlı ve Gül Tepelikli Mezar taşları
Söz konusu olan Koç Başlı mezarlar olunca akla doğrudan Akkoyunlular
gelmektedir. Örneğimizi teşkil eden ailenin özellikle Tunceli kökenli olması bu
konuyu ele almayı gerektirmektedir. Çünkü Şükrü Yıldız beyin babası mezarının
köklerine, kökenlerine uygun olmasını isterken, Şükrü Yıldız da babamın meşrebi
böyleydi, bende böyle yaptım” demektedir. Şu halde bu örneğe kaynaklık eden
Tuncel (Dersim) ve özelde de Nazimiye civarının anlam dünyasını ve kaynaklarını
ele almak gerekmektedir.
Koç başlı mezar taşları ve gül motifi hakkında bilgisine başvurduğumuz
Elazığ Cem Kültür Merkezi, Başkan Yardımcısı Cafer Yeşil, konuyu şu şekilde
ifade etmiştir:
“Bizim alevi inancında, mezarları böyle çok lüks, şatafatlı yapmak kesinlikle
yasaktır. Ne için yasaktır? Biz şuna inanırız; İslam coğrafyasında yaşayan
topluluklar olarak, nedir bizim İslam inancımız: insanoğlu topraktan gelmiş toprağa
gider, onun için kişi öldükten sonra, çok böyle, biz “budallah” deriz, böyle parayla,
pulla, şehvetle ilgisi olmayan bir kişi, çok düzgün, sade ve sadece kendini Allah
yolunda adamış insanlara “budallah” deriz. Bunlara sembolize edilecek şeyler
konulabilir. Nedir? Hz. Ali’nin kılıcı, nedir? o yörede bir türbenin şemasıdır, ya da o
yörenin çok güzel sembolize eden, ters lale var ya, çok bulunmaz o tür bitkilerden
kendisine has bir şey kullanabilirler, kabartma olarak taştan. Gül tabi onu da
ekliyorum.”

Koç başlı mezarlar hakkında ise:
“İşte koç başları AK Koyunlulardan geliyor. Yani Ak Koyun soyundan
geldiklerini, o koyun başlarının, koç başlarının mezarlarında bulunmasının en büyük
nedenlerinden biri bu. Bir diğer şeyde tabi Artuklular var bizim orda yaşamış,
Selçuklular var bizim orda yaşamış, Osmanlılar gibi.
Bu gün, Cumhuriyet tarihinden sonrada bizim Dersim bölgesine Tunceli’ye
yerleşen, yerleşik halk kitlesinden halen o Türkmen boyluları bu mezar konusunda çok
hassaslar, mutlaka ya koç başlarını korlar ya da silah ya da at, bu da Türkmenlik
boyutlarından esinlendiklerini gösterir. Böyle bir yapı halen Dersim Bölgesinde
mevcut, devam ediyor. “(K1)
21

TOKSOY, age., s: 2.

Geleneksel Türk Mezar Taşları I. Ulusal Sempozyumu -----------------------------------------581

Emel Esin Türk Kozmolojisine Giriş adlı kitabında buna ilişkin olarak
“Ötûken çevresinde milattan önceki binyıldan kalma alp mezarlarındaysa, madeni
ayna ve içki boynuzu kadehi, kemere asılı silahlarla birlikle, bazen resmedilmiştir.
Bu mezarlarda görülen geyik, at ve yaban domuzu resimlerinin kurbanları
resmettiği sonucuna. Kök Türk dönemi mezarlarından birindeki kitabeye
dayanarak vardğını” ifade etmektedir.22
“Gül ya da lale gibi şeylerde bayanı sembolize ettiği gibi, aynı zamanda çok iyi bir
nitelikte, insani değeri yüksek bir kalitede insan olduğunu gösteriyor. Tabi bunlar özellikle
bu yönüyle kullanılıyor, bu yörede. (K1) Aksoy’da (2012), Kazakistan ve
Kırgızistan’da mezarlarda yaptığı araştırmalarda, koçbaşlarının sıkça
görüldüğünü ve bunların; cesur-batır, önemli mevki sahibi olmayan birinin ve
kadınların mezarlarında görülmediğini, Kazak ve Kırgız kadın mezarlarında koç
başının aslının nadir de olsa görülmekle beraber koç – koyun heykeline
rastlayamadığını, fakat koç başı damgalarının çok yaygın olarak görüldüğünü
belirtmiştir.23

Fotoğraf: 4 Koçbaşlı ve gül tepelikli mezar taşları, önden görünüm
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ESİN, age., s: 125.
AKSOY, Mustafa, Kazakistan’da Koç - Koyun Heykelli Mezar Taşları, Türk Dünyası Tarih Dergisi,
s: 29-31, Şubat 2012, s: 31.
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Aynı kaynağımız devamla, bu mezar taşlarının yakın dönemlere kadar
devam ettirilmesini ise şöyle açıklamaktadır:
“Ama niye bunu sembolize ederek günümüze getirmişler, çünkü o dönemde
ciddi bir baskı altındalarmış, kolay kolay kendilerini kabullendiremiyorlar. Ya ben
Akkoyunluyum Türküm diyor, hayır, ….onun için o kabileler kendi soyunu kendi
tarihini kaybetmesin diye o bölgeye geldiği zaman burda falan kişiler yaşıyor diye
birbirine, aynı zamanda bir parola birbiriyle iletişime geçmesi, birbirine sahip çıkması
duygularıyla yapmışlardır. Ama günümüzde artık bunlar çok fazla yok.
……………bazı yerlerde Ermeni mezarları da var. Bu doğrudur, ama ermeni
mezarları bellidir, onların kıble yönü de bellidir. Onlarda da bazı figürler var ama koç
başı Ermenilerde hiç olmaz. Türkmen boyları yapmıştır. Orta Asya’dan geldikleri
için, o kabileler halinde, biz burada yaşıyoruz, bu halk da burada, tarihlerini, izlerini
sembollerini kaybetmesinler diye o devam ettirilmiş. … daha doğrusu şöyle diyeyim;
bizim Hozat’ın kuzeyinde ikinci girişteki köyde 1960 tarihli koçbaşları duruyor. Bir
kısmını asker kırdı yıktı, ama hala yıkıkta olsa duruyorlar. Ama 1960’lardan sonra
kesilmiş.”

Örneğimizi teşkil eden mezarları yaptıran Şükrü Yıldız’a mezarların neden
böyle yapıldığı sorulduğunda da;
“Koç taşlı mezartaşları erkeklerde özellikle toplumda yer ve statü edinmiş
ama o özellikleri taşıyan beylerin veya değerli bulunan erkeklerin mezarı öyle
yapılırmış. Değerli bulunan, değerli kılınan yani bu sıfatı hak eden …. Herkesin
mezarı bu şekilde olmuyor. Ben böyle gördüm ve dedim ki benim babam da böyle
biriydi, hem yiğitti hem mertti hem de dürüsttü, Seside gür ve tok çıkardı, koç gibiydi,
geldiği meşrepte mezhepte bu, böyle olsun dedim.”
“Özellikle inancımızın gereği hocam, yani, niye biz şeye inanırız,
büyüklerimize, geleneğimize, yolumuza, şöyle diyelim; Ali! Koç yiğitliğini Hz.
Ali’den alır. Koç insanın yüzünedir, arkasına konuşmaz, dürüsttür, samimi ve
içtendir. Ne varsa iyide de kötüde de insanın yüzünedir. Bu bir erkeğin doğasında
olması gereken inancında olması gereken bir şeydir ve Hz. Ali de böyledir. Dostuna
da, düşmanına da, yüzünedir, arkasına değildir, olmamıştır.“ (K2)
“Biz buna inandığımız için, babamı da böyle gördüğüm için; babam dobra
dürüst bir adamdı. Kızsaydı da komşusuna, çocuğuna yüzüneydi, ama asla kin
tutmazdı, nefret etmezdi kimseden. Ertesi gün eskisinden daha cömert, daha üretken,
daha böyle paylaşımcı olurdu.…. Ben de dedim babam en azından, olsa olsa mezar
taşı bu olur hem de geldiğimiz yere ait oluruz.(K2) şeklinde açıklamıştır.

Neden bilinen şekilde bir koç yada gül motifli değil de, bu şekilde bir
düzenlemeyle yaptırdığını ise; “ …bir resim öğretmeni arkadaşa söyledim. Böyle böyle,
benim bir mezar taşı projem var. Sağolsun o yazdı çizdi de, ben Elazığ’da bunu yapacak
kimse yok, özelliklede taşının Ahlat taşı olmasını istedim.(K2)Çizimin yapılandan biraz
daha farklı olduğunu belirterek, ustaların çizimi tam olarak yapamadıklarını
belirtmiş ve "işte bizim şu andaki yaptırdığımız ustaların teknoloji ve sanat anlayışı bu
kadara el veriyor. Daha sanatsal olmasını isterdim.”(K2)ifadeleriyle açıklamıştır.
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“Ben özellikle babamı daha yiğit ve mert bulduğum için öyle seçtim; biz de
koç başının hikayesi şeydir hocam, bu taa 400 yıl 500 yıl öncesi mezarlarda görülür
Anadolu’da, özellikle Akkoyunlularda ve Karamanlarda, taa Konya’dan başlar
Karaman’dan başlar, Kars’a kadar gelir bu koç başı mezar taşı motifleri. Bi de koçun
kendisinin bütün olduğu mezar taşları var. (K2)…”“inancımızın yada geldiğimiz
beslendiğimiz kaynağın şeyi olarak hayat ağacı ve güneş motifleri (de) vardır.”
“Bu topraklarda bin yıldır var olan bir geleneği yada bir zenginliği, kültürel
zenginliği yani, kaybolmaması adına, dedim böyle bir şeyi yapalım, desinler yüz yıl
sonrada bin yıl sonrada – ahlat taşını seçmemizin sebebi o, çağa direnen ötede
Selçuklu mezarlarında olan, zamana karşı ayakta kalabilen bir taş olmasından dolayı aradan bir yüz yılda geçse bin yılda geçse, bu topraklarda böyle insanlar, böyle kişiler
yaşamış varmış diye geleceğe bir nişan bir iz bırakmak. “ (K2)

İslâm öncesi Türklerin kültürü hakkında yaptığı özellikle Çince kaynaklara
dayalı araştırmalarıyla birinci el kaynaklara dayalı bilgiler aktaran Emel Esin,
Türklerdeki hayvan motifleri yanında koç motifiyle ilgili şunları ifâde ederek:
“Zoomorfik motiflerden, oturmuş koç heykelleri de Siwet-ulan ve Moğolistan’daki
Gök-Türk muhitine has görünmektedir. Bunların bilhassa mezarlarda bulunması,
henüz daha anlaşılmamış bir mânâ ifâde etmiş olsa gerek. Tabgaç mezar taşındaki
koçbaşlı ejder tasvirini de bu münasebet ile hatırlıyoruz. Siwet-ulan üslubunda,
bir çift karşılıklı koç heykeli Kül Tigin külliyesinde, yazılı taşın bulunduğu
avlunun girişinde durmakta idi. Bu koç heykelleri, Türk mezarlarının bir
hususiyeti olarak, Türklerin göç ettiği yollar boyunca dizilmiş ve Mangışlak’dan
geçerek Anadolu’ya kadar” uzandığı bilgisini vermektedir.” 24Burada töz ve totem
kavramları çerçevesinde Şükrü beyin sözlerini değerlendirirsek, köken, menşe ve
kök anlamında bir yaklaşım görülse bile bu yaklaşım bir totem bağlamında değil,
bir kültürel kimliğin vurgulandığı sembol şeklinde yorumlanmaya
daha
uygundur, ki bunu kendisi de belirtiyor.
Bu çerçevede bu mezarların sadece nostaljik, duygusal bir düşünceyle
değil bilinçli bir tavır alışın sonucunda yapıldığını ifade etmektedir:
“Tabi tabi, kendi kimliği ve kişiliğiyle buluşması. Öyle diyelim. Babamız öyle
biri olmasaydı yapmazdım yani. Ama babam öyleydi. Tanıyan herkese sormuşumdur,
öyle kanaat getirmişimdir. (K2)
“Deminde söyledim ya hocam, anamızın babamızın hem toplumsal yaşamda
hem bizim köyde, ama ben böyle bir fikri abilerime de söyledim, büyüklerimize
söyledim, kendi başıma yapmış değilim. Sen bilirsin dediler, uygundur dediler,
yaptırabildiğin kadar yaptır dediler, Mesajımıza da ulaştık aslında bir de şöyle bir şey
var,……….. Zaten benim amacım deyince benim aslında vurgulamak istediğim şey
şuydu; bu topraklarda bu kültür ve bu insanlar var. Reddiyeyle olmaz. He var ya

24

AKSOY, 2013, s: 19; ESİN, Emel, Ötüken İllerinde M.S. Sekizinci ve Dokuzuncu Yüzyıllarda Türk
Abidelerinde San’atkar Adları, Türk Kültürü El-Kitabı, Cilt: II, Kısım l, İstanbul 1972, s:50.

584 ------------------------------------------------------------------------- Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU
kültürel kimlik, biz varız, böyle varız. Sizden ricam dışarda olan kim olursa olsun bizi
bizim gördüğümüz gözle görün, bizi kendi gözünüzle görmeyin.” (K2)

Annesinin ve teyzesinin mezarlarını neden gül tepelikli mezar taşı şeklinde
yaptırdığını ve arka taraflarında Zülfikar motifi kabartmasını ise şu şekilde
açıklamaktadır.: “Tabi kadınlar için gül, böyle narin yapılı bitkilerin, böyle hoş alımlı
bitkilerin kadın mezarlarında seçilmesi özellikle ne olur, yani biz kadını bakış açımız olarak
öyle görüyoruz. İşte deminde söylediğim gibi hem kendini hem dışarıya karşı iki özelliği
var, bir; çevresine hep pozitif enerjiye sahiptir, anaçtır kucaklayıcıdır, o kokudur gülün
kokusudur. Herkesi etkisi altına alır. Narinliği, güzelliği alımı da çalımı da kendisinedir,
öyle gördük o yüzden, böyle bir şey denedik.“
“Zülfikar kılıcı bizde mezarlarda arka planda kullanılan bir fondur fakat asıl
mezarlarda öne çıkan şeyler gül, kadınlar için gonca gül özellikle, erkekler için koç
başı, bunun dışında birde inancımızın yada geldiğimiz beslendiğimiz kaynağın şeyi
olarak hayat ağacı ve güneş motifleri vardır. Kadınlarımız için seçtiğimiz, Kırmızı gül
motifi. Kırmızı gülü, beyaz gül olarak da …., ama biz kırmızı gül olarak seçeriz. Gül
saflığın, narinliğin ve kırılganlığın sembolüdür. Aynı zamanda da üretmenin,
çevresine iyi ve güzel şeyler yaymanın sembolüdür koku, halkımıza. Hem dış hem de
iç güzelliği temsil eder. Biz de anamızın öyle olduğuna inanıyorduk. Anamız dokuz
tane çocuk büyüttü etrafını güzelleştirdi. (K2)

Fotoğraf: 5 Koçbaşlı ve gül tepelikli mezar taşları genel görünüm
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Cafer Yeşil, Zülfikar ve gül motiflerini ise genel olarak şu şekilde
değerlendirmektedir:
Normalde Zülfikar erkekte de olur, bayanda da olur, sıkıntı yok, Alevilerin
sembolüdür, biliyorsunuz “bu Zülfikardan başka keskin Zülfikar yoktur, Hz Ali’nin
desturundan başkada kuvvet yoktur” anlamında. Onu genelde Aleviler kullanır.
Bayanların genelinde de böyle genç, hatırı sayılır, iyi niyetli bir insansa ona genelde
gül, lale falan kullanılır. Zülfikar’da, Zülfikar kadar bu esnekliği, bu keskinliği, bu
güzelliği insanın gönlünde çok ciddi bir sembolü vardır.. Onun için onun
sembolüdür.(K:1)

Bu mezarların hemen arka tarafında bulunan taştan oyularak yapılış olan
mumlukların neden yapıldığını ise Şükrü Yıldız şu şekilde açıklamaktadır: “Nur
suresi var. Hem orda var, ışığa ilişkin; birer ışığız biz, ışık halinde geliriz, ışık halinde
gideriz. Yani nuruz biz, Nurdan yaratılmışız. Onlar nur içinde yatsınlar diyerek, böyle bir
dilek ve temennide bulunarak yaparız. Işık karanlığı def eder, karanlık şeytan işidir.
Aydınlık melekte de nurdur, meleklerle birlikte olsun deriz. Niyetimiz o, hakikatinde nasıl
onu bilemeyiz.”(K2)
“Orta Asya’dan veya İran zerdüşizminden gelen bir şeyler vardır belki,
yoktur diyemem, ama asıl niyetimiz bu. Biz nurdan yaratılmışızdır, ışık taifesinin
çocuklarıyızdır, nur içinde yatın, ışıkla yatın, ışıkla kalın, belki bizde bir ışıkla
dünyanıza geliriz. Zaten biz şey yaparken de duamız öyle. O niyetle yakarız,
mumumuzu diker çıkarız. Ve duamızın ben kendi adıma söylüyorum mumun ne
kadar tortu bıraktığıyla da ilgilidir biraz. Eğer mumun tortusu ne kadar az kalırsa
niyetimiz o kadar hasıl olmuştur, eğer mumun tortusu çoksa o kadar kalbimiz temiz
değil. Yani masumiyet, temizlik ve arınmışlıkla alakalı. Cuma akşamları zaten… özel
bir gün özel bir akşam, özellikle o günlerde yakmayı tercih ederiz. Cuma akşamı.

Diğer kaynağımız ise;
“Alevi kültüründe mum şu; Kur’an-ı Kerim’in (Nur Suresi) 35 ve 36. Ayetlerine
dayanarak, çünkü orda mumun çok kutsal olduğunu, Allah’ın nurundan olduğunu,, bir
zeytin ağacından olduğunu, benzerinin olmadığını, bu amaçla aydınlık amacıyla
yakılır. Biz mumu bundan, özellikle Cem evinde de yakarız, mezarlarımızda da yakarız,
ibadetlerimizde de yakarız, ama burada Kur’an’ın o ayetine dayanarak
yapıyoruz.”(K1)Her iki kaynağımız da mum yakma inancını Nur Suresine
bağlamaktadır.
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Fotoğraf: 6 2012 Gül tepelikli bayan mezar taş
“Mumun tamamı yanacak yandıktan sonrada dibinde kalan mumun tortusu
ne kadar az olursa, ettiğin niyet dua olarak temiz pak imiş o kadar iyi karşılığı
olmuş deriz, ertesi gün yada ertesi hafta gelip yaktığımızda, bir dahaki mezar
ziyaretinde.”(K2)
Kültler inanç ve anlam sistemleri çerçevesinde oluşurlar ve zaman
içerisinde yeni anlam ve inanç sistemleri çerçevesinde yeniden yorumlanırlar.
Böylece bazen ritüeller aynı kalıp anlamlar değişirken, bazen de anlamlar aynı
kalır ritüeller farklılaşır. İnançlarla ilgili ritüeller bir kültür örüntüsü haline geldiği
ve kimliğin belirleyici bir etkeni olduğu için, zamanla anlamları değişse bile, bu
kültürle köken ve menşe bağını ortaya koymak için bu ritüellere ihtiyaç
duyulmaktadır.25Türk etnik-kültürel geleneğindeki ‘iye’ler, bu yüzden de bazen
melek, evliya ve benzeri adlarla karşımıza çıkarlar”26. Bu çerçevede ateş kültünün
Türk kültüründe ateşin hem gelecekten haber verme, temizleyici-arındırıcı, hem
de Tanrıyla bağ kurma, dileklerin ona iletilmesine aracılık ettiği inancı olduğu
KOÇ, Adem, Kütahya Soğukçesme (Avdan) Köyü’nde Kurban Ritüeli, Dumlupınar Ü. Sosyal Bilimler
Dergisi, Sayı: 20, s: 21-34, Nisan 2008, s: 22-24.
26 BEYDILI, Celal, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Çev: Eren Ercan, Yurt Kitap-Yayıncılık,
Ankara, 2005, s: 274-275.
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gibi, ayrıca koruyucu iye’lik rolü de olduğunu görüyoruz. Ateş eskiden beri
temizleyici olarak kabul edilmiştir.27Geleneksel inanışına göre onu, Gök Tanrı'sı
vermiştir. Tanrı tarafından gönderilmiş sayılan "ateş" hakkındaki diğer bir rivayet
de onun, ulu cet Türk tarafından keşfedildiğini anlatır. Altay mitolojik metinlerine
göre ise ilk ateşi büyük Ülgen {Bay Ülgen) yakmış, sonra da ocağı kurup insanlara
vermiştir.28
Ateş ve ocak iyesi, Tanrı ve insanlar arasındaki en büyük aracılardan
biridir. Kayıpov, Altay inançlarında ateşin, insanlar, ruhlar ve tanrılar arasındaki
bağdaştırıcı bir güç sayıldığını, insanların isteklerini ateşe, ateşinde öbür ruhlara
ve tanrıya ilettiğini ifade etmektedir.29 Çuvaşlar da bazı tören ve dualardan sonra
samandan bir demet yakarak bu demet yoluyla dualarının tanrıya ulaşacağına
inanırlar. Çünkü onlar ateşe dua eden kişinin ruhuna ateşin sirayet ettiğine
inanırlar. Böylelikle insan ruhuyla ateşin birleşmesi sonucunda insanın ruhu
ateşin karşısında meleklerle karşı karşıya gelmiş olur, insanın ateş karşısında
söyledikleri de meleklere ve tanrıya da ulaşır.30Bu inanmalar mezarlara
yansımıştır. Çin'de olduğu gibi Türk mezarlarında da isigöz't (sıcak ruha) yaruk
kuvveti verdiği sanılan eşya ve simgeler bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu
konuya, mezarlara konan Türkçe adıyla bağır közngû Azr (bakır aynalar), mezar
taşlarındaki Kök-luu, gök cisimleri, güneş haleli insan resimleri işaret etmektedir.
Türkler de her ay, bin mum yakarak ruhların Yitiken burcuna varması için dua
ederdi.31 Gardîzî'ye göre Türklerin ateşe olağanüstü saygısı bu unsurun her şeyi
temizlediği düşüncesine dayanıyordu.32 Eski Türk kültüründe yer alan inanmalara
ilişkin buraya kadar aktardığımız uygulamaların çoğunu Anadolu’nun hemen her
yerinde çeşitli uygulamalar şeklinde görmemiz mümkün olmaktadır. Özellikle
hemen pek çok ziyaret, yatır, türbe ve ocaklar hem Sünniler hem de Aleviler
tarafından ziyaret edilmektedir.33
Son olarak sözü yine Şükrü Yıldız’a bırakmak uygun olacaktır: “bu, göçüp
gidenlerin, Hakka göçenlerin, biz öldü demeyiz hocam, biz ölürse tenler ölür canlar ölesi
ÖZTÜRK, Murat, İslamiyet’ten Önce Türklerin Din Anlayışı ve Gök Tanrı Dini, History Studies,
ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 - 4688 (Print) Volume 5 Issue 2, A Tributeto Prof. Dr. Halil
INALCIK p. 327-346, March, 2013, s: 344.
28 BEYDİLİ, age., s: 436-437.
29 KUMARTAŞLIOĞLU, Satı, Türk Kültüründe Ateş Ve Ocak İyeleri,Journal of Black SeaStudies. ,
Issue43, p175-190, 2014, s:178.;
KAYIPOV, Sulayman Turduyeviç, Avesta ve Orta Asya Türk Folkloru, VI. Milletlerarası Türk Halk
Kültürü Kongresi Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları, Seksiyon Bildirileri,
Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları,
165–173., 2002, s: 171.
30 ARIK, Durmuş, Hıristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar), Aziz Andaç Yayınları, Ankara, 2005, s: 167.
31 ESİN 2001, s: 52.
32 a.e., s: 118.
33 ÇOPUROĞLU, ÇETİN (2011)
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değil deriz, biz kimseyi öldürmeyiz, çünkü yaradan ölümsüzdür. Onun yarattığı O’ndan
kopup gelen canlar ve tenlerde ölümsüzdür. Hele bir de iyi ve güzelse, doğru ve düzgün
yaşamışsa, karıncayı ezip serçenin kanadını kırmamışsa, insanın gönlünü incitmemişse
onlar daima yaşar. Ben mesela annem öldüğü zaman dedim ki herhalde çok ağlarım etrafı
parçalarım yıkarım, ama annem öldükten sonra öyle çok acı duymadım doğrusu, çünkü
sebebi bu. biz onu …hakka yolcu ettik, biz de yolculuk günümüz geldiği zaman inşallah o
kervana katılacağız.”
Sonuç
Sonuç olarak, Elazığ Gülmez Mezarlığında, yapılan 2012 tarihli Koçbaşı ve
Gül motifli mezar taşlarının ve aynı platform üzerinde bulunan mumluk gibi
diğer unsurlarla birlikte, bu olgunun kültürün bir yeniden üretimi şeklinde ortaya
çıktığını görüyoruz. Çünkü artık, Koç Başlı mezarların kendilerini ortaya çıkartan
orijinal kozmogonik bağlamından farklı olarak, değişen bir kültürel konseptte,
modern bir kent mezarlığında, stilize edilmiş yeni bir formda kendini yeniden
üretmesi söz konusudur. Dolayısıyla günümüz kültür yapısı çerçevesinde
geleneksel anlamları yansıtmakla birlikte, özellikle modern kent mezarlığında,
bireysel bir estetik tarzla yeni bir form oluşturulmuştur. Özellikle modern kent
mezarlığında ortaya çıkması; eğer cenazeler köye götürülerek aynı şekilde
defnedilseydi ya da diğer mezarlar gibi, bazı sembolik motiflerle yetinilerek,
içinde bulunulan kültür çevresiyle daha uyumlu bir tarz seçilmiş olsaydı sadece
geleneklerin sürdürülmesi ve tekrarı olarak düşünebilirdi, oysa bu konsept köken
ve kimlik (hem inanç hem soy kimliği) olarak orijiniyle ilişkiye girmek isterken, bu
ilişkiyi gerçekleştirme gayesi olarak da geleneğin sürdürülmesi yoluyla kendini ve
kültürü geleceğe taşıma niyetini ortaya çıkarmaktadır. Bu da kültürel anlamların
yeni bir zamanda ve yeni bir mekanda yeniden doğuşudur. Çünkü bu mezarlar
tek bir kişinin fikri olmakla birlikte, bir dizi görüşme sonucunda bir fikir birliği ve
uzlaşmayla alınmış bir karardır. Bu bakımdan da toplumsal bir tavır alıştır.
Dolayısıyla bir kültürün taşıyıcılarının ortak akıl yoluyla ortaya koyduğu ortak
bilinç halidir. Bunu kültürün kendini daha klasik bir sembol formunda, daha
çarpıcı ve etkileyici bir stille, kökleriyle birlikte bir kimlik göstergesi olarak ifadesi,
şeklinde değerlendirebiliriz. Öte yandan, otantik Türk kültürünün belirgin izlerini
taşımakla birlikte, bütün unsurlarının, Kur’an’ı Kerim, Hz. Muhammed, Hz. Ali
gibi İslam’ın temel değerlerine bağlanarak sentezlendiğini ve bu konuda güçlü bir
inanç olduğunu da belirtmek gerekir. Özellikle Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli
gibi Türk-İslam tasavvufunun temsilcilerinin hümanistik değerlerinin belirgin
şekilde kendini gösterdiğini ifade edebiliriz.
Bu gün bu kültürün hala yaşatılmaya çalışılıyor olması, tarihi süreçte
Anadolu’ya geldiklerinden itibaren sürekli maruz kaldığı kıyımlardan kurtulmak
için zorlu bir coğrafyaya sığınarak var olma mücadelesi vermiş, oraları yurt
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edinmiş; o coğrafyada yüz yıllarca unutulmuş, kaderine terkedilmiş, komşuları
tarafından asimile edilmeye çalışılmış büyük ölçüde de edilmiş, kimlik değişimine
rağmen kimliğinin özünü kültüründe yaşatmış bir halkın torunlarının mezar
taşlarıyla ölüm sessizliğinde karşı çıkışı, olarak değerlendirilebilir mi?
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