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OSMANLI DÖNEMĠ ĠZMĠR'ĠNDE MÜSLÜMAN CEMAATĠN SOSYOEKONOMĠK OLANAKLARI ĠLE CAMĠ MĠMARĠSĠNĠN GELĠġĠMĠ
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER,
17. - 20. YÜZYIL
ÖZ
Yapılı çevrenin onu üreten toplumların sosyo-ekonomik olanaklarından bağımsız
olmadığı temel kabulüyle genelde mimariye özelde Osmanlı döneminde İzmir'de inşa
edilen cami mimarisinin gelişimine odaklanan bu çalışmada 17. – 20. yüzyılları
kapsayan

dönemdeki

sosyo-ekonomik

değişimlerin

mimariye

yansımaları

irdelenmiştir. Üç yüzyıllık süreç incelendiğinde, söz konusu camileri inşa eden
İzmir'deki

Müslüman

cemaatin

sosyo-ekonomik

olanaklarında

ve

kentteki

konumlarında önemli değişimlerin gerçekleştiği tespit edilmiştir. İzmir'in özellikle
dış ticaret alanındaki hızlı gelişimine eklemlenmekte güçlük çeken cemaat sürekli
olarak gayrimüslimlerin gerisinde kalmış, sosyal ve ekonomik olanaklarını
kaybetmiştir. Bu gelişmenin, özellikle geleneksel toplumlarda, işlevsel oldukları
kadar temsiliyet ve örgütlenme açısından da önemli odaklar olan ibadet yapıları
üzerine yansımaları gözlenebilmektedir. Bu yansımalar çalışma kapsamında
konumlanma ve biçimlenme başlıkları altında iki düzeyde takip edilmiş ve bu iki
düzeydeki etkilerin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Konumlanma bağlamında
kentsel gelişime ve cemaatin azalan sosyo-ekonomik olanaklarına koşut olarak cami
inşaatlarının merkezi bölgeden çeper bölgelere doğru kaydığı tespit edilmiş,
biçimlenme bağlamında ise ilişkinin daha farklı kurulduğu anlaşılmıştır. İncelenen üç
yüzyıl boyunca her dönemde nitelik olarak üstün örneklere rastlanmış ve bu
bağlamda çizgisel bir gelişmeden ya da zamansal yoğunlaşmadan söz etmenin güç
olacağı anlaşılmıştır. Nitelikli camilerin ortaya çıkmasını sağlayan varlıklı banilerin
zaman içinde değişen yoğunluklarda da olsa cemaat içinde her dönem bulunmasının
bu homojenliğe yol açtığı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: İzmir, cami mimarisi, Mimarlık tarihi
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INTERRELATIONS BETWEEN SOCIO-ECONOMIC POTENTIALS OF
THE MUSLIM COMMUNITY AND THE EVOLUTION OF MOSQUE
ARCHITECTURE IN OTTOMAN IZMIR,
17th - 20th CENTURIES
ABSTRACT
This present research contributes focusing on mosque architecture in Ottoman
Izmir between 17th and 20th centuries. The study reveals that, in the studied period
the socio-economic conditions of the Muslim community in Izmir due to its
increased disadvantages in the commercial life of the city. The Muslim community
started to have difficulties to be an active part of foreign trade in the city and fell
behind the non-Muslim communities, Rums, Armenians and Jews. This descent in
socio-economic life affects also architecture and exclusively mosque architecture,
which symbolized the power of the Muslim community in early times. This study
attempts to consider this relation in two levels; location and embodiment. After a rereading of Muslim communities’ conditions and architecture of mosques, it came
across that the relation is not same between the socio-economic conditions in these
two levels. In terms of location, there are strong relations between the mosques and
the communities’ conditions. In 17th century, when the community was dominant
on city government and trade, mosques were built in the most expensive and popular
locations in the middle of the market area. In following centuries no mosques
comparable to these central mosques were built due to weakness of the general socioeconomic condition of the community. However in terms of quality and embodiment
of mosques, such a parallelism as in the location case has not been observed. All
these later mosques in the periphery were deliberately built by a rich or respectable
founder. It has been found out that, there were always rich and prestigious families
and individuals, even when the majority in the Muslim community was living in
simple conditions. Thanks to these exceptional donors, who existed all through these
centuries, a comparably monumental and architecturally significant mosque
architecture always existed in Izmir.

Keywords: Izmir, mosque architecture, History of architecture
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BÖLÜM BĠR
GĠRĠġ
Bu çalışma esas olarak bir toplumun sosyo-ekonomik olanaklarının, inşa edilen
yapıların

konumlanmasına

ve

biçimlenmesine

etkileri

olduğu

hipotezine

dayanmakta, bu hipotezi, belli bir coğrafya ve dönemde cami mimarisindeki
değişimlerle bu yapıları inşa eden cemaatin sosyo-ekonomik yapısındaki değişimleri
inceleyerek sınamayı, bu ikisi arasındaki ilişkiyi tarif etmeyi amaçlamaktadır.
Çalışmanın gereksinim duyduğu değişken sosyo-ekonomik olanaklara sahip topluluk
olarak Osmanlı dönemi İzmir'indeki Müslüman cemaat seçilmiştir. Bunun nedeni
gerek tüm kentin gerekse Müslüman cemaatinin olanaklarının 17. yüzyıldan 20.
yüzyıla kadar gözlemlenebilir biçimde değişmesidir. Bunun yansıra kentte sözkonusu
dönemden bugüne kalan birçok caminin olmasına karşın bu yapıların onları inşa eden
cemaatle ilişkisi bağlamında nadiren ele alınmış olmaları çalışma alanı olarak
İzmir’in seçilmesinin diğer bir nedenidir.
Var olduğu çağın düşüncesi ve tekniğiyle oluşturulan yapılı çevre doğal olarak
geçmişten miras alınanlar ve yeni olanı yaratan toplumların sosyal ve ekonomik
koşullarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla her yapı etkinliğine onu gerçekleştiren
toplumların sosyal ve ekonomik özelliklerinin nüfuz etmesi beklenir. Bu açıdan
bakıldığında mimarlığı, ortaya çıktığı ortamdaki sosyal, ekonomik, bilimsel, teknik
ve etnik etkenlerin bir ürünü olarak tarif etmek mümkündür (Giedion, 1967). Bu
nedenle yapıların değerlendirilmesi sürecinde, onları salt mekân gereksinimini
karşılayan nesneler olarak değil, aynı zamanda toplumun ekonomik ve politik
yaşantısının yapısını, teknolojik olanaklarını, kültürel ve sosyal eğilimlerini yansıtan
toplumsal ürünler olarak ele almak daha doğru olacaktır (Kuban, 1998). Birçok
kültürde yapılı çevrenin en önemli elemanlarından biri olan ibadet mekânları da bu
ilişkilerden bağımsız değildir. Bu temelden hareketle denebilir ki, Osmanlı
Dünyası'nın en büyük bayındırlık eseri olan (Kuban, 1995) camiler onları inşa eden
toplumun sosyal ve ekonomik yapısının izlerini dini pratiklerin mekânsal
yansımalarıyla birlikte bünyelerinde barındırırlar.
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Yapılı çevrenin onu oluşturan sosyo-ekonomik konumuyla ilişkisini İzmir'deki
cami mimarisi özelinde ele alan bir çalışma bulunmamakla birlikte bu bağlamla
ilişkilendirilebilecek ve tezin benimsediği bakış açısını farklı ölçeklerde sınayan bazı
çalışmalara değinmek yararlı olacaktır. Ancak öncesinde teorik düzlemde kenti
özellikle farklı toplulukların sosyo-ekonomik mücadelelerinin etkisinde yapılaşan bir
çevre olarak tarif eden bakış açıları ve çalışmanın paralel olduğu kuramlardan
bahsetmek gerekir. Zira çalışma, kentin ve yapılı çevrenin biçimlenmesinde farklı
toplumsal

grupların

sosyo-ekonomik

mücadelelerinin

gözardı

edilemeyecek

yoğunlukta etkisi olduğu görüşünü esas almaktadır.
Sosyal, kültürel, ekonomik açıdan birçok durumun içiçe bulunduğu kent, mimari
açıdan da bir yığılma, çözümlenmesi hatta tüm yönlerini içerecek biçimde
tanımlanması oldukça güç olan bir olgudur. Ana odağı kent ontolojisi olmayan bu
tezde konu ile ilgili derin bir tartışmanın yapılması amaçlanmamakla birlikte kente
bu çalışmanın bakış açısına yakın bir gözle bakan çalışmalara kısaca değinmek, tezin
üzerine oturduğu zeminin referanslarının vurgulanması açısından yararlı olacaktır.
Bu bağlamda, özellikle kentin ekonomi ile ilişkisi, gruplararası mücadele ve dinin
sosyo-ekonomik yapıya etkisi konusuna odaklanan temel kaynaklar gözden
geçirilmiş, aynı kentteki diğer cemaatlerden en belirgin olarak dinleriyle ayrılan bir
cemaatin sosyo-ekonomik konumundaki değişimlerin yapılı çevreye yansımalarının
tartışılması için kuramsal bir başlangıç oluşturulmaya çalışılmıştır.
Günümüzde diğer birçok alanda olduğu gibi kent ve kent sosyolojisi alanındaki
çalışmalarda da teorik ve metodolojik bir çoğulluk, fikir ve değerlendirme çeşitliliği
söz konusudur. Bununla birlikte çalışmaların büyük çoğunluğunun alt yapısında 19.
yüzyılın önemli düşünürleri olan Marx, Weber ve Durkheim’ın teorileri bulunur. Üst
ölçekte, sanayi devrimi sonrası Avrupa toplumunun çözümlenmesini konu alan bu
teorilerde, feodal düzenin kapitalist düzene evrilmesinde kentlerin rolüne odaklanan
çözümlemeler önemli bir yer tutar (Saunders, 1986). Her düşünür bu evrimi
yorumlamaya çalışmadan önce kentin ne olduğuna ilişkin görüşünü, önerisini ortaya
koyma zorunluluğu hissetmiştir. Bu görüşler birçok ortaklık içerse de kimi zaman
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süreçler üzerinde hangi toplumsal gerçekliklerin daha belirleyici olduğuna dair
yorumlarda ayrışırlar.
Marx’ın toplulukları incelerken, sosyal dünyanın biçimlenmesinde etken olan
güçlerin katı bir bilimsellikle keşfetmenin mümkün olduğuna inanarak odaklandığı
konu, üretim ve tüketim ilişkileri ve bununla bağlantılı olarak toplumun sınıfsal
yapısıdır. O’na göre tarihte sınıflardan oluşan ilk kent olan Roma kentinde üretim
köleliğe dayalı, yönetici sınıfın zenginliği ise tarımsal arazi sahipliğine bağlıdır.
Üretim çoğunlukla kırsal kesimde gerçekleştiği için kent yeni tür üretim biçimlerini
doğuramamış ve bir yönetim merkezinden daha fazla bir biçime dönüşememiştir.
Orta çağ boyunca da değişmeyen bu durum ancak bu çağın sonlarına doğru, feodal
dönemde değişmeye başlamış, bu dönemde kurulan kentlerde büyüyen tacir sınıf
yeni ticaret ağları ve endüstrilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Saunders,
1986). Marx’ın ekonomiyi ön planda tutan bu bakış açısı onun geniş bir çerçeveyi
kapsayan görüşlerini kent çalışmalarına odaklayan ardılları tarafından da
benimsenmiştir.
Weber öncelikle kente farklı açılardan yaklaşarak çeşitli tanımlamalarda
bulunmuş ve kenti her açıdan kapsayacak bir tanımın güçlüğünü sezdirmiştir. Ona
göre somut olarak kent, birden fazla ev kümesinden oluşan görece kapalı bir yerleşim
bölgesidir. Çoğu zaman bu yerleşim kentlilerin birbirleriyle karşılıklı kişisel
tanışıklıklarının olmadığı kadar geniş bir koloni alanı görünümündedir. İktisadi
açıdan ise sakinlerinin hayatlarını tarımdan değil, esas itibariyle ticaret ve alışverişle
kazandıkları bir yerleşim yeridir (Weber, 2003). Her ne kadar iktisada verdikleri
önem ortak olsa da Weber’in yaklaşımı ile Marx’ınkinin arasında önemli farklar
bulunur. Marx her şeyi birbiriyle ilişkilendirme çabasıyla yol alırken Weber parçalı
ve tek yönlü durumların da var olabileceğini kabul eder. Bu ayrımın özünde,
Weber’in tüm insan davranışlarının katı rasyonel nedenleri olduğuna dair görüşe
karşı şüpheleri yatmaktadır (Saunders, 1986). Önemli bir ayrım da Weber’in
toplulukları yorumlarken iktisadi yönün önemini kabul etmekle birlikte din gibi diğer
sosyolojik olgulara Marx’a göre daha çok yer vermesidir (Smith, 2005).
Kapitalizmin gelişme sürecinde Protestanlığın rolünü vurgulayan çalışması onun en
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önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Bu açıdan bakıldığında Weber’in,
Marx’ın çalışmalarını, ondaki katı bilimsel tavrın gözden kaçırdığı alanları
eklemleyerek geliştirdiğini düşünmek mümkündür.
Heterojen bir topluluk olan kent nüfusu ekonomi, milliyet, din veya diğer birçok
ölçüte göre alt gruplara ayrılıp farklı okumalar yapılabilir. Özellikle ekonomik
perspektiften bakılarak kentin sınıf temelli toplulukların oluşturduğu ve bu
toplulukların aralarındaki mücadele ve etkileşimlere dair yaklaşımlar kent tarihi ve
sosyolojisi literatüründe önemli yer tutar. Marksist teorinin paralelinde geliştirilen bu
bakış açısının kenti tarifi de genellikle ekonomi jargonunu kullanır. Bir örnek olarak,
kent hakkında önemli çalışmaları olan Mumford kenti en çok, iktisadi bakış açısını
ve iktidar dağılımını kullanarak çözümler. O’na göre kent, uygarlığın mallarını
depolayıp mallarını nakletmek için özel olarak donatılmış, asgari alandan azami
olarak yararlanılacak ölçüde yoğunlaştırılmış ama aynı zamanda giderek büyüyen bir
toplumun ve ona ait toplumsal mirasın değişen ihtiyaçlarına ve karmaşıklaşan
biçimlerine yaşam alanı tanıyacak yapısal genişlemeleri gerçekleştirme gücüne sahip
bir yapıdır (Mumford, 2000).
Kenti iktisadi açıdan ele alan çalışmaların genellikle ekonomiyi temel yönlendirici
olarak kabul eden Marksist temellere sahip olması şaşırtıcı değildir. Lefebvre,
Marksizm’in içinde uzun bir dönem ihmal edilen mekânsal alana yeni bir dinamizm
getirir (Harvey, 2003). Esas olarak kamusal mekânın üretim ve yeniden üretimin
izlerini taşıyacağından hareketle her topluluğun kendi mekânını inşa edeceğini
söyleyen Lefebvre’ye göre hem üretim hem de iktidar ilişkileri mekânda binaların,
anıtların ve sanat eserlerinin biçimlerinde taşınır. Zira üretimin Hegelyan ve MarxEngels tarzı yorumunu açımladıktan sonra toplumsal mekânın da özellikle üretim
ilişkileri açısından diğer ürünlerden daha farklı bir ürün olmadığını savunur. Bu
savını Venedik kenti üzerinden örneklerle destekleyen Lefebvre, ilk bakışta bir sanat
ürünü gibi görünen bu kentin aslında toplumsal bir ürün, doğayla ve rakip kentlerle
girilen mücadelenin ve ticari bir amacın sonucu olarak tarif eder (Lefebvre, 1991).

4

Lefebvre’nin takipçisi olan Harvey, mekân-toplum arasındaki ilişkiyi yorumlama
biçimiyle ondan ayrılır. O’na göre mekânsal biçimler, içinde toplumsal süreçlerin
oluştuğu cansız nesneler olarak değil, toplumsal süreçleri, bu süreçlerin mekânsal
olmasıyla aynı tarzda içeren şeyler olarak değerlendirilmelidir (Harvey, 2003).
Dolayısıyla kentsel mekânın oluşumunda ve süreç içerisindeki değişiminde
toplumsal süreçlerin payını göz ardı etmemek gerekir. Çünkü şüphesiz, mekânsal
biçimler toplumsal süreçleri içerdiği için, toplumsal bazı dinamikler sonucu ortaya
çıkan durumlar kentsel mekânı oluşturan yapılı çevrede izler bırakacaktır. Bu izler
fark edilmeden, toplumsal süreçlere değinmeksizin yapılan mekânsal okumalar her
zaman eksik kalacaktır. Kent hakkındaki kuramların bir şekilde, kentin yüklendiği
mekânsal biçimle kentteki toplumsal süreçleri bağdaştırması gerekir, yani Harvey’in
deyişiyle, sosyolojik muhayyile ile mekânsal muhayyile arasında köprü kurmak
gerekir. Kenti anlamak için uygun tek kavramsal çerçeve, hem toplumsal hem de
coğrafi muhayyileyi kapsamalı ve bunlardan hareket etmelidir. Toplumsal davranış,
kenti belli bir coğrafya, belli bir mekânsal biçim edinme yoluyla ilişkilendirilmelidir
(Harvey, 2003).
Osmanlı dönemi İzmir camilerinin, bu bakış açısıyla, onları yaratan toplumun
sosyo-ekonomik konumunu yansıtan ürünler olarak incelenmesini amaçlayan bu
çalışmaya başlarken, çalışmanın odaklandığı döneme dair kaynaklar genelden özele
doğru gözden geçirildiğinde, zengin literatüre ve camilerle toplumsal özellikler
arasındaki ilişkilere değinen bazı çalışmalara rağmen, bu etkileşimi süreç içerisinde
ele alan bir çalışmanın eksikliği hissedilir. Anadolu Uygarlıkları içinde, Osmanlı
mimarisi konusunda birçok nitelikli eser bu alanda zengin bir mimarlık tarihi
literatürü oluşturmaktadır1. Ayrıca son yıllarda bu alandaki çalışmaların arttığı
görülmekle birlikte Osmanlı dönemi ile Cumhuriyet dönemi arasındaki kırılma, bir
yandan dil devrimi nedeniyle araştırmacılarla Osmanlı kaynakları arasına mesafe
koyarken diğer yandan yapılan değerlendirmelerin ne derece ideolojik olduklarına
dair

tartışmaların

kaynağı

olarak,

bu

güçleştirmektedir2.
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çalışmaların

değerlendirilmelerini

Osmanlı dönemi mimarisini konu alan birçok kapsamlı eser olmakla birlikte
araştırmacıların sıklıkla başvurduğu bir kaç çalışma öne çıkmaktadır. Bu bağlamda
yaklaşık kırk yıl önce yazılmasına karşın Godfrey Goodwin'in Osmanlı Mimarlığı
Tarihi (Goodwin, 2012) isimli kitabı hala önemini korur. Goodwin'in 14. yüzyılda
Söğüt'te inşa edilen Ertuğrul Mescidi ile başlayan anlatısı 19. yüzyıla kadar ağırlıklı
olarak camiler üzerine kurulmuştur. Öyle ki 17. yüzyıla kadar cami dışındaki
yapıların nadirliği dikkat çekici boyuttadır. Şüphesiz bunun nedenlerinden en
önemlisi ibadet yapılarının diğer tipolojilere göre daha uzun süre korunabilmiş
olmasıdır. İbadet yapıları dışındaki yapıların anlatıya ancak 18. ve 19. yüzyıla dair
bölümlerle birlikte katılması, bu yapıların erken dönem örneklerinin günümüze
nadiren ulaşabilmesine bağlı olmalıdır. Aslanapa'nın Osmanlı Devri Mimarisi
(Aslanapa, 2005) ve Kuban'ın Osmanlı Mimarisi (Kuban, 2007) adlı eserleri de tüm
Osmanlı dönemini kapsayan önemli başvuru kaynaklarıdır. Oldukça kapsamlı ve
nitelikli bu kaynakların içeriğinde dikkat çeken şey, Goodwin gibi, anlatılarını
özellikle 18. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak ibadet yapıları üzerinden kurmalarıdır.
Bunun yanı sıra özellikle erken dönem çalışmaları için Ekrem Hakkı Ayverdi
(Ayverdi, 1989), klasik dönem ve Mimar Sinan hakkındaki çalışmaları için ise
Aptullah Kuran (Kuran, 1964) ve Doğan Kuban (Kuban, 1997) vazgeçilmezliklerini
hala koruyan kaynaklardır. Şüphesiz konuyu daha alt ölçeklerde ele alan ancak
burada sıralamanın mümkün olmadığı birçok eser daha Osmanlı Mimarlık Tarihi
literatürünü zenginleştirmektedir.
Araştırmaların geneline bakıldığında, Osmanlı Mimarisi resmi ve sivil alanda
birçok özgün yapı tipi barındırmakla birlikte, literatürde dini yapıların diğerlerine
oranla daha fazla yer bulduğunu söylemek mümkündür. Şüphesiz bu ilginin başlıca
nedeni, dönemin anıtsal yapılarının çoğunlukla bu alanda verilmiş olması ve dini
yapıların kutsallıklarıyla bağlantılı olarak uzun yıllar yok olmadan/edilmeden
günümüze gelebilmiş olmalarıdır. Bu yoğunluğa bağlı olarak, sadece dini mimariye
odaklanan çalışmalardan bahsetmek mümkündür. Bu çalışmaların başında Kuban'ın
Müslüman ibadet yapılarını ele aldığı iki ciltlik eseri yer alır (Kuban, 1974; 1985).
Kuban bu eserinin ilk cildini cami mimarlığının genel özelliklerine ikinci cildini ise
geniş bir coğrafyaya yayılan camilerin yerel öğelerle biçimlenen mimarileri
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arasındaki farklılıklara ayırır. Kuran'ın erken dönem camilerini inceleyen çalışması
(Kuran, 1964) ile aynı dönemi çok işlevlilik bağlamında ele alan Sedat Emir'in
(Emir, 1994a; 1994b) çalışmaları önemlidir. Emir özellikle erken dönem
zaviyelerinin

camilerden

oluşturulmasındaki

rolleri

farklılaşan
üzerine

kullanımları

önemli

ve

çalışmalar

yeni

yerleşimler

yayınlamıştır.

Cami

mimarisinde Anadolu ve Osmanlı geleneğine dair Necipoğlu'nun kapsamlı makalesi
de bu bağlamda iyi bir başlangıç kaynağıdır. Necipoğlu makalesinde yaklaşık 7
yüzyıllık süreci siyasi egemenliğe bağlı olarak, Anadolu Selçuklu dönemi, Türkmen
Beylikleri dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi olmak üzere üç alt bölüme
ayırarak cami mimarisinin Anadolu'daki gelişimini özetler (Necipoğlu, 2007).
Osmanlı Camileri konusundaki literatüre bakıldığında genelde erken dönem
camileri ve ağırlıklı olarak Mimar Sinan'ın eserlerinden oluşan klasik dönem
camilerinin incelendiğini söylemek yanlış olmaz. Sonraki dönemlerde tipolojik
çalışmalardan ziyade tekil araştırmalar tercih edilmiş gibi görünmektedir. Kent
camileri bağlamında ise çalışmalar genelde Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik
yapmış kentlerde ağırlıklı olmak üzere daha çok kataloglama yönü ağır basan
yayınlar biçiminde üretilmektedir (Öz, 1997; Bayrakal, 2001; Tuncel 1973; Konyalı,
1978; Özkeçeçi, 1997).
Bu çalışmanın mekânsal çerçevesini oluşturan Osmanlı dönemi İzmir mimarlığı
hakkındaki kaynaklarsa daha sınırlı olmakla birlikte son dönemde bu konuda da
birçok nitelikli çalışma yapılmıştır. Ancak yine de Osmanlı İmparatorluğu'nun
özellikle 17. yüzyıldan sonraki süreçte ekonomik ve toplumsal yaşamına dair genel
kaynaklarda sıklıkla değinilen İzmir'in, mimarlık tarihi bağlamında benzer
görünürlükte olmaması dikkat çekici ve ayrıca incelenmesi gereken bir durumdur. Bu
genel eğilime koşut olarak İzmir özelinde mimarlık tarihinden ziyade toplumsal ve
ekonomik tarih çalışmaları tercih edilmiş gibi görünmektedir. Bu çalışmalar arasında
en önemlileri Baykara, Ülker, Kıray ve Beyru'ya aittir (Baykara, 1974; Ülker, 1994;
Kıray, 1998; Beyru, 2000; 2011). Osmanlı dönemi mimarlık tarihini İzmir özelinde
irdeleyen sınırlı sayıda çalışma içerisinde yine genel eğilime koşut olarak, dini
yapılara yönelik çalışmalar pek fazla olmamakla birlikte en çok işlenen konulardan
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biridir. Dini yapılar dışındaki yapılara ilişkin en önemli eserler ise, Aktepe, Kayın,
Atay ve Bozkurt'a aittir (Aktepe, 2003; Kayın, 2000; Atay, 2003, Bozkurt, 1991).
Dini yapılar bağlamında en önemli eser, mimari bir incelemeden ziyade yapıların
tarihçelerini araştıran Münir Aktepe'nin sonradan kitaplaştırılan makaleleridir
(Aktepe, 2003). Aktepe detaylı arşiv çalışmaları sonucunda birçok caminin yapılış
tarihini, banilerini ve zaman içinde geçirdikleri değişikliklere dair bilgileri gün
ışığına çıkarmıştır. 1952 tarihinde, dönemin İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü olan
Hakkı Gültekin, İzmir'in tarihini ana hatlarıyla ele aldığı ve 35 camiyi kısa
değinmelerle sıraladığı kitabı da yararlı bir eserdir (Gültekin, 1952). Ancak Gültekin,
aktardığı bilgilerin kaynaklarını belirtmediği için bu bilgilerin sınanması ve
kullanılması güçleşmektedir. Bu konuda İzmir üzerine birçok araştırması olan R.
Eser Gültekin'in de bir yayını bulunmaktadır. Tarihi Kemeraltı Çarşısının Dini
Yapıları isimli çalışmasında Gültekin bu bölgedeki önemli cami ve sinagogları ele
almış, yapıların mimari özelliklerini tasvir etmiş ve tarihlendirilmelerine dair
kaynaklardan edindiği bilgileri derlemiştir (Gültekin, 2004). Son olarak İnci
Kuyulu'nun İzmir'in Osmanlı dönemi yapıları hakkındaki makalesi de (Kuyulu,
2002) camiler konusunda özet ve yararlı bilgiler barındırır. Kuyulu kentteki
camilerin kısa tasvirlerini içeren makalesinde camilere ilişkin bir sınıflandırma
önerisi de sunar.
İzmir'de Osmanlı döneminde inşa edilen camiler, biri İstanbul Üniversitesi, diğer
ikisi Dokuz Eylül Üniversitesi'nde hazırlanan üç tez çalışmasına da konu olmuştur.
Işık Ungan'ın 1968 yılında hazırladığı çalışma, camilerin yapılış tarihleri, banileri ve
betimlemelerinin ardından bir sınıflandırma önerisi sunarken3 (Ungan, 1968) Fatma
Sedes'in doktora tezi İzmir camilerinin kentsel mekândaki konumlanmalarına
odaklanmaktadır (Sedes, 1991). Mine Taşkaya Dönmez'in yakın zamanda
tamamladığı yüksek lisans tezi ise "Osmanlı Dönemi Vakıf Eserlerinin Onarım
Süreçlerinin İrdelenmesi: İzmir Kemeraltı Camileri Örneği" başlığını taşımaktadır.
Osmanlı dönemi camilerin mimari özellikleri ve vakıf sistemi hakkında bilgiler veren
Dönmez, Kemeraltı bölgesinde Osmanlı döneminde inşa edilen camilerin onarım
bilgilerini derleyerek önemli bir kaynak oluşturmuştur (Dönmez, 2012).
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Sayılan güncel çalışmaların yanı sıra, 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadarki süreçte
İzmir'de bulunan Osmanlı ve Avrupalı gezginlerin aktarımları da camiler konusunda
önemli kaynaklardır. Özellikle 17. yüzyılda kenti ziyaret eden Katip Çelebi ile Evliya
Çelebi hem kente hem de camilere dair önemli veriler aktarırlar. Avrupalı gezginler
ise genellikle gayrimüslim mahallelerinde zaman geçirmeyi tercih edip Müslüman
mahalleleri ve camiler hakkında yüzeysel bilgiler kayda geçirmişlerdir.
Yukarıda başlıcaları sıralanan Osmanlı dönemi İzmir camileri hakkındaki
çalışmalar ve özgün kaynaklar, kentin birçok camisinin yapılış tarihleri, biçimleri,
banileri ve geçirdikleri değişiklikler hakkında önemli bilgiler içerirler. Ancak bu
çalışmaların barındırdığı bilgilerin genelde anlık durumlara dair oldukları, camilerin
süreç içerisinde konum ve mimari özelliklerindeki dikkat çekici farklılaşmalara ve bu
farklılaşmaların nedenlerine dair yorumlara nadiren yer verdikleri görülmektedir.
Dolayısıyla bu çalışmalar, camilerin tekil olarak anlaşılmaları bağlamında yararlı
olmakla birlikte belli bir zaman dilimi içerisindeki farklılaşmalarının nedenlerini
arayan bir araştırmacı için tatmin edici bir yorum sunmamaktadırlar. Bu tez, bir
yandan yukarıdaki kaynaklardan yararlanırken diğer yandan ihtiyaç duyulan yeni
verileri üreterek alandaki bu boşluğu doldurmaya yönelik bir çaba olarak
değerlendirilmelidir.
Çalışmada kent, üst ölçekte, Marx’ın ve Mumford’un ekonomi temelli bakış
açılarının paralelinde, özellikle Harvey’in Marksist kuramları yapılı çevre ile
biraraya getiren yorumlarına yakın bir anlamda somutlaşmaktadır. Bunun yanı sıra
çalışma kapsamında İzmir’deki gruplar her ne kadar etnik kökenlerine göre tarif
edilse de bu sınırların dini kökenlerle büyük oranda çakışması, Weber’in dini
gelenek ve kuralların ekonomik hayata etkilerini irdeleyen fikirlerini de akla getirir.
Ancak bu çalışmada, dini inanışın kentin sosyal ve ekonomik yaşantısındaki etkileri
gözardı edilmemekle birlikte, bunların kısa değinmelerden daha kapsamlı bir
biçimde açıklanması amaçlanmamaktadır.
Marx’ın Avrupa temelli, feodal dönemde kentlerdeki yeni tacir sınıfın ortaya
çıkması ve yeni ticaret ağları ile endüstrilerin gelişmesi tespiti birebir örtüşmese de,
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17. yüzyılda İzmir’deki ticari atılımı hatırlatan nüveler içermektedir. Gerçekten de bu
tarihten itibaren özellikle yeni dış ticaret ağlarının kullanılabilir hale gelmesiyle
kentte, büyük oranda ticaretin getirisiyle zenginleşen gruplar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Ancak bu gruplara kenti oluşturan etnik-dini gruplardan eşit katılımın
olmadığı, Weber’in dinlerin iktisadi hayattaki rollerini hatırlatır biçimde, çalışmanın
ileriki bölümlerinde ortaya konulacağı gibi, gruplarda bazı etnik-dini kökenli
kentlilerin ağırlıkta olduğu görülür. Kentin ekonomisini yöneten ve bu yolla kente
giren sermayenin büyük kısmını ellerinde tutan tacirlerin mensup oldukları
cemaatlerin diğerlerine göre sosyo-ekonomik açıdan avantajlı konuma geleceği
açıktır. Bu ayrışmanın tespitinden sonra ticaretin gelişimine koşut olarak ve etnikdini kökenlerinin belirleyiciliğinde oluşan grupların kentsel mekânın biçimlenişine
etkilerinin tartışılması kentin anlaşılması bağlamında mümkün hatta Harvey’in
izinden gidilecek olursa, gereklidir. Bu, onun deyimiyle “sosyolojik muhayyile ile
mekânsal muhayyile arasında bir bağ kurma” çabasıdır.
Mekân ile sosyolojik gerçeklikler arasında ilişki kurma çabası, kent tarihine belli
bir disiplinin sınırları içerisinde kalarak bakmanın yol açacağı sorunları aşmanın da
bir yoludur. Son yıllarda kent tarihçiliği konusunda en çok eleştirilen nokta, bir
mimarlık tarihçisinin, coğrafyacının, iktisatçının, siyaset bilimcinin, sosyal
bilimcinin kent tarihi çalışması sırasında kendi disiplininin sınırları içerisinde
kalmasıdır. Kentleşmeyi ve hatta tek bir kenti çalışanların mimari boyutu; mimariyi
çalışanların da kentin sosyo-iktisadi ve siyasi boyutlarını göz ardı etmesi en önemli
eleştirilerden biridir (Uğur, 2005). Yukarıda değinilen, genelde İzmir, özelde ise
İzmir camilerini konu alan bundan önceki çalışmaların ne derece bu eleştirilerden
muaf oldukları tartışmalıdır. Özellikle camileri ele alan çalışmaların bu yapıların
Müslüman cemaatin sosyo-ekonomik olarak çok farklı olanaklara sahip olduğu
dönemlerde inşa edildiklerine dair hatırlatmalar yok denecek kadar azdır. Bununla
birlikte, yapılı çevrenin anlaşılmasında sosyo-ekonomik olanaklara dikkat çeken
çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalardan farklı ölçeklere ait üç tanesine aşağıda
değinilmiştir.
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Sosyo-ekonomik yapı ve yapılı çevre arasındaki ilişkilere dair kent ölçeğindeki bir
örnek olarak, Aktüre'nin, kentin tarihsel gelişiminin bir kesitindeki mekânsal yapı
görüntüsünü, ülke ve bölgesel ölçekte sosyo-ekonomik yapı ve örgütlenmedeki
ilişkilerin bir yansıması olarak yorumlayan çalışması verilebilir (Aktüre, 1975).
Aktüre değişik sosyo-ekonomik yapıların doğurduğu değişik eylem yapılarının,
mekânda değişik konumlarda oluşacaklarını vurguladığı (Aktüre, 1975) çalışmasının
sonuç bölümünde, ele aldığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal
yapısında ortaya çıkan özelliklerin, Anadolu-Osmanlı kentinin mekânsal yapıfiziksel yapı ilişkilerini geniş ölçüde etkilediğini iddia eder (Aktüre, 1976).
Bir alt ölçekte, kentin biçimlenmesindeki etkilere bir örnek ise Bilsel'in 19. yüzyıl
İzmir'inde farklı etnik kökenlere sahip kültürlerin mekân üretim biçimleri ve kentsel
mekâna etkilerine değinen çalışmasıdır (Bilsel, 1999). Bilsel kenti sokak dokusu ve
parsel özellikleri bağlamında, işlevsel ve kültürel ayrışmayla temellendirerek, dört
farklı bölgeye ayırır. Bu bölgeler yaklaşık olarak Müslüman ve Yahudi mahallelerini
içine alan Kadifekale ve civarı, Ermeni ve Rum mahallelerini içine alan kuzey kısım,
Levanten bölgesi olan Frenk Caddesi ile deniz arasında kalan kısım ve son olarak
çarşı bölgesi olan Kemeraltı ve çevresidir. Bilsel bu ayrışmanın etnik ayrışmayla
nerdeyse çakıştığına dikkat çeker ancak topografyanın da bu durumda payının
olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini ekler. 19. yüzyıldaki imar hareketlerini
de tartıştıktan sonra vardığı sonuç, kentin 19. yüzyılda sergilediği morfolojik
farklılaşmanın kültür farklılaşmalarından çok, kentin gelişim aşamalarında belirleyici
olmuş mekân üretim biçimlerinin/süreçlerinin bir sonucu olduğudur. Ancak bu
süreçlerin kentteki toplulukların farklı biçimde geçirdikleri kültürel dönüşümle ilgili
olduğunu da ekler. Yani farklı kültürlerin doğrudan farklı mekânsal karşılıkları
olacağını varsaymak yerine bu kültürlerin sahip oldukları mekân üretme pratiklerinin
farklılaşmasının mekândaki farklılıkları doğurduğunu iddia eder. İzmir bağlamında
Bilsel'in farklı kültürler olarak tarif ettiği aktörler, farklı etnik kökene sahip milletler
olduğundan, farklı kültürler aynı zamanda farklı sosyo-ekonomik özelliklere karşılık
gelir.
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Konuyu yapı ve yakın çevresi ölçeğinde ele alan Tutal, Osmanlı döneminde
toplumun sosyo-ekonomik konumuyla kentsel mekânın ilişkisine dair fikirler
barındıran çalışmasında araştırmasını çarşı bölgesi ve ibadet yapılarına odaklar.
Tutal, bir planlama çalışması yapılmadan gelişen Osmanlı kentlerinde4 toplumun
sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına bağlı dinamiğin, çarşının kentin merkezinde yer
almasına yol açarken birkaç büyük anıtsal kompleks dışındaki yapıların çevreleriyle
birlikte düşünüldüklerinin söylenemeyeceğini iddia eder. Bu sürecin kentin önemli
camilerinin, ya çarşı ile bütünleşmiş halde çarşı içinde uygun bir bölgede ya da
çarşının yakınında konumlanmasına yol açtığını, dolayısıyla Osmanlı kentinde çarşı
ile önemli camilerin kent dokusunda yerlerini belirleyen şeyin, Osmanlı toplumunun
sosyal, ekonomik, kültürel, dinsel yapısının dinamik gücü olduğu sonucuna varır
(Tutal, 1999). Bu çalışma bağlamında, Tutal'ın camilerin önemi ile çarşı bölgesiyle
olan ilişkilerinin bağlantılı olduğuna dair yorumları önemlidir. Buradan hareketle
zaman içinde inşa edilen camilerin mimarileri çözümlenerek Müslüman cemaatin
süreç içinde önemli cami inşa etme olanakları hakkında fikir edinilerek, bu sürecin
toplumsal verilerle birlikte yorumlanması mümkün görünmektedir.
Özetle, Marx ve ardıllarının kentlerin süreç içerisindeki gelişimlerinin kenti
oluşturan

grupların

ekonomik

mücadelelerine

yaptıkları

vurgu

ve

kentin

anlaşılabilmesi için sosyo-ekonomik belirleyicilerle birlikte değerlendirilmesi gereği
ile Weber’in dini inanışların ve geleneklerin ekonomik alandaki belirleyiciliğine dair
görüşleri birlikte düşünüldüğünde, Osmanlı dönemi İzmir’i bu kuramları sınamak
için potansiyel olan bir çalışma alanı gibi görünmektedir. Zira 17. yüzyıldan 20.
yüzyıla değin İzmir’in tarihini, bir yandan farklı dinlere veya mezheplere sahip
cemaatlerin parlayan dış ticarete eklemlenme, kentin ekonomik ve siyasi
arenasındaki alanlarını arttırma mücadelesi olarak görmek çok yanlış olmaz. Bununla
birlikte, Osmanlı kentleri bağlamında önceden yapılan, sosyo-ekonomik koşulların
yapılı çevreye etkileri konusuna dair geliştirilen kuramsal yaklaşımlar ve konuyu
bölge ölçeğinden yapı ölçeğine kadar tartışan çalışmalar genel olarak inşa
faaliyetinin toplumsal yapıyla ilişkisiz olamayacağı konusunda ikna edici
görünmektedir. Bu bakış açısı Osmanlı dönemi İzmir camilerinin 17. - 20. yüzyıllar
arasındaki gelişim sürecinin değerlendirilmesi için de geçerli kabul edilerek sosyo-
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ekonomik olanaklar ve cami mimarisi arasındaki ilişkilerin bu çerçevede
yorumlanması bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır.
1.1 Amaç
Bu çalışmanın yola çıkış motivasyonu, toplumsal hayatın önemli bileşenlerinden
biri olan iktidar kavramının, barındırdığı toplumlar arası mücadele ve rekabet
temelinde,

yapılı

çevreye

yansımalarını

araştırmaktır.

Bu

etkileşimin

çözümlenebilmesi için, farklı toplumsal gruplar arasında iktidar mücadelesinin
yaşandığı toplumsal yapılar olarak kentler, ancak özellikle de farklı etnik veya dini
kökene sahip ve dolayısıyla heterojenliğin daha görünür olduğu kentler üzerine
odaklanılmıştır. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde farklı dinsel ve etnik kökenlere
sahip toplulukların oluşturduğu İzmir kentinin böyle bir sorgulama için gereken
verileri sağlayacağı öngörülerek kenti oluşturan grupların sosyo-ekonomik süreçleri
ile yapılı çevreye katkılarına dair veriler toplanmaya başlanmıştır. Yapılı çevreyi
oluşturan tüm bileşenlerin çözümlenmesinin güçlüğü ve kurguyu oluşturan
toplulukları birbirinden ayıran en önemli verilerden biri olan din olgusuyla yakın
ilişkileri gözetilerek araştırmanın yapılı çevre ayağının ibadet yapıları ile sınırlı
tutulması, bununla birlikte daha sonraki çalışmalarda diğer tipolojiler üzerinden de
yapılabilecek benzer sorgulamalara zemin hazırlanması amaçlanmıştır. Ancak
camiler ve kısmen de sinagoglar bağlamında araştırma olanaklarına karşın bu
döneme ait kiliselerden günümüze geneli temsil edemeyecek kadar az örneğin
kalması, kenti oluşturan tüm toplulukların ibadet mekânlarının çözümlemesinin
yapılarak iktidar perspektifinden yorumlanmalarını ve karşılaştırılmaları önündeki en
önemli engeli oluşturmaktadır. Özellikle 1922 yangını kentin Hıristiyan geçmişine
dair yapılı ve yazılı kaynakların çok önemli bir kısmını yok ederek bu alanda
doldurulması güç bir boşluk bırakmıştır. Bu kısıtlılıklardan dolayı çalışma, kenti
oluşturan topluluklardan sadece birine, hakkında en çok bilgi, belge ve yapının
erişilebilir olduğu Müslüman cemaate odaklanılarak devam ettirilmiştir. Ancak yine
de başlangıçtaki amaç olan iktidar olgusunun yapılı çevreye yansımalarına dair bazı
yorumların geliştirilebildiği düşünülmektedir. Bununla birlikte gelecekte diğer
topluluklara ait veriler daha ulaşılabilir olduğunda benzer çözümlemelerin ve
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karşılaştırmaların yapılabileceği umulmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın yöntemi ve
bakış açısı kullanılarak Osmanlı coğrafyasında hiç de az olmayan heterojen kentleri
yorumlama denemeleri ileriye yönelik olarak önemli bir çalışma aksı olarak
değerlendirilmektedir.
Özetle

bu

çalışma,

yukarıda

bahsedilen

çalışmalar

ve

kısıtlılıkların

belirleyiciliğinde, mimarinin onu yaratanların sosyo-ekonomik konumlarıyla olan
ilişkisini Osmanlı dönemi İzmir'indeki cami mimarisinin üç yüz yıllık gelişimi
üzerinden okumayı amaçlamaktadır. Böylece Osmanlı dönemi İzmir camilerine ait
literatüre katkıda bulunmayı, sürece odaklanan ve süreçteki değişimleri sosyoekonomik belirleyiciler üzerinden okunmasının önerildiği yeni bir yorum
geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu noktadan hareketle, 17.-20. yüzyıl arasında inşa
edilen İzmir camilerini konu alan çalışma, söz konusu yapıları onları yaratan
toplumun sosyal ve ekonomik konumundaki değişimlerle birlikte okuyarak bu
bağlamı yeni bir bakış açısıyla zenginleştirmeyi ve daha önce dikkat çekmemiş ya da
yorumlanmamış bazı mimari gelişmeleri bu yeni bakış açısıyla anlamlandırmayı
amaçlamaktadır.
Çalışmanın bir diğer amacı da Osmanlı dönemi İzmir camileri için bir
sınıflandırma modeli oluşturmaktır. Süreç içerisinde camilerin kentin farklı
bölgelerinde farklı karakterde inşa edildikleri anlaşılmış, böylece camilerin kentte
bulundukları konumlarına göre sınıflandırılmalarının mümkün ve kullanışlı olduğu
görülmüştür. Bunun yanı sıra literatür taraması yapıldığında camilerin genellikle
yapısal veya biçimsel özelliklerine göre sınıflandırıldığı görülmüştür. İzmir
bağlamında Sedes çalışmasında camileri “ticaret bölgesi” ve “konut bölgesi” camileri
olarak ikiye ayırır. Ancak bu bölgelerin kentte nereye karşılık geldiğini net olarak
tariflemez. Bu çalışma sınıflandırma bağlamında, Sedes’in değindiği bu ayrımı,
ticaret ve konut dokusunun ara kesitinde yer alan geçiş bölgelerine dikkat çekerek
biraz daha inceltmeyi amaçlamaktadır.
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Şekil 1.1 Tezin kuramsal altyapısı, kaynakları ve amacının şematik anlatımı
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1.2 Kapsam
Çalışmanın mekânsal kapsamı, İzmir'in geleneksel kent merkezini oluşturan
Osmanlı dönemi çarşı bölgesi ve çevresindeki yerleşim alanlarını içeren çekirdek
bölge olarak belirlenmiştir. Yukarıda da değinildiği gibi, 17. yüzyıldan 20. yüzyılın
ilk çeyreğine kadar farklı etnik kökenlere ait birden çok milleti bir arada barındıran
ve bu ortamda Müslüman cemaatin özellikle kentin dinamik sosyal ve ticari
geçmişine koşut olarak gözlemlenebilir sosyo-ekonomik değişimler geçirdiği İzmir,
çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gereken verileri sağlayan önemli kentlerden
biridir. Çalışma alanının kent merkezi ile sınırlı tutulmasının nedenleri ise 17.
yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Müslümanların kesintisiz olarak bu alanda yerleşik
olarak bulunmaları, karşılaştırmalar yapmaya olanak sağlayacak nicelik ve nitelikte
cami inşa etmiş olmaları ve bu yapıların önemli bir kısmının günümüze kadar
ulaşmasıdır. Özellikle 1866'da açılan Aydın ve Kasaba demiryolu hatları (Rougon,
1892) ile 1882-83 yılında sözleşmesi imzalanan vapur işletmelerinin (Cavid, 2010)
etkisi ile hızlı bir nüfus artışına uğrayan Bornova, Buca, Karşıyaka gibi
banliyölerdeki camiler, 20. yüzyıl öncesinde bu alanlarda inceleme yapılabilecek
cami sayısı ve bunlara ait bilgilerin sınırlı olması konum çözümlemesinin her
yerleşim için kendi içinde yapılması gerekliliği ve çalışma kapsamını hâkim
olunabilecek sınırların dışına taşırması olasılığından dolayı çalışmaya katılmamıştır.
Çalışmanın tarihsel aralığı 17. yüzyıl başından 19. yüzyıl sonuna kadar olan
süreci kapsamaktadır. Başlangıç tarihi olarak 17. yüzyılın alınmasının iki temel
nedeni vardır. Bunlardan ilki, 17. yüzyıldan önce, daha sonraki yüzyıllara göre
oldukça mütevazı olan ticaret hacmiyle bağlantılı olarak 15. yüzyılda "küçük bir
kasaba" (Arıkan, 1992), 16. yüzyılda ise "bir köyden çok da büyük olmayan"
İzmir'de (Goffman, 2000) yapı etkinliğinin de sınırlı olmasıdır. Günümüzde bu
dönemden kaldığı düşünülen camilerin inşa tarihleri ve özgün durumları hakkındaki
çalışmalar henüz bu alanlardaki bilgileri netleştirecek düzeyde değildir5. İkinci neden
ise 17. yüzyıldan önceki Müslüman cemaate dair sosyo-ekonomik verilerinin sınırlı
olmasıdır. Bu iki temel nedene bağlı olarak çalışma aralığının başlangıcı 17. yüzyıl
olarak belirlenmiştir. Ticaretin hızlı artışına bağlı olarak sermaye birikim sürecinin
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hız kazandığı ve her milletin bu yükselişteki rolü ve payının farklı olması nedeniyle
milletler arası sosyo-ekonomik dengelerin değiştiği 18. ve 19. yüzyıl, çalışmanın
vurgulamaya çalıştığı sosyo-ekonomik konumla yapılı çevre arasındaki ilişkiye dair
önemli veriler sunmaktadır. Çalışma alanının üst sınırı olan 19. yüzyıl sonunun
belirlenmesi yukarıda değinilen 19. yüzyılın ikinci yarısında hızlanan banliyöleşme
hareketinin etkisiyle kent merkezinin anlamının değişmesine bağlıdır. Özellikle
varlıklı kesimin banliyölere yerleşmesi göz önünde tutulduğunda 19. yüzyıldan önce
kent merkezindeki çözümlemelerde kullanışlı görülen çarşılar, yoğun akslar ya da
konsolosluklar gibi önemli kamusal alan ya da binalarla ilişkiler bağlamındaki
çözümlemeler yerini, her banliyönün kendi bağlamında çözümlenmesi gerekliliğine
bırakmaktadır. Bu nedenle aynı çözümleme ölçütlerinin çalışma boyunca
kullanılabilmesi amaçlanarak çalışma aralığı 19. yüzyıl sonuyla sınırlandırılmıştır.
Bununla birlikte, çalışmada benimsenen bakış açısı ve yorumlar temel alınarak ileriki
çalışmalarda her banliyönün kendi içinde değerlendirilmesinin mümkün olduğu
düşünülmektedir.
1.3 Yöntem
Bu çalışmada sosyo-ekonomik konuma dair verilerle cami mimarisi arasındaki
etkileşimin birlikte okunmasında bazı kabuller temel alınmıştır. Kent demografisi ve
ticaretten alınan pay gibi çalışmanın sosyo-ekonomik çerçevesini çizen nicel verilere
ulaşmak görece olarak daha mümkünken mimari sürecin yorumlanmasının
altyapısını oluşturacak verilerin bu veriler kadar net ve ulaşılabilir olmadığı
görülmüştür.
Sosyo-ekonomik bağlamdaki veriler yorumlanırken, demografi bağlamında nüfus
içindeki oranını arttırma eğiliminde olan, siyasi bağlamda kent yönetiminde yetkisi
ya da yetkililer üzerinde etkisi büyük olan, ekonomi bağlamında ise ticaret
etkinliklerinin içinde bulunma oranı yüksek olan milletler sosyo-ekonomik açıdan
varsıl milletler olarak değerlendirilmişlerdir. Ancak her zaman bu çözümlemelerin
büyük oranda genellemeler barındırdığını da vurgulamak gerekir. Varsıl olarak
değerlendirilen milletlerin içinde yokluk içinde yaşayan kişi ve aileler bulunduğu
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gibi sosyo-ekonomik açıdan yoksul milletlerin içinde de ciddi sermaye birikimine
sahip gruplar her zaman bulunmuştur. Bu çalışma kapsamına alınmamakla birlikte
ileriki çalışmalarda bu istisnai kişilikler üzerinden farklı okumalar da yapılabilir.
Camilerin mimari çözümlemesinde ise bu kadar berrak ve nicel verilere ulaşmak
mümkün değildir. Her ne kadar kütle boyutları, harim ve avlu büyüklükleri gibi nicel
veriler sürecin yorumlanmasına katkıda bulunsa da camilerin kimi zaman tamamen
yeniden yapılmış olmaları bu nicel verileri her zaman şüpheli kılar. Bunun yanı sıra
camilerin yakın çevreleriyle olan ilişkileri ve parsel konumları da onları yaptıranların
maddi güçlerine dair ipuçları vermektedir. Bu bağlamda, bir uçta sıkışık sokak içi
parselde inşa edilen, konut mimarisinin boyut ve biçimine yakın camiler dururken
diğer uçta ise bir avluya izin verecek genişlikte, köşebaşında veya önemli akslar,
meydanlarla ilişkili parsellerde inşa edilen anıtsal camiler bulunmaktadır. Özetle bu
bağlamda da etrafındaki dokudan nitelik ve nicelik olarak ayrılan, kamusal
alanlardan algılanacak konumda ve boyutta olan, köşebaşında, bir meydanla ilişkili
ya da geniş açık alanlara sahip camiler diğerlerine göre daha nitelikli 6 sayılmışlardır.
İzmir'deki Osmanlı dönemi camilerinin üç yüzyıllık gelişiminin okunması için
örneklem oluşturulması aşamasında iki önemli ölçüt belirleyici olmuştur. Öncelikle
sağlıklı bir dönemleme yapılabilmesi için camilerin inşa tarihlerinin kesine yakın bir
oranda bilinmesi gerekmektedir. İzmir camilerinin tarihlendirilmesi konusundaki
çalışmaların yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değilse de çalışma
kapsamında belirli bir gelişimin okunmasına yetecek sayıdaki caminin inşa tarihine
ulaşılmıştır.
İkinci olarak dönemlerarası karşılaştırmaların yapılabilmesi için ele alınan
camilerin inşa edildiği dönemdeki özelliklerinin okunabilmesi gerekmektedir. Ancak
çalışma kapsamında ele alınan dönemde İzmir'in birçok yıkıcı deprem ve yangın
yaşamış olması dolayısıyla söz konusu camiler defalarca ve farklı oranlarda onarım
geçirmiş, özgünlüklerini belli oranlarda yitirmişlerdir. Çalışmayı güçleştiren bu
durum mimari çözümleme değişkenlerinin yapıların özgün biçimleri korunan
özelliklerini kapsayacak şekilde belirlenerek çözümlemelerin bu özellikler üzerinden
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yapılmasıyla aşılmaya çalışılmıştır. Ancak yapıların özgün durumları hakkında
bilgilere ulaşmak her zaman olanaklı olamamaktadır. Bu nedenle çalışma
kapsamında

ele

alınan

Osmanlı

dönemi

İzmir

camileri

ağırlıklı

olarak

özgünlüğünden en az şüphe duyulan özellikleri olan konumlanmaları üzerinden
çözümlenecek ve yorumlanacaktır. Bunun yanı sıra yenileme ve onarım süreçlerinde
oturma alanları ve vaziyet planı ölçeğindeki özelliklerin konumları kadar değişmez
olmasa da bir miktar özgün durumu sürdürdüğü varsayımına dayanılacaktır.
Camilerin kütle biçimlenmeleri, yapım teknikleri ve cephe düzenlerine dayanılarak
çıkarsamalara ise ancak öğelerin özgün olduklarına dair ikna edici kanıtlara
erişilebildiğinde başvurulmuştur.
Konum değişkeni yapının İzmir kent merkezindeki konumunun çözümlenmesi
için gerekli verilerin sağlanacağı değişkendir. Ağırlıklı olarak yapıların konumlarının
Müslümanların yerleşim alanı, çarşı bölgesi ve önemli akslarla ilişkileri bağlamında
ele alınacağı bu değişken, yukarıda değinilen özgünlük tartışmaları da göz önünde
bulundurularak, camilerin geçirdiği onarımlara rağmen yerlerinin değişmeyeceği
varsayımından yola çıkılarak belirlenmiştir. Zira ne İzmir camilerini konu alan
çalışmalarda ne de taranan arşiv belgelerinde söz konusu dönemde İzmir'de yıkılan
bir caminin yerine farklı işlevli bir yapı yapıldığına dair bir kayıta rastlanmamıştır.
Ancak aksi yönde, yani yıkılan bir caminin aynı yerde "müceddeden" tekrar
yapıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır7. Dolayısıyla camilerin konumlarına dair
çözümlemelerde, şüphesiz çevresinin bahsedilen dönemdeki karakteri ihmal
edilmeden, güncel konumlarının veri olarak alınması yanlış olmayacaktır.
Ayrıca yapının plan ölçülerinden yapı alanı gibi nicel verilere ulaşmak da
mümkündür. Plan ve biçim özelliklerinin belirlendiği çözümlemeler, camilerin
onarımlarla veya zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt vermek üzere genişletilmesi
veya biçimsel olarak değiştirilmesi göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu
müdahaleleri dikkatli bir gözlemle özgün yapıdan ayırmak mümkün olabilmektedir.
Bunun yanı sıra söz konusu camilerden rölöve ve restitüsyon projeleri mevcut
olanlarının belgelerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ulaşılmış ve çözümlemeler
mümkün olduğunca yapıların özgün durumları üzerinden yapılmıştır.
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Özgünlük endişesi, camilerin minarelerinin mimari çözümlemelerde kapsam dışı
bırakılmasını gerektirmiştir. Zira mevcut minareler nadiren ait oldukları yapılarla
yaşıttır. Yine aynı şekilde yapıların kesit ve cephe özelliklerinin özgün durumu ne
derece yansıttıkları başka bir çalışma konusu olacak kadar kapsamlı ve tartışmalıdır.
Bu nedenle özgün olduklarına dair güçlü kanıtlar var olmadıkça yapıların kesit ve
cephelerine dair yorumlardan kaçınılmış, daha çok yapıların konum özellikleri ve
plan şemalarının üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

1.4 Kurgu
Çalışma, ilki amaç, kapsam, yöntem, kurgu ve tanımların açıklandığı giriş bölümü
olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde çalışmada odaklanılan
yapı grubu olan camilerin ortaya çıkış ve gelişim süreçleri araştırılmıştır. Geniş bir
coğrafyaya yayılan İslam mimarlığının tümünü kapsayacak bir değerlendirme
yapmak bu çalışmanın kapsamını aşacağı için bu anlatı, çalışmanın odaklandığı 17.
yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan süreçte başkent odaklı Osmanlı cami mimarisine
doğru yönlenmiştir. Bunun yanı sıra camilerin sadece mimari özellikleriyle
yetinilmemiş,

sonraki

bölümlerde

bahsedilecek

sosyo-ekonomik

ilişkileri

yorumlamak için gereksinim duyulacak, sosyal ve ticari hayattaki yerlerine de
değinilmiştir. Yine bu bölümde camilerin birincil işlevleri olan ibadetin yanı sıra ait
oldukları topluluğun temsil aracına dönüşmeleri ve kamusal nitelikleriyle bağlantılı
olarak örgütlenme mekânı olarak üstlendikleri roller vurgulanmıştır.
Camilerin ele alındığı bu bölümün ardından çalışmanın coğrafi kapsamını
oluşturan İzmir kent merkezindeki çok milletli demografik yapıda Müslümanların
17. yüzyıldan 20. yüzyıla doğru değişen konumu incelenmiştir. Bu konumun izleri üç
alanda, kentin değişen demografik yapısında, gelişen ticari etkinliklerde ve son
olarak genişleyen kentsel mekânda aranmış ve yaklaşık üç yüzyıllık bir perspektif
çizilmiştir. Bu bölüm, söz konusu ölçütlere göre üç yüzyıllık sürecin özetlenmesiyle
son bulur.
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Dördüncü bölüm İzmir camilerinin mimari okumalarının yapıldığı bölümdür.
Öncelikle bu okumaların bu çalışma kapsamında geliştirilen sınıflandırma önerisine
göre yapılacağından ilk olarak bu sınıflandırmanın dayanakları ve yöntemi
açıklanmmıştır. Daha sonra o yüzyılda kentteki genel inşa etkinliklerinden
bahsedilmiş ve önemli inşaatlara değinilmiştir. Her alt bölüm o yüzyılda yapılan
camilerin konumlarının ve biçimlerinin çözümlemeleriyle sona erer. Bu bölümün
sonunda da üç yüzyıllık süreçte camilerin konumlarının ve biçimlerinin genel
çözümlemesi yer alır.
Sonuç bölümünde çalışmanın sonuçları üç alt başlık halinde toplanmıştır.
Bunlardan ilki, en başta amaçlanmamakla birlikte, çalışma sürecinde toplanan
bilgilerle mümkün hale gelen, söz konusu üç yüzyıllık dönemde, Osmanlı cami
mimarisi ile İzmir'deki gelişmeler arasındaki ilişkiyi sorgulayan alt bölümdür. İkinci
bölüm, çalışma kapsamında anlaşılmaya çalışılan sosyo-ekonomik olanaklardaki
değişimlerin camilerin konumlanmaları üzerindeki etkilerinin, üçüncüsü ise bu
olanakların camilerin biçimlenmeleri üzerindeki etkilerinin açıklandığı bölümlerdir.
Bu bölümün dayanakları 3. ve 4. bölümlerdeki çözümlemelerdir.
Çalışmanın dört eki bulunmaktadır. Bunlardan ilki metin içinde verilemeyen
bilgileri kapsayan notlardan oluşmaktadır. İkinci olarak metinde adı geçen ya da bazı
yorumların üretilebilmesi için gerekli olan yapı incelemeleri yer almaktadır. Tablolar
biçiminde düzenlenen bu bölümde yapıların inşa tarihleri, banileri, kent içindeki
konumları, fotoğrafları, plan şemaları, tasvirleri ve güncel fotoğrafları yer
almaktadır. Üçüncü olarak çalışma kapsamında yapılan arşiv taramalarında ulaşılan
ve metinde kullanılan dönemin belgeleri ve bunların okunuşları yer almaktadır Son
olarak da çalışmada toplanan nicel bilgilerin derlendiği tablolar bulunmaktadır.
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1.5 Tanımlar
Cami mimarisine dair bir çalışmada doğal olarak bu mimarinin elemanlarının
tanıtılması metnin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu amaçla cami mimarisine ait en
sık kullanılan teknik terimler bu bölümde tanıtılmaya çalışılmıştır.
Mescit / Cami: Mescit, Arapça secde edilen yer anlamına gelir. Cami ise yine Arapça
toplama anlamına gelen cem kökünden türer ve toplayan, toplanılan yer anlamındadır
(Eyüboğlu, 2004). Kuran ve Hadis'te cami sözcüğü geçmez, bunun yerine mescit ya
da çoğulu olan mesacit sözcükleri kullanılır. Cami sözcüğü kaynağını Hicret'in 4.
yüzyılında (10. yy.) gelişen yapım eylemi sırasında ibadethanelerin ikiye
ayrılmasından alır. İçinde Cuma namazlarının kılındığı büyük yapılara mescid-ülcami denmiş, giderek mescit sözcüğü silinip cami sözcüğü tek başına kullanılmaya
başlanmıştır (Ödekan, 2008). Cami sözcüğü çağdaş karşılığı "Müslümanların ibadet
etmek için toplandıkları yer" (Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Cami
maddesi) olsa da camilerde ibadet dışında bazı eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri de
bulunabilmektedir. Sözlükteki karşılığı "genellikle minaresiz küçük cami" (Türk Dil
Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, Mescit maddesi) olan Mescit ise daha çok küçük
boyutlara sahip camiler için kullanılmaktadır. Mescitlerde Cuma namazı kılınmaz,
cenaze kaldırılmaz ve minber bulunmaz. Kuran'da mescitlerin mekânsal özellikleri
tarif edilmez ancak temiz olmaları ve namaz kılınırken Kabe'ye dönülmesi gerektiği
belirtilir. Başlangıçta namazlar Kudüs'e dönülerek kılınırken daha sonra gelen bir
ayetle bu yön Mekke'deki kıbleye döndürülmüştür.
Harem: Caminin önündeki açık mekân, avlu. Konut mimarisindeki haremden farklı
anlamdadır.
Harim: Camide namaz kılınan kapalı mekân.
Hazire: Bazı camilerin bahçelerinde bulunan mezarlık.
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Minare: Erken dönemlerde bulunmayan, cami mimarisine daha sonraları eklenen,
müezzinin şerefesine çıkarak ezanı okuduğu yüksek kule benzeri yapı.
Şerefe: Minarede, müezzinin ezan okurken durduğu balkon.
Mihrap: Harimde, kıble yönündeki duvarın ortasındaki niş biçimindeki mekân. Bu
mekânın yerden biraz yükseltilmesi burada namaz kılan imamın cemaat tarafından
görülebilmesi içindir. Bazen aynı duvar üzerinde birden fazla mihrap da yapılabilir.
Yine giriş duvarı üzerinde, son cemaat mahaline bakan tarafta da mihrapcıklar
yapılabilir. Genelde tüm mihrapların üstünde Kuran'da mihrap sözcüğünün geçtiği
ayet yazılır.
Minber: İmamın hutbe okurken çıktığı çoğu zaman mihrabın sağında bulunan
merdivenli ve külahlı platform. Kökeni Hz. Muhammed'in hutbe okurken üstünde
durduğu yükseltiye dayanır.
Mahfil: Harimde bulunan yüksek platformların genel adıdır. İşlevlerine ya da
kullanıcılarına göre müezzin mahfili ya da kadınlar mahfili gibi isimler alırlar.
Son Cemaat Mahali: Çoğu camide bulunan, harimin önündeki yarı açık mekânlardır.
Genelde kubbeli veya tonozlu olan bu mekânlar namaz başladıktan sonra gelen ya da
harimde yer bulamayan kişilerin namaz kıldıkları alanlar olduğundan adları son
cemaat mahalidir. Osmanlı dönemi İzmir camilerinin bir çoğunda bu mekânlar geç
dönemlerde

camekânlarla

kapatılarak
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kapalı

mekân

haline

getirilmiştir.

BÖLÜM ĠKĠ
CAMĠ KAVRAMI VE OSMANLI COĞRAFYASINDAKĠ KARġILIĞI
Müslümanların ibadet yapısı olan cami, başlangıcından beri içinde ve çevresinde
temel işlevinin yanı sıra din dışı etkinliklerin de gerçekleştiği bir odak olagelmiştir.
Dinin günlük hayatın her alanına sızdığı bir pratiği talep eden İslam, olasılıkla bunun
yansıması olarak toplumun din dışı etkinliklerinin birçoğunu ibadet yapısının
çevresinde örgütlemiştir. Adalet, siyaset, ticaret, eğitim, hatta kimi zaman sağlık
işlevleri gibi birçok din dışı, ya da dinle dolaylı olarak ilişkili toplumsal ihtiyaç,
mekânsal karşılıklarını camilerde ya da camilerin çekirdeklerini oluşturduğu
külliyelerde bulmuş ve bu kesişme bu yapıları Osmanlı günlük hayatında önemli bir
konuma taşımıştır8. Dolayısıyla camilerin günlük hayattaki ve kentsel mekândaki
yerini sadece ibadet için ayrılmış mekânlar olarak algılamak eksik kalır. Bu bölümde
birincil işlevi ibadet olan bu mekânın üstlendiği farklı toplumsal işlevlerin onun
günlük hayattaki yerini belirlemesi, ona temsiliyet gibi yeni anlamlar yüklemesi ve
birçok durumda kentlerdeki en tanımlı ve kullanışlı örgütlenme mekânları haline
gelmesi incelenmeye çalışılacaktır.
2.1 Caminin Osmanlı Günlük Hayatındaki Yeri
Arapça toplayan, bir araya getiren anlamındaki (Eyüboğlu, 2004), cem, cemaat,
cümle gibi sözcüklerle akraba olan cami sözcüğü aslında bir yapıya değil toplanma
eylemine işaret eder9. Arapçada kullanılan mescid sözcüğünün karşılığı da yine bir
yapı değil, secde edilen yerdir. Bu bağlantının ya da bağlantısızlığın nedeni
İslamiyet'in ilk dönemlerinde salt ibadet amaçlı yapıların bulunmaması yatmaktadır.
Bu dönemde inananların hep birlikte ibadet edebilmesi için, Müslüman inancının ve
onun litürjik ihtiyaçlarının mütevazı doğasına uygun olarak, toprağa çizilmiş bir
alanda herkesin Mekke'ye dönmesi yeterlidir. Ritüel ve mekân arasındaki bu zayıf
bağın kökeninde olasılıkla Müslüman inanışının Hıristiyan ve Yahudi inanışından
farklı olarak Tanrı'ya dua ve ibadet etmek için rahip veya haham gibi bir aracıya
ihtiyaç duymaması yatar. Eğer bir Müslüman herhangi bir mekânda dua veya ibadet
etmek isterse o mekân bu süre içerisinde onun camisidir. Hatta tanımlı bir mekân
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olmasa da kişinin sereceği bir örtü ya da temiz bir yüzey onun için camidir. Tüm bu
dini nedenlerin yanı sıra şüphesiz bu sade ve esnek ibadet pratiğinin gelişmesinde
çoğu Arap kabilesinin İslamiyet'in erken dönemlerinde henüz göçebe olmasının payı
da vardır (Frishman, 1994).

2.1.1

Caminin Osmanlı Sosyal Hayatındaki Yeri

Müslümanların ibadet mekânı olan camiler tarih boyunca birincil işlevlerinin yanı
sıra siyasi, yönetsel, adli ve askeri işlevler de üstlenmişlerdir. Özellikle İslami yapı
repertuarının sınırlı olduğu Erken İslam döneminde camiler neredeyse her türlü
toplumsal etkinliğin gerçekleştiği çok amaçlı mekânlardır (Cerasi, 1999, 135, Önkal
ve Bozkurt, 1993). Bu bağlamda Kuban camiyi işlevsel olarak Roma bazilikası ile
Hıristiyan kilisesinin bir toplamı olarak yorumlar (Kuban, 1995). Zamanla din dışı
işlevlerin kendilerine cami yakınlarında yeni mekânlar kurarak ayrılıp külliyeleri
oluşturmaları sonucunda ibadet dışındaki etkinlikler cami mekânından dışlanmış gibi
görünmektedir. Bu işlevsel arınma caminin sosyal hayattaki yerini değiştirmekle
birlikte cami yine de toplumsal hayatın sadece dinsel bileşeni olmaktan daha geniş
olan etki alanını tamamıyla yitirmemiştir. Caminin günümüze kadar gelen bu çok
işlevli karakteri Osmanlı döneminde de devam etmiştir.
Caminin iç mekânındaki çok işlevli kullanımının yanı sıra, Osmanlı kentinde kent
meydanı kavramının olmaması, camilerin geniş avluları ve harim mekânlarının
halkın din dışı etkinlikler için de bir araya geldiği mekânlar haline dönüşmesini
sağlamış (Kuban, 1998), bu dönüşüm, bu mekânlara örgütlenme mekânı kimliğini
eklemiştir. Bu genişleme, aynı zamanda camiyi dinin yerine dinsel politikanın
merkezi konumuna çekmiş ve böylece cami, artık her yerde yerine getirilebilecek
namaz farzının bir mekânı olmanın yanı sıra sosyal hayattaki bir güç imgesine
dönüşmüştür (Kuban, 1997). Dolayısıyla cami, aynı dini inanca ve dünya görüşüne
sahip insanların kentsel mekândaki temsiliyetlerinin bir parçası olarak da görülebilir.
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2.1.1.1 İbadet Mekânı Olarak Cami
Müslümanlar, Hıristiyan ve Yahudilere göre, günlük hayatın içinde daha sık
ibadetle mükelleftirler. Günde beş vakit namaz bu ibadetin en önemli ve zaman alıcı
farzıdır. Cuma ve Bayram namazları dışındaki namazlar herhangi bir mekânda
kılınabilirse de namazların camide cemaatle kılınması her zaman teşvik edilmiştir.
Hatta bazı yorumcular farz namazları evlerde kılıp camiye gitmemeyi Peygamberin
sünnetini terk etme olarak yorumlamışlardır (Önkal ve Bozkurt, 1993). Cuma öğle
namazlarının ise camide -ki bu camiler de genelde kentin büyük camileri olması
gerekir- ve cemaatle birlikte kılınması farzdır10. Grabar'a göre Cuma namazı sadece
dinsel bir yükümlülük olmayıp, aynı zamanda birçok toplumsal etkinliğin
gerçekleştiği bir eylemdir. Bu etkinlik barındırdığı birçok iletişim kanalıyla,
toplumbilimcilerin deyimiyle, topluluğun ve önderlerinin birbirleriyle iletişim
kurdukları zamanı niteler (Grabar, 2004).
Namazdan önce maddi ve manevi temizlenme anlamına gelen abdest alınmalıdır.
Bu nedenle camilerin avlusunda veya yakınında mutlaka akarsuya sahip, şadırvan
denen çeşmeler bulunur11. Abdest aldıktan sonra ibadet mekânına girilir ve en önde
duran imamın arkasında, kıble yönüne dönülüp her vakit için belirli sayıda, belirli
hareketler, belirli sureler eşliğinde yapılarak ibadet yerine getirilmiş olur. Bu sade
ritüele bağlı olarak ana işlevi namaz kılacak cemaate mekân sağlamak olan camilerin
çok fazla özelleşmiş bir mekân kurgusu ya da tefrişatı bulunmaz.
Bunun yanı sıra camilerin önemli bir görevi de namaz vakitlerini duyurmaktır. 20.
yüzyıla kadar bu duyuru camilerin çatısından ya da minaresinden çıplak sesle okunan
ezanlarla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu kullanım camilerin insan sesinin
ulaşabileceği aralıktan daha fazla mesafe olmaması gereğini de beraberinde getirir.
Minarelerin sesin yayılmasını kolaylaştırmak amacıyla mümkün olduğunca yüksek
yapılmaları onları uzaktan algılanan ve özellikle kent siluetinde belirgin elemanlara
dönüştürmüştür.
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İbadet ritüelinin cami mimarisine yansımaları farklı ölçeklerde olmuştur. En
büyük ölçekte, insanların okunan ezanı duyup rahatça camiye ulaşabilmeleri için
yerleşime mümkün olduğunca homojen bir biçimde dağılmış ve cemaatin açıkta
kalmaması için yeterli kapalı mekâna sahip ibadet yapıları amaçlanmıştır. Daha alt
ölçekte camilerin kütlesel olarak kıbleye dönük olarak inşa edilmeleri istisnalar
haricinde genel geçer bir kuraldır12. Bu zorunluluk nedeniyle camiler çoğu zaman
mahalle dokusuna, hatta kimi zaman da mevcut topografyaya uymayan, çevresinde
farklı geometrilerde ikincil mekânlar, dolgular ve istinat duvarları yaratan, bu
özellikleriyle dokudan ayrılan yapılar biçiminde ortaya çıkmaktadırlar. İbadet
işlevinin yapıya yansıması daha alt ölçekte, tefriş bağlamında, ritüelin sadeliğine
bağlı olarak, çok karmaşık olmadığına yukarıda değinilmişti. Ancak yine de en
azından düz bir zemin ve kıbleyi gösteren mihrap nişi veya işareti bu yapıların sahip
olması gereken temel özellikleridir. Çoğu mezhepte kadınlarla erkeklerin aynı
mekânda ibadet etmeleri doğru bulunmadığından birçok camide, genellikle harim
giriş kapısı tarafında oluşturulan bir asmakat biçiminde kadınlar mahfili yer alır. Bu
mekâna çıkan merdivenler harimin içinde yer alabileceği gibi, iç mekândan bağımsız
bir biçimde son cemaat mahalinden de başlayabilir.
2.1.1.2 Temsiliyet Aracı Olarak Cami
İbadet yapıları dinlerin çoğu zaman kentsel mekânda yer alan ve bazı mesajlarının
da somutlaşabildiği en önemli somut yansımalarıdır. Antik Yunan inanışı ile tapınak
mimarisi, Hıristiyanlık ve Gotik kilise mimarisi arasındaki ilişkiler gibi dinin
anlatılarının mimari yoluyla aktarılmaya çalışılması istisna değildir. İslam'da da din
ile politikanın yakın ilişkili olmasına koşut olarak cami sadece işlevsel bir yapı değil,
aynı zamanda dine ait dünya görüşünün ifadesi olagelmiştir. Onun için camide
simgeleşen sadece din değil bununla birlikte politik güçtür (Kuban, 1982).
Dolayısıyla camiler yapılı çevrede ait oldukları cemaatlerin dünya görüşlerinin ve
politik egemenliklerini temsil araçları olarak da işlev görürler. Camiler, bu
temsiliyetin somutlaşması sürecinde hem boyutları hem de biçimleri ile zorlanmadan
kent dokusundan farklılaşarak algılanılırlıklarını arttırırlar. Bu bağlamda önemli bir
saptama olarak Cerasi Osmanlı kentlerinde diğer İslam kültürlerinde çok önemli olan
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saraylar ve türbelerin daha gösterişsiz kaldıklarını, bu kentlerin tek gerçek simgesinin
kubbeli tip camiler olduğunu belirtir (Cerasi, 1999). Ancak camilerin her durumda
toplumsal temsiliyeti aynı biçimde gerçekleştiğini söylemek doğru olmaz. Özellikle
dini açıdan heterojen demografilere sahip kentlerde her dinden insanın bulunduğu
çarşı bölgelerinde temsiliyet daha ön plana çıkmış gibi görünmektedir. Bu bölgelerde
anıtsal camiler İslam dininin kentteki üstünlüğünün birer simgesidirler. Bu camiler
genellikle boyutları ve mimari repertuarlarıyla dokudan ayrılırken çoğu zaman kent
dışından bile görülebilirler. Özellikle kubbeler ve minareler bu görünürlükte önemli
rol oynarlar. Bu etkiye örnek olarak Balkanlar'da ele geçirilen kentlerde kiliselerin
çan kuleleri yasaklanırken minarelerin İslam'ın buralardaki zaferi olarak kullanılması
akla gelir (Necipoğlu, 2007) Genellikle mütevazı boyut ve biçimlerde olan mahalle
camilerini dokudan ayırmak ise daha zordur. Bazı durumlarda minareleri de olmayan
bu yapıların mimari öğeleri yakın çevresindekilerden pek de farklı değildir. Ancak
yine de bu camilerin de mahallede düzenleyici otorite olan imamın (Kuban, 1982)
mahalle üzerindeki gücünü temsil ettiği düşünülebilir. Bu durumda temsiliyet,
mahalle camilerinde çarşı camilerindeki kadar somutlaşmadan da olsa söz
konusudur.
2.1.1.3 Örgütlenme Mekânı Olarak Cami
Cami, özellikle Müslümanlığın erken dönemlerinde siyasetin merkezinde
olmuştur. Peygamber, evi ile hemen yanında bulunan ilk camiyi dini ve idari ilişkiler
bağlamında birleştirmiştir. İslam açısından din ve devlet işlerinin birbirinden
ayrılmazlığının bir ifadesi olan Peygamberin devlet yönetimi ile ilgili meseleleri
camide görüşüp kararlar alması ve bu kararları orada halka duyurması sünneti, daha
sonraki dönemlerde de uzun süre devam etmiştir. Halifeler başkentin merkez
camisinde imamlık yapmış, siyasi işleri için caminin minberinden büyük oranda
yararlanmışlardır. Aynı şekilde halifelerin vilayetlerdeki temsilcileri olan valilerin de
merkezi camide imamlık yaptıkları olmuştur. Yine erken dönemlerde idarecilerin
halkla bir araya geldikleri, onların istek ve şikayetlerini dinledikleri mekânlar
camilerdir (Önkal ve Bozkurt, 1993).
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Erken dönemlerdeki bu pratikler zamanla değişmiş, camiler siyasi etkinlikler için
daha az kullanır olmuşlardır ancak buna rağmen Osmanlıların ilk zamanlarında hala
birine kadılık görevi verildiğinde o kişi görev yapacağı yerin camisine götürülür,
tayiniyle ilgili berat orada okunur ve merasim yapılırdı. Kadılar da davaları görmek
için camide otururlardı. Yine Osmanlılarda uzun süre devam eden bazı teftiş ve
tahkikatlar halka açık olarak camilerde yapılmıştır (Önkal ve Bozkurt, 1993).
Camilerde gerçekleşen bu gibi yönetsel etkinliklerin yanı sıra, hem çarşı camileri
hem de mahalle camileri Osmanlı dönemi kentlerinde önemli buluşma, ve toplanma
mekânı olagelmişlerdir. Çarşı camileri genellikle esnafın günde birkaç kez buluştuğu
bir toplantı yeri görevi görürken mahalle camileri mahalle erkeklerini en azından
öğle namazında bir araya getiren bir yaşam odağıdır. Bu camiler daha çok
mahallenin ihtiyarları ve işe gitmeyenlerinin buluştuğu mekânlardır (Kuban, 2007).
Camiler sadece kapalı mekânlarıyla değil yakın çevrede oluşturdukları farklı
karakterdeki mekân ve işlevlerle de kentin önemli toplantı ve odak noktaları
olmuşlardır. Kuban külliyelerin ve camilerin Osmanlı kentinde toplumsal kimliğin
oluşması ve örgütlenme yönündeki etkilerini şu şekilde açıklar: "Fatih, Bayezid,
Süleymaniye, Sultanahmet, Nuruosmaniye gibi külliyeler bütün kente hizmet
verirler. Bu yapılar çevresinde her gün binlerce insan, sadece beş vakit namaz kılmak
için değil, bedava yemek için, tedavi için, eğitim için, barınmak için kaynaşır. Bu
toplumsal işlevler büyük cami külliyelerini, kent yaşamının büyük toplantı
merkezleri yapar, İstanbul'da, Edirne'de, Bursa'da, Amasya'da, Manisa'da, Kara
Amid'de, Saraybosna'da toplumun dinsel kimliği de bu merkezlerdeki dini-ideolojik
söylemlerle oluşur. Bütün kentsel işlevlerin cami çevresinde toplanması bu ideolojik
yönlenmeyi sağlar". Aynı zamanda toplumun politik ve kültürel eğitimi ve
dayanışması da bu odakta planlanan ve toplanan etkinliklerle sağlanır (Kuban, 2007).
Tüm bu bir araya gelişlerin sonucu olarak cami Müslüman toplum için ibadetin
dışında önemli bir toplumsal örgütlenme mekânı olarak belirir. Bunun yanı sıra
Osmanlı toplumunda devletin karşısındaki gücün sivil toplum değil dini cemaat
olduğu (Cerasi, 1999) düşünüldüğünde camilerin örgütlenme mekânı olarak önemleri
daha iyi anlaşılır.
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Özetlenecek olursa, cami, kentin toplumsal söylemlerinin ve belki de eylemlerinin
oluşturulduğu en önemli odaklardan biridir. Aynı dine inanan kalabalıkların
öncelikle ibadet için toplandıkları ancak özellikle geleneksel toplumlarda dinin
güncel hayattaki güçlü konumuna koşut olarak ibadet dışındaki konuların tartışıldığı
ve eyleme geçildiği mekânlar olarak camilerin bu karakteri eskisi kadar baskın
olmasa da günümüzde de hala devam etmektedir. Tüm İslam coğrafyasında olduğu
gibi Türkiye'de de özellikle Cuma namazlarının ardından camiler ve yakın çevreleri
günlük hayatla ilişkili birçok politik ve ideolojik gösterilerin, protestoların mekânına
dönüşmektedir.

2.1.2

Caminin Osmanlı Ticari Hayatındaki Yeri

Kentsel mekânlar farklı insan etkinliklerine olanak sağlayan mekânların bir araya
gelmesinden oluşurlar. Bu mekânların bir aradalıkları ve birbirleriyle kurduğu
ilişkilerde,

karşılık

geldikleri

etkinliklerin

birbirleriyle

ilişkileri

belirleyici

olmaktadır. Bu ilişki düzeylerinin kültürden kültüre farklılık göstermesi karşılığını,
kentsel mekânda en küçük mekânsal birimden tüm kent morfolojisini içerecek kadar
kapsamlı ölçeklere kadar çıkabilen bir alanda bulabilir. Bu bağlamda Osmanlı
kentlerine bakıldığında, kent bölümlerinin genelde barınma, ekonomik etkinlikler ve
dini-kültürel etkinlikler olmak üzere üç ana işlevsel gruba bağlı bina komplekslerine
ayrıldığını görmek mümkündür. Barınma etkinliğinin mekânsal karşılığı olan konut
bölgesi, yani mahalle, özellikle Müslüman toplumlarda, istisnalar haricinde
ekonomik etkinliklerden arınmıştır (Cerasi, 1999). Bilsel bu ayrışmayı İslam
anlayışındaki özel alanın kamusal alandan ayrılması ilkesinin kent bağlamındaki
yansıması olarak görür (Bilsel, 1999). Ancak Cerasi'nin de belirttiği gibi, dini ve
kültürel etkinliklerin mekânları, barınma ve ticaret mekânlarından bu denli net bir
biçimde ayrılmaz (Cerasi, 1999). İslam kenti, Antik Yunan ve Roma pagan
kültürlerindeki akropolislere benzeyen, kent içinde dini yapıların yoğunlukta olduğu
geniş bir alana sahip değildir. İbadet mekânı olan cami ve mescidler barınma ve
ticaret etkinliklerinin gerçekleştiği mahalle ve çarşılarla iç içe olagelmiştir (Şekil
2.1).
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Şekil 2.1 Osmanlı coğrafyasında 3 temel işlevin kentsel alanlarla ilişkisi

Osmanlı dönemi İzmir'indeki gibi farklı milletlerin bir arada yaşadığı durumlarda
çarşı, bir işlev daha yüklenmektedir. İnanç sistemine bağlı olarak farklılaşan yaşam
pratikleri bu milletleri farklı geçirim düzeylerine sahip örnekler olsa da temelde
birbirinden ayrılmış mahallelerde yaşamaya itmiştir. Özel alanda bu milletlerin bir
araya gelmesi sıklıkla istenen, amaçlanan bir durum değildir. Ancak çarşı, kent
sakinlerinin bütünü için özel, onu kullanan etnik ve dini cemaat için kamusal bir
yerdir. Her millet için ve çevreden gelen köylüler için, özel olmayan ve dini alana
girmeyen, ticaretten idari uygulamalara, siyasal anlaşmazlıklardan bireysel iş
tartışmalarına kadar her tür konu çarşı mekânında hayat bulur (Cerasi, 1999). Bu
kullanım çarşıyı, farklı etnik ve dini kökene sahip kentliler arası iletişim ve rekabet
mekânı haline getirmiş ve bu iletişim ve rekabet mekânlarında ibadet yapıları, ait
oldukları milletin varlığını ve gücünü de temsil eder hale gelmişlerdir. Dolayısıyla
farklı milletlerden oluşan kentlerdeki çarşı camilerinin üstlendikleri temsiliyet,
diğerlerine göre daha vurguludur.
Camiyle çarşının ilişkisi özünde karşılıklı yarara bağlı bir nedene daha dayanır.
Ticari eylemlerin gerçekleştiği çarşılar genelde kentin büyük camilerine yakın
bölgelerinde kurulurken, anıtsal camilerin de genelde çarşı bölgesinde inşa edilmeleri
olağandır (Özkaya, 2008; Tutal, 1999). İlk padişahlardan Orhan'ın sarayının kalede
olmasına rağmen hünkar camisini kalede değil çarşıda yaptırması (Goodwin, 2012)
bu ilişkinin imparatorluğun erken dönemlerine kadar gittiğini göstermektedir. Bu
konumlanma -dini bir kurum olarak- caminin cemaat kazanmasını, dini otoritenin
kalabalıklara hitap etmesini sağlamaktadır. Diğer yandan, ticaretle uğraşan esnaf da
bu sayede ibadetlerini yerine getirmede kolaylık sağlamakla birlikte ibadet için
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bölgeye gelen Müslümanların oluşturduğu kalabalığın ticari potansiyelinden
yararlanabilmektedir. Karşılıklı çıkara dayalı bu durum, Müslümanlığın ilk
dönemlerinde dini ve siyasi bazı amaçlarla ibadetlerin toplu yapılması yönündeki
telkinlerin zamanla ticari bir boyut da kazandığını düşündürür.
Cami ve çarşı ilişkisinin farklı bir boyutu da genellikle vakıf sistemiyle kurulan ve
yaşayan camilerin gelirlerinin sıklıkla çarşılardaki vakıf mülklerinden elde edilen
gelirlerden oluşmasıdır (Cerasi, 1999). Gerçi bu ekonomik bağ mekânsal bağları
zorunlu kılmaz, zira bulundukları yerden çok uzaktaki ülkelerde vakıf mülkleri
bulunan cami örnekleri de vardır (Önkal ve Bozkurt, 1993).
Genel olarak bakıldığında ibadet mekânlarının kentin ticari hayatındaki yeri
bağlamında

İzmir

camilerinin

yukarıdaki

genel

eğilime

uygun

olduğu

değerlendirilebilir. Kalabalık bir cemaate hizmet verebilecek boyutlardaki anıtsal
çarşı camilerinin vakıf mülkleri genelde fevkani yapılarının olanaklı kıldığı zemin
kotundaki ticari mekânlardır. Bu bağlamda Cerasi'nin kurduğu cami-çarşı ilişkisinin
İzmir camileri özelinde hem ekonomik hem de mekânsal olarak geçerli olduğunu
söylemek yanlış olmaz.
2.2 Caminin Osmanlı Kentsel Mekânındaki Yeri
Camiler şüphesiz dinin günlük hayatın düzenlenmesinde önemli bir payı olmasına
bağlı olarak Osmanlı kentlerinin en önemli yapılarından biri olmuşlardır. Bununla
birlikte genel olarak camilerin yakın zamanlara kadar önceden planlanarak, bir
kentsel tasarım mantığı ile kurgulanmadığı düşünülür. Bunun nedeni "Osmanlı
döneminde yapıların formel bir kent tasarımı ile ilişkisi olmadan işlevsel bir amaç
için kurulmuş" olmasıdır (Kuban, 1982). Ancak genel olarak geçerli olan bu
yargıdan

camilerin

kentin

yapılı

çevresine

ve

siluetine

olan

etkilerinin

önemsenmediği anlamı çıkarılmamalıdır. Özellikle 16. yüzyıldaki anıtsal başkent
camilerinin yer seçimlerinde yapıların çevreleriyle ilişkisi ve kent siluetlerine
yapacakları katkının da önemsendiği bilinmektedir (Kuban, 2007). Siluete verilen bu
önemin güncel anlamda bir kentsel tasarım kararı olarak yorumlamak doğru olmasa
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da yapıların kentin imgesine olan etkilerinin özellikle anıtsal camilerde önceden
düşünüldüğü anlaşılmaktadır.
Camiler ibadet işlevlerinin yanı sıra yüklendikleri diğer sosyal, kültürel ve eğitsel
işlevleri

dolayısıyla

bünyelerinde

ve

çevrelerinde

bu

tip

etkinliklerin

gerçekleşmesine olanak sağlayacak mekânların oluşmasını da sağlamışlardır. Aslen
içe dönük yapılar olan camiler buna rağmen çevrelerinde toplumsal eylemleri
barındıran külliyeler meydana getirmişler, mektep, medrese, imaret, şifahane,
kervansaray, hamam gibi birçok yapıdan oluşan bu yapı gruplarının çekirdeklerini
oluşturmuşlardır. Külliyeler de çoğunlukla kentin çekirdekleri olmuş, çevrelerinde
başka toplanma mekânlarının gelişmesine önayak olmuşlardır (Kuban, 1982).
Özellikle büyük açık mekânlara sahip olan camiler, planlanmış büyük meydanların
yer almadığı Osmanlı kentlerinde kentlilerin kullanabilecekleri nadir kamusal açık
mekânları yaratmışlardır.
Müslüman yerleşmelerinde camilerin bir diğer mekânsal özellikleri de yerleşimin
kurulması aşamasındaki önemli rollerine bağlı olarak ortaya çıkar. Nadiren de olsa,
yukarıda da değinildiği gibi tüm kent bir cami ve saray kompleksini merkez alarak
kurulabilmektedir. Ancak genelde, mevcut kentlerin genişleme süreçlerinde yeni
mahalleler oluşturulurken cami ya da zaviye gibi mekânların bu süreçteki rolü önem
kazanmaktadır. Genellikle yeni kurulan mahallelerin de bir cami etrafında
örgütlendiği bilinmektedir13. İmamın mahallenin günlük hayatının içindeki otoriter
rolüne koşut olarak camiler de mahalle içerisinde genellikle merkezi bir konumda ve
avlu, hazire, meydan gibi yan mekânlarının da yardımıyla yakın çevresini genel
dokudan farklılaştırarak yer almışlardır.
Sonuç olarak, caminin sosyal ve ticari yaşamdaki rolüyle kentsel mekândaki yeri
birlikte değerlendirildiğinde Osmanlı kentinde ondan daha güçlü bir yapı bulmak
zordur. Çok işlevli, hatta esnek denebilecek kullanımı ve toplumsal hayata doğrudan
yansımaları olan dinle bağlantısı onu Osmanlı kentinin sosyal hayatının merkezine
oturtur.
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2.3 Osmanlı Cami Mimarisinin Ana Hatları
Anadolu'da cami geleneği dinamik bir süreçte, kökleri derinlerde Orta Asya'dan
Balkanlara kadar çeşitli kültürlerin yanı sıra, Anadolu'nun temel sosyal, ekonomik,
teknolojik ve kültürel girdilerinden etkilenerek evrimleşmiştir. Kuran da Anadolu
cami mimarisinin gelişimini erken Arap-İran geleneğinden ziyade Türk-İslam
geleneği ile Anadolu geleneklerinin sentezi bağlamında değerlendirmek gerektiğini
savunur (Kuran, 2012). Necipoğlu bu süreci farklı kültürel/politik sistemler ve
patronajlıklara bağlı olarak üç döneme ayırır. İlk dönem Selçuklu sultanlarının
iktidarda oldukları dönemdir (1077-1308). Daha sonra Türkmen beyliklerinin
dönemi (1308-1453), ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğu dönemi (1453-1923)
gelir (Necipoğlu, 2007).
İlk dönem geleneğini Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1071'de bu coğrafyayı Türk
boylarına açmasıyla başlatmak doğru olur. Her ne kadar bu tarihten önce de
Anadolu'da Türk varlığından bahsedilse de onların ibadet mekânlarına dair bir ipucu
günümüze ulaşamamıştır. Müslüman Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri bu
coğrafyada Türk-İslam yapı geleneği ile Ermeni ve Bizans geleneklerinin
karşılaşmasına yol açmış, 12. yüzyılın sonundan itibaren sultanın emrinde çalışan
Hıristiyan taşçıları ve duvar ustaları aracılığıyla kökü Orta Asya ve Ortadoğu'da olan
Türk-İslam yapı geleneği Ermeni ve Bizans gelenekleriyle melezlenmiştir (Stierlin,
2006). Bu dönemden kalan en eski yapı Konya'da bulunan ve 1220 yılında
tamamlanan Alaeddin Camisi'dir. Anadolu'da Selçuklu döneminden kalan diğer
önemli camiler Niğde Alaeddin Cami (1224), Divriği Ulucami (1228), Kayseri
Huand Hatun Camisi (1238), Afyon Ulucami (1272) ve Beyşehir Eşrefoğlu
Camisi'dir (1296).
İkinci dönem olan Anadolu Beylikleri dönemindeki cami mimarisi, İstanbul ve
Edirne camilerine kadar uzanacak bir geleneğin yolunu açmıştır. Bu süreçte çok
kubbeli veya düz damlı enine gelişen şemanın yerini kare veya kareye yakın planlı
altyapının üstünü örten yarım kubbeli kurguya bıraktığı söylenebilir. Selçuk'da
Aydınoğlu İsa Bey'in yaptırdığı İsa Bey Camisi (1375), Kütahya'da İshak Fakih ve

34

Hisarbey camileri, Manisa Ulucami (1366), Balat İlyas Bey Camisi (1404), İznik'teki
Hacı Özbek Camisi (1333) ve Yeşil Cami (1378) bu dönemin en önemli camileridir.
Osmanlı cami mimarisinin gelişmesinde Selçuklu ve Beyliklerin Anadolu
genelindeki mirası önemli rol oynar. Ancak klasik Osmanlı cami mimarisi genel
olarak başkent İstanbul'da ve Bizans mimarisinin önemli katkılarıyla şekillenmiştir
demek yanlış olmaz. Erken dönemlerde inşa edilen ve estetik, strüktürel açıdan
dönemin havasını en iyi yansıtan yapı olasılıkla Atik Sinan tarafından İstanbul'da
Fatih Sultan Mehmed için inşa edilen külliyenin camisidir. Bu yapıda Atik Sinan
devrimci bir anlayışla İstanbul'un tepelerinde cami yapma geleneğini başlatmıştır
(Necipoğlu, 2007). Camilerin kent siluetlerindeki hakim konumları bu geleneğin
sonucu olarak kısmen diğer kentlerde de varlığını hissettirecektir. Siluet etkisinin
yanı sıra, Fatih'in külliyesi için kent merkezinden ve saraydan uzakta olan bu yeri
seçmesini, Kuban burada önceden bulunan Büyük Konstantin'in mezarı ve
İustinianos'un kilisesinin olmasını hatırlatarak Bizans'a karşı bir egemenlik işareti
olarak yorumlar (Kuban, 2007). Bu seçim aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda erken
dönemlerinden beri ibadet yapılarını birincil işlevlerinin yanı sıra kentin karakterine
yaptıkları katkının göz ardı edilmediği, bununla birlikte bu yapıların birer egemenlik
simgesi olarak görüldüğüne dair bazı ipuçları verir.
İstanbul'un fethi ile birlikte Bizans mimarisiyle etkileşim içinde geçen yaklaşık
yüz yılın ardından, İmparatorluğun mimari üslubu 16. yüzyılda Mimar Sinan'la tam
karşılığını bulacak ve Şehzade Mehmed külliyesi ile başlayan anıtsal yapı grupları
gücünün zirvesindeki imparatorluğun görkemini somutlaştıracaktır (Necipoğlu,
2007). Osmanlı İmparatorluğu 16. yüzyılda, iktidarda Kanuni Sultan Süleyman,
mimaride ise Mimar Sinan'la karşılığını bulan simge isimlerin öne çıktığı en güçlü
dönemini yaşamıştır. Birçok tarihçi tarafından Osmanlı Klasik Dönemi olarak
adlandırılan bu dönemdeki atılımlar önceki ve sonraki dönemlerin bu döneme
referansla değerlendirilmesi geleneğine yol açacak kadar önemlidir (İnalcık, 2004).
İmparatorluk en geniş politik egemenlik sınırlarına varmış, ekonomik olanaklar en
üst düzeye ulaşmış, kültürel kurumlar yerleşmiş, sanat ve mimaride en belirleyici
üretimler yapılmıştır (Kuban, 2007). Bu dönem özellikle İstanbul ve çevresindeki
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Süleymaniye, Selimiye gibi anıtsal camilerle özdeşleştirilmiş ve bu alanda ulaşılan
yetkinlik, dönemin Osmanlı mimarisinin ustalık çağı oluşunun bir göstergesi olarak
kabul edilmiştir (Şekil 2.2) (Kuban, 2004; Faroqhi, 2000). Mimar Sinan'la özdeşleşen
bu yaratıcı ve üretken dönem birçok strüktür, mekân ve biçim denemelerine sahne
olacak, imparatorluğun sahip olduğu ekonomik gücün de desteğiyle farklı arayışların
başarıyla uygulandığı bir süreç olarak kayda geçecektir. Süleymaniye ve Selimiye
gibi mimarlık tarihi açısından önemli yapılar bu arayışın klasikleşmiş eserleridir. Bu
dönemde camilerin ibadet işlevine uygunluğunun yanı sıra kentliler tarafından
algılarının da önemsendiği, Mimar Sinan'ın ağzından aktarılan şu satırlardan
anlaşılmaktadır:
"Ol eskiden bina olunan Üç-şerefeli bir kule gibidir. Ama bunun (Selimiye)
minareleri hem nazik hem üçer yollu olmakla (tasarımının) gayet müşkül olduğu
ukalaya malumdur." (Kuban, 2007)

Şekil 2.2 Solda Süleymaniye ve sağda Selimiye camileri (Cansever, 2010, 146; Kuban, 2007)

17. yüzyıla gelindiğinde ise uzun savaşlar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun
Avrupa devletleri karşısında gücünü kaybederek düşüşe geçmesi (İnalcık, 2004), İran
savaşları ve Anadolu'daki Celali isyanlarının etkisiyle yapı etkinliği bir önceki
yüzyıla göre oldukça azalmış, başkentteki anıtsal yapıların tamamlanmaları uzun
süreler almaya başlamıştır14 (Kuban, 2004; Kuban, 2007). Sinan'la zirvesine ulaşan
Osmanlı klasik mimarlığı 17. ve 18. yüzyılda da etkisini sürdürecek, ancak bu
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dönemde bu kurguların aşılmasından çok tekrarları görülecektir. Bununla birlikte 17.
yüzyılda Osmanlı mimarlığı hala İstanbul'da, Haliç'in Boğaz'a açıldığı noktada, ticari
bölgenin merkezinde inşa edilen Yeni Cami (1597-1663) ve sarayın önündeki
Atmeydanı'nda inşa edilen Sultanahmet Camisi (1609-1617) gibi selatin camileriyle
bir önceki yüzyılın etkisini sürdürmeye çalışmaktadır (Şekil 2.3).

Şekil 2.3 17. yüzyılda İstanbul'da inşa edilen en önemli camiler olan Sultanahmet Camisi (solda) ve
Yeni Cami (sağda) (Kuban, 2007, 362).

Bu dönemin büyük boyutlu dini yapılarının tamamını oluşturan (Kuban, 2004) bu
iki caminin de bir önceki yüzyılda inşa edilen Şehzade Camisinin, merkezi kubbenin
dört yöne yarım kubbelerle açılan kurgusunu tekrar etmesi, Osmanlı cami
mimarisinin 16. yüzyılda eriştiği düzeyin aşılması değil sürdürülmesi yönündeki
çabaların ipuçları olarak değerlendirilebilir. Ayrıca 17. yüzyıldaki anıtsal yapılara
ayrılan kaynağın azaldığı, bir önceki dönemde sıklıkla karşılaşılan durumun aksine,
Sultan Ahmet Camisi için imparatorluğun uzak köşelerinden yapı elemanı getirme
çabalarına girilmemesinden çıkarsanabilir (Faroqhi, 2004). Yine bu dönemde
strüktür sisteminde 16. yüzyılın atılgan davranışlarına rastlanmaması (Ödekan,
2011), kaynakların daha önceki dönemlere göre kısıtlı olmasının bir göstergesi olarak
yorumlanabilir.

37

18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğunun genel görünümüne, askeri,
politik ve ekonomik alanlarda gittikçe gerileyen perspektif ve dejenere olmuş
eskiyle, onun yerine getirilmek istenen yeniliklerin çatışması hakimdir (Kuban,
2007). Ekonomik gerileme kendisini başkent ve yakın çevresi de dahil olmak üzere
17. yüzyılda başlayan anıtsal yapı inşaatlarındaki azalmanın devamı olarak hissettirir.
Yüzyılın ilk yarısındaki, imparatorluğu eski güç ve ihtişamına yeniden kavuşturma
çabası olarak da yorumlanabilecek Lale Devri ve ikinci yarısındaki Avrupa kökenli
Barok, Rokoko üsluplarına ait yapı eleman ve detaylarının mimari repertuara
girmeleri önemli yeniliklerdir. 18. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Lale Devri,
kendine özgü bezeme diliyle dönemin mimarlığı üzerinde izlerini bırakmıştır.
Özellikle çeşme ve sebillerde izlenen bu dönemin mimariye başlıca etkisi, klasik çini
ve kumaş desenlerinde mevcut olan çiçek motiflerinin taşa aktarılması olmuştur
(Kuban, 2007). Roux genel olarak 18. yüzyılı, Avrupa etkisinin arttığı, bu etkinin
özümsendiği ve bu etkinin Osmanlı mimarlığının çok ihtiyacı olan bir yenileşme
hareketinin başladığı dönem olarak görür ve artan teknik bilgilerin de desteğiyle yeni
biçimlerin denendiği bir dönem olarak değerlendirir (Roux, 2011).
Roux'un yenilikler bağlamındaki genel değerlendirmesinin cami mimarisindeki
karşılığı sınırlıdır. Ödekan, 18. yüzyıl cami mimarisinde kimi eylem alanlarında
işlevsel gereksinmelerle uygulanan belirli oynamalar dışında, genel planlama
ilkesinde ve strüktür sisteminde yeni yaratıdan söz edilemeyeceğini savunur. Ona
göre, biçimsel olarak 17. yüzyılda vezir ve paşa camilerinde uygulanan kubbeyle
örtülü tek hacim, 18. yüzyılda sultan camilerinin de ana şemasını oluşturmaya başlar
ve böylece, cami mimarisinin gelişimi kubbeyle örtülü tek hacim doğrultusunda
ilerler (Ödekan, 2011). Bu süreçte genel yönelime koşut olarak Avrupa Mimarisi'nin
Barok ve Rokoko üsluplarına ait öğeler de geleneksel öze yeni kılıf olarak cami
mimarisine katılmıştır (Ödekan, 2011, Necipoğlu, 2008).
Üslup zenginliğinin yaşandığı bu dönemde klasik dönemden farklı olarak
camilerin boyutlarından ziyade biçim ve bezemelerinin ön plana çıktığını söylemek
yanlış olmaz. Nitekim geç dönemlerde klasik dönem külliyelerinin boyutlarına
yaklaşan bir yapı kompleksine veya camiye nadiren rastlanırken klasik cephelerin
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sade ve tektonik yüzeylerinin yerini kimi zaman bir dantel inceliğine varacak kadar
işlenmiş cepheler alır.
Osmanlı İmparatorluğu için siyasi, askeri ve ekonomik olarak önemli olaylara
sahne olan 19. yüzyıl mimari bağlamında da farklı yönelimlerin olduğu bir dönemdir.
Bu bağlamda özellikle başkentteki cami mimarisindeki en önemli gelişme, dünyevi
iktidarın cami mimarisine mekânsal ve kütlesel olarak daha görünür bir biçimde
katılmasıdır. Öyle ki cami kütlesi artık ibadet hacmi ve hünkar mahfili, haremlik,
konut odaları, askeri erkan, saray muhafızları için ayrılan ek yapı olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır (Ödekan, 2011). Kuban bu gelişmeyi, yeni bir dünya
görüşünün giderek dinsel içeriği dışlamasına bağlı olarak öne çıkan törensel niteliğin
cami tasarımında birincil önem kazanması olarak tarif eder. Ona göre hünkar
kasrının cami ile bütünleşmesi ve alan olarak camiyi geçmesi, dinin simgeselliğinin
sultanın simgeselliğinin arkasında kalmasının dolaylı bir göstergesidir (Kuban,
2007). Ödekan’a göre bu yüzyılda ibadet hacminin mekânsal kurgusunda ise önemli
bir değişiklik görülmezken, mimari ve bezemede 18. yüzyılın Barok eğilimlerine 19.
yüzyılda neo-klasik ve neo-İslam öğeler de katılır (Şekil 2.4) (Ödekan, 2011).

Şekil 2.4 19. yüzyılda inşa edilmiş İstanbul camilerinden örnekler. (Kuban, 2007) Soldan sağa:
Dolmabahçe Camisi (Garabet Balyan, 1852/3), Ortaköy Camisi (Nikogos Balyan,1853), Pertevniyal
Valide Camisi (Pietro Montani ya da Agop Balyan, 1871)

Sonuç olarak, özetlenecek olursa Anadolu'da cami mimarisi, iklimsel, ekonomik
ve sosyo-kültürel etkenlerin yanı sıra köklerinde bulunan Orta Asya kültürünün,
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Emeviler, Abbasiler gibi Ortadoğu kültürleri ile Ermeni ve Bizans mirasının
buluştuğu coğrafyada, 9 yüzyılı aşkın bir süreç içerisinde şekillenmiştir. Biçimsel
olarak15. yüzyıla kadar genel eğilim, yapı teknolojisine bağlı olarak harim mekânını
oluşturan masif altyapıların taşıdığı, düz damlı-mihrap önü kubbeli ya da çok kubbeli
örtülerle kütlenin oluşturulması yönündedir. Yine strüktürel nedenlerle çok ayaklı
örneklere de bu dönemde rastlanır. Ancak 15. yüzyılla birlikte mihrap önü kubbesi
genişleyerek tüm mekâna hakim olmaya başlar ve gittikçe merkezileşen mekânın
belirleyicisi olur.
İstanbul'un fethinin ardından kentteki Bizans ibadet yapılarının gösterişi ve kente
kattıkları ile karşılaşan Fatih Sultan Mehmet'in rekabetçi bir tavırla kendi adına
yaptırdığı Fatih Camisi ile birlikte Osmanlı cami mimarisi yeni bir sürece girer.
Mimar Sinan'la simgeleşen 16. yüzyılda strüktür bilgisinin gelişmesiyle hafifleyen ve
saydamlaşan ana kütlenin kubbe ve yarım kubbelerle örtülmesiyle Osmanlı klasik
cami mimarisinin zirvesine ulaşılır. Büyük, tek kubbe 16. yüzyıldan itibaren
neredeyse bir amaç ve standart haline gelir. Kubbenin iç mekândaki etkisi ile birlikte
kütle plastiğine katkısı artık Osmanlı cami mimarisinin genel karakteri haline
gelecektir. Gelişen strüktür bilgisiyle harim mekânının duvarları da masiflikten
kurtularak iç mekânın ışık alması ve cephelerin hareketlenmesini beraberinde getirir
(Şekil 2.5).
16. yüzyılda klasik dönemine ulaşan cami mimarisi sonraki dönemlerde
planimetrik anlamda köklü değişikliklere uğramadan ancak çoğunlukla Avrupa
kaynaklı akımların da etkisinde kalarak özellikle beden duvarlarında yer alan güçlü
bezemelerle zenginleşen mimari anlayışla 20. yüzyıla kadar gelir. Bu süreçte yapısal
en önemli gelişim, klasik dönemde genelde eğrisel örtülerin kompozisyonu olarak
kurgulanan üst örtünün sonraki dönemlerde sadeleşerek tek bir kubbeyle
kurulmasıdır. Başka bir deyişle, klasik dönemde ana kubbenin merkeziliği
korunmakla birlikte yarım kubbe, tonoz, yan ve köşe kubbeler gibi elemanlarla
oluşturulan üst örtülerin yerini gittikçe mekânın tek bir kubbeyle örtülmesi
eğiliminin almasıdır. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa merkezli
üslupların Osmanlı Mimarisi'ne girmesiyle yeni kütle ve bezeme kurguları söz
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konusu olmaya başlamış ve bu süreç 20. yüzyılın başında Neoklasik'ten Neobarok'a
birçok farklı üsluptaki caminin tüm Anadolu'da yaygın bir şekilde inşa edildiği bir
ortam yaratmıştır.

Şekil 2.5 7. yüzyıldan 17. yüzyıla cami mimarisinde kubbenin evrimi (Kuban, 1975) 1- Medine,
Harem-i Şerif (7. yy.) 2- Samarra, C. (9. yy.) 3- Kahire, Amr C. (7. yy.) 4- Kahire, İbn-i Tolun C. (9.
yy.) 5- Sivas, Ulucami (12. yy.) 6- Kayseri, Ulucami (12. yy.) 7- Amasya, Burmalı Minare C. (13. yy.)
8- Bursa, Alaüd-din Paşa C. (14. yy.) 9- Bursa, Orhan Bey C. (14. yy.) 10- İstanbul, Atik Ali Paşa C.
(15. yy.) 11- İstanbul, İbrahim Paşa C. (15. yy.) 12- İstanbul, II. Bayezid C. (16. yy.) 13- İstanbul,
Sultan Selim C. (16. yy.) 14- İstanbul, Üsküdar Mihrimah C. (16. yy.) 15- İstanbul, Süleymaniye C.
(16. yy.) 16- Edirne, Selimiye Camisi (16. yy.)

Son olarak, bu okumaların taşra ve özellikle İzmir bağlamında hangi oranda
karşılık buldukları gözden kaçırılmaması gereken bir konudur. Zira İmparatorluğun
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yönetim merkezi olan ve diğer kentlerden ayrıcalıklı durumdaki İstanbul'da
gerçekleşen mimari üretim ve eğilimlerin eşzamanlı olarak tüm taşraya yansıdığını
düşünmek yanıltıcı olabilir. Bu nedenle üçüncü ve dördüncü bölümlerde 17.
yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan süreçte İzmir'deki sosyo-ekonomik ve mimari
gelişmeler ile cami mimarisine dair bilgilerin aktarılmasının ardından, sonuç
kısmında kentteki cami mimarisinin başkentteki eğilimlerle ilişkisini sorgulayan bir
değerlendirme yapılacaktır.
2.4 Osmanlı Camilerinin Sınıflandırılmaları
Osmanlı dönemi camileri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde camilerin
farklı özelliklerine göre gruplanarak sınıflandırıldıkları görülmektedir. Bunlardan en
yaygını, kronolojik bir yaklaşımla camilerin, Erken Dönem, Klasik Dönem ve Geç
Dönem camileri olarak üç gruba ayrılarak incelenmesidir. Bu yaklaşımın farklı bir
örneğini, camileri "Selçuklu Dönemi" (1077-1308), "Türkmen Beylikleri Dönemi"
(1308-1453) ve "Osmanlı Dönemi" (1453-1923) olarak üç dönemde inceleyen Gülru
Necipoğlu verir (Necipoğlu, 2007). Bir diğer gruplama da caminin yapılması için
gereken kaynağı sağlayan kişinin kimliğine göre, Selatin Camileri, yani saltanat
mensuplarının yaptırdığı camiler ve diğerleri olarak yapılmaktadır. Ancak bu
gruplama sadece, saltanat mensuplarının yaptırdığı önemli sayıda cami bulunan
İstanbul'da ve kısmen daha eski başkentlerde anlamlı olmakta diğer kentlerdeyse
kullanılamamaktadır.
Bu gibi genel sınıflandırmaların yanı sıra Osmanlı dönemi camilerini konu alan
bazı çalışmalar ise, yapıların ele alınan konu bağlamında anlaşılmalarını
kolaylaştıracak

sınıflandırma

Söylemezoğlu'nun

yaptığı

önerileri

sınıflandırma

sunmuştur.
verilebilir.

Örnek

olarak,

Söylemezoğlu

Kemali
Osmanlı

camilerini "Zulla Tipi Çok Direkli veya Ayaklı Büyük Camiler", "Tek Kubbeli
Camiler", "İkili Fonksiyonlu Camiler" ve "Monümental Camiler" olmak üzere dört
grupta inceler (Söylemezoğlu, 1954). Bu sınıflandırmada strüktürel sistem, örtü
sistemi, işlevsellik ve algısal özelliklerin esas alındığı anlaşılmaktadır.
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Kuran ise erken dönem camilerini ele alan çalışmasında camileri genel kütle
biçimlenmeleri ve mekân kurgularına göre göre "Tek Üniteli", "Çok Üniteli" ve
"Çapraz Mihverli15" olmak üzere üç farklı gruba ayırır (Kuran, 1964). Kuran bir
başka çalışmasında 14. yüzyılda İznik ve Bursa'da inşa edilen camilerin üç ana grup
altında toplanabileceğini iddia eder. İlk grup, kare ya da kareye yakın bir harim
mekânına eklenen üç açıklıklı ve minareli kurgudaki yapılardan oluşur. İkinci grup,
geniş iç mekânın üst yapının taşınabilmesi için gerekli olan sütunlarla bölündüğü ulu
camilerden oluşmaktadır. Son grup ise "Bursa tipi" olarak adlandırılan ve medrese
planlarını hatırlatan camileri kapsar (Kuran, 2012).
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BÖLÜM ÜÇ
17. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA ĠZMĠR'DEKĠ MÜSLÜMAN CEMAATĠN
SOSYO-EKONOMĠK VE MEKÂNSAL KONUMUNDAKĠ DEĞĠġĠMLER
Bu bölümde, ikinci bölümde ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılan, camilerin
mimarileri ile kentsel mekân ve toplumsal yapıdaki yerlerinin ardından söz konusu
yapıları İzmir özelinde irdelemek ve toplumsal yapıyla ilişkilerini belirleyebilmek
için onları inşa eden cemaatin üç yüzyıllık süreçteki sosyo-ekonomik olanakları
aktarılmaya çalışılacaktır. Üç yüzyıllık süre içerisinde bu olanakların izlenmesinde
üç temel değişken kullanılacaktır. Bunlardan ilki Müslümanların kent nüfusundaki
oranları, ikincisi kentin ticari hayatındaki varlıkları ve aldıkları pay, üçüncüsü ise
kentsel mekândaki temsiliyetleridir. Çözümlemeler genel Osmanlı çalışmalarındaki
eğilimlere koşut olarak yüzyıllık dönemler halinde kurgulanmıştır. Ayrıca özellikle
17. ve 18. yüzyıllara tarihlenen birçok yapının inşa tarihine dair önerilerin bugünkü
bilgilerle ancak on yılları kapsayan tahminler biçiminde olması, daha keskin bir
dönemlemeyi güçleştirmektedir.
17. Yüzyılda Ġzmir'deki Müslüman Cemaatin Sosyo-Ekonomik ve

3.1

Mekânsal Konumu

3.1.1

Kentin Nüfusu ve Müslüman Cemaatin Demografik Konumu

İzmir'in, sağlıklı bir nüfus sayımının yapılmadığı ya da günümüze aktarılamadığı
17. yüzyıldaki demografik durumuna ilişkin tespitlerin iki temel kaynağı
araştırmacıların dönemin nüfus hareketlerine ilişkin çalışmaları ile gezginlerin
aktarımlarıdır. Ancak bu aktarım ve tahminlerin hiç biri sağlıklı bir nüfus sayımına
dayanmadığı için her zaman tartışmaya ve yoruma açıktır. Ayrıca gezginlerin her
zaman net rakamlar vermeyip toplulukların nüfuslarını “az sayıda”, “çok sayıda” gibi
muğlak ifadelerle nitelendirmeleri de kesin bir çıkarsamalar yapmayı güçleştiren bir
diğer etkendir. Bunun yanı sıra aktarımlarında göz ardı edilemeyecek çelişkiler ve
tutarsızlıklar bulunması, seyahatnamelerin bu konudaki güvenilirliklerini azaltır.
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Osmanlı İmparatorluğu dahilinde, 16. yüzyıl sonundan başlayarak 17. yüzyıl
boyunca kırdan kente doğru önemli nüfus hareketleri yaşanmıştır. Bu durum, tek bir
etkenden ziyade birbiriyle ilişkili birçok etkene bağlı olarak gerçekleşmiş gibi
görünmekle birlikte araştırmacılar siyasi ve ekonomik yapıdaki gelişmelerin başat
etkenler olduğunu vurgularlar.
Aktüre, "Özellikle merkezi kontrolün zayıfladığı, mütesellimlik kurumunun
ortaya çıktığı ve savaş giderlerinin çok arttığı 17. yüzyıldan sonra, (...) tarımsal
üretimden alınan devlet payının yükseltilmesi (...) yüksek vergilerden güç duruma
düşen reayanın topraklarını bırakarak vergilerin daha düşük olduğu şehirlere
sığındığını" vurgular. Ayrıca 17. yüzyılda devletin konar-göçer halkı yerleşik hale
getirme çabaları ile Celali isyanları16 dolayısıyla kırsal alanın güvenliğinin
kalmaması da bu göçü güçlendiren diğer nedenlerdir (Aktüre, 2975, 101, Cerasi,
1999).
16. ve 17. yüzyılda imparatorluk genelindeki kırdan kente doğru olan bu genel
yönelimin İzmir nüfusunda da artışa neden olmasını beklemek yanlış olmaz. Bunun
yanı sıra aynı yüzyılda İzmir kendi iç dinamikleri ile bir çekim merkezine dönüşmüş,
özellikle ticari açıdan cazip hale gelmiş gibi görünmektedir. Kütükoğlu, 16. yüzyılın
son çeyreğine girerken yaklaşık 50 yıllık bir zaman diliminde kentteki Müslüman
nüfusun %118, gayrimüslim nüfusun ise %156 oranında arttığını ve bu artışa, büyük
oranda, Müslümanların kırsaldan, gayrimüslimlerin ise Sakız adasından kente
göçmelerin neden olduğunu ileri sürer (Kütükoğlu, 2001). Sakız Adası’ndaki
konsoloslukların İzmir’e taşınması da bu döneme rastlar. 17. yüzyılda da kentin
gelişen liman ticaretine bağlı olarak artan ticari potansiyeli ve göreli özerkliği farklı
etnik ve kültürel geri plana sahip toplulukları kente çekmeye devam etmiştir. Bu
dönemde İzmir'e Manisa, Aydın, Kuşadası, Çeşme ve Menemen gibi Batı Anadolu
kasabalarından gelen Müslümanların yanı sıra İsfahan, Halep, Bursa'dan Ermenilerin,
Sakız ve diğer Ege adalarından Rumların, Osmanlı toprakları ile İber Yarımadası,
İtalya ve diğer Hıristiyan bölgelerden Yahudi, Felemenk, İngiliz, Fransız ve
Venediklilerin geldiği bilinmektedir (Goffman, 2000). Tüm bu bilgi ve yorumlardan
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17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki genel eğilime koşut olarak İzmir kentinin
nüfusunun da arttığı izlenimi edinilmektedir.
Küçük bir kasaba karakterindeki 15 ve 16. yüzyıl İzmiri, 17. yüzyıldaki hızlı
gelişmesine koşut olarak birçok Avrupalı gezginin güzergahında yer alan kozmopolit
ve çekici bir kente dönüşmüştür. Bu gelişme kentin gezginlerin seyahatnamelerine
girmesine ve birinci elden tanıklıkların günümüze aktarılmasına yol açtığı için
önemlidir. Kentin günlük hayatına dair bilgilerin yanı sıra nüfusuna, ekonomisine ve
yapılı çevresine dair çeşitli derinliklerdeki bilgilere bu seyahatnamelerden erişmek
mümkündür. Ancak gezginlerin bilgi toplama yöntemlerinin ne derece sağlıklı
olduğu her zaman tartışmalıdır. Bu nedenle bu kaynaklardan edinilen bilgiler de belli
bir ihtiyatla kullanılmalıdır. Aşağıda seyahatnamelerinde kentin nüfusu hakkında
sayısal tahminlerde bulunmuş 17. yüzyıl Avrupalı gezginlerinin aktarımları
sıralanmıştır:
Tablo 3.1 17. yüzyıl İzmir nüfusuna dair dönem aktarımları

Gezgin

Tarih Müslüman

Rum

Ermeni

Yahudi

Avrupalı

T.

Tavernier17

1631 60.000

15.000 8.000

6-7.000

Az Sayıda

90.000

D'Arvieux18

1653 60.000

-

7-8.000

-

90.000

Spon19

1675 30.000

10.000 -

12-15.000

-

55.000

Lebruyn20

1678 -

-

-

-

-

80.000

Dapper21

1681 30000

9-10000

-

12-15.000 Çok Sayıda

Careri22

1693 -

-

-

-

-

50.000

Motraye23

1699 12-14.000

8.000

400

1.500

200

24.000

-
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-

Şekil 3.1 Dönem aktarımlarına göre 17. yüzyılda İzmir nüfusunun seyri

Yukarıda da değinildiği gibi, gezginlerin aktardığı rakamların gerçeği ne derecede
yansıttığı önemli bir tartışma konusudur. Bu rakamlar esas alınarak oluşturulan
grafikteki hareketler, göçler ve afetlerle açıklanamayacak kadar serttir (Şekil 3.1).
Baykara özellikle Tavernier ve D'Arvieux'un tahminlerini abartılı olduğunu belirtir
(Baykara, 1974). Kütükoğlu da nüfusun gezginlerin verdiği rakamların çok altında
olması gerektiğini iddia eder (Kütükoğlu, 2001). Rakamlar kendi içinde
değerlendirildiğinde Tavernier, D'Arvieux ve Lebruyn'un verdiği rakamların
birbirine yakın olduğu, Spon'un verdiği rakamın ise bu düzeyin çok altında olduğu
görünmektedir. Yine yüzyılın son on yılına dair Careri ve Motraye'nin verdiği
rakamlar nüfusun çok hızlı bir biçimde azaldığı izlenimini vermektedir. Tarihinin en
yıkıcı depremlerinden biri olan 168824 depremi ile birlikte nüfusun önemli bir
kısmının öldüğü ya da kenti terk ettiği tahminine dayanarak aşağı doğru sert bir
düşüş beklense de 1693-99 arasındaki dönemde daha da ivmeli bir biçimde düşmeye
devam etmesi gerçekçi değildir. Tersine hızlı bir toparlanma sürecine giren kentte bu
dönemde nüfusun yavaş yavaş arttığını, ya da hiç değilse azalmadığını tahmin etmek
daha yerinde olur. Zira 1702 yılında kentte bulunan gezgin Tournefort kentin hızlı bir
şekilde depremin yaralarını sardığı izlenimini veren bilgiler aktarır25.
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17. yüzyıla ait önemli bir nüfus verisi de 1659 tarihli avarız defterlerindeki nefer
sayılarıdır. Defterde 15 Müslüman mahallesinde 1320 nefer kaydedilmiştir. Bunların
hepsi hane reisi olarak kabul edilirse Müslüman nüfusunun 6600 civarında olduğu
tahmin edilebilir. Rumlar 301, Yahudiler 271, Ermeniler ise 61 neferden ibarettir.
Aynı oranla bu rakamlar da sırasıyla yaklaşık 1500, 1350 ve 300 nüfusa karşılık
gelir. Yani Avarız Defteri'ne göre 1659 yılında İzmir'in nüfusu 10000 civarındadır
(Kütükoğlu, 2001). Ancak bu rakamla 17. yüzyılda İzmir'de bulunan gezginlerin
verdiği rakamlar arasında çok büyük farklar vardır. Bu farkın bir kısmı olasılıkla
vergi mükellefi olmamak için deftere yazılmamayı başarmış tebaadan kaynaklansa
da asıl neden gezginlerin nüfus tahmininde bulunurken abartmaya meyilli
olmalarıdır.
Sonuç olarak araştırmacıların 17. yüzyılda İzmir kent merkezine doğru yakın ve
uzak çevreden ciddi bir insan akışı olduğu ve kentin nüfusunun önemli miktarda
arttığına dair görüşleriyle, gezginlerin yüzyılın ilk yarısı için 90 bin olan ve nüfusun
sonunda 20 binlere düştüğünü gösteren tahminleri çelişkili görünmektedir. 16.
yüzyılda neredeyse bir köy görünümünde olan İzmir'in 1730 yılına gelindiğinde
90.000 nüfusa sahip olması oldukça zayıf bir olasılık gibi görünmektedir. Avarız
Defteri'ndeki kayıtlarla birlikte düşünüldüğünde gezginlerin tahminlerinin oldukça
abartılı ve tutarsız olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 17. yüzyılda kentin demografik
durumunu tariflemek için kesin ve güvenilir veriler olmamakla birlikte,
araştırmacıların İzmir'in nüfusunun 17. yüzyıl boyunca -1688 depremi ya da salgın
hastalıklar gibi sert nüfus azalmaları istisna kabul edilerek- arttığı yönündeki
varsayımları gerçekçi görünmektedir. Özellikle mahalle sayılarındaki artışlar ve 4.
Bölümde tartışılacak olan yapı etkinliklerindeki artışlar bu varsayımları doğrular
niteliktedir.
Gezginlerin 17. yüzyılda İzmir nüfusuna dair verdikleri rakamlar tartışmalı olsa
da hepsindeki ortak özellik, Müslüman nüfusun en kalabalık nüfusa sahip ikinci
cemaat olan Rumlardan her zaman iki ila dört kat fazla olduğudur. Bu durum
mahalle sayılarındaki farktan da okunabilmektedir. 1528 yılında 4 Müslüman
mahallesine karşın sadece 1 gayrimüslim mahallesi olması, 17. yüzyılın ortasına
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gelindiğinde ise Müslümanlara ait mahallelerin sayısı 15'e çıkarken gayrimüslim
mahallelerindeki artışın daha düşük ivmeli olması Müslüman nüfusun baskınlığını
destekler niteliktedir. Bu veriler ışığında 17. yüzyılda, Müslüman cemaatin İzmir'in
en kalabalık cemaati olduğunu ve mahalle sayısındaki artışın da gösterdiği gibi
olasılıkla bir önceki bölümde açıklanan gelişmelere koşut olarak Müslüman
nüfusunun 17. yüzyıl boyunca artma eğilimde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

3.1.2

Kentteki Ticari Hayat ve Müslüman Cemaatin Ekonomik Konumu

İzmir'de 17. yüzyıldaki nüfus artışının en önemli nedenlerinden biri kentin artan
ticari potansiyeli gibi görünmektedir. Araştırmacılar bu ticari atılımı açıklamak
üzere, olasılıkla hepsinin belli bir oranda etkisinin olduğu, birbiriyle bağlantılı birçok
neden ortaya atmışlardır.
Öncelikle İzmir'le başkent arasındaki ticari ilişkinin niteliğindeki değişim önemli
bir kırılmadır. 17. yüzyıldan önceki İzmir ticareti büyük oranda başkentin yiyecek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillenmiştir. Bu dönemde ürünlerin ihraç edilmesi
yasaktı ya da en azından sıkı denetim altında gerçekleşebilmekteydi. Ayrıca İzmir'de
yaşanacak bir kentsel gelişmenin başkente giden gıda malzemesine talip olacak
rakipler yaratması olasılığına karşı bu tür bir gelişimin önü Osmanlı yetkilileri
tarafından kesiliyordu (Faroqhi, 2010). Bu dönemde izin verilen ve Osmanlı tacirler
tarafından gerçekleştirilen ticaret, büyük oranda İstanbullu tacirlerin kontrolü
altındaydı ve bu tacirlerin zaman zaman kendilerine ciddi birer rakip haline
gelebilecek taşra tacirlerini kısıtlayacak müdahalelerde bulunmaları 17. yüzyılda
Anadolu

liman

kentlerinin

gelişememesinin

önemli

nedenlerinden

birini

oluşturmaktadır (Faroqhi, 2004). Goffman, Osmanlı merkezi otoritesinin taşradaki
hakimiyetinin zayıflamasıyla bu düzenin sarsıldığını ve İzmir gibi liman kentlerinde
uluslararası ticaretin gelişmesi için gereken ortamın oluşması yolundaki ilk
motivasyonun sağlandığını belirtir. Faroqhi bu esnemenin yani merkezi otoritenin
yabancı ticarete ve tacirlere daha ılımlı yaklaşmasının gerisinde 17. yüzyılda
Osmanlı maliyesindeki artan gümüş ihtiyacının payı olduğunu vurgular (Faroqhi,
2010). Böylece Osmanlı devlet maliyesince yürütülen merkeziyetçi ve katı iktisadi
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sistemin çözülmesiyle İzmir'in ticari kararlarını daha rahat almasına olanak sağlayan
bir atmosfer oluşmuş, bu ortamda diğer gelişmelerin de etkisiyle imparatorluk
dahilindeki limanlara mal sevkiyatının yerini yavaş yavaş Avrupa ülkeleriyle yapılan
ticaret almaya başlamıştır26. Bu ticaretin kente kattığı zenginlik kentlilerin geçim
kaynaklarını yeniden şekillendirmiş, 16. yüzyıldaki tarım ve küçük ticaretin yerini
Avrupa-Asya ticaretinde aracı konumda olmanın getirdiği yeni iş olanakları almıştır
(Goffman, 2000).
Kentin ticari potansiyelindeki hızlı artışının bir diğer nedeni İran'dan başlayan
ipek yolu rotasının değişmesidir. Baykara bu değişikliğe 1588-1628 Türk-İran
savaşlarının etkisiyle ticaret yollarının güvenliğinin azalması ve Halep'teki paşaların
ticaretten yüksek vergiler almalarının neden olduğunu ve sürecin Halep kentinin ipek
ticaretindeki önemini İzmir lehine kaybetmesiyle sonuçlandığını iddia eder27. Ayrıca
daha önce Bursa'da toplanan ve oradan Çeşme yoluyla Sakız'a nakledilen ipeklerin
İzmir'de toplanmaya başlaması da İzmir'in gelişmesi için uygun ortamın oluşmasına
katkıda bulunmuştur. (Baykara, 1974). Aynı tezi savunan Kasaba ve Faroqhi de
İzmir'in yükselişini başlatan ilk hareketin 16. yüzyılın sonunda Halep'in Avrupa ile
Asya arasındaki önemini yitirmesi olduğunu iddia eder. Böylece Halep ve Bursa'nın
silikleşmesi pahasına İzmir önemli bir transit noktasına dönüşmüştür (Kasaba, 1994,
4; Faroqhi, 1984, 120, Faroqhi, 2004). Benzer şekilde Frangakis de İranlı ipek
kervanlarının Halep'ten geçen rotalarının değiştirilmesinin, İzmir'in 1630 tarihinden
itibaren ivme kazanan ticari yükselişinin en önemli kaynağı olduğu kanısındadır.
Bunun yanı sıra 17. yüzyılın ortasına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun İzmir'i
uluslararası ticarette Batı Anadolu'daki tek liman olmasını amaçlayan bir politika
belirlemesinin bu atılımdaki payı da yine aynı araştırmacı tarafından vurgulanır
(Frangakis-Syrett, 2006). Bu politikalara Balat (Palatia-Milet) ve Ayasoluk gibi bazı
başka Ege limanlarının ırmakların taşıdığı alüvyonlarla dolarak işlevlerini
kaybetmeleri ve potansiyellerini İzmir'e devretmeleri de eklenince (Faroqhi, 2004)
İzmir'in Batı Anadolu'nun en önemli limanı konumuna yükselmesi beklenmedik bir
gelişme olarak değerlendirilemez.
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Bu bağlamda diğer bir gelişme ise 16. yüzyıl sonlarında Sakız'daki Osmanlı
idarecilerinin, buradaki tacirleri Anadolu kıyısında yeni yerler aramaya zorlayacak
tutumları olmuştur. Bu tacirler askeri bir önemi olmamasına bağlı olarak sağladığı
serbestliği ve canlanmaya başlayan ticari hayatını göz önünde tutarak kendilerine üs
olarak İzmir'e seçmeleri ile Sakız ve İzmir'in gümrük gelişmelerindeki değişimler de
bu süreçte ticaret hacminin İzmir'e doğru kayışını belgeler28. Tacirlerin ardından 17.
yüzyılın başlarından itibaren Sakız Adası'ndaki konsolosluklar da İzmir'e taşınmaya
başlamışlardır29 (Baykara, 1974). Uzun zaman Sakız adasında odaklanmış olan
uluslararası ticaretin bu adanın Osmanlı topraklarına katılmasından sonra İzmir'i
merkez seçmesi, "Levant Company"nin de ticari ilişkileri için üs olarak İzmir'i
seçmesine neden olmuştur.30 (Bilsel, 1999). Bu gelişmeler İzmir kentinin ticari
yükselişine ivme katarken özellikle konsolosların kente gelişi ileriki yüzyıllarda daha
net olarak görülebileceği gibi kentin siyasi tarihi açısından da önemli bir kırılma
olmuştur.
İzmir'in tercih edilmesinin bir başka nedeni de, dezavantaj olarak görünse de
aslında tacirlerini işini kolaylaştıracak biçimde, neredeyse 17. yüzyılın ortasına kadar
basit bir kaza görünümünde olmasıdır. Bu dönemde bölgede paşa bulunmamaktadır.
18. yüzyıl boyunca bile İzmir'deki en güçlü ve etkili ayan, İzmir'in mülki olarak
sahibi konumundaki Valide Sultan adına devlet hazinesinin kontrolünden sorumlu ve
aynı zamanda Manisa mütesellimi de olan Karaosmanoğlu ailesinin reisidir.
Manisa'da oturan mütesellimin ardından kadı da İzmir'deki en yüksek Müslüman
otoriteyi temsil etmektedir (Frangakis-Syrett, 2006).

Bu durum, kentte üst

mevkilerde Osmanlı görevlilerinin bulunmasını engellemiş ve ticaretin tarafların
işlerine gelecek şekilde düzenlenmesini sağlayacak ortamı oluşturmuş gibi
görünmektedir (Faroqhi, 2004). Osmanlı'nın kentte güçlü bir siyasi otorite
bulundurmaması süreç içinde konsolosların kentin ve ticaretin yönetiminde gittikçe
daha etkin hale gelmelerine neden olurken temsil ettikleri milletlere mensup kişilerin
ekonomik alandaki çıkarları bu etkinliklerine paralel olarak artacaktır. Sürecin
sonunda 20. yüzyıla gelindiğinde kadıların konsoloslar karşısındaki itibar ve
otoritelerinin çok düşük olduğu net olarak anlaşılmaktadır.
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Tüm bu gelişmelerin etkisiyle denilebilir ki İzmir, 17. yüzyılda önemli bir ticari
atılım yaparak Asya-Avrupa ticaretinin en önemli limanlarından biri haline gelmiştir.
Bu durumu en iyi şekilde, 17. yüzyılda birçok defa İzmir'e gelen gezgin Tavernier
"İzmir, hem deniz hem de kara ticaretinde, Levant'ın en ünlü kenti ve Avrupa'dan
Asya'ya ve Asya'dan Avrupa'ya giden malların toplandığı en büyük pazardır" diyerek
özetler (Tavernier, 2010).
Bu gelişmelerin kentin ve kentlilerin hayatında birçok şeyi değiştirdiğini, kentin
büyüyerek yeni yapılarla donanmasına, nüfusun ve kentte kalan maddi zenginliğin
artmasına, yeni iş kollarının ortaya çıkmasına neden olduğunu, özetle kentin fiziksel,
kentlilerin sosyo-ekonomik yapısında önemli değişikliklere yol açtığını söylemek
yanlış olmaz. Ancak bu gelişmelerin 17. yüzyılda oluşan farklı milletlerin barındığı
kozmopolit İzmir'deki her kesime aynı oranda ve biçimde yansıdığı da şüphelidir.
İzmir ticaretinde etkin olan aktörlerin 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan
rekabetlerini daha anlaşılır kılmak için konunun iki düzlemde ele alınması yararlı
olacaktır. İlk düzlemde, Avrupalı tacirler ile Osmanlı tacirlerin sermaye sahibi olarak
ticari arenada var olma savaşı vardır ki bu savaş özellikle kapitülasyonlar sayesinde
daha baştan Avrupalı tacirler lehine sonuçlanmış gibi görünmektedir. Osmanlı
tacirleri bu düzlemde ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru cılız bir şekilde varlık
gösterebileceklerdir. İkinci düzey ise Anadolu pazarından ihraç malları toplamak ve
getirdiği malları bu pazarda satmak için gereken tedarik ve iletişim ağına sahip
olmayan Avrupalı tacirlerin ihtiyaç duyduğu aracılık kurumuna egemen olmak üzere
Osmanlı tacirlerin arasındaki rekabettir. Bu rekabetten de genelde gayrimüslim
tacirler galip çıkmış gibi görünmektedir (Goffman, 2000; Baykara, 1974).
Genel sürecin yukarıdaki gibi geliştiği ortamın 17. yüzyıldaki durumuna
odaklanılacak olursa, ileride Avrupalılar lehine bozulacak olan ticari rekabet
dengesinin henüz ortada olduğu söylenebilir. Bu yüzyılda Osmanlı pazarına girmeye
çalışan Avrupalı tacirler karşılarında genellikle zorlu rakipler bulmaktaydılar
(Faroqhi, 2004). Ticari atılımın bu erken dönemlerinden itibaren kentin Avrupa ve
uzak Osmanlı limanlarıyla olan ticareti yabancıların eline geçmiş olsa bile
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Osmanlılar da bu alanda tacir olarak yer alabilmekteydiler. İmparatorluğun daha
küçük limanları ve iç bölgelerle olan ticareti onlar kontrol etmekteydiler (Mansel,
2011). Ayrıca yabancıların 1838'deki ticaret anlaşmasına kadar doğrudan iç ticaret
yapmaları yasak olması nedeniyle Avrupalı tacirler, tarımsal ürünleri kırsal alandan
toplamak ve mamul maddeleri Ege pazarına satabilmek için özellikle Rum ve Ermeni
aracılara ihtiyaç duymaktaydılar (Tekeli, 1992). Ancak süreç, kapitülasyonların
etkisiyle gittikçe pazarın tamamına hakim olan Avrupalıların karşısında Osmanlı
aktörlerini ticarette sadece aracı konumuyla yetinmeye zorlayacak şekilde
gelişecektir. 17. yüzyıl bu süreçte yeni koşulların ticari alanı biçimlendirmeye
başladığı dönem olarak değerlendirilebilir.
Osmanlı tacirlerin zamanla aracı konumuna geçme süreçleri 17. yüzyıldan
itibaren İzmir'de gözlemlenebilmektedir. 16. yüzyılda imparatorluğun diğer
limanlarıyla ticaret herhangi bir yabancı aktörün bulunmadığı bir ortamda
sürdürülmekteyken 17. yüzyılda dış ticaretin gelişmesi bu durumu değiştirmiştir.
Kente akın eden Avrupalı tacirler, güvenlik ve dil sorunları gibi bazı zorluklar
nedeniyle, Anadolu'nun içleriyle ticari bağlantılarını ve Osmanlı kurumlarıyla
ilişkilerini kolaylaştırmak üzere aracılara ihtiyaç duymuşlar, bu ihtiyacı, kentin
Müslüman cemaatinden ziyade, ticarete yatkınlıkları, dış ticareti kolaylaştıran
gelenekleri ve özellikle dil bilmeleri nedeniyle gayrimüslim cemaatler yoluyla
karşılamayı tercih etmişlerdir. Kurmuş'a göre, özellikle Rumlar ve Ermeniler Avrupa
sermayesinin Batı Anadolu'ya girmesi ve yerleşmesi sürecinde önemli bir rol
oynamışlardır. Bölgeyi ve gelenek göreneklerini yakından tanımaları, ticaret
ilişkilerinde bulundukları Türk halkının dilini bilmeleri, ticari deneyim ve becerileri,
onları Avrupalılar için vazgeçilmez, doğal bir ortak niteliğine yükseltmiştir.
İzmir'deki ticaret kolonisi ile bölgenin içerilerindeki üreticiler arasındaki tek bağ
Rum ve Ermeniler'dir. Onlar olmadan ithal edilen Avrupa malları satılamayacağı
gibi, Batı Anadolu'nun ihraç malları da üreticilerden toplanıp İzmir'e, oradan da
Avrupa pazarına gönderilememektedir (Kurmuş, 2007). Dolayısıyla Osmanlı tacirleri
bu yeni düzende üretici ile Avrupalı tacirler arasındaki bağlantıyı sağlayan aracı
konumuna yerleşmişlerdir. Bu yeni konumun ihtiyaç duyduğu özellikleri en iyi
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biçimde karşılayan Rum, Ermeni ve Yahudiler, ticari arenada Müslümanlara göre her
zaman avantajlı olmuş gibi görünmektedir.
17. yüzyıla dönülecek olursa, ticaretin kent ekonomisini geliştirme sürecinde her
millet, zamanla değişse de belli iş konularını sahiplenmiş ve o konularda
uzmanlaşmış gibi görünmektedir. Bu bağlamda 17.yüzyılda kentte yaşayan
milletlerin kent ekonomisindeki rollerine dair bazı belirlemeler yapmak mümkündür.
İzmir'in 17. yüzyıldaki atılımından ilk yararlanan grup Yahudilerdir. Kentte 16.
yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan, 17. yüzyılın başında ise ilk resmi
cemaatlerini kuran Yahudiler, üretimden ziyade ticareti tercih etmişlerdir. Kentteki
Yahudilerin bu dönemdeki zenginlikleri, gümrük vergisinin toplanmasında
oynadıkları rol ve bu konumlarını ticaretin diğer kollarında hakimiyet sağlamak
üzere kullanmalarına bağlı gibi görünmektedir31 (Goffman, 2000).
Kente 17. yüzyılın başında Halep ve İran'dan gelen Ermeniler özellikle doğu
ticaret yollarına ve ipek ticaretine hakim olmalarının avantajına sahip olarak bu ticari
atılımın getirilerinden yararlanmışlardır (Georgelin, 2008). İzmirli Ermeniler
ticarette, Braudel'in onları "16. yüzyılda küçük bir liman şehri olan Smyrna'yı 18.
yüzyılın başında Osmanlı'nın en büyük ticaret limanı yapmaya katkıda bulunmuş
olan dünya ekonomisinin öncüleri" olarak görmesine neden olacak kadar başarılı
olmuşlardır (Minassian, 2008). Emenilerin özellikle doğu bağlantıları cemaatin
ekonomik olarak hızlı bir biçimde güçlenmesinde önemli bir etkendir. Tavernier
1664'de İzmir'deki en önemli ticari malın Ermenilerin İran'dan getirdiği ham ipek
olduğunu, şehirdeki tacirlerin genellikle Ermeni olduğunu ve mallarını Fransızlara
satmayı tercih ettiklerini belirtir (Tavernier, 2010). Ancak Ermenilerin ticaretteki bu
ayrıcalıklı konumlarının yanı sıra -olasılıkla da bu yüzden- kentteki diğer
milletlerden tepki gördükleri 1675'de şehirde bulunan Spon'un gümrükte her milletin
eşit hakka sahip olmadığını, İngilizlere büyük kolaylık gösterilirken en çok zorluğun
Ermenilere çıkarıldığı yönündeki aktarımından (Pınar, 1998) anlaşılmaktadır32.
İzmir'in Osmanlılar tarafından fethedilmesini takip eden yıllarda azalan Rum
nüfus 16. yüzyılın ortasından itibaren tekrar artmaya başlamış gibi görünmektedir.
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Rumlar kentin 17. yüzyılda parlayan ticari hayatına diğer aktörlere göre daha geç
girmiş olsalar da ticarette hızlı bir gelişim göstererek 17. yüzyıl sonları ve 18. yüzyıl
başlarına doğru başka yerlerde olduğu gibi İzmir’de de ticari önemlerini rakiplerinin
aleyhine arttırdıkları da bilinmektedir. Ticari egemenlikleri Atlas Okyanusu
kıyılarına kadar uzanan, bunun yanı sıra Osmanlı yetkililerine danışmanlık yaparak
kazandıkları siyasi güçleriyle iktisadi güçlerini birleştiren Rumlar imparatorluk
çapında özellikle 17. yüzyılın ikinci yarısında güçlü bir ticari ve siyasi ağa sahip
olmuşlardır. İzmir'deki Rumlar da bu ticari ve siyasi ağı kullanarak yüzyılın sonunda
ticari alanda kentin önde gelen cemaatlerinden biri konumuna yükselmişlerdir
(Goffman, 2000; Kurmuş, 2007). Bununla birlikte Rumların yükselişi Avrupalı
dindaşlarının ideolojileri ve imparatorluğun Avrupalılarla yaptığı ticari anlaşmalarla
da ilişkilendirilebilir. Bu dönemde "davetsiz misafir" Hıristiyan Avrupalılar,
anlaşmalar ve kapitülasyonlarla, Osmanlı içindeki dindaşlarını (Katolik, Ortodoks
Rum veya Protestan olsun) korumaya yönelik özel hükümler talep etmekteydiler. Bu
gelişmelerin bir sonucu olarak İstanbul'un Osmanlı Hıristiyanları (Özellikle de Rum
Ortodokslar) üzerindeki egemenliği gittikçe gerilerken yabancı denetimi daha somut
bir hal almaktaydı (Goffman, 2000).
1426 yılından itibaren kentin hakimi olan ve uzun süre kent nüfusunun tamamına
yakınını oluşturan33 Müslümanlar kentin değişen ekonomik yapısına 17. yüzyılda bir
miktar adapte olmuş görünmektedirler. Kentin yöneticisi, Müslüman ve olasılıkla da
Türk olan kadı, İzmir'in diğer Osmanlı kent ve kasabalarından farklı, görece özerk
durumuna bağlı olarak sadece Osmanlı unsurlara hizmet vermek ve hükmetmekle
kalmayıp aynı zamanda yabancı ulusların da meselelerine kesin ve cezadan muaf bir
şekilde

karışabilecek

kadar

otorite

sahibidir

(Goffman,

2000).

Özellikle

imparatorluğun Avrupa devletlerine karşı daha güçlü ve prestijli olduğu 16-17.
yüzyıllarda kadı kentte en güçlü siyasi otoriteyi temsil etmekte ve gayrimüslimleri
ilgilendiren konularda daha rahat kararlar alabilmektedir. Bu dönemde kadının gücü
sadece siyasi alanla sınırlı değildir. Zira kentteki ticari hayatın da bizzat kadı
tarafından tanzim ve kontrol edildiği bilinmektedir (Baykara, 1974). Dolayısıyla bu
dönemde kentin siyasi gücünü ellerinde bulunduran Müslümanların ticari alanda da
bazı avantajlar sağladıkları düşünülebilir. Örneğin iç limana sadece Müslüman
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tacirlerin gemilerinin girebilmesi bu avantajlara örnektir (Müller, 1999). Ancak
Müslümanların uluslararası ticarete katılmaları yönünde bazı engeller de mevcuttur.
Töreler, Müslümanların yabancı bir ülkede yerleşmesini engellemektedir. Ticaret
amacıyla, imparatorluğun dışına gidip, sınırlara yakın yerlerde bir süre kalan
Müslümanların sayısı çok azdır. Müslüman olmayan tebaa ise, özellikle Rumlar,
birçok Avrupa kentindeki ticari kurumlarla ilişki kurmakta ya da bunların Osmanlı
kentlerindeki temsilcileriyle anlaşıp kazanç sağlayabilmektedirler (Özkaya, 2008).
Özetle, önceki yüzyıllarda ve kısmen 17. yüzyılda kentin ticaretinin hakimi olan
Müslüman cemaat, yüzyılın ikinci yarısından başlayarak önemli ekonomik
faaliyetlerin çoğunda gayrimüslimlerin gerisinde kalmıştır (Kurmuş, 2007,78 Özkaya, 2008). Bir başka deyişle, bu süreçte kentteki ticaretin hedefinin İstanbul’dan
Avrupa’ya kaymasından diğer cemaatler kadar yararlanamamış ve demografik
üstünlüğünü kentin artan ekonomik zenginliğinin bölüşümüne yansıtamamıştır.
Buna rağmen 17. yüzyılın ikinci yarısında, Müslümanlar arasında sayıları hiç de
az olmayan varlıklı bir kesimin olduğuna dair ipuçlarını Evliya Çelebi'nin
aktarımlarında bulmak mümkündür. Çelebi kentte binlercesinin olduğunu söylediği
Müslüman seçkinlerinin bir kısmını adlarını da vererek över:
"Ve a'yan u eşrafı ve ulema ve sulehası ve e'imme ve hutebası ve meşayihi gayet
çokdur. (...) Her biri biner ikişer biner kiseye kadir mün'im ademler
Cümleden maldar ve hanedan sahibi dindar ademlerden Uzun
hanemiz sahibidir. Ve Mahmud Efendi ve Hasan Ağa ve

vardır.

Ahmed Ağa ki

Küçük Hüseyin Ağa ve

niçe bin a'yan-ı kibarlar dahi vardır" (Dağlı ve diğerleri, 2005).
Bu yüzyılda kentteki Müslümanların ana geçim kaynağının tarımsal üretim olduğuna
dair bazı göstergeler vardır. Goffman Türklerin34 ticari ortama üzüm, incir, şam
fıstığı, hububat gibi tarımsal ürünlerle katıldıklarını aktarır (Goffman 2000). Kurmuş
da Türkler'in hemen hemen tümünün tarımda uzmanlaşırken ticaret alanını
yabancılara ve azınlıklara bıraktıklarını iddia eder ve bunu, ulaşım güçlükleri, ilkel
teknolojinin yarattığı düşük üretkenlik düzeyi ve hepsinden önemlisi 19. yüzyıla
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kadar geçerli olan, yabancı uyrukluların taşınmaz mal edinmesini yasaklayan
yasalara bağlar (Kurmuş, 2007).
Sonuç olarak, Müslümanların uluslararası ticaret konusundaki deneyimsizlik ve
töresel dezavantajlarının onları ticarette gayrimüslim tacirlerin gerisine düşürmekle
birlikte, 17. yüzyılın özellikle ilk yarısında, kentteki ticareti düzenleyip kontrol
altında tutan otoritenin, yeni yeni gelişmeye başlayan gayrimüslim cemaat
yapılanmaları ve konsoloslukların etki kapasitesinden çok daha güçlü olan
Müslüman bir kadı olması, cemaatin, içinde zengin bir sınıf yaratacak kadar kentin
ticari gelirinden pay almasını sağlayacak avantajlar sağlamış gibi görünmektedir
3.1.3 Kentin Yapılı Çevresi, Alt Bölgeler ve Müslüman Cemaatin Kentsel
Mekândaki Konumu
Faroqhi Osmanlı kentlerini vergi vermekle yükümlü neferlerin sayısına göre, 4001000 arası vergi mükellefine sahip küçük kentler, 1000-3000 arası vergi mükellefine
sahip orta büyüklükteki kentler ve 3000'den daha fazla vergi mükellefine sahip
büyük kentler olmak üzere üçe ayırır (Faroqhi, 2000). 16. yüzyılda İzmir, 1528-9
sayımına göre 307, 1575-6 sayımında ise 712 vergi mükellefi neferle (Goffman,
1992) küçük ölçekli bir kasabadır. 17. yüzyılla birlikte nüfus artmış ve yerleşme
küçük bir kasaba olmaktan çıkıp önemli bir liman kenti konumuna doğru
ilerlemektedir. Bu nüfus artışında mevcut Müslüman ve Rum sayısındaki artışın yanı
sıra kente yeni katılan Ermeni ve Yahudi cemaatlerinin de payı vardır. Avrupalıların
bu dönemde ticaret amacıyla bulunmalarına karşın gezgin Lüdeke'ye göre 18.
yüzyılın ortalarına kadar yerleşik olarak kent nüfusuna katılmamışlardır (Pınar,
1996). Tüm bu gelişmelerin belirleyiciliğinde 17. yüzyılda kent hızla büyümekte,
Müslüman ve Rum cemaatin 16. yüzyılda oluşan mahallelerinin genişlemesinin yanı
sıra kente yeni katılan cemaatlerin uzun süreler yaşayacakları kent parçalarının
çekirdekleri bu yüzyılda oluşmaktadır.
17. yüzyılda kentin kuzey sınırı günümüzde mevcut olmayan Boyacı Deresi 35 ile
belirlenmiştir. Güney yönündeki sınırı ise günümüzde Bahribaba Parkı'nın
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bulunduğu yerdeki mezarlıklar oluşturmaktadır. Kentin batı yönündeki sınırını doğal
süreçte yavaş yavaş dolan iç liman ve kıyı şeridi oluşturmaktayken doğu tarafında
sınırı Kadifekale'nin dik eğimli, yerleşimi güç alanları çizmektedir. Ancak
kuzeydoğu yönünde, Kervan Köprüsü'ne doğru olan alanda Meles Çayı'na kadar
fiziki bir sınır bulunmamakta, dolayısıyla genişlemeler genellikle bu yönde
olmaktadır.
16. ve 17. yüzyılda kenti oluşturan mahallerin sayı ve isimleri de yerleşim dokusu
hakkında

bazı

ipuçları

vermektedir.

Kütükoğlu

1528

yılında

kentte

4'ü

Müslümanların 1'i ise gayrimüslimlerin yaşadığı toplam 5 mahalle olduğunu aktarır.
Bunlar, Basmane civarındaki Faik Paşa, Han Bey (Pazar) ve Mescid-i Selatinzade,
sahildeki Limon (Liman) ile gayrimüslimlerin yaşadığı Cemaat-i Gebran
Mahalleleridir. 16. yüzyılın son çeyreğinde ise bu mahallelere Yazıcı, Şeyhler ve Ali
Çavuş Mahalleleri eklenir. 17. yüzyılın ortasında gelindiğinde ise mahalle sayısında
önemli bir artış ortaya çıkar. Bu dönemde Müslümanlar ait mahalle sayısının 15
civarında olduğu tahmin edilir. Yeni mahalleler, Hasan Hoca, Hatuniye, Yaycılar,
Cami-i Atik, Cedid, Kefeli, Çiçek, Kasap Hızır, Kal'a-i Bala mahalleleridir (Şekil
3.2) (Kütükoğlu, 2001). Ancak büyük olasılıkla kentteki mahalleler bunlarla sınırlı
değildir. En azından her gayrimüslim cemaatin kendi mahallesi olacağı
varsayımından hareketle en az 3 gayrimüslim mahallesi daha olması gerekir (Şekil
3.3).
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Şekil 3.2 Günümüzde konumları bilinen 17. yüzyıl mahalleleri ( Harita büyük oranda (Yılmaz-Yetkin,
2002) kaynağındaki haritanın güncel halihazır haritaya aktarılmış halidir. Kasap Hızır Mahallesi'nin
yeri (Müller-Wiener, 1982) kaynağına göre belirlenmiştir.)

17. yüzyılda liman, günümüzdeki kıyı hattından farklı olarak körfezin çarşının
içine doğru sokulan bir koyu görünümündedir (Şekil 3.4; 3.5). Günümüzde 17.
yüzyıldaki kıyı hattına dair somut bir kanıt olmasa da yaklaşık olarak Kemeraltı
kavisinin çizdiği yayın, 16. yüzyıldan başlayarak dolmaya başlayan kıyı hattı
olduğuna dair görüşler vardır36. İç limanın 16. yüzyılda hızlı bir kapanma sürecine
girdiği, 16. yüzyıl başlarında birçok defa gelen Piri Reis'in yazdıklarından37 da
anlaşılmaktadır. Döneme ait gravürler ve aktarımlar da bu yargıyı destekler.
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17. yüzyılda içlimanı çevreleyen geleneksel çarşı, artan ticari potansiyele koşut
olarak genişleme eğilimindedir. Bu genişleme eğiliminin mekânsal olarak iki yönde
karşılık bulduğu söylenebilir. İlk olarak önemli ticari yapıların iç limanın kuzeyine
inşa edilmesiyle ticari alan kıyı boyunca kuzeye doğru genişlemiştir. 1682 yılında
Levant izlenimlerini aktardığı kitabını yayınlayan George Wheler haritasında küçük
bir koy olarak gösterdiği iç limanın kuzeyinde, Frenk mahallesi olarak işaretlediği
bölgeye yakın bir alanı "le Bazar neuf" yani Yeni Pazar olarak kaydetmektedir38. Bu
aktarım geleneksel çarşının olasılıkla ihtiyaca yanıt veremediği için çarşı bölgesinin
kuzeye doğru genişlemesine dair ilk ipuçlarını vermektedir (Şekil 3.6).

Şekil 3.6 Wheler’e göre 17. yüzyıl son çeyreğinde İzmir (Brüksel Kraliyet Kütüphanesi. Aktaran:
Karcıoğlu, 2009)

Geleneksel çarşının genişleme eğilimine karşılık olarak ortaya çıkan ikinci
yöntemse iç limanın doğal olarak dolan ya da doldurulan kısımlarının vakit
geçirmeksizin yeni ticari yapılarla iskan etmektir. Evliya Çelebi'nin 1667-8 yılına
tarihlediği Kestanepazarı Camisi'nin sağındaki ve solundaki alanının denizden
doldurularak kazanıldığına dair aktarımı ile (Dağlı ve diğerleri, 2005) Tournefort'un
1702 yılındaki durumu gösteren gravürü birlikte değerlendirildiğinde (Şekil 3.10)
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aradan geçen yaklaşık 35 yıl içinde limanın camilerin önünde bir kaç sıra yapı
yapmaya elverecek kadar dolmaya devam ettiği sonucu çıkarılabilir. Müller-Wiener
18. yüzyıla gelindiğinde kıyı hattının güney tarafının Kemeraltı ve Hacı Hüseyin
(Başdurak) camilerinin yakından, kuzey tarafının ise Ahmet Ağa (Kestanepazarı),
Şadırvanaltı ve Molla Yakup Efendi (Hisar) camilerinin ilerisinden geçtiğini varsayar
(Şekil 3.7). Atay'ın kıyının geçirdiği aşamaları gösterdiği haritasında da 17.
yüzyıldan 18. yüzyıla iç limanın kuzey tarafındaki daralmayı görmek mümkündür
(Şekil 3.8).

Şekil 3.7 Müller-Wiener'e göre 17-18. yy. kent merkezi (Müller-Wiener, 1962)

Şekil 3.8 İzmir sahil bandının tarih boyunca değişimini gösteren harita (Atay, 1978)
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Sonuç olarak 17. yüzyıl'da iç limanın kıyı hattının günümüz Anafartalar
Caddesi'nin izine çok yakın bir konumda olduğu, limanın kapanma sürecinin
yüzyılın sonlarından itibaren özellikle kuzey tarafında etkili bir şekilde devam ettiği
anlaşılmaktadır. Bu süreç 18. yüzyılın ortalarında limanın ağzının kapanması ve önce
bataklık bir alan daha sonra meskun bir mahal haline gelmesiyle sonlanacaktır
(Baykara, 1974).
Çarşı bölgesine yakınlığı ve korunaklılığı nedeniyle oldukça kullanışlı olan bu
limandan yararlanma hakkı sadece Müslümanlara aittir (Müller, 1999). Diğer tacirler
ise kadırgalarını kendi konsolosluklarının da bulunduğu Frenk bölgesinin açıklarına
demirleyip mal aktarımını küçük kayıklarla gerçekleştirmekteydiler (Baykara, 1974;
Kayın, 2000). Bu kullanımın ileride özellikle gümrük ödemeden malların aktarılması
için bazı olanaklar sağlamasıyla kentin kuzey tarafındaki Frenk Caddesi'nin
geleneksel çarşıya alternatif olarak gelişmesinin nedenlerinden biri olacaktır.

Şekil 3.9 17. yüzyılda ana kervan yaklaşımları ve çeper bölgeleri

Kentin merkezi olan çarşı ve liman bölgesi ile onu çevreleyen mahalle bölgesi
arasında kalan merkez çeperi melez bir kullanıma sahiptir. Anadolu içlerinden kente
gelen kervan yollarının giriş yaptığı iki kara kapısını çarşıya ve limana bağlayan,
günümüzde Anafartalar ve Eşrefpaşa Caddeleri olarak adlandırılan akslar bu
bölgelerden geçmekte ve ticari faaliyetleri mümkün kılmaktadır. Bunun yanı sıra bu
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aksların hemen arkasında bulunan konut yerleşmeleri bu bölgedeki çarşı-mahalle
geçiş bölgesi karakteri kazanmasına neden olmaktadır (Şekil 3.9).
17. yüzyılda ticari etkinliklerin konut alanlarına doğru sokulduğu geçiş
bölgelerine dair bilgiler kısıtlıdır. İleride Frenk Caddesi'nin gelişeceği kentin kuzey
sahilinde, Dr. Covel'in 1675, Tornefort'un da 1702 tarihli gravürlerine göre yoğun
olmayan ve kıyıdan ancak bir kaç sıra içeriye kadar devam eden bir yerleşimin
bulunduğu anlaşılmaktadır (Şekil 3.10). Henüz Avrupalıların İzmir'de kalıcı olarak
yerleşmedikleri için olasılıkla büyük oranda Rumlara ait olan kuzey kıyısında
dalgalanan bayraklar da bölgedeki konsoloslukların işaretleridir.
Görevlerinin önemli bir kısmı dış ticareti düzenlemek olan konsoloslukların bu
bölgede olması ve iç limana sokulmayan gayrimüslim gemilerinin açıkta
demirleyerek yüklerini sandallarla bu bölgeden kente taşımaları kuzey kıyılarının
barınma işlevinin yanı sıra 17. yüzyıldan başlayarak özellikle deniz ticareti ile
bağlantılı ticari etkinliklere sahne olmasını beraberinde getirmiştir. Böylece sonraki
yüzyıllarda özellikle ithal ürünlerin ticaretinin bu bölgede odaklanmasına neden
olacak süreç bu dönemde başlamıştır.
Bir diğer geçiş bölgesi olarak çarşı bölgesini Kervan Köprüsü'ne bağlayan aksın
doğu tarafı hakkında ise yazılı ya da görsel bir aktarım bulunmamaktadır. Ancak
bölgedeki 17. yüzyıl ve öncesine tarihlenen medreseli camiler39 buranın barınma
etkinliğinin yanı sıra bazı kamusal kullanımlarının da olduğuna dair fikirler
vermektedir.
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Şekil 3.10 Tournefort'a ait 1702 tarihli gravürlerde İzmir (Tournefort, 1718)

17. yüzyılda İzmir kentindeki yerleşim, günümüz topografyasından farklı olarak,
körfezin küçük bir koy biçiminde oluşturduğu iç limanın çevresinde gelişmiştir. Bu
iç limanı hilal şeklinde çevreleyen alan kentin ticari alanını yani çarşıyı
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oluşturmaktadır. Konut yerleşimleri ise çarşının doğu ve kuzeyine doğru gelişmiştir.
Doğu tarafında, Kadifekale (Pagos) tepesinin eğiminin başladığı alanda Yahudi
mahallesi, daha yukarıda, bir miktar da kuzeydoğuda bulunan kente gelen ticari
kervanlar için önemli bir geçiş yeri olan kervan köprüsüne doğru olan alanda da
Müslümanlar yerleşmiştir. Kuzeydeki düzlükte, deniz kenarında Rumlar ve daha iç
kesimde ise Ermeniler yaşamaktadır.
Müslüman mahallesinin konumlanmasında kenti Kadifekale yönünden başlayarak
ele geçirmeleri belirleyici olmuştur. Müslüman yerleşimi Kadifekale’nin kuzey batı
eteklerinden başlamış ve adım adım limana doğru uzanan bir yayılma sürecine
girmiştir (Ülker, 1994). Kentin en korunaklı yapısı olan Kadifekale ve ticaretin kalbi
olan liman bölgesi arasına yerleşen Müslümanlar bu bölgede bulunan kilise
kalıntılarından anlaşıldığı üzere (Pınar, 1998) burada daha önce yerleşik olan Rum
nüfusu kıyıya, liman bölgesinin kuzeyindeki alana çekilmeye zorlamıştır.
Müslümanların fethinden önce kentin yerleşim alanıyla ilgili mevcut bilgi
bulunmadığından Rumların 17. yüzyılda çekildikleri kıyıdaki yerleşim alanlarında
önceden de yerleşme olup olmadığı bilinmemektedir. Rumların deniz kıyısına
yerleşmelerinin önemli bir nedeni, Müslümanlar tarafından herhangi bir baskıya
maruz kaldıklarında körfezde bekleyen yabancı ülkelerin gemilerine sığınma
avantajından yararlanmak olmalıdır.
Kente 17. yüzyılda gelen Ermeniler Rum mahallesinin doğusundaki düzlüğe
yerleşmişlerdir. Bu yer seçiminde çarşı bölgesine yakın olma isteği rol oynamış gibi
görünmektedir. Bu tarihte Limanı saran ticari alanı kuşatan Müslüman ve Rum
Mahallelerinin arasında kalan tampon bölge ve bunun doğusuna doğru uzanan
düzlük Ermenilerin çarşı bölgesinin yakınında yerleşebilecekleri tek alan olarak
kalmıştır.
Kente 16. yüzyılın sonlarından itibaren gelmeye başlayan Yahudilerin yerleşim
alanları cemaatler arasında en ilginç ve açıklanması zor olanıdır. Çarşı bölgesi ile
Müslüman mahallesinin arasındaki alana yerleşen Yahudilerin burayı çarşı ve
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limanla yakın ilişkiler kurmak için seçtikleri tahmin edilebilir ancak bu avantajlı
bölgeye yerleşmelerine Müslümanların neden izin verdikleri ise önemli bir sorudur.
Bu yönde aydınlatıcı belgeler olmadığından kesin bir yanıt bulmak mümkün
olamamakla birlikte ancak yorumlar yapılabilir. Müslümanların ilk zamanlar deniz
ticareti ve limana çok fazla önem atfetmedikleri, bölgeye yakın olmak gibi bir
amaçları olmadığı düşünülebilir. Yine, kentin hala denizden gelecek başka ülkelerin
ya da korsanların saldırılarına açık olduğunu düşünerek, düşman gemilerinin top
menzilinde bulunmamak için bu alana yerleşmeyip Yahudilerin yerleşmelerine göz
yummuş olabilirler40. Sonuç olarak bu alana yerleşen Yahudiler 17. yüzyılda kentin
ticari açıdan en stratejik bölgesine sahip olmuş gibi görünmektedirler (Şekil 3.11).

Şekil 3.11 17. yüzyılda kıyı hattı, mahallelerin yayılım alanları ve önemli yapılar (Harita, (MüllerWiener, 1982, PL.2) ve (Atay, 1978) kaynaklarındaki haritaların güncel halihazır haritayla
çakıştırılarak tekrar çizilmesiyle oluşturulmuştur).

17. yüzyıl'da Müslümanların konut alanının topografik durumu günümüzden
farklı değildir Kadifekale'nin eteklerinin yukarılara göre daha elverişli olan alt
kesiminde bulunan Müslüman Mahallesi iç liman ve çevresindeki çarşı bölgesini
hilal biçiminde sarar. Bu hilalin orta bölgesinde çarşı ile arasında Yahudi Mahallesi,
kuzey ucunda ise Ermeni mahallesi bulunur. Kente gelen kervanların giriş yaptığı iki
kara kapısına yönelen ana aksların önemli bir kısmı bu mahalleden geçer ve
geçtikleri alana ticari etkinlikleri taşıyarak bu bölgeleri geçiş bölgelerine dönüştürür.
Kentin Doğu kapısı olan Kervan Köprüsü'ne doğru yönelen caddenin konut yerleşim
alanından geçmesi, Hatuniye Camisi'nin etrafındaki meydan gibi kamusal nitelikte
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alanların da gösterdiği gibi, çarşı fonksiyonunun kılcal yollarla konut alanının içine
bir miktar sokulduğu izlenimini verir. Zira bu tip geniş açıklıklara mahalle bölgesi
içinde rastlanmaz. Benzer şekilde kentin güney kapısına yönelen cadde de geçtiği
bölgeye ticari işlevleri çeker. Barınma ve ticaret işlevlerinin yan yana geldiği ve
çarşı-mahalle geçiş bölgeleri olarak nitelendirilebilen bu bölgelerde ana cadde
üzerinde ticari etkinlikler yer alırken hemen arkasında konut dokusu başlamaktadır.
Bu bölgelerin barınma ve ticaret işlevleri bağlamında günümüzde hala aynı karakteri
sürdürmektedir.
17. yüzyılda limanın Müslümanların kontrolünde olduğu bilinmektedir. Bunun en
somut göstergesi daha önce de bahsedildiği gibi, limana gayrimüslimlerin
gemilerinin alınmamasıdır. Günümüzde bu döneme dair mülkiyet durumlarını
gösterecek somut veriler olmamasına rağmen iç limanın kontrolü ve bu dönemde
inşa edilen çarşı camilerine dayanılarak kent merkezinde Müslümanların ağırlığı
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 17. yüzyılın başlarında kentin ekonomik
etkinliklerine dış ticaretin henüz hakim olamamasına koşut olarak Müslüman
tacirlerin çarşıda daha etkin oldukları ve genel olarak çarşı mekânının
Müslümanların geleneklerini, alışkanlıklarını yansıtır bir fiziksel yapıda olduğu
düşünülebilir. Bu karakter öncelikle yaşam alışkanlıkların dinlere göre farklılaştığı
mekânlar

olan

ibadet

mekânlarının,

yani

camilerin

kent

merkezindeki

yoğunluklarıyla kendini gösterir.
Müslümanların merkezin kuzeyindeki çeper ve konut bölgelerinde, Yahudi
mahallesi haricinde egemenlikleri tartışmasızdır. Bu alanlarda gayrimüslimlere ait bir
mekânsal iz bulunmamakla birlikte gayrimüslimlerin Müslüman mahallelerine değil
yerleşmek, gezinmek için bile girmeye çekindikleri bilinmektedir. Bu durum,
Müslümanların

mahremiyete

verdikleri

öneme

bağlı

olarak

yabancıları

mahallelerinde hoş karşılamamalarından, gayrimüslimler açısından da güvenlik
nedenlerinden dolayı ortaya çıkmaktadır.
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18. Yüzyılda Ġzmir'deki Müslüman Cemaatin Sosyo-Ekonomik ve

3.2

Mekânsal Konumu
Kentin Nüfusu ve Müslüman Cemaatin Demografik Konumu

3.2.1

17. yüzyıldaki nüfus rakamlarından bu dönemde kentin, önceki yüzyıllardaki
küçük kasabadan, farklı milletlerden insanların bir araya geldiği kozmopolit
karaktere sahip bölgesel bir odağa doğru evrildiği anlaşılmaktadır. 1688 depremi ve
ardından gelen felaketler, 17. yüzyıldaki ivmenin kesildiği önemli bir kırılma olmuş,
kent bir anda harabeye dönmüştür. Bu yıkımın ardından kentin yoluna nasıl devam
ettiğine dair ipuçları özellikle 18. yüzyılın başındaki nüfus rakamlarında bulunabilir.
İzmir'in 18. yüzyıldaki nüfusuna ilişkin en net rakamları yine gezginlerin
seyahatnamelerinden edinmek mümkündür. Ancak daha önce vurgulandığı gibi bu
verilerin güvenilirlikleri oldukça tartışmalıdır.
Tablo 3.2 18. yüzyıl İzmir nüfusuna dair dönem aktarımları
Gezgin

Müslüman

Tarih

Rum

Ermeni

Avrupalı

Yahudi

T.

Tournefort41

1702

15.000

10.000

200

1.800

Birçok

27.200

42

1714

100.000

20.000

8.000

-

-

128.000

1725

50.000

8.000

2.000

(E+Y)

-

60.000

Tollot44

1731

50.000

12.000

7.000

7.000

-

76.000

Thompson45

1733

15.000

10.000

600

2.000

400

28.000

Pococke46

1739

84.000

8.000

2.000

6.000

-

100.000

Ch. Gouffier47

1776

60-65.000

21.000

5-6.000

10.000

200

102.200

48

1778

97.000

30.000

8.000

12.000

3.000

150.000

1786

-

-

-

-

-

150.000

1794

-

-

-

-

-

100.000

Lucas

Maure

Sestini

43

Miranda

49

Dallaway50
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Şekil 3.12 Dönem aktarımlarına göre 18. yüzyılda İzmir nüfusunun seyri

Tablodan ve grafikten anlaşıldığı gibi 18. yüzyılda kentte bulunan gezginlerin
aktardıkları nüfus rakamları bir arada okunduğunda 17. yüzyıldakine benzer şekilde,
gerçekçi olmayan nüfus hareketlerine işaret etmektedir. Bu durumda hangi
gezginlerin gerçeğe daha yakın kestirimler yaptığını tahmin etmek kolay değildir
ancak tüm gezginlerde ortak olan bazı oran ve eğilimler gerçek duruma dair görece
olarak güvenilir veriler olarak değerlendirilebilir. Örneğin tüm gezginlerin kentteki
çoğunluğun Müslümanlardan oluştuğunu aktarması bunun gerçek durumu yansıttığı
kanısını uyandırır. Gezginler Müslüman nüfusun ona en yakın olan Rum nüfusundan
1,5 ila 10,5 katı kadar değişen oranlarda üstün olduğunu aktarmışlardır. Toplam
nüfus bağlamında ise genel eğilimlere bakıldığında Lucas, Sestini ve Miranda'nın
tahminlerinin eğilimin çok üstünde, Thompson'un tahminlerinin ise çok altında
olduğu görülmektedir (Şekil 3.12). Bu dört aktarım hariç tutularak hem kentin hem
de tüm cemaatlerin nüfusunun yüz yıl boyunca hızlı olarak arttığı izlenimi
edinilmektedir.
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3.2.2

Kentteki Ticari Hayat ve Müslüman Cemaatin Ekonomik Konumu

Temelleri 16. yüzyılın sonlarına doğru atılan, 17. yüzyılda gözle görülür şekilde
ivme kazanan İzmir'in ticari yükselişi 18. yüzyılda da devam etmiş gibi
görünmektedir. Bu yüzyılda, büyük oranda dış ticarete bağlı olarak gelişen ticari
etkinliklerde en büyük pay İngiltere ve Fransa'ya aittir. Bu iki devleti Hollanda ve
özellikle yüzyılın ortasından itibaren önemli bir rakip haline gelen Amerika
izlemektedir. Yabancı tacirler bir yandan birbirleriyle rekabet ederken diğer yandan
sürekli olarak kendi ticari imtiyazlarına ortak olmaya çalışan gayrimüslim tacirlerle
ortaklık kurma ile rekabet etme arasında bir denge kurmaya çalışmaktaydılar. Bu
nedenle 18. yüzyıl, Avrupalıların gayrimüslim Osmanlı tebaasının ticari etkinliklerini
kısıtlamak için birçok girişimine sahne olacaktır (Goffman, 2000). Zira daha önce
değinilen "beratlı" statüsünü elde eden ve çoğunluğu yerli Rumlardan oluşan tacirler
bu yüzyılda diğer ülkelerde doğrudan bağlantılar kurup ticaret yaparak bu alandaki
yabancıların tekelini tehdit etmeye başlamışlardır (Kayın, 1998).
Osmanlı İmparatorluğu'nda ticari hayata katılımı düzenleyen önemli bir belge
olan beratlara da cemaatler arasındaki ticari eşitsizliklerin önemli nedenlerinden biri
olarak değinmek gerekir. Kapitülasyonlardan yararlanarak, Avrupa devletlerinin
himayesinde, müstemin51 tüccar gibi, iç ve dış ticarette imtiyazlı ticaret yapan
kişilere "beratlı tüccar" denilmekteydi. Beratlı tüccar olan gayrimüslim Osmanlı
tebaası reaya, kapitülasyonların müstemin tüccar ve elçilik mensuplarına tanınan hak
ve imtiyazlardan yararlanmakta, haraç, cizye vermemekte, reayanın diğer
yükümlülüklerinden kurtulmaktaydılar (Özkaya, 2008, 144; Frangakis-Syrett, 2006).
Sayıları gittikçe artan beratlı gayrimüslimler, zaten Batılı tacirler tarafından tehdit
edilen Müslüman cemaatin ticari hareket alanının, gayrimüslim cemaatler lehine
daha da daralmasına neden olmuşlardır. Ayrıca yine bu dönemden başlayarak
gittikçe artan, gayrimüslim tebaanın yabancı devlet tabiiyetine geçmesinin (Beyru,
2000) siyasi bazı avantajlarının yanı sıra bir nedeni de bu ticari avantajlar olmalıdır.
Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin Avrupa lehine gelişmeye başlaması Osmanlı
Devletindeki Avrupalı konsolos ve tacirlerin siyasi, dolayısıyla ticari konumlarını da
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etkilemiştir. Bir önceki yüzyılda İzmir'deki mutlak siyasi otorite kadıya aitmiş gibi
görünürken, bu durum konsolosların güçlenmesiyle 18. yüzyılda sarsılmaya başlar.
Kadının ticareti düzenleme alanındaki yetkilerine benzer bir şekilde konsolosların da
özellikle Avrupa'yla olan ticareti düzenleme bağlamındaki yetkileri52 sık sık kadıyla
konsolosları karşı karşıya getirmeye başlamıştır. İmparatorluk genelinde hakim olan
bu havanın İzmir'deki yansımalarına dair önemli bir örnek 1726 yılında kentte
bulunan Müller, Fransız Konsolosu'nun yalnızca kendi halkından değil, Türklerden
de "yönetici bir prensmiş gibi" büyük saygı ve takdir gördüğünü; ne zaman resmi
işlerde görülse çevresinde bir kısmı subay, çevirmen, yeniçeri, hizmetli, bir kısmı da
tüccarlardan oluşan 30 kişilik maiyeti ile görkemli bir şekilde dolaştığı yönündeki
aktarımıdır. (Müller, 1999). Bu ve benzer aktarımlardan, Osmanlı İmparatorluğu'nun
bozulan siyasi ve ekonomik yapısına bağlı olarak 18. yüzyıldan itibaren
konsolosların kentteki güçlerini arttırdıkları anlaşılmaktadır.
Özellikle 18. yüzyılda Avrupalı tacirlerin gümrüksüz ticaret yapmalarına elveren
Frenk mahallesinin sahilindeki yapılarını bu bağlamda işlevsiz hale getirecek ve
ticaretin kontrol edilmesini sağlayacak bir rıhtımın yabancıların ve konsolosların
çabalarıyla uzun süre yaptırılamamış olması da konsolosların kentteki artan güçlerine
dair bir işaret olarak değerlendirilebilir (Beyru, 2011). 18. yüzyılda kentte bulunan
birçok gezginin de gerekliliğini vurguladığı rıhtım ancak 1867-1874 yılları arasında
yabancı sermaye ile yaptırılabilmiştir (Baykara, 1974).
Yönetsel erkle ticari etkinliklerin gerçekleştiği mekânların konumlanmalarındaki
değişiklikler de bu otorite değişimine dair ipuçları barındırmaktadır. 17. yüzyılda
kentin ticareti kadının konağının da bulunduğu iç limanı çevreleyen çarşıda
şekillenmekteyken 18. yüzyılda geleneksel çarşı önemini korumaya devam etse de
ticaretin bir kısmı konsoloslukların da üzerinde bulunduğu Frenk Caddesi'ne kaymış
gibi görünmektedir. 18. yüzyılın son 10 yılına kadar İzmir'in dış ticaretine hakim
olan Avrupalı tacirlerin yoğun olarak bu cadde üzerinde bulunmaları (FrangakisSyrett, 2006) ve yeni yapılan han, bedesten, gümrük gibi ticari yapıların dolan
limanın kuzey tarafında inşa edilmesi Frenk Caddesi'nin gittikçe önem kazanarak
kentin eski liman etrafındaki çarşısına rakip olarak gelişmesine giden süreci başlatan
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etkenlerdir. 18. yüzyılda ortaya çıkan ve 19. yüzyılda da devam edecek olan bu
mekânsal kayma kentteki cemaatlerin ticaretle ilişkilerini etkileyecek niteliktedir.
Zira İzmir'in kuzey tarafındaki Levanten ve Rum yerleşiminin içinde kalan bu yeni
ticari mekâna Müslümanların katılımı, yoğun anıtsal camilerle kuşatılmış, Müslüman
mahallesine yakın eski çarşıdan farklı olacaktır. Tournefort'a göre Müslümanlar,
"kent boyunca uzanan Frenk Sokağı'nda ender görünmekte" (Tournefort, 2008),
Reims'a göre de, "Frenklerin daha önce karşılaşmış olabilecekleri olumsuz
davranışlardan ötürü intikam alabileceklerinden korktukları için (...) oradan
geçmektense çevresini dolaşmayı yeğlemektedirler" (Tournefort, 2008). Bu yeni
durumdan karlı çıkanlar ise bölgenin sahipleri olan Avrupalılar ve Rumlar olmuştur.
18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupalı devletlerle siyasi, ekonomik
ilişkilerinin imparatorluk genelinde ve İzmir özelinde ticaretle uğraşan kesimlerde
farklı yansımaları olmuştur. Bu yansımalar bazı cemaatlerin sosyo-ekonomik
konumunun güçlenmesi, bazılarının da zayıflamasına neden olacak biçimdedir.
Kentteki cemaatler ve Avrupalı tacirler arasındaki ticari dengeyi belirleyen
önemli verilerden bir diğeri de kapitülasyonlar olmuştur53. Avrupalılar her fırsatta
Osmanlı tacirlerin uluslararası ticarete katılmalarını zorlaştıran en önemli engel olan
kapitülasyonları genişletmeye ve kendilerine tanınan imtiyazlardan Osmanlı
tebaasının yararlanmasını engellemeye çalışmışlardır. Kapitülasyonlar gereğince,
Osmanlı tacirler başka bir limana her mal sevk edişlerinde vergi vermek
zorundayken Avrupalı tacirler sadece bir kez vergi verme yükümlülüğünde olmaları,
bunu ihlal etmeye çalışan tacirlere karşı İngiliz konsolosunun çabaları bu
imtiyazların ne denli ticari çıkar sağladığına örnektir (Frangakis-Syrett, 2006). Ancak
yüzyılın sonlarına doğru Batılı devletlerin Akdeniz ticaretindeki kontrolleri kendi iç
dinamikleri54 nedeniyle zayıflamış, İzmir cemaatlerinden ticaret konusunda en büyük
ivmeyi yakalamış olan Rum cemaatinin boşluğu doldurmasına göz yummak zorunda
kalmışlardır (Frangakis-Syrett, 2006). Bu yüzyıla kadar ticari alanda genellikle aracı
olarak bulunan Rum tacirler yukarı da değinildiği gibi beratlar elde ederek ve
yabancı devletlerin dönemsel ticari zayıflıklarından yararlanarak sermaye sahibi tacir
statüsüne yükselmeye başlayacaklardır. Çoğunluğu Rumlardan oluşan beratlı
tacirlerin özellikle Marsilyalılarla kurdukları ilişkilerin yardımıyla Akdeniz
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ülkeleriyle ticaret yapamaya başlamaları İzmir'deki İngiliz ve Fransız tacirlerin
Levant şirketleri aracılığıyla kurdukları tekelin zayıflaması anlamına geleceğinden
söz konusu tacirlerin tepkisini çekmiştir. Ancak buna rağmen yüzyılın sonlarına
doğru Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz kıyısındaki kentlerde konsolosluklar kurarak
gayrimüslim tacirlerinin daha rahat ticaret yapmasını sağlama yönünde adımlar
atmayı tercih etmiştir (Bağış, 1983).
Tüm bu siyasi ve ticari kısıtlılıkların sonucunda Müslümanların hızlı bir ivmeyle
yükselmeye devam eden İzmir ticaretine katılımları ve ekonomik zenginlikten
aldıkları pay demografik üstünlüklerinin devam etmesine rağmen 17. yüzyılda
olduğu gibi yine sınırlı kalmıştır. Bu kısıtlılıklara ek olarak töreleri ve tımar
sisteminin yabancı bir ülkede yerleşmesini güçleştirmesi bu zayıflıklarını
perçinlemekte, Müslüman esnaf yöresel ve mütevazı ticaretin dışına çıkamamaktadır.
Bu yüzden kabuğuna çekilmiş, modern ekonomik kurallardan uzak olan Müslüman
toplumu ekonomik yönden diğer milletlere göre geri kalmaktadır (Özkaya, 2008).
Ticaret amacıyla, imparatorluğun dışına gidip, sınırlara yakın yerlerde bir süre kalan
Müslümanların sayısı çok azdır. Müslüman olmayan tebaa ise, özellikle Rumlar,
birçok Avrupa kentindeki ticari kurumlarla ilişki kurmakta ya da bunların Osmanlı
kentlerindeki temsilcileriyle anlaşıp kazanç sağlamaktadırlar (Özkaya, 2008). Bu
sürece bağlı olarak artan ithalat ve ihracat doğrudan ya da dolaylı olarak makro
ölçekte Osmanlı yerli esnafının da zayıflamasına neden olmuştur. Özellikle
kapitülasyonlar ve ticari anlaşmalarla büyük çıkarlar sağlamış olan yabancı tacirlerin
hammaddeleri kendi ülkelerine çekmeleriyle, Osmanlı ülkesindeki esnaf büyük bir
hammadde sıkıntısı içine düşmüş, özellikle, 18. yüzyılın sonundan başlayarak
makine malları Osmanlı pazarlarını istila edince yerli esnaf zor durumda kalmıştır
(Özkaya, 2008). Şüphesiz Osmanlı yerli esnafı sadece Müslümanlardan oluşmadığı
için bu gelişmelerden diğer cemaatler de olumsuz etkilenmiştir ancak yukarda
değinildiği gibi Müslümanların bu sürece adaptasyonu daha sınırlı olduğu için yerli
üretime dayalı ekonomideki çöküşü diğer cemaatler kadar kolay tolere edemedikleri
de bir gerçektir. 18. yüzyılın sonlarına doğru kente gelen bir seyyah, ekonomik
alanda
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aktarmaktadır: "İskelenin sol tarafında, sahil boyunca şehrin sonuna kadar Hıristiyan
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devletlerin konsolosları ve onlara tabi tüccarların büyük sarayları vardır. Bunların bir
kapısı deniz tarafına, bir kapısı da sokağa, yani Frenk Caddesi'ne açılır. (...) İzmir'de
çarşılar, dükkanlar ve hanlar çoktur. Ancak kumaş, çakı, çakmak, çuha, şişe ve
bardak ticaretini yabancılar yapıp Müslümanları ticarette zarurete uğratmışlar"
(Baykara, 1974, 33).
18. yüzyılın sonlarına doğru İzmir'de sanayileşmeye dair bazı ipuçları da görünür
olmaya başlar. 18. yüzyıla kadar kentteki üretimin atölye tarzındaki küçük ölçekli
üretim mekânlarında yapılmasına karşın 18. yüzyılda daha büyük ölçekli fabrikaların
kurulmaya başladığı görülmektedir. 1740 yılında günümüzde Basmane olarak anılan
semtte kentin belki de ilk fabrikası olarak nitelendirilebilecek çember ve yazma imal
eden bir üretim tesisi kurulmasına Ermeniler tarafından izin alınmıştır. Ardından
1795 yılında yine aynı bölgede Fransız Terifon firması tarafından 500-600 işçi
çalıştırılan bir pamuk fabrikası kurulmuştur (Atay, 1978). Bu öncü girişimlerin de
gayrimüslimler tarafından gerçekleştirilmesi Müslümanların kent içi üretim alanında
en azından fabrikalaşma bağlamında diğer cemaatlerden geride olduğuna dair
ipuçlarıdır.
Sonuç olarak, 18. yüzyılda imparatorluğun Avrupa devletleri karşısında gerileyen
gücü ve prestiji birçok tavize neden olmuş, kendine yeni hammadde kaynakları ve
pazarlar arayan Avrupa her seferinde Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine sonuçları
olan ticari girişimlerle bu tavizlerden sonuna kadar yararlanmıştır. Bu koşulların
biçimlendirdiği ortamda öncelikle İmparatorlukla ticaret yapan Avrupalı tacirler,
daha sonra bu tacirlere aracılık eden gayrimüslimler, zaten dış ticarette diğerlerine
göre daha çekinik olan Müslüman tebaaya göre avantajlı duruma gelmişlerdir. Bu
durum 18. yüzyılda Osmanlı’nın en önemli limanı haline gelen (Maeso, 2013) İzmir
özelinde Müslümanların sosyo-ekonomik durumunu ve kentteki hakimiyetlerini
zayıflatmış, ticaretin kente katmaya devam ettiği zenginlikten aracı veya denetleyen
konumlarında bulunarak pay almaya devam etseler de özellikle ticaret alanına geç
giren ancak çok hızlı ilerleyen Rumların ve Ermenilerin gerisinde kalmışlardır.
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3.2.3 Kentin Yapılı Çevresi, Alt Bölgeler ve Müslüman Cemaatin Kentsel
Mekândaki Konumu
Faroqhi'nin sınıflandırmasına göre 17. yüzyılda küçük kent sınıfında olan İzmir
18. yüzyılda büyüyerek yüzyılın sonlarına doğru nüfusun yüz bini geçtiği önemli bir
ticaret kenti haline gelmiştir. Nüfustaki bu artışın yerleşim alanlarının büyümesine ve
inşa etkinliklerinin artmasına yol açacağı açıktır. Bu dönemdeki önemli bir gelişme
de daha önceleri kentte yerleşik olarak bulunmayan yabancı tacirlerin yüzyılın
ortasından itibaren aileleriyle birlikte yaşamak üzere kente yerleşmeleri (Pınar, 1996)
ve Frenk mahallesi olarak anılacak yaşam alanlarını oluşturmalarıdır.
18. yüzyılda kentin kuzey sınırı, kuruyan ya da ıslah edilen Boyacı Deresi'ni
aşmış gibi görünmektedir. Güney yönündeki gelişim ise Değirmendağı'na doğru
devam etmiş ancak topografyanın güçlüğü nedeniyle henüz Karataş tarafında
organize bir yerleşim oluşmamıştır. Batı yönünde iç limanın dolmasıyla kazanılan
alanlar çarşı bölgesinin genişlemesi için gereken alanı sağlamış, sahilin kuzey
tarafındaki dolgular da Frenk mahallesinin yerleşeceği alanı oluşturmuştur. Doğu
tarafına doğru yayılım Kadifekale eteklerindeki topografik güçlükler nedeniyle sınırlı
bir şekilde güneydoğuya doğru ancak daha yoğun bir şekilde kuzeydoğuya Kervan
Köprüsü'ne doğru olmuştur (Şekil 3.13; 3.14).
18. yüzyılda İzmir, kıyı hattındaki değişmeler ve nüfustaki hızlı artış nedeniyle
kent morfolojisinde önemli değişikliklere sahne olmuştur. Öncelikle sellerin taşıdığı
miller ve yapı kalıntılarının boşaltılması nedeniyle55 iç liman zamanla niteliğini
kaybetmiş, 1780'e gelindiğinde ise denizle bağlantısı tamamen kesilmiştir. Korunaklı
limanın dolması deniz ticaretinin işleyişini ve buna bağlı olarak kentin kıyı
bölgesindeki hayatı da etkilemiş olmalıdır. Bu bağlamda en önemli gelişme, eski
limanın güney tarafında olan Türk gümrüğünün liman dolduktan sonra kuzey tarafına
taşınmasının da gösterdiği gibi deniz ticaretini kontrol eden mekânizmanın sahilin
kuzey tarafına doğru kaymasıdır. Ayrıca sahilin kuzey tarafındaki Levanten yerleşim
alanlarının kıyısındaki doldurmalar da mahallenin kendine has doğrusal parsel
dokusunun oluşmasında önemli bir etkendir.
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Bu gelişmelere koşut olarak eski limanı kuşatan çarşı, yeni ticari yapıların yer
aldığı kuzey tarafına doğru yayılmaya başlamıştır. 17. yüzyıldan itibaren yeni bir
ticari aks olarak gelişen Frenk Caddesi, bu dönemde de ticari faaliyetleri kuzeye,
Avrupalı ve Rum nüfusun yaşadığı mahallelere doğru çekmiş gibi görünmektedir.
Özetle 18. yüzyıl, iç körfezin çevresinde odaklanan çarşı bölgesinin buranın
dolmasının tetiklediği gelişmeler ve olasılıkla Avrupalı tacirlerin artan etkinliklerinin
etkisiyle kuzeye doğru yayılmasının hızlandığı dönemdir (Şekil 3.15).

Şekil 3.15 18. yüzyıl sonunda kıyı hattı, yerleşim bölgeleri ve önemli yapılar. (Önemli yapılar ve
yolların konumları Müller-Wiener, 1962, 68 kaynağından alınmıştır. 1-Kadifekale 2-Anfitiyatro 3Stadyum4-Liman Kalesi 5-Hisar Camisi 6-Şadırvanaltı Camisi 7-Kestanepazarı Camisi 8-Başdurak
Camisi 9-Kemeraltı Camisi 10-Hacı Mahmud Camisi 11-Naturzade Camisi 12-Kurşunoğlu Camisi
13-Han Bey Camisi 14-Secek (Şeyh) Camisi 15-Faik Paşa Camisi 16-Çorakkapı Camisi 17Abdülfettah Çavuş Camisi 18-Hatuniye Camisi 19-Hasan Hoca Camisi 20-Yusuf Tekkesi (St.
Polikarp (?)) 21-Vezir Hanı 22-Sinagog 23-St Photini 24-St. Georgios 25-St. Johannes (?) 26-Ermeni
Kilisesi 27-St. Veneranda

18. yüzyılda geleneksel çarşıyı kuşatan çeper bölgelerin durumuna dair çok fazla
veri bulunmamaktadır. Daha önceden de değinildiği gibi gezginlerin Müslüman ve
Yahudi mahallelerine dair anlatımlarının kısıtlı olması buraların fiziki durumuna dair
yorumlar üretmeyi güçleştirmektedir. Ancak bununla birlikte bu bölgede 18.
yüzyılda inşa edilen camilerin nitelik ve nicelikleri bölgenin Müslümanlar için sosyal
ve ekonomik açıdan önemli olduğuna dair ipuçları verir. Bu yüzyılın en büyük üç
camisi olan İkiçeşmelik, Natırzade ve Hacı Veli camileri bu bölgelerde inşa
edilmişlerdir. Camilerin büyüklüklerinin yanı sıra İkiçeşmelik Camisi'nin fevkani
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yapısı, Natırzade Camisi'nin büyük istinat duvarlarıyla kazanılan ve Hacı Veli
Camisi'nin son derece kısıtlı arsaları bu bölgelerde ibadet yapısı yapmak için arsa
bulmanın kolay olmadığına yorulabilir. Bunun nedeni bölgenin yapılaşmış olması,
zorlayıcı topografyası ve belki de çarşı bölgesindekilere benzer şekilde arsa
değerlerinin yüksek olması olabilir. Yine camilerin boyutlarının yanı sıra İkiçeşmelik
Camisi'nin altı sosyal ve eğitsel işlevlere ayrılan fevkani düzende inşa edilmesi bu
bölgelerin salt barınma işlevinden ziyade sosyal bazı işlevleri de yüklenmiş olduğuna
dair bir gösterge olarak yorumlanabilir.

Şekil 3.16 Tournefort'un gravürlerinde iç 18. yüzyılın başındaki iç liman (Tournefort, 1718).

Daha önce de değinildiği gibi 18. yüzyılın bir diğer önemli gelişmesi, kentteki
ticari etkinliklerin kuzeydeki Avrupalı ve Rumların bölgelerine doğru yayılmasının
mekânsal karşılığı olarak, eski çarşıdan çıkıp Avrupalı ve Rumların Mahallelerini
boydan boya kat eden Frenk Caddesi'nin ortaya çıkmasıdır56. 17. yüzyılın
sonlarından itibaren iç limanın dolmasıyla kadırgaların iç limana güçlükle girmeye
başlaması, 18. yüzyılın sonlarına doğru ise tamamen kapanması İzmir'in geleneksel
çarşısını doğal, korunaklı bir limandan mahrum bırakmıştır. Bu gelişmenin yanı sıra
ve ona bağlı olarak 1670'lerde (Beyru, 2011) bitirilen Köprülü (Büyük Vezir) Hanı
ve bedestenin yanı sıra yeni Türk Gümrüğü'nün de eski çarşı ve Frenk mahallesi
arasına yapılması ticaretin bu bölgeye kayışındaki önemli nedenlerdir. Bu
faaliyetlerin izlerini döneme ait gravürlerde bulmak mümkündür57. 1702 yılında
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İzmir'i ziyaret eden Tournefort'un eserinde yer verdiği gravürlerden bu tarihte kıyı
hattının, çarşı camilerinin önünde birkaç sıra yapı yapılmasına imkan verecek
biçimde olduğu görülmektedir (Şekil 3.16).
1780 tarihli çizimden, 18. yüzyılın son çeyreğine doğru limanın tamamen dolarak
niteliğini kaybettiği ancak henüz bu alanda bir inşa etkinliğine başlanmadığı
görülmektedir (Şekil 3.17). Yine Vezir Hanı ve bedestenin bu alanın kuzeyinde inşa
edildiği, Türk Gümrüğü'nün de bu tarafa taşındığı anlaşılmaktadır. Dikkat çekici bir
diğer nokta kıyının kuzeyindeki genel dokudan farklı, ince uzun parseller
biçimindeki yapılaşmadır. 18. yüzyılda bu bölgeye yerleşen Avrupalılara ait olması
büyük olasılık olan yapıların, gümrük ödemeden yapılan ticaretin önemli bir
kısmının gerçekleştiği mekânlar olduğu birçok gezgin tarafından aktarılır, zira bu
yapıların bir çoğunun geride, denize açılan kapıları olduğu da bilinmektedir (Beyru,
2011). Bu kullanım bölgeye barınmanın yanı sıra ticari bir karakter de yüklemiştir.
Süreç içerisinde parsellerin hemen arkasında oluşan ve yoğunlukla Levanten
tacirlerin ev, işyeri ve depolarının bulunduğu Frenk Caddesi'nin kentin önemli bir
ticari odağına dönüşmesinde bu etkinliklerin de rolü olduğu düşünülebilir. Ticari
öneme koşut olarak bölgenin ve özellikle Frenk Caddesi'nin 18. yüzyıldan başlayarak
kentin en varlıklı kesiminin yaşadığı, görkemli ve gösterişli (Müller-Wiener, 1982)
bir bölge haline geldiği anlaşılmaktadır. Ancak 18. yüzyılın başında kentte bulunan
Tournefort'un Müslümanların, kent boyunca uzanan Frenklerin sokağında ender
görüldüklerini, bu sokağa girildiğinde insanın kendini Hıristiyan dünyasında
hissettiğini aktarmasından (Tournefort, 2005), gelişen bu bölgede Müslümanların
neredeyse hiç bir varlık gösteremedikleri de bir gerçektir.

Şekil 3.17 1780 yıllarına ait olduğu varsayılan harita-kroki (Paris Milli Kütüphanesi, Aktaran: Beyru,
2011)
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17. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılda da devam eden nüfus artışı yapılı çevreye,
mahallelerin yayılım alanlarının sürekli olarak büyümesi biçiminde yansımıştır. Bu
yayılmanın sınırları günümüzde net olamamakla birlikte bu dönemde inşa edilen
camiler Müslümanların yayılma alanlarına dair ipuçları sunmaktadır. Diğer
milletlerin mahallelerinin genişlemek için fazla alternatiflerinin olmaması onların da
yayılım bölgelerinin tahminini mümkün kılar. En başından beri liman ve çarşı
bölgesine

olabildiğince

yakın

olma

isteği

ve

elverişli

topografyanın

yönlendiriciliğinin bir sonucu olarak yan yana konumlanan mahalleler genişleme
sürecinde genelde birbirlerinin mahallelerine tecavüz etmeyip boş bulunan arka
alanlara doğru yayılmışlardır. Müslümanlar çarşının güney tarafından denize doğru,
Avrupalı, Rum ve Ermeniler de kuzey ve kuzeydoğudaki boş alanlara doğru
yayılmışlardır. Yeni yerleşim alanları konusunda Yahudi Cemaati diğerlerinden daha
dezavantajlı görünmektedir. Çarşı bölgesi ile onu hilal biçiminde saran Müslüman
mahallesi arasında kalan Yahudi mahallesinin mekânsal büyümesi sınırlı kalmıştır.
Sıkışıklığın 18. yüzyılda Müslümanlarla Yahudiler arasında sürtüşmelere neden
olduğuna dair bazı belgeler vardır. Bu dönemde Müslüman mahallelerinde yaşayan
Yahudi nüfus artmış, özellikle 1737 yangınından sonra Cedid ve Kefeli
mahallelerinde yanan binaların arsalarından bir kısmı Yahudilerin eline geçmiştir
(Kütükoğlu, 2001). Müslümanların şikayetlerine neden olan bu durum Yahudi
mahallesinin yayılabileceği uygun alanların mevcut olmamasından kaynaklanmıştır.
Pek çok gezi notlarında Yahudi mahallesinin kentin en yoğun ve sıkışık bölgesi
olduğuna dair aktarımların nedeni de bu kısıtlılık olmalıdır (Beyru, 2011). Son olarak
Smyrnelis, 18. yüzyılda “var olduğu bilinen bir plan üzerinde Müslüman ve Yahudi
mahallelerinden çok uzakta olmayan küçük bir Arap Mahallesi’nden” bahsedildiğini
aktarır ancak bu mahallenin tam olarak nerede olduğu ve hangi planda bahsedildiğine
dair bir bilgi aktarmaz (Smyrnelis, 2013). Kaynaklarda bir Arap Mahallesi hakkında
ne önceki ne de sonraki yüzyıllarda dair herhangi bir aktarım olmaması bu meseleyi
hem şüpheli hem de ilginç kılar.
18. yüzyıldaki yerleşim dokusuna dair farklı bir görüş de Mübeccel Kıray'a aittir
(Şekil 3.18). Kıray'ın önerisi özellikle Müslüman mahallesini çarşıdan kaleye doğru
sıralanacak şekilde seçkinler, zanaatkarlar ve düşük gelirlilerin bölgeleri olarak üçe
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ayırması bağlamında önemlidir. Somut kanıtlara ulaşmak kolay olmasa da kentin
merkezi olan çarşı bölgesinden yerleşimin güç olduğu Kadifekale sırtlarına doğru
grupların ekonomik olanaklarına göre yapılan sıralama akla yatkın görünmektedir.
Ancak Yahudi mahallesinin yerleşimin güney kısmında olduğuna dair düşüncesi bu
bölgede bulunan ve 18. yüzyıla tarihlenen camiler düşünüldüğünde oldukça
tartışmalıdır. Ayrıca Kıray Ermeni ve Levantenlere dair bir konumlandırma da
yapmamıştır.

Şekil 3.18 Yüzyıl sonunda İzmir'in mekânsal yapısı (Kıray, 1998)

19. Yüzyılda Ġzmir'deki Müslüman Cemaatin Sosyo-Ekonomik ve

3.3

Mekânsal Konumu

3.3.1

Kentin Nüfusu ve Müslüman Cemaatin Demografik Konumu

19. yüzyıl İmparatorluk genelinde önemli nüfus hareketlerinin yaşandığı bir
dönem olmuştur. Özellikle taşradan kentlere doğru göç bu dönemin en önemli nüfus
hareketini oluşturmaktadır. Mantran bu göçleri taşradaki yaşam koşullarının
olumsuzluğunun bir sonucu olarak değerlendirir. Ona göre, kıtlıkların ve eşkıya
baskınlarının sıklıkla yaşandığı taşraya karşılık Batı'yla ticaret ilişkileri gelişen, bir
sanayi nüvesiyle, yeni yapılarla donanan, içinde oturanlara afetlere karşı belli bir
güvence sağlayan ve özellikle arayan herkese iş veren bir alternatiftir 19. yüzyılda
Osmanlı kenti. Bu bağlamda İstanbul, Ege'nin ve Akdeniz'in büyük limanları en
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cazip odakları oluşturur. Ayrıca 18. yüzyılın sonlarından başlayan ve 19. yüzyılda
artarak devam eden Anadolu'ya doğru yönelen muhacir akınları da yine bu bölgedeki
genel nüfus artışının önemli nedenlerinden biridir (Mantran, 2011).
Rum nüfusun fazla olduğu, hatta bazı bölgelerde Müslüman nüfusunu da geçen
sayılara erişebildiği Batı Anadolu demografisinde, Tekeli'ye göre, köyden kente göç
ve muhacir akınlarıyla bağlantılı dört önemli eğilim dikkat çeker. Bunlar bölgedeki
net nüfus artışı, kıyılarda Rumlaşma, iç kesimlerde Türkleşme, kentleşme ve kırsal
kesimde göçer nüfus oranının düşmesidir (Tekeli, 1992). Ancak bu nüfus hareketleri
düzenliden ziyade inişli çıkışlı bir seyir izler. Balkanlar ve Yunan anakarasındaki
gelişmeler bu bölgede önemli demografik çalkantıların temel nedenleridir. 1821-29
arasında, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsız bir devlet haline
gelmesiyle sonuçlanan Yunan isyanının, Batı Anadolu'daki Rumlar üzerinde önemli
etkisi olmuştur. Beyru bu gelişmenin etkisiyle İzmir ve çevresindeki Rum asıllı
nüfusun bir kısmının kentten ayrıldığını ancak daha sonra tekrar döndüğünden
bahseder (Beyru, 2000). Müslüman nüfusun ise uzun süren askerlik görevi, savaşlar,
salgın hastalıklar ve ekonomik çöküntü nedeniyle 19. yüzyılda azalma sürecine
girdiği tahmin edilmektedir (Beyru, 2000). Ermeni, Yahudi ve Levanten nüfusunun,
savaşlardan daha az etkilenmeleri nedeniyle görece olarak daha stabil olduğu
söylenebilir.
İmparatorluktaki genel eğilimlerin 19. yüzyıl İzmir'inin demografisinde ne kadar
karşılık bulduğunu değerlendirmek için yeterli güvenilir kaynağın bulunduğunu
söylemek güçtür. Yüzyılın sonuna doğru sayıları artan salnamelere gelinceye kadar
en önemli kaynaklar yine gezginlerin aktarımlarıdır. 19. yüzyılın ilk yarısında birçok
gezgin İzmir'e uğramış ve nüfus tahmininde bulunmuştur. 1880, 89, 98 ve 99 Aydın
salnamelerdeki nüfus rakamları ise özellikle kentin yüzyılın sonlarına doğru olan
demografik durumunu yansıtan, görece olarak daha güvenilir kaynaklardır. Ancak
yine de imparatorluğun çözülme sürecine girdiği ve milliyetçilik akımlarının
güçlenmeye başladığı bu yüzyılda gerek gezginlerin gerekse resmi belgelerin
aktardığı nüfus rakamlarının ne derecede güvenilir oldukları tartışma konusudur.
Rumlar ve Ermeniler gibi yerel unsurların bağımsızlık niyetlerini gittikçe daha
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açıkça ifade etmeleri ve bu taleplerinin meşruluğunu nüfus oranlarında aramaları,
imparatorluğun resmi belgelerinin de doğal olarak tam tersi bir eğilimle hazırlanmış
olma olasılıkları eldeki verilerin tarafsızlığına olan güveni azaltmaktadır. Bu
yüzyılda İzmir'de bulunan gezginlerin tarafsız olacağı düşünülebilirse de daha önceki
yüzyıllarda görüldüğü gibi bu aktarımların ne derece sağlıksız olduğu bir yana,
Osmanlı İmparatorluğu'nun, gezginlerin geldiği devletlerle olan ilişkileri de
gezginlerin tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Nitekim bu gezginleri bazılarının
gayrimüslim nüfusu birçok yerleşmede abartarak vermesi, 19. yüzyıl sonlarında
gelişen, Osmanlı İmparatorluğu'nu bölüşme isteğini yansıtan politik bir anlayıştan
kaynaklanır (Göksu, 1994). Tüm bu tartışmalar göz önünde tutularak aşağıda tüm
aktarımlar bir araya getirilmeye çalışılmış ve gerçeğe en yakın yorumlar üretilmeye
çalışılmıştır.
Tablo 3.3 19. yüzyıl İzmir nüfusuna dair dönem aktarımları
Gezgin
Kiepert

58
59

Leon Maccas
Hobhouse
Kiepert

60

61
62

De Beafour
Tancoigne
Turner

63

64

Oikonomos

65

66

Jowett

67

Hartley

De Laborde
Frankland

69

Montemont
Texier
Elliott

71

72

Eyries

73

Quetin

74

Barber

75
76

Brewer
Storari

77

68

70

Avrupalı

TOPLAM

10-12000

4-5000

11.000

-

-

-

100.000

-

-

-

-

150.000

60.000

25.000

10.000

7.000

-

76.000

1812

15.000

10.000

600

2.000

400

28.000

1812

60.000+

25.000

10.000

5.000

-

120.000

1816

50-60.000

30.000

8.000

8.000

2-3.000

100.000

1817

-

60.000

-

-

-

150.000

1819

60.000

40.000

7.000

10.000

3.000

120.000

1826

45.000

15.000

8.000

8.000

1.000

77.000

1826

-

-

-

-

-

80.000

1827

100.000

-

-

-

-

150.000

1828

60.000

40.000

10.000

5.000

5.000

120.000

1837

70.000

30.000

7.000

12.000

11.000

130.000

1838

65-95.000

30.000

8.000

10.000

5.600

135.000

1839

-

-

-

-

-

13.000

1844

80.000

40.000

10.000

15.000

5.000

150.000

1845

-

-

-

-

-

132.000

1851

50.000

-

-

10-15.000

-

135.000

1853

40.000

90.000

-

20.000

-

150.000

Tarih

Müslüman

1800

62-66000

24000

6-7000

1803

-

-

1810

-

1811

Rum
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Ermeni

Yahudi

Tablo 3.3’ün devamı

Guinaumont78
Shepherd
Rolleston

79

80

Petermann
Impartial
Blunt

81

82

83

Slaars

84

Cumberbatch
De Scherzer
Warner

85

86

87
88

J. Murray

A. Salnamesi
Georgiades

89

90

91

A. Chavet

A. Salnamesi
Holen

92

93

V. Cuinet

94

95

H. Avelot

A. Salnamesi

96

A. Salnamesi

97

1854

80.000

-

-

-

12.000

150.000

1854

42.000

46.500

7.000

14.000

14.287

123.787

1856

45.000

50.000

10.000

17.000

10.000

132.000

1857

45.000

55.000

5.000

13.000

12.000

130.000

1860

58.000

48.000

6.000

8.000

10.000

130.000

1860

41.000

75.000

6.000

12.000

22.700

156.700

1868

40.000

75.000

12.000

40.000

20.000

187.000

1870

43.000

56.000

8.000

20.000

37.000

160.000

1872

45.000

75.000

6.000

15.000

14.000

155.000

1875

80.000

90.000

-

-

15.000

200.000

1878

80.000

90.000

10.000

12.000

16.000

208.000

1880

-

-

-

-

-

173.879

1885

50.000

100.000

7.000

15.000

15.000

200.000

1886

-

80.000

-

10.000

20.000

220.000

1889

79.288

53.086

6810

14.909

53.455

207.548

1890

52.000

107.000

12.000

23.000

16.850

210.850

1894

96.250

57.000

7.628

16.450

52.287

229.615

1895

89.000

52.000

6.000

16.000

37.000

200.000

1898

-

-

-

-

-

210.000

1899

-

-

-

-

-

246.145
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Şekil 3.19 Dönem aktarımlarına göre 19. yüzyılda İzmir nüfusunun seyri

Gezginlerin aktarımları ve salnamelerde yer alan nüfus rakamlarının genel
eğilimine göre, 19. yüzyılda kentin nüfusu önemli ölçüde artmıştır. (Şekil 3.19).
Yüzyılın ilk yarısında nüfusu Kiepert, De Beafour ve Eyries'in 10-25 bin aralığındaki
tahminleri bir önceki yüzyılın sonundaki sayılarla karşılaştırıldığında ve kentin
yayılma alanı göz önünde tutulduğunda inandırıcı değildir. Diğer tahminlere
dayanarak, yüzyılın ilk yarısı nüfusun 100-150 bin arasında kaldığını söylemek
mümkündür. Yüzyılın ikinci yarısında ise 250 bine doğru hızlı bir artış
görülmektedir. Yine verilen sayıların daha önce değinilen nedenlerle önemli
miktarda hata payı barındırabileceği söz konusuysa da, neredeyse istisnasız tüm
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aktarımların ve salnamelerin bu hızlı yükselişe paralel sayılar vermesi nedeniyle,
nüfusun yüzyılın ikinci yarısında ivmeli bir şekilde arttığını kabul etmek gerekir.

3.3.2

Kentteki Ticari Hayat ve Müslüman Cemaatin Ekonomik Konumu

Kentin yönetiminde yetki sahibi olan aktörlerin konumu kentin ticari hayatı için
önceki yüzyıllarda olduğu gibi 19. yüzyılda da önemli belirleyicilerden biri olmuştur.
Bu dönemde kenti ziyaret eden gezginlerin seyahatnamelerinde kentin yöneticileri
olan Müslüman kadı ve valinin önceki yüzyılların otoriter figürlerinden uzaklaşarak
politik birer figüre dönüşmüş oldukları ve bu mevkilerin bir derece yozlaşmış
olduğuna dair ipuçlarına rastlamak mümkündür. Bu yüzyılda kentte bulunan
neredeyse her gezgin, konsolosların Müslüman otoriteler üzerindeki gücünü ve
gayrimüslimlerin ticaretteki yerlerinin Müslümanlardan çok daha ileride olduğunu
vurgular. Konsolosların kentteki valiyi dengeleyecek kadar güçlenmeleri kentte
neredeyse ikili bir yönetim olduğu kanısını uyandıracak kadar belirgindir (Atay,
1978).

1830

yılında

İzmir'de

bulunan

gezginler

Michaud

ve

Poujoulat

seyahatnamelerinde, Vali Katipzade Hacı Mehmed Bey'in Frenk ve Hıristiyanlarla
arasının çok iyi olması nedeniyle 1816'da boğdurulduğunu, 1830 yılında Sakız'a
gönderilen valinin ise Rumlara işkence edip Ruslardan hoşlanmadığı için görevden
alındığını aktarırlar. Ayrıca yeni gelen valiyi ziyaretlerinde valinin "Fransızların
takdirini kazanmak için elinden geleni yapacağına söz verdiğini" de kaydederler
(Michaud ve Poujoulat,2007). J. L. Stephens adındaki bir gezginin aktarımları da
konsolosların 19. yüzyılda kentteki prestijlerini gösterir niteliktedir: "İzmir'deki
konsoloslar, Avrupa başkentlerindeki elçilerden çok daha önemli kişilerdir. Her türlü
resmi toplantı ve günlerde, parlak üniformaları ve maiyetlerindeki yeniçerileriyle,
Levantenlerin gözünde eski Roma konsülleri, Türklerin gözünde ise, neredeyse
Sultan haşmet ve azametinde görünürler" (Beyru, 2000). 1835 yılında kentte bulunan
Kontes Pauline Nostistz, kentteki en kötü niyetli Türk'ün bile konsolosluk
görevlilerinden çekindiğini, en fanatik Müslüman'ın dahi bir konsolosa karşı kötü bir
davranışta

bulunmaya

cesaret

edemediğini,

paşanınsa

önemli

kararlarda

konsolosların görüşünü aldığını ve açıkçası kent asıl yönetenlerin konsoloslar
olduğunu yazar (Pınar, 1994). Bir başka çarpıcı gözlem de 1838 ve 1840 yıllarında
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kentte bulunan Sir Charles Fellows'a aittir. Fellows valiyi, konsolosun karşısında
sevimli, kurnaz ve sürekli İngilizlere olan saygısını dile getirmeye çalışan bir figür
olarak tarif eder (Pınar, 1994). 19. yüzyılın sonlarına doğru yabancı devlet
temsilcilerinin Osmanlı'ya bakış açıları ve kentteki güçlerini belki de en iyi İngiliz
elçisinin 1858 yılında Alsancak Garı'nın açılışında yaptığı konuşma özetler:
"Bu demiryolunun, sanayi ürünlerimizin Türkiye'ye girişini kolaylaştıracak
faydalı bir sermaye yatırımı olacağını umuyoruz. Hepimizin bildiği gibi
Türkiye'nin yeniden canlandırılmasında, Avrupa'nın her zamankinden daha çok
çıkarı vardır. Batı uygarlığı Levant kapılarına geldi dayandı. Şimdiye kadar
geçmeyi pek başaramadığımız bu kapılar ardına kadar açılmazsa, kendi
çıkarlarımız doğrultusunda, bu kapıları açacak ve isteklerimizi kabul ettirecek
güce, hatta daha fazlasına sahip olduğumuzu herkesin bilmesini isterim"98
Bu aktarımlar içlerinde yanılma payı barındırsa da 19. yüzyılda İzmir'deki
Osmanlı yöneticilerin kentteki cemaatler arasında denge kurmaya çalışan politik
birer figüre dönüştükleri, mevkilerinin, hatta hayatlarının bu politik arenadaki
başarılarına bağlı olduğu yeterince yansıtmaktadır. Aşağıda bahsedilecek olan
ticaretteki dengenin iyice yabancılar ve gayrimüslim Osmanlıların lehine kaymasının
yanı sıra bu siyasi gerilimler, Osmanlı yöneticilerinin etki alanı ve güçlerini önceki
dönemlere göre oldukça azaltmış, oluşan boşluğu da gittikçe güçlenen konsoloslar
doldurmuştur. Konsolosların güçlenmesi doğal olarak ticaretteki dengelerin
yabancılar ve gayrimüslimler lehine daha da bozulmasına yol açmış, bu
kısırdöngünün sonucu olarak da 19. yüzyıl boyunca yabancı tacirler ve onlarla yakın
iş ilişkilerinde bulunan gayrimüslim -özellikle Rum ve Ermeni- Osmanlılar
zenginleşirken Müslüman cemaat ekonomik olarak sürekli zayıflamıştır.
Gayrimüslimlerin kent hayatındaki ve ticaretteki üstünlüklerine dair gezginlere ait
birçok aktarım vardır. Döbel 1832 yılında ticaretin Ermeni, Hıristiyan ve Yahudilerin
elinde olduğunu aktarır. Ayrıca Türklerin Edirne'deki gibi domuz eti kesimini
yasaklayamadıklarını ve yine Edirne'den farklı olarak Rumların bıçak ve silah
taşımasının yasak olmadığını aktarır (Pınar, 1994). 1845 yılında kentte bulunan Ross
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da, Türklerin ve Yahudilerin çoğunlukla yoksulluk içerisinde yaşadıklarını, en
önemli sermaye birikimlerinin Rumlar, Ermeniler ve Frenklerin ellerinde olduğunu
yazar (Pınar, 1994). Türklerin süreç içerisinde gayrimüslimlerin karşısında gerileyen
sosyo-ekonomik konumlarını en çarpıcı biçimde, 19. yüzyılın sonunda kentte
bulunan Alman muhabir Hans Barth dile getirmiştir: "(...) artık ülkenin efendisi
Türk, Hıristiyan sömürücünün kölesi durumuna düşmüş, can düşmanı gavur, ülkenin
efendisi durumuna gelmiştir" (Pınar, 1996). Ancak bu konudaki en set aktarım 1854
yılında kentte bulunan Roving Englishman'a aittir:
"Gerçek, İzmir'deki Avrupalıların zıvanadan çıktıklarıdır. Burada her birey
kendini adeta bir kral saymaktadır. (...) Özetlemek gerekirse aslında yerel
yasaların onları biraz daha iyi bir düzen içinde hareket etmeye zorlayabilmesi
halinde, İzmirli Levantenlerin belki de iyi bir toplum oluşturmaları beklenebilirdi.
(...) Gerçekte bunlar yapılmaması gereken her şeyi yapmışlar, bir takım tekelleri,
devlet ikrazlarını ve imtiyazlarını elde etmişlerdir. Güç sahibi paşalara ve
vezirlere borç para sağlamışlardır ve korkarım ki İzmir'in Hıristiyan tacirleri ve de
onların Türkiye'nin başka yerlerindeki dindaşları, maalesef, devletin çarklarının
işlemesine taş koymakta uzun bir mesafe kat etmişlerdir." (Beyru, 2000, 67)
19. yüzyılın ilk yarısındaki iki önemli gelişme İzmir'in ticari hayatında önemli
etkileri olmuştur. Bunlardan ilki 1825 yılında Levant Company'nin kendisini
lağvetmesi, diğeri ise 1838 yılında imzalanan ve İngilizlerle Osmanlıların ticari
ilişkilerini düzenleyen Baltalimanı Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesidir
(Tekeli, 1992). Levant Company'nin ardından çoğunlukla İngilizlerden oluşan yerel
Levantenler Levant ticaretine hakim olmuşlardır. Bu ticaret sayesinde Giraud,
Charlton, Whittall, Charnaud ve La Fontaine gibi aileler 1825 yılından itibaren
yükselerek önemlerini ve zenginliklerini arttırmışlardır (Tekeli, 1992). Yabancıların
zenginliklerini artırmalarını kolaylaştıracak, ancak yerli sanayinin çökmesine neden
olacak diğer gelişme de Baltalimanı Anlaşması olmuştur. Osmanlı Devleti ile
İngiltere arasında 16 Ağustos 1838 tarihinde imzalanan anlaşma Osmanlı pazarını
İngiliz mallarına açmış, hammadde ihracat yasaklarını ise kaldırmıştır. Bu
anlaşmadan önce ithalat ve ihracattan %3 vergi alınmaktaydı. Ayrıca yerli ve yabancı
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tacirler ülke içindeki ticarette %8 kara gümrüğü ödüyorlardı. Anlaşmayla yerli
tacirler bu vergiyi ödemeye devam ederken İngilizler bundan bağışık tutuldu.
Böylece bu tacirler Osmanlı topraklarında çok ayrıcalıklı bir konuma geldiler. Çok
geçmeden Belçika, Fransa ve Rusya ile imzalanan benzer anlaşmalarla Osmanlı
topraklarında neredeyse sadece Osmanlıların ticaretini engelleyen bir ortam
olmuşmuş gibi görünmektedir. Bu anlaşmalar, Osmanlı Devleti'nin mali ve
ekonomik anlamdaki çöküşünün en önemli nedenlerinden birini oluşturduğu kabul
edilir (Quataert, 2004; Ana Britannica, 2000, Baltalimanı Antlaşması maddesi).
19. yüzyılda bölgenin ticaretinin önemli bir kısmını bir önceki yüzyıldaki gibi dış
ticaret oluşturmasına bağlı olarak kentteki cemaatlerin sosyo-ekonomik konumları bu
ticaretin içindeki konumlarıyla yakından ilişkilidir. Bu dönemde sermayenin büyük
kısmı 18. yüzyıldan başlayarak bölgenin dış bağlantılarını kuran ve büyük bir
ivmeyle dış ticarete egemen olan Levantenlerin elindedir. Bölge içindeki üst düzey
aracılık işlevleri ise Rum ve Ermeniler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Müslümanların ticaretteki rolleri ise küçük çapta ve yöresel etkinliklerle sınırlıdır.
Müslümanların sermaye sahibi olarak dış ticarete katılmalarına dair ilk kayıt Mehmet
Suphi Efendi'nin ihracat yapmak üzere 1881 yılında bir Ermeni'yle ortaklık
kurmasına dair kayıttır (Tekeli, 1992). Bu tarihe kadar Müslümanlar dış ticarette
sermaye sahibi olarak yer alamamış ve her zaman Rum ve Ermenilerin gerisinde
kalmışlardır.
Müslümanların kent içi ticari etkinliklerinin de dış ticaretteki durumlarından daha
iyi olmadığına dair bazı ipuçları vardır. Geleneksel çarşı ve yeni gelişen Frenk
Çarşısı'ndaki

gayrimülklerin

dağılımından

bu

alandaki

üstünlüğün

de

gayrimüslimlerin elinde geçtiği görünmektedir. 19. yüzyılın sonunda yayınlanan
İzmir rehberlerindeki bilgilere göre geleneksel çarşı olarak tarif edilen eski iç liman
çevresindeki çarşıda tacirlerin yarıya yakınını Rumlar oluştururken ikinci sırada
Ermeniler gelmektedir. Müslümanlarsa ancak rehberde yer alan tacirlerin 1/6'sını
oluşturmaktadırlar (Tablo 3.4).
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Kentin yeni çarşısı olan Frenk Caddesi'nde ise durum Müslüman tacirler
açısından daha olumsuzdur. Buradaki tacirlerin yarıdan fazlası Rumlardan, önemli
bir kısmı da Levantenlerden oluşmaktadır. Az miktardaki Ermeni ve Yahudi tacir
bulunmakta, Müslüman tacire ise hemen hemen hiç rastlanmamaktadır (Tablo 3.5).
Tablo 3.4 19. yüzyılın sonunda geleneksel çarşıda mülkiyetlerin milletlere göre dağılımı (Beyru,
2011)
Müslüman

Rum

Ermeni

Yahudi

Levanten

Toplam

Dükkan Sahibi

97

235

119

80

22

553

Oran

%17,5

%42,5

%21,5

%14,5

%4

%100

Tablo 3.5 19. yüzyılın sonunda Frenk Caddesi’nde mülkiyetlerin milletlere göre dağılımı (Beyru,
2011)
Müslüman

Rum

Ermeni

Yahudi

Levanten

Toplam

Dükkan Sahibi

7

387

41

30

117

582

Oran

%1,2

%66,5

%7

%5,2

%20,1

%100

1876 yılına ait İzmir Takvimi ve Rehberi'nde yer alan ticaretle uğraşan kişiler
listesindeki sayılar da Müslümanların kentin ticari hayatındaki paylarının azlığını net
olarak göstermektedir (Tablo 3.6).
Tablo 3.6 1876 İzmir Takvimi ve Rehberi'ne göre Müslüman Tacir ve Simsarların Sayısı ve Oranı
(Çev:Berber, 2008). (Sadece isimlerin ve dükkan konumlarının yer aldığı liste içinden, Müslüman
isimlerine sahip kişiler sayılarak 14 sayısına ulaşılmıştır ancak Müslüman isimlerine sahip
gayrimüslimlerin de bulunabileceği göz önünde tutulursa (-ki tersi mümkün değildir) sayının 14'ten de
az olma olasılığı vardır.)
Müslüman Tacir

Toplam Tacir

Oran

Tacir

<14

232

<%6

Tacir Simsar

0

22

%0

Nakliye Simsarı

0

5

%0

Son olarak 1889-1890 tarihli Aydın Salnamesi'ndeki bazı kayıtlar kentteki
ticaretin yanı sıra sanayinin de açık bir biçimde gayrimüslimlerin kontrolünde
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olduğunu yansıtmaktadır. Örneğin bu tarihteki Ticaret Odası'nın 12 yöneticisinden
başkan dahil 10 üyesinin gayrimüslim olduğu görülmektedir99 (Cavid, 2010). Ticaret
Odası'ndaki bu oranın kentteki ticari kuruluşlara da yansımış olduğu yukarıdaki
tablolardan da anlaşılmaktadır. Ayrıca Salname'deki bazı meslek kollarındaki
dağılım da bu yöndedir. Örneğin kentteki 36 avukattan 13 tanesi, 25 hekimden
sadece 5 tanesi Müslüman'dır. Kentteki 22 eczacınınsa tamamı gayrimüslimdir
(Cavid, 2010). Sanayi alanındaki oranlar da farklı değildir. Kentteki 4 demir
fabrikasının tamamı gayrimüslimlere aitken, 13 dakik fabrikasından sadece 3'ü
Müslümanlara aittir. 5 kereste fabrikasının 3 tanesi gayrimüslimlere aitken diğer ikisi
üyeleri belli olmayan Keresteci Kumpanyası ile Siloğlu Kumpanyası'na aittir.
Kentteki tek ekmek fırını Marko Polo adındaki bir gayrimüslime aitken, tek buz
fabrikası ise Müslümanlara ait olup bu konuda bir istisna teşkil etmektedir. (Cavid,
2010). Bunun yanı sıra 19. yüzyılın sonuna doğru Müslümanlar kentin sosyo-kültürel
alanına doğrudan etkisi olan gazete basım ve yayınında da geri planda kaldıklarına
dair göstergeler vardır. Örneğin yine1889-1890 Aydın Salnamesi'ne göre kentteki 12
gazeteden sadece 2'si Türkçe yayınlanmaktadır (Cavid, 2010)100.
Sonuç olarak kesin rakamlara ulaşmak mümkün olmasa da kentin nüfusunun
büyük bir kısmını oluşturan Müslümanların 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde
kentin ticari hayatına en az katılan, ticaretin getirdiği zenginlikten en az pay alan
cemaat olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Siyasi olarak kentin hakimi olmaları
ve nüfusun önemli bir kısmına sahip olmalarına rağmen hem dış ticarette hem de
kentteki

ticari

etkinliklerde

gayrimüslimlerin

gerisinde

kalarak

bu

alanı

gayrimüslimlerin kontrolüne bıraktıkları, daha doğrusu bırakmak zorunda kaldıkları
anlaşılmaktadır. Şüphesiz, özellikle 19. yüzyılda sermaye sahibi olarak ya da
gayrimüslim tacirlerle ortaklıklar kurarak ticari alanda başarılı olan Müslümanlar da
vardır101 ancak bunlar genel durumun istisnaları olarak değerlendirilebilecek sayıyı
geçememişlerdir.
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3.3.3

Kentin Yapılı Çevresi, Alt Bölgeler ve Müslüman Cemaatin Kentsel
Mekândaki Konumu

İzmir, 16. yüzyılın sonlarından beri devam eden ticaretteki yükselişine koşut
olarak 19. yüzyıla gelindiğinde nitelik ve nicelik olarak oldukça gelişmiş, kozmopolit
bir kent görünümündedir. 3. bölümde değinilen demografik çeşitlilik kentsel dokuda
da karşılıklarını bulmuş, kente sonradan katılan gayrimüslimlerin oluşturduğu kentsel
doku ve mekânların kendine özgü nitelikler kazanmasıyla zamanla oluşan heterojen
kent dokusu 19. yüzyılda belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Şekil 3.20 1817 haritası (Beyru, 2011)

İzmir kentinin genel dokusunu ve yayılım eğilimlerini incelemek için 19. yüzyılın
ilk yarısına ait önceki yüzyıllara göre daha çok ve güvenilir veri bulunmaktadır.
Bunlardan ilki ölçekli ve günümüz çizim tekniğine yakın bir teknikle çizilmiş ilk
harita olan 1817 tarihli, üzerinde Avusturya Genelkurmayı'nın kaşesi bulunan ancak
kimin çizdiği belli olmayan haritadır (Şekil 3.20). Bu haritaya göre kent
merkezindeki yerleşim yaklaşık Değirmendağı ile günümüzdeki Vasıf Çınar Bulvarı
arasında yoğunlaşmış gibi görünmektedir. bu alanın kuzeyinde kalan geniş düzlük
henüz yoğun bir yerleşime sahne olmamış, olasılıkla tarımsal amaçlarla kullanılıyor
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gibi görünmektedir. Ayrıca körfezin karşı kıyısındaki Karşıyaka ve civarında tek tük
yapılar seçilebiliyorsa da bu alanda henüz ciddi bir yerleşim bulunmamaktadır
1830'lu yıllara ait, İngiliz deniz subaylarının çizdiği ve tarih içinde eklemelerle
geliştirilmiş haritalar kentin özellikle kuzey bölgesindeki gelişmelere dair önemli
ipuçları barındırmaktadır. Bunlardan 1834 tarihli olanı Richard Copeland (Şekil
3.21), 1837 tarihli olanı ise Thomas Graves tarafından çizilmiştir (Şekil 3.22). Yapı
adalarının ve sokakların daha iyi seçilebildiği bu haritalarda da kent merkezinin
sınırları 1817 haritasına yakındır. 1834 tarihli haritada rıhtım, demiryolları ve
Karataş bölgesine doğru olan gelişmelere dair izler bulunsa da bu gelişmeler söz
konusu tarihte henüz gerçekleşmemiş, çizim daha sonraki tarihlerde güncellenmiştir.
Benzer şekilde Graves'in haritasındaki rıhtım çizgisi de daha sonradan haritaya
eklenmiştir.

Şekil 3.21 1834 Copeland haritası (Beyru, 2011)

Şekil 3.22 1837 Graves haritası (Beyru,2011)
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Kentin 19. yüzyılın ilk yarısındaki gelişimini anlamak için kullanılabilecek son
harita ise 1854-56 yılları arasında İtalyan Mühendis Storari tarafından çizilen
ayrıntılı haritadır (Şekil 3.23).

Şekil 3.23 1854-56 tarihli, İtalyan Mühendis Storari'ye ait harita (Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve
Müzesi Arşivi)

Storari'nin haritası daha öncekilere göre daha detaylı olduğundan yapı adaları ve
sokak dokusu bakımından kent merkezinin 19. yüzyıldaki karakterini en iyi yansıtan
çizimlerden biridir. Bu haritayı inceleyerek kent dokusundaki bazı farklılaşmaları ve
bu farklılaşmaların kentteki cemaatlerle ilişkisini tartışmak mümkündür. Bu
bağlamda bir değerlendirme yapan Bilsel, İzmir'in çok kültürlü toplumsal yapısının,
yüzyıllar boyunca kurduğu uluslararası ilişkilerin ve özellikle kent nüfusunu
oluşturan toplumsal gruplar arasındaki sürekli rekabetin belirlediği iç dinamiklerin,
kentin 19. yüzyılda geçirdiği başkalaşımı hazırladığı ve bu başkalaşım sürecinde de
etkili olduğunu belirtir. O'na göre bu dinamiklerin belirleyiciliğinde, 19. yüzyıl
itibariyle, kentsel mekânın birbirinden nitelik olarak ayırdedilebilen dört ana doku
parçasından oluştuğunu görülmektedir. Bunlar, Müslüman mahallelerini kapsayan
Kadifekale ve civarı, Rum mahallelerini kapsayan kuzey bölgesi, geleneksel çarşı ile
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Yahudi mahallelerini kapsayan Kemeraltı çevresi ve Levantenlerin bölgesi olan
Frenk Sokağı ile deniz arasında kalan bölgelerdir. Bu bölgelerin parsel biçimlenişleri
ve sokak dokusu bağlamında ayrışmasının temel nedeni kentin gelişim aşamalarında
belirleyici olmuş olan mekân üretim biçimlerinin ve süreçlerinin farklılaşmasıdır. Bu
farklılaşma, kentteki çeşitli toplulukların farklı biçimde geçirdikleri kültürel
dönüşümle ilişkilidir (Bilsel, 2000).
Bu iddiaları sınamak üzere, 1854-56 tarihli Storari'ye ait harita ile kentteki
milletlerin yayılım alanlarıyla birlikte incelendiğinde kentin sokak dokusu ve parsel
yapısı bağlamında birbirinden farklılaşan bölgeleri ile farklı milletlere ait mahalle
sınırları arasındaki paralellikler dikkat çekicidir (Şekil 3.24)

Şekil 3.24 19. yüzyıl sonunda kıyı hattı, yerleşim ve bölgeler (Altlık olarak güncel halihazır harita ile
1876 tarihli Saad haritası (Beyru, 2011) kullanılmıştır)

Mahallelerin 18. yüzyıldaki büyüme eğilimleri 19. yüzyılın başında da devam
etmiş, Yahudi mahallesi dışındaki mahalleler boş alanlara doğru genişlemişlerdir.
Doğuda Kadifekale batıda ise denizle sınırlandırılmış kentin 18. yüzyılın sonuna
doğru sınırları kuzeyde Boyacı Deresi'nin102 güneyde ise günümüzdeki Bahribaba
Parkı civarında bulunan mezarlıklara dayandığı 1780'lere tarihlenen çizimden
anlaşılmaktadır (Şekil 3.17). 19. yüzyılın başından itibaren Levanten ve Rum
Mahalleleri kuzeydeki Tuzla Burnu'na doğru hızla yayılırken güneyde kalan Karataş
ve Karantina bölgesine doğru yayılım, alanın zorlayıcı topografyası nedeniyle
yüzyılın ikinci yarısına kalmış gibi görünmektedir.
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1780 tarihli harita ile 1834 Graves haritası karşılaştırıldığında, aradan geçen 54 yılda
sahilin kuzey tarafının biraz doldurulduğu anlaşılmaktadır103. 1780 yılında Frenk
Caddesi'nin kuzey kısmı sahilden devam etmekteyken bu hattın 1837'de içeride
kaldığı anlaşılmaktadır.
Bu tarihte artık tamamen dolan iç limanın üstünde 19. yüzyılın başından itibaren
inşaatlar yapılarak bu alanın çarşıya katıldığı yine 1834 ve 37 tarihli haritalardan
anlaşılmaktadır. Kıray da 19. yüzyıla dair oluşturduğu haritada çarşının kuzeye
doğru genişlemesine dikkat çekmiştir. 18. yüzyıldaki ekonomik temelli yerleşim
sıralaması bu haritada da aynen tekrar edilmiş, ayrıca banliyölere ve Karataş sahiline
doğru yönelen yeni nüfus hareketleri işaretlenmiştir (Şekil 3.25). Kıray'ın haritası,
gayrimüslimlerin dışında banliyölerde yerleşim olmadığını düşündürmektedir ancak
bu bölgelerde 19. yüzyıla hatta daha öncesine tarihlenen camilerin varlığı
Müslümanların banliyölerde varlıklarına dair işaretlerdir.

Şekil 3.25 19. yüzyıl sonunda İzmir'in mekânsal yapısı (Kıray, 1998)

19. yüzyıldaki hızlı nüfus artışına koşut olarak kent merkezindeki tüm milletlerin
yerleşim alanlarında genişlemeler söz konusudur. Müslüman mahallelerinin de iki
yönde genişleme eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür. Bu dönemde
oluşturulan haritalar ve inşa edilen camiler genişlemenin iki yönde olduğuna dair
ipuçları vermektedir. Bir sonraki bölümde detaylı olarak incelenecek olan, 19.
yüzyılda inşa edilen camilerin konumlarına bakıldığında ilk yönelim güneye,
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Eşrefpaşa ve Değirmendağı bölgelerine doğru olmuştur. Yüzyılın ortasında üretilmiş
olan Storari haritasında boş olarak gösterilen bu bölgeler yüzyılın sonunda her biri
olasılıkla bir caminin etrafında kurulmuş olan mahallelerle kaplanmıştır. Yine 19.
yüzyıla tarihlenen Dolaplıkuyu Camisi'nin konumundan anlaşılıyor ki, genişlemenin
diğer yönü de Kadifekale eteklerinin üst kotlarına yani doğuya doğru olmuştur ancak
bu alandaki topografyanın olumsuzluğu nedeniyle bu yayılım sınırlı kalmış gibi
görünmektedir (Şekil 3.26).

Şekil 3.26 20. yüzyılın başında Kadifekale'ye doğru Türk Mahalleleri (Köker, 2009)

19. yüzyılda mahalle bölgelerindeki önemli bir gelişme de cemaatlerin kendi
mahalleleri dışında ikamet etmemelerine dair katı kuralların çözülmeye başlamasıdır.
19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca pek çok Avrupalının, İzmir’in Rum ve Ermeni
mahallelerine yerleşmeye başladığı bilinmektedir. Bununla birlikte Levanten
Mahallesi ise milli veya inanç kökeni ne olursa olsun varsıl Osmanlı ailelerinin
ikamet yeri haline gelmişti. 19. yüzyılın son otuz yılında da özellikle yukarı kentte
pek çok Yahudi’nin Müslüman mahallelerinde, Ermenilerinse Yahudi mahallelerinde
yerleştiği görülmektedir. Ancak bu yeni yerleşim tavrına dayanarak her mahallenin
kentin tüm sakinleri tarafından yerleşilebilecek bir alan olarak değerlendirilmesi
doğru olmaz. Genellikle mahallelerin küçük bir kısmı, çoğunlukla bir sokak veya
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yapı adası ölçeğinde farklı cemaat yerleşimleri söz konusu olabiliyordu (Smyrnelis,
2013).
17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Ġzmir'deki Müslüman Cemaatin Sosyo-

3.4

Ekonomik ve Mekânsal Konumundaki DeğiĢimlerin Değerlendirilmesi

3.4.1

Kentteki Müslüman Cemaatin Demografik Konumunun Değişimi

Osmanlı dönemi İzmir'inde nüfus hareketlerine dair uzun dönemleri kapsayan
genellemeler yapmayı cesaretlendirecek oranda istikrarlı bir ortamın yüzyıllar
boyunca devam ettiğini söylemek zordur. Erken dönemlerdeki göç dalgaları ve
savaşların yanı sıra kentin kuruluşundan beri neredeyse karakteristik özelliği olan
deprem, yangın ve salgınlar bu istikrarın önündeki en büyük engellerdir104. Kent
demografisini şiddetiyle orantılı bir keskinlikle değiştiren bu etkenler bu tür
genellemelerin ciddi miktarlarda istisnası olmasının en önemli nedenleridir. Ancak
yine de her zaman geçerli olmadığının bilinciyle birlikte bazı eğilimlerden
bahsetmek belli bir bakış açısı yaratmak üzere zorunludur. Bu nedenle öncelikle
gezginlerin ve konuyla ilgili çağdaş uzmanların aktardıkları eleştirel bir süzgeçten
geçirilerek 3 yüzyıllık bir süreç için bazı genel eğilimler bu bölümde aktarılmaya
çalışılacaktır.
İzmir, 17. yüzyılda, geride bırakılan istikrarsız dönemden sonra ticari
potansiyelinin artmasına bağlı olarak bir çekim merkezi haline gelmiştir. Aynı
süreçte Anadolu'daki kentlere göç hareketi ile Avrupa ve Doğu'da toplulukları yer
değiştirmeye iten etkenlerin bir araya gelmesi kentin nüfusunun hızlı bir şekilde
artmasına neden olacak ortamı sağlamış gibi görünmektedir. Bu artış 1688'deki
deprem felaketiyle kesintiye uğramış, kent 17. yüzyılın sonlarını bu afetin yaralarını
sarmakla geçirmiştir.
Bu yüzyılda nüfusun büyük bir oranını tartışmasız olarak Müslümanlar
oluşturmakta, ikinci sırada ise Rumlar gelmektedir. Hangisinin daha fazla olduğuna
dair kesin yargıda bulunmak için yeterli verinin bulunmadığı Ermeniler ve Yahudiler
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3. ve 4. sırayı paylaşmaktadırlar. Son olarak henüz yerleşik olarak kentte
bulunmamakla birlikte özellikle yüzyılın ikinci yarısında artmaya başlayan, ticaret
yapmak için uzun süreli olarak İzmir'de bulunan Avrupalılar gelmektedir.
18. yüzyılın başı 1688 depreminin ardından kentin yeniden canlandığı dönemdir.
Kentten ayrılanlar yavaş yavaş geri dönerken kısa sürede toparlanan kentin altyapısı
yeni insanlar için de çekici bir odak oluşturmayı başarmıştır. Yüzyılın sonuna kadar
da bu çekicilik devam edecek, nüfus artışı devam edecektir. Nüfusun içindeki
oranlarına dair kesin rakamlar vermek mümkün değilse de Müslümanların hala
baskın millet olduğu bu yüzyılda kentte bulunan gezginlerin onlara en yakın olan
Rum nüfusundan 1,5 ila 10,5 katı kadar değişen oranlarda üstün olduklarını
aktarmalarından anlaşılmaktadır. Bu yüzyılın sonuna doğru geçen yüzyıldaki kadar
olmasa da kentte önemli miktarda hasara neden olan deprem ve ardından gelen
yangın nüfusta anlık bir düşüşe neden olmuş olmalıdır (Oikonomos, 2001).
19. yüzyıl kentte savaşların ve göçlerin neden olduğu önemli nüfus hareketlerine
sahne olmuştur. Yüzyılın ilk yarısında Yunanların bağımsızlıklarını kazanmalarının
yansımalarını

özellikle

Batı

Anadolu'daki

kentlerin

nüfuslarında

görmek

mümkündür. Bağımsızlığını izleyen yıllarda Batı Anadolu'daki Rumların bir kısmı
Yunan anakarasına göç etmeyi tercih etmişlerdir. Özellikle 19. yüzyılın ikinci
yarısında çoğalan ve genişleyen cephelere asker yetiştirme çabasıyla tüm
imparatorluk genelinde olduğu gibi İzmir'den de önemli miktarda Müslüman erkek
nüfus cepheye gitmek zorunda kalmış, uzun süren savaşlardan geri dönebilenler de
ancak bir sonraki savaşa kadar kentte kalabilmişlerdir. Ancak tüm bu gelişmeler
nüfusun artmasına engel olamamış, yüzyılın başında 100 bin civarında olan nüfus
yüzyılın sonuna gelindiğinde 200 bini aşmıştır. Bu iyileşmenin nedenleri sürekli
artan ticari potansiyelin insanları kente çekmeye devam etmesinin yanı sıra özellikle
yüzyılın ikinci yarısında yoğunlaşan savaşlardan kaçan muhacirlerin kentin
çeperlerine yerleşmeleri olmalıdır. Ayrıca gelişen yapı teknolojisi, tıbbi bilgi ve
açılan hastaneler, doğal afetlerin ve salgınların geçen yüzyıllara oranla daha az
kayıpla atlatılmalarını sağlamışlardır. Bu artışın tüm cemaatlerde aynı oranda
olmadığı da yine kaynakların aktardığı sayılardan anlaşılmaktadır. Bu sayılara göre
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gayrimüslim nüfus Müslüman nüfusa göre daha hızlı artmakta ve bunun sonucu
olarak 19. yüzyıla gelindiğinde gayrimüslim nüfusun Müslüman nüfusuna yetiştiği
hatta yüzyılın sonlarına doğru geçtiği görülmektedir. Gezginlerin yüzyılın sonunda,
hem Müslümanların Rumlardan fazla olduğuna dair hem de tam tersi, hatta Rumların
Müslümanların en az 2 katı olduklarını ileri süren tahminleri bulunmaktadır.
Tahminlere göre gerçeğe daha yakın olduğu kabul edilebilecek 1889 tarihli Aydın
Salnamesi'ndeki rakamlara göre ise Müslümanlar hala kentin en kalabalık grubunu
oluşturmaktadır. Ancak oranlar çok değişmiş, Rumlar ve Levantenler Müslümanlara
yetişmiş gibi görünmektedir.
3.4.2 Kentteki Müslüman Cemaatin Ekonomik Konumunun Değişimi
Bu bölüm kapsamında derlenen bilgi ve belgelerin ışığında İzmir'in 16. yüzyılın
sonlarından başlayarak 20. yüzyıla değin yakın çevresinden elde ettiği gıda ağırlıklı
malları genelde İstanbul'a aktaran küçük bir liman kasabasından Avrupa'nın en
önemli ticaret limanlarından biri haline geldiğini söylemek mümkündür. Bu
sıçramanın kentteki cemaatler üzerindeki asimetrik etkisi cemaatlerin sosyoekonomik konumlarındaki değişimin ana nedeni gibi görünmektedir.
17. yüzyıla dair yazılı belgelerin sınırlılığına karşın bu dönemde ticaretin ham
maddesi olan tarım ürünlerinin yetiştiği kentin çevresindeki tarım alanlarının
Müslümanların elinde olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra kentin ticari
çekirdeği sayılan çarşı bölgesi ve limanda da Müslümanların ayrıcalık sahibi
olduğuna dair birçok gösterge vardır. Ancak 17. yüzyılla birlikte iç ticaret yerini
Avrupa ülkeleriyle yapılan dış ticarete bırakırken bu yeni durum kentteki
gayrimüslimlerin ticarette daha etkin bir konuma yükselmelerini sağlamıştır. Bu
ticaretin en önemli aktörleri olan ve Akdeniz'in her yanında varlık gösteren girişken
Avrupalı tacirler olasılıkla güvenlik ve ulaşım güçlükleri nedeniyle Anadolu içlerine
kadar girmeye pek hevesli değillerdir. Bunun yerine kent merkezinde diyalog
kurdukları aracıların üzerinden ihtiyaç duydukları malların kent merkezine
transferini sağlamakta ve getirdikleri malları da bu yöntemle Anadolu içlerine kadar
ulaştırabilmektedirler. Kentteki cemaatlerin bu süreçteki rollerini büyük oranda
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dinleri ve ona bağlı olarak gelenek görenekleri belirlemiştir. Bu durumda finansal
işlemleri kısıtlayan ve gayrimüslimlerle yakın ilişki kurmalarını engelleyen dinleri
Müslümanları kente sürekli artan miktarda zenginlik taşıyan bu ticari alandan görece
olarak uzak tutmuştur. Rumlar Avrupalılara yakın dinleri, dilleri ve gelenekleri ile
Ermeniler yine dinleri ve özellikle Anadolu'nun doğusuna kadar giden bağlantıları
ile, Yahudiler ise finans alanındaki yatkınlık ve deneyimleri ile bu sürece
Müslümanlara göre daha iyi eklemlenmiş gibi görünmektedirler.
18. yüzyıl kent ekonomisinin neredeyse tamamen dış ticaretin etkisinde olduğu ve
buna bağlı olarak kentin Akdeniz'in önemli limanlarından biri haline geldiği bir
dönemdir. Daha önce de söz edildiği gibi temelde gelenek ve göreneklerinin
belirlediği bir davranış modeliyle Müslümanlar bu önemli gelişmeye gayrimüslimler
kadar başarılı bir şekilde eklemlenememiş ve ticaretin dışında kalmışlardır. Büyük
oranda mal ve söz sahibi oldukları geleneksel çarşının limanın dolmasıyla ortaya
çıkan arsalara bir türlü yayılamaması bir önceki yüzyılda alansızlıktan neredeyse
denize taşarak yapılan camiler düşünüldüğünde bölgenin ticari canlılığı konusunda
da şüpheler oluşmaktadır. Bu dönemde 17. yüzyılın sonlarından itibaren gelişen yeni
çarşı yani Frenk Caddesi çok daha cazip görünmektedir. Müslümanların bu yeni
çarşıda hemen hemen hiç varlık gösteremedikleri de cemaatin ticari alandaki
dışlanmışlığını gösteren bir diğer ipucudur.
19. yüzyıla gelindiğinde 18. yüzyıldaki sürecin devam ettiği ve Müslümanların
artık geleneksel çarşıdaki dükkanlarının bile gayrimüslimlerin eline geçtiği net olarak
görülmektedir. Bu bölgedeki tacirler büyük oranda gayrimüslimlerden oluşmaktadır.
Müslümanların üretim alanındaki durumları da benzer zayıflıktadır. Daha önce de
değinildiği gibi bir kaç istisna dışında kentteki fabrikaların hemen hemen tamamı
gayrimüslimlere aittir. Küçük ölçekli üretim ve ticaretin yanı sıra Rıhtım ya da
demiryollarının yapımı gibi büyük ölçekli projelerde Müslümanların yatırımcı olarak
adı geçmemektedir. Bu tip projeler genellikle yabancı sermaye tarafından inşa
edilmekte ve işletilmektedir.
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Tüm bu olumsuzlukların yanı sıra merkezi politikalar da imparatorluk genelinde
olduğu gibi İzmir'de de Müslümanların ticaret yapmalarını güçleştirmekte, yabancı
ya da beratlı tacirlerden çok daha fazla ve yüksek oranda vergi ödemek zorunda olan
yerli tacirler ticarette rekabet gücünü kaybetmektedirler.

3.4.3

Kentteki Müslüman Cemaatin Kentsel Mekândaki Konumunun Değişimi

Üç yüzyıllık sürece bakıldığında sosyo-ekonomik gelişmelere koşut olarak
Müslüman cemaatin kentsel mekândaki konumunun da değiştiği görülmektedir.
Kentin 15. yüzyılda Kadifekale tarafından başlanarak limana doğru ele geçirilme
süreci 17. yüzyıldan itibaren tersine işlemiş gibi görünmektedir. Ancak bu geri
çekilme erken dönemlerde olduğu gibi askeri değil ekonomik mücadelelerin
sonucunda gerçekleşmiştir. 17. yüzyılda zirveye çıkan kentteki Müslüman hakimiyeti
Kadifekale eteklerinin büyük bir kısmını ve limanı kuşatan çarşı bölgesini
kapsamaktadır. Bu yüzyılda çarşı bölgesindeki tapuların cemaatler arasındaki
dağılımına dair bir ipucu olamamakla birlikte çarşının önündeki limana gayrimüslim
gemilerin alınmadığı bilinmektedir. Bu, çarşı bölgesine dair doğrudan bir kanıt
olmasa da Müslümanların kentin önemli ticaret mekânlarına kendi çıkarlarına uygun
kurallar koyabilecek kadar hakim olduklarına dair bir gösterge olarak kabul
edilebilir. Ancak 18. yüzyılla birlikte daha önceki bölümlerde açıklanan sosyoekonomik gelişmeler nedeniyle gayrimüslimler özellikle çarşı bölgesinde varlıklarını
arttırmışlar ve bu süreç 19. yüzyıla gelindiğinde Müslümanların çarşı bölgesinin
azınlıkları haline gelmeleri ile sonuçlanmıştır.
Müslüman mahallelerindeki üst ölçekli mekânsal gelişim ise çarşı bölgesindeki
gibi gayrimüslimlerin lehine bir el değiştirme biçiminde değildir. Her ne kadar 19.
yüzyılda Yahudilerin mekânsal sıkışıklıklarını aşmak Müslüman mahallelerine doğru
genişleme çabaları söz konusu ise de Müslümanların bu girişimleri çarşı
bölgesindeki kadar kolay kabul etmedikleri, sorunun ufak çapta çatışmalara ve
mahkemeleşmelere yol açtığı bilinmektedir. Diğer gayrimüslim grupların da
Müslüman mahallelerinde yer edinmek yönünde güçlü bir çabaları olduğuna dair
herhangi bir belge bulunmamaktadır.
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Aslında 19. yüzyıla kadar kentteki tüm topluluklar için konut bölgelerini uygun
olan, yani başka bir cemaat tarafından güçlü bir biçimde sahiplenilmemiş olan tarafa
doğru genişletmek genel yayılım stratejisi olarak benimsenmiştir. Bu eğilime koşut
olarak Müslüman mahalleleri bir miktar Kadifekale eteklerinin üst kısımlarına doğru
ama daha çok Değirmendağı'na doğru genişlemişlerdir. Kadifekale eteklerinin tercih
edilmemesinin en önemli nedeni zorlu topografyanın yerleşimi güçleştirmesi
olmalıdır. Zira 20. yüzyılın ilk yarısında bile üst kısımlara yerleşilmediği
bilinmektedir. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde konut bölgelerinin genişlemesi daha
önceki dönemlerdeki gibi devam edememektedir. Bunun nedeni her topluluğun
mahalle çeperi diğer topluluklarla çevrelenmesi yani Kadifekale ve Meles Çayı'nın
sınırını çizdiği kent merkezinin neredeyse tamamen dolmasıdır. Dolayısıyla rahat bir
biçimde genişleyecek alan kalmadığından daha farklı yayılma stratejileri söz konusu
olmuştur (Şekil 3.27).
Bu stratejilerden ilki Değirmendağı eşiğinin geçilerek zor topografyaya sahip
olmasına rağmen Karataş ve Göztepe yönüne doğru yayılmadır. Bu bölge daha çok
Rumlar ve Yahudiler tarafından değerlendirilmiştir. Ermenilerse Meles Çayı'nı
aşarak doğu tarafına doğru yayılmayı tercih etmiş gibi görünmektedirler.
Müslümanların Karataş-Göztepe bölgesine karşı ilgisi sınırlı kalmış, bunun yerine
Kadifekale'nin güney sırtlarına doğru yayılmışlardır. Günümüzde Eşrefpaşa-Bozyaka
bölgesi olarak bilinen bu bölge kenti Selçuk yönüne bağlaya ana yol üzerinde
Müslümanların bu yayılmasıyla oluşmaya başlamıştır. Kent içindeki sıkışıklığa karşı
diğer bir strateji olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında ise daha önce bahsedildiği gibi
banliyöleşme eğilimi ortaya çıkmıştır. Şüphesiz ulaşım kolaylıklarının ve güvenliğin
sağlanması bu banliyöleşmeyi olanaklı kılan en önemli gelişmelerdir ancak bununla
birlikte 19. yüzyılın sonlarına doğru artan nüfusun kent merkezindeki yaşam
koşullarını olumsuz etkilemeye başlaması bu bölgedeki varlıklı kişilerin -ki bunlar
çoğunlukla gayrimüslim tacirlerdir- kent dışındaki banliyölerdeki geniş alanlara
yayılmış malikaneler inşa etmeye ve buralarda yaşamaya itmiştir. Dolayısıyla
banliyöler genellikle gayrimüslim nüfus için yeni yayılma alanları olarak kabul
edilebilir. Ancak Müslümanlar da banliyölere ilgi göstermiş, gayrimüslimler gibi
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büyük malikanelerde olmasa da banliyölerde de kent merkezindekine benzer
karakterde, cami etrafında örgütlenen mahalleler oluşturmuşlardır.

Şekil 3.27 20. yüzyılın başında Değirmendağı'ndan İzmir (Köker, 2009).

106

BÖLÜM DÖRT
17. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA KADARKĠ DÖNEMDE ĠNġA EDĠLEN
ĠZMĠR CAMĠLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ
Üçüncü bölümde açıklanmaya çalışıldığı gibi, 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar
olan süreçte İzmir'deki Müslümanların kentin özellikle ticari alanlarındaki varlıkları
ve egemenlikleri sürekli olarak gerilemiş, 17. yüzyılda sahip oldukları sosyoekonomik olanakları, 20. yüzyıla gelindiğinde bireysel bazı istisnalar dışında
neredeyse tamamen kaybetmişlerdir. Bu bölümde, çalışmanın ana amaçlarından biri
olarak, tarif edilen süreçteki toplumsal gelişmelerin cami mimarisi ile ilişkisini
tartışabilmek için söz konusu dönemde inşa edilen camilerin mimari özelliklerindeki
değişimlerin belirlenmesine çalışılacaktır.
Osmanlı dönemi İzmir Camileri'nin özgünlüklerini önemli oranda yitirerek
günümüze ulaşmaları nedeniyle tarihsel süreçteki değişim çözümlemelerinde güvenle
kullanılabilecek mimari ölçütler sınırlıdır. Zira kolaylıkla yapılabilecek tarihlendirme
hataları yanlış yorumların geliştirilmesine neden olabilir. Bu nedenle bu bölüm, daha
önce de belirtildiği gibi camilerin mimari özelliklerinden özgün durumunu en
güvenilir biçimde sürdürdükleri savunulabilecek, kent içindeki konumları, yakın
çevreleriyle olan ilişkileri ve bir miktar da biçimleri üzerine kurulmaya çalışılmıştır.
Eldeki en güvenilir ölçüt olan camilerin kentsel konumları üzerinden bazı
yorumlar türetebilmek için yapıların bulundukları konuma göre gruplandırılmaları
gerekmektedir. Bu nedenle kenti oluşturan bölgeleri tanımlamak ve bu bölgelerde
inşa edilen camilerin ortak nitelik ve niceliklerini sorgulamak gerekir. Bu süreçte
kullanılabilecek

bir

sınıflandırma

önerisine

yapılan

literatür

taramasında

rastlanamaması nedeniyle söz konusu camiler irdelendikten sonra böyle bir
sınıflandırma olasılığı üzerinde durulmuş ve kent bölgelerine dayalı bir
sınıflandırmanın özelde bu çalışma genelde de benzer çalışmalar için yararlı olacağı
düşüncesine varılmıştır. Aşağıda detayları açıklanacak olan bu sınıflandırmada kent,
çarşı, geçiş ve mahalle olmak üç ana bölgeye ayrılarak camileri bulundukları bölgeye
göre gruplama mantığı esas alınmıştır. Böylece incelenen süreçte camilerin kentin
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hangi bölgelerinde inşa edildiklerine dair bilgiler karşılaştırılabilir verilere
dönüşerek, Müslümanların sosyo-ekonomik konumları ile kentin bölgelerindeki
temsiliyet olanak ve biçimlerine dair fikirlerin üretilebilmesi mümkün kılınmıştır.
4.1 17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar ĠnĢa Edilen Ġzmir Camilerinin Ġrdelenmesi
Yukarıdaki bölümde kurgulanan sınıflandırmaya göre 17. yüzyıldan 20. yüzyıla
kadar İzmir'de inşa edilen camiler hakkındaki bilgileri derlemek ve camilerin konum
ve biçim özelliklerine dair yorumlar üretmek bu alt bölümün amacını
oluşturmaktadır. Boyut ve anlamları açısından önemli inşa etkinliklerinden
sayılabilecek cami inşaatlarının kentteki genel inşa etkinlikleriyle ilişkili olacağı
düşünülebilir. Belli zamanlarda ve nedenlerle kentin inşa etkinliklerindeki duraksama
veya yoğunlaşmaların cami inşaatlarıyla birlikte değerlendirilmesi yararlı olacaktır.
Bu nedenle, her bölümün başında, kentteki genel inşa etkinliklerine dair bilgiler
derlenerek bu bağlamda genel görünüm oluşturulmaya çalışılmış ve ardından cami
inşaatlarına geçilmiştir. Böylece kentteki cami inşaatlarına dair daha sağlıklı
yorumların türetilmesi amaçlanmaktadır.

4.1.1

17. Yüzyıl'da İnşa Edilen İzmir Camilerinin İrdelenmesi

Hem imparatorluk hem de İzmir kenti için önemli gelişmelerin olduğu bir dönem
olan 17. yüzyılda kentteki inşa etkinlikleri ve özellikle cami inşaatları bu bölümün
konusunu oluşturmaktadır. İmparatorlukta birçok alanda 16.yüzyılda ulaşılan
düzeyin -en iyimser yorumla- korunmaya çalışıldığı 17. yüzyıl İzmir'de ise tam tersi
önceki yüzyıllardaki istikrarsızlığın yavaş yavaş yerini karlı dış ticaret ekseninde
gelişmeye bıraktığı dönem olarak yorumlanabilir. Genel inşa etkinlikleri ve cami
inşaatlarına bu gelişimin ne kadar yansıdığı ise bu bölümle birlikte görünür
kılınmaya çalışılacaktır.
17. yüzyılda inşa edilen camilerin aktarılacağı bu alt bölümde, kentteki genel inşa
etkinliklerinin ardından, bu yüzyılda inşa edilen camilere ait bilgiler derlenmeye
çalışılacaktır. Ancak bunun öncesinde 17. yüzyıldan önce inşa edilen camilere de
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değinmek gerekir. Müslümanlar kenti ele geçirdikten sonra ibadet mekânı
ihtiyaçlarını karşılamak üzere cami yapmış ya da yeni ele geçirilen başka
bölgelerdeki gibi diğer dinlere ait mevcut ibadethaneleri camiye çevirmiş
olmalıdırlar. Daha önce de değinildiği gibi bu camilerin bazıları günümüze
gelemediği için onlara ait bilgiler sadece yazılı kaynaklardan elde edilebilmekte, şu
an mevcut olan ve 17. yüzyıl öncesinden kaldığı düşünülen çoğu cami hakkında ise
neredeyse hiç bilgi bulunamamaktadır. Elde edilen bilgiler ışığında bugün 5 cami 17.
yüzyılın öncesine tarihlenebilmektedir ancak sayının bundan daha fazla olması
olasıdır. Bu camiler, Yukarı Kale Camisi (1530), Faik Paşa Camisi (<16. yy), Han
Bey Camisi (<1530), Hisar Camisi (<17. yy) ve Selatinoğlu Camisidir (16. yy)
(Aktepe, 2003). Bu camiler arasında çarşı bölgesinde bulunan Hisar Camisi halen
kentin en büyük ve önemli camilerinden biridir. Yukarı Kale Camisi ise
Müslümanların kentte ilk ele geçirdikleri önemli mevzi olan Kadifekale'de
bulunmaktadır. Diğer camiler de Müslümanların erken dönemlerde yerleşmeye
başladıkları Kadifekale tepesinin kuzey ve kuzeybatı eteklerinde bulunur.
4.1.1.1 Genel İnşa Etkinlikleri
Cami inşaatları, genelde boyutları ve maliyetleri nedeniyle kent için önemli inşa
etkinliklerindendir. Dolayısıyla 17. yüzyıldaki cami inşaatları hakkında bazı
yorumlarda bulunabilmek için bu yüzyılda kentin inşaat bağlamındaki genel
durumuna dair ipuçları yararlı olacaktır. Bu nedenle 17. yüzyıl İzmir'inde
gerçekleştirilen imar etkinliklerine dair bilgiler bu bölümde derlenmeye çalışılmıştır.
İzmir'deki inşa etkinliklerinin 17. yüzyılda artan nüfus ve ticari potansiyele bağlı
olarak, önceki dönemlere göre önemli miktarda artış gösterdiği bilinmektedir. Bir
yandan artan nüfusun yeni konut gereksinimimin karşılanması, diğer yandan niteliği
değişen ve büyüyen ticari etkinliklerin zorunlu kıldığı mekânların üretilmesi 17.
yüzyılın özellikle ikinci yarısında kentte bir "inşaat patlamasına" neden olmuş gibi
görünmektedir. 1528'deki biri gayrimüslimlere ait olmak üzere toplam beş mahalleye
karşılık 17. yüzyılın ortasında sadece Müslümanlara ait 15 mahallenin bulunması
özellikle konut alanlarındaki gelişmenin göstergesidir. Ticari etkinliklere bağlı olarak
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inşa etkinliklerindeki artışın somut göstergesi ise, 17. yüzyılın başında 25 tane olan
kıtalarası çalışan tacirlere hizmet veren hanların sayısının 1670'de 82'ye ulaşmasıdır
(Kasaba, 1994). Yine dönemin en önemli ticari yapıları olan Büyük Vezir Hanı ve
bedesten ile Küçük Vezir Hanı'nın 1670'lerde inşa edilmesi bu yöndeki önemli
işaretlerdir (Bozkurt, 1991). Bir başka önemli inşaat olarak Mansel 1675 yılında
Osmanlı gümrük memurlarının ticareti kontrol ederek gümrük vergilerini
topladıkları, deniz kenarında, kazıklar üzerinde ahşap bir gümrük binası inşa
edildiğinden bahseder (Mansel, 2011) ancak bu tarih düzenli gümrük işlemlerinin
başladığı tarih değildir. Zira daha 17. yüzyılın başında İzmir'in gümrük gelirlerine
dair belgeler bulunmakta, 1650'lerde kentin gümrük gelirleriyle maaşları ödenen iki
yüz kişilik bir garnizonun körfezin girişindeki kalede bulunduğu bilinmekte, Evliya
Çelebi de 1671 yılında kentte bir gümrük emini bulunduğunu bildirmektedir
(Mansel, 2011). Dolayısıyla gümrükleme ve vergi toplama işlemleri başka bir
mekânda daha önceden başlamış olsa gerektir. 1675 yılındaki bu inşaat, gelişen
ticaret hacmi nedeniyle eski mekânın ya da sistemin yeterli olmadığına dair bir
gösterge olarak değerlendirilebilir.
Özetlenecek olursa, veriler 17. yüzyılda İzmir'in, inşaat konusunda gerek konut
alanlarında gerekse ticari alanlarda önceki dönemlerden çok daha yoğun etkinliklere
sahne olduğunu dair ipuçları barındırmaktadır. Bu ivmenin bir diğer kanıtı da 1688
depreminden sonra kentin çok hızlı bir şekilde toparlanmasıdır105. İzmir'in tarihinde
yaşadığı en büyük yıkımlardan birine neden olan 1688 depremi ve ardından çıkan
yangının yaralarını kısa bir zamanda sarabilmesinin ve kentin gelişimine kaldığı
yerden devam edebilmesinin kaynağı büyük oranda kentin artık bu konuda
yetkinleşmiş meslek adamları, yeterli işgücü ve malzeme tedarik ağına sahip oluşuna
bağlı olmalıdır. Daha önceki bölümlerde açıklanmaya çalışıldığı gibi İzmir'in sosyal
ve ekonomik açıdan atılım yaptığı bir dönem olarak nitelendirilebilecek 17. yüzyılda
yapım etkinliklerinin de dikkat çekici bir biçimde arttığı anlaşılmaktadır. Yüzyılın
sonuna geldiğinde felaket derecesindeki bir depremin yaralarını o dönem için kısa
sayılabilecek bir zamanda sarabilecek inşa deneyim ve potansiyelinin kentte oluştuğu
görülmekte, özellikle barınma ve ticaret alanlarındaki inşa etkinliklerindeki
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yetkinliğin, aşağıda açıklanacağı gibi, Müslümanların ibadet mekânlarının inşası
bağlamında kendini gösterdiği hissedilmektedir.
4.1.1.2 Cami İnşaatları
Daha önce de değinildiği gibi 17. yüzyıldan önce kentte inşa edilen camiler
hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlıdır. Ancak yine de 15 ve 16. yüzyıllarda inşa edilen
camilerin nitelik ve nicelik açısından bu yüzyılda inşa edilen camilerin gerisinde
kaldığına dair güçlü ipuçları vardır. Münir Aktepe'nin vakıf kayıtlarını esas alan
araştırmalarından oluşan eserinde kesin olarak 17. yüzyıldan önce yapıldığı bilinen 5
camiye karşılık 10 cami 17. yüzyıla tarihlenebilmektedir (Aktepe, 2003). Anıtsal
çarşı camileri bağlamında durum daha nettir. Evliya Çelebi'nin bahsettiği anıtsal
nitelikli beş camiden Hisar Camisi'nin106 dışındaki 4 caminin 17. yüzyılda inşa
edilmesi107 (Dağlı ve diğerleri, 2005) 17. yüzyıldaki bu alandaki sıçramayı gösterir.
Bu verilere ve gezginlerin aktarımlarına dayanılarak cami ve mescid inşasının 17.
yüzyılda önceki dönemlere göre arttığı, yüzyılın sonunda kentte Müslümanlara ait
100'e yakın ibadet mekânı bulunduğu, bunlardan 15-20 kadarının önemli camiler
olduğunu söylemek mümkündür. Bu önemli camilerden 5'inin çarşı bölgesinde,
diğerlerinin mahalle ve geçiş bölgelerinde olduğu anlaşılmaktadır. Konut alanındaki
küçük cami ve mescitler hakkındaki bilgiler kesin yargılar için yeterli olmasa da
çarşı bölgesindeki beş anıtsal camiden dördünün 17. yüzyıla tarihlenmesi Müslüman
cemaatin özellikle çarşı bölgesindeki ibadet yapısı inşasındaki ivmesini gösterir.
Anıtsal çarşı camilerinin inşaatlarının genellikle yüzyılın ikinci yarısında
gerçekleştirilmesi, yukarıda özetlenmeye çalışıldığı gibi, bu dönemde yoğunlaşan
diğer inşa etkinlikleriyle de paralellik kurmaktadır.
17. yüzyıldan günümüze kalan İzmir'de mevcut camiler hakkındaki yazılı belgeler
sınırlıdır. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'ndeki döneme ait evraklarda 8 adet cami adı
geçmektedir108 ancak varlığı bilinen birçok caminin bunlar arasında olmamasından
belgelerin mevcut camilerin çok azını kapsadığı anlaşılmaktadır. 17. yüzyılın ilk
yarısında İzmir'i ziyaret eden Katib Çelebi 1654'de yazdığı eseri Cihan-nüma'da
İzmir'de 10 cami bulunduğunu aktarır109 (Çelebi, 1654). 1671 yılında kentte bulunan

111

Evliya Çelebi ise İzmir'de 14 camiye adlarıyla değinip bunların dışında "yetmiş yedi
mihrab dahi mesacid vardır" diyerek kentte 100'e yakın cami ve mescit bulunduğunu
belirtir110 (Dağlı ve diğerleri, 2005). Ancak bunların ne kadarının 17. yüzyılda inşa
edildiği belli olmamakla birlikte, Evliya Çelebi'nin verdiği rakamların abartılı
olabileceği111 olasılığı da göz önünde tutulmalıdır.
17. yüzyıl İzmir camileri hakkında bilgi alınabilecek bir diğer kaynak o dönemde
İzmir'de bulunan Avrupalı gezginlerin seyahatnameleridir. Bu kaynaklarda söz
konusu dönemde kentteki cami sayısına dair gezginlerin verdiği rakamlar 10 ila 19
arasında değişir. 1664 yılında kentte bulunan Tavernier Türklerin 15 camisi
olduğunu kaydeder (Tavernier, 2010). Smith, 1668 yılı için 13 rakamını verir (Pınar,
1998). 1681 yılında İzmir'de bulunan Dapper de kentte 13-15 cami olduğunu aktarır
(Pınar, 1998). 1702 yılında kentte bulunan Tournefort'un İzmir'de Türklere ait 19
cami olduğuna dair aktarımı 17. yüzyıl İzmir camileri hakkındaki gezginlere ait
aktarımlar sonuncusudur (Tournefort, 1718). Bununla birlikte 17. yüzyılda kentte
bulunan gezginlerin cami sayısı hakkında verdikleri rakamlar da yine ihtiyatla
değerlendirilmelidir. Zira gezginlerin Müslüman nüfusla çok fazla bir araya
gelmedikleri,

Müslüman

mahallelerinde

nadiren

bulundukları

göz

önünde

bulundurulduğunda, bu konulardaki diğer aktarımları gibi ibadet mekânlarının
sayıları hakkındaki aktarımları da güvenilir değildir112.
Sonuç olarak 17. yüzyılın başında kentte Müslümanlara ait ibadet yapılarının
sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte rakamların birbirine yakın olması ve
yüzyılın sonuna doğru sayıların artması, aktarımların gerçeğe yakın olduğu
izlenimini vermektedir. Dolayısıyla 17. yüzyılın ilk yarısında kentte 10 civarında
cami olduğu ve bu sayının yüzyıl sonuna kadar artarak 20'ye yaklaştığı kabul
edilebilir. Bu artış, daha önce değinilen, Müslümanların nüfuslarındaki artış, siyasi
ve ticari etkinliklerdeki egemenlikleri ile bu dönemde artan inşa etkinlikleri bir arada
düşünüldüğünde akla yatkın gelmektedir.
Günümüze ulaşan yapılara ve yazılı kaynaklara dayanılarak, bu dönemde inşa
edilen camilerden 5 tanesi anıtsal çarşı camisiyken diğerleri daha küçük ölçekli
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mahalle camileri olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Evliya Çelebi'nin 1671'de
sayısını 77 olarak verdiği, camilerden daha küçük ibadet mekânları olan mescitlerin
de Müslüman cemaate hizmet ettiği anlaşılmaktadır.
Kaynaklarda inşa tarihi kesin olarak belli olmayan ve 17. yüzyılda inşa edilmiş
olması olasılık dahilinde bulunan birçok cami bulunmakla birlikte sağlıklı bir
değerlendirme yapılabilesi için çalışma kapsamına alınan ve 17. yüzyılda
yapıldıklarına dair güçlü kanıtlar olan camiler şunlardır (Şekil 4.1):
17-01 Şadırvan Camisi
17-02 Şeyh (Mustafa Efendi / Tezveren Dede) Camisi
17-03 Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi
17-04 Hatuniye Camisi
17-05 Kestanepazarı (Kızıl İbrahim) Camisi
17-06 Kemeraltı (Ahmet Ağa) Camisi
17-07 Ali Ağa Camisi

Şekil 4.1 17. yüzyılda inşa edilen camilerinin 1854-56 tarihli Storari Haritası'ndaki konumları. 1-Ali
Ağa Camisi, 2-Kemeraltı Camisi, 3-Başdurak Camisi, 4-Kestanepazarı Camisi, 5-Şadırvan Camisi, 6Hatuniye Camisi, 7-Şeyh Camisi
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Çalışma kapsamına alınan bu yapılar, 17. yüzyılda çarşı ve geçiş bölgelerinde inşa
edilen tüm camileri kapsamaktadır ancak mahalle camilerinin sadece ikisi sağlıklı bir
şekilde 17. yüzyıla tarihlenebilmektedir. Bu yüzyıldaki Müslümanlara ait mahalle
sayısı ve her mahallenin çok büyük olasılıkla bir camisi olduğu düşünülürse şüphesiz
bu sayı mahalle camilerinin çok az bir kısmını kapsamaktadır.
Bu yüzyılda inşa edilen ve çalışma kapsamında incelenen yedi caminin de banileri
hemen hemen kesin olarak bilinmektedir. Haklarında çok az bilgi ve belge
bulunduğu için kesin olarak belirtmek güç olsa da bu kişilerin İzmirli ve eşraftan
kişiler olma olasılıkları yüksektir. Kemeraltı Camisi'ni şahsen, Hatuniye Camisi'ni
ise annesi adına inşa ettiren Yusuf Çavuşzade Hacı Ahmed Ağa İzmirlidir (Aktepe,
2003). Şeyh Camisi'nin banisi olan Şeyh Mustafa Efendi'nin, caminin bahçesindeki
türbeye defnedilmesinden bu kişinin de büyük olasılıkla bu bölgede yaşayan ve saygı
gören bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Ali Ağa Camisi'nin banisi Geduslu Ali Ağa'nın
akrabalarının bu civarda yaşadıkları, ayrıca han, yahudi-hane ve dükkanlara sahip
oldukları bilinmektedir (Aktepe, 2003). Şadırvan Camisi'nin banisi kesin olarak
bilinmemekle birlikte caminin erken dönemdeki adlarının Niflizade ve Bıyıklıoğlu
Camisi olması nedeniyle kentte yaşayan eşraftan kişilerle bağlantılı olabileceğine
dair iddialar vardır (Aktepe, 2003). Kestanepazarı Camisi'nin banisi olan Hacı
Ahmed Ağa'nın diğer banilerden farklı olarak İstanbullu olma olasılığı daha güçlüdür
(Aktepe, 2003). Başdurak Camisi'nin banisi olan Hacı Hüseyin hakkında ise detaylı
bilgi bulunmamaktadır113.
17. yüzyıl İzmir camilerinin yapım süreçleri hakkında net bilgiler mevcut değildir
ancak en azından yüzyılın ortasından itibaren kentte inşaat işleriyle ilgilenen şehir
mimarları ve vakıf mimarları olmak üzere iki meslek grubunun olduğu bilinmektedir.
Şehir veya eyalet mimarı denen mevkiinin, 17. yüzyıldan itibaren mevcut olduğu, bu
müessesenin 1659-60 yıllarında yeniden düzenlendiği bilinmektedir. Hassa
başmimarı tarafından atanan bu mimarların görevi şehirdeki inşaat esnafını kontrol
etmek, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek, vergilerini toplamak ve inşaat ile ilgili
teknik işleri düzenlemektedir (Orhonlu, 1984). Ayrıca kentlerde yapılacak önemli
yapıların inşası konusunda başmimar tarafından şehir mimarının görevlendirilmesi

114

de olasıdır. Bu bağlamda camilerin biçimlenmesinde ve inşasında en önemli rolün bu
kişilere düşmüş olması gerekir. 17. yüzyıl İzmir şehir mimarları hakkındaki ulaşılan
tek bilgi "İzmir mimarlığında kifayetsiz114 bulunan (gayrimüslim) Andon Kalfa'nın
azledilerek yerine 17 Mayıs 1681'de Ayvaz Kalfa'nın tayin" edilmesidir (Orhonlu,
1984). Andon Kalfa'nın görev süresi ve kapsamı kesin olarak bilinmediği için 17.
yüzyıl camilerinin inşasında ne kadar rolü olduğunu kestirmek mümkün değildir
ancak bu bilgi, İzmir'de erken dönemlerden itibaren gayrimüslim şehir mimarlarının
olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Andon Kalfa'nın 17. yüzyılın ikinci
yarısında şehir mimarı unvanını taşıması bu dönemde gayrimüslimlerin yapı
inşasında söz sahibi olduklarına dair önemli bir göstergedir.
Bu dönemde kentlerdeki cami inşaatıyla ilgili bir diğer meslek gurubu da özellikle
büyük şehirlerdeki vakıf binalarının gerekli onarımlarını yapmakla yükümlü olan
vakıf mimarlarıdır (Orhonlu, 1984). Birçok deprem ve yangın geçiren İzmir
camilerinin sıklıkla tamir gördüğü düşünüldüğünde bu meslek grubunun da camilerin
süreç içindeki biçimlenmelerinde önemli payları olmalıdır.
Bu mimarların yanı sıra, İzmir özelinde bu yönde bir kayıt bulunmasa da,
özellikle anıtsal yapıların inşasında, başkentteki mimarbaşının görevlendirdiği bir
mimarın yapıyla ilgili olarak kentte bulunması da olasıdır. Orhonlu bu dönemde
başkent dışındaki eyaletlerde anıtsal bir yapının inşa sürecini ve başmimarın inşaata
mimar görevlendirmesini şöyle tarif eder:
"Bir şahıs, nesiller boyu devam edecek ölümsüz bir hayır eseri yaptırmayı
düşündüğünde, İstanbul'daki büyük üstad mimarlara müracaat etmeliydi. İrtibat
kurabildiği takdirde, üstadların en büyüğü olan başmimarın eseri deruhte115
etmesini

isteyecekti. Ancak başmimarın büyük bir imparatorluk içinde yapılan

bütün özel inşaat müracaatlarına cevap veremeyeceği için,

maiyetinde

ve sanatkarlığına güvendiği mimarları tavsiye eder, bu mimarlar

da

çalışan
eserin

yapılması istenen şehre giderek çalışmalara başlardı" (Orhonlu, 1984, 12-13).
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Bu bağlamda İzmir'deki özellikle anıtsal çarşı camilerinin bu yöntemle yapılması
olasılık dahilindedir ancak bu yönde herhangi bir kayıt bulunmamasının yanı sıra
daha önce de değinildiği gibi İzmir camileri ile başkentteki cami mimarisi arasında
bir kaç istisna dışında biçimsel bir paralelliğin olmayışı bu olasılığı zayıflatmaktadır.
Dolayısıyla camilerin bu dönemde kentte bulunan şehir ve vakıf mimarları tarafından
biçimlendirilmiş olması daha büyük olasılıktır.
4.1.1.3 17. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camilerinin Konumlarının Çözümlemesi
17. yüzyılda inşa edildikleri bilinen ve konumları tespit edilebilen yedi camiden
Şadırvan, Başdurak, Kestanepazarı ve Kemeraltı camileri çarşı bölgesinde, Hatuniye
Camisi geçiş bölgesinde, Ali Ağa ve Şeyh camileri ise mahalle bölgesinde
bulunmaktadır (Şekil 4.2).
Günümüzde 17. yüzyılda çarşı bölgesinde inşa edilen tüm camilerin konum ve
tarih verilerine tatmin edici bir kesinlikle ulaşılabilmektedir ancak geçiş ve özellikle
mahalle bölgesindeki camiler için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Evliya
Çelebi ve Katib Çelebi'nin aktarımlarından 17. yüzyıla tarihlenen 4 çarşı camisinin
kıyı hattının hemen üzerinde, neredeyse eşit aralıklarla dizildiği anlaşılmaktadır.
Katib Çelebi, 17. yüzyılın ortasında yazdığı Cihan-numa adlı eserinde Şadırvan
Camisi'nin konumunu116, "derya kenarında, limana karib117" olarak tarif etmektedir
(Çelebi, 1957). Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi'ni Katib Çelebi "yalı kenarında",
Evliya Çelebi ise liman kenarında diye tarif eder. Kestanepazarı (Ahmed Ağa)
Camisi'nin "sağı ve solunun deryadan dolma" olduğunu aktarmaktadır (Dağlı ve
diğerleri, 2005, 51). Bu camiler daha önce yapılan ve kıyıda olduğu bilinen "aşağı
kal'a kapusu önünde" bulunan (Dağlı ve diğerleri, 2005, 52) Hisar (Monla Yakub
Efendi) Camisi ile birlikte 17. yüzyıl iç limanını tam olarak kuşatacak şekilde,
neredeyse

eşit

mesafeli118

olarak

inşa

edilmişlerdir.

Bu

betimlemelerden

anlaşılmaktadır ki 17. yüzyılda İzmir kentinde cami inşasında karar verici
konumunda bulunanlar çarşı bölgesinde ve denize yakın dört adet anıtsal cami
yapılmasını gerekli görmüşlerdir (Şekil 4,3).
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Şekil 4.2 17. yüzyılda inşa edilen camilerinin konumları.1-Ali Ağa Camisi, 2-Kemeraltı Camisi, 3Başdurak Camisi, 4-Kestanepazarı Camisi, 5-Şadırvan Camisi, 6-Hatuniye Camisi, 7-Şeyh Camisi

17. yüzyılda inşa edildiği bilinen Hatuniye Camisi kentin geçiş bölgelerinden
Anafartalar Caddesi üzerinde inşa edilmiştir (Şekil 4.4). Caminin bulunduğu konum
ve özgün boyutları anıtsal çarşı camisi olarak nitelendirilmesini güçleştirirken geniş
avlu ve artık mevcut olmayan bir medreseye sahip olması onu diğer mahalle
camilerinden ayırır. Bu özelliklerinden dolayı bu camiyi de bulunduğu konumla
bağlantılı olarak geçiş bölgesi camisi olarak değerlendirmek gerekir. Eğimli bir
arsada inşa edilen Hatuniye Camisi'nde, Doğu-Batı yönündeki hafif eğimi nedeniyle
yapılan düzenleme avlunun Batı tarafında yaklaşık 1,5 metrelik bir istinat duvarına
yol açmış ve bu taraftan yarım metre inilerek girilen, günümüzde tuvalet olarak
kullanılan bir mekânın kazanılmasını sağlamıştır. Caminin harim mekânına doğu
tarafından düzayak ulaşılabilirken Batı tarafındaki sokaktan merdivenlerle 1,5 metre
çıkmak gerekmektedir. Caminin harim kısmını genişletmek üzere güneybatı
duvarının büyük bir kısmı yıkılarak bu duvara bitişik olarak, biçimini arazi
sınırlarının belirlediği bir ek yapılmıştır. Bu ek nedeniyle değişen giriş cephesini
yeniden düzenlemek üzere olasılıkla üç açıklıklı olan son cemaat mahali yıkılarak
yerine beş açıklıklı yeni bir mekân inşa edilmiştir. Harim mekânını bir buçuk katına
çıkaran bu nicelikteki eklere İzmir camilerinde nadiren rastlanmaktadır119.
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1

2

3

4
Şekil 4.3 17. yüzyılda inşa edilen çarşı camilerinin geleneksel ve çağdaş dokudaki yerleri (Altlık
olarak 1856 tarihli Storari haritası ve güncel halihazır haritalar kullanılmıştır). 1: Kemeraltı Camisi, 2:
Başdurak Camisi, 3: Kestanepazarı Camisi, 4: Şadırvan Camisi
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Şekil 4.4 17. yüzyılda inşa edilen tek geçiş bölgesi camisi olan Hatuniye Camisi'nin geleneksel ve
çağdaş dokudaki yeri (Altlık olarak 1856 tarihli Storari haritası ve güncel halihazır haritalar
kullanılmıştır).

17. yüzyılda inşa edildiği bilinen mahalle camileri Şeyh (Mustafa Efendi /
Tezveren Dede) ve Ali Ağa Camileridir. Şeyh Camisi Müslüman mahallesinin kuzey
sınırına yakın konumda, Müslümanların erken dönemlerde yerleştikleri bölgede yer
alır. Ali Ağa Camisi ise mahallenin güney tarafında, Müslümanların ikincil yayılma
alanında bulunmaktadır (Şekil 4.5). Camilerin inşa tarihlerindeki sıralama da
mahallenin yayılım sürecini destekler niteliktedir.

1

2
Şekil 4.5 17. yüzyılda inşa edilen mahalle camilerinin geleneksel ve çağdaş dokudaki yeri (Altlık
olarak 1856 tarihli Storari haritası ve güncel halihazır haritalar kullanılmıştır). 1: Aliağa Camisi, 2:
Şeyh Camisi
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Vaziyet planı ölçeğinde bakıldığında iki caminin de eğimli arsalarda inşa edildiği
görülmektedir. Konut dokusunun içinde yer alan Şeyh Camisi'nin arsası, aralarında
güneydoğu-kuzeybatı yönünde, yaklaşık 2 metre kot farkı bulunan iki sokağın
arasında yer almaktadır. Bu kot farkı nedeniyle harim mekânına ulaşmak için yapının
önündeki sokaktan merdivenlerle önce 1,5 metre yüksekteki terasa, daha sonra yine
merdivenlerle yarım metre yüksekteki son cemaat mahaline çıkmak gerekmektedir.
Caminin avlusunda, ana kütleye bitişik olarak Şeyh Tezveren Dede türbesi
bulunmaktadır. Söz konusu kişinin caminin banisi olan Üsküdarlı Aziz Mahmud
Hüdai Efendi hazretlerinin halifelerinden Şeyh Mustafa Efendi olduğu, yakındaki bir
tekkeyle birlikte yapıldığı bilinmektedir (Aktepe, 2003).
Konut yerleşiminin güney tarafındaki Ali Ağa Camisi ise oldukça zor bir arsada,
güçlü istinat duvarlarının yardımıyla eğimden kazanılan teraslarda inşa edilmiştir.
Çevredeki daha uygun eğimdeki arsaların yerine caminin büyük güçlükler göze
alınarak bu alanda inşa edilmesi dikkat çekicidir. 17. yüzyıldaki yerleşim durumu
bilinmediği için bu tercihin nedenleri hakkında yorum yapmak kolay olmamakla
birlikte Roma Dönemi'nde bölgede bulunan Asklepios Tapınağı'nın temelleri üzerine
inşa edilmiş olabileceğine dair iddia120 bu duruma bir açıklama getirebilir. Buradan
hareketle Ali Ağa Camisi'nin eski tapınak için yapılan teraslamaya inşa edildiği
düşünülebilir ancak bu iddiayı desteklemek için henüz yeterli veri bulunmamaktadır.
Arsa esas olarak iki kademeden oluşmaktadır. Aşağıdaki ilk kademe kendi arasında
yarım metrelik iki kota ayrılır. Alçak olan kottan girildikten sonra 5 rıhtlı bir
merdivenle üst kota çıkılır. Bu kotta ikisi de sonradan eklenen abdest alma kısmı ve
lojmanın girişi bulunmaktadır. Daha sonra simetrik olarak iki taraftan 13'er rıhtlı iki
merdivenle yaklaşık 2,5 metre yüksekte olan ve caminin hariminin oturduğu ve
hazirenin bulunduğu bir üst kademeye çıkılmaktadır. Harim mekânı güney-doğu
tarafında, devasa payandalara sahip istinat duvarına yaslandığı için mihrap duvarında
herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Caminin içinde önemli kişilerin mezarları
bulunan geniş haziresi caminin özel bir öneme sahip olduğunu düşündürür.
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4.1.1.4 17. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camilerinin Biçimlerinin Çözümlemesi
17. yüzyılda inşa edilen camilerin bugünkü biçimlerini büyük oranda 19.
yüzyıldaki onarımlarla aldığı bilinmektedir (Ödekan, 2011). Bununla birlikte çarşı
camileri arasından Şadırvan Camisi, geçiş bölgesindeki Hatuniye Camisi ve mahalle
camisi olarak da Ali Ağa Camisi özgün biçimlerinin anlaşılmasını sağlayacak kadar
ipucunu günümüze taşımayı başarmışlardır.

Şekil 4.6 Şadırvan Camisi harim planı ve batı cephesi.

Çarşı bölgesindeki Şadırvan Camisi boyutları ve biçimsel özellikleri ile diğer
camilerden ayrılır. Yüksek kütlesinin yanı sıra kasnak düzeyindeki ve İzmir'de başka
örneği bulunmayan kuleleri dikkat çekicidir. Yine boyutlarına bağlı olarak tonoz ve
köşe kubbeleriyle oluşturulmuş üst örtüsü diğer camilerden farklıdır. Merdivenlerden
çıkılarak girilen ve harimi iki yönden kuşatan son cemaat mahali İzmir'deki en büyük
örnektir. Ancak bu mekân düzgün bir geometriden çok olasılıkla araziye uyma
çabalarının sonucu deforme olmuş birimlerden oluşur. İç mekândaki bağımsız
sütunlar ve üç tarafta yer alan kadınlar mahfili de caminin iç mekânını da diğer
camilerden farklılaştırır. Mahfil, boyutları nedeniyle, mahalle veya geçiş bölgesi
camilerinin ahşap ayaklı mahfillerinden farklı olarak masif sütunlar tarafından
taşınan kemerlere oturmaktadır. Birbirinden farklı desendeki bu sütunlar ve Roma
üslubuna yakın sütun başlıklarının yakınlardaki antik dönem yıkıntılarından
getirilmiş olmaları büyük olasılıktır (Şekil 4.6).
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Önemli bir konumda bulunan Hatuniye Camisi, bir geçiş bölgesi camisi olarak
çağdaşı çarşı camilerinden çok daha mütevazı boyutlarda ve sade bir biçimde inşa
edilmiştir. Yapının ne kütlesinde ne de iç mekânında özel bir cami olduğuna dair
mimari bir ipucu bulunmaz. Yapının algısını arttıran tek eleman, beklenenden biraz
daha yüksek sekizgen kubbe kasnağı ile ortaya çıkan kubbedir. Bu şaşırtıcı
mütevazilik banisinin kadın olması ya da bir medrese yapısıyla birlikte inşa edilmiş
olmasına bağlanabilir. Küçük boyutunun nedeni de bu çevredeki esnafın ibadet için
bu cami yerine çarşıdaki büyük camileri tercih etmeleri olabilir. Zira 64 metrekarelik
kapalı alanı yoğun bir aksın ihtiyacını karşılamaktan uzak görünmektedir. Olasılıkla
bu nedenledir ki 19. yüzyılda caminin harim mekânını genişletmek amacıyla
büyükçe bir ek yapılmıştır (Şekil 4.7).
Yerleşimin güney tarafında bulunan Aliağa Camisi daha sonraki yüzyıllarda inşa
edilen mahalle camilerine göre daha gösterişlidir. Daha önce bahsedildiği gibi büyük
istinat duvarının ve teraslamaların sonucunda elde edilen arsası üzerinde, yol
kotunun üstünde inşa edilmesinin de etkisiyle neredeyse anıtsal bir algısı vardır.
Dikkat çekici boyutlardaki ve iki kademeli kubbe kasnağı Başdurak Camisi’ni
hatırlatır. Kütlenin üç tarafının açık olması, narin ve yüksek son cemaat mahali
örtüsü, iki kat kasnakla yükseltilmiş kubbesi ve bezemeli söveleriyle giriş kapısı
yapının bu algısını destekler. Yapısal bir bezemenin bulunmadığı caminin hariminde
ise klasik, sade bir mahalle camisi karakteri hakimdir (Şekil 4.8).

Şekil 4.7 Hatuniye Camisi plan ve giriş cephesi.
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Şekil 4.8 Aliağa Camisi plan ve giriş cephesi.

4.1.2

18. Yüzyıl'da İnşa Edilen İzmir Camilerinin İrdelenmesi

17. yüzyılda kentteki inşa etkinliklerindeki ivmenin yüzyılın sonundaki kentin
boşalmasına neden olan deprem ve ardından gelen felaketlerle bir süreliğine
durduğunu tahmin etmek yanlış olmaz. Bununla birlikte yukarıda da değinildiği gibi
anlaşılıyor ki, İzmirliler kenti tamamen terk etmek yerine -ki çok büyük can ve mal
kayıpları göz önünde bulundurulduğunda bu seçenek olasılık dışı değildir- kenti
yeniden inşa etmeyi tercih etmişlerdir. Doğal olarak bu karar kentte tekrar bir
hareketlenmeye ve inşa etkinliklerinde artışa neden olmuş olmalıdır. Bu
çalkalanmayla başlayan 18. yüzyılda, kentteki inşa etkinlikleri ve bu süreçte
gerçekleştirilen cami inşaatları bu bölümün kapsamını oluşturmaktadır.
İzmir'de 18. yüzyıldaki inşa etkinliklerinin bir önceki ve bir sonraki yüzyıla göre
daha sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Bunun önemli bir nedeni aşağıda
detaylandırılacak olan yüzyılın birinci yarısındaki istikrarsız dönem olabilir. Bunun
yanı sıra cami inşaatlarının niteliği ve niceliği bu duraksamaya rağmen 17.
yüzyıldaki anıtsal çarşı camisi üretiminin yanında mütevazı kalsa da nitelik ve
nicelik olarak beli bir düzeyde devam etmiş gibi görünmektedir. Aşağıda kentin 18.
yüzyıldaki genel inşaat etkinlikleri ile cami inşaatlarına dair ulaşılan bilgiler
aktarılacaktır.

123

4.1.2.1Genel İnşa Etkinlikleri
İzmir 18. yüzyıla, tarihinin en yıkıcı felaketlerinden olan ve kenti büyük bir
bölümünün yıkılmasına neden olan 1688 depremi ve ardından çıkan yangının
yaralarını sararak başlamıştır. Felaketin ardından yaşanan duraksama kısa olmuş,
kent, 1702 yılında kentte bulunan Tournefort'un betimlemesine göre kısa zamanda
yıkılan yapıların yerine yenilerini inşa ederek tekrar bölgenin en gözde ticaret kenti
konumuna kavuşmakta gecikmemiştir (Tournefort, 2008). Ancak 18. yüzyılın ilk
yarısında devam eden deprem ve yangınların yanı sıra İzmir'de üslenen yeniçerilerin
ayaklanması ve hinterlandda güçlenen bir derebeyi olan Sarayköylü Mustafa
Sarıbeyoğlu'nun saldırıları nedeniyle kentteki ticaret, huzur ve dolayısıyla inşa
etkinlikleri olumsuz etkilenmiştir. 18. yüzyılın ilk yarısından kalan belgelerde
kentteki imar ve ticaret etkinliklerinden pek söz edilmemesi bunun göstergesidir
(Müller-Wiener, 2008). Bu çalkantılar yüzyılın ortalarına doğru dinmiş ve kent
ticaret ve inşaat etkinlikleri bağlamında yeniden bir ivme yakalamış gibi
görünmektedir. Kentin en önemli hanlardan biri olan Kızlarağası Hanı'nın, 1744
yılında Dar-üs-saade Ağası Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılması (Ersoy, 1991) bu
sürecin başlangıcını haber verir. Bu yapının ardından çok sayıda han, medrese ve
caminin yapımına girişilmiştir (Müller-Wiener, 2008).
17. yüzyılda yapay olarak doldurularak inşaat alanı kazanılan iç limanın 18.
yüzyılın ilk yarısında tamamen dolmasına rağmen 19. yüzyılın başına kadar boş
kalması çarşı bölgesindeki arsaların değeriyle birlikte düşünüldüğünde şaşırtıcıdır.
Bu alanın yapılaşması ancak 19. yüzyılın ilk yarısında başlayarak ortasına doğru
tamamlanacaktır121 (Beyru, 1973). Bu gecikme bir miktar 18. yüzyılın başındaki
istikrarsız dönemin neden olduğu duraksama ile açıklanabilirse de yüzyılın ikinci
yarısındaki canlanmanın bu bölgeye yansımaması yine de dikkat çekicidir.
18. yüzyıl aynı zamanda kent için yeni sayılabilecek bir tipolojinin de
uygulanmaya başladığı bir dönemdir. 3. bölümde söz edilen İzmir'in ilk fabrikaları
olarak değerlendirilebilecek 1740 ve 1795 yılında Basmane'de gayrimüslimler
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tarafından kurulan işletmeler bundan sonra gelecek büyük ölçekli üretim tesislerinin
öncüleridir.
18. yüzyılın ikinci yarısındaki önemli olaylardan biri de 1778 yılındaki
depremlerdir. 1688 depremi kadar yıkıcı olmasa da Haziran ve Temmuz ayı boyunca
süren sarsıntılar kentte büyük yıkıma ve can kaybına neden olmuştur. Bu afette,
büyük Cami'nin122 bir kısmının yıkıldığı, diğer camilerin de büyük hasar aldığı,
hemen hemen bütün minarelerin yıkıldığı aktarılmaktadır (Slaars, 2001). Dolayısıyla
önceki yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılın sonunun da depremin yıktığı kenti tekrar
ayağa kaldırma çabalarıyla geçtiği tahmin edilebilir.
4.1.2.2 Cami İnşaatları
18. yüzyılda önceki yüzyıldaki gibi kenti gezerek izlenimlerini detaylı bir şekilde
kaydeden Müslüman seyyahlara ait kaynaklar bulunmadığı için bu dönem camileri
hakkındaki bilgiler çoğunlukla Avrupalı seyyahların seyahatnamelerindeki yüzeysel
aktarımlarla sınırlıdır. Tournefort 1702 yılında kentte 19 cami bulunduğunu
(Tournefort, 2008), 1720'lerde kentte bulunan bir Cizvit papaz ise kentin camilerinin
çarşısı kadar güzel olmadığını aktarır (aktaran, Pınar, 1996). Müller 1726 yılında
kentte 20 cami bulunduğunu yazar (Müller, 1999). 1759-1768 yıllarında İzmir'de
bulunan Lüdeke de kentte Türklerin çok camisi bulunduğunu belirtir ancak sayı
vermez (Pınar, 1996). Özgün kaynakların cami inşaatları bağlamında yetersiz kaldığı
bu dönemde inşa edilen camiler hakkındaki en güvenilir kaynak Aktepe'nin
çalışmalarıdır. Aktepe yedi camiyi en az şüpheyle 18. yüzyıl tarihlemektedir.
Çalışma kapsamına da bu yedi cami incelenmiştir (Şekil 4.9).
18-01 Yalı (Konak) Camisi
18-02 Damlacık Camisi (Kılcı Mescidi)
18-03 Odunkapı Camisi
18-04 Esnaf Şeyhi Camisi
18-05 Natırzade Camisi
18-06 İkiçeşmelik (Kurt Mehmed Paşa) Camisi
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18-07 Hacı Veli (Mumyakmaz) Camisi

Şekil 4.9 18. yüzyılda inşa edilen camilerinin 1854-56 tarihli Storari Haritası'ndaki konumları. 8-Yalı
Camisi, 9-Damlacık Camisi, 10-Odunkapı Camisi, 11-Esnaf Şeyhi Camisi, 12-Natırzade Camisi, 13İkiçeşmelik Camisi, 14-Hacı Veli Camisi

Şüphesiz 18. yüzyılda inşa edilen tüm camilerin bunlar değildir. Özellikle konut
alanlarında günümüze tarihlendirmeye yetecek kadar bilgisi ulaşamamış birçok cami
inşa edilmiş olması gerekir. Yine tarihlendirme konusunda kesin kayıtların olmadığı,
geçiş bölgelerindeki Hacı Mehmed ve Çorakkapı camileri de büyük olasılıkla 18.
yüzyıl yapılarıdır ancak bu yüzyılda çarşı bölgesinde yeni anıtsal cami inşaatının
olmadığı kesin olarak söylenebilmektedir.
18. yüzyıla tarihlenen camilerin banilerine bakıldığında kentteki camiler için
başkentten ciddi bir kaynak aktarımı olmadığı, bu camilerin finansmanın, büyük
olasılıkla 17. Yüzyılda olduğu gibi, çoğunlukla eşraftan kimselerin önderliğinde
karşılandığı izlenimi devam etmektedir. İkiçeşmelik Camisi'nin banisi olan Kurd
Mehmed Paşa'nın 18. yüzyılın başında Akhisar ve Manisa'ya "mir-miran" olarak
tayin edilen kişi olması büyük olasılıktır. Yalı Camisi'nin banisi olan Ayşe Hanım,
Derviş Mehmet Ağa-zade Mehmed Paşa'nın kızıdır. Hacı Veli Camisi'nin Hatuniye
Mahallesi'nde oturan Alanyalı Hacı Veli bin Veli Ağa tarafından müceddeden
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yapıldığı bilinmektedir. Odunkapı Camisi Cami-i Atik Mahallesi sakinlerinden Hacı
Mehmed Ağa tarafından inşa edilmiştir. Damlacık Camisi'nin ise kesin olmamakla
birlikte İzmirli Kılcızade ailesi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Aktepe, 2003).
Esnaf Şeyhi ve Natır-zade camilerinin banileri ise bilinmemektedir.
18. yüzyıl camilerinin planlanma ve inşa süreçlerine dair 17. yüzyıldaki süreçlerin
değiştiğine dair bir belge bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu yüzyılda da geçen
yüzyıldaki gibi şehir ve vakıf mimarlarının bu süreçlerde etkin oldukları
varsayılabilir. Yine bu dönemde başkentten herhangi bir mimarın kente geldiğine
dair bir kayıt bulunmamaktadır. Her ne kadar kesin olarak söylemek mümkün değilse
de bu yüzyıldaki yapıların nitelik ve nicelikleri değerlendirildiğinde böyle bir
olasılığın çok düşük olduğu izlenimi edinilmektedir.
4.1.2.3 18. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camilerinin Konumlarının Çözümlemesi
18. yüzyılda inşa edildikleri ve konumları bilinen yedi camiden çarşı bölgesinde
inşa edilen tek cami sahildeki Yalı Camisi'dir. Natırzade, İkiçeşmelik, Esnaf Şeyhi ve
Hacı Veli camileri geçiş bölgesinde, Odunkapı ve Damlacık camileri ise mahalle
bölgesinde bulunmaktadır (Şekil 4.10).

Şekil 4.10 18. yüzyılda inşa edilen camilerinin konumları.8-Yalı Camisi, 9-Damlacık Camisi, 10Odunkapı Camisi, 11-Esnaf Şeyhi Camisi, 12-Natırzade Camisi, 13-İkiçeşmelik Camisi, 14-Hacı Veli
Camisi
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Bu yüzyılda çarşı bölgesinde inşa edilen tek cami olan Yalı Camisi'nin gerek
boyutları gerekse işlevi nedeniyle bir çarşı camisinden ziyade özel kullanım için inşa
edilmiş bir yapı olarak değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. Zira vakıf
defterindeki kaydından caminin yanında bulunan medreseyle birlikte inşa edildiği
anlaşılır123. Dolayısıyla caminin çarşıdaki kalabalığın kullanımından ziyade medrese
kullanıcılarına yönelik olarak yapıldığını düşünmek doğru olur. Yapının çalışma
kapsamında incelenen camiler arasında en küçük kapalı mekâna sahip olan
camilerden biri olması da bu yargıyı destekler. Dolayısıyla Yalı Camisi'ni, konumu
itibariyle bir çarşı camisi gibi görünmekle birlikte boyutları ve kullanım şekli itibari
ile çarşı camisi olarak nitelendirmek oldukça güçtür. Bunun yerine özel kullanım için
inşa edilen istisnai bir yapı olarak değerlendirmek doğru olacaktır (Şekil 4.11).

Şekil 4.11 18. yüzyılda inşa edilen Yalı Camisi'nin geleneksel ve çağdaş dokudaki yeri (Altlık olarak
1856 tarihli Storari haritası ve güncel halihazır haritalar kullanılmıştır).

18. yüzyılda inşa edilen camilerin içinde çarşı bölgesi ile mahalle bölgesinin
kesiştiği geçiş bölgelerinde inşa edilenler ağırlıklı bir yer tutar. Bu nitelikteki
camilerden olan İkiçeşmelik ve Natırzade camileri, geleneksel çarşı bölgesini kentin
güney yönündeki kapısına, buradan da Selçuk yönüne giden yola bağlayan ana yol
üzerindedir. Esnaf Şeyhi Camisi ise hemen bu aksın arkasında, çarşıya yakın bir
konumda yer alır. Hacı Veli Camisi ise kentin diğer kapısı olan Kervan Köprüsü'nü
çarşıya bağlayan Anafartalar aksı üzerindedir (Şekil 4.12).
Günümüzdeki adı Eşrefpaşa Caddesi olan bu aks, artan nüfusun Müslüman
yerleşmesini

bu

yönde

genişlemeye

zorlamasıyla

önem

kazanmış

gibi

görünmektedir. Bu alanın 18. yüzyıl kullanımına dair net bilgiler bulunmasa da
kentin güney kapısını çarşıya bağlayan ve mahalle bölgesinin içinden geçmesi
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dolayısıyla konut ağırlıklı bir dokuya sahip olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte
yolun kent kapılarından birine doğru yönelmesiyle bağlantılı olarak çevresinin daha
arkadaki mahalle dokusundan farklılaşarak bir miktar ticari karakter taşıması
dolayısıyla bu çalışma kapsamında geçiş bölgesi olarak nitelendirilen alanların
karakterine yakın olduğu anlaşılmaktadır.

1

2

3

4
Şekil 4.12 18. yüzyılda inşa edilen geçiş bölgesi camilerinin geleneksel ve çağdaş dokudaki yerleri
(Altlık olarak 1856 tarihli Storari haritası ve güncel halihazır haritalar kullanılmıştır). 1: Esnaf Şeyhi
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Camisi, 2: Natırzade Camisi, 3: İkiçeşmelik (Kurt Mehmed Paşa) Camisi, 4: Hacı Veli (Mumyakmaz)
Camisi

Bu aksta bulunan camilerin konumları nedeniyle anayolla kurdukları ilişki
farklıdır. İkiçeşmelik Camisi söz konusu aksın hemen üstünde, Kadifekale eteklerine
doğru yönelen bir sokağın aksla kesiştiği köşede yer alır. Ancak caminin gösterişli
kapısı ana aksa değil, bu sokağa açılır. Camiye ait küçük açık mekân genelde olduğu
gibi yapının önünde değil yanında bulunur ve yapının girişinden ayrı, sokağa açılan
bir kapısı vardır. Aynı aks üzerindeki Natırzade Camisi, ana yolun batı tarafındaki
bir yapı adasında, doğrudan bu aksa değil, bu aksa çıkan dik eğimli bir ara sokakla
aksın batısında, ona paralel devam eden ikincil aksın kesiştiği köşede yer alır.
Günümüzde cami, kütleyi üç yönden saran avlusuyla sözkonusu adanın güney
tarafını boydan boya kaplar ve ana aksla bitişik hale gelir ancak Eşrefpaşa aksının
daha dar olduğu özgün yerleşimde yapıyla aksın arasında kalan alanda başka bir
yapının olma olasılığı da vardır. Yapının eğim nedeniyle anayoldan yüksek bir istinat
duvarıyla ayrılmış, ondan yaklaşık 15 metre aşağıda oluşturulmuş bir terasta inşa
edilmesi ana akstan algılanmasını güçleştirir. Esnaf Şeyhi Camisi ise bu akstan
ziyade çarşı bölgesiyle ilişkili bir konumda bulunmaktadır. Çarşıdan gelen ikincil bir
caddenin batıya doğru dönerken Eşrefpaşa aksına paralel bir sokakla kesiştiği bir
köşede yer alan yapı, bulunduğu parselin güneydoğu köşesine yerleşmiş, içinde
önemli kişilerin mezarlarının bulunduğu bir hazireyi de içeren avluyla üç yönden
çevrilmiştir. Caminin isminden dönemin meslek örgütleriyle ilişkili olduğu
anlaşılmaktadır. Konumu, boyutları ve biçimsel özellikleriyle çarşı camisi tanımına
uymasa da civardaki esnafın kullandığı bir ibadethane olduğu ve haziresinde yatan
önemli kişilere124 bakarak da caminin bölgede özel bir yere sahip olduğu
düşünülmektedir.
Bu dönemin diğer geçiş dönemi camisi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan
Hacı Veli (Mumyakmaz) Camisi'dir. Cami, 17. yüzyıl bölümünde değinilen Hatuniye
Camisi'nin yakınında, konut alanı ile ticari alanın birbirine yaklaştığı bölgede inşa
edilen yapı özgün durumunu büyük oranda kaybetmesine karşın Anafartalar Caddesi
ile kurduğu ilişkiden Hatuniye Camisi'ndeki gibi geniş bir avluyla ve medrese gibi
yan işlevlere sahip binalarla çevrilmediği anlaşılmaktadır. Özgün durumda,
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Kadifekale eteklerinden gelen dar bir sokağın Anafartalar aksıyla birleştiği köşede
yer alan yapı, avlu denemeyecek kadar dar bir açık alanla, neredeyse doğrudan
Anafartalar aksına açılmaktadır.
18. yüzyılda nüfusun artmasına paralel olarak genişleyen mahalle bölgesinde
olasılıkla birçok yeni cami inşa edilmiş olmalıdır. Ancak bu çalışma kapsamında,
sadece iki caminin inşa tarihleri ve yerleri konusunda güvenilir bilgiye ulaşılmıştır.
Bunlar Müslüman yerleşiminin güney tarafında, aynı isimli mahallelerde bulunan
Damlacık ve Odunkapı camileridir (Şekil 4.13). Damlacık Camisi, yerleşimin güney
ucuna yakın, günümüzde iki sokağın kesiştiği bir köşede yer almaktadır. Bölgenin
dik eğimi, yapının arsa içindeki konumu için belirleyici olmuş gibi görünmektedir.
Üst kottan giriş alan yapı önünde ve arkasında açık alanlar bırakmasına rağmen kot
farkından dolayı bu mekânların kullanımı güçleşmiştir. Bununla birlikte kot farkı
yapıyı yakın çevresinden olduğu kadar denize yakın alanlardan da görünür kılmış,
anıtsal bir etki kazanmasını sağlamıştır. Damlacık Camisi ile aynı sokak üstünde
bulunan Ounkapı Camisi bu sokağa batıdan ve doğudan dik eğimli sokakların
katıldığı köşe parselde inşa edilmiştir. Benzer topografik koşullara rağmen Odunkapı
Camisi’nin kütle biçimlenmesi ve algılanışı daha farklıdır. Tek katlı inşa edilen yapı
gerek bu yüzden gerekse konut dokusuna benzer cepheleri nedeniyle yakın
çevresinden güçlükle ayrılmaktadır.
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1

2
Şekil 4.13 18. yüzyılda inşa edilen mahalle camilerinin geleneksel ve çağdaş dokudaki yerleri (Altlık
olarak 1856 tarihli Storari haritası ve güncel halihazır haritalar kullanılmıştır). 1: Damlacık Camisi, 2:
Odunkapı Camisi

Damlacık ve Odunkapı camileri konut yerleşiminin güney ucuna yakın olan
bölgede bulunmaları, 18. yüzyılda Müslümanların artan nüfus nedeniyle bu yöne
doğru yayıldıklarını düşündürür. Zira Kadifekale'ye doğru olan doğu yönündeki
alanın dik eğimi ve kuzey tarafındaki Ermeni mahallesi Müslümanlara yayılmak için
sadece güney yönünde, Değirmen Dağı'na doğru ve kuzeydoğuda Kervan Köprüsü'ne
doğru olan alanları bırakmaktadır. Geçiş bölgesindeki Hacı Veli Camisi'nin de
yerleşimin kuzeydoğu ucuna yakın olduğu düşünüldüğünde 18. yüzyılda inşa edilen
mahalle ve geçiş bölgesi camilerinin önemli bir kısmının genişleme alanlarında inşa
edildiği ortaya çıkmaktadır. Böylece yeni kurulan mahallelerin bir cami etrafında
örgütlenme pratiğinin (Kuban, 1995) İzmir'deki Müslüman mahallesinin 18.
yüzyıldaki yayılma sürecinde de geçerli olduğu görülür.
Camilerin harita üzerindeki dizilimlerinden Müslüman mahallesinin güneybatı
kısmında yoğunlaştıkları görülür. Bunun temel nedeni 17. ve 18. yüzyıl boyunca
artan Müslüman nüfusa koşut olarak mahallenin bu yöne doğru yayılması ve yeni
yerleşilen alanlardaki ibadet mekânı ihtiyacı olmalıdır. Caminin sosyal hayattaki
konumunu tartışan bölümde tarif edilmeye çalışıldığı gibi bu ibadet mekânına sadece
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dini değil toplumsal gerekçelerle de gereksinim duyulduğu göz önünde tutulursa yeni
kurulan mahalleler de doğal olarak yeni camilerin etrafında oluşacaklardır.
Kuzeydoğudaki eski konut bölgelerinde yeni cami yapılmamasının nedeni mevcut
camilerin ihtiyacı karşılaması olmalıdır. Bu verilere dayanarak Müslümanların artan
nüfusu mevcut mahallelerin yoğunluğunu arttırmak yerine yeni mahalleler
oluşturarak iskan ettiği şeklinde yorumlanabilir.
4.1.2.4 18. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camilerinin Biçimlerinin Çözümlemesii
Yukarıda da bahsedildiği gibi 18. yüzyılda çarşı bölgesinde inşa edilmiş ve çarşı
camisi olarak nitelendirilebilecek bir yapıya rastlanmaz. Bu nedenle çarşı camilerinin
biçimleri hakkında bir yorum yapmak mümkün değildir. Bunun yanı sıra geçiş
bölgesindeki İkiçeşmelik ve mahalle bölgesindeki Damlacık camileri özgün
durumlarını büyük oranda koruyan yapılardır. Bu nedenle bu iki yapı üzerinden
dönemin geçiş ve mahalle camilerinin biçimlenmeleri hakkında yorumlar türetilmeye
çalışılacaktır.

Şekil 4.14 İkiçeşmelik Camisi planı ile giriş ve güney cephesi.

İkiçeşmelik Camisi bir önceki yüzyılın geçiş bölgesi camisi olan Hatuniye
Camisi'nden gerek boyut gerekse biçim olarak oldukça farklıdır (Şekil 4.14). Fevkani
olarak inşa edilen caminin 176,5 metrekarelik harim mekânı bir önceki yüzyılın çarşı
camileri olan Başdurak ve Kemeraltı camilerinden bile büyüktür. Ancak doku
içindeki algısının onlar kadar güçlü olduğunu söylemek güçtür. Yapının hemen
yanından geçen Eşrefpaşa Caddesi yakın dönemlerde genişletilerek yapının yakın
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çevresi ile olan ilişkisi değişmiştir. Bu nedenle bugün yapının özgün algısı
konusunda yorum yapmak kolay değildir. Ancak yine de ana kapısının dar bir sokağa
açılması, merdivenlerin, girişlerin konum ve biçimine bakarak, yapının bulunduğu
arsaya uyma mücadelesi içinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tasarlanmış bir
yaklaşım ve algıya olanak tanımayan ve bir miktar buna bağlı olarak yapının
anıtsallığını zayıflatan bu durum, caminin çarşı camilerinden biçimsel olarak
ayrıldığı en temel noktadır.
Bu

dönemde

inşa

edilen

ve

nitelikli

bir

mahalle

camisi

olarak

değerlendirilebilecek Damlacık Camisi konut dokusu ile çevrelenmiş eğimli bir köşe
arsada yer alır (Şekil 4.15). Yapı arsanın küçüklüğü ve zorlayıcı topografyası
nedeniyle olağandışı bir biçim ve kullanıma sahiptir. Bu bağlamda İkiçeşmelik
Camisi ile benzeşir. Caminin zorunlu olarak kuzeybatı yönüne bakan ana girişine
avlunun girişi bulunan güneydoğudaki üst sokaktan ulaşmak mümkün değildir. Bu
nedenle sokaktan avluya girildikten sonra kütlenin yanına eklenmiş bir merdivenle
son cemaat mahaline girilir. Ana giriş portikosuna da ancak buradan erişilebilinir.
Benzer bir yan giriş İkiçeşmelik Camisi'nde de bulunur ancak orada asıl olarak ana
giriş kullanılmaktadır. Damlacık Camisi'nin giriş aldığı yoldan algısı fazla dikkat
çekici olmamakla birlikte köşe konumu ve eğimde yükselmesiyle güney ve batı
tarafındaki sokaklardan anıtsal bir algıya sahiptir. Özellikle çarşıya doğru bakan bu
cephe geniş son cemaat mahali açıklıkları ve çatı hizasındaki bezemeli pedimenti
yapıyı genellikle sade cepheli olan diğer mahalle camilerinden farklılaştırır.
Mumyakmaz ve Esnaf Şeyhi camileri büyük oranda yenilendikleri için özgün
biçim özelliklerine dair çıkarımlar yapmak kolay değildir. Sadece beden
duvarlarındaki açıklıkların biçim ve boyutlarına bakılarak sıklıkla rastlanılan üç
pencereli düzenin bu camiler için de geçerli olduğu söylenilebilir. Pencere açıklıkları
ve söveleri beden duvarlarındaki bu düzenin özgün olduğuna dair ipuçları
taşımaktadır ancak kesin bir yargıya varmak da mümkün değildir.
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Şekil 4.15 Damlacık Camisi'nin planı ile güney ve batı tarafından görünüşü

4.1.3

19. Yüzyıl'da İnşa Edilen İzmir Camilerinin İrdelenmesi

19. yüzyıl, 3. bölümde tarif edilmeye çalışıldığı gibi kentteki cemaatler arasındaki
sosyo-ekonomik farkların ve belki de buna bağlı olarak anlaşmazlıkların arttığı
dönemdir. Aşağıda da gösterileceği gibi bu dönemde inşa etkinlikleri de hem nitelik
hem de nicelik olarak özellikle yüzyılın ikinci yarısında önceki dönemlerden çok
daha ileri bir düzeye çıkmıştır. Bu koşullar altında Müslüman cemaatin ibadet
yapıları olarak camilerin diğer dönemlerle karşılaştırılmak üzere genel özelliklerinin
ortaya konulması bu bölümün kapsamını oluşturmaktadır.
19. yüzyılda İzmir'deki inşa etkinliklerinin önceki yüzyıllara göre arttığı, büyük
boyutlardaki binalarının yanı sıra kentin kamusal açık alanlarını biçimlendirecek
projelerin de gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu ivme, artan ticaret hacmiyle birlikte
biriken sermayeye bağlı olmalıdır. İnşa edilen projelerin önemli bir kısmının rıhtım,
gümrük binası, tren yolları ve istasyonları gibi ticaretle doğrudan ilişkili projelerden
oluşması da bu yargıyı destekler. Bununla birlikte 19. yüzyılda cami inşaatlarının
birkaç istisna haricinde dikkat çekici bir kalem oluşturduğunu iddia etmek güçtür.
Bunun nedeni de hem tipolojik olarak ibadet yapılarının hem de cemaat olarak
Müslümanların kentin ticari potansiyeline olan görece uzaklığında aranabilir. 3.
bölümde 19. yüzyılda gelişen ticari arenadan Müslümanların dışlanışını gösterilmeye
çalışılmıştı, bu bölümde de ekonomiye paralel olarak artan inşa etkinliklerinde
camilerin durumu ortaya konulmaya çalışılacaktır.
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4.1.3.1 Genel İnşa Etkinlikleri
İzmir'de, 19. yüzyılın ilk yarısının, ikinci yarısıyla karşılaştırıldığında yapı
etkinlikleri açısından durgun geçtiğini söylemek mümkündür. Bununla birlikte,
merkezi idarenin o zamana kadar kente yaptığı en büyük inşa yatırımlarından biri
olan Sarıkışla (Kışla-i Hümayun) Binası 1827 yılında bugün Konak Meydanı olarak
bilinen, artık tamamen dolmuş olan eski iç limanın güneyinde kalan bölgede inşa
edilmiştir125. Yine önemli bir inşa etkinliği olarak 1850 yılında Damlacık Deresi
ağzında126 Türklere hizmet verecek olan büyük bir hastane de yapılmıştır (Baykara,
1974).
19. yüzyılın ikinci yarısında kent inşa etkinlikleri açısından yeni bir döneme
girmiştir. Rıhtım, Gediz Nehri'nin yatağının değiştirilmesi ve demiryolları gibi
kentsel hatta bölgesel ölçekte büyük inşaatlara girişilen bu dönemin kentin tarihinde
en yoğun inşa etkinliklerine sahne olduğu dönemlerden biri olduğunu söylemek
yanlış olmaz. Bu dönemdeki ilk önemli imar etkinliği rıhtım yapımıdır. Rıhtım
aslında çok uzun zamandır yapılması düşünülen ancak teknik imkansızlıklar ya da
belki de bazı engellemeler nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemeyen bir projedir127.
Örneğin, 1702 yılında kentte bulunan Tournefort, Frenk mahallesinin sahilinde
dalgaların evlere vurduğunu ve gemilerin neredeyse dükkanların içine kadar girdiğini
belirterek "eğer liman kıyısında bir rıhtım olsaydı bu semt çok daha güzel olurdu"
der (Tournefort, 2008). Benzer görüşleri 1830 yılında Michaud ve Poujoulat
(Michaud-Poujoulat) ve 1862 yılında Charles Texier (Texier, 1862) de ifade eder. En
sonunda, kent yönetiminin inşa giderlerini karşılayacak gücü olmaması nedeniyle
1867 yılında üç İngiliz tacire tanınan imtiyazla başlayan süreç ancak 1876 yılında
tamamlanarak rıhtım inşa edilebilmiştir (Rougon, 1892; Beyru, 2007).
Bu dönemde ivmeli yükselişi devam eden dış ticaretle bağlantılı olarak ticari
açıdan önemli iki yapıdan gümrük binası 1870'lerin sonları 1880'lerin başında
sürdürülen inşa çalışmaları sonucunda, sigara ve tütün fabrikası ise 1886 yılında
tamamlanmışlardır (Beyru, 2011).
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Kent merkezinde olmasa da önemli bir inşa etkinliği de iç körfezi doldurmaya
başlayan Gediz Nehri'nin yatağının dış körfeze doğru yönlendirilmesidir. Uzun
çözümleme ve etüt aşamalarının ardından hükümetçe 1884 yılında yürürlüğe konan
proje ile başlamış olan bu inşaat 20. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür (Beyru,
2011).
19. yüzyılın ikinci yarısında girişilen en önemli inşa etkinliklerinden birisi de
demiryollarının inşasıdır. İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba (Turgutlu) olmak üzere iki
ana hat halinde yapılan demiryolları yabancı girişimcilerin kurduğu şirketler
tarafından inşa edilmişlerdir. İzmir-Aydın demiryolu yapım ve işletme imtiyazı 1856
tarihli ve 50 yıl geçerli bir fermanla "Imperial Ottoman Smyrna-Aidin Railway
Company" isimli İngiliz şirketine verilmiştir. Ancak yabancı şirketlere verilen pek
çok imtiyaz örneğinde olduğu gibi bu imtiyaz da çeşitli nedenlerle 1935'e kadar
uzatılmıştır. İzmir-Kasaba hattı için de benzer bir imtiyaz 1863 yılında, merkezi
Londra'da bulunan bir başka İngiliz şirketi olan "The Smyrna-Cassaba Railway
Company Ltd"ye128 99 yıl geçerli olmak üzere verilmiştir. Her iki hattın da ilk
aşamaları 1860'lı yıllarda tamamlanarak süreç içerisinde etap etap kullanıma
açılmıştır. (Rougon, 1892; Beyru, 2011). Ayrıca 1871 yılında belediyenin kurulması
ve ardından 1872'de yeni Hükümet Binası'nın, 1891'de de yeni Belediye Binası'nın
inşa edilmesi imar etkinlikleri açısından önemlidir (Kıray, 1998).
Merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilen inşaatların yanı sıra gayrimüslimlere
ait birçok önemli binanın da 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başını kapsayan dönemde
inşa edilmiş ya da yenilenmiştir. Bu binalar arasında İngiliz konsolosluk kompleksi
(1880'lerin sonları), İngiliz Kilisesi (açılış tarihi 1902), Fransız Konsolosluğu (20.
yüzyıl başı), İtalyan Kız Okulu (20. yüzyıl başı), St. Andre (bugünkü St. Joseph, 20.
yüzyıl başı), Sacré-Coeur (bugünkü Ticaret Lisesi, 20. yüzyıl başı) gibi yapılar
bulunmaktadır (Beyru, 2011). Ayrıca Yahudi cemaatinin kentteki en büyük ve
diğerlerinden çok daha gösterişli olan ibadet yapısı, Beth İsrael Sinagogu yine bu
dönemde inşa edilmiştir.
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4.1.3.2 Cami İnşaatları
19. yüzyılda İzmir'de bulunmuş olan Avrupalı gezginlerin seyahatnamelerinde
cami sayısı ya da inşaatı hakkında bir aktarıma rastlanmaz. Gezginler genellikle
Müslüman cemaatin ibadet mekânlarının bakım ve onarımına yeterli kaynağı
aktaramadığını düşündürecek şekilde, camilerin diğer milletlerin ibadethanelerinden
daha niteliksiz ve kötü durumda olduklarından bahsederler. Kentte 1811'de bulunan
Otto Magnus von Stackelberg "(...) hiçbir cami mimari açıdan bir öneme sahip değil"
(Pınar, 1996) derken, yüzyılın ikinci yarısında kente iki defa uğrayan Moritz Busch
camilerin kayda değer hiçbir özelliklerinin bulunmadığını ve kentteki camilerin
genellikle bakımsız ve yıkık dökük olduğunu da aktarır (Pınar, 1996, 76). Bununla
birlikte özellikle bu yüzyılın sonuna tarihlenen salnameler cami sayıları bağlamında
önemli bilgiler içerirler. 1889-90 yılında hazırlanan Aydın Salnamesine göre kentte
22 "Cami-i Şerif", 46 tane de "mesacit" bulunmaktadır129 (Cavid, 2010). Ancak daha
17. yüzyılda kentte bulunanların 20'ye yakın cami ve 100'e yakın mescitten
bahsetmeleri bu rakamların güvenilirliğini azaltır. Kentteki camilerin veya
mescitlerin süreç içerisinde çeşitli afetlerde yıkılsalar dahi sayılarının azalması
inandırıcı görünmemektedir. Zira zarar gören ibadethanelerin tekrar onarılıp ayağa
kaldırıldığı birçok kaynakta aktarılmaktadır. Bu eksiklik, söz konusu listede
tarikatlara ait tekkelerin ayrıca listelenmesi bu tekkelerle birlikte inşa edilen cami ve
mescitlerin yukarıdaki sayıya katılmadığı olasılığını akla getirir. Ancak yine de bu
dönemde inşa edilen cami sayısının önceki yüzyıllara göre azaldığı anlaşılmaktadır.
Nitekim günümüzde yaklaştıkça daha kesin verilerin ortaya çıkmasıyla daha önceki
yüzyıllara göre çok daha fazla sayıda caminin 19. yüzyıla tarihlendirilmesi
gerekirken Münir Aktepe'nin çalışmasında da ancak altı cami 19. yüzyıla
tarihlendirilebilmektedir. Çalışma kapsamına da bu altı cami alınmıştır (Şekil 4.16).

19-01 Nur-i Kamer (Kameriye) Camisi
19-02 Akarcalı Camisi
19-03 Eşrefpaşa Camisi
19-04 Salebcioğlu Camisi
19-05 Dolaplıkuyu Camisi
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19-06 Asmalımescid Camisi

Şekil 4.16 19. yüzyılda inşa edilen camilerinin 1854-56 tarihli Storari Haritası'ndaki konumları130. 15Nur-i Kamer Camisi, 16-Akarcalı Camisi, 17-Eşrefpaşa Camisi, 18-Salebcioğlu Camisi, 19Dolaplıkuyu Camisi, 20-Asmalımescid Camisi

19. yüzyılda inşa edilen bu camilerin banilerinin de daha önceki yüzyıllardaki gibi
çoğunlukla eşraftan kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Bu dönemin en büyük camisi
olan Salebcioğlu Camisi'nin banisi kentin ileri gelen ailelerinden, dönemin birçok
camisinin de onarım işlerini üstlenen Salebcizade Hacı Ahmed Efendi'dir. Eşrefpaşa
Camisi'nin banisi yüzyılın ikinci yarısında kentte il idare meclisi üyeliği ve belediye
başkanlığı yapmış önemli bir kişi olan Eşref Paşa'dır. Akarcalı Camisi'ni, “İzmir’in
meşhur

zenginlerinden

Akarcalızade

Hacı

Mehmed

Efendi”nin

yaptırdığı

bilinmektedir. Nur-i Kamer Camisi, "Affan Bey'in zevcesi Nur-Kamer Hanım"
tarafından inşa ettirilmiştir. Dolaplıkuyu Camisi ise Hacı Ömer Lütfi tarafından
yaptırılmıştır (Aktepe, 2003). Asmalımescid Camisi'nin banisi ise bilinmemektedir.
Osmanlı arşivlerinde İzmir'deki cami inşaatlarının banileri ve finansal arkaplanı
hakkında çok net belge ve bilgilere rastlamak mümkün değildir. Ancak 19. yüzyılın
sonlarına tarihlenen bir yazışma bu alana zayıf da olsa ışık tutmaktadır. Çalışma
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kapsamında olmayan bir cami için yapılan bu yazışma, yerel otoritenin cami
inşaatlarına katkıda bulunmak konusunda olanakların yeterli olmadığının yanı sıra
aslında çok da istekli olmadığını göstermesi açısından önemlidir.
26 Ocak 1887 tarihli bir belgede "İzmir'in karşu yakasında Akhisar nam mahalde
müceddeden karyesinde" bir cami ve çeşmenin, mahallelinin kaynağı yeterli
olmadığından hükümetçe inşa edilmesinin istendiği anlaşılmaktadır. Bu niyetle
"muhacirin vekil-i Ahmed Ağa" "hükümet-i mahaliye"nin meclisine müracaat
ederek, "sekiz bin guruş" ile cami ve çeşmenin inşa edilebileceğini ancak
mahallelinin kudreti olmadığını, bu miktarın devlet tarafından karşılanmasını ister131.
Bu başvuruya cevaben hazırlandığı anlaşılan, 20 Şubat 1887 tarihli belgede ise bu
gibi bir harcamanın "muhacirin tahsisatından" yapıldığına dair bir emsal
bulunmadığı, cami, mektep ve çeşmelerin ahalinin yardımıyla yapılması gerektiği
bildirilmektedir132.
Yazışmadan anlaşıldığı üzere mahalli otorite muhacirlerin ihtiyaç duyduğu cami
ve diğer yapılar için maddi yardımda bulunmamakla birlikte bu yönde daha önce bir
emsalin de olmadığını belirtmektedir. Ayrıca caminin mahallelinin olanaklarıyla
bitirilmesini isteyerek bu dönemde cami inşaatlarının finansmanının genelde eşraf
veya mahalleli tarafından sağlandığı yönündeki yargıyı desteklemektedir.
19. yüzyılda camilerin inşaat süreçlerinin önceki yüzyıllardan farklılaştığına dair
herhangi bir bilgi veya mimari çizim bulunmamaktadır. Aslında üç yüzyıllık sürecin
tamamına ait inşa etkinliklerine ait mimari belge yok denecek kadar azdır. Bu
eksiklik, inşa sürecinde bu tür belgelere ihtiyaç duyulmadığı ya da bu belgelerin
günümüze aktarılamadığının göstergesi olabilir. Beyru, 19. yüzyıldaki birçok önemli
imar etkinliğinin belirli bir kent planına dayanılmadan, neredeyse tamamının
herhangi çizili bir belgeye gerek duyulmadan arazi üzerinde uygulandığını, bu
inşaatlara büyük oranda o yere veya çevresine ait haritaların düzenlenmesiyle
başlandığını ve daha sonra bu haritalar üzerinde projeler geliştirilmeye çalışıldığını
aktarır (Beyru, 2011). Ancak olasılıkla daha önceki dönemlerde doğru olan bu
durum, 19. yüzyılın sonlarına doğru değişmiş gibi görünmektedir. Zira yapılan arşiv
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taramalarında Göztepe'de yapılacak bir camiye ait 1894-5 tarihli ve günümüz
projelendirme pratiklerine çok yakın çizimlerle karşılaşılmıştır (Şekil 4.17).

Şekil 4.17 "İzmir'de Göztepe nam mevki'de bağçeler arasında müceddeden (yeni baştan) inşa olunan
cami-i şerif ve müştemilatıyla mekteb ve karağolhane haritasıdır. Sene:1312 (1894-5)"133

4.1.3.3 19. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camilerinin Konumlarının Çözümlemesi
19. yüzyılda inşa edilen ve bu çalışma kapsamında incelenen yedi camiden
Salebcioğlu Camisi çarşı, Eşrefpaşa ve Asmalımescid camileri geçiş, Akarcalı, Nur-i
Kamer ve Dolaplıkuyu camileri ise mahalle bölgesinde bulunmaktadır (Şekil 4.18).
Önceki yüzyıllarda olduğu gibi bu liste çarşı bölgesinde inşa edilenlerin tümünü,
geçiş bölgesindekilerinse olasılıkla tamamına yakınını kapsarken mahalle camilerinin
çok az bir kısmını kapsamaktadır.
Uzunca bir aradan sonra inşa edilen ilk çarşı camisi olan Salebcioğlu Camisi
geleneksel çarşının ana aksı olan Anafartalar Caddesi'nin güneyinde, günümüzde
mevcut olmayan Büyük ve Küçük Salebcipoğlu hanlarının güneyinde inşa edilmiştir
(Şekil 4.19). Çarşı düzlüğünün yerini Kadifekale'ye doğru eğimin aldığı ve
Anafartalar Caddesi'nden daha az yoğun trafiğin olduğu bölgede yer alan yapı
fevkani biçimde inşa edilmiş olup alt katında diğer çarşı camilerinden farklı olarak
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dükkanlar değil bir medrese yer almaktadır. Bu farklılığın nedeni kesin olarak
bilinmemekle birlikte caminin Salebcioğlu hanları ile bitişik olması dolayısıyla
harcamalar için gereken kaynağın bu handaki dükkanlardan elde edilebilir olmasının
bu seçimde etkisi olabilir.

Şekil 4.18 19.yüzyılda inşa edilen camilerinin konumları. 15-Nur-i Kamer Camisi, 16-Akarcalı
Camisi, 17-Eşrefpaşa Camisi, 18-Salebcioğlu Camisi, 19-Dolaplıkuyu Camisi, 20-Asmalımescid
Camisi

Şekil 4.19 19. yüzyılda inşa edilen tek çarşı camisi olan Salebcioğlu Camisi'nin geleneksel ve çağdaş
dokudaki yeri (Altlık olarak 1856 tarihli Storari haritası ve güncel halihazır haritalar kullanılmıştır.
Salebcioğlu Camisi henüz bu tarihte bulunmadığından özgün haritada yer almamaktadır).

Dönemin geçiş bölgesi camileri olan Eşrefpaşa ve Asmalımescid camileri
Eşrefpaşa aksında yer alırlar (Şekil 4.20). Asmalımescid Camisi mahalle bölgesinin
içlerine doğru yönelen bir sokağın ana aksla kesiştiği köşede yer alır. Günümüzde,
yol genişletme çalışmaları nedeniyle yapının bulunduğu parselin çevresiyle ilişkisi
özgünlüğünü yitirmiştir. Bugün sonradan eklenilen bir merdivenle ara sokağın ana
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aksla kesiştiği köşeden giriş alan yapının özgün durumda ana akstan daha rahat bir
yaklaşıma sahip olma olasılığı vardır. Eşrefpaşa Camisi ise aynı aksın yeni yerleşim
alanlarına doğru devam ederken Değirmendağı ve Kadifekale eteklerindeki konut
bölgelerinden gelen sokakların birleştiği önemli bir kavşakta yer almaktadır. Storari
haritasında yüzyılın ortasında bu bölgenin yeni yeni yapılaştığı görülmektedir.
Yerleşimin güneye doğru yayılmasının ardından Kadifekale’deki yoğun yerleşimden
eğime paralel olan gelen ana caddelerden birinin Eşrefpaşa aksına katıldığı bu nokta
önemli bir meydan haline gelmiş, cami bu meydana hakim köşe parselde, avlulu bir
şekilde inşa edilmiştir.

1

2
Şekil 4.20 19. yüzyılda inşa edilen geçiş bölgesi camilerinin geleneksel ve çağdaş dokudaki yerleri
(Altlık olarak 1856 tarihli Storari haritası ve güncel haritalar kullanılmıştır. Her iki cami de 1856
tarihli haritada bulunmamakta, Eşrefpaşa Camisi’nin çevresindeki yapılaşma da henüz bu tarihte
mevcut değildir). 1: Eşrefpaşa Camisi, 2: Asmalımescid Camisi

Dönemin mahalle camilerinden çalışma kapsamında incelenen üç camisinden
Dolaplıkuyu Camisi Kadifekale eteklerindeki eski yerleşimin tepeye doğru
genişlediği alanda, dar bir sokağın üzerinde yer almaktadır. Yapının küçük
boyutlarının yanı sıra ara parselde yer alması, kubbesiz olmasının yanı sıra
çevresindeki geleneksel konutların cephe karakterine sahip olması sıkışık doku
içerisinde algılanmasını oldukça güçleştirmektedir. Diğer mahalle camileri olan
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Akarcalı ve Nur-i Kamer camileri ise yeni yerleşim alanları olan Değirmendağı'nda
inşa edilmişlerdir. İki yapı da Eşrefpaşa aksına çıkan önemli caddelerin üzerinde yer
alırlar. Storari planlarında yer almaması nedeniyle bu bölgede 19. Yüzyılın ikinci
yarısında gelişen konut dokusu içerisinde bulunan camilerin ikisi de köşe parsellerde
ve avlulu olarak inşa edilmişlerdir. Eşrefpaşa Camisi’nin bulunduğu meydana çıkan
genişçe bir sokakta inşa edilen Akarcalı Camisi kot farkının da etkisiyle iki cepheden
rahatlıkla algılanan neredeyse anıtsal bir karakterdedir. Caminin avlusu, İzmir’de
özellikle mahalle camileri arasında eşine az rastlanır büyüklüktedir. Akarcalı
Camisi’ne göre daha küçük boyutlardaki kütle ve avluya sahip Nur-i Kamer Camisi,
mahalle bölgesinin içinde, dar bir sokağın ana caddeyle kesiştiği köşe parselde inşa
edilmiştir (Şekil 4.21).

1

2

3
Şekil 4.21 19. yüzyılda inşa edilen mahalle camilerinin geleneksel ve çağdaş dokudaki yerleri (Altlık
olarak 1856 tarihli Storari haritası ve güncel halihazır haritalar kullanılmıştır. Her iki cami de 1856
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tarihli haritada bulunmamakta, Nur-i Kamer ve Akarcalı camilerinin çevresindeki yapılaşma da bu
tarihte henüz oluşmamıştır). : 1: Dolaplıkuyu Camisi, 2: Akarcalı Camisi, 3: Nur-i Kamer Camisi

Sonuç olarak 19. yüzyılda inşa edilen camilerin konumlanmalarını, Salebcioğlu
Camisi'ni ayrı tutarak, iki grup altında yorumlamak mümkündür. İlk olarak yeni
yayılım alanlarındaki ibadet mekânı gereksinimine karşılık vermek üzere yapılan
camiler oluşturur. Özellikle yüzyılın ikinci yarısında Değirmendağı eteklerindeki
yerleşim gelişerek yüzyılın sonuna doğru bu eşiği aşmış, Karataş'a doğru yayılma
eğilimine girmiştir. Akarcalı, Nur-i Kamer ve Eşrefpaşa Camilerinin yapımını bu
yayılımla birlikte değerlendirmek gerekir. Diğer grubu ise Kadifekale eteklerindeki
mevcut mahallelerde, olasılıkla artan nüfusun ve yeni yerleşim alanlarının taleplerini
karşılamak için yapılan Asmalımescid ve Dolaplıkuyu camileri oluşturur.
Dolaplıkuyu Camisi'nin konumu, bu dönemde, artan nüfusunun baskısıyla Müslüman
yerleşiminin

yerleşilmesi

zor

olan

Kadifekale'nin

dik

yamaçlarına

doğru

yayılmasının başladığını gösterir. Yüzyılın sonunda inşa edilmeye başlanan ve
ibadete açılması 20. yüzyılın başını bulan Salebcioğlu Camisi ise kendine, her ne
kadar 17. yüzyıl camilerinin merkezi konumundan daha geride olsa da çarşı içi
olarak nitelendirilebilecek bir yer bulmuştur.
4.1.3.4 19. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camilerinin Biçimlerinin Çözümlemesi
Önceki yüzyıllardan farklı olarak 19. yüzyıla tarihlenen camilerin birçoğu özgün
biçimlerini büyük oranda korumaktadırlar. Çarşı bölgesindeki Salebcioğlu Camisi ile
geçiş bölgesindeki Eşrefpaşa Camisi kütle ve cephe özelliklerini bozacak bir
müdahale görmemiş, mahalle bölgesindeki Akarcalı Camisi de çeşitli onarımlar ve
mekânsal eklemeler geçirmişse de genel

karakterini korumaktadır.

Geçiş

bölgesindeki Asmalımescid Camisi ile mahalle camisi olan Dolaplıkuyu Camisi ise
zaman içindeki müdahalelerle büyük oranda özgünlüklerini yitirmişlerdir.
19. yüzyılın sonunda çarşı bölgesinde inşa edilen Salebcioğlu Camisi, İzmir
camileri içerisinde kütle kurgusu ve cephe özellikleriyle en anıtsal olanıdır (Şekil
4.22). Dönemin en ileri teknolojisi ve en kaliteli malzemeleri kullanılarak inşa edilen
cami (Begeç, 2002), fevkani yapısı ve açık alanları sayesinde yakın çevresinden tüm
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görkemiyle algılanır. Her ne kadar parçası olduğu han yapısı günümüzde yer almasa
da caminin oturduğu bazanın genişliği ve yanındaki geniş bahçesi inşa edildiği
tarihte de yapının çevresiyle rahat algılanacak biçimde bir ilişki kurduğu söylenebilir.
Sokak düzeyinden başlanacak olursa ilk dikkat çeken eleman kütlenin ortasından
simetrik ve eğrisel iki merdiven daha önce İzmir camilerinde örneği bulunmayan, 19.
yüzyılın sonlarında görülmeye başlayan bir elemandır. Bu merdivenlerden
çıkıldığında, son cemaat mahallinin önünde, yapım tekniği ve bezeme özelliklerinden
özgün olduğu anlaşılan metal konstrüksiyonlu bir rüzgarlıkla karşılaşılır. Kentte
başka bir örneği olmayan bu mekân, büyük olasılıkla önceden planlanarak değil inşa
sırasında karar verilerek yapılmıştır (Begeç, 2002).

Şekil 4.22 Salebcioğlu Camisi’nin planı ve yol kotundan algılanışı.

Camilerin genel özelliklerinden olan ve kütleyi hafifleten yarı açık son cemaat
mahali burada iki katlı ve masif olarak inşa edilmiştir. Bu tercih ön cepheyi ve yapıyı
daha yüksek göstermiştir. Simetrik, eğrisel merdivenlerle başlayan orta aksı
vurgulama eğilimi ön cephede de devam eder. Farklılaşan balkon demirleri, yükselen
eğrisel pediment ve kubbe Barok üslubun özelliklerini hatırlatır biçimde orta aksı öne
çıkarır. Son olarak yapının normalden yüksek çokgen kasnağına oturan yarım
küreden daha yüksek ana kubbesi yapının anıtsallığını arttırır.
Eşrefpaşa Camisi, çok daha mütevazı boyutlarına rağmen yakın inşa tarihi de göz
önüne alındığında Salebcioğlu Camisi'yle aynı tasarımcıyı hatta belki de aynı yapı
ustalarını paylaştıklarını düşündürecek kadar benzeşir. Fevkani camiye çıkan

146

simetrik eğrisel merdivenler ve orta aksın farklılaşması neredeyse tamamen aynıdır.
En önemli farklılık ise Salebcioğlu Camisi'ndeki geniş bazanın Eşrefpaşa Camisi'nde
bulunmaması ve son cemaat mahali açıklıklarının geometrisidir (Şekil 4.23).

Şekil 4.23 Eşrefpaşa Camisi plan ve giriş cephesi.

Çarşıya daha yakın konumdaki Asmalımescid Camisi ise biçimsel olarak bu iki
caminin çok gerisindedir (Şekil 4.24). Fevkani gibi görünen yapı aslında zemin katta
mekân kazanmak için değil, eğime oturduğu için bu şekilde inşa edilmiştir. İbadet
mekânına çıkan özgün merdivenin biçimine dair bir iz günümüzde mevcut değildir.
Yapının cephe açıklıkları ve elemanları da geleneksel konut dokusunda bulunan sade
hatta özensiz denebilecek karakterdedir.

Şekil 4.24 Asmalımescid Camisi plan ve giriş cephesi.
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Dönemin geçiş bölgesi camileri olan Eşrefpaşa ile Asmalımescid camileri
arasındakine benzer karşıtlık mahalle bölgesindeki camilerde de söz konusudur.

Şekil 4.25 Akarcalı Camisi plan ve giriş cephesi.

Akarcalı Camisi'nin özenli taş işçiliği, giriş mekânı ve dört cepheden algılanan
anıtsal sayılabilecek kütlesi ve (Şekil 4.25) köşe parselde yer alan Nur-i Kamer
Camisi'ne göre (Şekil 4.26) Dolaplıkuyu Camisi (Şekil 4.27) neredeyse bulunduğu
mahalledeki konutlardan farksız bir cepheye sahiptir. İki mahalle camisi arasındaki
bu farkın nedenlerinden belki de en önemlisi, geçiş bölgesi camilerinde olduğu gibi,
banilerinin sosyo-ekonomik olanaklarının farklı olmasıdır. Akarcalı Camisi’ni
“İzmir’in meşhur zenginlerinden Akarcalızade Hacı Mehmed Efendi” yaptırdığı
bilinmektedir (Aktepe, 2003). Caminin bulunduğu mahalleye de ismini veren bu
ailenin oldukça varlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Nur-i Kamer Camisi'nin banisi olan
"Affan Bey'in zevcesi" hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Dolaplıkuyu
Camisi’nin banisi ise, olasılıkla mahalleden Hacı Ömer Lütfi adında, hakkında pek
bilgi bulunmayan bir hayırseverdir (Aktepe, 2003).
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Şekil 4.26 Nur-İ Kamer Camisi plan ve sokak cephesi.

Şekil 4.27 Dolaplıkuyu Camisi plan ve sokak cephesi.

Görüldüğü gibi, 19. yüzyılda inşa edilen camilerin tümünü kapsayacak genel
biçim özelliklerinden bahsetmek mümkün değildir. Bir uçta banisinin dönemin ticari
arenasında önemli bir konuma ulaşmış olan nadir Müslüman ailelerden birinin bir
mensubunun yaptırdığı Salebcioğlu Camisi bulunurken diğer uçta banisinin
hayırsever bir hacı olan Dolaplıkuyu Camisi bulunmaktadır. Bu durum genel
değerlendirmeleri güçleştirse de özellikle geçiş ve mahalle camilerinde geçerli bir
durum dikkat çekicidir. Her iki bölgede de nitelik ölçeğinin iki ucunda bulunan
örneklere rastlamak mümkündür.
Sonuç olarak 19. yüzyıl camileri incelendiğinde, biçimlenmelerinde ilk olarak
yapım için gereken kaynağın sahibi veya toplanan miktarın belirleyici olduğu akla
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gelmektedir. Salebcioğlu, Eşrefpaşa ve Akarcalı camilerinde olduğu gibi camiyi
yaptıran kişinin sosyo-ekonomik durumuna göre çok farklı niteliklerde camiler söz
konusudur. Bununla birlikte genelleme yapmak için yeterli örnek bulunmasa da bu
dönemde yeni yayılma alanlarında inşa edilen camilerin eski yerleşim alanlarında
inşa edilenlere göre daha anıtsal ve nitelikli olduğu göze çarpmaktadır. Eşrefpaşa ve
Akarcalı camileri ile Asmalımescid ve Dolaplıkuyu camileri arasındaki karşıtlık bu
eğilimi düşündürecek kadar güçlüdür.
17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar ĠnĢa Edilen Ġzmir Camilerinin GeliĢim

4.2

Süreçlerinin Değerlendirilmesi
Yukarıdaki

bölümlerde

her

yüzyıla

ait

camilerin

kendi

içinde

değerlendirmelerinin ardından bu bölümde cami mimarisinin üç yüzyıllık süreç
içerisindeki eğilimlerine dair bazı çıkarımlar yapılmaya çalışılacaktır. Daha önce de
vurgulandığı gibi bu çıkarımların dayanakları büyük oranda camilerin kent içindeki
konumları, yakın çevrelerini düzenleme biçimleri ve bir miktar da boyutsal ve
biçimsel verilerinden oluşacaktır. Bu verilere bağlı olarak yapılacak okuma cami
inşaatlarının süreç içerisinde kentin hangi bölgelerine kaydığı, avlu oluşturabilecek
ya da önemli meydanlarla ilişki kurabilecek konumları elde edip edemediklerini ve
yapı büyüklükleri ile biçimsel niteliklerinin değişim yönü irdelenmeye çalışılacaktır.

4.2.1

Osmanlı Dönemi İzmir Camilerinin Konumlarına Göre Sınıflandırılması

İkinci bölümde değinilen Osmanlı camilerinin genelini kapsayan sınıflandırma
denemeleri ve sorunları bu bölümde İzmir özelinde ele alınacak ve yeni bir
sınıflandırma kurgusu geliştirilmeye çalışılacaktır. Kentsel konuma dayanan bu
sınıflandırmanın hem bu çalışma için hem de ileride yapılacak benzer çalışmalar için
kullanışlı bir model oluşturacağı düşünülmektedir.
Osmanlı döneminde İzmir'de inşa edilen camiler üzerine yapılan çalışmalarda
araştırmacılar yapıları genel geçer bir sınıflandırmaya göre gruplamak yerine
odaklandıkları özelliklere göre yeni sınıflandırma önerileri geliştirmeyi tercih
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etmişlerdir. İlk olarak, Işık Ungan yaptığı çalışmada elde ettiği bulgular
doğrultusunda Osmanlı dönemi İzmir camilerini beş ayrı gruba ayırarak karşılaştırır
(Ungan, 1968). Bu gruplar, "6 İstinatlı Camiler", "8 İstinatlı Camiler", "Merkezi
Planlı Camiler", "Tek Kubbeli Camiler" ve "Düz Damlı Camiler"dir. Ungan bu
sınıflandırmayı plan tiplerine göre yaptığını belirtse de ilk iki grubun kubbenin
taşınma prensibi, sonraki grubun plan şeması, diğer iki grubunsa örtü sistemi dikkate
alınarak belirlendiğini söylemek daha doğru olur. Bu şekildeki bir sınıflandırmanın
bazı yapıların birden çok gruba dahil olabileceği nedeniyle biraz karışık ve
kullanışsız olduğu kanısı uyanmaktadır. Örneğin Başdurak ve Kemeraltı Camileri
plan şeması itibariyle merkezi plana sahip, aynı zamanda tek kubbeli, bunun yanı sıra
8 istinatlı camilerdir. Göründüğü gibi bu camiler Ungan'ın sınıflandırmasında birden
çok gruba dahil olabilirler. Bu nedenle bu sınıflandırma yanlış olmasa da birçok
durumda kullanışsız olabilmektedir.
İzmir camileri hakkında daha yakın tarihli bir çalışma yapmış olan İnci Kuyulu
Ersoy ise bu camileri "tek kubbeli", "merkezi kubbeli" ve "ahşap tavanlı" olmak
üzere üçe ayırmıştır (Ersoy, 2002). Kentteki tüm camileri kapsayan bu
sınıflandırmanın dezavantajı da hemen hemen tüm tek kubbeli camilerin merkezi
planlı olması dolayısıyla ilk iki grubun neredeyse aynı camilerden oluşmasıdır.
Bir başka sınıflandırma örneğinde Ödekan, 19. yüzyıl taşra camilerini, her birine
İzmir'deki çarşı camilerinden bir ya da birkaçını örnek göstererek dört grupta
toplar134. Birinci grup, tek kubbeli cami mimarisini sürdüren camilerdir. Bu grubun
İzmir'deki temsilcisi Salebcioğlu Camisi'dir. İkinci grup, mihrap önü üç yönden
duvarlara oturan kubbeyle örtülü, tek hacimden oluşan, mekânın kuzey yönünde
tonoz ve kubbelerle örtülü mekânlarla uzatıldığı örneklerden oluşur. Ödekan bu
gruba örnek olarak da Kemeraltı Camisi'ni göstermektedir135. Üçüncü gruptaki
camilerde, mihrap önünde altı ya da sekiz ayağa oturan bir kubbeye örtülü hacim
bulunmakta ve bu hacim üç yönde kubbe ve tonozlarla örtülü hacimlerle
genişlemektedir. Bu grubun İzmir'deki örnekleri olarak da Hisar ve Şadırvan camileri
gösterilir. Dördüncü grubu ise, merkezde yer alan kubbeli hacmin dört yönde tonoz
ve kubbelerle örtülü hacimlerle genişlemesinden oluşan camilerdir ki bu gruba da
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Kestanepazarı Camisi örnek olarak verilir (Ödekan, 2011). Örtü sistemi ve kubbenin
bu sistemdeki konumuna dayanan bu sınıflandırma geçerli kabul edilebilse de bu
gruplandırmaları

eklerle

ve

yeniden

inşalarla

biçimlenmiş

camilerle

örneklendirmenin ne kadar doğru olduğu tartışmalıdır. Bunun yanı sıra sadece
kubbeli camileri kapsayan bu sınıflandırmada kentteki sayıları hiç de az olmayan
kubbesiz camiler yer alamamaktadır.
Önceki önerilerin değerlendirilmesinden, sınıflandırma ölçütlerinin birden fazla
olduğu durumlarda sınıflandırmaların kullanışsız olduğu, aynı yapının birden çok
gruba dahil olabildiği, dolayısıyla sağlıklı karşılaştırmalar yapmanın güçleştiği
görülmektedir. Ayrıca, biçimsel özelliklere dayanan sınıflandırmaların, süreç
içerisinde birçok onarım geçiren İzmir camilerinde tartışmalı sonuçlar ortaya
çıkardığı da görülmektedir. Bu noktadan hareketle burada, yapıların güvenilir, tek bir
ölçüte göre gruplandırılmasının birçok sorunu önleyeceği anlaşılmaktadır.
Osmanlı dönemi İzmir camilerinin kısıtlı mimari repertuarı ve geçirdikleri onarımlar
göz önüne alındığında kütle kurgusu ya da biçimsel / strüktürel elemanlara göre bir
sınıflandırma yapmanın güçlüğü ortadadır. Yapıların kentsel konumlarının ise
geçirdikleri onarımlara rağmen değişmesi mümkün olamayacağından bu özellikleri
en uygun ölçüt olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda 17.-20. yüzyıllar arasındaki
dönemde İzmir'de inşa edilen camilere bu çalışma sonucu elde edilen bilgiler ve
geliştirilen yorumlar ışığında tekrar bakıldığında incelenen camilerin konum
özellikleri göz önünde tutularak üç farklı grupta toplanabileceği görülmüştür.
Aşağıda detaylandırılacak bu gruplama, çalışmanın elde ettiği bilgiler ışığında
oluşturulurken aynı zamanda çalışma boyunca vurgulanmaya çalışılan sosyoekonomik konumla cami mimarisi arasındaki ilişkiyi çözümleme bağlamında bir
ölçüte dönüşmüştür. Zira süreç içerisinde inşa edilen camilerin hangi yüzyıllarda
hangi

grupta

yoğunlaştıkları

çalışmanın

iddialarını

güçlendirecek

veriler

sağlamaktadır.
Yukarıda da değinildiği gibi hem çalışmanın kurgusu açısından hem bugüne
taşınan en özgün veri olarak camilerin kent içindeki konumları eldeki en güçlü
karşılaştırma ölçütüdür. Ancak camilerin konumlarına bağlı bir çözümleme ve
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karşılaştırma yapmak için ihtiyaç duyulan sınıflandırma sisteminin daha önce
oluşturulup oluşturulmadığına dair yapılan literatür taramaları sonucu, Osmanlı
kentlerinde camilerin kentte bulundukları bölgeye göre sınıflandırıldıklarına dair bir
öneriye rastlanmamıştır. İkinci bölümde bahsedildiği gibi camiler genelde
biçimlerine, strüktürlerine veya örtü sistemlerine göre sınıflandırılmışlardır. Genel
olarak benimsenmiş bir öneri olmamakla birlikte Sedes İzmir Camileri üzerine
yaptığı çalışmasında camileri “Ticaret Bölgelerinde Yer Alan Camiler” ve “Konut
Bölgelerinde Yer Alan Camiler” olarak ikiye ayırmıştır (Sedes, 1991). Sedes ticaret
bölgesi olarak geleneksel çarşı olan Kemeraltı’nı almış ve bu grupta Kemeraltı, Hisar
ve Şadırvan camilerini detaylı olarak tanıtmıştır. Ancak yine bu bölgede bulunan
anıtsal

Başdurak

ve

Kestanepazarı

camilerine

değinmemesinin

nedenini

belirtmemektedir. İkinci grubu ise, Aliağa, Odunkapı ve Damlacık camileri ile sınırlı
tutmuştur136. Bu çalışmada Sedes’in yaklaşımına benzer, ancak onun önerisini
geliştirmeyi amaçlayan bir sınıflandırma oluşturulmaya çalışılacak, dolayısıyla
camilerin konumlarına dair verilerin karşılaştırılabilir ve yorumlanabilir bir düzeyde
ele alınabilmesi için gereken altyapı hazırlanacaktır. Bu amaçla aşağıda ilk olarak
kentin bölgelerine dair bir öneri sunulmaktadır.
4.2.1.1 Osmanlı Döneminde İzmir Kent Merkezi İçin Bir Bölgeleme Önerisi
Osmanlı İmparatorluğu'nda kentlerin temelde barınma, ekonomik etkinlikler ve
dini-kültürel etkinlikler olmak üzere üç ana işlevsel gruba bağlı olarak
bölümlendikleri görülmektedir. Barınma etkinliğinin mekânsal karşılığı olan konut
bölgesi, yani mahalle, özellikle Müslüman toplumlarda, istisnalar haricinde
ekonomik etkinliklerden arınmış (Cerasi, 1999), ticari etkinlikler genellikle çarşı
bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu genellemeye koşut olarak Osmanlı dönemi
İzmir'inde kentin temel bölgelerinin mahalle ve çarşı bölgelerini söylemek yanlış
olmaz. Ancak çarşı ve mahalle bölgesinin bir miktar iç içe geçtiği bölgelerden söz
etmek de mümkündür. Genellikle çarşıyı kentin kapılarına bağlayan ana akslarda
oluşan bu bölgeler, çalışma kapsamında geçiş bölgeleri olarak adlandırılmıştır. Bu alt
bölümde öncelikle temel iki bölge olan çarşı ve mahalle bölgeleri, daha sonra ise bu
iki bölgenin birbirine yaklaştığı geçiş bölgeleri tariflenmeye çalışılacaktır.
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Bunlardan ilki, diğer liman kentlerinin çoğunda olduğu gibi limanın hemen ardını
kuşatan çarşı bölgesidir. Her çeşit ticari malın depolandığı ve el değiştirdiği bu
bölgede, tapu kayıtlarının ve günümüze ulaşan tacir listelerinin gösterdiği gibi kentin
tüm grupları varlık göstermektedir. Bu özelliğiyle bu bölgeye kentin "merkez"i
demek de yanlış olmayacaktır. Kentin ticari hareketliliğe koşut olarak en canlı
bölgesi merkez, yani çarşı bölgesidir. Bu bölgenin sınırları kesin ve durağan
olmamakla birlikte 18. yüzyılın ortasına kadar iç limanın çevresini saran ve yaklaşık
200-250 metre genişliğindeki bölge olarak tariflenebilir. 18. yüzyılın ikinci yarısına
gelindiğinde dolan iç liman da çarşı bölgesine katılmış ancak bu bölgenin
yapılaşması 19. yüzyılın ortalarına doğru başlamıştır. Ayrıca 17. yüzyılın sonundan
itibaren geleneksel çarşı, kıyı boyunca kuzeye, Frenk mahallesine doğru yayılma
eğilimine girmiştir. Bu bölgede yine bu dönemde inşa edilen gümrük, han ve
bedesten yapıları da bu yayılımı desteklemiştir.
Osmanlı dönemi İzmir'inde çarşı, kentin heterojen karakterini en iyi yansıtan, her
milletten insanın tacir ya da müşteri olarak ticarete katılabildiği bölgedir. Dolayısıyla
çarşı, ticari etkinliğin yanı sıra kentin başka bir bölgesinde olması mümkün
olamayacağı kadar, milletlerin birbirleriyle karşılaştıkları, iletişime geçtikleri ve
rekabet ettikleri alandır. Çarşının bir diğer özelliği ise içinde ve yakınında barınma
amaçlı mekânların nadiren bulunmasıdır. Müslümanların kamusal bir eylem olan
ticaretle mahrem alanları saydıkları konutlarını çarşıda bir arada bulundurmaya
istekli olmadıkları anlaşılmaktadır. Gayrimüslimlerin de geleneksel çarşının içinde
konutları olduğuna dair bir iz yoktur. Bunu destekler biçimde 1905 tarihli sigorta
planlarında bu bölgede konut kullanımına ilişkin bir ipucu bulunmamaktadır (Şekil
4.28).
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Şekil 4.28 1905 sigorta planlarında geleneksel çarşı bölgesi (Milli Kütüphane, 2013)

Kentin ikinci temel bölgesi ise barınma işlevinin karşılığı olarak merkezin hemen
ardından başlayan mahallelerdir. Daha önce de değinildiği gibi her milletin kendi
mahallesi bulunmakta, özellikle erken dönemlerde nadir istisnalar haricinde farklı
milletlerin fertlerinin aynı mahallede oturması hatta gezinmesi bile pek hoş
karşılanmamaktadır. Ancak 20. yüzyıla doğru bu kuralın katılığını yitirdiği, Rum,
Ermeni ve Levantenlerin yakın kültürlere sahip olmaları, Yahudi ve Müslümanların
ise sıkışıklık nedeniyle aynı mahallelerde yan yana yaşama pratikleri geliştirdikleri
de bilinmektedir. Mahallelerin ticari faaliyetlerle ilişkileri ise kültürden kültüre
farklılık

göstermektedir.

Yine

daha

önce

değinildiği

gibi

Müslümanların

mahallelerinde ticari işlevlerin çok sınırlı olmasına rağmen bu bağlamda diğer
milletlerin Müslümanlar kadar tutucu olmadıkları bilinmektedir. Örneğin bu konuda
diğer uçta ticaretle daha iç içe olan Levanten Mahallesi bulunur. Bu mahalle
kurulmaya başladığı 17. yüzyıldan itibaren gümrüksüz ticaretin de teşvikiyle her
zaman deniz ticaretiyle ilişkili olmuş, rıhtım inşası gelişen denetim mekânizması
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nedeniyle bu avantajını yitirse de 20. yüzyıla kadar ticari işlevi bünyesinde
bulundurmaya devam etmiştir.

Şekil 4.29 19. yüzyılda kentin bölgeleri ve önemli aksları.

Bu iki temel bölgenin yanı sıra kentte üçüncü bir bölgeden de söz etmek
mümkündür. Bütüncül bir alandan ziyade kenti denize ve Anadolu'ya bağlayan ana
yolların çevresinde oluşan bu bölgeler geçiş bölgeleri olarak adlandırılabilir. Geçiş
sözcüğü bu bölgelerin hem bir yol aksında bulunmalarını hem de ticaret işlevinden
barınma işlevine geçişi simgeler. Kentte bu tarife uyan 3 önemli aks bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, erken dönemlerden itibaren, iç limana alınmayan gayrimüslim
gemilerinin mallarını kayıklarla kente aktardıkları bölgelerden olan ve olasılıkla bu
sayede ticari bir karakter kazanmaya başlayan, bir anlamda kentin iç limanından
sonra denizi kente bağlayan bir aks olan Frenk Caddesidir. İkincisi, Anadolu'dan
gelen kervanların kente girdikleri Kervan Köprüsü'nü çarşıya bağlayan -
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günümüzdeki adıyla- Anafartalar aksı ve üçüncüsü de kentin bir diğer kapısı olan ve
Selçuk yönünden gelen kervanların kente giriş yaptığı Güney kapısını çarşıya
bağlayan -günümüzdeki adıyla- Eşrefpaşa aksıdır. Bu bölgelerde ticari mekânlarla
konutlar birbirine çok yakın olarak varlıklarını sürdürürler (Şekil 4.29).
Kullanım özelliklerine göre beliren bu üç bölge şüphesiz sadece barınma ve
ticaret işlevlerini üstlenmezler. İbadet, eğitim, yönetim, sağlık gibi diğer kentsel
işlevler de bu bölgelerde farklı oranlarda mekânsal karşılıklar bulur. Bu çalışmanın
odağında olan ibadet işlevi özelinde bakılacak olursa her üç bölgede de -en azından
Müslümanlar için- ibadet mekânlarının var olduğu görülmektedir (Şekil 4.30).

Şekil 4.30 Camilerin Osmanlı dönemi İzmir'inde 3 temel işlevin oluşturduğu kentsel mekânlara göre
sınıflandırması

4.2.1.2 Merkez (Çarşı) Camileri
Osmanlı dönemi İzmir'inde, çarşı bölgesinde bulunan camiler her zaman nitelik
ve nicelik olarak diğerlerinden farklı olagelmişlerdir. Bu farklılaşma, camilerin temel
üç işlevi olan ibadet, temsil ve örgütlenme eylemlerine bağlı olarak gelişmiştir. Gün
içinde genellikle çarşı bölgesinde bulunan Müslüman erkeklerin ibadet için çarşı
camilerini tercih etmeleri onların büyük boyutlarının işlevsel nedenidir. Ayrıca çarşı
bölgesindeki arsaların değerli olması ve cami vakıflarının kira geliri getirecek
dükkanlara ihtiyaç duyması çarşı camilerinin genelde fevkani olarak inşa edilmesine
yol açmıştır. Yine kısıtlı arsa boyutları nedeniyle avlu olarak nitelendirilebilecek
mekânları sınırlıdır. Bu yüzdendir ki şadırvanlar da genelde caminin önündeki ya da
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yanındaki küçük meydancıkta bulunmaktadır. Doğrudan ibadet işlevine yönelik ve
arsanın konumuna bağlı olarak ortaya çıkan bu özellikler çarşı camilerinin taban
alanı çok geniş olmayan, yüksek yapılar olarak biçimlenmelerine yol açmıştır.

Şekil 4.31 1801 Tarihli bir gravürde çarşı camileri (Beyru, 2011)

Bu biçimlenme, çarşı camilerini özelleştiren ikinci neden olan ve farklı
cemaatlerin rekabet alanı olan çarşıda bir kat daha önem kazanan temsiliyet isteğinin
ifadesi için de uygun bir yapılanmaya olanak tanımıştır. Çarşıdaki fevkani ve yüksek
camiler anıtsal nitelik kazanmış, hem kente deniz yoluyla gelenler hem de çarşı
mekânında bulunanlar için kentteki Müslüman egemenliğinin simgesi durumuna
gelmişlerdir. Yine çarşı camilerinin iç limanın rıhtımında birbirlerine yakın ve
yaklaşık olarak aynı uzaklıkta konumlanmaları limanın bu yapılar tarafından
kuşatıldığı algısını yaratarak deniz yoluyla gelenlere yönelik olarak Müslüman kenti
imgesi güçlendirilmiştir. Örneğin 1830 yılında kente gelen gezgin Motraye limana
yaklaşırken ilk gözüne çarpan şeylerden biri cami ve hamamların kubbeleridir
(Motraye-Poujoulat, 2007) (Şekil 3.5; 4.31).
Son olarak örgütlenme açısından çarşı camilerinin diğerlerinden daha farklı
biçimlendiğini söylemek mümkündür. Din dışı toplumsal etkinlikler için de
kullanılan cami mekânları toplanan kişi sayısına bağlı olarak boyutunun büyümesinin
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yanı sıra gerçekleştirilen eylemlerin niteliğine göre de mahalle ve geçiş bölgesi
camilerinden farklılaşmıştır. Daha önce bahsedildiği gibi İzmir çarşı camilerinde
avlu mekânları kısıtlı olsa da yine de çoğu mahalle ve geçiş bölgesi camisinden daha
geniş sayılabilecek açık alanlara sahiptirler. En eski tarihli camiler olan Hisar ve
Şadırvan camilerinde avlu olarak değerlendirilebilecek bir mekân bulunmasa da bu
camilerin hemen önünde veya yanında meydan olarak değerlendirilebilecek ve
namaz sırasında cemaatin kullanabildiği mekânlar bulunmaktadır. Kemeraltı Camisi
görece olarak büyük bir avluya sahiptir. Kestanepazarı, Başdurak camileri de fevkani
olmalarına rağmen üst kotta cemaatin toplanabileceği, fevkani camilerde sıklıkla
rastlanmayan büyüklükte açık mekâna sahiptirler. Yine fevkani bir yapı olan
Salebcioğlu Camisi de önünde ve yanında geniş açık alanlara sahiptir. Bu mekânlarla
çarşı camileri özellikle sıkışık olan çarşı dokusundan ayrışırlar. Günümüzde de
gözlemlenebileceği gibi namaz ve ibadet dışında da kullanılabilen bu açık
mekânların yanı sıra çarşı camilerindeki farklı örgütlenme pratikleri bazı tefriş
farklılıklarını da getirmiştir. Kısmen dinle kısmense günlük hayatla ilgili olan bir
toplanma biçimi olan cenazeler de kentin en büyük bir ya da bir kaç camisinden
kaldırılır. Bunun önemli nedenlerinden biri de bu camilerin dışarıda, musalla
taşındaki tabutun önünde kılınan cenaze namazına katılan cemaati alacak büyüklükte
bir avlu ya da meydana sahip olması zorunluluğudur. Dolayısıyla musalla taşı ve
diğer cenaze tefrişatına geçiş ya da mahalle camilerinde istisnalar dışında rastlanmaz.
Çarşı camileri büyük boyutlarının yanı sıra kütle biçimlenişleriyle de diğer
camilerden ayrılmaktadır. Öncelikle mekânın boyutlarından ötürü harimi örten üst
örtünün boyutları bazı ek tedbirleri gerektirecek kadar büyümüştür. Duvardan taşan
payeler, harim içine düşen bağımsız ayaklar, yarım kubbeler ve tonozlar bu strüktürel
sorunun aşılması için geliştirilen çözümler olmakla birlikte iç mekâna kattıkları
zenginlik bu camilerin diğerlerinden ayrılmasına neden olur. Ayrıca dışarıdan
algılanan, daha mütevazı geçiş ve mahalle camilerinde rastlanmayan büyük kubbeler,
tonozlar ve ağırlık kuleleri ile yüksek kubbe kasnakları dokuda sıklıkla rastlanmayan
mimari elemanlar olarak çarşı camilerini dikkat çekici, anıtsal bir yapıya
dönüştürürler (Şekil 4.32; 4.33).
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Şekil 4.32 Şadırvan ve Kestanepazarı camileri

Şekil 4.33 20. yüzyılın başına ait bir kartpostalda, geleneksel dokudan çarşı camileri. Soldan sağa,
Hisar, Kestanepazarı ve Şadırvan camileri (Köker, 2009)

Özetle İzmir'de 17. - 20. yüzyıllar arasında inşa edilen çarşı camileri kütle biçim
ve boyutları, yakın ve uzak mesafelerden algıları, çevrelerinde yarattıkları açık
mekânlar ve bazı özelleşmiş bölümleriyle dokunun genelinden ve diğer camilerden
ayrılırlar. Şüphesiz kentin merkezindeki ana ticaret bölgesinde konumlanmaları da
onları diğer camilerden ayıran en önemli özellikleridir.
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Çalışma kapsamında yerleri tam olarak tespit edilen ve inşa tarihleri konusunda
yeterli bilgiye sahip olunan çarşı camileri şunlardır: (Katalog No)
Şadırvan Camisi

(17-01)

Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi

(17-03)

Kestanepazarı (Kızıl İbrahim) Camisi

(17-05)

Kemeraltı (Ahmet Ağa) Camisi

(17-06)

Salebcioğlu Camisi

(19-04)

Yalı Camisi (18-01), çarşı bölgesine yakın konumda olmasına rağmen nitelik ve
nicelik

olarak

çarşı

camisi

olarak

nitelendirilemeyerek

istisna

olarak

değerlendirilmiştir.
4.2.1.3 Geçiş Bölgesi Camileri
Çalışma kapsamında toplanan veriler ışığında, konumu ve boyutu açısından çarşı
camisi olarak nitelenmesi güç olan ancak mahalle camilerinden daha farklı nitelik ve
nicelikte

olan

camilere

de

rastlanmıştır.

Bu

yapılar

istisna

olarak

değerlendirilemeyecek kadar fazla oluşları nedeniyle geçiş bölgesi camileri olarak
gruplandırılmıştır.
Geçiş bölgesi camileri daha önce değinildiği gibi, çarşı bölgesinin mahalle bölgesi
ile arasındaki sınır alanları veya çarşı bölgesinin mahalle bölgesinin içine sızan
kollarında, barınma ve ticaret işlevlerinin yan yana sürebildiği alanlar olan geçiş
bölgelerinde yer almaktadırlar. Harim boyutları genellikle çarşı camilerinden daha
küçük, mahalle camilerindense daha büyüktür. Mahalle camileri gibi tek katlı
olabilecekleri gibi çarşı camileri gibi fevkani olarak inşa edilenleri de bulunmaktadır,
ancak fevkani camilerin alt katı, çarşı camileri gibi ticari mekânlardan ziyade eğitim,
sosyal ya da servis amaçlı işlevlere ayrılmıştır137. Kütle boyutları olarak genellikle
mahalle camilerinden daha büyük olmayan geçiş bölgesi camileri cephe düzenleri ve
işlemeleri bakımından mahalle camilerinden daha nitelikli sayılabilir.
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Çalışma Kapsamında incelenen geçiş bölgelerinde inşa edilmiş camileri şunlardır:
(Katalog no)

Hatuniye Camisi

(17-04)

Natırzade Camisi

(18-05)

Esnaf Şeyhi Camisi

(18-04)

İkiçeşmelik (Kurt Mehmed Paşa) Camisi

(18-06)

Hacı Veli (Mumyakmaz) Camisi

(18-07)

Eşrefpaşa Camisi

(19-03)

Asmalımescid Camisi

(19-06)

4.2.1.4 Mahalle Camileri
Mahalle camileri hem boyutları hem de konumlarıyla çarşı ve geçiş bölgesi
camilerinden ayrılan, onlara göre daha mütevazı nitelik ve nicelikteki camilerdir.
İşlevsel olarak gündüz Müslüman erkeklerin genelde çarşı bölgesinde olması,
kadınlarınsa ibadetlerini genellikle evde yapmaları nedeniyle aslında mahalle
camilerinin gün içinde ibadet için hitap ettiği kitle oldukça sınırlıdır. Bununla
birlikte, özellikle mekânik saat kullanımının yaygın olmadığı erken dönemlerde
namaz vakitlerinin minareden çıplak sesle okunan ezan sesiyle bildirilme
zorunluluğu bu yapıların işlevlerinden önemli bir tanesi ve yerleşime homojen
dağılmalarının nedenlerinden biridir. Dolayısıyla bu yapılar genelde oldukça
mütevazı, çoğu zaman 60 metrekareyi geçmeyen, sade yapılardır. Temsiliyet
bağlamında mahalle camilerinin çarşı camilerinden daha farklı bir rolü olduğu
söylenebilir. Kuban'a göre erken dönem mahalle camileri Türk kentinin mahalle
üzerine kurulu yapısına paralel, Müslüman toplumun güncel gereksinmesine yanıt
veren, mahallelerin çekirdekleri olan yapılardır. Mescit, mahallenin merkezi olduğu
gibi mescidin imamı da giderek mahallenin sosyal yaşamında önemli bir kişi
olmuştur (Kuban, 2007). Buradan da anlaşıldığı gibi mahalle camileri üstlendiği
ibadet işlevinin yanı sıra mahalledeki yaşantının dini normlara göre sürmesini
gözeten imamın mekânı olarak sembolik bir anlam da taşır ve bir anlamda dinin
günlük hayatı düzenleme konusundaki otoritesini temsil eder. Ancak bu temsiliyet
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çarşı camilerindeki gibi somutlaşarak algısal düzeyde değil daha çok günlük hayatın
içine sızmış bir biçimde kurulur.
Osmanlı İzmir’indeki mahalle camilerinin örgütlenme düzeyindeki işlevlerinin
izini sürmek kolay değildir. Bu yapıların mahalle ölçeğindeki bazı toplantı ve
eylemlere mekân sağlama olasılığı olmakla birlikte bu yönde bir kayıt ya da aktarıma
rastlanamamıştır. Bu konu, daha önce ifade edildiği gibi bu tez kapsamının dışında
kalan tarikat olgusuyla birlikte ele alındığında, küçük camilerin örgütlenme
etkinliklerinin yerine dair bazı ipuçlarının olabileceği düşünülmektedir.
Çalışma Kapsamında incelenen mahalle camileri şunlardır: (Katalog no)
Şeyh (Mustafa Efendi / Tezveren Dede) Camisi

(17-02)

Ali Ağa Camisi

(17-07)

Damlacık Camisi (Kılcı Mescidi)

(18-02)

Odunkapı Camisi

(18-03)

Nur-i Kamer (Kameriye) Camisi

(19-01)

Akarcalı Camisi

(19-02)

Dolaplıkuyu Camisi

(19-05)

4.2.2

Camilerinin Konumları Bağlamında Değerlendirmeler

17. yüzyılda inşa tarihi ve konumu hakkında en güvenilir bilgilerin edinilebildiği
yedi camiden dördü çarşı bölgesinde, biri geçiş bölgesinde ikisi ise mahalle
bölgesinde inşa edilmiştir. Mahalle bölgesindeki camilere dair eldeki bilgilerin
eksikliği bu alanda genellemeler yapmayı güçleştirirken çarşı ve geçiş bölgesi
camilerinin tamamı hakkında bilgi sahibi olunduğu söylenebilir. Buna göre diğer
yüzyıllarla karşılaştırılacak olunursa tartışmasız olarak bu dönemdeki cami
inşaatlarının çarşı bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bölgede inşa edilen
Şadırvan, Kestanepazarı, Başdurak, Kemeraltı camileri, 16. yüzyıl sonunda inşa
edilen Hisar ve 19. yüzyıl sonunda inşa edilen Salebcioğlu camileri ile birlikte halen
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kentin en önemli camileridir. Bu camiler çok net bir şekilde iç limanın rıhtımını
kuşatacak biçimde ve yaklaşık olarak eşit mesafelerle konumlandırılmıştır. Bu
amaçla önemli altyapı inşaatları göze alınmış, zaman zaman denize dolgu yapmaktan
kaçınılmamıştır (Şekil 4.34). Camilerin bulunduğu rıhtım olasılıkla dönemin en
canlı bölgesi olmalıdır. Bunun yanı sıra camiler rıhtıma insanları ve ticari ürünleri
taşıyan, geçiş bölgesinden gelen yolların kesiştiği köşelere inşa edilerek
kalabalıkların arttığı bölgelerde, çoğunlukla fevkani, anıtsal binalar olarak etkileyici
bir görünüm kazanmışlardır.

Şekil 4.34 Çarşı camileri

17. yüzyılda inşa edilen çarşı camilerinde birçok anıtsal Osmanlı camisinde
bulunan geniş avlulara rastlanmaz. Bunun nedeni zaten yapılaşmış olan çarşı
bölgesinde büyük avlulu bir cami için yer bulma güçlüğünde aranabilir. Banilerinin
İstanbul, Bursa veya Edirne camilerindeki gibi güçlü saltanat üyeleri veya paşaların
yerine genellikle eşraftan kimseler olması bu yapıların geniş alanlara yayılabilmesi
için gereken mali gücün bulunmadığını düşündürür. Ancak yine de bu camilerde
kısıtlı da olsa avlu olarak nitelendirilebilecek boşluklardan bahsetmek mümkündür.
Kemeraltı Camisi çarşı kotunda olması ve genişçe bir avlusu bulunması nedeniyle
diğer çarşı camilerinden ayrılır. Şadırvan Camisi'nin avlusu bulunmamakla birlikte
yapının kuzey ve batı tarafında iki küçük meydancık bulunur. Fevkani düzendeki
Kestanapazarı Camisi işlek bir kavşakta yer almakta ve çarşı kotundan yukarıda
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oluşturulan geniş platformu avlu olarak kullanabilmektedir. Çarşının en önemli
kavşaklarından birinde yer alan Başdurak Camisi de Kestanepazarı Camisi'ninkine
benzer biçimde ancak ondan daha küçük bir yükseltilmiş avluya sahiptir.
Dönemin geçiş ve mahalle camilerine bakıldığında onların da çarşı camilerindeki
gibi en azından üç tarafı açık, dokudan ayrılan ve rahat algılanabilen yapılar olarak
inşa edildiklerini söylemek mümkündür. Geçiş bölgesinde, önemli aksların kesiştiği
geniş bir meydanda yer alan Hatuniye Camisi mütevazı boyutlarına rağmen
medresesiyle birlikte yer alacağı düz alanı ancak güçlü bir istinat duvarı ve önemli
miktarda toprak dolgusundan sonra elde edebilmiştir. Günümüzde varolmayan
medresesinin

kapladığı

alan

bilinmemekle

birlikte

çarşı

camileriyle

kıyaslanamayacak mütevazı boyutlarına rağmen Hatuniye Camisi neredeyse bu
dönemde inşa edilen en geniş açık alan kullanımına sahip camidir.
Çarşı ve geçiş bölgesi camileri kadar iddialı olmasalar da dönemin mahalle
camilerinin de gerek yer seçimi gerekse konumlanma açısından bazı ilkelere dikkat
edildiğine dair ipuçları bulunmaktadır. Yerleşimin güneyindeki Ali Ağa Camisi'nin
inşa edildiği terası elde etmek için büyük boyutlu payandalarla güçlendirilmiş çok
yüksek istinat duvarları gerekmiş, yapı ancak bundan sonra inşa edilebilmiştir138.
Yapı bu istinat duvarına dayanmış, diğer üç tarafı avlular ve hazire ile çevrelenmiştir.
Yapının girişini aldığı sokaktan algılanışı oldukça gösterişlidir. Mahalle bölgesindeki
diğer cami olan, yerleşimin kuzey tarafındaki Şeyh Camisi ise iki yolu birbirine
bağlayan eğimli bir arsanın teraslandırılarak inşaata uygun hale getirilmesinin
ardından inşa edilebilmiştir. Yapı iki yoldan da rahatlıkla algılanabilmesinin yanı sıra
türbe tarafı da avlu olarak boş bırakılmış, böylece dokudan ayrılan, rahat
algılanılabilen bir biçim kazanmıştır.
Özetlemek gerekirse genellikle çarşı bölgesinde yoğunlaşan camilerin inşa
edildiği 17. yüzyılda tüm camilerinin ana akslarla önemli caddelerin kesiştiği
köşelerde, meydanlarda ya da teraslamalarla elde edilen geniş arsalarda
konumlandıkları görülmektedir. Camiler bazen çarşı camilerinde olduğu gibi kütle
oranlarıyla, bazense geçiş ve mahalle camilerinde olduğu gibi çevrelerinde
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bıraktıkları boşluklarla dokudan ayrılmış kütleler olarak inşa edilmişlerdir. Çarşı
camilerin deniz kenarında hatta bir miktar deniz doldurularak inşa edilmelerinde iç
kesimlerde uygun arsa kalmaması ve özellikle limana ve rıhtıma yakın olma isteği
etkin gibi görünmektedir. Geçiş bölgesi camisi olarak değerlendirilebilecek tek yapı
olan Hatuniye Camisi için de sıkışık doku içerisinde yapının ihtiyaç duyduğu geniş
düzlüğün elde edilmesi için teraslama yapılmış, böylece cami dört tarafı açık,
rahatlıkla algılanabilir bir biçimde konumlandırılabilmiştir. Elde edilen düzlüğün
tamamı yapı için kullanılmamış, yapının çevresinde, günümüze ulaşamamış olan
medrese ile birlikte kullanılan avlu ve meydancıklar da oluşturulmuştur. Camilerin
geniş arsalara inşa edilmesi, teraslama yoluyla mahalle camilerinde de sürmüş ve
camiler mevcut dokudan ayrılarak en az üç yönden algılanabilecek biçimde,
çevrelerinde boşluklar bırakılarak inşa edilmiştir. Sonuç olarak bu yüzyılda hem
çarşı, hem geçiş hem de mahalle bölgesindeki camilerin, yakın çevresinden ayrılarak
rahat ve gösterişli bir algı yaratacak biçimde inşa edilmeleri için gereken masraf ve
inşaattan kaçınılmadığı anlaşılmaktadır.
18. yüzyıla gelindiğinde cami inşaatlarının merkezden geçiş bölgesine doğru
kaydığını söylemek yanlış olmaz. Bu dönemde istisna olarak değerlendirilebilecek
Yalı Camisi dışında çarşı bölgesinde ve çarşı camisi karakterine uygun bir yapı inşa
edilememiştir. Bununla birlikte çarşı bölgesini kentin kapılarına ve Müslüman
Mahallesi’ne bağlayan geçiş bölgelerinde dört önemli cami inşa edilmiştir.
Anafartalar aksındaki dar bir köşe arsasında inşa edilen Hacı Veli Camisi’nin,
büyük oranda özgünlüğünü yitirdiği için, çevreden algısına dair yorum yapmak kolay
değilse de neredeyse avlusuz ve caddeye bitişik bir yapı olma olasılığı yüksektir.
Böylece yapının kentin en kalabalık caddelerinden birine cephe veren, günlük
hayatın içinde bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Eşrefpaşa aksındaki Natırzade Camisi
caddeye bitişik olmasına rağmen kot farkından dolayı ana caddeden algısı zayıftır.
Ancak avlusu ve haziresi ile yine de dokudan ayrılır. Bu caminin inşası için güçlü
istinat duvarlarının yardımıyla teraslama yapmak gerekmiştir. Natırzade Camisi'nin
yakınında, yolun diğer tarafında kalan İkiçeşmelik Camisi, gerek boyutları gerekse
bezeme karakteri açısından gösterişli denebilecek bir yapıdır. Yapının fevkani kütlesi
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de bu algısını desteklemektedir. Yapının bulunduğu köşe parselin neredeyse tamamı
kapalı alan olarak kullanılmış, sadece doğu tarafında, içinde imaret olduğu düşünülen
küçük bir mekânın bulunduğu dar bir avlu bırakılmıştır. Eşrefpaşa aksının çarşıya
yakın tarafındaki Esnaf Şeyhi Camisi'nin ismi ve haziresinde bulunan önemli
kişilerin mezarları, bu caminin sıradan bir ibadet yapısının dışında bir öneme sahip
olduğuna dair işaretlerdir. Yapı çok geniş olmayan bir köşe parselde mütevazı
boyutlarla inşa edilmiştir. 18. yüzyılda olasılıkla birçok mahalle camisi inşa edilmiş
olmalıdır ancak tarihleme ve konumlandırma güçlükleri nedeniyle sadece inşa
tarihleri ve yerleri hakkında en az şüphe duyulan Damlacık ve Odunkapı camileri
çalışmaya dahil edilmiştir. Bu iki caminin bulunduğu Müslüman mahallesinin
Değirmen Dağı'na yakın tarafındaki alanların 18. yüzyıldaki genişleme alanları
olduğu düşünülmektedir. Bu camilerin de bu genişleme sürecinde yeni mahalleler
oluşturulurken duyulan ihtiyaç üzerine inşa edilmiş olması büyük olasılıktır. Ancak
birbirine çok yakın konumlanan bu camiler topografyanın elverişsizliği nedeniyle
önemli altyapı inşaatlarından sonra inşa edilebilmişlerdir. Eğimli bir alanda, üç tarafı
açık bir parselde konumlanan Damlacık Camisi gerek boyutları gerekse dokudan
ayrılan mimari diliyle mütevazı ölçülerine rağmen neredeyse anıtsal bir karakter
taşımaktadır. Daha önce benzer eğimde inşa edilen Aliağa ya da Natırzade
camilerine benzere biçimde istinat duvarları ile teraslama yapılarak inşa edilmiş, giriş
ise üst kottan alınmıştır. Ancak bu çözüm caminin yan girişinin kullanılmasını
zorunlu kılmış, batı tarafındaki gösterişli ana girişi ise işlevsizleştirmiş gibi
görünmektedir. Odunkapı Camisi ise köşe yapı olmasına karşın mütevazı ölçüleri ve
konut dokusundan farksız cephe karakteriyle güçlükle algılanabilmektedir.
19. yüzyıla gelindiğinde çarşı bölgesi iç limanın dolmasıyla kazanılan boş
arsalarla genişlemiş olsa da bu bölgede yeni bir cami inşaatı olmadığı bilinmektedir.
17. yüzyıl camileri kadar merkezi olmasa da, 19. yüzyılın sonunda yapımına
başlanan ve çarşının ana aksı olan Anafartalar Caddesi'ne yakın konumlanan
Salebcioğlu Camisi'ne kadar da bu bölgede yeni bir cami inşa edilemeyecektir.
Henüz inşa edilmediği için 1854-56 haritasında bulunmayan caminin yakın
çevresiyle olan özgün ilişkisine dair kesin belirlemeler yapmak kolay değildir ancak
bulunduğu bölgenin Anafartalar kadar yoğun bir aksın üstünde bulunmadığı ve
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arsanın 17. yüzyıl’da inşa edilen çarşı camileri kadar zahmetle elde edilmediği
söylenebilir. Bu yüzyılda inşa edilen, geçiş bölgesindeki Eşrefpaşa Camisi, yeni
yayılma alanında ve önemli bir kavşakta dört taraftan algılanan konumuyla mütevazı
boyutlarına rağmen anıtsal bir algıya sahiptir. Bununla birlikte aynı aksın çarşıya
daha yakın tarafındaki bir diğer geçiş bölgesi camisi olan Asmalımescid Camisi ise
günümüzde genişletilmiş olan Eşrefpaşa Caddesi’ne cephe verse de özgün
durumunda konut dokusundan ayrışmayan ve sınırlı açık alan kullanımına sahip bir
karakterdedir. Dönemin mahalle camilerinde de bu ikilik göze çarpar. Yeni yayılma
alanındaki Akarcalı Camisi nerdeyse İzmir’deki en büyük açık mekân kullanımına
sahip camidir. Geniş avlusundan ve oturduğu platformdan daha alt kotta kalan
çevresindeki yollardan neredeyse anıtsal bir algı kazanır. Kadifekale’nin dik
yamaçlarına doğru olan yayılma alanında bulunan Dolaplıkuyu Camisi ise Akarcalı
Camisi’ne benzer biçimde sıkışık konut dokusunun içinde, ancak ondan çok daha
küçük bir ara parselde yer almakta, sahip olduğu sınırlı açık alanla etrafındaki
dokudan güçlükle algılanabilmektedir (Şekil 4.35).

Şekil 4.35 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar inşa edilen tüm camilerin 1854-56 tarihli Storari
Haritası'ndaki konumları.
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4.2.3

Camilerinin Biçimleri Bağlamında Değerlendirmeler

Çalışma kapsamında bir araya getirilen Osmanlı dönemi İzmir camilerinin
biçimlerinin incelenmesi her ne kadar özgünlük tartışmalarını da beraberinde taşısa
da bu konuda bazı genel yorumların yapılabileceğine dair ipuçları sağlamıştır. 17.
yüzyılda özellikle Şadırvan Camisi ve diğer çarşı camilerine bakılarak fevkani olarak
inşa edilen çarşı camilerin boyutlarıyla olduğu kadar biçimleriyle de dokudan
ayrıldıkları anlaşılmaktadır. Dışarıdan fark edilen büyük kubbe ve minarelerinin yanı
sıra bezemeli kasnak kuleleri gibi elemanlar dikkat çeker (Şekil 4.36).

Şekil 4.36 Şadırvan Camisi'nin çarşıdan ve kasnak seviyesinden görünüşü

Şekil 4.37 Hatuniye Camisi doğu ve kuzey görünüşü

Dönemin geçiş bölgesi camisi olan Hatuniye camisinde ise sadelik hakimdir. Yapı
kübik alt yapının üzerine yerleştirilen çokgen kasnağın üzerindeki kubbe kurgusuyla
alışılmış bir mahalle camisi karakterindedir (Şekil 4.37). Yapının tek dikkat çekici
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elemanı kübik altyapı ile kubbe arasındaki yüksek sekizgen kasnak ve bu
kasnaklardaki açıklıklardır.
Aynı yüzyılda mahalle bölgesinde inşa edilen Aliağa Camisi, Hatuniye Camisine
göre daha nitelikli sayılabilir. Yapının, oturduğu terasın yoldan algısıyla başlayan
gösterişi narin ve iki yönden kütleyi sararak hafifleten son cemaat mahalinin
örtüsüyle devam eder (Şekil 4.38). Ahşap konstrüksiyonlu bu örtü narin sekizgen
ayaklara oturmaktadır. Sokak kotundan bile algılanan iki katlı kubbe kasnağı dikkat
çekici olmakla birlikte özgün olup olmadığı bilinmemektedir.

Şekil 4.38 Aliağa Camisi’nin son cemaat mahali ve sokaktan görünüşü

18. yüzyılda çarşı camisi yapılmamış olması bu konuda biçimsel tartışmaları
olanaksız kılar. Bu yüzyılın kütle dikkat çekici yapısı, alışılmadık biçimlenmesi ve iç
mekân kurgusuyla, bir önceki yüzyılın çarşı yapılarıyla yarışacak nitelik ve
nicelikteki bir geçiş bölgesi camisi olan İkiçeşmelik Camisi'dir (Şekil 4.39).

Şekil 4.39 İkiçeşmelik Camisi giriş kapısı ve harim önü mekânı.
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İlk olarak yapının fevkani kurgusu ve her ne kadar dar bir sokağa açılsa da yapının
bezemeli giriş cephesi onu dokudan hemen ayırır. Bunun yanı sıra yapının harim
dışındaki iç mekân örgütlenmesi alışılmadık biçim ve boyutlardadır. 17. yüzyıl çarşı
camilerini hatırlatacak kadar gösterişli giriş kapısından doğruca kapalı son cemaat
mahalinin bulunduğu üst kata çıkılır. Bu mekân ortadaki merdiven boşluğuyla ikiye
ayrılmış ve batı tarafının ucunda imam odası olarak kullanılan bir mekân ayrılmıştır.
Yapının harimi de mekâna inen narin dikmeler ve dört açıklıklı kurguya sahip
cepheleri ile diğer camilerden ayrılır. Dönemin günümüze en özgün biçimiyle gelen
mahalle camisi olan Damlacık Camisi de alışılmadık bir kütle ve mekân kurgusuna
sahiptir (Şekil 4.40). Her ne kadar Ön cephedeki pediment gibi yapıda Barok eğilimi
gösteren birçok elemanın sonraki dönemlerde eklenme olasılığı büyük olsa da iki
katlı olan ön cephesi ve özellikle iç mekânda kubbeyi taşıyan elemanların duvardan
fark edilmesi gibi mahalle camilerinde sıklıkla rastlanmayan özellikleri onu diğer
mahalle camilerinden ayırır.

Şekil 4.40 Damlacık Camisi batı cephesi ve iç mekân görünüşü.

19. yüzyıl camilerinin biçimleri üzerinden önceki dönemlerdekine göre daha az
şüpheyle değerlendirme yapılabilir. Zira bu camiler büyük oranda özgün biçimleriyle
günümüze ulaşmışlardır. Bu bağlamda Salebcioğlu Camisi ve Eşrefpaşa Camisi
Barok üsluplarıyla hemen diğer camilerden ayrılır (Şekil 4.41). Salebcioğlu döneme
ait tek çarşı camisi olduğundan bu bağlamda bir karşılaştırma yapmak mümkün
değildir ancak Eşrefpaşa Camisi, çağdaşı diğer geçiş bölgesi camisi olan
Asmalımescid Camisi’nden daha büyük ve niteliklidir.
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Bu durumda diğer camilerin sıkışık parsellerinin payı olsa da asıl neden
Salebcioğlu ve Eşrefpaşa camilerinin banilerinin sosyo-ekonomik konumu gibi
görünmektedir. Bu iki cami, Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren görülmeye başlayan Barok etkisinin kentteki en önemli
temsilcileri arasındadır. Mahalle camileri arasında da Akarcalı Camisi, boyutu ve
biçimi nedeniyle diğerlerinden ayrılır. Aynı geçiş bölgesi camilerindeki iki farklı uç
gibi, mahalle camilerinde de anıtsal Akarcalı Camisi ile karşıtlık içinde Dolaplıkuyu
Camisi gibi, son derece mütevazı hatta özensiz denebilecek mahalle camileri de
bulunmaktadır.

Şekil 4.41 Solda Salebcioğlu Camisi, sağda Eşrefpaşa Camisi

Görüldüğü gibi üç yüzyılı kapsayan süreç içerisinde biçimlenme bağlamında
genellemeler yapmak kolay değildir. Özellikle geçiş ve mahalle bölgelerinde,
birbirine yakın dönemde ve bölgede inşa edildiği halde çok farklı nitelikteki
camilerle karşılaşmak mümkün görünmektedir. Bununla birlikte, bu üç yüzyıllık
süreç içerisinde her üç bölgede de sosyo-ekonomik açıdan güçlü banilerin yaptırdığı
camilerin diğerlerine göre daha nitelikli oldukları, ya da en azından dikkat çekici
cephe ve kütle biçimlenmelerine sahip olmaları göze çarpmaktadır. Bu noktadan
hareketle, camilerin biçimlenmelerinin banileriyle yakından ilişkili olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
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BÖLÜM BEġ
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELER
Cami mimarisinin İzmir'deki üç yüzyıllık seyrini irdelemeyi amaçlayan bu
çalışma kapsamında derlenen bilgiler, söz konusu yapıların, başta ortaya atılan
hipotezde öngörüldüğü gibi konumlanma ve biçimlenmelerinde onları inşa eden
cemaatin sosyo-ekonomik olanaklarının etkili olduğunu göstermiştir. Ancak bu
ilişkinin konumlanma ve biçimlenme bağlamında farklı şekilde kurulduğu
anlaşılmıştır. Bu bölümde söz konusu ilişkiler ile sosyo-ekonomik değişimlerin
konumlanma ve biçimlenmeye yansımaları bağlamındaki fark açıklanmaya ve bu
ilişki biçimi detaylandırılarak tarif edilmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte, alışma
kapsamında toplanan bilgiler, başkent odaklı Osmanlı cami mimarisi anlatıları ile
İzmir'de bu konudaki eşzamanlı üretimlerin ne derece paralel olduğuna dair bir
karşılaştırma yapma olanağı da verdiği için ilk olarak bu konudaki gözlemler
aktarılacaktır.

5.1

17.Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar ĠnĢa Edilen Ġzmir Camilerinin BaĢkent

Odaklı Osmanlı Cami Mimarisi Geleneğindeki Yeri
İkinci bölümde özetlenmeye çalışılan ve büyük oranda başkentteki üretimlere
odaklanılarak oluşturulan Osmanlı cami mimarisi hakkındaki genel anlatıların 17.
yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan süreçte İzmir'de inşa edilen camilerde ne kadar
karşılık bulduğu önemli bir konudur. Çalışma kapsamında derlenen bilgiler ve
yapılan

çözümlemeler

sonucunda

bu

bağlamda

bir

karşılaştırma

yapmak

mümkündür.
Osmanlı Klasik Dönemi olarak kabul edilen 16. yüzyılda, başkentte, mimari
alanında gerçekleştirilen, odağında cami mimarisindeki görkemli üretimlerle kurulan
anlatının, merkezden uzaklaştıkça geçerliliğinin aynı oranda devam etmemesi
doğaldır. Zira yapı etkinlikleri merkezle eyaletler arasında nitelik ve nicelik
açısından önemli farklılıklar gösterir. Kuran, özellikle klasik üslubun başkentten
uzaklaştıkça karakterini ve çekiciliğini kaybettiğini vurgular (Kuran, 2012). Kuban
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zaman aralığını daha da genişleterek, Osmanlı tarihinin simge yapılarının her zaman
başkentlerde ve yakın çevresinde yapıldığını, eğer Selçuklu çağından ya da İslam
tarihinin daha eski dönemlerinden kalmamışsa, başkentler dışında hiç bir Osmanlı
kentinde başkenttekilerle karşılaştırılabilecek bir yapının bulunmadığını söyler
(Kuban, 2007). Merkez ve taşra arasındaki farklılıklara dair bu iki yaklaşım İzmir
örneğinde de geçerli gibi görünmektedir. Kentte başkentlik yapmış diğer kentlerle
nitelik ve nicelik açısından karşılaştırılabilecek bir yapının olmadığını söylemek
yanlış olmaz. Bununla birlikte kentin gerek sosyo-ekonomik gerekse mimari
süreçleri de yukarıda ana hatları verilen imparatorluğun genel gidişatıyla
uyuşmamaktadır. Örneğin 16. yüzyılın başkent odaklı okumalarla Osmanlı
İmparatorluğunun ve mimarlığının klasik çağı olarak tariflenmesinin o dönemde iki
bin civarında nüfusu olan bir köy görünümündeki (Goffman, 2000) İzmir'deki
karşılığını bulmak oldukça güçtür. Yine benzer şekilde, Osmanlı İmparatorluğunun
17. yüzyıldan başlayarak gücünü yitirmeye başlamasına koşut olarak yapı
üretimindeki yavaşlamaya dair anlatılar tam da bu tarihten itibaren gelişmeye
başlayan İzmir'in sosyo-ekonomik ve fiziksel yapısına tamamen zıttır. Mimari
bağlamda, başkentte 17. yüzyılda anıtsal yapı inşasındaki duraklamaya karşın İzmir
bu yüzyılda anıtsal cami mimarlığında en verimli dönemini yaşamaktadır.
Dolayısıyla bu uyumsuzluk, 17. yüzyıl İzmir'indeki yapı etkinliklerinin genel
anlatıya bağlı kalınarak anlaşılmasını güçleştirmektedir.
16 ve 17. yüzyıllarda başkentle İzmir arasındaki ilişkilerin niteliği, mimari
paralelliklerin kurulup kurulamayacağına dair sorgulamalar bağlamında önemlidir.
Goffman'ın yorumlarına göre Osmanlı, 16. yüzyılın sonlarına kadar tüm Batı
Anadolu kıyısını sürekli büyüyen başkent İstanbul'un yiyecek ihtiyacını karşılayan
bir "meyve sepeti" olarak görmüş dolayısıyla bölge için tarımsal üretimi önemseyen
bir politikayı tercih etmiştir (Goffman, 2000). Ergül de bu dönemde İzmir'in birincil
işlevinin İstanbul'a ve Avrupa'nın Osmanlıların elindeki bölümüne gidecek mallar
için bir sevkiyat noktası olduğunu belirtir. Bu nedenle İstanbul'un malların
imparatorluk

dışına

yönelmesine

neden

olacak

ticari

gelişmeleri

cesaretlendirmediğini vurgulayan Ergül daha da ileri giderek klasik dönemde
merkezi yönetimin İzmir'i görmezden geldiğini, neredeyse yok saydığını iddia eder
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(Ergül, 2000). Benzer şekilde Kasaba da Osmanlı yönetiminde İzmir'le payitaht
arasındaki ilişkilerin hiç bir zaman çok güçlü olmadığını belirtir (Kasaba, 1994).
Bölgeye dair bu ekonomi-politik bakış açısının fiziksel çevreye de yansımalarının
olması kaçınılmazdır. Bu bakış açısına bağlı olarak ve şehzadelerin yetiştirildiği
Manisa ile önemli bir merkez olan Tire (Ergül, 2000) hariç tutularak denilebilir ki,
merkezi yönetim, bölgede ne anıtsal yapı yapılmasına önayak olmuş ne de bu
yapıların ortaya çıkmasını kolaylaştıracak sosyo-ekonomik ortamın oluşmasını
desteklemiştir.
İstanbul ancak 17. yüzyılın sonlarına doğru canlanan İzmir ticaretinin ve bunun
getireceği gelirin farkına varmış, kentte ticarete dolaylı ya da doğrudan hizmet
edecek inşaatlara girişmiş gibi görünmektedir (Goffman, 2000; Yılmaz-Yetkin,
2002). 17. yüzyılın son çeyreğinde yoğunlaşan bu imar etkinliklerinin çoğunu Girit'in
fethi sırasında İzmir'i üs olarak kullanmış olan Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa
finanse etmiştir (Ülker, 1994; Canpolat, 1953). Bu dönemde ticari hayatın
canlılığının devam etmesi ve emtianın el değiştirmesini kolaylaştırmak üzere bir
bedesten, denizden kazanılan dolma zemin üzerine bir gümrük binası, Köprülü
(Büyük Vezir) Hanı, yanındaki hamamlar ve hayvanlar için tavalar yapıldığı
kaydedilmektedir (Ülker, 1994). Kaynaklarda bu dönemde başkentin finanse ettiği
yapılar arasında önemli bir camiye ise rastlanmamaktadır139. Kentteki 17. yüzyıl
camilerinin banilerinin çoğunun büyük olasılıkla İzmir eşrafından olması da göz
önünde bulundurularak, merkezi iktidarın önceki yüzyıllardan farklı olarak İzmir'e
ticareti destekleyerek vergi gelirinin arttırılmasına dayalı bir bakış açısı geliştirirken,
kentte dini ihtiyacı karşılayacak ve prestij kaynağı olacak anıtsal ibadet yapılarının
inşasını ise büyük oranda kentlilere bırakmış olduğu anlaşılmaktadır.
Özetle, imparatorluğun genel sosyo-ekonomik durumundan farklı bir süreç
izleyen İzmir'de 17. yüzyılda inşa edilen önemli camilerin İstanbul odaklı şekillenen
ancak imparatorluk geneline yayılması sınırlı kalan 16.-17. yüzyıl cami mimarisiyle
bağlantısının kurulması kolay görünmemektedir. Bu bağlamdaki benzeşmelerin,
kökleri daha eski arketiplere dayanan biçimlerin birbiriyle ilişkisiz tekrarları olarak
yorumlanması daha doğru olacaktır.
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18. yüzyıla gelindiğinde bu kopukluğun devam ettiği görülmektedir. Ödekan'a
göre mimarlık eylemleri bu dönemde merkezden esinlenerek fakat ondan bağımsız
olarak gelişmiştir (Ödekan, 2011). İmparatorluğun tamamı düşünüldüğünde geçerli
olan bu genelleme İzmir bağlamında gözden geçirilerek kabul edilebilir. Zira önceki
değerlendirmelerden anlaşıldığı gibi 17. yüzyılda İzmir'deki cami inşaatları gerek
örgütlenme, gerekse mimari bağlamda başkentten tümden değilse de önemli bir
oranda bağımsız olarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Ödekan'ın vurguladığı, 18.
yüzyılda taşraya yayılan, başkentten bağımsızlaşan yapı etkinliğinin İzmir için yeni
olmadığını söylemek gerekir.
Bununla birlikte, 18. yüzyılda taşradaki mimari eğilimlerin başkentten bir önceki
yüzyıl kadar kopuk olmadığına dair belirtiler de vardır. Başkentte etkileri görülen
Barok ve Rokoko üsluplarının İzmir’in yakın çevresindeki izleri dikkat çekicidir.
İmparatorluğun genelinde, 18. yüzyılda birçok örneğini bulmanın mümkün olduğu
Barok etkilerin en güçlü izlenebildiği camilerden biri 1756 yılında yapılan Aydın
Cihanoğlu Camisi'dir. Bu yapıdaki Barok coşku Ödekan'a göre Nuruosmaniye
Camisi'ni bile geride bırakır (Ödekan, 2011).
Buna rağmen, 18. yüzyılın ortalarında taşrada da rağbet gören Barok üslubun
İzmir camilerinde de bu derece baskın olduğunu söylemek kolay değildir. 18.
yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülen İkiçeşmelik (Kurt Mehmed Paşa) ve
Damlacık camilerindeki eğrisel formlar ve bazı yapı detayları Barok karakterde
olsalar da bu elemanlar daha sonraki dönemde yapılmış olmalıdır. Zira 18. yüzyılın
başı Anadolu'da Barok etkisinden söz etmek için çok erken bir tarihtir. Bu akımın
kentte tam anlamıyla karşılığını ileride değinilecek olan 19. yüzyılın sonlarında inşa
edilen camilerde, yani bir yüzyıl gecikmeyle bulduğu söylenebilir. 18. yüzyılda
kentte büyük bir cami inşaatının olmaması başkentten Anadolu'ya yayılan Barok
akımın kentteki bina ölçeğinde bütüncül etkisinin belli bir gecikmeyle gözlenmesinin
nedenlerinden biri olmalıdır.
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19. yüzyılda İstanbul odaklı cami mimarisindeki gelişmelerin de önceki
yüzyıllardaki gibi İzmir’de eşzamanlı karşılıkları olduğunu iddia etmek zordur.
Başkent dışında nadir istisnalar haricinde sultan mahfili, kasrı ya da özel statüye
sahip bir kişi için cami içinde özelleşmiş bir mekâna rastlanmamaktadır140. Aynı
şekilde bu dönemde inşa edilen İzmir camilerinde bu tip mekânlara rastlamak ya da
başkentte görülen, siyasi iktidarla bağlantılı olduğu düşünülen, hünkar köşklerinin
camilerde baskın bir konuma yükselmesinin karşılıklarını bulmak zaten mümkün
değildir. Bununla birlikte taşrada başkentin etkisi olarak ancak mekân ve strüktür
çözümlemeleri açısından sınırlı olmakla birlikte, planlamada çok değişik şemalardan
yararlanılmasından söz etmek mümkündür. (Ödekan, 2011).
Sonuç olarak, 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar İzmir'de inşa edilen camilerin
biçimlenmelerinde, başkent odaklı eğilimlerin eşzamanlı karşılıklarını bulmanın
mümkün olmadığını söylemek yanlış olmaz. Özellikle başkente özgü siyasi ve sosyoekonomik olanaklarla doğrudan bağlantılı hünkar mahfilinin evrimi ve ayrıcalıklı
kişilere ait mekânların camilerde baskın hale gelmesi gibi gelişmelerin İzmir'de
doğal olarak hiç bir zaman görülmediği, yapıların biçimlenmelerini etkileyen ve
genellikle Avrupa kaynaklı akımların ise bazen yüz yıla varan bir gecikmeyle
İzmir'de görülmeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Bunun yanı sıra üç yüzyıl
içerisinde nicelik olarak da başkentteki belli başlı camilerle karşılaştırılabilecek bir
örnek bulunmamaktadır. İzmir’in imparatorluğun en önemli liman kentlerinden biri
olması dolayısıyla ortalamanın üstünde bir sermaye birikimine sahip olmasına
rağmen, daha önce de açıklandığı gibi bu birikimin gayrimüslim kentlilerde
yoğunlaşması bu yoksunluğun temel nedenlerinden biri olmalıdır.
17.Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar Müslüman Cemaatin Sosyo-Ekonomik

5.2

Olanaklarındaki

DeğiĢimlerle

Cami

Mimarisi

Arasındaki

ĠliĢkilerin

Değerlendirilmesi
Bu çalışma kapsamında derlenen bilgiler ilk olarak kentlerin sosyo-ekonomik
süreçlerine onu oluşturan alt grupların aynı nitelik ve nicelikte eklemlendiklerini
kabul etmenin hatalı olabileceğini göstermiştir. Çalışma özelinde İzmir'in 17.
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yüzyıldan 20. yüzyıla kadarki süreçte ekonomik konumundaki gelişmenin kenti
oluşturan tüm cemaatlere aynı biçimde yansımaması, hatta bu çalışma kapsamında
odaklanılan Müslüman cemaatte tam tersine bir gerilemenin söz konusu olması bu
kanıyı oluşturur. Özellikle üçüncü bölümde gösterildiği gibi, 17. yüzyılda çoğunlukla
Müslümanların elinde olan geleneksel çarşıdaki gayrimenkullerin 19. yüzyılda büyük
oranda gayrimüslimlerin eline geçmesi ve yine telefon defterleri ve Ticaret Odası
kayıtlarından anlaşıldığı gibi kentteki meslek adamlarının çoğunun gayrimüslim
olması Müslüman cemaatin 17. yüzyıldan 20. yüzyıla gelirken yaşadığı sosyoekonomik gerilemeyi gösterir. Bu sonuca koşut olarak, bir yapı tipinin tarih içindeki
evreleri incelenirken o tipolojinin gelişiminde etkin olan toplumsal grupların
ölçeğinin doğru belirlenmesi ve kentlerin, barındırdıkları grupların sosyo-ekonomik
konumları bağlamında, her zaman homojen yapılarda olmadığı, bazı grupların kentin
genel gidişatına zıt süreçler içinde olabileceği ihmal edilmemesi gerektiği ortaya
çıkmaktadır.
Bu çalışmanın motivasyonunu oluşturan, Osmanlı dönemi İzmir'inde inşa edilen
camilerin konumlarının ve biçimlerinin onları inşa eden Müslüman cemaatin sosyoekonomik olanaklarındaki değişimle ilişkili olabileceğine dair varsayımın, çalışma
süresince toplanan bilgi ve belgelerle savunabilir hale geldiği düşünülmektedir.
Büyük ölçekte bakıldığında, toplumların yapı etkinliklerinin nitelik ve niceliklerinin
sosyo-ekonomik olanaklarındaki değişimlerle yakından ilişkili olması beklenir.
Nitekim tarihteki en gösterişli ibadet yapılarının, onları yaratan uygarlıkların sosyoekonomik olarak en güçlü oldukları dönemlerde inşa edilmiş olması tesadüf olarak
nitelendirilemez141. Benzer şekilde, Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik dönemi olarak
değerlendirilen ve en görkemli eserlerin inşa edildiği 16. yüzyıl aynı zamanda
imparatorluğun siyasi ve ekonomik açıdan en güçlü olduğu dönemdir.
Bu genel duruma koşut olarak sosyo-ekonomik olanaklar ile cami inşaatları
arasındaki ilişkinin İzmir'de iki düzeyde kurulduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle üç
yüzyıllık veriler değerlendirildiğinde, cemaatin sosyo-ekonomik olanakları kentte
varolunan ve hakim olunan bölgelerin konum ve karakterini değiştirebildiği
görülmüştür. İbadet yapıları, doğal olarak diğer kamusal yapılar gibi cemaatin
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varolduğu yerlerde inşa edilebildiğinden sosyo-ekonomik konum dolaylı olarak bu
yapıların konumlanmalarını etkilemektedir. İkinci olarak, bu ibadet yapılarının
başkentten ya da hanedandan aktarılan kaynaklarla değil, eşraftan ileri gelenler
tarafından vakfedilen ya da toplanılan paralarla yapılması yine cemaatin sosyoekonomik konumunun bu yapıların konumlanmalarını ve biçimlenmeleri üzerinde
etkili olmasını sağlamaktadır.
Görüldüğü gibi, cemaatin sosyo-ekonomik olanaklarındaki değişimler ibadet
yapılarının hem konumlanmaları hem de biçimlenmeleri üzerinde etkilidir. Ancak
yine çalışma kapsamında toplanan veriler yardımıyla bu ilişkinin konumlanma ve
biçimlenme bağlamında nüanslı olarak kurulduğu düşünülmektedir. Aşağıdaki iki alt
bölümde bu ilişkiler detaylandırılarak tariflenmeye çalışılacaktır.
5.2.1 Sosyo-ekonomik Olanaklardaki Değişimler ile Camilerinin Konumlanmaları
Arasındaki İlişkiler
Çalışma bağlamında incelenen üç yüz yıllık süreçte İzmir’deki Müslüman
cemaatin sosyo-ekonomik konumu ile camilerinin konumlanmaları arasında ilişkiler
olduğuna dair varsayımı destekleyecek bazı göstergelerden söz etmek mümkündür.
Cemaatin sosyo-ekonomik konumundaki değişimler ve cami inşa süreçleri yan yana
özetlenecek olursa ikisi arasındaki etkileşimler okunaklı olacaktır.
17. yüzyıl kentte yaşayan Müslümanların, siyasi otorite açısından önceki ve
sonraki yüzyıllara göre en güçlü durumda bulundukları dönemdir. Bu yüzyılda kentin
nüfusu artık küçük bir kasabayı aşmış, konsoloslarsa henüz Kadı’nın otoritesini
sarsacak kadar güçlenmemiştir. Müslümanların bu dönemde kentin ekonomik
etkinlikleri

üzerindeki

hakimiyetlerinden

bahsetmek

için

kesin

belgeler

bulunmamakla birlikte sonraki yüzyıllara göre daha etkin olduklarına dair bazı
ipuçları vardır. Kentin çevresindeki ve merkezindeki gayrimenkullerin büyük oranda
onlara ait olması ve Kadı’nın kentteki ticareti düzenleyecek kararlar alabilecek güçte
olmasının yanı sıra kentin çarşısını ve limanını kontrol altında tutmaları ekonomik
etkinliklerde Müslümanları diğer cemaatlerden avantajlı konuma getirmektedir. Tüm
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bunlardan anlaşılıyor ki 17. yüzyılda İzmir'deki Müslüman cemaat, sosyo-ekonomik
açıdan en güçlü olduğu dönemi yaşamış, kentin çektiği ticarete dayalı zenginliğin
bölüşüldüğü rekabet ortamında kendine, takip eden yüzyıllara oranla daha iyi bir yer
bulabilmiştir. Ancak yüzyılın sonlarına doğru bu konumun sarsılmaya başladığına
dair işaretler de bulunmaktadır.
17. yüzyıl içindeki cami inşaatlarına bakılacak olursa, bu dönemde kentin en
önemli ticari odağı olan liman etrafına yayılmış çarşı bölgesinin anıtsal camilerle
donatıldığı görülmektedir. Aynı dönemde mahalle camilerinin yerleri hakkında
yeterli bilgi olmadığı için bu camilerin dağılımları hakkında kesin yargılara varmak
güç olmakla birlikte erişim kolaylığı açısından yerleşim alanına homojen bir biçimde
dağıldıkları varsayılabilir. Bununla birlikte geçiş bölgesi olarak tarif edilen, çarşıyı
kent kapılarına bağlayan ve ticari bölgenin konut bölgesi ile neredeyse içiçe geçtiği
bölgelerde geçiş bölgesi camileri olarak adlandırılan, çarşı camilerinden daha küçük
ancak biçim ve işlevleri bakımından mahalle camilerinden ayrılan ibadet
mekânlarının ara bir tür olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak bu tür 17.
yüzyılda sadece bir örnekle temsil edilmektedir (Şekil 5.1).
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17. yüzyıl çarşı camilerinin inşa nedenleri düşünüldüğünde akla ilk olarak bu
bölgedeki yoğun Müslüman nüfusun ibadet ihtiyacı gelmektedir. Ancak daha önce de
değinildiği gibi bu kadar yoğun ve sonraki yüzyıllarla karşılaştırılamayacak kadar
fazla sayıda çarşı camisinin yalnızca ibadet ihtiyacına karşılık verme amacıyla inşa
edilmiş olduğunu düşünmek eksik kalacaktır.
İkinci olarak camiler temsiliyet bağlamında çözümlendiğinde 17. yüzyılda bu
yönlerinin ibadet işlevi kadar önemli olduğu görülür. Açıkçası, bu dönemde kentin
sahibi olan Müslümanlar bu egemenliklerini kentin en canlı ve göz önünde olan
bölgesinde, yani çarşıda anıtsal camiler yaparak ifade edecek niyet ve ekonomik
güce sahiptirler. Bu bölgede ardı ardına yapılan anıtsal camiler, ticaret için bu alanı
her gün kullanmak zorunda olan farklı cemaatlere mensup kentlilerin yanı sıra kente
deniz yoluyla gelip körfeze giren yabancılar için de kentte üstünlüğün kimin elinde
olduğunu göstermek için birer araca dönüşmüş gibi görünmektedir. Bu durumu
doğrularcasına gerek yapıldıkları dönemde gerekse sonraki dönemlerde kentte
bulunan gezginlerin bu camilerin etkileyiciliklerinden, kente yaklaşırken ve limana
giriş yaparken onların kuşatıcı etkisinden bahsetmeleri bu anıtsal camilerde ibadet
işlevinin yanı sıra simgesel işlevinin de ön planda olduğunu düşündürür.
İbadet yapılarının ibadet ve temsil işlevlerinin yanı sıra farklı toplumsal işlevlerin
gerçekleşebildiği örgütlenme mekânları da olabildikleri hatırlanacak olursa, 17.
yüzyılda Müslümanların çarşı bölgesindeki ve hatta belki tüm kentteki en önemli
toplanma ve örgütlenme mekânlarının bu camiler olduğu düşünülebilir. Önemli
toplumsal etkinlikler olan Cuma ve cenaze namazları olasılıkla kentte sadece bu
camilerde kılınmaktadır. Bu etkinliklerin her zaman kentin en büyük camilerinde
gerçekleştirilmesi geleneğinin yanı sıra mahalle camilerinin gerek boyutlarının
yetersizliği, gerekse gusülhane, musalla taşı gibi gerekli tefrişata sahip olduklarına
dair bir izin bulunmayışı bu yargıyı destekler.
18. yüzyıla gelindiğinde sosyo-ekonomik dengelerin yavaş yavaş Müslümanların
aleyhine dönmeye başladığı anlaşılmaktadır. İmparatorluğun genel ekonomik
politikaları sonucu Avrupa ülkeleri karşısındaki gücünün gittikçe azalmasını
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ekonomik alandaki tavizler izlemiş, Akdeniz ticaretindeki belirleyici rolün yerini
hammaddelerinin Batılı tacirler tarafından ucuza alınıp işlenerek pahalıya satıldığı
bir pazar rolü almıştır. Bu durum İzmir ölçeğinde öncelikle Avrupalı tacirlerin daha
sonra ise ticarette aracı rolündeki gayrimüslim tebaanın zenginleşmesine, dış ticarette
diğer cemaatler kadar etkin rol üstlenemeyen Müslüman cemaatin ise ekonomik
çöküntüye uğramasına neden olmuştur. Yine dış politikalarla birlikte düşünülmesi
gereken gayrimüslim tebaaya verilen ticari haklar bu durumu körüklemiş, Müslüman
cemaatin ticaretteki rekabetini olumsuz yönde etkilemiştir.
Bu yüzyıldaki cami inşaatlarına bakılacak olursa, günümüzde kesin olarak 18.
yüzyılda inşa edildikleri bilinen 7 camiden üç tanesi geçiş bölgesinde, üç tanesi ise
mahalle bölgesinde inşa edilmiştir. Yalı Camisi'nin özel durumu göz önünde
tutularak denilebilir ki, bu yüzyılda çarşı bölgesinde anıtsal bir cami yapılmamıştır.
Denizden dolan kısımlar ve yeni yapılan büyük han ve bedestenler düşünüldüğünde
bu durumun uygun arsa olmamasıyla açıklanması mümkün görünmemektedir. Yine
Müslüman nüfusun 17. yüzyıldakine yakın bir ivmeyle artmaya devam etmesi de
yeni büyük camilere gereksinim olmadığına dair yorumları güçleştirir. Elde kalan en
güçlü açıklama kentin Müslüman cemaatinin bu yüzyıldaki sosyo-ekonomik
olanaklarının, işlevselliklerinin yanı sıra temsiliyet ve örgütlenme açısından önemli
yapılar olan anıtsal çarşı camisi inşaatını mümkün kılmamasıdır. Mahalle bölgesinde
eski nitelik ve nicelikteki mahalle camilerinin inşa edilmeye devam edilmesi,
ekonomik dalgalanmadan bu gruptaki camilerin etkilenmediğini, daha doğrusu salt
ibadet ve kısıtlı sosyal işlevler yüklenmiş olan, boyut ve biçim açısından mütevazı
camilerin yapımının devam ettiğini göstermektedir. Ancak geçiş bölgesindeki
camilerin sayısı geçen yüzyıldaki tek örnekten –en az- üç örneğe çıkmış, nitelik
olarak da farklılaşmalar görülmeye başlamıştır. Bu gelişme, Müslüman cemaatin,
çarşı camisi yapmak için yeterli güçten yoksun olarak elindeki 17. yüzyıla göre daha
mütevazı olan kaynakları geçiş bölgesi camilerine aktarması olarak yorumlanabilir
(Şekil 5.2).
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Özetle, özellikle anıtsal cami inşaatları açısından dikkat çekici bir yoğunluk
yaşanan 17. yüzyılın ardından 18. yüzyılda çarşı içinde hiç anıtsal cami yapılmamış
olması dikkat çekicidir. Bu duraklamanın akla gelen ilk nedenleri yer sıkıntısı veya
varolan camilerin kapasitelerinin yeterli oluşudur. Ancak 17. yüzyılda, bazı çarşı
camilerinin kısmen denizden kazanılan arsalarda yapıldıkları bilinirken, 18. yüzyılda
hızla dolma sürecine giren iç körfez uzun bir süre yapılaşmadan kalmıştır.
Dolayısıyla 18. yüzyılda geleneksel çarşıya yakın ve bir önceki yüzyıla kıyasla cami
yapımına çok daha elverişli alanların bulunduğunu söylemek mümkündür. İkinci bir
olasılık olarak, çarşı camilerinin, çevresindeki Müslüman cemaate hizmet verecek
kapasitede olduğu, yeni camiye ihtiyaç olmadığı akla gelmektedir. Ancak bu olasılık
da, hızlı bir şekilde artan Müslüman nüfus göz önünde bulundurulduğunda
zayıflamaktadır. Eğer camilerin 18. yüzyıl nüfusuna yetecek kapasitede oldukları
kabul edilirse o zaman da 17. yüzyıldaki nüfusun ihtiyacının çok üstünde bir ibadet
mekânının bulunduğu sonucu çıkar ki bu kabul edilmesi kolay bir durum değildir.
Ayrıca çarşı bölgesinin yeterli ibadet yapısına sahip olduğu tezi, geçiş alanında bu
yüzyılda yapılan camilerin bir önceki yüzyıldaki camilerin anıtsallığından uzak
olmalarını açıklamayı güçleştirir.
Sonuç

olarak

bu

durum

ancak

sosyo-ekonomik

gelişmelerle

birlikte

yorumlanmaya çalışırsa kabul edilebilir bir anlatı kurulabilir gibi görünmektedir.
Yukarıda vurgulandığı gibi, 18. yüzyıl boyunca Müslüman nüfus artmakla birlikte,
ticari alandaki silikliğine koşut olarak çarşı bölgesindeki gücünü ve nüfusunu
kaybederek ticari etkinliklerini önemli bir oranda geçiş bölgelerine taşımak zorunda
kalmıştır. 18. yüzyıla ait çarşı bölgesinin mülkiyet durumuna dair veriler bulunmasa
da, 19. yüzyıla ait verilere dayanılarak, bu yönde bir el değiştirmenin 18. yüzyılda
başladığı iddia edilebilir. Bu gelişmelere koşut olarak Müslüman nüfusun artmasına
karşın çarşı bölgesindeki güç ve nüfuslarının azaldığı, dolayısıyla bir önceki yüzyılda
inşa edilen çarşı camilerinin cemaatin ihtiyacını karşıladığı, gündüz nüfusu 17.
yüzyıla göre olasılıkla çok daha fazla olan geçiş bölgelerinde yeni camilerin inşa
edilmesi anlamlı gelmektedir. Temsiliyet bağlamında ise çarşıdaki camilerin
geleneksel çarşı ve çevresi için yeterli olduğu düşünülebilir. Zaten kent merkezi ve
ticari alan kuzeye doğru yayılırken bu bölgelerde Müslümanların artık cami
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yapabilecek ne varlığı ne de gücü bulunmaktadır. Buralar artık kentin ticaretine
egemen olmaya başlayan gayrimüslimlerin kontrolündedir ve bu gelişmeye koşut
olarak kentsel mekânda kiliseler ve çan kuleleri bu cemaatlerin bu bölgedeki
üstünlüğünü temsil etmektedirler (Şekil 5.3; 5.4).

Şekil 5.3 1905 Haritasında geleneksel çarşıdaki camiler (yeşil) ve yeni çarşı olan Frenk Caddesi
çevresindeki kiliseler (kırmızı) (Görsel Milli Kütüphane’den dijital ortamda alınan haritaların
birleştirilip işlenmesiyle oluşturulmuştur).

Şekil 5.4 20. yüzyılın başında geleneksel çarşının kuzey bölgesindeki kiliseler, soldan sağa, Aya
Fotini Rum Kilisesi, Surp Istepannos Ermeni Kilisesi, Aya Yorgi Rum Kilisesi (Köker, 2009).

Örgütlenme bağlamında da benzer gelişmeler yaşanmış gibi görünmektedir.
Geleneksel çarşıda hızla azalan Müslüman egemenliği ve varlığı mevcut camileri
toplantılar için yeterli kılmış olmalıdır. Ancak merkezden çepere doğru çekilen
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Müslümanların bu alanda yeni toplanma mekânlarına olan ihtiyaçları 18. yüzyılda
artan geçiş bölgesi camilerinin bir diğer nedeni olmalıdır. 17. yüzyılda çarşı
bölgesindeki cami inşaatlarındaki ivmenin bir benzerinin 18. yüzyılda geçiş
bölgelerinde görülmesi yine bu senaryoya bağlı olarak anlaşılabilir. Bu yüzyıldaki
geçiş bölgesi camilerinin harim alanlarının önceki yüzyıldaki çarşı camilerine
yaklaşması da bu camilerde neredeyse çarşı camilerindeki kadar cemaatin
toplandığını göstermektedir.
Sonuç olarak denilebilir ki 18. yüzyılda Müslüman cemaat elindeki kaynakları,
artık egemenliğini kaybettiği çarşı bölgesi yerine ticari etkinliklerini kaydırdığı geçiş
bölgesindeki camilerin inşasında kullanmış gibi görünmektedir. Bu gelişmeye koşut
olarak önceki yüzyılda inşa edilen mütevazı örneklere göre daha büyük ve anıtsal
geçiş bölgesi camilerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu süreçte mahalle
camilerinde nitelik ve nicelik olarak gözle görünür bir farklılaşma olmamış, özellikle
yeni iskan edilen yerleşim alanlarında mahalle camileri yapılmaya devam etmiştir.
19. yüzyıl Müslüman cemaatin ticari alandaki dışlanmışlığının en üst düzeye
vardığı dönemdir. Bu yüzyılda üçüncü bölümde aktarılan tapu kayıtları, telefon
defterleri ve Ticaret Odası belgelerinin de gösterdiği gibi artık geleneksel çarşıda bile
gayrimenkul sahibi Müslüman tacirin nadiren görüldüğü anlaşılmaktadır. Kentin yeni
gelişen çarşısı olan Frenk Caddesi’nde ise Müslüman tacir yok denecek kadar azdır.
Dahası Müslümanlar buraya müşteri olarak ya da gezinmek için bile girmeye
tereddüt etmektedir. Dış ticarete diğer cemaatler kadar etkin katılamamanın yanı sıra
bu yüzyılda artan, imparatorluğun farklı coğrafyalarındaki savaşlara katılma
yükümlülüğü Müslüman cemaati maddi olduğu kadar manevi alanda da çöküntüye
uğratmıştır. Bu çöküntüye koşut olarak Müslüman cemaatin 19. yüzyılda kent
merkezi ve çevresindeki mülklerini gayrimüslimlere satmak zorunda kaldıkları da
bilinmektedir (Beyru, 2000).
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Çalışma kapsamında incelenen 19. yüzyılda inşa edilen camilerin konumlarına
bakıldığında

ilk

göze

çarpan

şey camilerin

kent

merkezinin

güneyinde

odaklandıklarıdır. Bunun en akla yatkın açıklaması Müslüman mahallelerinin
güneybatıda günümüzde Bahribaba Parkı'nın bulunduğu vadiyi, güneydoğuda ise
daha önceki yüzyıllarda mezarlıkların bulunduğu günümüzdeki Cicipark'ı aşarak
Değirmendağı ve Eşrefpaşa'ya doğru yayılmasıdır. Yayılmanın sadece güney
yönünde olmadığı, zorlu topografyasına rağmen yerleşimin doğusundaki Kadifekale
sırtlarına doğru da yeni mahallelerin kurulduğu anlaşılmaktadır. Dolaplıkuyu Camisi,
bu yeni kurulan mahallelerden birisi için inşa edilmiş bir mahalle camisidir. Yüzyılın
en dikkat çekici camisi ise geleneksel çarşının bir miktar güneyinde inşa edilmiş olan
Salebcioğlu Camisi'dir.
Salebcioğlu Camisi, Müslüman cemaatin iki yüz yılı aşkın süreden sonra çarşı
bölgesinde yaptırdığı ilk cami olması nedeniyle önem kazanmaktadır. Ancak caminin
17. yüzyılda inşa edilen örnekler kadar çarşıya hakim bir konumda olduğunu
söylemek güçtür. Bu konumlanma caminin banisiyle ilgili olmalıdır. Varlıklı
Salebcioğulları ailesinin mensubu olan ve 19. yüzyılda birçok caminin onarımını
üstlenmiş olan Salebcizade Hacı Ahmed Efendi bu cami ve altındaki eğitim
kurumunu aileye ait olan hanın arka tarafındaki alanda inşa edilmesini vasiyet
etmiştir. Böylece geniş bir alana oturan caminin, çarşı bölgesinde bu büyükte bir yer
bulma veya satın alma güçlüklerinden muaf olarak baniye ait arsanın bir kısmına inşa
edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum Salebcioğlu Camisi'ni 17. yüzyılda inşa edilen ve
arsalarının elde edilmesi için büyük zahmetlere ve masraflara katlanılan çarşı
camilerinden ayırır. Ayrıca yapının bulunduğu arsa, rıhtıma dizili ve ana caddeye
cepheli 17. yüzyıl çarşı camilerine göre daha geri planda ve sakin bir bölgede yer
alır. Tüm bu özelliklerinden dolayı Salebcioğlu Camisi çarşı bölgesinde yer almasına
karşın 17. yüzyıldaki çarşı camilerinin bulundukları konum ve burada yer alabilmek
için aşılan güçlükler ve edilen masrafların gerisinde olduğunu söylemek mümkün
görünmektedir.
19. yüzyılda inşa edilen iki geçiş bölgesi camisi de Eşrefpaşa aksında yer
almaktadır. Buradan Müslüman mahallelerinin güneye doğru özellikle bu aks

189

üzerinden genişlemesinin etkisiyle bölgede nüfusun arttığı ve ibadet mekânı
ihtiyacının ortaya çıktı tahmin edilebilir. Eşrefpaşa Camisi'nin bu aksın önemli bir
kavşağında, Kadifekale eteklerinden gelen caddenin bu aksla birleştiği noktada inşa
edilmesi onu ayrıca önemli kılar. 19. yüzyıl mahalle camilerinin konumlanmaları
üzerinden, yeni gelişme alanlarının bir cami etrafında kurulan mahalle geleneğinde
devam ettiğinin ötesinde bir değerlendirme yapmak şimdilik mümkün değildir (Şekil
5.5).
Söz konusu üç yüzyıllık süreç özetlenecek olursa, Müslümanların 17. yüzyıldan
20. yüzyıla doğru kentin artan ticaret hacmine bağlı olarak oluşan zenginlikten
aldıkları pay gittikçe azalmış ve buna bağlı olarak kentin ticari mekânlarındaki
varlıkları ve kontrolleri gittikçe zayıflamıştır. 17. yüzyılda iç limanın ve onun
çevresinde yer alan geleneksel çarşının tartışmasız hakimiyken 18. yüzyıla
gelindiğinde Frenk Caddesi civarında oluşmaya başlayan yeni ticari alanlarda var
olmayı başaramayıp geleneksel çarşıdaki üstün konumlarını da kaybederek çarşının
Müslüman mahallelerinin içine sokulan kolları olan geçiş bölgeleri ile yetinmek
zorunda kalmış gibi görünmektedirler. 19. yüzyılda bu durum daha da belirginleşmiş,
Müslümanlar kentin merkezi ticari alanlarından tamamen dışlanmıştır. Nitekim
Tablo 3.4 ve 3.5 de, Müslümanların 19. yüzyıla gelindiğinde kentin ticari
bölgelerinde çok az gayrimenkullerinin bulunduğunu göstermektedir.
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Bu gelişmelere koşut olarak, üç yüzyıllık süreçte inşa edilen camiler kentsel
konumlarına göre değerlendirildiğinde, üç farklı eğilimin hakim olduğu iddia
edilebilir. Camilerin, Müslümanların kentin demografik ve ticari hayatında baskın
oldukları 17. yüzyılda kentin merkezi olan çarşı bölgesinde yoğunlaştıkları net olarak
görülmektedir. Bu yüzyılda geçiş bölgelerinde sadece bir cami inşa edilmiştir.
Müslümanların demografik üstünlükleri devam etse de, ticari alandaki üstünlüklerini
büyük oranda kaybetmeye başladıkları 18. yüzyılda çarşıda herhangi bir cami
inşaatına rastlanmaz. Bu yüzyılda ibadet yapısı bağlamındaki odak, -en az- üç cami
inşaatıyla geçiş bölgelerine kaymış gibidir. Gayrimüslimlerin demografik olarak
Müslümanlara yetişmeye başladığı, ticari alanda ise neredeyse tüm kente hakim
oldukları 19. yüzyılda ise iki tane geçiş bölgesi camisinin yanı sıra yaklaşık iki
yüzyıllık bir aradan sonra çarşı bölgesinde anıtsal bir caminin inşaatı söz konusu
olabilmiştir.
Bu sürecin ilginç bir istisnası olan, Müslüman cemaatin sosyo-ekonomik olarak
en zayıf olduğu dönem olan 19. yüzyılın sonunda inşa edilen Salebcioğlu Camisi'nin
uzun süredir yapılagelen camilerden nitelik ve nicelik olarak üstün konumu ve
mimarisidir. Bu durumu, cemaatin genel sosyo-ekonomik konumuna zıt bir biçimde
zenginleşen ve daha önce de bahsedilen istisnai Müslüman bir ailenin üretimi olarak
değerlendirmek gerekir.
Mahalle camilerinin

bu bağlamda bir

değerlendirmesini

yapmak, veri

eksikliğinden ve tarihlendirme güçlüğünden dolayı şu an için mümkün değildir.
Ancak bu süreçte inşa edilen mahalle camilerinden incelenen yedi tanesine
dayanılarak bu camilerin yerleşim alanına homojen bir biçimde dağıldığı ve nüfus
arttıkça yeni oluşan her yeni mahalle için bir cami inşa edildiği söylemek
mümkündür (Şekil 5.6).
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Tablo 5.1 17, 18 ve 19. yüzyıllarda inşa edilen camilerin bölgesel dağılımı
Çarşı Camileri

Geçiş Bölgesi Camileri

Mahalle Camileri

17. Yüzyıl

4

1

>2

18. Yüzyıl

-

>4

>2

19. Yüzyıl

1

>2

>3

Tablo 5.2 17, 18 ve 19. yüzyıllarda inşa edilen çarşı ve geçiş bölgesi camilerinin toplam harim
mekânları
Çarşı Camileri

Geçiş Bölgesi Camileri

17. Yüzyıl

864 m2

64 m2

18. Yüzyıl

-

334 m2

19. Yüzyıl

169 m2

137 m2

5.2.2 Sosyo-ekonomik Olanaklardaki Değişimlerle Camilerinin Biçimlenmeleri
Arasındaki İlişkiler
Çalışmanın kapsadığı sürece dair toplanan belge ve bilgilerin ışığında bu
dönemde inşa edilen camilerin biçimleri bağlamında genellemeler yapmanın güç
olduğu görülmüştür. Bunun öncelikli nedeni, daha önce de vurgulandığı gibi bu
yapıların önemli bir kısmının defalarca onarım görerek özgün biçimlerini büyük
oranda kaybetmiş olmasıdır. Bunun yanı sıra camilerin inşasında kullanılan, Osmanlı
cami mimarlığına ait biçim repertuarından seçilen elemanların kısıtlılığı da bu
yöndeki yorumları güçleştirir. Örneğin söz konusu 3 yüzyıllık dönemde İzmir'de inşa
edilen camilerde kullanılan mimari elemanlardaki çeşitliliği başkentte sadece 19.
yüzyılda inşa edilen camilerin repertuarıyla bile karşılaştırmak mümkün değildir.
Bununla birlikte her yüzyılda çağdaşlarına göre daha nitelikli sayılabilecek bir veya
bir kaç tane istisna dikkat çekmektedir. İlk olarak 17. yüzyılda inşa edilen Şadırvan
Camisi büyüklüğünün yanı sıra farklı planimetrik kurgusu, taşıyıcı elemanları ve
ağırlık kulesi gibi görünen kubbe kasnağı düzeyindeki elemanlarla dikkat çekici bir
yapıdır142. 18. yüzyılda da özellikle İkiçeşmelik (Kurt Mehmed Paşa) Camisi
olağandışı çokgen kütlesi ve dört açıklıklı cephe kurgusuyla diğer camilerden
farklılaşır. Bunun yanı sıra Damlacık Camisi de kentte inşa edilen en nitelikli
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mahalle camilerinden biridir. 19. yüzyılda inşa edilen Salepçioğlu ve Eşrefpaşa
camileri de kütle ve eleman ölçeğinde klasik cami mimarisinden farklılaşan ve barok
eğilimler taşıyan elemanlarla çağdaşlarından ayrılmaktadır.
İlk bakışta çağdaşlarından farklılaşan bu camilerin hepsinin ortak özelliği varlıklı
bir baniye sahip olmalarıdır. Şadırvan Camisi'nin banisi -kesin olmamakla birlikte
çok büyük bir olasılıkla- Niflizade ya da Bıyıklıoğlu olarak bilinen eşraftan yani
kentin ileri gelenlerinden biridir. İkiçeşmelik (Kurt Mehmed Paşa) Camisi de adını
banisinden almaktadır. Büyük olasılıkla 18. yüzyılda yaşamış olan bu kişi hakkında
sicillerde, aslen Arnavut olduğu, Almanya muharebelerinde bulunduğu, mir-miran
olarak 1115 (1703-4)'de Manisa'ya ve ardından birçok kente önemli mevkilerle tayin
edilmiş olduğu yazmaktadır (Aktepe, 2003). Dolayısıyla bu caminin banisinin de
kentte önemli bir mevkide bulunan bir kişi olduğunu söylemek olasıdır. Damlacık
Camisi'nin banisi kesin olmamakla birlikte büyük olasılıkla Kılcızade ailesi
mensuplarından biridir. 19. yüzyılda inşa edilen Eşrefpaşa Camisi'nin banisi olan
Hacı Eşref Paşa, yine imparatorluğun farklı bölgelerinde önemli mevkilerde görev
yaptıktan sonra İzmir'e gelmiş, il idare meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı
yapmıştır. Son olarak 19. yüzyılın sonunda inşa edilen Salebcioğlu Camisi'nin banisi
de kentin önde gelen ailelerden Salebcizadelere mensup Hacı Ahmed Efendi'dir.
Görüldüğü gibi çağdaşlarından biçimsel olarak farklılaşan camilerin banileri de
Müslüman cemaatin ortalama sosyo-ekonomik olanaklarının üstünde olan istisnai
kişiler arasından çıkmaktadır. Bu ayrışma her dönem olabildiği için her üç yüzyılda
da kentteki ortalama cami mimarisi içerisinde özellikle biçimsel özellikleriyle dikkat
çeken yapılara rastlamak mümkündür. 17. yüzyılda bu elit kesim belki de istisna
olarak değerlendirilemeyecek kadar fazlayken birden çok anıtsal çarşı camisi
dönemine göre nitelikli yapılar olarak ortaya çıkmıştır ancak sonraki dönemlerde bu
istisnai kişiliklerin sayılarının azalmasıyla nitelikli, anıtsal ve daha zengin biçim
repertuarına sahip camilerin sayısı da azalmıştır.
Sonuç olarak, Osmanlı dönemi İzmir'inde inşa edilen camilerin konumlanmaları
ve biçimlenmeleri Müslüman cemaatin sosyo-ekonomik olanaklarıyla birlikte
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değerlendirildiğinde, yapıların konumlanmaları ve biçimlenmeleri ile bu olanakların
ilişkili olduğu ancak ilişki biçimlerinin tamamen aynı olmadığı anlaşılmaktadır.
Yapıların

konumlanmaları

doğal

olarak

çevrede

Müslüman

varlığını

gerektirmektedir. Kentte Müslümanların var olmadığı bölgelerde cami inşa edilmesi
doğal olarak beklenemez. Anlaşılıyor ki kentte Müslümanların bulunabildiği bölgeler
-özellikle ticari alanlar- bağlamında, cemaatin genelinin sosyo-ekonomik durumu
belirleyici olmaktadır. Bu olanaklar zirvedeyken geleneksel çarşının büyük oranda
sahibi olan Müslümanlar anıtsal ibadet yapılarını bu bölgede yapmışlardır. 18.
yüzyıldan itibaren, ticari alandaki rekabette geride kalmanın sonucu olarak azalan
sosyo-ekonomik olanaklarına bağlı olarak, cemaat ticari faaliyetlerini geçiş
bölgelerine taşırken anıtsal camiler de bu çekilmeyi takip etmiştir. Bu genel izleğe
uymayan tek örnek 19. yüzyılın sonunda çarşı bölgesinin yakınında yapılan
Salebcioğlu Camisi’dir. Ancak bu caminin konumu 17. yüzyıl camileri kadar
merkezi olmayıp çarşının çeperinde bir bölgede bulunmaktadır. Bu yerin de büyük
olasılıkla caminin banisinin mensubu olduğu aileye ait arsanın bir bölümünden
bedelsiz olarak kazanıldığı anlaşılmaktadır. Yer seçimi konusunda arsalarının önemli
bir kısmı denizden kazanılan 17. yüzyıldaki çarşı camilerine harcanan maddi kaynak
ve iş gücü düşünüldüğünde Salebcioğlu Camisi’nin yukarıda formüle edilmeye
çalışılan genel kuralla tamamıyla ters düşmediği anlaşılmaktadır.
Camilerin biçimleri bağlamında yapılan irdelemede ise her dönemde, kentin farklı
bölgelerinde de olsa nitelikli camilerin inşa edilebildiği görülmüştür. Buradan
yapıların

biçimlenmelerini

doğrudan

cemaatin

genelinin

sosyo-ekonomik

olanaklarına bağlamanın yetersiz olacağı izlenimi edinilmektedir. Bu ilişkinin daha
derinlikli çözümlenmesinde, söz konusu camilerin genelde banilerinin belli ve bu
kişilerin kentin varlıklıları ya da önemli mevki sahiplerinin arasından, kısaca
“eşraftan” olduğu görülmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, maddi olanakları
cemaatin genelinin olanaklarının üstünde olan bu istisnai kişilere her dönemde
rastlanabilmekte, dolayısıyla bu kişilerin yaptırdığı nitelikli camiler her dönemde
ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, Müslüman cemaatin genel sosyo-ekonomik
olanaklarının görece olarak daha iyi olduğu 17. yüzyılda bu kişilerin sayısının
sonraki dönemlere göre daha fazla olması doğaldır. Dolayısıyla bu dönemde daha
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değerli arazilerde, nitelikli ve anıtsal camilere daha sık rastlanması anlaşılır
olmaktadır.

Bununla

bağlantılı

olarak,

yapılan

çalışmalarla

camilerin

konumlanmalarının kentin merkez, çeper ve mahalle kurgusunun ekonomik
altyapısına ilişkin ipuçları taşıdığı görülmüştür. Üçüncü bölümde örneklerle ortaya
konulduğu gibi Müslümanların kentin en merkezi ve değerli bölgesi olan çarşıdaki
egemenlikleri anıtsal çarşı camileri ile tescillenmektedir. 18. ve 19. yüzyıllarda
cemaatteki ekonomik gerileme kendini kentin daha mütevazı bölgelerine çekilen
cami inşaatlarında gösterir. Bu bakış açısıyla elde yeterli veri bulunmayan
durumlarda kent bölgelerindeki cami niteliklerine bakılarak bazı varsayımlarda
bulunmak mümkün görünmektedir.
Sonuç olarak, bu çalışma ile önemli maddi gücün yanı sıra mekânda var ve
kısmen

egemen

olmayı

gerektiren

camilerin,

cemaatin

sosyo-ekonomik

olanaklarından bağımsız düşünülemeyeceği, bu olanakların camilerin konum ve
biçimleri üzerinde doğrudan etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında
kurgulanan ve camilerin kentte bulundukları bölgeye göre yapılan sınıflandırılma
sisteminin bu ilişkinin görünür kılınmasında kullanışlı ve başka kentlere uyarlanabilir
bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Maddelenerek söylemek gerekirse çalışma esas
olarak beş önemli sonuca ulaşmıştır.


Çalışma sonucunda, öngörüldüğü gibi Osmanlı Dönemi İzmir’inde camilerin
konum ve biçimlerinin Müslüman cemaatin sosyo-ekonomik konumuyla
ilişkili olduğu belirlenmiştir.



Müslüman cemaatin 17. yüzyıldan 20. yüzyıla doğru görece olarak gerileyen
sosyo-ekonomik konumuna koşut olarak kentte hakim olduğu alanlar
değişmiş, özellikle merkezi ticari alanlar büyük oranda gayrimüslimlerin
eline geçmiştir.



Önceki maddedeki gelişmeye koşut olarak 18. ve 19. yüzyılda inşa edilen
camilerin ticari merkezden ziyade çeper bölgelerde ve yeni gelişim
alanlarında yer aldıkları görülmüş, dolayısıyla camilerin konumlanması ile
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cemaatin hakim olduğu alanlar ve en nihayetinde bunun da belirleyicisi
olarak sosyo-ekonomik konum arasındaki zincir ortaya konulmuştur.


Sosyo-ekonomik

olanakların

cami

biçimlenmesine

olan

etkisinin

konumlanmaya olduğu kadar paralel olmadığı görülmüş, cemaatin gerileyen
sosyo-ekonomik konumuna karşın dış ticarete eklemlenerek veya önemli
yönetsel konumlarda bulunarak zenginleşen Müslüman aktörlere bağlı olarak
her dönem söz konusu kişilerin banisi olduğu, zengin bezemeli, nitelikli
camiler inşa edilebildiği görülmüştür.



Kentlerde tarih içinde arazi kullanım biçimlerine, değerlerine ve cemaatlerin
kent bölgelerindeki egemenliklerine dair, söz konusu bölgelerdeki camilerin
nitelik ve niceliklerine bakılarak öngörülerde bulunmak olasıdır.
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EK 1: Notlar

1

Osmanlı Mimarisi hakkındaki çalışmaların en kapsamlı ve yetkin özeti için şu

kaynağa bakılabilir: Kuban, 2007, 11-24
2

Genel Osmanlı tarihi kaynakçası için şu kaynağa bakılabilir: Faroqhi, 1999, 239-

268, ayrıca Osmanlı tarihinin tek yanlı yorumlanması ve saptırılması hakkında
yorumlar için İlber Ortaylı'nın Halil İnalcık'la yaptığı söyleşiye bakılabilir: Cogito,
19, 25-40.
3

Ungan'ın çalışması Aktepe tarafından sıklıkla yanıltıcı bilgiler vermekle itham

edilmektedir.
4

Tutal'ın dayanak olarak aldığı, Cezar'ın Osmanlı kentlerinin, bir kent planı

hazırlama ve bunu uygulama hareketi görülmediği için planlamaya dayalı kentler
olmadığına dair savı (Cezar, 1985), en azından Ermeni mahallesinin 19. yüzyılın 2.
yarısındaki yangının ardından yeniden planlanmasına (Bilsel, 1999) kadar İzmir için
de geçerlidir
5

İzmir camilerinin tarihlendirilmesi alanındaki en yetkin çalışmaları gerçekleştiren

Münir Aktepe 5 camiyi 17. yüzyıl öncesine tarihlemekte ancak bu tarihlemelerin
güçlükleri ve muğlaklıkları yazar tarafından da vurgulanmaktadır (Aktepe, 2003,
özellikle 102-104. sayfalar).
6

Burada "nitelikli" sözcüğü belli bir tereddütle kullanılmıştır. Kastedilen, mekânsal

veya sanatsal nitelikten ziyade gerçekleştirilmesi için harcanması gereken maddi ve
manevi kaynağın büyüklüğüdür. Şüphesiz yukarıdaki ölçütleri sağlayamayan ancak
başka ölçütlere göre değerlendirildiğinde daha "nitelikli" camilerden bahsetmek de
mümkündür.
7

BOA, 12/R/1312 (13 Ekim 1894), Yıldız Fonu, Evkaf Nezareti Maruzatı, Dosya

No:2, Gömlek No: 55 (Ekler-Belge-01)
8

İslam "Tanrı'nın ülkesi ile Sezar'ın ülkesini birbirinden ayırmaya gerek duymaz"

(Grabar, 2004, 91).
9

Çok benzer şekilde kilise sözcüğü Yunanca topluluk, toplanma anlamına gelen

ekklesia, sinagog sözcüğü de eski Yunancada toplayan, bir araya getiren synagogos
sözcüğünden türemiştir (Eyüboğlu, 2004).
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10

Bu farz erkekler için geçerli ya da böyle yorumlanmaktadır.

11

Suyun bulunmadığı yerlerde susuz abdest almak da mümkünse de (teyemmüm)

kentlerde bu tür bir pratik uygulanmaz.
12

Özellikle kiliselerden ya da mevcut başka yapılardan dönüştürülen camilerde kütle

farklı bir biçimde yönlenmişken iç mekânda kıbleyi gösterecek şekilde ancak
mekânın doğrultusuna uymayan mihrap nişleri ve yine mekânın doğrultusuna
uymayan saflarda ibadetin gerçekleştirildiği camiler de bulunmaktadır.
13

Anadolu-Türk kentlerinin kuruluş ve gelişmelerinde tarikatların ve dervişlerin

rolüne ilişkin daha geniş bilgi için şu kaynağa bakılabilir: Kuban, 1995
14

1597'de başlayıp yarıda kalan ve 1663'de bitirilebilen Yeni Caminin istisnai

şekilde 66 yıl, Sultan Ahmed Camisi'nin 8 yıl olan inşa sürelerine karşılık bir önceki
dönemin yapıları olan Şehzade Camisi 4 yılda, Süleymaniye Camisi 7 yılda,
Selimiye Camisi ise 6 yılda tamamlanmıştır.
15

Mihver: Hat

16

Celali isyanları ve kırdan kente göç konusunda detaylı bilgi için şu kaynaklara

bakılabilir: Faroqhi, 2000, 334-7; Ergül, 1998, 14-22
17

Tavernier, (2010)

18

D'Arvieux (1735)

19

Spon ve Wheeler (1678)

20

Le Bruyn (1725)

21

Dapper (1681)

22

Careri (1699)

23

Motraye, (2007)

24

Bu depremde Oikonomos'a göre 15-16000 kişi (Oikonomos, 2001), Baykara'ya

göre 4-15000 kişi yaşamını yitirmiştir (Baykara, 1974).
25

Örneğin: "(Kentin) sokakları çok iyi açılmış, kaldırımları çok iyi döşenmiş; kent

anakaradaki diğer kentlerden çok daha iyi yapılmış" (Tournefort, 2008, 247).
26

Kentte gümrüklemeyle ilgili yapılara dair ilk bilgi 1675 yılında Osmanlı gümrük

memurlarının ticareti kontrol ederek gümrük vergilerini topladıkları ve deniz
kenarında, kazıklar üzerinde ahşap gümrük binasının kurulduğudur (Mansel, 2011).
Ancak gümrük işlemlerinin bu tarihten daha önce de söz konusu olduğu
bilinmektedir. Detaylı açıklama Bölüm 4.2.1.2'de verilecektir.
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27

17. yüzyıla kadar Halep-İskenderun yoluyla Avrupa'ya giden İran ipeği, bu

yüzyılın ikinci yarısında yön değiştirip Erzurum-Tokat yoluyla İzmir'e gelerek
buradan Avrupa'ya sevk edilmeye başlanmıştır (Kütükoğlu, 2001)
28

1604-1607 arasında Sakız'ın gümrük geliri 1.064.025 akçeden 600.192 akçeye

düşerken İzmir'in geliri ise 981.854 akçeden 1.332.733 akçeye çıkar (Mansel, 2011).
29

İzmir'de, seyahatnamesini 1654'de yazan Katib Çelebi'ye göre 4 (Çelebi, 1654),

1671'de kentte bulunan Evliya Çelebi'ye göre 7 konsolos (Dağlı ve diğerleri, 2005)
bulunmaktadır.
30

Doğu Akdeniz anlamına gelen Levant'dan adını alan İngiliz "Levant Company"

1581 yılında I. Elizabet'in fermanıyla kurulmuştur. Bu ferman, Osmanlı
İmparatorluğu ile yapılacak ticarette tüm hakları ya da tekeli bu şirkete vermekte,
İmparatorlukla ticaret yapmak isteyen İngiliz tacirlerin şirkete üye olmaları ya da
şirkete belli bir miktar para ödemeleri gerekmektedir. Şirket 1825 yılında dağılmış ve
İngiliz-Osmanlı ticareti Osmanlı tacirler de dahil olmak üzere tüm İngiliz ve İngiliz
olmayan vatandaşlara açılmıştır. (Frangakis-Syrett, 2006). Benzer nitelikteki Fransız
Levant Şirketi ise 1666 yılında kurulmuştur (Şenocak, 2008).
31

1610-1650 yılları arasında İzmir'de gümrük vergisi toplayan görevlilerin tümü

Yahudi idi (Goffman, 2000)
32

Spon'un İngilizlerin kolaylık gördükleri konusundaki bu aktarımı şüphelidir. Zira

17. yüzyılın son çeyreğinde İngiliz konsolosu ile saray arasında geçen ve konusu
İzmir'deki ticareti denetlemekle görevli memurların kapitülasyonlara aykırı olarak
fazladan vergi kesmeye çalıştıklarına dair şikayetlerin oluşturduğu çok sayıda
yazışma vardır (Ülker, 1994). Ancak diğer tacirlere bundan çok daha fazla güçlük
çıkarılma olasılığı dahilinde İngiliz'lerin görece rahatlığı kabul edilebilir.
33

Goffman 1580 için bu oranı 4/5 olarak tahmin eder (Goffman, 1990).

34

Osmanlı dönemi İzmir'inde kaynaklarda Türklerden başka Müslüman cemaatten

bahsedilmemesine dayanılarak Müslüman cemaatin büyük bir oranda Türklerden
oluştuğu düşünülebilir. Dolayısıyla kaynaklarda çoğunlukla Müslüman ve Türk
kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında
genelde Müslüman tanımlaması tercih edilse de zaman zaman özellikle kaynaklardan
aktarımlarda özgünlüğü bozmamak adına Türk sözcüğü de kullanılmıştır.
35

Bugünkü Vasıf Çınar Bulvarı'nın izinde olduğu düşünülür (Beyru, 2011).
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36

(Baykara, 1974; Kıray, 1998; Atay,1978; Kayın, 2000; Müller-Wiener, 1962).

37

"Mezkur (adı geçen, zikredilen) limanın etrafı bir mildür. Ol limane evvel büyük

ığırbarlar ile girdik; amma sonra vardığımızda dolmuş idi. Küçük gemiler girür; hem
ol limanın ağzı ifratla (aşırı, haddinden fazla) dardır. Büyük ığırbarların iki tarafa
karnı değer; ol sebepten giremez" (Aktaran: Baykara, 1974, 38)
38

Bu bölge olasılıkla Vezir Hanı ve bedestenin inşa edildiği geleneksel çarşının

kuzeyinde kalan bölgedir.
39
40

Hatuniye ve Faik Paşa Camileri.
1802 yılında kentte bulunan Ebu Talep Han'ın körfezde bulunan İngiliz

Donanması'nın kumandanının Frenkler aleyhinde gelişecek bir olayda İzmir'in Türk
mahallelerini bombalama yetkisinin bulunduğunu aktarması (Pınar, 1996),
Müslümanların erken dönemlerdeki bu çekincesinin 19. yüzyılda bile geçerli
olduğunu düşündürür.
41

Tournefort, 1718, 374-5

42

Lucas, 1726

43

Aktaran: Ülker, 1994

44

Tollot, 1742

45

Thompson, 1744

46

Pockocke, 1743

47

Gouffier, 1842, 346

48

Sestini, 1789

49

Aktaran: Baykara, 1974

50

Dallaway, 1804,237

51

müstemin: Osmanlı ülkesinde oturmalarına müsaade olunan yabancı devlet tebaası.

Osmanlı devleti ile sulh halinde bulunan ecnebiler (Osmanlıca-Türkçe Sözlük).
52

Örnek olarak İngiliz Levant Şirketi'nin en üst düzey yetkilisinin, Osmanlı yetkililer

önünde kentteki İngiliz tacirleri temsil etmesi için şirket tarafından atanan bir
konsolos olması verilebilir (Frangakis-Syrett, 2006). Bu konsolosun ve konsolosluk
görevlilerinin maaşı Levant Şirketi tarafından ödenmektedir. Aynı şekilde 1700'lerde
Fransız konsolosunun maaşını da Marsilya Ticaret Odası ödemektedir (Gürsoy,
1993).
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53

İlk kapitülasyonlar 1569 yılında Fransızlara verilmiştir. Bunu 1580 yılında

İngilizlere verilen aynı mahiyetteki serbest ticaret yapma hakkı takip eder. Sonraki
yüzyıllarda birçok kez bu ayrıcalıklar zaman zaman kapsamları genişletilerek
yenilenmiştir . (Ülker, 1994).
54

Amerikan Devrimi, Yedi Yıl Savaşları, Avusturya Veraset Savaşları, Fransız

Devrimi, Napolyon Savaşları gibi gelişmeler ilgili ülkenin Akdeniz ticaretindeki
kontrolünü zayıflatmış, rakiplerinin güçlenmesine neden olmuştur.
55

Bu yönde bir kanıt bulunmamakla birlikte Müller-Wiener, 1778 depreminin

enkazlarının da bu bölgeye dökülmüş olabileceğini tahmin eder (Müller-Wiener,
1982).
56

Tarih içinde Frenk Caddesi'ni Türkler Mahmudiye, Teşrifiye, Sultaniye, yabancılar

ise Rue des Verreries, Rue Franque, Rue Trassa gibi isimlerle adlandırmışlardır
(Beyru, 2011).
57

Karşılaştırınız: Şekil 3.4 - Şekil 3.17

58

Kiepert, 1853, 119-145

59

Maccas, 1919

60

Hobhouse, 1813

61

Kiepert, 1853, 119-145

62

Beaufort, 1818

63

Tancoigne, 2003, 26

64

Turner, 1820, 139

65

Oikonomos, 2001, 215

66

Jowett, 1822

67

Hartley, 1831

68

Laborde, 1838

69

Frankland, 1829, 268-9

70

Montemont, 1828

71

Texier, 1862

72

Elliott, 1838, 34-5

73

Eyries, 1839

74

Aktaran: Beyru, 2000, 50

75

Aktaran: Beyru, 2000, 50
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76

Aktaran: Beyru, 2000, 50

77

Storari, 1857

78

Guinaumont, 1867

79

Aktaran: Beyru, 1973, 27

80

Rolleston, 1856

81

Petermann, 1861

82

Aktaran: Beyru, 1973, 27

83

Blunt, 1878

84

Oikonomos, 2001, 215

85

Aktaran: Beyru, 2000, 53

86

Scherzer, 1880, 48-52

87

Warner, 1893, 377

88

Murray, 1895

89

Aktaran: Atay, 1993, 213

90

Georgiades, 1885. 94

91

Chavet, 1886

92

Cavid, 2010, 377

93

Aktaran: Beyru, 2000, 53

94

Cuinet, 2001

95

Avelot, 1897, 111

96

Atay, 1993, 213

97

Atay, 1993, 213

98

London Times Gazetesi, 16 Kasım 1858

99

Salnamede kişilerin dinleri değil isimleri olduğundan yukarıdaki sayılar Müslüman

ismi taşıyanların Müslüman, diğerlerinin gayrimüslim oldukları kabulüne göre
derlenmiştir. Bu ön kabul nedeniyle rakamlarda az da olsa hata payı
bulunabilir.İsminden gayrimüslim olduğu anlaşılan üyeler: Re'is-i Evvel Gogas
Efendi İsayan, Karabet Efendi Arabyan, Bagos Varonyan Efendi, Karabet Efendi
Zakisyan, Zahariye Gökbaşoğlu, Yorgi Akkaşoğlu, Mösyö Kasbar Bardi, Kostaki
Efendi Haci Yorgi, Hayım Bulako Efendi Melasva, Başkatib Agop Efendi
İstanbulliyan (Cavi, 2010).
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100

Bir karşılaştırma olarak, 1827 tarihli vergi listelerine göre Bursa’da vergi

ödemekle yükümlü olan toplam 4567 kişiden 3829’u (%83,84) Müslüman, 78’i
Yahudi ve 660’ı Ermeni ve Rumlardan oluşmaktadır (Karataş, 2010). Bu rakamlar
İzmir’de gayrimüslimlerin ticaretteki ağırlıklarının, Bursa gibi ticari etkinliklerin
yoğun olduğu kozmopolit kentlere göre çok daha fazla olduğuna dair bir örnektir.
101

Daha önce bahsedilen Mehmed Suphi Efendi'nin yanı sıra, bu istisnaların en

bilinenlerinden birisi 19. yüzyılın sonlarına doğru körfezde deniz ulaşımı için imtiyaz
elde ederek ortağı olduğu Hamidiye Şirketi ile düzenli vapur seferlerini başlatan
Yahya Hayati Efendi'dir (Beyru, 2011). Bir diğer örnek 19. yüzyılda birçok camiyi
yenilediği ve uzun süre sonra çarşı bölgesine yeniden anıtsal bir cami inşa ettirebilen,
çarşıdaki Salebcioğlu Hanı'nın sahibi köklü Salebcioğlu ailesine mensup, "İzmir
eşraf ve muteberan-ı mütehayyızlarından saadetlu" Salebcioğlu Hacı Ahmed
Efendi'dir (Aktepe, 2003).
102

Günümüzde Vasıf Çınar Bulvarı'nın yakınları.

103

Sahilin kuzey kısmının dolmasına dair 3 Temmuz 1834 tarihli bir belgede "Laleli

Cami evkafından Fasulye Çeşmesi civarındaki boyahane önünde kendi kendine dolan
arsanın boyacılara icarı"ndan bahsedilmektedir. (BOA, 29/s/1250, Cevdet Fonu,
Evkaf Alt Fonu, Dosya No:301 Gömlek No:15302)
104

Deprem, yangın ve salgınlar şüphesiz ölümler ve kentten uzaklaşmalar nedeniyle

kentin toplam nüfusunu aşağı çekmekteydi. Ancak belki de daha önemlisi, kentteki
milletlerin bu afetlerden etkilenme oranları farklı olduğundan afet sonrasında toplam
nüfusun yanı sıra milletlerin birbirlerine göre olan demografik konumları da
değişebiliyordu. Örneğin deprem ve yangınların niteliksiz ve sıkışık Müslüman ve
Yahudi mahallelerinde Rum, Ermeni ve Levanten mahallelerine göre daha yıkıcı
sonuçları ortaya çıkarıyordu. Ama özellikle Müslümanların salgın hastalıklara karşı
"Hastalıkları Allah'tan gelen ve önüne geçilemez bir ceza" olarak görmeleri
nedeniyle önlem almak ve tedavi etmek bağlamında son dönemlere kadar
gayrimüslimlere göre isteksiz olmaları, hatta önlem alan gayrimüslimleri "alaylı bir
küçümseme ile görerek, korkaklık ve dinsizlikle suçlamaları" (Chandler, 1825, 349)
salgınların kent demografisindeki etkilerinin asimetrik ve Müslümanların aleyhine
olmasına yol açıyordu. Örneğin 1837 yılındaki salgında 58.000 Müslüman'dan
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4.000'i (%7) ölürken 8.000 Yahudi'den 297'si (%4), 48.000 Rum'dan 450'si (%1)
6.000 Ermeni'den 54'ü (%0,9) ve 10.000 Katolik'ten sadece 30'u (%0.3) ölmüştü
(Beyru, 1973).
105

Bu büyük felaketten sonra kent Sancak Kale ve hanlarıyla birkaç yıl içerisinde

yeniden inşa edilmiştir (Kütükoğlu, 2001, 518, Goffman, 2000).
106

Bu alandaki ilk anıtsal cami, inşa tarihi net olarak belli olmayan ancak büyük

olasılıkla geç 16. yüzyıl eseri olan Hisar (Yakub Bey) Camisi'dir (Aktepe, 2003;
Baykara, 1974; Gültekin, 1952).
107

Ancak en azından Kemeraltı ve Kestanepazarı camilerinin daha eski tarihli olan

camilerin yerinde yeniden inşa edildiklerini unutmamak gerekir (Aktepe, 2003).
108

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bu yüzyıla ait İzmir camileri ile ilgili bulunan 21

evrakta ismi geçen camiler şunlardır:
Faik PaĢa Camisi (BOA, 1678-9, İbnülemin Fonu, Vakıf Alt Fonu, Dosya No:11
Gömlek No:1295),
Tayyibe Hatun (Hatuniye) Camisi (BOA, 1680-1, İbnülemin Fonu, Vakıf Alt
Fonu, Dosya No:19 Gömlek No:2316),
Kasım PaĢa Camisi (Cumaabad'da) (BOA, 1681-2, İbnülemin Fonu, Vakıf Alt
Fonu, Dosya No:15 Gömlek No:1829),
Bakkalzade (Sultan Süleyman) Camisi (BOA, 1692-3, İbnülemin Fonu, Vakıf Alt
Fonu, Dosya No:24 Gömlek No:2824),
Hacı Mustafa Camisi (BOA, 1698-9, İbnülemin Fonu, Vakıf Alt Fonu, Dosya
No:34 Gömlek No:3969),
Hacı Ġbrahim Camisi (BOA, 1698-9, İbnülemin Fonu, Vakıf Alt Fonu, Dosya
No:29 Gömlek No:3347),
ġeyh Mustafa Efendi Camisi (BOA, 1699-1700, Cevdet Fonu, Evkaf Alt Fonu,
Dosya No:377 Gömlek No:19150),
Niflizade (ġadırvan) Camisi (BOA, 1679-80 İbnülemin Fonu, Vakıf Alt Fonu,
Dosya No:14 Gömlek No:1676)108
109

Katib Çelebi'nin Cihan-numa'sında adlarını andığı camiler şunlardır:

Niflizade (ġadırvan) Camisi, Hacı Hüseyin (BaĢdurak) Camisi. (Çelebi, 1654)
110

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde adlarını andığı camiler şunlardır (Dağlı ve

diğerleri, 2005):
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Bıyıklıoğlu (ġadırvan) Camisi, Hacı Hüseyin (BaĢdurak) Camisi, Ahmed Ağa
(Kestanepazarı) Camisi, Monla Yakub Efendi (Hisar) Camisi, Hacı Yusuf
Camisi, Hacı Mustafa Camisi, Hacı Ġbrahim Camisi, Faik PaĢa Camisi, ġeyh
Mustafa Efendi Camisi, Abdülfettah ÇavuĢ Camisi, Hatuniye Camisi,
Karadağlıade Müfti Mustafa Efendi Camisi, BölükbaĢızade Hacı Mehemmed
Camisi.
111

Evliya Çelebi'nin yorumlarının çözümlenmesi ve belli bir ihtiyatla yaklaşmak

gerektiğine ilişkin görüşler için: Faroqhi, 1999, 199-202; 225-227; Faroqhi,
2004,569; Goffman, 2000, 89,
112

Gezginlerin aktardıkları bilgilerin çözümlenmesi ve belli bir ihtiyatla yaklaşmak

gerektiğine dair bir görüş için: Faroqhi, 1999, 177-209; Beyru, 2000, 17
113

Başdurak Camisi'nin banisi Hacı Hüseyin Ağa'nın camiyi yaptırması hakkında

Gürkaya şu rivayeti aktarmaktadır: "Hacı Hüseyin Ağa bu camiyi inşa ettirmek
isteyince o zamanın müsellimi, caminin bedeli kadar paranın kendisine haraç olarak
verilmesini söylemiş, aksi takdirde boynunun vurulacağını bildirmiştir. H. Hüseyin
Ağa köşküne dönerek eşiyle helalleşmiştir. Ertesi sabah İzmir'in bütün minarelerinde
sela sesleri duyulmuş ve tellallar müsellimin o gece öldüğünü haber vermişlerdir.
Böylece Hüseyin Ağa Başdurak Camisi'ni kendi adına inşa ettirmiştir." (Gültekin,
2004)
114

kifayetsiz: yetersiz (Osmanlıca-Türkçe Sözlük)

115

deruhte etmek: üstüne almak, vazife edinmek (Osmanlıca-Türkçe Sözlük)

116

Katib Çelebi'nin İzmir'in Ulucamisi olarak bahsettiği "Niflizade Camisi"nin

Şadırvan Camisi olduğu kabul edilir (Baykara, 1974, 47, Aktepe, 2003).
117

çok yakın (Osmanlıca-Türkçe Sözlük)

118

Kuş uçuşu olarak, Hisar Cami ile Şadırvan Camisi arası 140 metre, Şadırvan

Camisi ile Kestanepazarı Camisi arası 130 metre, Kestanepazarı Camisi ile Başdurak
Camisi arası 215 metre, Başdurak camisi ile Kemeraltı Camisi arasındaki mesafe 150
metredir.
119

Benzer biçimsel olarak benzer bir genişletme Akarcalı Camisi için de söz

konusudur. Yine Kemeraltı Camisi de olasılıkla birden çok defa son cemaat mahali
harime katılarak genişletilmiş, özgün kare planı uzunlamasına dikdörtgen plana
dönüşmüştür.
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120

Cami üzerindeki levhada bulunan bu iddiayı güçlendirecek bir veriye

rastlanamamıştır.
121

Kıray iç limanın doldurulmasını iki etkene bağlar. Birincisi doğal yollardan bir

miktar dolan liman zaten işlevini yitirmeye başlaması, ikincisi ise merkezi iş
mıntıkasının geriye doğru rahat büyüyememesi, arkadaki zengin ve nüfuzlu
kimselere ait konutların kayarak yerlerini çarşıya bırakmamakta direnmeleridir
(Kıray, 1998). Birinci faktör geçerli gibi görünürken dolan alanın 19. yüzyılın ilk
yarısına kadar yapılaşmamış olması dolgunun çarşının genişleme eğiliminin
baskısıyla oluşturulduğuna dair sava kuşku düşürür. Hatta Atay bu bölgede bir süre
tarım yapıldığını, arpa ekildiğini de iddia eder (Atay, 1993).
122

Büyük olasılıkla Hisar Camisi

123

"İzmir'de Cami-i Atik Mahallesi'nde vaki Ayşe Hanım bnt. Mehmed Paşa, leb-i

deryada binası medrese derununda (iç tarafında, dahilinde) cami-i şerif."VGM.
Fihrist Defteri, no:208, c. 1, 8/2, 160 (Belge 03).
124

Caminin haziresinde bulunan birçok mezar taşından okunabilenler arasında 1222

tarihli ve İzmir Valisi Hacı İsmail Paşa'ya ait bir mezar taşı da bulunmaktadır
(Aktepe, 2003). Ayrıca giriş bölümünde belirtildiği gibi tarikatlara odaklanılarak
yapılacak bir araştırmanın caminin önemini vurgulayacak bilgileri ortaya çıkarması
büyük olasılıktır.
125

Baykara Sarıkışla'nın 1829 yılında inşa edildiğini belirtir (Baykara, 1974), Beyru

ise 1827 yılında yapıldığını iddia eder (Beyru, 2011). Arşivler tarandığında 30 Eylül
1826 tarihli bir belgede "baharda deniz kenarında bir kışla yapılacağı"ndan (BOA,
27/s/1242, Hatt-ı Hümayun Fonu, Dosya No:596 Gömlek No:29225) bahsedilmekte
ve 15 Aralık 1826 tarihli "inşa olunacak kışlanın hesab-ı sahih ve mutedil ile kaça
mal olacağını keşf için İstanbul'dan mühendis ve mimarlardan birinin gönderilmesi
hakkında" (BOA, 15/Ca/1242,

Hatt-ı Hümayun Fonu, Dosya No:336 Gömlek

No:19271/A) bir belge bulunmakla birlikte kışlanın ne zaman bitirildiğine dair bir
belge bulunmamaktadır.
126
127

Günümüzde Bahribaba Parkı'nın kuzeyinde kalan alan.
Kıyının düzensiz hali kaçak ticaret için oldukça elverişli imkanlar sunması

yabancı tacirlerin rıhtımın yapılmasına karşı olmalarının en önemli nedeni idi
(Beyru, 2011).
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128

Bu hattın inşaat 1870'lerde devlet tarafından tamamlanmış, daha sonra tüm

hisselerinin devlet tarafından satın alınmasıyla dağılan şirketin yerine 1893 yılında
hisselerinin büyük bir kısmı devlete ait olan "Smyrna-Cassaba et Prolongement" adlı
bir Fransız şirketine işletme imtiyazı verilmiştir (Beyru, 2011).
129

Karşılaştırma yapmak açısından aktarmak gerekirse, aynı kaynakta 19 Rum, 4

Ermeni, 1 Protestan, 6 Katolik kilisesi ile 11 Havra bulunduğu aktarılmaktadır
(Cavid, 2010).
130

1854-56 tarihli haritada Müslüman yerleşmesinin henüz güneye doğru

yayılmadığı görülmektedir. Bu nedenle o bölgedeki camiler ve doğal olarak
haritadan daha geç tarihli diğer camiler haritada bulunmamaktadır. Bu camilerin yeri
günümüzdeki yerleri bu harita ile çakıştırılarak işaretlenmiştir.
131

BOA Dahiliye Nezareti, Mektubi Kalemi. 01/Ca/1304 (26/Ocak/1887) Dosya No:

1395, Gömlek Sıra no: 36. (Belge 02), BOA Dahiliye Nezareti, Mektubi Kalemi.
26/Ca/1304 (20/Şubat/1887) Dosya No: 1400, Gömlek Sıra no: 86 (Belge 03)
132

BOA Dahiliye Nezareti, Mektubi Kalemi. 26/Ca/1304 (20/Şubat/1887) Dosya No:

1400, Gömlek Sıra no: 86 (Belge 04)
133
134

BOA Yıldız Tasnifi, Evkaf Nezareti Maruzatı, Dosya:2, Gömlek: 55 (Belge 01).
Ödekan İzmir'deki çarşı camilerini, son biçimlerini 19. yüzyılda aldıkları

düşüncesiyle 19. yüzyıl taşrasında yapılan cami tipolojilerini örneklemek için
kullanmakta sakınca görmez.
135

Kemeraltı Camisi'nin bahsedilen kuzey yönüne uzayan tonoz ve kubbelerle örtülü

bölümleri önceleri son cemaat mahali olan mekânların kapatılmasıyla harim
mekânına katılan bölümlerdir. Süreç içinde gelişen bir biçimi özgün bir biçim gibi
sınıflandırmaya örnek olarak sunmak aldatıcı olabilir.
136

Sayın Sedes’in şüphesiz yoğun bir emekle hazırladığı ve bu teze ve yazarına

önemli katkıları olan tezi önemli bilgi ve yorumlar içermekle birlikte konuyla çok
uzaktan ilgili sayısız bilgi ve belgenin bir araya getirilmesi nedeniyle yararlanılması
oldukça güç bir çalışmadır.
137

Hatuniye Camisi'nin alt katında özgün kullanımı bilinmeyen ancak güncel olarak

tuvalet ve depo olarak kullanılan bir mekân bulunmaktadır. Ancak bu mekânın
camiyi fevkani yapmak niyetinden ziyade kütleyi eğime oturtma çabaları sonucu
ortaya çıktığını düşünmek daha doğru olacaktır. Benzer biçimde Esnaf Şeyhi ve
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Asmalımescid camileri de eğime oturabilmek için zemin katta kısmi bir kapalı
mekâna ihtiyaç duymuşlardır. Bu camilerin harimleri küçük boyutlardaki ve her
yönden algılanmayan bu zemin katların üzerinde bulunsa da bu yapılara fevkani
demek doğru olmaz. Yine fevkani denemeyecek ama mekân barındıran bir podyuma
oturan Natırzade Camisi'nin depo benzeri alt katı ticari kullanıma uygun olmamakla
birlikte özgün kullanımı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Fevkani düzendeki
İkiçeşmelik Camisi'nin alt katının özgün kullanımının dükkan ve mektep olduğu
aktarılmaktadır (Aktepe, 2003). Fevkani olarak inşa edilen Eşrefpaşa Camisi’nin alt
katı günümüzde yine ibadet amacıyla kullanılmaktadır.
138

Daha önce bahsedildiği gibi henüz bu savı destekleyecek verilerin yeterli düzeyde

olmamasına rağmen bu teraslamanın daha önceki bir dönemden kalmış olması da
olasıdır. Bu tez geçerli olsa bile bu önemli arsanın cami için ayrılması metin içinde
vurgulanmaya çalışılan yorumu destekler.
139

Bu duruma istisna olabilecek tek iz kaynaklarda nadiren değinilen, 1922 yılındaki

yangından zarar görüp sonrasında tamamen yıkılan ve 17. Yüzyılın ikinci yarısına
tarihlenen Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa (Balık Pazarı) Camisi'dir (Aktepe, 2003).
Hakkında çok az bilgi bulunan caminin mütevazı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.
140

Standart tefrişat olarak kabul edilebilecek müezzin mahfili, minber gibi elemanlar

varlıklarını devam ettirmektedir ancak bu elemanlar yukarıdaki anlatının kastettiği
özelleşmiş mekânlardan farklıdır.
141

Mısır Piramitleri, Athena Parthenos Tapınağı, Roma Forumu, Ayasofya Kilisesi

ve Selimiye gibi birçok anıtsal yapı bu bağlamda değerlendirilebilir.
142

Banileri eşraftan olan 17. yüzyıl çarşı camilerinin özgün biçimlerini korurken

Şadırvan Camisi’nin onlardan ne derece ayrıştığını sorgulamak bugün mümkün
değildir. Diğer camilerin özgün biçimlerinin daha zengin bir repertuara sahip olması
olasılık dahilindedir. Ancak bu camilerin özgün biçimleri kesin olarak bilinmediği
için sadece Şadırvan Camisi örnek olarak alınmıştır. Örneğin Kestanepazarı Camisi
de başka hiç bir camide rastlanmayan merkezi kubbeli ve tonozlu örtüsü ile
alışılmamış yükseklikteki kemerli cephe açıklıklarıyla dikkat çeker ancak cami bu
biçimin 19. yüzyılda almıştır.
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EK 2: Tez Kapsamında İncelenen Camilerin Katalogu
Şadırvan (Bıyıklıoğlu) Camisi

Harim Alanı
Katalog
294,5 m2
No 17-01
İnşa Tarihi
Banisi
1636-7 (Çelebi, 2005, 52) / <1650 (Aktepe, 2003) / 1636- Bıyıklıoğlu Mahmut
7 (Gültekin, 1952)
(Gültekin, 1952)
Konum ve Biçim Özellikleri
Anıtsal çarşı camisi niteliğindeki yapı çarşıda, limanı oluşturan kıyı hattına yakın, iç
limanın kuzeyine doğru bir alanda, yoğun ticari faaliyetin kesilmemesi ve camiye gelir
getirmesi amacıyla fevkani olarak inşa edilmiştir. Caminin önündeki küçük meydanda
yer alan şadırvanının üstüne erken dönemde bir kütüphane eklenmiştir. Caminin özgün
girişinin kuzey tarafındaki meydandan olduğu ancak daha sonra güneybatı tarafındaki
L şeklindeki merdivenlerin bu girişin yerini aldığı düşünülür (Ungan1968; Aktepe,
2003). Buradan harim mekanını iki yönden saran son cemaat mahali ile sonradan
eklenen kütüphane kütlesinin arasına çıkılır. 11 aynalı çapraz tonoz ve özgün giriş
kapısını vurgulayan bir kubbeyle örtülü olan son cemaat mahalinin bozuk geometrisi
harimin muntazam geometrisi ile uyumsuzdur. Bu durum olasılıkla yapının güneybatı
ve kuzeybatı tarafındaki yol-meydan doğrultularından kaynaklanmaktadır, zira benzer
bir kısıtlılığa sahip olmayan son cemaat mahalinin batı duvarı harimin batı duvarına
paraleldir. Harim mekanının ana kapısı kuzeybatı cephesinde olmakla birlikte güncel
yaklaşımın güneybatı yönünden olması nedeniyle buradaki olasılıkla pencereden
dönüştürülmüş kapı daha yoğun olarak kullanılır. Yapının 19 m. x 15,50 m.
boyutundaki harimi, merkezi olmayan, tromplu bir ana kubbe, dört köşe kubbesi ve
tonozlarla örtülür. Ana kubbe, 8'i bağımsız, 4'ü duvara ilişik 12 ayağın oluşturduğu
sistem tarafından taşınır. Harim mekanı, alçak sütunlar ve kemerlerle taşınan, ana
kubbenin izdüşümü olan mekanı çevreleyen ve bugün kadınlar mahfili olarak
kullanılan U biçiminde bir galeri katına sahiptir.

Kentsel Konum

1854-6 Storari Haritası

Güncel Halihazır

Plan
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Resim: Şadırvan Camisi güney cephesi

Resim: Şadırvan Camisi kıble duvarı
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Şeyh (Mustafa Efendi) (Tezveren Dede) Camisi
İnşa Tarihi
17. Yüzyılın ilk yarısı (Aktepe, 2003)

Harim Alanı
Katalog No
92,6 m2
17-02
Banisi
Şeyh Mustafa Efendi (Aktepe,
2003)

Konum ve Biçim Özellikleri
Cami limandan başlayıp çarşı bölgesinden geçerek konut bölgesinin içine doğru devam
eden Anafartalar aksının güneydoğusunda, Müslümanların erken dönemlerde
yerleştikleri bölgededir. Konut dokusunun içinde yer alan caminin arsası aralarında
yaklaşık 2 metre kot farkı bulunan iki sokağın arasında yer alır. Bu kot farkı nedeniyle
harim mekanına ulaşmak için yapının önündeki sokaktan merdivenlerle önce 1,5 metre
yüksekteki terasa, daha sonra yine merdivenlerle yarım metre yüksekteki son cemaat
mahaline çıkmak gerekir. Caminin özgün harim mekanı, iç ölçüleri 9,8 m. x 9,5 m.
olan, kareye yakın bir dikdörtgendir. Sonradan doğramayla kapatılan 5 açıklıklı son
cemaat mahalinin eliptik ayakları ve kübik sütun başlıkları bu mekanın da
yenilendiğini düşündürür. Sade ve düz tavanlı harim mekanının iç cepheleri aynı
dönemdeki camilerde sıklıkla rastlanılan biçimde üç parçalı olarak düzenlenmiştir.
Mihrap duvarının açıklıklarındaki asimetri bu duvarın esaslı bir onarım ya da yenileme
geçirdiğini düşündürür. Harim mekanına sonradan, mekana düşen 2 silindirik ahşap
dikme ve duvarlara yapışık 2 dikdörtgen kesitli ahşap dikme tarafından taşınan, giriş
kapısının solundaki merdivenlerle ulaşılan bir kadınlar mahfili eklenmiştir.

Kentsel Konum

1854-6 Storari Haritası

Güncel Halihazır

Plan
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Resim: Şeyh Camisi giriş cephesi

227

Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi
İnşa Tarihi
1651-2(Çelebi, 2005) (Aktepe, 2003) (Gültekin,
1952)

Harim Alanı
Katalog No
130 m2
17-03
Banisi
Hacı Hüseyin Efendi (Çelebi,
2005) (Aktepe, 2003)

Konum ve Biçim Özellikleri
Cami 17. yüzyıl çarşısında, limanı oluşturan kıyı hattına yakın, iç limanın güneyine
doğru bir alanda inşa edilmiştir. Yapı yoğun ticaret faaliyetlerine sahne olan bir alanda
yapıldığı için dükkanlardan oluşan ve yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, biçimini
oturduğu adanın geometrisinden alan bir bazanın üzerine inşa edilmiştir. Yapı,
kuzeydoğu tarafında, ortasında şadırvan bulunan bir meydana komşudur. Caminin
harim mekanı bir kenarı yaklaşık 11,5 metre olan kare bir forma sahiptir. Giriş
yönünde iki yanı kubbeli, ortası ise aynalı tonozlu bir son cemaat mahali vardır. Giriş
cephesi hariç diğer üç cephede yer alan ve mihrap seviyesinin üstündeki hattaki dik,
eliptik pencereler dikkat çekicidir. Bu hattın hemen üstünde yer alan ve kasnağı taşıyan
kemer alınlıklarının ve trompların içinde ikişer pencere yer alır. Cami gerek boyutları
gerekse cephelerinde yer alan mimari elemanlarıyla anıtsal niteliktedir. Yapının
içerden sadece birinin algılandığı üst üste iki kasnağın üstüne oturtulması çarşı
kotundan oldukça yüksek görünmesini sağlar. Yapı duvarların az açıklıklı olması
dolayısıyla çarşı kotundan bakıldığında ağır ve masif bir etki verir.

1854-6 Storari Haritası

Kentsel Konum

Güncel Halihazır

Plan
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Resim: Başdurak Camisi çarşıdan görünüş
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Hatuniye Camisi

Harim Alanı
64 m2 (Özgün)

İnşa Tarihi
<1670 (Çelebi, 2005) / 1600<x<1670 (Aktepe, 2003)
/1737-8 (Gültekin, 1952)

Banisi
Yusuf Çzvuş-zade Ahmed
Ağa'nın Annesi (Aktepe,
2003)

Katalog
No
17-04

Konum ve Biçim Özellikleri
Yapı inşa edildiği dönemde Türk yerleşmesinin konut bölgesinin kuzey sınırına yakın
bir konumda, çarşı bölgesinden konut bölgesine doğru uzayan önemli bir aksın
(Anafartalar Caddesi) üzerinde inşa edilmiştir. Yapının avlusunda sonradan yıkılan bir
medresenin de olduğu bilinmektedir (Aktepe, 2003). Caminin harim mekanı, bir kenarı
8 metre olan olan bir karenin tek kubbeyle örtülmesinden oluşur. Batı yönündeki
mekan yapıya sonradan eklenmiş ve özgün harim mekanıyla ilişki kurulabilmesi için
özgün mekanın batı duvarındaki taşıyıcı kemerin içi yıkılmıştır. Özgün durumundaki
son cemaat mahali olasılıkla yıkılıp yerine beş kubbeli yeni son cemaat mahali inşa
edilmiştir. Özgün yapı tek kubbeli olarak inşa edilmiştir. Beden duvarlarının içinde
kalan 4 kemer ve pandantiflere oturan kubbe kasnağı normalden yüksek ve
pencerelidir. Bu nedenle kubbe iç mekandan olduğundan yüksek algılanır. Özgün
yapının doğu cephesinde iki seviyede ikişer tane pencere bulunmaktadır. Genişletme
sürecinde yıkılan batı cephesinin de aynı karakterde olması olasıdır. Mihrap duvarında
ise alt seviyede mihrap nişinin iki yanında, üst seviyede ise bunların ve mihrabın
üstünde olmak üzere 3 pencere bulunmaktadır.

Kentsel Konum

1854-6 Storari Haritası

Güncel Halihazır

Plan
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Resim: Hatuniye Camisi giriş cephesi

Resim: Hatuniye Camisi kıble duvarı
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Kestanepazarı (Kızıl İbrahim) (Ahmed Ağa) Camisi

Harim Alanı
324 m2

İnşa Tarihi
1667-8 (Çelebi, 2005) / 1667-8 (Aktepe, 2003) / 166970 (Gültekin, 1952)

Banisi
Baruthane-i Amire Nazırı
Eminzade Hacı Ahmed Ağa
(Aktepe, 2003) / Eminzade
Hacı Ahmet Ağa (Gültekin,
1952)

Katalog
No
17-05

Konum ve Biçim Özellikleri
Anıtsal çarşı camisi niteliğindeki yapı çarşıda, limanı oluşturan kıyı hattına yakın, iç
limanın ortasına doğru bir alanda inşa edilmiştir. Evliya Çelebi, caminin sağında ve
solunda kalan alanın deniz doldurularak kazanıldığı ve bunun minarenin yer seçiminde
göz önünde bulundurulduğu aktarır (Dağlı ve diğerleri, 2005). Yapı yoğun ticaret
faaliyetlerine sahne olan bir alanda yapıldığı için dükkanlardan oluşan ve yaklaşık 3
metre yüksekliğinde, biçimini oturduğu adanın geometrisinden alan bir bazanın
üzerine inşa edilmiştir. Caminin harim mekanı bir kenarı yaklaşık 18 metre olan kare
bir forma sahiptir. Ayrıca giriş yönünde üç kubbeli bir son cemaat mahali vardır. Ana
mekanın boyutları nedeniyle bir merkezi kubbenin 4 yönde tonozlar ve köşelerde
küçük kubbelerle genişletilmesiyle üst örtü oluşturulmuş, bu boyutlar ve kurgu sonucu
olarak iç mekanda 4 adet bağımsız sütun yer almıştır. Yatayda 3 bölümden oluşan
doğu ve batı cephesinde kemerli ve dairesel üst üste iki açıklığın yer aldığı iki
bölümün ortasında silme hizasını aşarak dikkat çekici bir şekilde yükselen kemerli orta
bölüm, formu ve dolu-boş oranlarıyla dikkat çekicidir.

Kentsel Konum

1854-6 Storari Haritası

Güncel Halihazır

Plan
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Resim: Kestanepazarı Camisi çarşıdan görünüş
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Kemeraltı (Ahmed Ağa) Camisi

Harim Alanı
115,5 m2

İnşa Tarihi
<1671 (Aktepe, 2003) / 1672-3 (Gültekin, 1952)

Banisi
Yusuf Çavuş-zade Ahmet Ağa
(Aktepe, 2003) (Gültekin, 1952)

Katalog
No
17-06

Konum ve Biçim Özellikleri
Cami, 17. yüzyıl çarşısında, limanı oluşturan kıyı hattına yakın, iç limanın güneyine
doğru bir alanda, aynı yerde bulunan fevkani bir caminin yerine (Aktepe, 2003) inşa
edilmiştir. Anafartalar aksının Kemeraltı bölgesinde kalan kısmında, yani eski rıhtımda
fevkani olmayan tek cami olan Kemeraltı Camisi bununla bağlantılı olarak, diğerlerine
kıyasla daha büyük bir avluya sahiptir. Caminin özgün halinin tek kubbeyle örtülen,
bir kenarı yaklaşık 11 metre olan kare plandan oluşan harim kısmı ve bunun önündeki
3 bölümlü son cemaat mahalinden ibaret olması büyük olasılıktır. Mevcut giriş
kapısından hemen sonra gelen ayakların alışılmışın dışında, silindirik, yukarı doğru
daralan iki kademeli biçimde olmaları bu revizyonun gerektirdiği güçlendirmelere
bağlı olmalıdır. Kubbe, duvarlardan çıkma yapan 8 dairesel payenin taşıdığı kemerlere
ve köşe tromplarına basan, 8 pencereli bir hatıla oturur. Bu kemerlerin ve trompların
içinde de pencereler mevcuttur. Caminin mevcut giriş kapısının önündeki ilk koridorun
üstünde sağ taraftan çıkılan ve sonradan eklenen kadınlar mahfili bulunur.

Kentsel Konum

1854-6 Storari Haritası

Güncel Halihazır

Plan
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Resim: Kemeraltı Camisi çarşıdan görünüş

Resim: Kemeraltı Camisi kıble duvarı
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Ali Ağa Camisi

Harim Alanı
89,5 m2

İnşa Tarihi
1672-3 (Aktepe, 2003, 47) (Gültekin, 1952, 55)

Banisi
Geduslu (Gedizli) Ali Ağa
(Aktepe, 2003, 48) (Gültekin,
1952, 55)

Katalog
No
17-07

Konum ve Biçim Özellikleri
Müslüman yerleşiminin güney tarafında konumlanan cami, dik bir yamaçtan, büyük,
payandalı istinat duvarlarıyla kazanılmış 3 kademeli teraslı bir arsada inşa edilmiştir.
Yapının güney tarafında büyük bir haziresi mevcuttur. Caminin harim mekanı bir
kenarı yaklaşık 9,5 metre olan kare bir forma sahiptir. Sekizgen ahşap dikmelere
oturan ahşap konstrüksiyonlu, düz tavanlı ve yapının kuzeybatı ve güney cephesini L
şeklinde saran bir son cemaat mahaline sahiptir. Ayrıca dışarıdan ulaşılan bir kadınlar
mahfili vardır. Kubbe dört duvara oturan, köşelerde sivri kemerli tromplara,
duvarlardaysa duvar içinde kalan kemerlere oturur. Caminin ana kütlesinin oturduğu
terasın sokak kotundan yüksekliği yapının sokaktan algısını güçlendirir. Yapı L
biçimindeki son cemaat mahallinin dışında oldukça rasyonel bir kurguya sahiptir.
Ancak kubbenin oturduğu kemerlerin sivri kemer olması bu bağlamda diğer
camilerden ayrılmasına neden olur. Yapının iç mekandan algılanmayan ancak
dışarıdan iki kademeli olduğu görülen kubbe kasnağı da bu durumundan dolayı dikkat
çekicidir.

Kentsel Konum

1854-6 Storari Haritası

Güncel Halihazır

Plan
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Resim: Aliağa Camisi giriş cephesi

Resim: Aliağa Camisi kıble duvarı
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Yalı (Konak) Camisi

Harim Alanı
61 m2

İnşa Tarihi
18. Yüzyıl (Aktepe, 2003) 1754-55 (Gültekin,
1952)

Banisi
Ayşe Hanım (Aktepe, 2003)
Mehmed Paşa Kızı İngiliz Ayşe
Hanım (Gültekin, 1952)

Katalog
No
18-01

Konum ve Biçim Özellikleri
Yapı 18. yüzyılda tamamen dolan iç limanın güney kıyısına yakın bir konumda inşa
edilmiştir. Hem inşa edildiği dönemde hem de günümüzde ticari ve idari işlevler
yüklenmiş yapılarla çevrili bir alanda bulunan caminin bir medresenin ibadet mekanı
olarak yapıldığı bilinmekte ancak medreseye dair bilgi bulunmamaktadır. Günümüzde
caminin bir avlusu ya da son cemaat mekanı bulunmamakta, dolayısıyla doğrudan
sekizgen harim mekanına girilmektedir. Taş-tuğla malzemelerinden almaşık olarak ve
düzgün sıralarla oluşturulan duvarlar sıvanmamıştır. Minarenin, mihrabın ve giriş
kapısının olduğu cephelerin dışındaki beş cephe çinilerle bezenmiş bir çerçevenin
içinde açılan kaş kemerli pencerelere sahiptir. Pencere açıklıkları dikdörtgen olup
kemerin içi doldurulup çinilerle bezenmiştir. Mihrap nişi cephede kendini sade ,
çokgen ve yarım kubbeli bir çıkıntıyla belli eder. Giriş kapısının olduğu cephede
kapının vurgusunu arttıracak biçimde mermer çerçeveli dikdörtgen bir portal yer alır.
Eski fotoğraflarla karşılaştırıldığında minaresinin özgün olmadığı anlaşılır. Caminin
içi, sade sekizgen bir mekandır. 5 köşeli mihrap nişinin çevresi giriş kapısındakine
portale benzer motiflerle bezenmiştir. Sekizgenin her bir kenarını vurgulayan kaş
kemer biçimindeki kemerlerle kubbe eğiminin başladığı bölge arasında kalan kalem
işleri en önemli bezemelerdir.

Kentsel Konum

1854-6 Storari Haritası

Güncel Halihazır

Plan
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Resim: Yalı Camisi

239

Harim Alanı: 56,6 m2

Damlacık Camisi (Kılcı Mescidi)
İnşa Tarihi
18. Yüzyıl Başı (Aktepe, 2003) 1911-2
(Gültekin, 1952)

Katalog No
18-02

Banisi
Kılcızade Ailesi ile ilişkil olması
büyük olasılık (Aktepe, 2003)

Konum ve Biçim Özellikleri
Damlacık Camisi konut dokusu ile çevrelenmiş eğimli bir köşe arsada yer alır. Yapı
arsanın küçüklüğü ve zorlayıcı topografyası nedeniyle olağandışı bir biçim ve
kullanıma sahiptir. Caminin zorunlu olarak kuzeybatı yönüne bakan ana girişine
avlunun girişi bulunan güneydoğudaki üst sokaktan ulaşmak mümkün değildir. Bu
nedenle sokaktan avluya girildikten sonra kütlenin yanına eklenmiş bir merdivenle son
cemaat mahaline girilir. Ana giriş portikosuna da ancak buradan ya da yan sokağa
açılan kapıdan girilerek erişilebilinir. Damlacık Camisi'nin giriş aldığı yoldan algısı
fazla dikkat çekici olmamakla birlikte köşe konumu ve eğimde yükselmesiyle güney
ve batı tarafındaki sokaklardan anıtsal bir algıya sahiptir. Özellikle çarşıya doğru bakan
bu cephe geniş son cemaat mahali açıklıkları ve çatı hizasındaki bezemeli pedimenti
yapıyı genellikle sade cepheli olan diğer mahalle camilerinden farklılaştırır.
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Resim: Damlacık Camisi alt yoldan görünüş

Resim: Damlacık Camisi üst yoldan görünüş
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Odunkapı Camisi

Harim Alanı
Katalog No
57,3 m2
18-03
Banisi
Odunkapılı-zade Baş ağalardan
Hacı Mehmed Ağa (Aktepe, 2003)

İnşa Tarihi
18. Yüzyıl Ortası (Aktepe, 2003)
Konum ve Biçim Özellikleri

Müslümanların 19. yüzyıldaki yayılma alanı olan güney bölgesinde bulunan cami
eğimli eski yerleşimden Değirmendağı'na doğru giden sokağa iki ara sokağın kesiştiği
bir köşe parselde yer alır. Cami, sonradan yenilenen minaresi olmasa, çevresindeki
konut dokusundan farksız kütle ve cephe özellikleri nedeniyle güçlükle fark edilir.
Caminin bulunduğu parsel ana yola kıble yönünden açıldığı için harime girmek için
kütleyi kuzey yönünden dolaşmak gerekir. Sokak kapısından girdikten sonraki terasta
abdest alma yerleri bulunur. Günümüzde büyük oranda özgünlüğünü kaybetmiş olan
son cemaat mahalline alışılmadık biçimde yan taraftan girilir. Ahşap konstrüksiyonlu
kiremit çatıyla örtülen harim mekanı oldukça sadedir.
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Esnaf Şeyhi Camisi

Harim Alanı
57,8 m2
Banisi
Bilinmiyor

İnşa Tarihi
<1736 (Aktepe, 2003)

Katalog No
18-04

Konum ve Biçim Özellikleri
Müslüman Mahallesi'nin güney tarafında, çarşıya yakın konumda, köşe parselde
bulunmaktadır. Caminin bir çok onarımdan geçtiği ve özgünlüğünü büyük oranda
yitirdiği anlaşılmaktadır. Sokaktan kemerli bir kapıyla caminin ön avlusuna girilir.
Tam karşıda, yaklaşık 1 metre aşağıdaki terasta caminin haziresi bulunmaktadır.
Avlunun solundan sonradan eklendiği ya da yenilendiği belli olan betonarme son
cemaat mahaline girilir. İç mekan kareye yakın bir formda, yaklaşık 60 metrekare
büyüklüğündedir. Dışarıdan kiremitle kaplanmış olan kubbeye tromplarla geçilmiştir.
Sağır mihrap duvarında sadece mihrabın üzerinde küçük bir pencere bulunur. Hazireye
bakan güneybatı cephesi alt kotta üç pencere, üst kotta ise ortada tek pencere ile en çok
açıklığın bulunduğu yüzeydir. Giriş duvarında giriş kapısının iki tarafında birer
pencere bulunur. Sokağa bakan kuzeydoğu duvarında ise ortada tek bir pencere
bulunmaktadır. İç mekanda ayrıca dışarıdan ulaşılan ve ahşap dikmelerle taşınan bir
kadınlar mahfili bulunmaktadır.
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Resim: Esnaf Şeyhi Camisi kıble duvarı
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Natırzade Camisi
İnşa Tarihi
18. Yüzyıl İkinci Yarısı (Aktepe, 2003, 77)
1874-5 (Gültekin, 1952)

Harim Alanı
85,4 m2
Banisi
Bilinmiyor

Katalog No
18-05

Konum ve Biçim Özellikleri
Yapı 18. yüzyıl kent dokusunun ticaret ve barınma işlevlerinin birarada bulunduğu
merkez çeperinde kalan bölgede yer alır. Günümüzde İkiçeşmelik Caddesi'ne bitişik
bulunmasına karşın kot farkından dolayı yapının avlusuna alt sokaktan girilmektedir.
Son cemaat mahali bulunmayan camiye avludan yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir
merdiven çıkılarak ulaşılır. Ana kütleye şu an imam ve eğitim odası olarak kullanılan
ikinci bir kütle eklenmiştir. Harime güneybatı cephesinden girilir. Yaklaşık 9 m. x 9m.
ölçülerindeki iç mekanda fazla bir bezemeye rastlanmaz. İç cephelerde genelde üçlü
düzen hakimdir. Mihrap duvarındaki mihrap nişi ile pencere açıklıklarının
dizilimindeki asimetri bu duvarda önemli bir onarımın olduğunu düşündürür.
Kuzeybatı cephesindeki bir pencere olasılıkla ahşap dikmelerle taşınan kadınlar
mahfiline çıkış sağlamak için kapatılmıştır. Yapının örtü sistemi içerden düz ahşap
kaplamalı düz tavanlı olarak algılanan kırma çatıdır. Yapının avlu kotunda depo olarak
kullanılan bir yarım kat bulunmakta, Eşrefpaşa Caddesi tarafındaki istinat duvarı ile
cami arasında kalan alanda da hazire bulunmaktadır.
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İkiçeşmelik (Kurt Mehmed Paşa) Camisi
İnşa Tarihi
18. Yüzyıl Başı (Aktepe, 2003)

Harim Alanı
Katalog No
176,5 m2
18-06
Banisi
Kurd Mehmed Paşa (Aktepe,
2003)

Konum ve Biçim Özellikleri
İkiçeşmelik Camisi bugün Eşrefpaşa Caddesi olarak anılan, Osmanlı döneminde kentin
Güney kapısına yönelen aksın kenarında bulunmaktadır. Fevkani biçimdeki caminin
ana giriş kapısı doğrudan bu aksa değil, bu aksa açılan yan sokaktadır. Cami
bulunduğu parselin batısına yerleşmiş, doğu kısmında ise küçük bir bahçe ve
müştemilatların bulunduğu küçük bir avlu bırakılmıştır. Olasılıkla bulunduğu parselin
getirdiği zorunluluklara göre biçimlenen caminin cepheleri Neoklasik denebilecek
pencere söveleri ve frizlerle zenginleştirilmiştir. Harim kısmının kubbeli üst örtüsü ile
son cemaat mahalinin çatısı dışarıdan bakıldığında birbirinden ayrılması mümkün
olmayan, bütüncül ve kiremit kaplamalı bir kırma çatıyla birleştirilmiştir. Caminin
minaresi kütlenin kuzey köşesinde, giriş kapısının yanında yükselir. Bezemeli sövelere
ve yarım daire biçimindeki bir alınlığa sahip olan giriş kapısından girildikten sonra
doğrudan üst kata yönelen ve üst kattaki son cemaat mahalini ikiye bölen
merdivenlerle karşılaşılır. Alışılmadık geometrili son cemaat mahalinin kuzey
uçlarında iki adet oda yer alır. Caminin harimi ise yaklaşık 14 metreye 15 metre
boyutlarındaki kareye yakın kubbeli bir mekandan oluşmaktadır. Bu mekana düşen
daire ve kare kesitli 10 ahşap dikme kubbe'nin taşınmasına yardımcı olurken aynı
zamanda sınırlarını da belirler. Bu kurgu İzmir Camileri'nde başka bir örneği yoktur.
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Resim: İkiçeşmelik Camisi batı cephesi
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Hacı Veli (Mumyakmaz) Camisi
İnşa Tarihi
İlk İnşa: 18. Yüzyıl Başı Müceddeden: 1730
(Aktepe, 2003)

Harim Alanı
71,8 m2
Banisi
Bilinmiyor

Katalog No
18-07

Konum ve Biçim Özellikleri
Cami Osmanlı İzmir’inin merkez çeperinde, günümüz Anafartalar Caddesi üzerinde
bulunmaktadır. Parselin darlığı nedeniyle çok kısıtlı bir ön avlusundan başka açık
mekana sahip değildir. Bu dar alandan, üç açıklıklı ve sonradan kapatılmış son cemaat
mahaline girilir. Yapının tek kubbeyle örtülmüş hariminin önemli dan geçtiği ve
özgünlüğünü büyük oranda yitirdiği anlaşılmaktadır. En azından üst örtünün yeniden
yapıldığı kesindir. Mihrap ve giriş cephesinin alt kotunda pencere-mihrap-pencere ve
pencere-kapı-pencere şeklindeki üçlü düzenler, diğer duvarlarda ise pek sıklıkla
rastlanmayan iki açıklıklı sistem görülmektedir. Harimden çıkılan ve gelişigüzel çelik
taşıyıcılara sahip kadınlar mahfili ise oldukça niteliksizdir.
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Harim Alanı
Katalog No
76 m2
19-01
Banisi
Affan Bey'in Zevcesi Nur-Kamer
Hanım (Aktepe, 2003)

Nur-i Kamer (Kameriye) Camisi
İnşa Tarihi
1891-2 (Aktepe, 2003)
Konum ve Biçim Özellikleri

Değirmendağı'ndaki konut dokusu içinde yer alan Nur-i Kamer Camisi, ana yoldaki bir
köşe parselde bulunmaktadır. Cami parselin güneybatısında inşa edilerek kuzeyde
genişçe bir giriş avlusu ile doğuda müştemilatların bulunduğu küçük bir bahçe
bırakılmıştır. Fevkani denemese de, eğim nedeniyle giriş avlusu ile harimi arasında
yaklaşık 1,5 metre kot farkı bulunan camiye niteliksiz ve sonradan yenilendiği belli
olan bir son cemaat mahalinden girilir. Uzunlamasına bir dikdörtgen formundaki harim
mekanının kuzey tarafında ahşap dikmelerle taşınan kadınlar mahfili bulunur. Tüm
ibadet mekanını içerden düz, ahşap taşıyıcılı, dışarıdansa kiremit kaplamalı kırma çatı
örtmektedir.
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Resim: Nur-i Kamer Camisi

Resim: Nur-i Kamer Camisi kıble duvarı
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Akarcalı Camisi
İnşa Tarihi
İlk olarak 1891-2tarihinde, daha sonra 1908
civarında tevsi'an tekrar yapıldı. (Aktepe, 2003)

Harim Alanı
Katalog No
73+56=129 m2
19-02
Banisi
İzmir'in meşhur zenginlerinden
Akarcalı-zade
Hacı
Mehmed
Efendi (Aktepe, 2003)

Konum ve Biçim Özellikleri
Cami bulunduğu parselin güneybatısına yerleşerek kuzeyinde ve doğusunda geniş
sayılabilecek ve müştemilatları da içeren bir avlu bırakır. Cami gerek bu geniş avlusu
gerekse nitelikli duvar örgüsü ve boyutlarıyla diğer mahalle camilerinden farklılaşır.
Sokaktan yaklaşık 2,5 metre yüksek kottaki bu avluya giriş kapısından hemen sonra
başlayan merdivenlerle çıkılır. Caminin kütle kurgusu, cepheleri ve iç mekanının
alışılmışın dışında özellikler taşıması olasılıkla 1908 civarında yapılan eklemelerin
sonucudur. Tuğla hatıllı, taş-tuğla almaşık sistemle örülmüş duvarları camiye ağır bir
etki katar. Dairesel merdivenlerle avludan yaklaşık 1 metre yükseltilen son cemaat
mahalinin ardından caminin harimine girilir. İç mekan, klasik denebilecek, yaklaşık 8
metreye 10 metre boyutlarındaki bir mekan ve bu mekanın güney tarafına eklenen,
biçimini olasılıkla parselin sınırlarından alan, yaklaşık 5 metreye 12,5 metre
boyutlarındaki ikincil mekandan oluşur.
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Eşrefpaşa Camisi

Harim Alanı
Katalog No
64 m2
19-03
Banisi
Belediye Başkanı Eşref Paşa
(Aktepe, 2003)

İnşa Tarihi
1897 civarı (Aktepe, 2003)
Konum ve Biçim Özellikleri

Eşrefpaşa Camisi çarşı bölgesinden kentin güney çıkışına doğru yönelen ve kent
açısından en önemli akslardan biri olan Eşrefpaşa Caddesi ile Kadifekale eteklerindeki
konut bölgesinden gelen caddenin kesiştiği alanda yer alır. Cenaze namazlarının da
kılındığı, doğu tarafında abdesthane ve müştemilatların, batı tarafında ise kadınlar için
ayrılan ibadet mekanının bulunduğu genişçe bir avluya sahip olan cami fevkani bir
kurguya sahiptir. Alt kat güncel olarak ibadet amaçlı kullanılmaktadır. Caminin asıl
hariminin bulunduğu üst kata simetrik ve eğrisel formdaki iki merdivenle çıkılır. Bu
merdivenlerin kavuştuğu dikdörtgen sahanlıktan önce düz tavanlı son cemaat
mahaline, oradan da harime girilir. Eğrisel pencere alınlıkları ve süslü mihrap nişi ile
geç dönem Barok eğilimlere sahip harim mekanını her duvarda ikişer tane olmak üzere
sekiz ayağa oturan trompların taşıdığı kubbe örter. Cami'nin çağdaşı olan Salebcioğlu
Camisi'ne benzer bir biçimde kurgulanan giriş merdivenleri, ön cephedeki eğrisel çatı
alınlığı ve açıklıkların eğrisel alınlıkları ona da Salebcioğlu Camisi'nde olduğu gibi
Barok bir hava verir.
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Salebcioğlu Camisi

Harim Alanı
Katalog No
169 m2
19-04
Banisi
Salebcizade Hacı Ahmed Efendi
bn. Hacı Mehmed Ağa bn. Hasan
(Aktepe, 2003)

İnşa Tarihi
1893-1902 (Aktepe, 2003)

Konum ve Biçim Özellikleri
Salebcioğlu Camisi Çarşı alanının çeperinde sayılabilecek bir konumda fevkani olarak
inşa edilmiştir. Cami, günümüzde Salebcioğlu İşhanı'nın bulunduğu yerde, 19.
yüzyılda Salebcizadeler'e ait olduğu bilinen Salebcioğlu Hanı'nın kuzeyinde, aynı aile
tarafından inşa edilmiştir. Yapının özgün ön avlusunun biçim ve boyutları
bilinmemekle birlikte günümüzde hala bahçe olarak kullanılan doğu tarafındaki alan
bile caminin ciddi bir açık mekana sahip olduğuna dair bir ipucudur. Zemin katı eğitim
amaçlı kullanılan caminin giriş katına 19. yüzyıl sonlarında İzmir'de yaygınlaşan
eğrisel, simetrik ve ön cepheyi ortalayan iki merdivenle çıkılır. Harim kütlesi oturduğu
bazadan daha küçük olduğundan iki yanında ve önünde cemaatin toplanabileceği
boşluklar bırakır. Yapının son cemaat mahali, kapalı mekan olarak inşa edilen nadir
örneklerden biridir. Bu mekanın üstünde kadınlar mahfili bulunur. Harim mekanı hepsi
beden duvarlarının içinde olan ve kıble duvarı hariç diğer üç duvardan altısı bir miktar
taşan 8 ayağa oturan kubbeyle örtülür. Tüm cephelerde alışıldık üçlü sistem devam
etmektedir. Ön cephedeki orta aksa olan vurgu, eğrisel pencere korkulukları ve
pedimentler ile normalden yüksek kubbe yapıya Barok bir karakter vermekte,
Eşrefpaşa Camisi ile birlikte kentteki bu üsluptaki en önemli örneği oluşturmaktadır.
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Dolaplıkuyu Camisi

Harim Alanı
Katalog No
52,5 m2
19-05
Banisi
Hacı Ömer Lütfi (Aktepe, 2003)

İnşa Tarihi
1888-9 (Aktepe, 2003)
Konum ve Biçim Özellikleri

Kadifekale'deki konut dokusunun içinde yer alan Dolaplıkuyu Camisi niteliksiz onarım
ve eklemelerin yanı sıra bakımsızlık nedeniyle özgün karakterini oldukça yitirmiştir.
Bununla birlikte yapının kısıtlı ve eğimli bir parselde yapıldığı, buna bağlı olarak çok
küçük bir avluyla yetinmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Avluya sonradan inşa
edilen konut ve müştemilatlar nedeniyle caminin neredeyse hiç açık mekanı
kalmamıştır. Düz damlı, kubbesiz harimi ile dış cephede oranları ve demir şebekesi
dolayısıyla özgün olduğu anlaşılabilen iki pencere açıklığına dayanılarak yapının
özgün halinin, konut tipolojisinden çok da farklı olmayan bir kütleye sahip olduğu
söylenebilir. Yapıya fevkani demek doğru olmasa bile olasılıkla eğimden dolayı harim
düzeyi üst kota alınması nedeniyle alt kotta özgün kullanımları bilinmeyen mekanlar
oluşmuştur. Yapının iç mekan düzenlemesinin de kütlesi gibi büyük oranda değişim
geçirdiği anlaşılmaktadır. Normalden geniş son cemaat mahaline niteliksiz ve sonradan
eklendiği belli olan merdiven ve kapıdan geçilerek girilir. Kareye yakın harim
mekanının giriş tarafında ahşap konstrüksiyonla oluşturulmuş, giriş kapısı ve
merdiveni son cemaat mahalinin batısında yer alan kadınlar mahfili bulunur.
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Asmalımescid Camisi

Harim Alanı
73 m2
Banisi
Bilinmiyor.

İnşa Tarihi
<1825 (Aktepe, 2003)

Katalog No
19-06

Konum ve Biçim Özellikleri
Asmalımescid Camisi bugün Eşrefpaşa Caddesi olarak anılan, Osmanlı döneminde
kentin Güney kapısına yönelen aksın kenarında bulunmaktadır. Yakınındaki
İkiçeşmelik Camisi gibi bu camide de doğrudan bu aksa değil yan sokağa açılmaktadır.
Arazinin eğiminden dolayı merdivenlerle çıkılan harim mekanına, son cemaat mahali
denemeyecek kadar dar bir sahanlıktan girilir. Abdest alma yerleri de bu sahanlığın
dönerek caminin güney cephesi ile bitişikteki binanın arasında kalan sınırlı alanda yer
alır. Dolayısıyla caminin neredeyse hiç açık, yarıaçık mekanı bulunmamaktadır.
Yapının konut mimarisinden farksız, kırma çatılı kübik kütlesi -sonradan eklenen
niteliksiz minare sayılmazsa- cami olduğuna dair herhangi bir işaret taşımaz. Yaklaşık
7,5 metreye 10 metrelik harim mekanı kubbesiz olarak inşa edilmiştir. Sonradan
eklendiği ya da yenilendiği büyük olasılık olan kadınlar mahfili diğer camilerdeki gibi
asmakat biçiminde giriş cephesi tarafında bulunur.
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EK 3: Belgeler

Belge-01
Kaynak: BOA Yıldız Tasnifi, Evkaf Nezareti Maruzatı, 12/R/1312 (13/Ekim/1894)
Dosya:2, Gömlek Sıra No: 55
Bulunduğu Yer: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi
Özgün Belge:

Tercümesi:
İzmirin Köztepe nam-ı mevkiinde bahçeler arasında müceddeden inşa olunan camii
şerifin ve müştemilatı ile mektep ve karakolhane haritasıdır
1312
Hacı Hasanzade Hacı Mehmed Efendi mahdumları / Ali Bey / Bağçe / Tamir olunan
kule
Camii şerifin resmi musattahı (satıhlandırılmış) / Arsa / Tarik / Bahçe / Tarik / Bahçe
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Belge-02
Kaynak: Dahiliye Nezareti, Mektubi Kalemi. 01/Ca/1304 (26/Ocak/1887) Dosya No:
1395, Gömlek Sıra no: 36
Bulunduğu Yer: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi
Özgün Belge:

Tercümesi:
Muhacirin Komisyonu Riyaseti Celilesine

Evrak numrosu 484

müsevvid-i mühimi

Tesviye-i Tarihi 23 Nisan 304 ali hasan
Umum numarası
Fi 12 Kanun u sani 302
İzmir’in Karşıyakasında inhisar nam mahalde müceddiden teşkil olub Batum
muhacirleri iskan kılınan mamure-i kariyesinde bir camii şerif ile çeşmenin sekiz bin
kuruş ile inşası kabil ise de kudretleri olmadığından tamı tamamen cenab-ı cihan
baniye mensub olarak bu miktar akçanın taraf-ı devlete mer-i muhacirin-i merkume
tarafından istida olunduğuna dair şehriemin-i celilesinden muhdes tezkere leffen
esaslı cevab-ı aliye-i …düstur-u kaleminde .maliye- nezaretin iktizasında hamim-i
aliye, Riyaset penahları derkar buyrulmak babında.
Resul
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Belge-03
Kaynak: Dahiliye Nezareti, Mektubi Kalemi. 26/Ca/1304 (20/Şubat/1887) Dosya
No: 1400, Gömlek Sıra no: 86
Bulunduğu Yer: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi
Özgün Belge:

Tercümesi:
484
İzmir’in Karşıyakasında inhisar nam mahalde müceddiden teşkile bil umum
muhacirlerin iskan kılınan mamure-i kariyesinde bir camii şerif ile bir çeşmenin
tarik-i hükümetle inşası ahaliyi kariye canibinden istida olunması üzere İzmir
mutasarrıfına sebk edilen işara bu kere alınan celilin vakıa kariye-i merkumede bir
camii şerif ile bir de çeşmenin inşası dercine ve cevapta olup fakat ahali tarafından
hükümeti mahalliyeye müracaat vuku bulunduğu gösterilmiş ve muhacirin vekili
Ahmet Ağa muhasebeye müracaatla sekiz bin kuruş ile mezkur cami ve çeşmeyi inşa
ettirebilecekler ise de kudretde olmadığından tam tamına cenabı cihan-ı penahiye
mensub olarak bu miktar akçenin tariki devletten sarfına istirham eylemiş
olmalarına nazaran muketayı malın huzur u aliye-i nezaret penahilerine arz ile
istidan-ı bil husus muhasebe-i idareden ifade kılınmaya muktezasının emir ve ita
buyrulması babında emr-i ferman hazret-i aynen nezaret-i penahilerine arz ile
muhasebe-i idareden ifade kılınmaya mendehül emirindir.
Şehr emini
fi17 kanun-u evvel 302 f31 rebiülevvel 302
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Belge-04
Kaynak: Dahiliye Nezareti, Mektubi Kalemi. 26/Ca/1304 (20/Şubat/1887) Dosya
No: 1400, Gömlek Sıra no: 86
Bulunduğu Yer: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi
Özgün Belge:

Tercümesi:
Şehr-i Emaneti Celilesine
Evrak Numrosu 157
302 şafer 7 304 26
Mufad –ı işar emanet-i penahları malum-u aczi olarak o babda Muhacirin
Komisyonu Riyaset-i Celilesiyle cereyan eden muhabereye şamil tezkere leffen
esaslı cevab-ı aliye-i ihsaneleri …maliye cevabından (maliye ve cevabından
sözcüklerinin üzeri silinmiş ve üstüne : zeyl-i tezkereye muharrer cevap
müsalahasından yazılmış) müsteban olacağı üzere bu gibi mesarifi inşaiyesinin
muhacirin tahsisatından ita ve tesviye olduğu emsali olmayıp (iki sözcük
karalanmış) cami ve mektep ve çeşmelerin müncedidan ahali-i mahalliye mahalli ve
eshab-ı hayratın muavenetiyle ve muhacirin say ve amelleriyle husule gelmekte idü
ki maliye nazaran … ol babda
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EK 4: Tablolar

17. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camileri
Cami
İsmi

Şadırvan (Bıyıklıoğlu) Camisi

Şeyh (Mustafa Efendi)
(Tezveren Dede) Camisi

Başdurak (Hacı
Hüseyin) Camisi

Hatuniye Camisi

Banisi

Bıyıklıoğlu Mahmut (Gültekin,
1952, 56)

Şeyh Mustafa Efendi
(Aktepe, 2003,93)

Hacı Hüseyin Efendi
(Çelebi, 2005, 51)
(Aktepe, 2003, 22)

Yusuf Çavuş-zade Ahmed
Ağa'nın Annesi (Aktepe, 2003,
31-32)

17. Yüzyılın ilk yarısı
(Aktepe, 2003, 93)

1651-2 (Çelebi, 2005,
51) (Aktepe, 2003, 2122) (Gültekin, 1952, 56)

<1670 (Çelebi, 2005, 52)

1636-7 (Çelebi, 2005, 52)

İnşa
Tarihi
Harim
Alanı

<1650 (Aktepe, 2003, 31-32)
1636-7 (Gültekin, 1952, 56)
294,5 m2

1600<x<1670 (Aktepe, 2003,
31-32)
1737-8 (Gültekin, 1952, 58)

92,6 m2

130 m2

64 m2 (Özgün)

Vaziyet
Planı

Özgün
Dokudaki
Yeri

Harim
Planı

Güncel
Fotoğrafı
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Kestanepazarı (Kızıl İbrahim)
(Ahmed Ağa) Camisi
Baruthane-i Amire Nazırı Eminzade
Hacı Ahmed Ağa (Aktepe, 2003, 3738)
Eminzade Hacı Ahmet Ağa (Gültekin,
1952, 56)
1667-8 (Çelebi, 2005, 52)
1667-8 (Aktepe, 2003, 31-32)
1669-70 (Gültekin, 1952, 58)
324 m2

Kemeraltı (Ahmed Ağa)
Camisi

Ali Ağa Camisi

Yusuf Çavuş-zade Ahmet
Ağa (Aktepe, 2003, 33)
(Gültekin, 1952, 55)

Geduslu (Gedizli) Ali Ağa
(Aktepe, 2003, 48) (Gültekin,
1952, 55)

<1671 (Aktepe, 2003, 33)
1672-3 (Gültekin, 1952, 55)

1672-3 (Aktepe, 2003, 47)
(Gültekin, 1952, 55)

115,5 m2

89,5 m2

18. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camileri
Cami İsmi

Damlacık Camisi (Kılcı
Mescidi)

İkiçeşmelik (Kurt Mehmed
Paşa) Camisi

Yalı (Konak) Camisi

Esnaf Şeyhi Camisi

Hacı Veli (Mumyakmaz) Camisi

Odunkapı Camisi

Natırzade Camisi

Banisi

Kılcızade Ailesi ile ilişkili
olma olasılığı yüksek
(Aktepe, 2003, 55)

Kurd Mehmed Paşa (Aktepe,
2003, 69)

Ayşe Hanım (Aktepe, 2003,
43) Mehmed Paşa Kızı İngiliz
Ayşe Hanım (Gültekin, 1952,
55)

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Odunkapılı-zade Baş ağalardan Hacı
Mehmed Ağa (Aktepe, 2003, 79)

Bilinmiyor

İnşa Tarihi

18. Yüzyıl Başı (Aktepe,
2003, 54) 1911-2 (Gültekin,
1952, 55)

18. Yüzyıl Başı (Aktepe, 2003,
69)

18. Yüzyıl (Aktepe, 2003, 43)
1754-55 (Gültekin, 1952, 55)

<1736 (Aktepe, 2003,
56)

İlk İnşa: 18. Yüzyıl Başı
Müceddeden: 1730 (Aktepe, 2003,
65)

18. Yüzyıl Ortası (Aktepe, 2003, 79)

18. Yüzyıl İkinci Yarısı
(Aktepe, 2003, 77) 1874-5
(Gültekin, 1952, 56)

56,6 m2

176,5 m2

61 m2

57,8 m2

71,8 m2

57,3 m2

85,4 m2

Harim
Alanı

Vaziyet
Planı

Özgün
Dokudaki
Yeri

Harim
Planı

Fotoğrafı
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19. Yüzyılda İnşa Edilen İzmir Camileri
Cami İsmi

Banisi

Asmalımescid Camisi

Bilinmiyor

Dolaplıkuyu Camisi

Akarcalı Camisi

Hacı Ömer Lütfi (Aktepe, 2003,
18)

İzmir'in meşhur zenginlerinden
Akarcalı-zade Hacı Mehmed Efendi
(Aktepe, 2003, 46)

Eşrefpaşa Camisi

Salebcioğlu Camisi

Affan Bey'in Zevcesi Nur-Kamer
Hanım (Aktepe, 2003, 73)

Belediye Başkanı Eşref Paşa (Aktepe,
2003, 57)

İzmir eşraf ve muteberan-ı
mütehayyızlarından saadetlu
Salebcizade Hacı Ahmed Efendi bn.
Hacı Mehmed Ağa bn. Hasan (Aktepe,
2003, 83)

1891-2 (Aktepe, 2003, 73)

1897 civarı (Aktepe, 2003, 57)

1893-1902 (Aktepe, 2003, 83-4)

76 m2

64 m2

169 m2

Nur-i Kamer (Kameriye) Camisi

İlk olarak 1891-2tarihinde, daha sonra

İnşa Tarihi

<1825 (Aktepe, 2003, 49)

Harim
Alanı

73 m2

1888-9 (Aktepe, 2003, 18)

1908 civarında tevsi'an tekrar yapıldı.
(Aktepe, 2003, 46)

52,5 m2

73+56=129 m2

Vaziyet
Planı

Özgün
Dokudaki
Yeri

Harim Planı

Güncel
Fotoğrafı
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