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Özet  

Bu çalı�mada Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi ve onun manevi etki 
alanında olu�an mimari eserler incelenmektedir. Bu kapsamda eski bir Osmanlı köyü 
olan Os (günümüzde Turnalı-Araklı) Köyü’nde, usta ya da mimarları belli olmayan, 
ah�ap ve kalemi�i bezemeli bir cami, iki Ta�köprü, bir sukemeri, iki türbe yapısı, iki 
namazgâh çe�mesi ve bir su de�irmeninin tanıtımı ve de�erlendirilmesi yapılmı�tır. 
Sadece, Müderris Hacı hasan Efendi, Hacı Salih Efendi ve Molla �mam Efendi gibi 
yaptıranları belli olan ve geleneksel malzeme ile yapılmı� bu eserler, Türk halk 
sanatı içinde, büyük kentlerdeki örnekler kar�ısında, yerel stilistik özellikler gösteren 
eserler olarak dikkati çekerler. 

Anahtar Kelimeler: Oslu Hoca, köy camileri, Turnalı Köyü, ta�köprü, 
sukemeri, ah�ap bezeme, kalemi�i bezeme.  

 

Abstract  

In this article, the architectural works built under the influence of the Oslu 
Hoca Hacı Hasan Efendi (the medresse teacher) and his mental environment is 
introduced. In Os (today Turnalı), one of the former Ottoman village from 
Araklı/Trabzon are some buildings, unknown building masters. Among of them are 
a mosque, ornamented with wood ornament and painting wall, two stone bridges, a 
water sheet, two tomb, two prayer place (Namazgah) with fountain and a water mill. 
These works, whose founders are Müderris Hacı Hasan Efendi, Hacı Salih Efendi 
and Molla �mam Efendi and built with traditional building material, show more local 
characteristic styles in the Turkish people art than examples in the grand cities.  

Keywords: Oslu Hodja, village mosque, Turnalı Village, stone bridge, 
water sheet, wood ornament, painting wall. 

 

 

Bu çalı�mada, eski Os1 (bugün Turnalı) Köyü’nde (Foto 1, 2, Çizim 1) bulunan ve 
“Oslu Hoca” olarak bilinen, Müderris Hacı Hasan Efendi tarafından sa�lı�ında kendisi ile 
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vefatından sonra talebeleri ve sevenleri tarafından, onun manevi etkisi dâhilinde yaptırılmı� 
olan eserler incelenmektedir.2 

Os Köyü, Trabzon’un Araklı ilçesine ba�lı, bugünkü Araklı-Karadere-Bayburt 
karayoluna 4 km mesafedeki Turnalı Köyü’nün eski adıdır. 1600 nüfuslu köyün, Araklı ilçe 
merkezine uzaklı�ı 24 km, Trabzon il merkezine uzaklı�ı 57 km.dir. Güneyinde 
bulunan Bayburt iline Da�ba�ı yolu üzerinden uzaklı�ı ise 140 km.dir. Yüzölçümü yakla�ık 
olarak 2500 dönüm olan Os (Turnalı) Köyü, Pervane, Kestanelik, Ta�tepe köyleri ile 
kom�udur. 3   

Osmanlı kaynaklarında, Os, o günlerde Sürmene’ye ba�lı bir köy olarak geçer. 
Kelime olarak “os”/“uset” e� anlamlı olup Kafkasya’da Türk kökenli grup olarak ifade 
edilir. Osmanlı Ar�ivlerindeki defterlerden,  Maliyeden Müdevver defteri ile Tapu Kadastro 
Genel Müdürlü�ü Beyan Defteri incelendi�inde, Os (Turnalı) Köyü hakkında, sınırlı da 
olsa,  nüfus ve yapıla�ma ile ilgili bilgilere ula�ılır. Bu bilgilere göre, Os Köyü’nde; 1486 
yılında 41 hane, 5 mücerred (yalnız), 5 bive (dul), 2 de�irmen, 1515-1553 yıllarına ait 
defterlerde kayıt yoktur, 1583 yılında, 19 hane, 1 de�irmen ve toplam 1000 akçelik gelir, 
1878 yılında ki bu tarih Oslu Hocanın 1867 yılındaki ölümünden on bir yıl sonrasına denk 
gelir, 70 haneli bir köy olup bünyesinde 150 nüfus barındırmaktadır.4  

Osmanlı döneminden beri eski bir köy olmasına ra�men Os Köyü, adeta Müderris 
Hacı Hasan Efendi ile özde�le�mi�tir. Mezar ta�ındaki kitabesine göre daha ziyade Kara 
Ahmedzade olarak bilinen Hasan Efendi, Os (Turnalı) Köyü’nde do�mu�, hakkında pek 
çok efsane bulunan, âlim ve aynı zamanda manevi bir ki�iliktir. Babasının 
Sefero�ulları’ndan, annesinin ise Karaahmeto�ulları’ndan oldu�u söylenir. Ancak bu 
konuda ihtilaflar mevcuttur. Do�um tarihi tam olarak bilinmez. Annesinin adı Havva’dır ve 
mezarı Os Köyü’nde bulunmaktadır. Babasının adı ise Hüseyin olup, mezarı Sürmene 
Kastel’de bulunan Hacı Yakupo�ulları mezarlı�ındadır. Babası önce vefat etti�inden Hasan 
Efendi’yi annesi büyütmü�tür. Annesinin de bir müddet sonra koleradan ölmesi üzerine 
yalnız kalan Hasan Efendi, delikanlılık ça�ında, muhtemelen yirmili ya�larda, ilim tahsil 
etmek amacıyla, H.1220 (M.1805)’li yıllarda, Os Köyü’nden ayrılmı�tır. Bu bilgiden 
hareketle, Hasan Efendi’nin H.1200 (M.1786)’lü yılların ba�ında do�mu� olabilece�i kabul 
edilir.5 

                                                                                                                          
1 Çalı�mada eski Os Köyü’nün Osmanlı dönemindeki geni� co�rafi sınırları dikkate alınmı�tır. 
2 Uzun soluklu bu çalı�ma sırasında, kitabelerin okunmasındaki katkılarından dolayı, Sayın Doç. Dr. Ahmet Ali 
BAYHAN ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Dündar AL�KILIÇ’a,  ölçü alımı ve çizim i�lerindeki yardımlarından dolayı 
Sayın Mimar Kenan BA�Ç�ÇEK ve Sayın Ö�rt. Gör.  Sibel TI�CI’ya, ula�ım ve arazi çalı�malarındaki 
yardımlarından dolayı Sayın Resül YAVUZ ve a�abeyim Recep YAVUZ’a ve bize her gitti�imizde içtenlikle 
yardımcı olan köy muhtarı Sayın Hüseyin �ahintürk ile Merkez Mah. Camii din görevlisi Sayın M. Ali Gülay’a 
içtenlikle te�ekkür ederim.   
3 http://www.turnalim.com/hakkinda/ 
4 http://www.turnalim.com/hakkinda/ 
5  Uslu, H. Ziya: Ulemayı �zamdan Fazuletli Oslu Hasan Efendi Havacce Hazretleri, (Basılmamı�) Tanıtım 
Kitapçı�ı, 1992, s. 6. (Yazar, 47 sayfalık bu kitapçıktaki bilgileri, Os’lu Hacı Hasan Efendi’nin büyük o�lu Hanefi 
Efendi’nin torunu, �sa Efendi’nin o�lu Akif Uslu’dan derlemi�tir); Dilek, Zeki: Her Yönüyle Araklı, Trabzon 
1996, s. 192;  Ta�çı, Aydın: Bayburt’ta Türk-�slam Devri Dini Mimari, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı (Yayınlanmamı�) Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1997, s. 66; 
Albayrak, Hüseyin: “Hacı Hasan Efendi”, Trabzonlu Me�hurlar Ansiklopedisi, Ankara 2008, s. 299. 
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Hasan Efendi tahsil hayatına Harput (Elazı�)’ta ba�lamı�, bir müddet sonra 
Erzincan’a geçmi�tir. Buradaki medrese tahsilinden sonra Bayburt’un Hart6 (günümüzde 
Aydıntepe) nahiyesine geçerek, burada Hacı Osman Efendi’den aldı�ı derslerle medrese 
e�itimine devam etmi�tir. �cazetini Hacı Osman Efendi’den aldıktan sonra Bayburt’un 
Balahor7 (günümüzde Ak�ar Beldesi) Köyü’ne yerle�mi�tir.8  Hasan Efendi iki kez 
evlenmi�tir. �lk hanımı Balahor Köyü, Feyzibeylerden Dudu Hanım, di�eri ise Bayburt 
merkezden Makbule Hanım'dır.9 Bu evliliklerden Hasan Efendi’nin altı o�lu dünyaya 
gelmi�tir. O�ullarından bazıları da ilim tahsil ederek, çe�itli yerlerde hocalık (müderrislik) 
yapmı�lardır. Bunlar arasında Ziya Efendi, �stanbul’da talebe iken askere alınmı� ve tabur 
imamı olarak Filistin cephesine gitmi�, ancak geri dönmemi�tir.10 Hacı Hasan Efendi, hac 
ziyaretini yakın arkada�ı Hacı Mahmut Efendi ile birlikte ve muhtemelen, H.1265-1268 
(M.1849-1851) yılları arasında yapmı�tır.11 Bazı ara�tırmalarda, muhtemelen Hac ziyareti 
sırasında, �am, Mekke ve Medine’de astronomi, do�a bilimleri ve �slam hukuku üzerine 
eserler (dersler?) vermi� oldu�u da söylenir.12 

Os Köyü’nde, kendisinin yaptırdı�ı caminin giri� kapısı üzerinde bulunan ve 
Bayburtlu �r�adi tarafından kaleme alınan methiyede, Oslu Hoca’dan, “Müderris Oslu 
Mevlana” �eklinde bahsedilir. Ya�amı boyunca pek çok talebe yeti�tirmi�tir. Bunlar 
arasında en tanınmı� olanları, Hacı Mahmut Efendi, Büyük Salih Efendi, Ali Efendi ve 
�ncesulu Hacı Osman Efendi’dir. Oslu Hacı Hasan Efendi’nin torunu, Yusuf o�lu Hüseyin 
Efendi, 1935 yılına kadar Bayburt müftülü�ü görevinde bulunmu� ve Atatürk’ün iste�i 
üzerine Ankara’ya gitmi� ve orada kendisiyle görü�mü�tür.13 

Dönemin önemli Müderrisleri arasında sayılan Oslu Hacı Hasan Efendi’nin 
çevresindeki �air ve ediplerle de yakın ili�kileri ve saygın bir yeri oldu�u anla�ılmaktadır. 
Nitekim �air Bayburtlu Zihni, “Bayburt” adlı �iirinin dördüncü mısrasında; 

“Bir kılı kırk yarar, Oslu gibi âlim var. 

�lm-i tefsirde hilkat-i razdır Bayburt”14, 

diyerek, Oslu Hacı Hasan Efendi’nin Bayburt için önemine i�aret eder.  

Hacı Hasan Efendi’nin Balahor (Ak�ar) ve Bayburt’ta iki ayrı evi oldu�u söylenir. 
Bunlardan Balahor’daki evi yakın zaman kadar ayakta imi� ve Ermene’li Hacı Mahmut 
Efendi’nin torunu �emsi’nin elinde bulunuyor imi�. Bayburt’taki evi ise kendisinden sonra 
bir müddet müftü Hüseyin Efendi tarafından kullanılmı�, ancak daha sonraları Hasan 
Efendi’nin varisleri tarafından satılmı�tır. Ayrıca yine Bayburt’ta Oslu Hoca Hasan Efendi 

                                                 
6 Günümüzde Bayburt’un Aydıntepe ilçesi olan Hart’ta, Osmanlı döneminde, halk tarafından yapılmı� bir medrese 
bulunuyordu. Medresenin 1898-1903 yılları arasındaki müderrisli�ini, Celal ve Osman Efendiler yapmı� idi. Bkz. 
Yunus Özger: XIX. Yüzyıl Bayburt (Sosyo-Ekonomik, �dari ve Demografik Yapı), �stanbul 2008, s. 398. 
7 Balahor Köyü 1837 yılında 63 haneli bir köy idi. 1876 yılında Bayburt’a ba�lanan köy, tamamı Müslümanlardan 
olu�an 92 haneli bir köy olup, toplam 330 nüfusa sahipti. Korgan Köprüsü de bu köyün sınırlarında bulunuyordu 
ve 19. Yy.da bu köprünün tamiratı ve di�er ihtiyaçları için bir vakıf kurulmu� ve köydeki bir kısım arazinin geliri 
bu vakfa aktarılmı�tır. Bkz. Özger, Yunus: XIX. Yüzyıl Bayburt (Sosyo-Ekonomik, �dari ve Demografik Yapı), 
�stanbul 2008, s. 221, 222.    
8 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 7. 
9 Ta�çı, Aydın: a.g.t., s. 66. 
10 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 7, 8. 
11 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 15. 
12 Ta�çı, Aydın: a.g.t., s. 66; Bayburt �l Turizm Envanteri, 1996, s. 63. 
13 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 10. 
14 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s 34; Sakao�lu, Saim: Bayburtlu Zihni, �stanbul 1988. 
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adına kayıtlı dükkânlar bulundu�u, fakat bunların sonraki yıllarda, yol açma gibi nedenlerle 
yıkıldı�ı bilinmektedir.15 

Ömrü ilim tahsil etmek ve talebe yeti�tirmekle geçen Oslu Hoca Hacı Hasan 
Efendi, H.1284 (M.1867/1868) yılında Balahor (Ak�ar) Köyü’nde ölmü� ve sevenleri 
tarafından aynı yerde yaptırılan türbeye16 defnedilmi�tir (Foto 56-59).  

Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi, yakla�ık 82 yıllık ya�amı sonunda arkasında, 
yeti�tirdi�i pek çok talebe ve altı hayır eseri geni� bir manevi etki alanı bırakmı�tır. Bunlar; 
Os (Turnalı) Köyü Camii, Bifara (Pervane) Köprüsü, eski Da�ba�ı yolu üzerinde bir Irmak 
Köprüsü ile Namazgâhlı bir Çe�me, bir de�irmen ve Bayburt-Balahor (Ak�ar) Köyü’nde bir 
sı�ır e�re�idir.17 

 

Os (Turnalı) Köyü Camii  

Cami, bugünkü Turnalı Köyü’nün ortasında,  hafif düz bir yerde bulunur (Foto 2, 
3, 4). Os’lu Müderris Hacı Hasan Efendi tarafından, H.1257 (M.1842) yılında yaptırıldı�ı 
kabul edilir.18 Harim giri� kapısı üzerinde, Os’lu Hacı Hasan Efendi için, Bayburtlu �air 
�r�adi (1806-1877)’ye ait, dokuz beyitlik bir methiye kitabesi de bu bilgiyi do�rular (Foto 
5). Kelime-i �ahadet ile ba�layan kitabenin tarihi 1257, kâtibi ise �smail Efendi’dir. Metin 
içinde sekizinci beyitte de yine caminin 1257 (M.1842) senesinde imar edildi�i kayıtlıdır. 

Methiyenin metni �u �ekildedir: 
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15 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 10, 13. 
16 Ta�çı, Aydın: a.g.t., s. 66. 
17 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 39. 
18 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 11, 39. 
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Olup kanun evailden�tevarih yazmak adettir. 

Ana bir ta� bina etmek, Hakka yüz yıl ibadettir. 

 

Buna bir sikke-i Hakan, verirse sıdk ile bir kul. 

Gelür bûn gününe kar�u, anı sanma garamettür. 

 

Kamu dillerde maruftur, muhakikler dakikinden. 

Müderris Oslu Mevlana, ana sahip delalettir. 

 

Nasihat eyleyup daim, olubdı �u halka. 

Hüdanın �er-i ahkâmın, idüp tebli� fatanettir. 

 

Cihanın badi kurbudan, sorup anı gelür talip. 

E�er bin belde içinde, bulunursa nedaretdur. 

 

�dup bir camii Kübra, sanasın Mescid-i Aksa. 

Tarikatta Hüdanın ol, büyûtına refakatdur. 

 

Demi�lerdür mükellimler ki, her dilde misldir kim. 

Karıncanın mukaffası, Süleyman’a sadaretdür. 

 

Bu kez sail sual etse, neye tutmu�tu yüz tarih. 

Sene bin iki yüz elli yedisinde imaretdür.  

 

Veli söz gavrine irsin, dokuz beyt ile �r�adi. 

Anı irfan olan anlar, firaz etmek ne hacetdür. 
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Cami, üzerine kuruldu�u arazinin hafif meyilli olması sebebiyle, yakla�ık 2-3 sıra 
halinde, do�al ta�lardan yapılmı� bir subasman duvarı üzerine, düzgün kesmeta� 
malzemeden in�a edilmi�tir. Kare planlı caminin dı�tan 10,07 x 10,45 m ölçülerindeki 
beden duvarlarında, sondaki iki sıra olmak üzere, her üç ta� sırasından sonra, 5 cm 
kalınlı�ında ah�ap hatıllar kullanılmı�tır (Çizim 2).  

Aydınlatma için, güney duvarında mihrabın iki yanında iki, do�u ve batı 
duvarlarında ortada birer dikdörtgen pencere açılmı�tır. Kuzey duvarı yamaca baktı�ı için 
burada pencere yoktur. Burada sa�ır duvarı delen tek �ey, üst kattaki kadınlar mahfiline 
giri�i sa�layan, yuvarlak kemerli kapıdır. Beden duvarların üst kısımlarında ayrıca, güneyde 
iki, do�u ve batıda üçer olmak üzere, küçük mazgal türü pencereler açılmı�tır. Pencere 
kenarlarında, ana malzemeden farklı olarak, mermere yakın kalitede, açık renkli ta� 
malzeme kullanılmı�tır. Düz ah�ap tavanlı bu kare yapı dı�tan geleneksel oluklu kiremitle 
kaplı kırma çatı ile kapatılmı�tır.  

Yapının kuzey kısmı yamaca baktı�ı için bu kısımda son cemaat yerine yer 
verilmemi�tir. Bu sebeple harim kısmına giri�, kuzeybatı kö�eye yakın bir yerden ve mahfil 
altından sa�lanmı�tır. Yuvarlak kemerli kapı açıklı�ı, dı�tan da aynı formda ve daha uzun 
bir kemerle ku�atılıp, iki kemer arasında olu�turulan alınlı�a, Bayburtlu �air �r�adi 
tarafından Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi için yazılmı�, dokuz beyitlik methiye kitabesi 
yerle�tirilmi�tir (Foto 5).  

Kapıyı ku�atan iç ve dı� kemer yüzünde yo�un ta� süsleme mevcuttur. �çtekine 
göre daha geni� olan dı� kemerin yüzü dipte kar�ılık birer küre ya da vazo içinden çıkan S 
�eklindeki plastik hattın karın içleri, ana hatta ba�lanmı�, stilize lale ve benzeri çiçek 
figürleri ile doldurulmu�tur. �çteki kemerin yan yüzleri, kar�ılıklı iki�er panoya ayrılmı� ve 
bunların içleri, vazodan çıkan ve hayat a�acı figürünü hatırlatan, stilize bitki ve çiçek 
desenleri ile doldurulmu�tur. Kilit ta�ı sarkıtılmı� olan kemerin kapı kemerinin yüzü ise, alt 
kısımlarından farklı bezenmi�tir. Kemerin üzengi ve kilit ta�ları üzerinde geometrik desenli 
birer rozete yer verilmi�ken, arada kalan kısımlar, stilize edilmi�, birer dallı, iri lale motifi 
ve basit geometrik desenlerle süslenmi�tir. Açıklık kemerinin hemen dı�ında, Türk üçgenini 
hatırlatır nitelikte, dar bir kemer ile ana kemer vurgulanmı� olup kemer kö�elikleri solda 
geometrik, sa�da ise bitkisel kabartmalarla doldurulmu�tur. (Foto 6, 7). 

Dı� kemerin üzengi hizası ile kapı kemerinin kilit ta�ı arasına, üst kısmında bir sıra 
saç örgüsü, alt kısmında ise, di� frizini hatırlatan, sarkıtlı bir konsolcuk yerle�tirilmi�tir. 
Dı�tan sade üç silmeli bir çerçeveye sahip methiye kitabesi de bu konsol üzerine 
oturtulmu�tur. Kitabenin iki yanında, yine stilize edilmi� birer selvi a�acı, kenarlarda ise 
farklı büyüklükte üç çarkıfelek motifi i�lenmi�tir. 

Güney duvarı üzerindeki ta� mihrap, sa�ında bulunan minber nedeni ile hafif 
do�uya kaydırılmı�tır (Foto 8, 13). A�a�ıdan yukarıya do�ru üç kademe halinde daralan 
mihrap ni�i, içi geometrik desenlerle doldurulmu� sivri kemerli bir ya�makla son bulur. 
Ya�mak kısmının kö�elikleri, Osmanlıca olarak kabartma �eklinde;  
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 “Hamd Lillah kim tamam oldu 

Mihrabı ho� makam 

Halka eyle Niyazi sen .?. 

Kıl müdam 

Hamd ile eyle salavat 

Havzı gu�da içup … 

Bu makamda subh-u �am 

Sana ola makam”,  

bir dua yazısı ile doldurulmu�tur.  

 

Ya�mak kısmının altında ise, sonradan yazılma ihtimali olan iki kalemi�i yazı 
bulunur. Bunlardan üstekinde, “Fevelli vecheke �adral mescid-il haram” ayeti yazılıdır. 
Onun hemen altında ise, bitkisel desenli bir kartu� içine ve aynalı biçimde, “Muhammed” 
ismi yazılmı�tır. 

Orantısız bir �ekilde uzun tutulmu� mihrabın yan yüzleri, içtekiler dar, dı�taki 
geni� olmak üzere, üç bordürle ku�atılmı�tır. Dı�taki bordür üzerinde, giri� kapısındakileri 
hatırlatır nitelikte, uzayıp giden S hattına ba�lanmı�, stilize lale ve rozet çiçekleri 
i�lenmi�tir. Dar bordürlerden dı�taki saç örgüsü motifi, ortadaki ise, sırt sırta i�lenmi�, iki 
sıra hilal figürleri ile bezenmi�tir. Mihrap ni�i içindeki kalemi�i yazılar ve perde desenleri 
ile plastik süsleme üzerindeki boyalar, sonradan yapıldı�ı izlenimi verir. 

�ç mekânın kuzeyinde, kolları yan duvarlar üzerinden minber hizasına kadar 
devam eden, U �eklinde, bir mahfil bulunur. Alt ve üst dö�emeleri de�i�mi� olan mahfile 
çıkı�, giri� kapısının solundan ah�ap bir merdivenle sa�lanmı�tır. Kuzeyde dört, do�u ve 
batıda birer ah�ap sütunla desteklenen mahfilin üzerinde, ah�ap oyma sanatının son dererce 
kaliteli örnekleri bulunur (Foto 9, 10, 11, Çizim 2). 

Mahfili ta�ıyan ve tavanı destekleyen ataklar üzerinde, birbirini kesen zikzak ve 
S’ler, aynalı biçimde yerle�tirilmi� S �ekilleri ve sepet örgüsü ku�akları, mahfil ana 
kiri�lerinde, saç örgüsü, birbirine dolanmı� S’ler, halat motifi ve kordela �eklinde 
ba�lanmı� basit geometrik desenli ku�aklar, müezzin kö�kü üzerinde, saç örgüsü, birbirine 
dolanmı� S’ler, sepet örgüsü, stilize lale çiçekleri, ters ve düz i�lenmi� girlandlar, elips 
�eklinde zencirekler ve basit geometrik desenler birbirini takip eden ku�aklar içine 
i�lenmi�tir (Foto 11, 12). 

Ah�ap süslemenin yo�un olarak kullanıldı�ı bir di�er yer tavan kısmıdır. Geni� 
kare tavan yüzeyi, dı�tan içe do�ru kademeli olarak küçülen, dört ayrı sekizgen ku�ak 
�eklinde i�lenmi�tir.  En dı�ta, ince ah�ap çıtalar çakılarak, kasetli hale getirilen sade bir 
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ku�ak bulunur. Bu ku�a�ın kenar kö�elikleri, kare ve sekizgenlerin olu�turdu�u, kırmızı 
zemin üzerine siyah renkle i�lenen kalemi�i süslemeye sahiptir. �kinci ku�aktan itibaren 
tavan içine do�ru derinle�tirilen olu�umun merkezinde, altı dairesel ku�aktan olu�an göbek 
kısmı bulunur. Dı�taki sekizgenin dı� ve çökertme yüzlerinde uzayıp giden S hattı üzerinde 
stilize bitki yaprakları, içteki geni� yüzeyli sekizgen üzerinde, aynı istikamette çakılmı� ve 
kafes �eklinde birbirini kesen geometrik bir desen bulunur (Foto 14, 15).  

Tavan göbe�i, ikinci çökertmeden sonra, önce kendi içinde kareye dönü�türülmü�, 
sonra bu alan içine, yine sekizgen formlu, üçüncü ve son çökertme yerle�tirilmi�tir. Dı� 
bordürü sarmal hatlı i�lenmi� ikinci çökertme kısmının yan yüzleri, meander benzeri bir 
desenle, kareyi olu�turan bordürün dı�ında kalan geni� düz yüzeyler ise sepet örgüsü 
desenli olarak i�lenmi�tir. Yan yüzleri basit geometrik geçmelerden olu�an üçüncü 
çökertmenin merkezinde, üzerleri sarmal ve zencirek �eklinde i�lenmi�, altı dairesel 
ku�aktan olu�an göbek kısmı bulunur. Dı�taki belirgin sekizgen çerçeve ile merkezdeki 
göbek kısmı, karın bel kısımlarına birer küçük S tutturulan, büyük S motifleri ile birbirine 
ba�lanmı�tır. Yapay çivi, kullanılarak dö�emeye tutturulan bu ah�ap desenlerin bazılarının 
altı,  renk kontrastı olu�tursun diye, kırmızı ve mavi tonlu boya ile boyanmı�tır. Ancak bu 
boyalar orijinal kök boya de�ildir. 

Tümüyle ah�aptan yapılan minberin üzerinde, yapımına i�aret edecek, herhangi bir 
yazıt yoktur. Aynalık kısımları, birbirine yakın geometrik ve stilize bitki desenlerin 
kullanıldı�ı, i�çilik yönünden vasat bir süsleme programına sahiptir. Dı�tan, uçları kıvrımlı 
yarım daireler içinde stilize yapraklarla doldurulmu� bir ku�akla çevrelenen sol aynalık 
kısmının içi, rastgele seçilmi�, birbirinden farklı desenler olan, vazodan çıkan, stilize 
edilmi�, ters ve düz lale çiçekleri, papatya çiçekleri, uçları kıvrımlı, çe�itli dairesel 
geometrik desenler ve spirallerden olu�an, karma�ık bir süsleme programına sahiptir. 
Minberin sa� aynalık kısmındaki süslemeler, merkezdeki sade e�kenar üçgenin 
kenarlarının, di�er aynalık kısmında kullanılan geometrik süslemenin bir benzeri olarak, 
ancak daha geni� bir ku�ak �eklinde i�lenmesi �eklindedir. Süpürgelik kısımları ise, üçer 
dikey pano içine açılmı�, vazo benzeri birer desenle doldurulmu�tur. Söveleri elips �eklinde 
bir zencirek ku�a�ı ile i�lenmi�, yuvarlak kemerli minber kapısının kanat yüzleri, yedi�er 
kare pano haline sokularak içleri sekizgen benzeri birer desenle doldurulmu�tur. Minberin 
taç kısmı ile kö�k kısmı da, anla�ılması zor, ilginç geometrik desenler ile nebati çiçeklerden 
olu�an, ah�ap oyma süslemeye sahiptir (Foto 16, 17, 18).  

Bölgedeki di�er ah�ap minberlerle kar�ıla�tırıldı�ında, geometrik desen a�ırlıklı 
ah�ap süslemeleri sıra dı�ıdır. Üzerinin sonradan boyanması nedeniyle do�al ah�ap 
görünümünü kaybetmi� olan bu minber, sergiledi�i süsleme programı ve i�çili�i 
bakımından, daha kaliteli i�çili�i olan mahfil ile farklı üslup özelli�i göstermesi, minberin 
farklı bir zamanda ve farklı bir usta tarafından yapıldı�ını akla getiriyor. 

Camide süsleme bakımından dikkat çeken bir di�er husus, harim duvarlarına, 
kalemi�i tekni�inde i�lenmi�, bitkisel, geometrik, yazı ve çe�itli desenlerden olu�an yo�un 
bir süsleme programına sahip olmasıdır (Foto 8, 9, 10, 19-26).  

Kireç badanalı duvarlar üzerine i�lenen bu süslemeler arasında do�u ve batı 
duvarında, altta vazodan çıkan çiçek ve meyve desenleri ile dikdörtgen panolar içinde, batı 
duvarının güneyinde, ��'"9��
"��'.;��T�6����U
$�E���E��U���H
K  “�nnema ya’muru mesacidallahi 
men amene billahi velyevmil ahiri” ayeti, do�u duvarının güneyinde, �*� �*�� ;��*�7��
��
*
7��� EK �� 38� 
#��� �“Yâ muhavvile’l-ehvâl havvil ehvâlenâ fi ehsani’l-hal”, istifli bir hat 
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örne�i yazılmı�tır. Do�u ve batı duvarlarının üst kısımlarında, dı�tan çe�itli bitki yaprakları 
ve çiçeklerle ku�atılmı� daireler içinde, dört halife ile Hz. Peygamberin torunlarından; ��$�
'0$ Ebubekir,  '"� Ömer, �
"L��Osman, 3�� Ali, ile EK  Hasan ve�E6K  Hüseyin isimleri 
yazılmı�tır. Bu isim panolarının aralarına ve altlarına birer kandil deseni i�lenmi�tir. Beden 
duvarları ile tavanın birle�me kısımlarında Allah’ın doksan dokuz ismi olan “Esma-ül 
Hüsna” yazılı bir ku�ak bulur. 

Kalemi�i süslemenin mihrap duvarında, özellikle de mihrap üstünde, daha yo�un 
olarak kullanıldı�ı görülür. Nitekim mihrabın hemen üstünde, ��'7"���
�'(�� 
G6����.	� 
"�( 
“Küllema dahale aleyha zekeriyya el mihrab” �eklindeki ayet yazısı, onun hemen üstünde, 
ortada kılıç motifleri üstünde ve altında, �"7��Muhammed, 3���Ali, R"&
8�Fatıma, EK �Hasan, 
E6K �Hüseyin isimleri aynalı olarak yazılmı�tır. Bu panonun yanlarında kar�ılıklı olarak 
dairesel panolar içinde, ��SH��H�U�� “Allah Celle Celalu” ve TSK����6����"7�� “Muhammed 
Aleyhisselam” yazılmı�tır. Bunların üstünde ve tam ortada, kenarlardan kıvrık bitki dalları 
ve çiçekleri ile süslü, dairesel bir pano içinde ve tu�ra �eklinde >6 '���E" '���U��>K$ “Bismi’l-
lahi’r-Rahmani’r-Rahim”, yazılmı�tır. Yazı a�ırlıklı bu kısmın kenarlarında, mihrap 
yazısına tutturulmu� �ekilde, Türk bayra�ı ve sanca�ı, onların iki yanında, göndere çekilmi� 
birer Türk bayra�ı, sa�da bir terazi, solda bir duvar saati deseni bulunur. Mihrabın 
kenarlarına ise, altta ve kar�ılıklı olarak, altı minareli ve kubbeli �stanbul camileri 
resmedilmi�tir (Foto 19-26). 

Mihrap duvarının orta kısmında, mihrabın taç kısmı hizasında, basit dikdörtgen 
çerçeveler içinde, sa�da mavi zemin üzerine U������!6���“Aleyke Avnullahi (Allahın yardımı 
senin üzerine olsun)”, solda U�� �
7�-� U�� Z
4
�� “Ma�aallah Sübhanellah”, güneydo�u 
kö�edeki pencere üst kenarlarında, açık kahverengi zemin üzerine, U��3���?�(���“Tevekkeltü 
ale’l-lah” dua ve U�� R8
[�� R"07��� <\� “Ra-sül hikmeti mehafetullahi” hadis ibareleri 
yazılmı�tır. Mihrap duvarında, büyük panolar halinde, mavi zemin üzerine yazılmı� yazılar 
da mevcuttur. Bunlardan biri, mihrap duvarının batısında ve üstte kelime-i �ahadetin ilk 
bölümü olan, U��;������;�“Lailahe �llellah” �eklinde ba�lar ve mihrap duvarının do�usunda, 
üstte, U��*�-���"7��“Muhammed Resülullah” �eklinde son bulur. Bunların dı�ında, mihrap 
duvarındaki pencere üstlerinde, mavi zemin üzerine beyaz renkli olarak, sa�da, ���3�
9��U��*
��
>6]���.�3�9��!�� “Galellahu teala ve inneke le’ala hulukin azim”, soldaki pencere üzerinde 
ise�U
$�;��3�68���
�� “Vema tevfiki illa billah” ayetleri yazılıdır. 

Bu yazı ve süslemeler dı�ında, caminin batı duvarında, giri� kapısının sa� üst 
kısmında bir ba�ka yazı daha bulunur. Üstte �^_�R#-�38�W�
��àb “17 Mart fi sene 362” ile 
ba�layan ve onun altında, ^cd_E-�)��6 
��:�
.�B�(�3J��
��'M
&�'�'7��3C7����JK"����eM�%
���  
“1947 Nakka�-ı  Hazel mescid el hatti tahrir Tahir Yazıcı köyü Hara, nahiye Arsin”, 
�eklinde son bulan yazı, caminin kalemi�i süslemelerinin, Arsin’in Hara Köyü’nden, Tahir 
Yazıcı tarafından, 17 Mart 1947 yılında yapıldı�ı anla�ılmaktadır (Foto 27). 

Cami, yapım tekni�i, plan ve mekân kurulu�u ile süsleme programı bakımından, 
bölgedeki pek çok cami ile yakın benzerlikler gösterir. Caminin ah�ap hatıllı duvar örgü 
sistemi bakımından, ba�ta kom�u Keçikaya Köyü Camii (H.1246-M.1830-31) olmak üzere, 
Çaykara-Akdo�an Köyü Büyük Mah. Camii (19.yy), Dernekpazarı-Zincirlita� Köyü Camii 
(H.1336-M.1917), Sürmene-Yukarıovalı Köyü Camii (19.yy) camileri19 ile planı ve mahfil 

                                                 
19 Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: Kültür Varlıkları ile Trabzon, Cilt 1, Trabzon 1999, s. 6, 14, 36, 73. 
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kurgusu bakımından, Samsun’dan Artvin’e, bölgedeki pek çok cami ile yakın benzerlikler 
gösterir.20   

 Camideki ta� süslemeler a�ırlıklı olarak giri� kapısı, mihrap ve alt pencerelerin 
söve dı� yüzlerinde kabartma �eklinde görülür. Kullanılan motifler arasında, giri� 
kapısında; birer küre ya da vazo içinden çıkan S hattı üzerinde, stilize lale ve benzeri 
çiçekler, pano içlerinde vazodan çıkan, hayat a�acı benzeri, stilize bitki ve çiçekler, 
geometrik desenli rozetler, stilize edilmi�, birer dallı, iri lale motifi, saç örgüsü, çarkıfelek 
ve basit geometrik desenlerle, stilize edilmi� selvi a�acı motifleri, mihrapta; basit geometrik 
desenler, S hattına ba�lı, stilize lale ve rozet çiçekleri ve saç örgüsü motifleri, pencere 
sövelerinde ise; kö�elerde yumurta dizilerini hatırlatan, dar bir ku�ak ile yanlarında geni� 
biçimde S hatlı geometrik ku�aklar i�lenmi� olup özellikle giri� kapısındaki yo�un ta� 
bezeme bölgede tek örnek niteli�indedir. Ancak sayılan bezeme figürler bölgedeki pek çok 
camideki mihrap yanı sıra, ah�ap kapı söveleri ve kanatları ile minber aynalıklarında sıkça 
tekrarlanan ve bölgesel üslup gösteren bezeme unsurlarıdır.21 

Ah�ap bezeme bitkisel ve geometrik desenler halinde, kestane veya ardıç 
a�acından yapılmı� kapı kanatları, minber, kubbe sembolü tavan göbe�i, mahfil ve onların 
ta�ıyıcı unsurlarında, oyma �eklinde yapılmı�tır. Desenler ba�ımsız veya bir kompozisyon 
içinde, bir pano, bordür veya kartu� içinde uygulanmı�lardır. Ço�u zaman birbirinin tekrarı 
niteli�inde; birbirini kesen zikzaklar, aynalı biçimde yerle�tirilmi� S �ekilleri, sepet örgüsü 
ku�akları, saç örgüleri, birbirine dolanmı� S’ler, halat motifleri, yıldızlar, kordela �eklinde 
ba�lanmı� basit geometrik desenli ku�aklar, elips �eklinde zencirekler ve basit geometrik 
desenler, ters dönmü� stilize lale çiçekleri, stilize hayat a�acı desenleri, yerel bitki 
örnekleri, ters ve düz i�lenmi� girlandlar, birbirini takip eden ku�aklar içine i�lenmi� olup, 
bölgedeki pek çok köy camiinde, örne�in; Uzungöl-Filak Mahallesi Camii (1813), 
Çaykara’da Akdo�an Köyü Camii (1826), Ta�ören Köyü Camii (1841-1844), Kabata� 
Köyü Camii (1872), Ta�kıran Köyü Camii (1896)’inde, Dernekpazarı’nda Ta�çılar Köyü 
Camii (1804), Yukarı Kondu Mahallesi Camii (1806-08), Güneykondu Mahallesi Camii 
(1819), Akköse Köyü Camii (1865), Günebakan Köyü Camii (1869)’inde, Sürmene’de 
Çamburnu-Ku�luca Köyü Camii (1830), Konak Köyü Camii (1842), Karacakaya Köyü 
Camii (19.yy sonu), Çamburnu-Gökçesu Mah. Camii (19.yy), Hayrat-Geçitli Köyü Merkez 
Camii (19.yy)’inde, Of’da Sugeldi Köyü Camii (1834), Bölümlü-Mithatpa�a Cami (1846-
47)22, Gürpınar Köyü-Hacı Bayram Camii (1866-88)’inde, �alpazarı’nda Do�ancı Köyü 
Camii (1872)’inde, Artvin’de Zeytinlik Merkez Camii (1857), Borçka-Muratlı Merkez 
Camii (1846), Borçka-Camili Camii (1855), Arhavi-Dikyamaç Köyü Camii (1894), 
Çamlıhem�in-A�a�ı Çamlıca Köyü Camii (19.yy sonu), Artvin-Merkez-Çar�ı Camii 
(1860), Artvin-Ortacalar Merkez Camii (1908)’inde23, Rize’de �yidere-Zıvane Köprüsü 
(Of-Keler Köyü Eski Camii) Camii (1834), �kizdere-�im�irli Köyü Camii (1853), Güneyce-

                                                 
20 Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: a.g.e., (1999), (muhtelif sayfalar);  Yavuz, Mehmet: Çaykara-
Dernekpazarı ve Köylerindeki Osmanlı Dönemi Camileri, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, (Yayınlanmamı�) Lisans Tezi, Erzurum 1993; Aytekin, 
Osman: Ortaça�dan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki Mimari Eserler, Ankara 1999, (muhtelif 
sayfalar). 
21 Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: a.g.e., (1999),, s. 7, 17, 28, 30, 32,  35, 37, 38, 51, 62, 118 vd. 
22 Zeren, Dursun: Of ve Köylerindeki Osmanlı Dönemi Ah�ap Camileri, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, (Yayınlanmamı�) Lisans Tezi, Erzurum 
1994, s. 36. 
23 Aytekin, Osman: a.g.e. (1999), s.171, 161, 105.  
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Hacı �eyh Camii (1887) ve Ordu’da �kizce Laleli (Eski) Camii (19.yy.)24 camilerinde de bu 
tür ah�ap bezemeler görülür.25 

Bölgenin de�i�ik yerlerindeki köy camilerinde uygulanan bu ah�ap bezeme 
örnekleri, sadece dini yapılarla sınırlı de�ildir. Aksine, benzer karakterli süslemeler 
bölgedeki konutlardan özellikle konaklarda da kullanılmı�tır. Sürmene-Yakupo�lu Memi� 
A�a Kona�ı (18.yy sonu) ve Sürmene-Ha�im A�a Kona�ı (1895) bu konuda iyi bir 
örnektir.26 

Caminin tezyininde görülen kalemi�i tekni�inde yapılmı� süslemeler, bölgedeki 
pek çok köy camiinde oldu�u gibi, orijinalde kök boyalar kullanılarak, kireç badanalı duvar 
yüzeylerine veya ah�ap malzemeli mihrap, minber ve tavanlar ile iç kubbelere; bitkisel 
desenler, yazı ve de�i�ik duvar tasvirleri �eklinde uygulanmı�tır. Bunlar yapılırken a�ırlıklı 
olarak; çivit ve deniz mavisi, çimen ye�ili, toprak rengine yakın kahverengi, turuncu, 
kiremit kırmızısı ve sarı renkli kök boyalar kullanılmı�tır. Ancak bu camide oldu�u gibi, 
bölgedeki pek çok camideki orijinal kalemi�i süslemeler, sonradan plastik boyayla 
de�i�tirilmi�tir. Yerel bir ki�i oldu�u bilinen sanatçı, ortaya koydu�u sanat üslubu olarak da 
yerel halk sanatı özellikleri yansıtır. 

Duvar yüzeylerine i�lenen bezeme programında kullanılan bitkisel motifler, 
örne�in; vazodan veya ibriklerden çıkan çiçekler, hayat a�acı desenleri, nar, erik, portakal, 
limon, armut a�açları ile selvi a�açları, üzüm salkımları ve çe�itli yerel bitki türleri ile 
bölgedeki köy camilerinden; Rize-A�a�ı Çamlıca Camii (mihrapta), Ya�lıdere-Tekke Köyü 
Camii (1486)27, Çaykara-Kabata� Köyü Merkez Camii (1872)28, Çaykara-�ahinkaya Köyü-
Gülveren Mah. Camii, (19.yy.), Of-Bölümlü-Fatih Mah. Mescidi (1899), Sürmene-Gültepe 
Köyü-Yukarı Perdos Mah. Camii (1867), Sürmene-Karacakaya Köyü Camii, (1880), 
Sürmene- Gültepe Köyü-Kefeli Mah. Camii (19.yy.), �alpazarı-Do�ancı Köyü Camii 
(1872), ve süslemeleri 1948’lerde yapılan Arsin-Güneyce Köyü Büyük Mah. Camii (20.yy. 
ba�ı) ile Arsin-Çatak Köyü-Büyük Mah. Camii (1899)’inde de kar�ıla�ılır.29 

Bu tür bitkisel kalemi�leri, 18. ve 19. yy. özelliklerini yansıtırlar ki, en erken 
örnekleri, Topkapı Sarayı Üçüncü Ahmet Yemi� Odası’nda yapılmı�tır. Benzer desenler 
�stanbul’daki bazı sebil ve çe�melerde, Azapkapı ve Tophane gibi, küçük boyutlu eserlerde 

                                                 
24 Bayhan, Ahmet Ali: “Ordu/�kizce’den Bir Ah�ap Cami: Laleli (Eski) Camii”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 
Yıl 2005, Sayı 14, Erzurum 2005, s. 10, 20. 
25 Karpuz, Ha�im: Rize, Ankara 1992, s. 63, 64, 65, 66; Yavuz, Mehmet: a.g.t. (1993), s. . 29, 30, 31, 34, 41, 42, 
45, 51, 58; Zeren, Dursun: a.g.t., (1994) s. 19; Aytekin, Osman: a.g.e. (1999), s. 167, 125; Sümerkan, M. Re�at – 
Okman, �brahim: a.g.e., (1999) (muhtelif sayfalar), Durmu�, Ali: Sürmene’de Osmanlı dönemi Köy Camileri, 
Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü,  (Yayınlanmamı�) Lisans Tezi, Erzurum 2008, 
s. 38, 42. 
26 Sümerkan, M. Re�at: “Memi� A�a Kona�ı”, Sürmene Lisesi-Tekne-Kültür Sanat Dergisi, Ocak-�ubat 2005, 
Sayı 2, s. 46, 47, 48; Tanrıverdi, Özge – Güler, Zeliha: “Ha�im A�a Kona�ı”, Sürmene Lisesi-Tekne-Kültür Sanat 
Dergisi, Mart-Nisan 2005, Sayı 3, s. 38; Do�u Karadenizde Kırsal Mimari (Editör Afife Batur), �stanbul 2005, s. 
119, 122. 
27 Karpuz, Ha�im: “Giresun’un Espiye �lçesine Ba�lı Tekke Köyündeki Gülbahar Hatun “Hacı Abdullah” 
Zaviyesine Ba�lı Yapılar”, Vakıflar Dergisi XV, Ankara 1982, s. 117. 
28 Yavuz, Mehmet: a.g.t. (1993), s. 23; �nce, Kasım: “Kabata� Köyü Merkez Camii/Çaykara/Trabzon”, Vakıflar 
Dergisi XXVIII, Ankara 2004, s. 229, 231. 
29 Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim:a.g.e., ( 1999), s. 13, 19, 20, 50, 68, 70, 72, 75; Yavuz Mehmet: “Do�u 
Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayı�ı”, Uluslararası Giresun ve Do�u Karadeniz Sosyal Bilimler 
Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Giresun-Türkiye (baskıdaki metin). 
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de bu çiçek desenlerinin ta� üzerine uygulandı�ı da görülür.30 Ayrıca, Anadolu’nun çe�itli 
yerlerinde, halk sanatı niteli�inde yapılarda, örne�in Denizli-Akköy-Yukarı Camii (1878- 
1909)31, Baklan-Bo�aziçi Eski Camii (Kalemi�leri 1876)32, Çivril-Savran Camii (1882) ve 
Acıpayam Yazır Köyü Camii (1801) ile aynı ildeki bazı konutlarda, örne�in, Çal-Ortaköy-
Saray Evi’nde de, benzer üslupta yapılmı� bitkisel kalemi�i bezemelerle de 
kar�ıla�ılabilmektedir.33 

Kalemi�i süslemeler arasında yer alan ve çe�itli ayet ve dualardan olu�an yazılar, 
yerel özellikler içermekte olup, bölgedeki köy camilerinden; Ya�lıdere-Tekke Köyü Camii 
(1486)34, Çaykara-Kabata� Köyü Merkez Camii (1872)35, Sürmene-Gültepe Köyü-Yukarı 
Perdos Mah. Camii (1867), Çaykara-�ahinkaya Köyü-Gülveren Mah. Camii, (19.yy.), 
Sürmene-Karacakaya Köyü Camii (1880), Sürmene-Gültepe Köyü-Kefeli Mah. Camii 
(19.yy.) ve �alpazarı-Do�ancı Köyü Camii (1872)’inde de ve adeta kopya nitelikli olarak 
görülürler. 

Kalemi�i duvar tasvirleri olarak yapılan; �stanbul camileri, duvar saatleri, 
minareler, üzerinde yazı bulunan tu�ralar, kandiller, boyalı mihrapta perdeler, Türk bayra�ı 
ve alemler, teraziler, kılıçlar, hilal ve yıldızlar gibi çe�itli sembolik tasvirler, batılıla�ma 
dönemi Türk sanatının bir özelli�i olarak, bölgedeki camilerden, Ya�lıdere-Tekke Köyü 
Camii (1486)36, Sürmene-Gültepe Köyü-Yukarı Perdos Mah. Camii (1867), Çaykara-
Kabata� Köyü Merkez Camii (1872)37, Çaykara-�ahinkaya Köyü-Gülveren Mah. Camii, 
(19.yy.), Sürmene-Karacakaya Köyü Camii (1880), Sürmene-Gültepe Köyü-Kefeli Mah. 
Camii (19.yy.) ve �alpazarı-Do�ancı Köyü Camii (1872)’nde de kullanılmakla birlikte38, 
ba�ta �stanbul camileri olmak üzere, Anadolu ve Rumeli’de, örne�in;  Tav�anlı-Kur�unlu 
Camii, Sandıklı-Ulu Camii, Soma-Hızırbey Mescidi (1792), Amasya-II. Beyazıt Külliyesi 
�adırvanı, Merzifon-Kara Mustafa Pa�a Külliyesi �adırvanı, Yozgat-Ya�cıo�lu Kona�ı, 
Üsküp-Muradiye Camii39, Denizli-Akköy Yukarı Camii40 ve Baklan-Bo�aziçi Eski Camii41 
gibi yapılarda da kullanıldı�ı görülür. 

Türk sanatında bir bezeme elemanı olarak, çiçek,  a�aç ve meyveli a�aç 
motiflerine, �slam dininin etkisiyle, önem verildi�i bilinmektedir. Dolayısı ile ba�ta, cennet 

                                                 
30 Karpuz, Ha�im: “Of �lçesinde A�açlı Köyü Camii”, Lale Dergisi, Sayı 8, Haziran 1992, s. 23; Cantay, Gönül: 
“Türk Süsleme Sanatında Meyve”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and 
History of Turkish or Turkic Volume 3/5 Fall 2008, s.  
31 �nce, Kasım: “Yukarı Camii/Akköy-Denizli”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 
2, Yıl 2001, s. 65-77.   
32 Beykal, Feryal: “Baklan Bo�aziçi Eski Camii”, PAÜ. E�itim Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Yıl 1997, s. 73-90. 
33 Beykal, Feryal: Denizli �linde 19. Yüzyılda Yapılan Duvar Resimli Yapılar, PAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
(yayınlanmamı�) Yüksek Lisans Tezi, Denizli 1996; Beykal Orhun, Feryal: “Kaybolan Bir Kültür De�erimiz Çal 
Ortaköy “Saray Evi” Duvar Resmi Süslemeleri”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 
Bildiriler 2, s. 232-236; Türkmen, Nalân: “Anadolu Konut Mimarisinde Meyve Motifleri”, Meyve Kitabı 
(Editörler: Emine Gürsoy Naskali-Dilek Herkmen), �stanbul 2006, s. 41, 42, 48 vd. 
34 Karpuz, Ha�im: a.g.m, (1982), s. 117. 
35 Yavuz, Mehmet: a.g.t. (1993), s. 23; �nce, Kasım: a.g.m., (2004), s. 229, 231. 
36 Karpuz, Ha�im: a.g.m., (1982), s. 117. 
37 Yavuz, Mehmet: a.g.t. (1993), s. 23; �nce, Kasım: a.g.m., (2004), s. 229, 231. 
38 Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: a.g.e., (1999),  (muhtelif sayfalar). 
39 Yetkin, Suut Kemal: �slam Ülkelerinde Sanat, �stanbul 1984, s. 218; Arık, Rüçhan: Batılıla�ma Dönemi Türk 
Resim Sanatı (1700-1850), Ankara 1977, s. 153, 154, 158, 159,161, 169; Renda, Günsel; “Türk Resminde 
Batılıla�ma Yönünde �lk Denemeler”, Ba�langıcından Bugüne Ça�da� Türk Resim Sanatı Tarihi, �stanbul (?), s. 
49-76.  Ayrıca Bkz. Önce, Yılmaz: Anadolu Sanatında Cami Motifi, Önasya, Sayı 38, C. IV, 1968. 
40 �nce, Kasım: a.g.m., (2001), s.69-70. 
41 Beykal, Feryal: a.g.m.,  (1997), s. 76 vd. 
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meyvesi olarak kabul edilen meyveli nar a�acı olmak üzere,  cennetle e� anlamlı dü�ünülen 
camileri, meyveli a�açlar ve çe�itli çiçek ve bitkilerle süslemek, �stanbul ve Anadolu’da bir 
gelenek olmu�tur.  

Klasik Osmanlı sanatında a�ırlıklı olarak çini üzerine i�lenen çe�itli bitki, meyveli 
a�aç ki, bunların en erken örne�i, kalemi�i olarak, Edirne Muradiye Camii’nde, çini olarak 
da Topkapı Sarayı ve Edirne Selimiye Camii ile �stanbul Rüstem Pa�a Camilerinde 
görülür.42 Çiçek desenleri, son devir Osmanlı mimarisinde bu defa duvar yüzeylerine veya 
ah�aba, kalemi�i veya oyma tekni�i ile yapılmaya ba�lanmı�tır. Özellikle kalemi�i 
bezemenin, 18. yy.ın ikinci yarısından itibaren Osmanlı ta�ra yapılarında, ba�ta Topkapı 
Sarayındakiler olmak üzere, �stanbul’daki örneklerden hareketle, yapılmaya çalı�ılmı�, 
ba�langıçta �stanbul’dakilerin birer kopyası olarak yapılan bu kalemi�i bezemeler, zamanla 
yerel ustaların katkıları ile çe�itlenip geli�tirilmi�lerdir.43 

Bu geli�im içinde, Os (Turnalı) Köyü Camii’nde görülen ta�, ah�ap ve kalemi�i 
bezemenin, aslında Do�u Karadeniz köy camilerinde, bölge içinde hareketli olan yerel 
ustaların yaptı�ı ortak bir bezeme üslubu olarak, tekrar tekrar kullanıldı�ı ve ah�ap bezeme 
hariç, (çünkü H. Karpuz’un da isabet etti�i üzere,44 Türk ah�ap bezemesinin45 18.yy 
sonlarından itibaren, bölgeye özgün bir geli�me içine girdi�ini ve bu geli�imi 20. yy.ın 
ba�larına kadar sürdürerek, belli bir kaliteye ula�tı�ını söylemek durumundayız) belli 
kalıpların önüne geçilemedi�i görülür. Ancak bu durum, aynı özellikleri yansıtan pek çok 
köy camiinin önemli Türk halk sanatı örnekleri arasında sayılmasına engel de�ildir. 

 

�adırvan 

�adırvan, caminin do�usunda (Foto 28, 30, Çizim 3), köy odası, medrese ya da 
sıbyan mektebi olarak isimlendirilen küçük binanın alt katında bulunur. �çten 5,60 x 3,77 
m.lik bir alanı olan kapalı �adırvanın giri�i, batıda, su hazneli �adırvanı ise kuzeyde 
bulunur. Kuzey duvarı kâgir, di�er duvarları dı�arıdan muskalı dolma46 olup içerden ah�ap 
kaplıdır ve üç dikdörtgen pencere ile güneye açılır. �adırvanın su haznesinin üst iki 
yanında, sekizer beyitlik iki ayrı kitabesi bulunur. Aynı cins ta� üzerine, aynı yazı karakteri 
ile Osmanlıca olarak yazılmı� kitabelerden, sa�daki nispeten sa�lam ve okunaklı iken, 
soldaki ise tamamı okunamayacak kadar tahrip olmu�tur (Foto 29, 31). 

Soldaki kitabenin son satırı, �R#-^`̂ b  sene 1312 

 

Sa�daki kitabe ise, 

�=�-------�����W�'6[������W�'6[���= 
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42 Bakır, Sitare Turan: “Osmanlı Sanatında Bir Zirve �znik Çini ve Seramikleri”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve 
Seramik Sanatı, �stanbul 2007, s. 279-305; Cantay, Gönül: a.g.m., (2008), s. 35, 38, 59, 60, 62. 
43 Renda, Günsel: “19.yy’da Kalemi�i Nakı�-Duvar Resmi”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 
Cilt 6, �stanbul 1984, s. 1530-1533. 
44 Karpuz, Ha�im: Rize, Ankara 1992, s.71.  
45 Bozkurt, Nebi: “Oymacılık”, TDV�A, C. 34, �stanbul 2007, s. 13, 14. 
46 Bölgesel duvar sistemleri ve “muskalı dolma” için bkz. Sümerkan, M. Re�at: “Yerle�me ve Evler”, Geçmi�ten 
Gelece�e Çaykara-Dernekpazarı, Tarih-Toplum-Kültür, �stanbul 2005, s. 563. 
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“Sebebu … el hayrat - Ve kaffe-i sahibul hayrat 

Her kim eylediler muavenet - Minel mü-minin vel müminat 

Eyle ya rabbi sen ma�firet - Minel ihya-i …?... …?... 

Delili el-Hacı Salih el-Hacı - bula …?……?..” �eklinde okunabilmektedir. 

Bu kitabe bilgilerine göre �adırvan, köyün önde gelenlerinden olan ve aynı 
zamanda cami yanındaki hazirede türbesi (H.1326-M.1908) bulunan Hacı Salih Efendi 
tarafından, H.1312-M.1894/1895 yılında yaptırılmı�tır. Köylülerin verdi�i bilgilere göre, bu 
�adırvan da yine Müderris Os’lu Hacı Hasan Efendi adına in�a edilmi�tir. Ancak, özellikle 
soldaki kitabenin tam olarak okunamaması, bu durumu ve �adırvanın ustasının kimli�ini 
tam olarak aydınlatamamaktadır.  

�adırvanda iki ayrı cins ta� kullanılmı�tır. Bunlardan, sarı renge yakın olanlar 
köyün yakınındaki “Gelinta�lar” denen yerden, ye�il/haki renkli olanlar “Gudula” denen 
yerden getirilmi�tir. 

Misafirhanenin alt katındaki ba� duvarına dayandırılan �adırvan, 5,60 x 0,70 m.lik 
bir kütleye sahiptir. Yerden yüksekli�i, 1,36 m olan bu kütlenin ortasında, alttan 15 cm.lik 
altı taban ta�ı üzerine be� adet, 47,5 x 87 cm.lik levha ta�ı kullanılmı� ve bunlar üstten yine 
altı adet 15 cm.lik ba�lama ta�ı ile birbirine ba�lanmı�tır. Arkasında, 70 x 2,30 m.lik bir su 
haznesi olan bu kısım üstten, yanlardaki dolgu duvarlarını da içine alan ve altta iki sıra 
silme üzerine, di� frizi biçiminde i�lenen, 15 cm.lik bir profille son bulur. Sa� tarafında, 
�adırvan kütlesinin üzerinde bulunan, 60 x 122 cm.lik duvar kütlesi, üst kattaki ocaklık/ate� 
yerinin kaidesidir.  

Ta� levhaları üzerinde birer adet abdest muslu�u olan su hazneli kısmın önünde, 
12 cm.lik bir mesafede, 3,10 x 34 cm.lik bir su kanalı/kurnası bulunur. Her bir musluk 
önünde de, sonradan betonla de�i�tirilmi�, birer oturak yer alır. Bunların haricinde, sıra 
beklemek veya dinlenmek için, güney ve do�u duvarları dibine, 50 cm geni�li�inde ah�ap 
sekiler yapılmı�tır. 

 “Türk mimarisinde �adırvan, içmek veya temizlik için kullanılan suyun aynı 
zamanda sesi ve görünü�ü ile zevk verecek, estetik bir biçimde hizmete sunuldu�u bir tesisi 
olarak hemen her türlü yapının içinde veya dı�ında yer almı�tır. Cami, mescid, medrese, 
tekke gibi dini yapılarda, öncelikle abdest almak ve su içmek için […] �adırvanlar 
yapılmı�tır”.47 

Günümüze kadar gelmi� örneklerden anla�ıldı�ına göre, Anadolu Selçuklu ve 
Beylikler Devri dini yapılarında, ufak tefek farklılıklarla birlikte, örne�in fıskiyeli havuzları 
andıran Selçuklu �adırvanları gibi, �adırvanların varlı�ı bilinmektedir. Arka taraflarında 
kendi ölçe�ine göre su hazneleri olan bu �adırvanlara zamanla, aynı hizada olmak üzere bir 

                                                 
47 Önge, Yılmaz: “Mimar Koca Sinan’ın �adırvanları”, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlı�ı ve Sanatı, �stanbul 
1988, S. 189. 
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dizi musluk eklenmi�tir. Ancak klasik Osmanlı mimarisi ile birlikte, �adırvanlar da kendi 
içlerinde bir geli�im göstermi� ve i�levlerine göre gruplandırılmı�lardır.48  

Sıra halindeki abdest muslukları �eklinde olması ile Os Camii �adırvanı, “zembil 
�adırvan” adı verilen gruba girer. Bir sıra abdest muslu�undan olu�an bu �adırvan tipini 
Mimar Sinan ilk olarak Süleymaniye Camii (1550-1557)’nde uygulamı�tır. Benzer bir 
�adırvanı Sinan Edirne Selimiye Camii(   1568-1575)’nde de tekrarlamı�tır.49 Fakat 
örnekler sadece bunlarla sınırlı de�ildir. Örne�in, Piyale Pa�a Camii (1573), Mesih Ali Pa�a 
Camii, Sultan Ahmet Camii (1616), Eminönü Yeni Camii (1663), Nur-i Osmaniye Camii 
(1755), Fatih Camii (1767), Üsküdar Selimiye Camii (1803) ve Ayazma Camii (1850) 
�adırvanları da bu grup içindeki di�er önemli örneklerdir.50  

Bazı büyük camilerde yapının bir kenarına da eklenebilen �adırvanların ba�ımsız 
örnekleri de vardır. Os Camii’ndeki örnek de, yapıdan ayrı olarak, yakınındaki 
medrese/sıbyan mektebinin altına in�a edilmi�tir. Kullanılan malzeme ve kurgusu, Os 
Camii �adırvanının da, �stanbul veya Anadolu’daki di�er örneklerden farklı olmadı�ını, 
aynı gelenek içinde yaptırıldı�ını göstermektedir.   

   

Medrese/Sıbyan Mektebi 

Caminin do�usunda, bugünkü betonarme lojman binasının yanında bulunan (Foto 
32, 33, Çizim 4) Medrese/Sıbyan Mektebi, günümüzde köy odası olarak kullanılır. 
Köylüler burasını medrese olarak isimlendirseler de, mekânın 1,5 odalık bir yer olması, 
burasının sıbyan mektebi olarak yapıldı�ını gösterir. Alt katında bulunan �adırvanın üzerine 
kurulmu�tur. Köylülerce Os’lu Hacı Hasan Efendi tarafından yaptırıldı�ı ve Balahor 
(Ak�ar-Bayburt)’dan geldi�inde burada kaldı�ı söylense51 de, yapı üzerinde bu bilgiyi 
do�rulayacak herhangi bir kitabe yoktur. Üzerindeki kitabeden, H.1312-M.1894/1895 
yılında, Hacı Salih Efendi,  tarafından yaptırıldı�ı anla�ılan �adırvan, Hacı Hasan 
Efendi’nin, H.1284 (M.1867/68) yılındaki ölümünden yakla�ık 27/28 yıl sonra 
yaptırılmı�tır. Mevcut temel ve duvar izleri, misafirhane veya köy odasının da bu �adırvan 
üzerine sonradan in�a edildi�ini göstermektedir. Dolayısı ile bu yapıyı Oslu Hoca Hacı 
Hasan Efendi’nin sa�lı�ında yaptırma ihtimali yoktur. Yapının mimari özellikleri 
medrese/mektebin 19. yy.ın ba�larında ve �adırvandan sonra, muhtemelen yine Hacı Salih 
Efendi (Ö.T. 1908) veya köy halkı tarafından yaptırıldı�ını ve olasılıkla Oslu Hoca’ya ithaf 
edildi�i dü�ünülebilir. 

Dı�tan iki katlı, bütün bir yapı olarak görülen medrese/mektep binası, 3,70 x 5,56 
m. lik bir alan üzerine ve camiye göre hafif güneydo�uya çevrilerek kurulmu�tur. Alt katı, 
daha önceden burada var olan �adırvanın yanlara do�ru büyütülüp, do�u ve batı yönde 
güneye do�ru 3 m geni�letilerek olu�turulan temeller üzerine in�a edilmi�tir. Temel 
duvarlarından do�u ve batıdakiler toprak içine girdi�inden tamamı görünmez, ancak güney 
temel duvarı, mevcut yol seviyesinden itibaren üç kademe halinde yükselir ve güneybatıda 
1,86 m, güneydo�uda ise 2,75 m.lik bir seviyeye ula�ır. Bu seviye aynı zamanda �adırvanın 
zemin seviyesidir. 

                                                 
48 �adırvan tipleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Önge, Yılmaz: a.g.m., (1988), s. 190-197. 
49 Önge, Yılmaz: a.g.m., (1988), s. 192. 
50 Kuran, Aptullah: Mimar Sinan’ın Camileri, Mimarba�ı Koca Sinan Ya�adı�ı Ça� ve Erserleri (Editör Sadi 
Bayram), �stanbul 1988, s. 175-203; Kuban, Do�an: �stanbul Bir Kent tarihi, �stanbul 1996, s. 240-243. 
51 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 11, 39. 
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Farklı boyutlardaki düzgün ta� malzeme ile olu�turulan bu temel/subasman 
duvarları üzerine bina, kestane a�acının kullanıldı�ı, ah�ap iskelet sistemine (çatma) göre 
kurulmu�tur. En altta, ta� duvarlar üzerine uzatılan kalın ah�ap kiri�ler, kö�elerde kurt 
bo�azı �eklinde birbirine ba�lanmı� ve ana ve ara ta�ıyıcı kiri�ler bunların üzerine 
oturtulmu�tur. Kö�e kiri�lerinin ters yönde çapraz olarak atılmı� kiri�lerle desteklendi�i 
ah�ap iskeletin iç duvarları tümüyle ah�ap kaplanmı�, sonra da dı�tan araları, ta� 
doldurulup, üzerleri balçık sıva ile kapatılmı�tır. “Muskalı dolma”52 adı verilen bu duvar 
sistemi iki katta da aynen tekrarlanmı� olup, bu duvar sisteminde kat arasında yine kalın 
ah�ap kiri�ler kullanılmı�tır. 

Geni� saçaklı ve geleneksel oluklu kiremit örtülü, dört omuz (kırma) çatı ile 
kapatılan yapının �adırvan kısmı bir kapı ile güneybatıya, iki dikdörtgen pencere ile 
güneydo�uya açılırken, misafirhane kısmı güneybatıya iki, güneydo�uya üç, kuzeydo�uya 
ise bir dikdörtgen pencere ile açılmı�tır. 

Kuzeybatı kö�edeki kapıdan girilen ve ara bölmeleri tamamen ah�ap yı�ma olan 
bu misafirhane/köy odasında, farklı büyüklükte üç mekân bulunur. Ah�ap tavanla örtülen 
bu mekânlardan batı kö�ede bulunan, 2,02 x 1,53 m.lik bir geçi� mekânıdır. Buradan bir 
kapı ile güney kö�ede bulunan mekâna geçilir. �ki pencere ile dı�a açılan ve güney duvarı 
önünde, 80 x 25 cm.lik bir sekisi bulunan bu mekân, hoca odası veya gelen misafirin yatma 
yeri olarak planlanmı� olmalıdır. Geçi� mekânının kuzeydo�unda bulunan ve 3,49 x 3,98 
m.lik büyük mekân ise dershane veya sohbet odası olmalıdır.  

�ki dikdörtgen pencere ile güneydo�uya ve bir dikdörtgen pencere ile kuzeydo�uya 
açılan bu mekânda dikkati çeken en önemli �ey, odasının kuzeydo�u kö�esine yakın 
yerdeki ocak (ate�) yeridir (Foto 33). �ç mekâna 95 x 53 cm.lik bir hacimle çıkıntı yapan ve 
70 x 80 cm.lik bir açıklı�ı olan bu ocak yeri, ısınma veya çay-kahve pi�irme amaçlı olup, 
baca kısmı üstte yakla�ık 1.50 m.lik bir yükseklikte, 25 cm.lik bir ta� korni�le kesilmi�tir.  
Ancak, baca kısmı aynı ölçülerle, ah�ap tavan ve çatı arasından geçirilip, rahat çalı�abilmesi 
için, geleneksel oluklu kiremitle kaplı çatıdan yakla�ık 1,20 m yükseltilmi�tir.  

Önünde, kenarları yükseltilmi� 33 x 95 cm.lik bir ta� koruma tabanı/küllük kısmı 
bulunan bu ocaklık, dö�eme altında, �adırvanın su haznesi yan duvarı üzerine oturtulan bir 
ta� taban üzerine kurulmu�tur. Düzgün kesmeta� malzeme ile yapılan ocaklı�ın yan 
duvarları ana kütlesinden 8,5 cm ileri ta�ırılmı� ve üstte 60 cm.lik bir mesafede iki profilli 
üzengi ta�ıyla bitirilmi�tir. Ocaklı�ın alın kısmı, yanlardan profilli üzengilere oturan ve 
altta dilimli kemer �eklinde i�lenmi� sade ta� bir levha ile kapatılmı�tır. Bölgedeki pek çok 
ev, sıbyan mektebi veya medrese odalarında53, aynı biçimde uygulanan bu ocaklıklar, 
alınlık kısmındaki ta� kapaklar üzerine i�lenmi� bitkisel kabartma süslemeleri ile geleneksel 
özellikler yansıtırlar.   

 Osmanlı-Türk toplumunda Sıbyan mektepleri, �stanbul’un fethinden, tevhidi 
tedrisat kanunun yürürlü�e girdi�i 1924 yılına kadar, e�itim alanında ilk kademede hizmet 
veren okuma ve dini bilgi alma yerleridir. “Mekteb-i sıbyan”, “darü’s-sıbyan”, 

                                                 
52 Bölgedeki geleneksel duvar örgü sistemleri ile ilgili olarak bkz. Özgüner, Orhan: Köyde Mimari Do�u 
Karadeniz, Ankara 1970, s. 28 vd.; Sümerkan, M. Re�at: “Yerle�me ve Evler”, Geçmi�ten Gelece�e Çaykara-
Dernekpazarı, Tarih-Toplum-Kültür, �stanbul 2005, s. 563, 567. 
53 Karpuz, Ha�im: a.g.e., (1992), s. 155; Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: a.g.e., (1999), s. 194, 195; 
Sümerkan, M. Re�at: “Yerle�me ve Evler”, a.g.m., (2005), s. 566; Do�u Karadeniz’de Kırsal Mimari, (Editör Afife 
Batur), �stanbul 2005, s. 85, 89, 91, 93, 121, 123, 127.  
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“mektephane” veya “mahalle mektebi” olarak da isimlendirilirler. Osmanlının �ehir ve 
kasabalarında en yaygın e�itim ö�retin kurumları olan bu okulların en geli�mi� modelleri 
�stanbul’da bulunur. Bunlardan en eskileri fatih Külliyesi ile Bayezid külliyelerinde 
bulunur. Sonraki dönemlerde daha çok vakıflar eliyle açılan sıbyan mekteplerinde 
genellikle erkek çocuklar okurdu.54 

Bölgelere göre yapısal de�i�iklikler gösteren bu yapı türlerinin Do�u Karadeniz 
bölgesinde, özellikle cami yanlarında ve geleneksel mimari anlayı�la yapılmı�, küçük 
boyutlu, iki katlı mektep (sıbyan mektebi) ve medrese yapıları bulunurdu. Osmanlı 
dönemindeki örneklerden günümüze pek az örnek kalan bu yapılardan biri Sürmene-
Gültepe Köyü Camii (19.yy) yanında55 bulunur. Aynı tipteki bir ba�ka mektep binası, 
cumhuriyet döneminde yapılmı� olan Of-U�urlu Beldesi’ndeki Sıbyan mektebidir.56  

 

Oslu Hoca Çe�mesi ve Namazgâhı 

Os Köyü’nün kar�ısına dü�en ırma�ın do�usunda, eski Araklı-Da�ba�ı-Bayburt 
yaya yolu (at yolu) üzerinde bulunan (Foto 34, 35, Çizim 5) Oslu Hoca Çe�mesi ve 
Namazgâhı, birbirleri ile ba�lantılı olarak yapılmı�lardır. Üzerlerinde ya da yakınlarında, 
yapılı� yılına i�aret edebilecek herhangi bir kitabe yoktur. Fakat halk arasında burası daha 
çok “Oslunun Çe�mesi” olarak bilinir.57 Buradaki su kayna�ının, eski Da�ba�ı-Bayburt 
yolu üzerindeki son su kayna�ı oldu�undan, Oslu Hacı Hasan Efendi tarafından, bir 
dinlenme ve namaz kılma yeri olarak yaptırıldı�ı söylenir.58  

Namazgâha, 3,50 m mesafede bulunan çe�me, yapılı� �ekli itibariyle, bir çe�meden 
ziyade, bir “su olu�u” �eklindedir (Foto 36, 37, Çizim 5). Yolun üst kısmına, do�al ta�lar 
kullanılarak yapılmı� olan ve bir taraftan namazgâha kadar uzanan, yakla�ık 1,65 m.lik 
istinat duvarı niteli�indeki duvarın ortasına yerle�tirilmi�tir. Buraya su, Oslu Hacı Hasan 
Efendi tarafından, 50 m.lik bir mesafen getirtilmi� ve nakil için künkler kullanılmı�tır. Ön 
kısımdakileri kırık olan künkler duvar gerisinde ve sa�lam olarak görülebilmektedirler. 
Yerden 70 cm yükseklikte, blok levha ta�lar vasıtasıyla olu�turulmu�, 43 x 23 cm.lik bir 
bo�lu�a yerle�tirilmi� oluk vasıtasıyla su duvar ortasından dı�arı alınmı�tır. �lk ba�larda 
ta�tan yapılmı� oldu�u söylenen oluk, kırılma sebebiyle olacak, günümüzde ah�apla 
de�i�tirilmi�tir. Herhangi bir sanatsal özelli�i olamayan, geleneksel su olu�u �eklindeki 
çe�menin Anadolu’da, özellikle yol kenarlarında, sayısız örnekleri vardır.  

Çe�menin yanı ba�ındaki namazgâh, bilinen örnekler dikkate alındı�ında, sıra dı�ı 
görünmektedir. Suya do�ru giden patika yolun üst kısmında, do�udan 1,70 m.lik bir istinat 
duvarı ile yükseltilip arkası düzle�tirilen namazgâh alanının batısı da, yamaçtaki toprak 
kaymalarına kar�ılık 1,40 ila 1,90 m arasında de�i�en ikinci bir istinat duvarı ile güvenli 
hale getirilmi�tir. Kuzey ve güneyi açık olan namazgâhın alanı, güneyden 2,30 m, kuzeyden 
2,35 m, batıdan 4,10 m ve do�udan 4,60 m.dir. Ölçülerden de anla�ılaca�ı gibi, namazgâh 
alanı, kıble yönü daha dar olmak üzere, bozuk bir yamuk �eklindedir. Namazgâha çıkı� 
kuzeydo�u kö�ede bırakılan 45 cm geni�li�indeki üç basamaklı merdivenle sa�lanmı�tır.  

                                                 
54 Sakao�lu, Necdet: “Sıbyan Mektepleri”, mad., DB�A, Cilt 6, �stanbul 1994, s. 546, 547. 
55 Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: a.g.e., (1999), s. 67. 
56  Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: a.g.e., (1999), s. 196. 
57 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 39. 
58 Bu bilgiler köy muhtarı Hüseyin �ahintürk tarafından, ya�lı köylülerin verdi�i bilgilere dayandırılarak, 
nakledilmi�tir. 
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Namazgâhın güneyinde, 40 x 45 cm karelik bir secde ta�ı ile kıbleyi gösteren, 11-
17 cm yüksekli�inde, 16 cm geni�li�inde ve 9 cm kalınlı�ında, üçgen biçiminde bir i�aret 
ya da kıble ta�ı bulunur. Bunların dı�ında, yakla�ık 11 metrekarelik namazgâh alanının 
zemininde herhangi bir ta� dö�eme olmayıp, sade toprak dolgu �eklindedir ve zamanla 
do�al çimen ba�lamı�tır.      

 

Molla �mam Baba Namazgâh Çe�mesi 

Bu namazgâh ve çe�me, camiye yakla�ık 700 m mesafede, Küçük Ahmetli 
Mahallesi’nin içinden geçen araç yolunun hemen altında bulunmaktadır (Foto 38, 39, 40, 
Çizim 6). Üzerinde herhangi bir kitabe yoktur. Fakat köylüler, bu çe�me ve namazgâhın, 
Oslu Müderris Hacı Hasan Efendinin talebelerinden ve köydeki Akyıldız Ailesi’nden, 
Molla �mam Baba adıyla bilinen bir ki�i tarafından yaptırıldı�ını söylerler.  Namazgâhın 
camiye bu kadar yakın olması, burasının aynı zamanda mahalle içinden eski Bayburt 
yoluna (Foto 46) ayrılan yolun ba�langıcında bulunması ile açıklanabilir.   

Kısmen elden geçirilip düzeltilmi� ve bir kısmı da sonradan de�i�tirilmi�, do�al 
ta�larla yapılan çe�menin üstü namazgâh olarak dü�ünülmü�tür. Bu durum, arazinin e�imli 
olması nedeniyle pratik bir çözümün ürünü olarak görülmelidir. Çe�menin batıya bakan 
duvarı, aynı zamanda ana cephesi durumundadır. Önünde, sonradan betonla de�i�tirildi�i 
anla�ılan, 4,47m uzunlu�unda, 38 cm geni�li�inde ve 38 cm derinli�inde bir su yala�ı 
bulunan çe�menin ana cephe duvarı 1,60 m yüksekli�inde ve 5 m uzunlu�undadır. Bu 
duvar ortasında, hafif kuzeye kaydırılmı� vaziyette, 55 x 47 cm.lik bir açıklık bırakılmı� ve 
duvar arkasına kadar kanal vasıtası ile getirilen su, buradan bir oluk vasıtası ile dı�arı 
akıtılmı�tır. 

Çe�me üzerine kurulan ve kuzeyindeki patika yoldan inilip çıkılan namazgâh, 
kuzeyde 4,50 m, batıda 5 m, do�uda 6,20 m ve güneyde 1,55 m.lik ölçülere sahip bir 
yamuk �eklindedir. Kuzeyi, güneyi ve batısı açık olan alanın do�usunda, kısmen bozulmu�, 
yakla�ık 1 m.lik bir istinat duvarı bulunur. Güney tarafta ise, kenardan yakla�ık 70 cm 
içerde, bir mihrap ta�ı ile arkasında sivri bir kıble ta�ı bulunur. Önünde yakla�ık 70 cm 
çapında bir secde ta�ı olan mihrap ta�ı 17 cm kalınlı�ında olup görünen kısmı 33 cm 
yüksekli�inde ve 65 cm yüksekli�indedir. Blok halindeki düzgün mihrap ta�ının ortasında, 
39 cm çapında ve 26 cm yüksekli�inde üçgen bir ni� bulunur. Mihrap ta�ının arkasındaki 
kıble ta�ı 7 cm kalınlı�ında, sivri do�al bir ta� olup, mihrap ta�ından 35 cm daha yüksektir. 
Namazgâhın zemini toprak kaplı olup zamanla çimen kaplanmı�tır (Foto 38-40).   

Namazgâhlar, açık havada namaz kılmak amacıyla, yol kenarlarında yapılmı� 
ibadet yerleridir. �lk örnekleri �slamiyet’in do�du�u kutsal topraklarda olup �slam 
tarihindeki ilk mescitlerin ço�u da bu �ekilde in�a edilmi�tir ve dört halife devrinden sonra 
bunlara mihrap ve minber ilave edilmi�tir.59   

Osmanlı döneminde daha çok mihraplı minberli, ordugâh tipi namazgâhlar tercih 
edilmi�tir.  Türkiye’deki namazgâhlar; mihraplı minberli namazgâhlar (Gelibolu-Azebler 
Namazgâhı (1407), Bursa-Umur Bey Namazgâhı (1439), �stanbul-Atmeydanı Namazgâhı 
(1535),  çe�meli namazgâhlar (Edirnekapı-Vezir Mehmet Pa�a Namazgâhı) ve fevkani 
namazgâh çe�meleri (Eyüp-Mehmet Pa�a Namazgâh Çe�mesi  (1617), Eyüp-Mustafa 

                                                 
59 Tiryaki, Yavuz: “Namazgâh”, mad., TDV�A, Cilt 32, �stanbul 2006, s. 358.   
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Efendi Namazgâh Çe�mesi (1694), Üsküdar-Ahmet a�a Namazgâh Çe�mesi (1721), bir 
çe�me yanına in�a edilmi�, kıble ve mihrap ta�lı namazgâhlar (Bulgurlu Namazgâhı (1654), 
Beykoz-�shak a�a Namazgâh Çe�mesi (1749), Üsküdar-Ay�e Hanım Namazgâhı (1767), 
�stanbul-Alemda� Namazgâhı (1898), musalla ta�lı namazgâhlar olmak üzere, dört grup 
altında incelenmi�tir.60  

Kurulu�ları bakımından ele alındı�ında, Os (Turnalı) Köyü’ndeki namazgâhlardan, 
Küçük Ahmetli Mahallesi Namazgâh Çe�mesi, yukarıdaki gruplandırma göz önünde 
tutuldu�unda, ikinci gruptaki, fevkani namazgâh çe�meleri sınıfında de�erlendirilmek 
durumundadır. Oslu Hoca Çe�mesi ve Namazgâhı olarak isimlendirilen di�er örnek ise, bir 
çe�me yanına in�a edilen namazgâhlar tipinde olup, üçüncü gruba girmektedir.61 

 Kullanılan malzeme ve duvar sistemleri nedeniyle bu her iki “eser” herhangi bir 
sanatsal nitelik ta�ımaz. Ancak bu namazgâhlar, Araklı-Bayburt arasında, o günün 
�artlarında, özellikle grup halinde yapılan seyahatlerde, insanların kısa süreli bir dinlenme 
ve ibadetlerini yapabilme yeri olarak yapılmı� olmalıdır. Dolayısı ile yerel özellikleri ön 
planda olan bu namazgâh çe�meleri, sanatsal de�er ta�ımasalar dahi, özellikle Oslu 
Hoca’nın �ahsında ve onun �ahsını yüceltmek amacıyla, “manevi eser/yapı” niteli�i 
ta�ıdıkları açıktır. Muhtemelen bölgede tek olan bu “namazgâh çe�melerinin” korunup, 
gelecek ku�aklara aktarılması, Türk-�slam kültürü ve mimarisi açısından önem arz 
etmektedir. 

 

Bifara (Merkez Köy-Pervane) Köprüsü 

Köprü, bugünkü Araklı-Da�ba�ı-Bayburt karayolunun 12. km.sinde, Merkez Köy 
(Bifara) ile Pervane Köyü’nü birbirine ba�layan yol üzerinde bulunur. Köprü, yapıldı�ı 
yıllarda Araklı-Da�ba�ı-Bayburt eski yaya/at yolunun, Karadere üzerindeki önemli bir 
geçi� noktası idi. Adını bulundu�u yerdeki “Bifara Hanları”ndan almı�tır (Foto 42, 43, 
Çizim 7, 8, 9, 10, 11). 

Menba yönünde, do�u ayak üzerinde, 37 x 40 cm.lik bir kitabelik yeri olmasına 
ra�men, içi bo�tur (Foto 41). Orijinalde buraya bir kitabenin konulup konulmadı�ı belli 
de�ildir. Ancak, ba�ta ya�lılar olmak üzere, çevre halkı ve Oslu Hoca’nın günümüzdeki 
torunları, Bifara Köprüsü’nü, ya�amının son yıllarında Oslu Müderris Hacı Hasan 
Efendi’nin yaptırdı�ını kabul ederler.62 Kitabeli�inin bo� olması, usta ya da ustalarının 
kimler oldu�unu açıklamamızı güçle�tirmektedir. 

Düzgün kesme ta�tan yapılmı� olan köprü, tipik tek gözlü ve sivri kemerli bir Türk 
köprüsüdür. Kemer profili 3,97 m geni�li�inde ve 70 cm kalınlı�ında olup, ayakları derenin 
iki yanındaki sabit kayalara oturtulmu�tur. Ayakların ba�langıç kısımlarında, yakla�ık 1,5 
m yükseklikte, batıda üç, do�uda dört mazgal/kiri� deli�ine yer verilmi�tir. 

Köprünün kemer açıklı�ı, ara�tırma sırasındaki su seviyesine göre, 16,90 m, sudan 
kilit ta�ı seviyesine kadarki yüksekli�i 7,80 m.dir. Düzgün kesme ta�lardan yapılan ana 
kemeri, üsten 20 cm. kalınlı�ında, yatay olarak yerle�tirilmi� ve yakla�ık 5 cm dı�a 
ta�ırılmı�, ikinci bir kemer ku�atmı�tır. Köprünün tempan duvarları da bu ku�atma kemeri 
                                                 
60 Anonim: “Namazgahlar”, mad., DB�A, Cilt 6, �stanbul 1994, s. 43, 44.; Tiryaki, Yavuz: a.g. mad., (2006), s. 
359, 360.   
61 Anonim: “Namazgahlar”, a.g.mad., (1994), s. 43, 44.; Yavuz Tiryaki: a.g.mad., ( 2006), s. 359, 360.   
62 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 6, 30). 
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ile düz olacak �ekilde örülmü�tür. Haki renge yakın bir ta�tan yapılan korkuluk duvarları, 
kilit ta�ı ekseninde mevcut haliyle, içerden ve dı�arıdan 0,75 m yüksektir. Korkuluk duvarı 
üzerindeki 25 cm.lik harpu�taları ilave edilince bu mesafe 1 m.ye çıkmaktadır.     

Köprünün tabliye planı ve görünü�ü, sonradan yapılan ilaveler ve tahribatlar 
nedeniyle tam olarak anla�ılmaz. Mevcut durum dikkate alındı�ında, tabliye kısmı 18 x 
3,40 m.lik bir alanı gösterir. Orijinalde ta� dö�eli olması gereken bu yüzeyin kenarlarında, 
36 cm geni�li�inde ve 75 cm. yüksekli�inde korkuluk duvarları yükselir (Çizim 7, 10, 11). 

Köprünün orijinali harpu�ta tipindedir. Yani ortasının yüksek, ayak/ba�langıç 
kısımlarının daha alçak oldu�u anla�ılır. Ancak köprü, yanlarında yapılan istinat duvarları, 
geni� ilave beton tabliyeler ve tahribatlar nedeniyle bu özelli�ini yitirmi�tir. Özellikle 
köprünün batı kısmından geçirilen yeni karayolu nedeniyle, bu kısım 8,80 m yüksekli�inde, 
dere boyu uzanan, istinat duvarı ile yükselmi� ve yeni yol ile aynı seviyeye çıkarmak için, 
köprünün batı kısmı, tempan ve korkuluk duvarları üzerine yeni duvarlar yapılıp içi 
doldurularak orta noktaya kadar düzle�tirilmi�tir. Benzer durum, daha alçak olmak üzere 
köprünün do�u kısmında da tekrarlanmı�tır. Bu durum köprünün ba�larındaki baba 
ta�larının ki bunlardan kitabelik üstünde olanı stilize insan gövdesini hatırlatır,  memba 
yüzünün do�usunda bulunan ikisi hariç, yok olmasına sebep olmu�tur. Fakat tahribat 
bununla da sınırlı de�ildir. Çünkü son zamanlarda, üzerinden a�ır i� makinesi geçirilmek 
istenmi� ve bu esnada köprünün kemerinin iki yanında kırılmalar ve tempan duvarlarında 
açıklıklar olu�mu�tur.63 

Tek gözlü, harpu�ta tipi köprünün, sivri kemerli ve bo� da olsa, kitabeli�inin 
olması, yöredeki di�er köprülerden, ilk bakı�ta ayrılık gösterir. Köprünün, Oslu Müderris 
Hacı Hasan Efendinin, Bayburt’ta ya�adı�ı Balahor (Ak�ar) Köyü’nün hemen yakınında, 
yakla�ık 500 m mesafede, eski �pek Yolu kollarından, Gümü�hane-Bayburt yolunu 
Erzincan-Bayburt yoluna ba�layan ara yol üzerinde, Çoruh’un kollarından Niligendire 
Suyu üzerinde bulunan, iki gözlü Korgan Köprüsü64 ile yakın benzerlikler gösterir. Korgan 
Köprüsünün, iki gözlü olma özelli�i bir kenara bırakılırsa, iki köprü aradaki, kemer formu, 
duvar örgü tekni�i, korkuluk düzeni kitabeli�i gibi �a�ırtıcı benzerlikler, Oslu Hocanın, 
Bifara (Pervane) Köprüsü’nü Bayburtlu bir ustaya yaptırdı�ı ve bu ba� usta yanında di�er 
yerel usta ve i�çilerin de in�aatta görev aldı�ını akla getirmektedir. 

Harpu�ta tipi tek gözlü köprülerin Türk co�rafyasında pek çok örne�i vardır. 
Bunlar arasında en yakın benzer örnekler olarak, Maçka-Co�andere Kınalı Köprü 
(19.yy.)65, Gümü�hane-Gümü�kaya Köprüsü (tarih ?)66, Keban-De�irmen Köprüsü (XII.-
XIII. yy.)67, Saray Bosna-Mostar Köprüsü (1557-1566)68, Tunceli-Çemi�gezek-Yusuf Ziya 
Pa�a Köprüsü (1807)69, Erci�-Koç Köprüsü (tarih ?)70, Nahçıvan-Kazancı Köprüsü (tarih 

                                                 
63 Bu tahribatlar, köprünün varlı�ını tehlikeye sokmakta, dolayısıyla acilen asli durumuna göre onarılması, 
sonradan ilave edilen kısımların kaldırılması ve araç trafi�ine kapatılması gerekmektedir. 
64 Korgan Köprüsü’nün de Bifara Köprüsü gibi, aynı �ekilde bo� bir kitabeli�i vardır. Bu sebeple yapım yılı tam 
olarak bilinmemekle birlikte, gösterdi�i mimari özeliklerinden dolayı, Selçuklu dönemine verilmektedir. Bkz. 
Pekin, Faruk – Yılmaz, Hayri Fehmi: Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Köprü, �stanbul 2008, s. 46; Çulpan, Cevdet: 
Türk Ta� Köprüleri-Ortaça�dan Osmanlı Devri Sonuna Kadar, Ankara 1975, s. 207.   
65 Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: a.g.e., (1999), s. 144. 
66 Çulpan, Cevdet: a.g.e., (1975) s. 206, 207. 
67 Çulpan, Cevdet: a.g.e., (1975) s. 76. 
68 Çulpan, Cevdet: a.g.e., (1975) s. 158. 
69 Çulpan, Cevdet: a.g.e., (1975) s. 189, 190. 
70 Çulpan, Cevdet: a.g.e., (1975) s. 209. 
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?)71, , Diyarbakır-Malabadi Köprüsü (12.yy)72 ve Sivas-Murçinge Köprüsü (13.yy)73 
gösterilebilir.   

 

Da�ba�ı Yolu Irmak Köprüsü 

Köprü, Küçük Ahmetli mahallesinden, Oslu Hoca Çe�mesi ve Namazgâhına giden 
eski yoldaki ırmak üzerinde bulunur (Foto 44, 45, 46, Çizim 12). Bu nedenle ırmak köprüsü 
olarak isimlendirilir. Yuvarlak kemerli ve tek gözlü köprünün üzerinde, yapım yılına veya 
ustasına ait herhangi bir yazıt yoktur. Ancak köylüler köprünün, sa�lı�ında Oslu Müderris 
Hacı Hasan Efendi (1786-1867/68) tarafından yaptırıldı�ını söylerler. Malzeme, yapım 
tekni�i ve form özellikleri bu bilgiyi do�rulamaktadır. Dolayısı ile bu köprü tarih olarak 
19.yy ortalarına verilebilir.  

Malzeme olarak, 40 cm.lik kemer kısmında düzgün kesme ta�, 1,70 m. ila 2,20 m. 
arasında de�i�en tempan duvarlarında do�al ta�lar kullanılmı�tır. Ta�lar kemer yüzlerinde 
bir dik iki yatay �eklinde,  içerde ise kalınlıklarına göre ve yatay olarak dizilmi�lerdir. 
Ancak köprüde, kemerin yüz ta�ları hariç, çok kaliteli bir i�çilik yoktur. Duvar örgüsünde 
harç kullanılmadı�ı gibi kemerin karın ta�larının ço�u da yeteri kadar i�lenmemi�tir. Bu 
sebeple ta�lar arasında kalan açıklıklar köprünün stati�ini zayıflatmı�tır. Nitekim köprü 
üzerinde, kuzeydo�udaki aya�ın do�u kısmında görülen malzeme farklı�ı ve duvar dokusu 
bozuklu�u, bu kısmın, muhtemelen büyük bir ya�mur sonrası olu�an fazla su tazyiki ile 
kilit ta�ına kadar uzanacak biçimde, üçte bir oranında yıkıldı�ını ve sonradan onarıldı�ını 
göstermektedir. Bu onarımla ilgili olacak, köprünün mansap yüzünde, kilit ta�ına yakın 
kısımdaki harç dolgu üzerinde “(3)193” gibi rakamlar okunmaktadır. Ancak 9’un ters 
yazılması ve ba�taki rakamın tam okunamaması, buradan bir tarih çıkarmayı 
zorla�tırmaktadır.  

Köprünün kemer açıklı�ı 4,20 m, yerden kilit ta�ına kadarki yüksekli�i 4 m.dir. 
Kuzeydo�u güneybatı istikametinde kurulan köprünün ayakları iki tarafta yerli sabit 
kayalara oturtulmaya çalı�ılmı�tır. Kayaların farklı cins ve yükseltide olmaları, ayakların 
ba�langıç yerlerinin de farklı olmasına sebep olmu�tur. Köprünün ba�langıç kısımları ile 
kemer üstüne göre daha alçak olup, tempan duvarları ve kemer üzerinde korkuluk duvarı 
yapılmamı�tır. Yakla�ık olarak 4 m uzunlu�undaki tabliye kısmında ta� dö�eme bulunan 
köprünün ortada, kilit ta�ı kısmındaki geni�li�i 2,20 m.dir. Ba�langıç kısımlarındaki 
geni�likleri ise, 2,30 m ile 2,50 m arasında de�i�mektedir (Çizim 12).  

Da�ba�ı Yolu Irmak Köprüsü, malzeme, teknik ve form bakımından bölgedeki pek 
çok köprü ile yakın benzerlikler gösterir. Dolayısı ile yerel bir usta tarafından yapılmı� 
olmalıdır. Bölgedeki en yakın benzer örnekler olarak, Hayrat-Dereyurt Köyü �kinci Köprü 
(19.yy), Köprüba�ı-Arpalı Köyü Köprüsü (19.yy), Of-Erenköy Köyü I�ıklı Mah. Köprüsü 
(19.yy), Çamburnu-Gökçesu Mah. �kinci Köprü (19.yy) ve Sürmene-Dirlik Köyü Üçüncü 
Köprü (19.yy) köprüleri74 gösterilebilir. 

Do�u Karadeniz bölgesinde çok sayıda ta� köprü bulunur. Ço�u tek gözlü olan bu 
köprülerin kemerleri, bölgenin bol ya�ı� alması nedeniyle, yüksek yapılmı�tır. Bu 

                                                 
71 Çulpan, Cevdet: a.g.e., (1975) s. 5, 6. 
72 Pekin, Faruk – Yılmaz, Hayri Fehmi: a.g.e., (2008), s. 66.  
73 Pekin, Faruk – Yılmaz, Hayri Fehmi: a.g.e., (2008), s. 174. 
74 Sümerkan, M. Re�at – Okman, �brahim: a.g.e.,  (1999), s. 142, 143, 146, 147, 148. 
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köprülerin köylüler, varlıklı aileler ya da önde gelen ki�ilerce in�a edilmesi gelenektir. Zira, 
Araklı-Aho (Ayvadere) Köprüsü de, Hasan Efendinin en yakın dostu, Hacı Mahmut Efendi 
tarafından yaptırılmı� olup, Bifara Köprüsü ile benzer özellikler gösterir.75 Bölgedeki ta� 
köprülerin genellikle kitabeleri yoktur ve ustaları da belli de�ildir. Ancak, bölgenin nüfus 
durumu dikkate alınırsa, ço�unun 18. ve 19. yy.da, yerel ustalarca ve aynı mimari biçim ve 
tekniklerle yapıldı�ını söylemek mümkündür. 

 

Su Kemeri 

Su Kemeri, Os (Turnalı) Köyü’nde, Merkez (Cami) Mahallesi ile Aslanlı 
Mahallesi arasındaki küçük ırmak üzerinde bulunur (Foto 47, 48, 49, Çizim 13, 14). Su 
kemerleri, üst kalınlıkları dar olan köprülerdir. Burada da, tabliye kısmı kalınlı�ı 1,22 m, 
uzunlu�u 7 m olan bir su kemeri söz konusudur. Yakla�ık 300 m.lik mesafede bulunan 
cami �adırvanına, künklerle su getirmek amacıyla yapılmı�tır. Zamanla içleri toprakla dolan 
künklerin tıkanması sonucu, yakın bir tarihte yeni ve modern su boruları ile de�i�tirilmi�tir. 
Aynı suyolunun kullanılması nedeniyle eski künkler tahrip edilmi� olup bunlardan kalan 
bazı parçalar su kemerine giden patika yol üzerinde halen daha görülebilmektedir.  

Haki renge yakın, düzgün kesmeta� malzeme ile yapılmı� olan su kemerinin 
mansap cephesinde, kilit ta�ının solundaki ikiz ta�lardan üstekinin üzerinde, küçük bir 
çerçeve içine oyularak yazılmı� kitabede, H.1325 (M.1907) yılını gösteren bir kitabe vardır. 
Güçlükle seçilebilen bu kitabe, bu su kemerinin 1907 yılında yapıldı�ını göstermektedir. 
�adırvan kitabesindeki bilgiler, �adırvanın Hacı Salih Efendi (ölüm yılı 1908) önderli�inde, 
H.1312-M.1894/1895 yılında yaptırıldı�ı gösterir. Her iki kitabedeki yazı karakterinin aynı 
olması, bu su kemerinin de aynı ki�ilerce yaptırıldı�ını akla getirmektedir (Foto 50). 

Su kemerinin en geni� kısmındaki açıklı�ı 4,50 m, yerden kilit ta�ına kadarki 
yüksekli�i ise 2,78 m.dir. Bu açıklık üzerine, yüz kısmı 45 cm. olan, 1,22 m geni�li�inde 
bir kemer yapılmı�tır. Kemeri olu�turan ta�ların alta gelen dar kısımları 18 cm, üste gelen 
geni� kısımları ise 21 cm.dir. Su kemerinin yan yüzlerine denk gelen ta�ları, bir dik ve üst 
üste iki yatay �eklinde, alternatif olarak dizilmi�tir. Kemerin ayak kısımlarına, her iki 
tarafta da, alt uzunlu�u yakla�ık olarak 1 m, üst uzunlu�u 1,80 m olan tempan duvarları 
örülüp içleri doldurularak düzle�tirilmi�tir.  Aynı zamanda patika yol olarak da kullanılan 
su kemerinin yanlarında herhangi bir korkuluk duvarı yoktur.  

 �lk örnekleri Asurlular tarafından M.Ö. 694-690 yılları arasında, Kuzey Irakta 
yapılmı� olan su kemerlerinin tarih boyunca, Anadolu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da sayısız 
örnekleri vardır. Osmanlılar da 15. yy.dan itibaren farklı co�rafyalarda, teknik ve güzellik 
bakımından geli�kin, çok sayıda su kemeri yaptırmı�lardır. Ço�u Mimar Sinan tarafından 
yapılmı� olan Osmanlı su kemerlerinin büyük bir kısmı �stanbul’dadır. Sadece Kırkçe�me 
tesisleri üzerinde Sinan tarafından yapılmı� 33 su kemeri vardır. Bir kısmı çok katlı, abidevi 
olan kemerler arasında, Ma�lova Kemeri, Kovuk Kemer, Uzun Kemer, Pa�a Kemeri 
sayılabilir.76 

 Anadolu’nun çe�itli yerlerinde, farklı teknik, büyüklük ve tiplerde yapılmı� olan su 
kemerleri, su mimarisinin tipik yapılarından biridir. Do�u Karadeniz bölgesinin co�rafi 
olarak bozuk ve engebeli bir yapıya sahip olması, su kemerlerinin bu bölgede de tarih 
                                                 
75 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 16. 
76 Çeçen, Kazım: “Sukemerleri”, mad., DB�A, Cilt 7, �stanbul 1994, s. 53, 54. 
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içinde kullanmasını zorunlu kılmı�tır. Bölgede sınırlı sayıda örnekleri günümüze 
ula�abilmi� olan su kemerinden biri olan Os (Turnalı) Köyü’ndeki bu su kemeri de, yerel ve 
mütevazi, ancak güzel bir örnek durumundadır. 

 

Hacı Salih Efendi Türbesi 

Türbe, Os (Turnalı) Köyü, Merkez Camii haziresinde, caminin batısına sonradan 
in�a edilen son cemaat yerinin hemen biti�i�inde bulunur (Foto 51, 52, Çizim 15, 16). 
Kuzey güney do�rultusunda yerle�tirilmi� türbe, basit dikdörtgen �eklinde olup içinde, üstü 
açık, ta� sanduka �eklinde iki mezar bulunur. Ba�lık ta�larında yazıt olmayan bu 
mezarlardan sa�daki Hacı Salih Efendi’ye, di�eri ise 1968 yılında ölen ve “Sa�ır Hoca” 
olarak bilinen �lyas Demirkır’a aittir. Batıdan 65 cm geni�li�inde, yuvarlak kemerli bir kapı 
ile girilen türbe, içerden 35 cm.lik moloz ta� duvarlıdır ve bu duvarlar dı�arıdan 15 cm.lik 
düzgün kesmeta� malzeme ile kaplanmı�tır. Giri� kapısı üstündeki ta� kitabede kayıtlı 
“1326” yılı, türbenin yapım yılına i�aret eder. Dolayısı ile türbe miladi 1908 yılında 
yapılmı�tır. 

Dı� ölçüleri, 4,90 m x 3,85 m olan türbe, güneyden yakla�ık olarak 75 cm.lik bir 
temel duvarı üzerine kurulmu�tur. Toplam yüksekli�i 2,65 m olan türbenin beden duvarları 
19 cm.lik sade silmeli bir taban korni�i ile ba�lar ve 14 cm.lik aynı formlu bir korni�le son 
bulur. 45 cm x 70 cm.lik iki dikdörtgen pencere ile güneye açılan türbenin üstü de tamamen 
açıktır.   

Batıdaki yuvarlak kemerli giri� kapısı üzerinde bulunan bir çevre silmesi, yıldızlı 
dört hilal ve daha üstte bulunan 1326 tarihli kitabe dı�ında türbe tamamen sadedir.   

Türbe mimarisi açısından bakıldı�ında, Hacı Salih Efendi Türbesi, üstü açık 
türbeler sınıfında de�erlendirilmelidir. Çok yaygın olmasa �stanbul’da, sekizgen planlı açık 
türbelerden Fatih Mesih Pa�a Türbesi (1585-1586)77 ve Üsküdar’da Yeni Valide 
Külliyesinde bulunan Emetullah Gülnu� Valide Sultan Türbesi (1713)78 ile kare planlı, üstü 
ve yanları açık olan Yenikapı Mevlevihanesi’nde bulunan Abdurrahman Nafiz Pa�a Türbesi 
(1851)79 olmak üzere, Anadolu’da da benzer örnekleri vardır. Bölgeye yakın olması 
bakımından Erzurum-Habib Baba Türbesi (1844)80 ilk akla gelen Anadolu örne�i olarak 
verilebilir.   

 

Oslu Hoca De�irmeni 

De�irmen, Os (Turnalı) Köyü’nden Da�ba�ı’na giden yol üzerinde bulunan ırmak 
kenarındadır (Foto 53, 54, 55, Çizim 17). Oslu Hoca’nın Çe�mesi ve Namazgâhına yakın 
bir yerde bulunan de�irmenin, Oslu Hoca tarafından yaptırıldı�ı kabul edilir. Günümüzde 
duvarları ve üst yapısı modern malzeme kullanılarak de�i�tirilmi� olan de�irmenin, do�al 
ta�lar kullanılarak yapılmı� temel ve ba� duvarları varlı�ını hala korumaktadır. De�irmenin 
                                                 
77 Okçuo�lu, Tarkan: “Mesih Mehmed Pa�a Camii, Türbesi ve Çe�mesi”, mad., DB�A, Cilt 5, �stanbul 1994, s. 
407. 
78 Seçkin, Nadide: “Yeni Valide Külliyesi”, mad., DB�A, Cilt 7, �stanbul 1994, s. 469; Sakao�lu, Necdet: 
”Emetullah Gülnu� Valide Sultan”, mad., DB�A, Cilt 3, �stanbul 1994, s. 157. 
79 Tanman, M. Baha: “Yenikapı Mevlevihanesi”, mad., DB�A, Cilt 7, �stanbul 1994, s. 482, 483. 
80 Yurtta�, Hüseyin – Özkan, Haldun – Kö�klü, Zerrin (Editörler): Yolların, Suların ve Sanatın Bulu�tu�u �ehir 
Erzurum, Ankara 2008, s. 165. 
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arkasına kadar düz olarak getirilen su arkı, buradan yakla�ık 5 m uzunlu�unda ve 45 derece 
e�imli su tribününe bırakılmı�tır. Büyük bir hız ve kuvvetle de�irmen ta�ı altındaki su 
çarkına vuran su, buradaki menfezden geçerek, düz lentolu açıklıktan dı�arı çıkar. 

Günümüzdeki haliyle de�irmen iki bölümden olu�maktadır. De�irmen ta�ının 
bulundu�u kısım, 3,50 m x 3,75 m.lik bir alanı kapsar. Su tribünü de�irmenin güneybatı 
kö�esinde 1,20 m.lik bir hacimle iç mekâna alınmı�tır. Üzerindeki zahire teknesi ile 
de�irmen ta�ı ve önündeki un teknesi su tribününün iç mekâna alınmı� kısmının önünde 
bulunur. Sa�da, 1,85 m x 3,60 m ölçülerindeki küçük mekân, bekleme ve ate�/ocaklık yeri 
olarak kullanılmaktadır. 

Tarihçesi günümüzden 4-5 bin yıl kadar geriye giden de�irmenler su mimarisi 
örnekleri arasında sayılırlar ve genel olarak “tahıl ürünlerini toz haline getirmek için 
kullanılan alet” �eklinde tarif edilirler.81 Dolayısı ile dünyanı en eski tarihî co�rafyalarından 
birine sahip Anadolu’da da, pek ço�u kullanım dı�ı kalmasına ra�men, çe�itli tip ve 
teknikle yapılmı� sayısız tarihî de�irmen örne�i bulunur. Bahsedilen özellikleri ile Oslu 
Hocanın De�irmeni de, Anadolu ve bölgedeki çok sayıdaki köy de�irmeninden sadece 
biridir. Bugünkü haliyle fazla tarihsel bir özelli�i kalmasa da, Oslu Hoca tarafından 
yaptırılmı� olması, de�irmene manevi bir özellik yüklemi�tir.  

  

Os’lu Hoca (Hacı Hasan Efendi) Türbesi 

Türbe, eski Balahor Köyü olarak bilinen ve günümüzde Ak�ar Beldesi’nin 
kuzeyindeki küçük bir tepe üzerinde bulunur (Foto 56, 57, 58, 59, Çizim 17). Giri� kapısı 
üzerindeki kitabelik kısmı bo�tur. Ancak Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi’nin türbe 
içindeki mezar ta�ı, türbe sahibine ve yapım yılına ı�ık tutar. Türbe ortasındaki büyük 
mezarın ba� mezar ta�ında, Oslu Hoca Hacı Hasan Efendinin, H.1284 (M.1867/1868) 
yılında öldü�ü yazılıdır. Bu tarih bilgisinden hareketle Türbenin, Oslu Hoca’nın ölümünden 
bir iki yıl sonra, yani yakla�ık 1870 yılı civarında yaptırılmı� olabilece�i kabul edilebilir.82 

Türbe, 6,40 m x 6,40 m ölçülerinde, kare planlı ve kubbeli bir yapıdır. �çerde 
moloz ta� malzeme ile in�a edilmi� duvarları dı�arıdan düzgün kesmeta� (Bayburt Ta�ı) 
malzeme ile kaplanmı�tır. Altta dört sıra ta� duvarlı bir kaide üzerine oturtulan, kübik 
gövdeli türbe yapısı, pandantiflerle geçilen, kasnaksız bir kubbe ile örtülmü�tür. Giri�i 
batıdan, yuvarlak kemerli bir kapı ile sa�lanan türbe, güneyde ve do�uda iki adet mazgal 
türü pencere, güneyde içerden ve dı�arıdan yuvarlak kemer ku�atmalı iki adet dikdörtgen 
pencere ile aydınlatılmı�tır.83 

Batıdaki yuvarlak kemerli giri� kapısı, kenarlardan dı�a ta�kın ve üç silmeli 
dikdörtgen bir çerçeve içine alınarak vurgulanmı�tır. �çe do�ru tek kavisli ve üçgen kesitli 
olan kapı kemerinin kö�elikleri, içleri üçgenlerle bezenmi� birer rozetle doldurulmu�tur. 
Cepheleri 0,05 cm içeri çekilerek kö�eleri vurgulanmı� olan türbenin beden duvarları, altta 
bir di� frizi, ortada içbükey profili bir silme, üstte de üzerleri dendan �eklinde i�lenmi�, üç 
sıralı bir bezeme kompozisyonu ile tamamlanmı�tır. Yakın zamandaki onarımdan sonra 

                                                 
81 Arseven, C. Esat: “De�irmen”, mad., Sanat Tarihi Ansiklopedisi, Cilt 1, �stanbul 1983, s. 435; Karahan, Recai: 
“Van Bölgesinde Bulunan Su De�irmenlerinin Etnografik Açıdan �ncelenmesi”, Van Gölü Çevresi Kültür 
Varlıkları Sempozyumu Bildirileri, 22-25 Mayıs 1995, Van 1996, s. 161, 163.    
82 Ta�çı, Aydın: a.g.t., (1997), s. 66. 
83 Ta�çı, Aydın: a.g.t., (1997), s. 67. 
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kur�unla kaplanan kubbe, do�rudan beden duvarlarına oturtuldu�u için yapısal etkisi 
azalmı� buna kar�ılık kübik gövdenin etkisi artmı�tır.  

Türbe içinde iki adet mezar bulunmaktadır. Bunlardan büyük olanı Oslu Müderris 
Hacı Hasan Efendi’ye, di�eri ise, iki e�inden biri olan Dudu Hanım’a aittir. Türbenin 
ortasında bulunan Hacı Hasan Efendinin mezarı, 2,00 m x 0,80 m ölçülerindedir. Ba�lık ve 
ayak �ahideleri sa�lam olan mezarın, sarıklı olan ba� �ahidesinde, sonunda tarih de olan, on 
satırlık bir yazıt bulunur (Foto 59). 
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El-muvattan el-Bayburdî Bâlâ�orî 
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Sene 1284 el-fâtiha 

   

Türbenin güney duvarında, bu kısımdaki pencereler arasını kaplayacak �ekilde, 
duvar yüzeyinden dı�a ta�kın ve düzgün kesmeta� malzemeden yapılmı� bir mihrap 
bulunur. Dı�tan içe do�ru sade ku�aklarla kademelendirilen mihrabın ortasında, be� kademe 
halinde a�a�ıdan yukarıya do�ru daralan ve yarım kubbe �eklinde bir ya�makla son bulan 
ni� kısmı mevcuttur. Süsleme bakımından mihrapta dikkati çeken figür, ya�mak kısmının 
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üstüne kar�ılıklı olarak i�lenmi�, stilize dal ve yapraklar ile taç kısmında bir hilal ile son 
bulan geometrik desendir. Bu özellikleri ile ta� mihrap, do�u Karadeniz bölgesindeki pek 
çok köy camii mihrabı ile benzerlik gösterir.84   

Türbe muhtelif zamanlarda tamir edilmi�tir. Oslu Hocanın, bir kısmı halen Ak�ar 
Beldesi’nde oturan, aile fertleri tarafından yapılan onarımların ilki Akif ve Agâh Uslu 
tarafından, ikincisi Oslu Demircio�lu Molla Mehmet Ali tarafından, üçüncüsü H. Ziya Uslu 
tarafından gerçekle�tirilmi�tir. 1967 yılında yapılan üçüncü onarımda, Dudu Hanım’ın 
mezarı, ön sahanlık, pencere önleri, dı� duvarlar ile 1939 depreminde zarar görmü� kubbe 
elden geçirilmi�tir.85 

Kare prizma gövdeli türbeler grubunda de�erlendirilen türbe, bu haliyle 
Bayburt’taki türbelerden86 Yakub Abdal Türbesi (15.yy)87 ile benze�ir. Ancak Türk 
sanatındaki kare gövdeli türbelerin kökeni, Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Bu gruptaki 
türbeler, bir Karahanlı yapısı olan Tim-Arap Ata Türbesi (M.987) ile ba�lar, Büyük 
Selçuklulara ait Serahs-Ebu Fazıl Türbesi (XI.yy sonu) ve Mihne-Ebu Sait Türbesi (1049) 
ile devam eder. Ayrıca Harizm�ahlara ait Ürgenç-Fahreddin Razi Türbesi (M.1208) de bu 
gruptaki bir ba�ka türbe yapısıdır.88 

Kare gövdeli türbe yapısı gelene�inin Anadolu’da da devam etti�i görülür. Ahlat-
�eyh Necmeddin Türbesi (M.1222), Kayseri-Melik Gazi Kümbeti (XII.yy ba�ı) ve Konya-
Mursaman Türbesi (XIII.yy.ın ikinci yarısı) bu konuda akla gelen örneklerdir. Mezar odası 
olmayan, sade görünü�lü ve kubbe yapılanmalarındaki farklılıklar gibi, yerelde de�i�en 
özellikleri yanında bu mezar yapıları, Orta Asya’dan itibaren Karahanlı ve Büyük 
Selçuklularında kullanılan ve Anadolu Selçukluları ile Anadolu’ya kadar ta�ınan mütevazı 
mezar yapıları olarak de�erlendirilmelidir.         

 

Balahor (Ak�ar) Köyü Sı�ır E�re�i89 

E�rek ya da nahır olarak isimlendirilen yer, sı�ır, dana, koyun ve kuzularının 
toplandı�ı meralık arazidir. Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi de, H.1267 (M.1850) yılında 
Gümü�hane mal sandı�ından 500 kuru�a, Balahor (Ak�ar) Köyün’de bu araziyi satın alarak 
Os Köyü’nün istifadesine vermi�tir. Bu arazi ile ilgili olarak Gümü�hane Karyesi Kâtibi 
Umumisi tarafından Hacı Hasan Efendi adına bir Tapu Senedi düzenlenmi�tir (Belge 1).90 
Bu tapu senedinin içeri�i �u �ekildedir. 

“Gümü�hane mirzafatından Balahor nam karyeyi vaki araziyi mahlül eden bir kıta 
çöplük ve basma yeri ki, bir tarafı nahır hana, bir tarafı danalık ve bir tarafı tarikiam ve 

                                                 
84 Yavuz, Mehmet: “Do�u Karadeniz Köy Camilerinde Bezeme Anlayı�ı”, Uluslararası Giresun ve Do�u 
Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Giresun-Türkiye (baskıdaki metin). 
85 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 9. 
86 Anonim: �l Olu�unun 10. Yılında Bayburt Tarihi, Bayburt 2000, s. 194-197. 
87 Ta�çı, Aydın: a.g.t., (1997), s. 96. 
88 Cezar, Mustafa: Anadolu Öncesi Türklerde �ehir ve Mimarlık, �stanbul, 1977, s. 307; Ta�çı, Aydın: a.g.t., 
(1997), s. 97. 
89 H. Ziya Uslu’lunun kitapçı�ında bir kopyasını verdi�i ve “sı�ır e�re�i”, ki bu kelime Türk Dil Kurumu 
Sözlü�ü’nde yoktur,  tapu kaydı olarak tanıttı�ı Osmanlıca belgede söz konusu araziden “çöplük” ve “basma” 
olarak bahsedilmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlü�üne göre, “çöplük; ‘mezbelelik ya da her türlü yetkinin 
sınırsızca kullanıldı�ı yer’ olarak, sekiz ayrı manada kullanılan “basma” ise buradaki kullanıma uygun olan hali ile 
‘halk a�zında gübre, tezek’ anlamında verilmi�tir. Bkz. Türk dil Kurumu; http://www.tdk.org.tr 
90 Uslu, H. Ziya: a.g. kitapçık, (1992), s. 6, 39. 
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bir tarafı molla �smail’in bahçesine muttasıl i� bu hudut ile mahdut araziyi mahmul eden 
çöplük ve basma yerlerini bedel müzayede aharin inkıta ra�betinden sonra, ulemayı 
izamdan fazuletli Oslu Hasan Efendi havacce/ havaice hazretlerine ber mucibi talimat senet 
500 kuru� bedel ile tefenrüz ve ihale bir mebla�ı mezbur tamamen ve kelamen Gümü�hane 
mal sandı�ına tediye ve teslim kılınmı� oldu�undan, ber mucibi nizam senedi tezkere 
mevkitesi ahdini mumaileyh hazretlerinin tarafına ika kılınmı�tır. Sene 1267. 

Maliye ba� katibi umumisi    El �uhudilhal 

       Mehmet Osman      �brahim efendi ve Karyeyi 

      Müfti Zade Abdullah Efendi 

      Hacı Mehmet Efendi 

      Söfkerli Osman Efendi ve 

      Molla O�lu Molla Hasan”. (s.41). 

 

Bu arazinin Oslu Hoca tarafından satın alınıp Araklı’daki Os Köyü’nün 
kullanımına verilmesi, vakıf anlayı�ı ile hareket eden, sosyal içerikli bir ba�ka incelik 
olarak de�erlendirilmelidir.  

 

Sonuç 

Araklı (o zamanlar Sürmene’ye ba�lı idi)’ya ba�lı Os Köyü’nde, Harput (Elazı�),  
Erzincan ve Bayburt’un Hart Köyü’ndeki (günümüzde Aydıntepe) medreselerde ö�renim 
görüp icazet almı�, Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi (1786-1867/68)’nin, kendi köyünde 
ba�lattı�ı, sosyal içerikli mimari yapıla�manın, kendisinden sonra da devam ettirildi�i ve 
aradan yüzyılı a�kın bir süre geçmesine ra�men, o etkinin hala devam etti�i görülmektedir.  

Müderris Hacı Hasan Efendi’nin, bir ba�ka yerde ya�amasına ra�men, do�du�u ve 
yirmi ya�ına kadar ya�adı�ı Os Köyü ve çevresine yaptırdı�ı eserler, Oslu Hoca’nın o 
çevrede ya�ayan insanların, dini, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne ya�amı 
boyunca yardımcı olmaya çalı�tı�ını gösterir. Bu dü�ünce Türk toplumunda öteden beri var 
olan ve halen canlılı�ını koruyan vakıf anlayı�ının yerel bazda bir yansımasıdır.  

Müderris Hacı Hasan Efendi’nin Os Camii ile ba�lattı�ı yapıla�ma, iki köprü ve bir 
çe�meli namazgâh ile devam etmi�tir. Bu yapıla�ma, Oslu Hocanın 1867/1868 yılındaki 
vefatından sonra talebeleri ve sevenleri tarafından, onun manevi etkisi dâhilinde ve adeta 
bir gelenek olarak yeni örneklerle devam ettirilmi�tir. �kinci a�amada, Os Camii için bir 
�adırvan, bir su kemeri, bir sıbyan mektebi ve bir de namazgâh çe�mesi yapılmı�tır. Bu 
yapıla�madaki hizmetlerinden olacak, Oslu Müderris Hacı Hasan Efendi için, öldü�ü yer 
olan Balahor (Ak�ar)’da, Hacı Salih Efendi için ise Os Camii haziresinde, birer türbe 
yaptırılmı�tır. 

 Farklı türdeki bu mimari eserlere tek tek bakıldı�ında bu örneklerin, ba�ta �stanbul 
olmak üzere, Anadolu’daki aynı i�levli pek çok yapıyla, özellikle Türk halk mimarisi 
örnekleri ile benzer üslup ve mimari anlayı� içinde oldukları görülür. Etki alanlarına 
bakıldı�ında, birbirleri ile sosyal ve ekonomik ili�kileri fazla olan yerlerin, ki burada 
Bayburt ve çevresi önemli bir etki alanı olarak kar�ımıza çıkıyor, daha fazla oldu�u görülür.   
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Farklı alanlarda ve hizmet amaçlı yaptırılan bu mimari örnekler, Türk-�slam 
mimari gelene�inin yerel, ancak ho� birer örne�i olarak, geleneksel halk mimarimizin91 
önemli bir parçası durumundadır. Bizlere dü�en görev, bu kültürel mirasa sahip çıkmak ve 
onları gelecek nesillerin kullanımına bırakmaktır. 

 

 Foto�raf Kayna�ı: Mehmet Yavuz: 1-59. 

 

Foto�raf ve Çizimler 

 

 

Çizim 1: Os (Turnalı) Köyü Camii Vaziyet Planı (M. Yavuz-S. Tı�cı) 

                                                 
91 Türk halk mimarisi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Türk halk Mimarisi Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1991. 
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Foto 1: Os (Turnalı) Köyü          Foto 2: Os (Turnalı) Köyü Camii ve Mektep 

 

     

Foto 3: Os (Turnalı) Köyü Camii               Çizim 2: Os (Turnalı) Köyü Camii Planı 

      (M. Yavuz-S. Tı�cı) 

                  

Foto 4: Os (Turnalı) Köyü Camii        Foto 5: Os (Turnalı) Köyü Camii Giri� Kapısı Üstünde  

Giri� Kapısı           Kitabe 
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Foto 6: Os (Turnalı) Köyü Camii Kapısı-    Foto 7: Os (Turnalı) Köyü Camii Ta� Süsleme 

Ta� Süsleme 

 

 

  

Foto 8: Os (Turnalı) Köyü Camii Mihrap          Foto 9: Os (Turnalı) Köyü Camii Batı Duvarı 

Duvarı 
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Foto 10: Os (Turnalı) Köyü Camii Do�u  Foto 11: Os (Turnalı) Köyü Camii Müezzin 

Duvarı       Kö�kü 

 

Foto 12: Os (Turnalı) Köyü Camii Mahfil Ta�ıyıcıları ve Ah�ap Bezeme 
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Foto 13: Os (Turnalı) Köyü Camii Mihrap ve Bezeme Ayrıntıları 

 

  

Foto 14: Os (Turnalı) Köyü Camii Tavan        Foto 15: Os (Turnalı) Köyü Camii Tavan Göbe�i 

Süslemesi 

 

 

    

Foto 16: Os (Turnalı) Köyü       Foto 17: Os (Turnalı) Köyü          Foto 18: Os (Turnalı) Köyü Camii 
Minberi-Sol Aynalık                         Camii Minber Kapısı                   Minberi-Sa� Aynalık 
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Foto 19: Os (Turnalı) Köyü             Foto 20: Os (Turnalı) Köyü       Foto 21: Os (Turnalı) Köyü Camii 
Mihrap Üstünde Kalemi�i Yazı            Kalemi�i Yazı                                   Kalemi�i Bezeme 

          

 

     

Foto 22: Os (Turnalı) Köyü         Foto 23: Os (Turnalı) Köyü   Foto 24: Os (Turnalı) Köyü Camii     
Camii Kalemi�i Yazı                           Camii  Kalemi�i Yazı                Kalemi�i Yazı  

                

   

Foto 25: Os (Turnalı) Köyü         Foto 26: Os (Turnalı) Köyü        Foto 27: Os (Turnalı) Köyü Camii 
Kalemi�i Yazı                           Camii Kalemi�i Yazı                  Hat Ustası-Kitabe 
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  Foto 28: Os (Turnalı) Köyü                 Çizim 3: Os (Turnalı) Köyü  Foto 29: Os (Turnalı) Köyü        
 �ardırvanı                                                �ardırvanı Cephe ve Planı           Soldaki Kitabe 

   (M. Yavuz-S. Tı�cı) 

  

  

Foto 30: Os (Turnalı) Köyü �ardırvanı                          Foto 31: Os (Turnalı) Köyü �ardırvanı Sa�daki  

         Kitabe 
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Foto 32: Os (Turnalı) Köyü     Foto 33: Os (Turnalı) Köyü         Çizim 4: Os (Turnalı) Köyü Sıbyan 
Mektebi                        Sıbyan Mektebi Dershane ve       Sıbyan Mektebi Planı 

    Ocaklık    (M. Yavuz-S. Tı�cı) 
 

  

Foto 34: Os (Turnalı) Köyü Oslu Hoca                             Foto 35: Os (Turnalı) Köyü Oslu Hoca Namazgahı 
Namazgâhı Secde ve Kıble Ta�ı 

 

              

 

Çizim 5: Oslu Hoca Çe�mesi ve Namazgâhı (M. Yavuz-S. Tı�cı) 
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Foto 36: Oslu Hoca Çe�mesi                     Foto 37: Oslu Hoca Çe�mesi Su Künkü 

 

    

Foto 38: Molla �mam Baba Namazgâh-                        Foto 39: Molla �mam Baba Namazgâh Çe�mesi 
Çe�mesi 

 

 

Çizim 6: Molla �mam Baba          Foto 40: Molla �mam Baba Namazgâh Çe�mesi 
Namazgâh Çe�mesi          Mihrap- ve Kıble Ta�ı 
(M. Yavuz-S. Tı�cı) 
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Çizim 7: Bifara (Merkez Köy-Pervane) Köprüsü                 Foto 41: Bifara Köprüsü Kitabeli�i 
Vaziyet Planı (Proje Müellifi S. Özgen) 
 

 

 

  

Foto 42: Bifara Köprüsü Memba Cephesi      Foto 43: Bifara Köprüsü Mansap Cephesi  

 

Çizim 8: Bifara (Merkez Köy-Pervane)                    Çizim 9: Bifara (Merkez Köy-  

Köprüsü Memba Cephesi                 Pervane) Köprüsü Mansap Cephesi 

(Proje Müellifi S. Özgen)    (Proje Müellifi S. Özgen) 
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    Çizim 10: Bifara (Merkez Köy-Pervane) Köprüsü Memba Cephesi  

    (M. Yavuz-S. Tı�cı) 

 

 

    Çizim 11: Bifara (Merkez Köy-Pervane) Köprüsü Tabliye Planı 

    (M. Yavuz-S. Tı�cı) 
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Foto 44: Da�ba�ı Yolu Irnak Köprüsü                        Foto 45: Da�ba�ı Yolu Irnak Köprüsü  
Memba Cephesi        Mansap Cephesi 
 

  

Foto 46: Da�ba�ı Yolu ve Irmak Köprüsü      Çizim 12: Da�ba�ı Yolu Irmak Köprüsü 
                                                               Mansap Cephesi ve Tabliye Planı  

(M. Yavuz-S. Tı�cı) 
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Foto 47: Su Kemeri                     Foto 48: Su Kemeri Memba Cephesi 

 

  

Foto 49: Su Kemeri Mansap Cephesi                    Foto 50: Su Kemeri Kitabesi 

 

 

Çizim 13: Su Kemeri Memba Cephesi (M. Yavuz-S. Tı�cı) 
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Çizim 14: Su Kemeri Tabliye Planı (M. Yavuz-S. Tı�cı) 

 

 

 

  

 Foto 51: Hacı Salih Efendi Türbesi     Foto 52: Hacı Salih Efendi Türbesi-�çerden 

   

           Çizim 15: Hacı Salih Efendi Türbesi            Çizim 16: Hacı Salih Efendi Türbesi Planı 
           Güney Cephesi 
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Foto 53: Oslu Hoca De�irmeni                     Foto 54: Oslu Hoca De�irmeni Su Arkı 

 

 

 

  

   Foto 55: Oslu Hoca De�irmeni De�irmen Ta�ı 

  Çizim 17: Oslu Hoca De�irmeni Planı 

   

Foto 56: Ak�ar-Oslu Hoca Türbesi      Foto 57: Ak�ar-Oslu Hoca Türbesi Güney 
Giri� Cephesi        Cephesi 
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Foto 58: Ak�ar-Oslu Hoca Türbesi �çi  Çizim 18: Ak�ar-Oslu Hoca Türbesi Planı (A. 
Ta�çı) 

 

 

          

Foto 59: Ak�ar-Oslu Hoca Türbesi Belge 1: Balahor (Ak�ar) Su E�re�i Tapu Senedi 
Mezar Ba�lı�ı    (H. Ziya Uslu) 


