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Osmanh împaratorlugu dôneminde, halkin ve sarayin eski eser-
lere karçi tutumlarmm nasil oldugu; bu kesimlerin eski eser, ôzellik-
le kendi devirlerinden birkaç yùzyil once yapilmis. olan anitlann 
onanmi konusundaki dûçùncelerinin ne oldugu konusu uzun sure 
tartiçmalara yol açmi§; onarimlann hangi durumlarda ve ne §ekilde 
yapddigi sorunu alaca karanlikta kalmi§tir. Yeni bulunan ùç belge-
nin de i§igi altinda konuyu tekrar ele almadan once, çimdiye ka-
dar bilinen ve kesinlik kazanmis. olan bazi noktalan da hatirlayarak 
konuya kisa çizgilerle deginelim. 

Osmanh dôneminde eski eser, genis. halk kitleleri için «ecdat ya-
digân» kabul edildiginden, saygi ve ilgi gôrmekteydi. Daha da ônem-
lisi, eskilerden devralman bir mimari eser; kullanilabilir oldukça, ya-
§atilmasi gereken, fonksiyonel degerinden ôtùrù varhgi benimsenen 
ve ônemsenen bir yapi kimligi taçimaktaydi. Bûtùn bunlann yani-
sira, eski eserlerin bùyûk çogunlugu teokratik yasa dûzenine gôre 
dokunulmaz eserlerdi. Bu durum yapilara ait kitabelerde ve vakfiye 
kayitlannda açikça gôrùlmektedir. 

Geregi halinde tekrar fonksiyon kazandirmak ûzere camiye çev-
rilen gayrimuslim yapilar bir kenara birakilacak olursa, impara-
torluk nûfusunun bùyiik çogunlugunu olu§turan mùslùman halkin 
ibadet ettigi, egitim gôrdûgû mescitler, namazgâhlar, tekke, zaviye, 
medrese ve tûrbeler, yakm çevre halkinin korvidugu yapilardi. Bu 
tùr yapilarm (sayica çok olduklan da dùçùnùlùrse) kullanilabilir hal-
de kalmasi, ortak inanç sistemine bagh olan cemaatin, hayirsever 
insanlarm yardimiyla mûmkùn oluyordu. 

Bùyûk programh yapilarm; selâtin camileri, han, kôprù, hamam 
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ve kervansaraylarm durumu ise, daha çok varlikh kiçilerin, devlet 
ricâli ve nihayet Sultan'm dogrudan denetim ve gôzetimi altmdaydi. 
Bu tùr yapilardan vakif eseri olanlarm, fiziki ve fonksiyonel bakim-
dan korunmasi, onarirm , personel gelir ve giderleri çok siki kuralla-
ra baglanip kayit altma almmisti. Bu anlamda, çeçitli yapilara ait, 
kagit ùzerine yazili uzun ve ayrmtili vakfiyeler gibi, yine o eserlerin 
onarimlarma ait belgelere de rasthyoruz. 

Ôtedenberi, «mimari restorasyon» dedigimiz kavramm, çok yeni 
oldugu, yakm zamanlarda ve batihlarca benimsenmis bir anlayiçi i-
fade ettigi inanci yaygmdi. Arastirmacilanmiz, eski yapilarm yine 
eski dônemlerde yapilan onanmlannm sadece kaba bir tamirat ol-
dugunu dùsûnmekte, tamir sonucu eklendigi veya tamamlandigi dù-
sùnùlen yapi kisimlarma da «muhdes» demekteydiler. Son ara§tir-
malàrla, tarihi eserlerin, son çaglarda bile «eski eser» olarak bir de-
ger tasidigi, onlarm «anit» kimligine saygi duyuldugu için onanmla
n n m da ince bir duyarhkla yapildigmi gôstermiçtir. Esasen inçaatla 
ilgili Osmanlica metinlerde geçen «tecdiden ihya» veya ôzellikle 
«tarz-i kâdim ûzre ihye» gibi deyimler bu kaygilari açikça ifade et-
mektedir. Bundan da anlaçihyor ki, yapilacak onanmlarm aslma uy-
gun olmasi istenmektedir. Açagida ele alacagimiz konu, Konya'daki 
Mevlana Tùrbesi'nin (Res. 1,2) restorasyonu konusuna gôsterilen 
dikkat ve titizlige îsik tutan ve 17. yùzyilm sonlarma ait ùç belge-
dir. Bu belgelerin verdigi bilgilerin, genel olarak tarih, ôzel olarak da 
sanat tarihimiz açismdan degerini tartismadan once, sôzkonusu 
dônemin bizi ilgilendiren bazi yônlerine kisaca deginelim. 

Ele alacagimiz her ûç belge de 1698 tarihini tasimaktadir. Bu ta
rih, Sultan IL Mustafa'nm saltanat yil lanna rastlamakta, yine bu 
sirada Sadrazam bulunan Amcazâde Hùseyin Pa§a (1644-1702), imar 
faaliyetlerine esasli katki lan oldugu bilinmektedir (1). Bu faaliyetler 
arasmda, 1700 tarihli Istanbul Saraçhanebaçmdaki mescit, medre-
se, mektep, kùtûphane ve sebil, Haseki Hastahanesi karçismda 1698 
tarihli bir çe§me(2) ve Bogaziçindeki ûnlù yahyi sayabiliriz. 

Kesin tarihi bilinmemekle birlikte, 1960 yillarmdan heraen sonra Kon-

(11 Hàfiz Hùseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-i Selâtin ve Mesâhir-i Ricàl, Hz: Fahri 
Ç. Derin, Istanbul, 1978, s. 13; Uzunçarsih, I. H., Osmanh Tarihi, II/2, Ankara. 
1977, s. 444 vd. 

(2) Yùcel, E., «Amcazâde Hùseyin Pasa Kûlliyesi» Vakiflar Dergisi, VIII (1969), 
s. 249 vd. 
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ya'yi §iddetli bir depremin sarstigi kaynaklardan anla§ilmakta, bu 
arada Sultan II. Mustafa'nm Mevlana Turbesi'nin, tamirini istedigi 
belgelenmektedir(3). Deprem sonrasi, dergâhta bulunan Mevlana 
ahfadindan Bostan Çelebi yapiyi kendi parasiyla tamir ettirmek ister, 
fakat yapi «padi§ah eseridir» denerek, durum saraya arz edilir. Bu-
nun uzerine Sultan, tamiri Amcazâde Hùseyin Paça'dan ister. Karl 
Ahmet Dede'ye intisab ederek mevlevilige girmis. olan Sadrazam bu 
ici ôncelikle ùstlenir. 

Ba§bakanlik Ar§ivi Muhimme Defterleri 110/228 a numara ile ka-
yith beige, Sultanm ilk fermani olup, Hassa Mimar Baçi Mehmet 
Aga'ya hitaben aynen §oyledir (Bkz. Beige.1) : 

i?.A |. '. , . . , , ??',«?'/Jy^** 
jyWW&Sfr iJjf»b ft) 

A î ^ * ... ... ._ .. . , z ^ 

Belge No: I — Baçbakanhk Arçivi, Mûhimme Defterleri, 110/228a 

Hassa Mimar Ba§i Mehmed -zide mecdehu- ya hùkùm 
ki; Mahmiye-i Konya'da, asûde-i lahd-i rahmet ve 
gunûde-i mehd-i magfiret olan, Sultân-i bâhir'ùl bur-
hàn-i vilâyet-i ma'âni ve tercùmân-i fasîhù'l beyan-i 
vahy-i kur 'an, mazhar-i cemal-i hazret-i Kay-
yumî, Mevlânâ Celâlùddîn-i Rûmîkuddise sirrihù'l 
azîz-ùn tùrbe-i mùbâreke ve meçhed-i mùteberri-
kelerinin, mùmâsil-i eyvân-i mi'nâ-nùmâ olan, 
kubbe-i hadrâl-yi meymenet ihtivasi, mùrûr-i 
eyyâm ve kùrûr-i agvâm ile mùnderis olmagla 
Vezîr-i A'zâm Hùseyin Pa§aedamallâhu te'ala iclâlehu 

(3) Gôlpmarh, A., Mevlânâ'dan Sonra Mevlevilik, Istanbul. 1983 (2), s. 169; Sâkib 

Dede, Sefîne-i Nefise-i Mevleviyan, Matba-i Vahbiyya, Misir. 1283. 

— 117 — 



OÔUZOÔLU — MÛLAYIM 

etyâb-i emvàllerinden ol kubbe-i meyâmine ihtizâ iden 
ta'mir ù ihyâsma ve kemâfi evvel terfi' û i'iâsma, niy-
yet eylemeleriyle, tarh-i kadîmine mutâbik nakg-i 
mi'nâ-yi hosnûmâlanyla bina olunmak ûzre ve îznik 
karhânelerinden ol vech ùzre kâsîsi tedârik olunmak 
içùn emr-i çerîfim gônderùlûb, tenbîh-i hûmâyûnum 
olmagla, imdi sen ki, Mi'mâr Baçi'sin, emr-i çerîfim 
vusûlùnde, ol tûrbe-i mukaddesenin, mùhnedîm olan 
kubbesinin naks-i kadîm ve tarh-i mûstedîmi istf.tbâk 
olunarak kubbe-i âlî-revâki mùceddeden bina ve nakç-i 
kadîmine muvâfik kâçî ile tensîk ve tezyin olunmak 
ùzre, dekâyik-i ahvâl-i binâya vâkif ve hakâyik-i e§-
kâl-i mi'nâya arif mùhendisler ta'yin idùb bu bâbda 
ziyâdesiyle tekayyùd ve ihtimâm eylemegi bâyîn fer-
mân-i âliçânim sâdir olmuçdur, deyu yazilmisdir. 

Fî Evâil-i Çevval, sene 1109. 

Gôrûlecegi ùzere, Amcazâde'nin tamir niyeti Bas, Mimara(4) bil-
dirilir. Yine ayni belgede, çinilerin yaptinlmasi için Iznik atôlyelerine 
emr-i çerif gônderildigi belirtilmekte, bu i§ için de ehil mùhendisle-
rin gôrevlendirilmesi istenmektedir. Metin içinde geçen, çinilerin iz
nik atolyelerinden tedarik olunmasi istegi, o tarihlerde, en kaliteli 
çinilerin imparatorluk içinde iznik atôlyelerinde yapilabilecegi ger-
çegini bir defa daha ortaya koyuyor. Ayrica tùrbenin «nak§-i ka-
dim ve tarh-i mùstedimi» ifadelerini de «orijinal bezeme ve biçim 
ôzelliklerine uygun olarak» §eklinde anlamamiz gerekiyor. 

Ayni tarihi ta§iyan ikinci belge (Bkz. Belge: 2), yine Baçbakan-
hk Ar§ivi'nde Mùhimme Defterleri 110/228 b'de bulunmakta olup 
Konya nâibine hitaben aynen çôyledir: 

(4) Mimar Mehmed Aga'nin, Ismail Aga'dan sonra, 1697'de Ba§mimarlik gôrevine 
getirildigi bilinmektedir. Bkz., Ahmet Refik, Turk Mimarlan, Sander Yaym-
lari, Hz: Z. Sônmez, Istanbul. 1977, s. 103; Mehmed Aga'nin hizmet yillan 
için 1697-1700 tarihleri verilmektedir. Bkz., Arseven, CE., Turk Sanati Tarihi, 
Milli Egitim Basimevi, Istanbul (1955-59), s. 769. 
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Belge No: II — Ba^bakanlik Arçivi, Mùhimme Defterleri, 110/228b 

Konya Nâ'îbine hùkùm ki, 
Mahmiye-i Konya'da, asûde-i lahd-i rahmet ve 

gunûde-i mehd-i magfiret olan, pîçyâ-yi erbâb-i tarikat 
ve kutb-i sipihr-i hakîkat, fâyiz-i kasabù's sabk-i velâ-
yet, mazhar-i âsâr-i cemâl-i Kayyûmî, Mevlânâ Celâ-
leddîn-i Rûmî-Kuddise sirrihû'l azîz-in tùrbe-i gerdûn-
rutbelerinin numûne-nùmâ-yi eyvân-i mi'nâ olan, 
kubbe-i hadrâ-yi nùzhet-ihtivâsi, mùrûr-i eyyâm ve 
kùrûr-i duhûr ve a'vâm ile, karîn-i àriza-i inhidâm ol-
magla, Vezîr-i A'zâm Hûseyin Paça-edâmallâhu te'âlâ 
iclâlehu-etyâb-i emvâllerinden, ol kubbe-i hadrâ-yi 
meymenet-arânm, tarh-i zîbâ ve nak§-i mina ile, 
ùslûb-i kadîmi ûzre ta'mîr û ihyâsma niyyet idûb, âsi-
tâne-i sa'âdetimde dekàyik-i ahvâl-i bina ve e§kâl-i 
mînâya vâkif mùhendisler ta'yîn olunmak ûzre, Mi'mâr 
Ba§i'ya ve îznik Kârhânelerinden dahî iktizâ iden kâ-
çiyi tedârik ve irsâl olunmak ûzre, îznik Kadisi'na ve 
a'yân-i vilâyets ve i§ erlerine emr-i çerîfim gônderùlùb 
ve bu husûs içùn yine merkûm-i mùçârù'n ileyhin âsi-
tânesinde Seccâde-niçîn-i temkîn olan §eyh Haci 
Bostan-zîde salâhuhu-nâzir ta'yin olunmagla, imdi, 
senkim Mevlânâ-yi Mumâileyhsin, emr-i §erîfim vusû-
lùnde ùcret ve bahâlanyla iktizâ iden keraste ve amele 
ve mùzdeverinin tedârikine sen dahî ihtimâm idùb> 
nâzir ta'yîn olunan Mumâileyh ma'rifetiyle, bu husû-
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sun ittimâmina takayyùd-i tâm eylemek bâbmda fer-
mân-i âlisâmm sâdir olmustur, diyû yazilmisdir. 
Fî Evâil-i Çevval, sene 1109. 

Bu ikinci belgede; onarim isinden anlayan mùhendislerin tayin 
edilmesi, i§çi, kereste saglanmasi, kesif bedelinin istenmesi ve o si-
rada dergâhta seccade-nisjn olan §eyh Haci Bostan'm bu i§e nâzir 
tayin edilmesi gibi hususlar yer almaktadir. Ayrica metinde, duru-
mun, mimarbaçma ve îznik atôlyelerine bildirildigi anlatilip, yeni 
yapilacak kisimlar için «ùslub-i kadim» (eskiden nasilsa o çekilde) 
ifadesi tekrarlanir. 

Ûçùncù belge (Bkz. Belge: 3) aym arçivin Mûhimme defterle-

V'. 

m 

Belge No: III — Baçbakanlik Arçivi, Mûhimme Defterleri, 110/228C 

rinde H0/228c numara ile kayitlidir. Bu belge, çinilerin yapilacagi 
Iznik çehrinin kadisma, vilayet âyânma, is erlerine ve baslica atôl-
yelere hùkùm §eklinde, sôyledir: 

Iznik Kadisma ve a'yân-i vilâyet ve i§ erlerine ve 
iznik'de vâki' kâsî karhânelerinin bellù baslularma 
hùkûm ki, 

Mahmiye-i Konya'da asûde-i lahd-i rahmet ve 
gunûde-i mehd-i magfiret olan, §eyhû'l muhakkikîn 
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miftâhù'1-guyûb-i gencine-i yakîn mazhar-i ûlâ-yi 
esrâr-i ilâhî, mir'at-i mùcellâ-yi (iki kelime o-
kunamadi) e§bâh-i kemâhî, pi§vâ-yi zùmre-i et-
kiyâ, reh-nùmâyi sâlikân-i mùlk-i ihtidâ, Hazret-i 
Mevlânâ-kuddise s imhû ' l azîz-in tùrbe-i mùbâreke ve 
buk'a-i mùteberrike-i fâyizû'l berekelerinin, mùmâsil-i 
kubbe-i eyvân-i mînû-fâm olan, kubbe-i hadrâ-yi mey-
menet-fercâmlari, mùrûr-i eyyâm ve kùrûr-i dùhûr 
ve a'vâm ile araza-i âriza4 inhidâm olub, Vezîr-i 
A'zâm Hùseyin Paça-edâmallâhu te'âla-etyâb-i emvâl-
lerinden, ol kubbe-i gerdûn-misalin- ta 'mîr ù ihyâsma 
ve kemâfi evvel terfi'ù ilâsma, niyyet ù azîmet itme-
leriyle, tarh-i kadîmine mutâbik nakç-i nûmâ ve tarh-i 
zîbâ ile bina olunmak ùzre dekàyik-i ahvâl-i bina ve 
hakâyik-i e§kâl-i mînâya vâkif, âsitâne-i sa'âdetimde, 
mùhendisân-i sutûde-carh-i bedâyi'-â§inâ ta'yîn olu-
nub, derûn-i kubbenin kadîmde mùzeyyen dîvâr-i nùz-
het-âsân ùzrinden nak§-i kâçîsinin mahallinden nù-
mùnesi getùrdilùb olunmagla imdi, siz ki mû-
mâileyhimsiz, emr-i çerîfim vusûlinde, elinizde olan 
numûnenin nukû§-i masnû'asma istitbâk olunarak, 
iznik'de olan kârhânelerde kifâyet mikdâri kâ§î içletdi-
rilùb ve vakt ù zamâniyla yetiçdùrùlùb, mahalline 
irsâl ve cùmleniz bu husùsa tekayyùd ve ihtimâm 
eyleyùb, iktizâ iden kâ§î vaktinde hâzir ve mevcûd 
ve bu husûsa cùmleniz tehâ§î eylemeniz bâyin fer-
mân-i âlî§ânim sâdir olmuçdur, diyû yazilmi§dur, 
Fî Evâil-i Çevval, sene 1109. 

Bu belgede geçen «tarh-i kadimine muvafik nak§-i nùmâ» ifa-
desi daha once de degindigimiz «aslma sadik kalma» fikrini bir daha 
peki§tirmektedir. Fakat daha ônemli olan husus, îznik'te yaptirila-
cak çinilere ôrnek olmasi için Konya'dan asil ôrneklerin getirtilmesi 
konusundaki vurgulamadir. 

Son bulunan bu ùç belgenin, sanat tarihi açismdan ta§idigi de-
geri birkaç madde halinde toplamak mùmkûndûr. Asli 13. yùzyilm 
ikinci yarismdan sonraki bir devreye tarihlsnen tùrbenin, bugùn di§-
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tan gôrùlen çinileri, en erken 1698 yilma tarihlenebilmektedir(5). 17. 
Yùzyil sonu çinilerinin tamamen yenilenirken orijinaline oldukça sa-
dik kalmdigmi kabul edebiliriz. 

Ikinci husus, iznik'in 18. yùzyila kadar ùstûnlùgùnû sùrdûrdùgù 
bilinmekle birlikte, daha yakmda bulunan Kùtahya yerine, iznik'in 
tercih edilmis olmasi, iznik'in durumunu bir defa daha pekiçtirmek-
tedir. 

Son ve en ônemli olarak belirtmemiz gereken husus, Osmanh 
imparatcrlugu dôneminde restorasyon içleminin yûrùtûlùs biçimi-
dir. Ônemli bir eski eserin restore edilmesine karar verildigi zaman; 
bu isin ekonomik, idari ve sanat yônleri birarada dùsûnùlmekte, yô-
netim mekanizmasinm en ûst noktasmda bulunan kisi ve kisiler, bu 
faaliyeti etrafhca dûçûnùp planlamaktadirlar. Bu faaliyet çerçeve-
sinde, belgelere yansiyan terminoloji ve istilahlar da, o dônemde 
gerçek bir «restorasyon» fikrinin yerieçmiç oldugunu hiçbir kuskuya 
yer birakmayacak sekilde kesinle§tirmis oluyor. 
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