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İZMİR CÂMİİ’N E  AİT BİR KİTA BE V E  T AHT/İT,T

Tuncer Ban/kara

Bugün, îkiçeşmelik’ten Eşref Paşa’ya giden cadde üzerinde, dö-
nemecin sol üst tarafında, aşağıdan pek belli olmayan bir eâmi var-
dır. Halil Efendi camii diye bilinen bu yapı, Eski îkiçeşmelik ka-
rakolu binasının arka tarafmda, 760 mcı sokakta ve 1 numaralı bi-
nadır. Moloz taş ile yapılmış, üzeri düz meyilli çatı ve kiremit ör-
tülü, içerisi abşâp ve tek minarelidir1.

Camiin adı, arşiv kayıtlarında Şeyh Ahmed Efendi eâmii diye 
de geçer2. Yakm yıllardaki tamirlerde, Halil Efendi adlı kişinin bü-
yük mâlî katkısı olmalı ki, adını da Halil Efendi Câmii olarak yay- 
gınlaştırmıştır,

Câmiin avlusunda, açıkta, adetâ bir mezar taşı gibi saklanan 
bir kitâbe vardır. Aslında, İzmir için de son derece dikkate değer 
eskiükte olan bu kitâbe, bir câmie aittir3.
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916 hicri tarihli (10.IV.1510 - 30.IH.1511) bu kitâbe, İzmirle il-
gili birçok meseleyi de berâberinde getirmektedir. Biz, bunlardan 
«mescid’ül-câmi» oluşu ile yerine dâir olanları çözmeye çalışacağız.

1 M. Aktepe, «Osmanlı Devri İzm ir Cami ve m escidleri hakkında ön bilgi, 
U », Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı : 4-5 (Ağustos 1973-74), sh. 91-193, s. 92.

2 M. Aktepe, ayn ı e se r ;
3 Kitabenin okunuşundaki yardımları için, A . Yaşar Ocak ve Bahaeddin 

Yediyıldız arkadaşlarıma teşekkür borçluyum.
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A. İzmir’deki ilk câmÂ :

Türkler, XI. yüzyıl sonlarında İzmir’i almışlar, lâkin, bu hâki-
miyetleri çok kısa sürmüştür. Bu dönemdeki câmie dâir hiçbir bilgi-
miz olmadığı gibi, bir tahminde bulunmak da imkânsızdır. Ancak,
XIV. yüzyılın ilk yarısı ortalarında, 1317 de Kadifekale’yi ele geçiren 
Aydmoğulları’nın fetihlerinden sonraki dönemi daha açık olarak ta- 
kib edebiliyoruz4.

İlk fethin bir gereği olarak, Kadifekale’deki bir kilise hemen 
mescide çevrilmiş, bu meseid aynı zamanda cuma mescidi, yâni câmi 
olarak da kullanılmış olmalıdır. 1329 de, Cenevizlilerin ayrı bir kule 
hâline soktukları Liman-kalesi de alınmış, ancak çok geçmeden el-
den çıkmıştır (1344). Aydmoğlu Umur Bey, burasım geri almafe 
için savaşta şehit düşmüş, Aydınoğulları da bu sahadaki mücâdele-
den çekilmişlerdi. Böylece Türkler, sadece Kadifekale’de varlıklarını 
sürdürmeye devam etmişlerdi,

Aydmoğlu Umur Bey’in, İzmir’in bütünü için tasarlamış olabile-
ceği yeni inşaat, onun şehit düşmesi ile yapılamamış olmalıdır. İlk 
fetih yıllarında, sınırlı askerî nüfusun ihtiyacını karşılayan kalede-
ki, muhtemelen kiliseden çevrilen mescid’ül-câmi, bu sahaya daha 
fazla nüfus yığıldığı için, yetersiz kalmış olabilir.

XVII. yüzyılın ikinci yarısında İzmir’e gelen Evliya Çelebi, Ka- 
difekale hakkında da tafsilatlı bilgi vermektedir5, Kale kapısından 
içerde evler olmayıp, tarla ve bağların çok olduğunu, ve bir mamur 
câmi bulunduğunu söyler ve kitabesini nakleder. İzm ir kalesi kadısı 
El-Hae İlyas ibn Ahmed’in medrese ve câmiine ait bu kitâbe, 780 h. 
tarihlidir (30.IV.1378 - 18.IV.1379)5.

Anlaşılıyor ki, Kadifekale’de, muhtemelen eski bir kiliseden bo-
zulmuş camiin yerine, daha büyük olarak yeni bir câmii, İzmir ka-
lesi kadısı Ahmed oğlu İlyas Efendi, 1378 yılında inşa ettirmiştir.

4 İzm ir’in bu dönemlerdeki tarihi için bk. T. Baykara, İzm ir Şehri ve 
Tarihi, İzmir, 1974, s. 75 ve d.

5 E vliya  Çelebi Seyahatnamesi, IX, İstanbul 1935, s. 92.
6 Bu tarih, 708 de okunabilir; ancak 1308 e tekabül eden bu tarihte he-

nüz Kadifekale, Türklerin elinde değ ildi; çok  zay ıf bir ihtimâl olarak olsa büe,
henüz câm i ve medrese yapacak kadar uzun süre geçm emişti.
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Bu inşaat sırasında, evvelce mevcud yapının malzemesinden veyâ 
civardaki öteki eski yapıların kalıntılarından da istifade edilmesi 
olağandır7.

Kale câmiini, daha çok XVI. yüzyıl kayıtlarından öğreniyoruz. 
Kanimi Sultan Süleyman devri sonlarında yapılan Aydın Evkaf tah-
ririnde, Kale câmiine ve dolayısıyla, İzmir’in o yıllardaki durumuna 
dair dikkate değer bilgiler vardır8 :

«Evkaf-ı Câmi-i Kale-i fevkanî-i kadîm-i İzmir ki, sabıka 
kale-i mezkûre mamur iken İzmir Kadısı bina etmiş imiş. 
Hâliyâ eğerçi kale harabdur, amma kale-i mamurun civarı 
olduğu cihetden yevm’ül-cüm’a ikamet olunur».

Bu yıllarda Kale câmiine, iki incirlik, iki bademlik, Ayasefid karye-
sinde bazı incir ağaçlan, İzmir’de Söğüd-suyu (?) mezreası üe bazı 
zeminler vakfedilmiştir. Bunlardan gelen yıllık gelir, toplam 819 akçe 
idi. Hitabete, günde iki akçe ile Mevlânâ Mehmed bin Süleyman mu- 
tasamfdır9.

Yukarda, Evkaf Tahriri’nden nakl ederken bir «kale-i mamür» 
ifâdesi dikkati çekmektedir. Evliya Çelebi, bu «kale-i marnıma dâir 
daha çok bilgi vererek; mahiyetim aydınlatmaktadır10 :

«Câmiin cemâati (ne gelince) Câmiin sağ tarafında kal’a- 
nın sağ köşesinde bir iç kal’a vardır. Ebülfeth Sultan Meh-
med bu büyük kal’adan bölüb iç kal’a etmişdir. İçinde diz- 
dan ve yirmi neferâtı ve yirmi kiremit örtülü hânelerde 
sâkin olanlar bu câmiin cemâatidir».

7 Bu câm i seyyahlar tarafından kiliseden bozm a kabul edilir; hatta ba-
zıları, ünlü apokalips kilisesini görürler (M . Abbe D. Sestim, L ettres.., Paris 
1789,'m ,  10). Kimine göre Ceneviz kilisesi (Tollot, Nouveau Voyage..., Paris 
1742, s. 265) dir. Camide kullanılan iki korint usulü sütun, bu türün en güzel 
örneğ i sayılıyor : B.F. Slaars/A rabzâde Cevdet, İzm ir hakkında tetk ikat, İzm ir 
1932, s. 33, 268.

8 D efter-i E vkaf-ı Ayd ın, Ankara, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Kuyud-ı Kadîme arşivi, nu : 571, vr, 6b, sıra nu : 16.

9 A yn ı e s e r ; kale câmiinin hitabeti, sonraki senelerde de verilm eye de-
vam  etmiştir : m eselâ bk. Başbakanlık Arşivi, Muallim Cevdet Evkaf, nu : 122, 
1213, 28608.

10 Evliya Çelebi, A yn ı  eser, s. 92.
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Kadifekale’den halk, daha XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde tama-
men aşağı inmişse de, askerî garnizonun mensuplan, camiin ce-
maatini teşkil etmişlerdir. Kalenin iç sahasının harab durumda ol-
duğu, aynı tahririn öteki kayıtlarından da anlaşılmaktadır11.

Kale’de askerî garnizonun ne zamana kadar varlığını koruduğu 
açık olarak belli değildir12. XIX, yüzyıl ikinci çeyreğinden sonra ta-
mamen metruk hâle gelen kaleler gibi, Kadifekale’de de kimse kal-
mamış olabilir. Ancak Kale camii, daha XXX. yüzyıl başlarmda 
«metruk ve eemaatsiz» kalmıştı13.

II. Temür Beğ’in, 1402 yılı sonlarmda, T /iman Kalesi, yâni Kâ-
fir İzmir’ini de alarak şehri birleştirmesi, neticelerini hemen gös-
termedi. Temür’ün burasım verdiği Aydmoğullarmdan, Cüneyd Bey 
İzmir ve yöresindeki Beyliğini devam ettirmek istiyor, bunun için 
OsmanlIlarla çatışıyordu14. Bu kargaşa ortamında, halkın kalelerden 
çıkarak, eski şehrin sahasını iskân etmeleri beklenemezdi. 1426 dan 
sonra, Osmanh idâresindeki şehirde yeni bir dönem başladı,

Kadifekale’yi içkale kabul eden antik dönem İzmir’inin dış sur-
ları, batıya uzanan sırtları içine alıyordu. Halkın iki kaleye çekil-
mesi sebebiyle, iki yüzyıl kadar bu saha boş kalmış, Agora gibi bü-
yük yapılar dışında öteki yapılar toprakla örtülmüştü15. Türkler, 
Agora’nm bulunduğu düzlüğe, batı ve doğuya doğru yerleşmeye 
başladılar. Özellikle İçlimana yakın olan bu yöre, kuzey batıya doğ-
ru ilk iskân edilen saha olmalıdır.

11 Meselâ vr. 8b : «İzm ir’in Yukaru Kalesinde H acı Şahin demekle maruf 
zaviye onbeş yüdanberi harâb olub yerini hisar erleri tasarruf edüb... hâliyâ 
zâviye mahrum’ül-eidar ve münhedim’ül-asârdır».

12 1657 de Saneakbumu’nda Yeni-kale yapıldıktan sonra, buradan bir 
kısım askerin oraya gitm iş olabileceğ i akla geliyor; seyyahların k ay ıtlan  da 
farklıd ır : Du Mont, 1691’lerde gemilerin gelişini gözetlem ek için karısı ve 
kızıyla bir Türk ’ün yaşadığın ı söyler (Letters.., s. 224). 1723’lerde 500 kişilik 
bir askerî birlikten söz edilir (De Saumery, M ém oires e t  A ventures.., Diéges, 
1723, s. 25.

13 K. İkonom os’un, 1817’de çıkan eserinde; naklen B.F. Slaars/Arapzâde 
Cevdet, İzm ir Hakkında, Tetkikat, İzm ir 1932, s. 33.

14 Cüneyd Bey ve devrin öteki olayları için bk. Dr. H im m et Akın, A y -
dına gutları TariM hakkında bir araştırma, A nkara 1968, s. 68 ve dev.

15 İzm ir şehrinin bu dönemdeki durumu için bk. T. Baykara, A yn ı  eser, 
28-29; A gora  diye anüan büyük yapı da, genelde toprakla örtülmüş, ancak 
üzeri iskân edilmeyip, m ezarlık olarak kullanılm ıştır.
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İzmir’in bu durumda, yeni iskân edilen sahalarında mescid ve 
bir de cuma mescidi, yâni câmie sahip olduğu muhakkaktır. XV. yüz-
yıl ortalarındaki İzmir şehrinde, ilk dikkati çeken, varlığından ar-
şiv vesikalarıyla haberdar olduğumuz F a i k  P a ş a  câmiidir. Bu 
câmi, Pazaryeri semtinden, şimdiki adı Karakapı olan yöreye giden 
yol üzerinde ve hemen sura açılan kapının yanındadır. Kapının admı 
bilemiyorsak da, bazı iskânm kapının dış kısmında olduğu tahmin 
edilebilir1*.

Faik Paşa câmii, aynı adı taşıyan mahallede, 965 ve 967 sokak-
lar köşesindedir. Bugünkü yapısı, XIX. yüzyıl ortalarında bir yan-
gın sonrası yenilenmesi iledir17. XVI. yüzyıl Evkaf tahririnden öğ-
rendiğimize göre, yanında bir «medrese ve muallimhâne» de vardı18. 
Faik Paşa, XV, yüzyıl ricâlinden olup, İzmir’de görev yapmış ola-
bilir19. Câmiini de XV. yüzyılda, muhtemelen 1472 öncesinde yaptır-
mış, bir hayli zengin vakıflar tahsis etmiştir20.

Faik Paşa câmii, İzmir’in XV. yüzyıl ilk yarısındaki durumunu 
yansıtmaktadır. Şehrin, dışa açılan kapısının hemen içinde oluşu, 
camilerin genel karakterine de uygun kabul edilebilir21.

Ş e y h  A h m e d  C â m i i  :

İzmir’in, öteki iskân sahasının, bir diğer deyişle şehrin güney 
kapısı yakınlarındaki gelişmeleri ayrı bir câmi belirler. İzmir’de

16 Kadifekale’nin kuzey köşesinden inen sur, Faik  Paşa eâmiinin bu-
lunduğu 967 sokak boyunca aşağ ıya inmektedir. Hemen bu yakında olduğu 
anlaşılan kapı ile ilgili bilgiler, yetersizdir; daha aşağıda ise Taşra-kapu veya 
Çorak-kapu bulunuyordu.

17 M. Münir Aktepe, «Osmanlı Devri İzm ir Camileri hakkında ön bil-
gi», İÜ E F Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı : 3 (Ekim  1972), s. 177-212, bilhassa : 
185-187; T. Baykara, A yn ı eser, s. 47.

18 Tapu Kadostro Genel Müdürlüğü arşivi, nu : 571, vr. 5a.
19 Meselâ bk. Sehî Bey, Tezkire (yay. M. îsen ), İstanbul 1980, s. 175.
20 Vakıflarından elde edilen gelir, XVT. yüzyıl boyunca artm am ışa ben-

ziyor : X V I. y y  ortalarında ve Kanunî çağında 16.610 akçelik yıllık gelir vardı. 
Günlük masrafı, 42 akçedir.

21 Selçuklu çağında, U lucâm i’ler genelde giriş kapısının karşısında veya 
hemen yanındadır (d ış ). İzm ir’deki örneklerde kapüarın iç  kısm ında oluşu, 
sur dışı alanlardaki nüfusla da ilgili kabul edilebilir.
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XV. yüzyılda devam eden gelişmeler, 1472’de önemli bir tehditle kar-
şılaştı. Osmanlı-Akkoyunlu savaşında, Osmanlılan vurmak üzere 
Venedikli Haçlı donanması, 13 Eylül’de İzmir’e saldırmış, şehre 
önemli kayıplar verdirmişti22. Bu fecî olay, Türkleri hayli etkilemiş 
olmalıdır. Laman kalesi, yeni tamirlerle güçlendirildiği gibi, Kadi- 
fekale’ye de asker konulmuştur. Bu arada şehirdeki Türkler, liman 
kıyısından çok, daha üst semtlere iskâna başlamış olmalıdırlar.

Türkler, XVI. yüzyıl başlarında, eski şehir sahasının batı kıs-
mında da büyük yoğunluk kazanmış olmalıdırlar. Antik dönemin 
«Efesos» kapısının yerini, Tire kapısı almıştır. Buradan açılan yol, 
Tire’den başka Ayasuluğ ve hatta Urla yöresine gidiyordu. Hayli 
kalabalıklaşmış olması gereken bu yörede, yeni bir camie ihtiyaç 
duyulmuş olmalıdır. İşte XVT. yüzyıl başlarında, bu ihtiyacı karşı-
lamak üzere Şeyh Ahmed bin Ali bin Bekir, bir eâmi inşa ettirmiştir.

Makalemizin başında sözü edilen kitabe, şehrin bu ucundaki 
câmie aittir. Ancak şunu da belirtelim ki, kitâbesinden haberdar ol-
duğumuz bu cami, şimdiki cami olmayabilirse de kesinlikle hemen 
yakınında idi23.

İzmir şehrinin, genel olarak yamaçda yer aldığı bu dönemin iki 
camii, iki ana girişin hemen yakınında yer almıştır. Bu iki veya üç 
(üçüncü belki Kurşunlu Câmi) camiden hangisinin ulucâmi veyâ 
eâmi-i kebîr olduğu belli değildir. Geç dönem kayıtlarından şezildiği 
kadarıyla, bu dönemdeki câmi, İzmir’in batı tarafında olmalıdır24.

IH. İzmir şehrinde, XVH. yüzyıl başlarından itibâren yeni bir 
canlılık başlamıştır. XVI. yüzyıl boyunca gösterdiği gelişme de in-
kâr edilemezse de, şehir asıl XVH. yüzyılda, ikinci çeyreğinden iti-
bâren, sonraki yüzyıllardaki görünümünü kazanacaktır25.

İzmir’in, artık bir liman şehri özelliğini kazanması ile, iskân 
öncelikle içliman kıyısına yönelmiştir. Türkler bu kıyıları doldur-

22 Olay hakkında bk. T. Baykara, A yn ı  eser, s. 82.
23 A rşiv  kayıtlarındaki camiin, şim diki Câmi ile ilişkisi şüpheli olabilir; 

ancak yörede bir câmi, kesinlikle söz konusudur.
24 İzm ir’de, X V H . yüzyılda Şadırvan câm ii’nin U lucâm i oluşu ile, eski 

Câmi-i kebîr, bu defa câm i-i atik, yâni eski câm i olmuştur. Sözü edilen câm i-i 
atik’in ise, bahis konusu câmiin alt tarafları olduğu anlaşılıyor.

25 İzm ir’in bu dönemdeki gelişm esi ve sebepleri için bk. T. Baykara, 
A yn ı eser, s. 94 ve dev.
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duklan gibi, şehre yeni gelen öteki unsurlar da, kuzeyde Kemer de-
resinin kolu Boyacı deresi ve ötesinde, Tuzla Burnu’na doğru yer-
leştiler.

Halkın, içliman kıyısı ile düz alanlara yerleşmesi, bu alanlarda 
yeni ihtiyaçlara yol açtı. Meselâ şehrin su ihtiyacını Köprülüzâde 
karşılamaya çalışmıştır. Mescid ve cami ihtiyacı için de, peyderpey 
yeni binalar yapılmaktadır20.

İzmir’de, ticaretin gelişmesi, birçok Türkleri de zenginleştir- 
mişti. Bu Türkler, şehrin ihtiyacı olan yeni mescid ve camileri yap-
tırmaya başladılar. İçliman yayı kıyısında, ilk yapılanlardan birisi, 
batı ucundaki Hisar yakınındaki Hisar câmiidir (1000 hicri yılı : 
19.X.1591 - 7.X.1592). Daha sonra da, kıyı boyunca sırasıyla, Şadır-
van (1046: 23.VI.1636-25.V.1637), Kestâne-pazan (1078: 23.VI.1667- 
10.VI.1668), Başdurak (1062: 14XH.1651-1.XH.1652) ve Kemeraltı 
(1082: 1671) camileri bulunmaktadır. Bunların hepsi de XVH. yüz-
yılda yapılmışlardır27.

Şehrin büyük gelişmesi, yeni yeni câmilerin yapılması ile, İz-
mir’in iç şehir düzeni de değişmiştir. Bu arada, şehrin kıyı boyunca 
gelişmesi ile, artık bu yöredeki camilerden birisinin Câmi-i kebîr 
yâni Ulucâmi olması icab ediyordu. Ulucâmi bu yörede olunca, eski 
câmi (veyâ câmi-i kebîr) de «câmi-i atik» diye anılacaktır. Dolayı- 
sıyle, onun adını verdiği yöre veyâ mahallede « c â m i - i  a t i k »  
diye anılacaktır,

Ebu Bekr bin Behram Dimıskî’nin eserinde28, İzmir ulueâmii 
hakkında dikkate değer bir kayıt vardır :

«Ulu câmii Niflizâde câmiidir; derya tarafmda limana ka- 
rib (olup) fevkanî kargir kurşun örtülü kubbe (si ile) bir 
minârülüdür».

26 Meselâ 972 reeeb/Şubat 1565 tarihli Kaptan Melm ıed bn M ustafa’nın 
câmii g ibi: M. Aktepe, Osmanlı Devri İzm ir Câmileri hakkında ön bilgi, Tarih 
Enstitüsü D ergisi, Sayı: 3 (Ekim  1972), s. 200.

27 Bu câmiler, genellikle Evliya Çelebi’de zikredilir; ayrıca bk. M. A k -
tepe, A yn ı eserler',

28 İbrahim M üteferrika’nın, Katip Çelebi’nin Cihannüma adlı eserine 
eklediği «tezyîl»de Cihannüma, İstanbul 1145, s. 670.
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Evliya Çelebi’nin «bir beyaz inciye» benzettiği bu câmi, İzmir’in 
üçüncü döneminin c a m i i  olmaktadır. Ancak artık câmilerin sayısı 
iyice çoğaldığı için de bu câmi şehrin u l u c â m i i  sayılmıştır.

Sonuç :

İzmir şehrinin, kaleden deniz kıyısına doğru gelişmesi, aynı za-
manda şehrin câmüerini de etküemiştir. XIV. ve XV. yüzyılda Kale 
camii, şehrin, belki de tek «mescid’ül-cumâ»sı idi.

Halkın, Kadifekale’den aşağıya inmesi ile, XV. ve XVI. yüzyıl-
larda, yeni camiler yapılmıştır. Eski şehir sahası içinde, antik dö-
nemden kalan sur kapıları yakınlarındaki bu câmilerden ikisi, özel-
likle dikkati çeker: Faik Paşa ve Şeyh Ahmed.

İzmir’in XVH. yüzyıldaki büyük gelişmesi, şehrin kazandığı 
yeni imkânlar buraya birçok Türk ve yabancı unsurun gelmesine 
yol açmıştır. Bir kısım İzmirliler de, gelişen içliman kıyısına inmiş 
olabilecekleri gibi, şehre yeni gelen Türkler de bu kısma yerleşmiş-
lerdir. Öteki yabancılar da müsait yörelere yerleştiler. Türkler, yeni 
alanlara yeni eâmiler yaptılar. Şehrin liman ve deniz kıyısındaki bu 
câmileri arasında, Şadırvan câmii, İzmir’in Ulucâmii sayılmıştır.
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