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Köklü bir medeniyet mirasının varisleri olarak yüzyıllardır 
zengin ve dinamik bir kültür atlası üzerinde yaşıyoruz. Bu mi-
rasın farkına vardığımızda ancak bugün bulunduğumuz yeri 
tanımlayabiliriz. Üzerinde yaşadığımız topraklarda böylesi-
ne büyük bir milletin fertleri olarak dayandığımız temeller 
sağlam ve dayanıklıdır. Bu aynı zamanda bizim için dünü bu-
güne, bugünü de yarına bağlayan sağlam bir dinamik demek-
tir.  

Sözkonusu ettiğimiz kültür atlasının rengârenk armonisini 
ve desenlerin çeşitliliğini bu topraklarda kare kare görmek 
mümkün. Unutmayalım ki Osmanlı Söğüt’te doğmuş ve bu ha-
valide gelişerek üç kıtaya yayılmıştır. Bunun izlerine bölge-
de ve şehrimizin her yanında rastlayabiliriz. Taraklı’da Ya-
vuz Sultan Selim’in sadrazamlarından birinin adını taşıyan 
Yunus Paşa Camii’nden Kaynarca’da altı asırlık bir geçmişe 
sahip Şeyh Muslihiddin’e, Pamukova’da Karaca Ahmed tür-
besinden Geyve’deki Elvan Bey İmarethanesi’ne kadar bir-
çok tarihî yapı bugün ayaktadır ve bize geçmişin tanıklığı-
nı yapmaktadır. 

Taraklı’dan Kaynarca’ya, Pamukova’dan Hendek’e kadar bu 
topraklarda Bizans’tan günümüze 1500 yıllık tarihî doku hâlâ 
varlığını korumaktadır. Bunların bir kısmı yukarıda belirtti-
ğimiz eserlere ilave olarak Jüstinyanus ve II. Bayezid köprü-
leriyle, zarafetin timsali Rüstem Paşa, Rahime Sultan, Ha-
san Fehmi Paşa gibi camileriyle dimdik ayaktadır. Bir kısmı 
da yıkılmaya tutmak üzeredir. Kaybolmaya yüz tutan bu do-
kunun izlerini biz bugün musluklarından su akmayan çeşme-
lerde, adı var kendisi yok han ve kervansaraylarda, ölümün 
tanıklığını yapan mezarlık ve hazirelerde, son kalıntılarıyla 
nerdeyse yıkılmak üzere olan kalelerde apaçık görmekteyiz.    

Sakarya’da taşınmaz kültür varlığı deyince, incelik örne-
ği olan Taraklı evleri üzerinde bilhassa durmak istiyorum. 
Eğer bu ilçemizin altyapı çalışmaları bitip bu evlerin büyük 
bir kısmının restorasyon çalışmaları tamamlanırsa küçük öl-
çekli bir Safranbolu ve Beypazarı olacağından şüphem yok. 
Taraklı, İpekyolu istikametinde İstanbul’dan sonra bu evle-

SUNUŞ
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rin benzerlerinin bulunduğu bir Göynük, bir Nallıhan ve bir 
Beypazarı’nın ilk ayağıdır. Hepimizin beton yığını apartman 
dairelerinde yaşadığımız günümüzde yıkılmaya yüz tutmuş 
Taraklı evlerinin dili bize çok şeyler söylemektedir.  Kireç ba-
danalı, cumbalı, ahşap pencereli minyatürvari bu evler, ade-
ta geçmişten bir nefes taşıyan büyüleyici mekânlar gibidir. 
Sadece evler değil, Taraklı’da geçmişten günümüze kuşaktan 
kuşağa devam ederek gelen el sanatları da hâlâ yaşamak-
tadır. Ahşap oymacılığından sepetçiliğe, çömlekçilikten ha-
sırcılığa, tarakçılığa, süpürgeciliğe kadar birçok el sanatları 
teşvik edildiği takdirde geçim kapısı olmaya aday meslekler-
dir. Yeter ki Sakarya’da bu dinamizmi yakalayabilelim.

Sakarya Doğa, Termal ve Konaklama Turizminde adından 
söz ettiren ülkemizin sayılı illerinden biridir. Bu anlamda al-
ternatif turizmin ilk adresleri arasında yer alır. Kültür Turiz-
mi deyince, etrafımızı çevreleyen İstanbul ve Bursa gibi bü-
yük illerle elbette kıyaslayamayız. Ancak buna rağmen ayak-
ta olan ve yıkılmak üzere bulunan taşınmaz kültür varlıkları-
mızın da kaydını tutmamız gerekir. Biz bu çalışmayla biraz da 
bunu yapıyor ve şairin diliyle diyoruz ki:

“Kalmasın âlemde hiçbir hakikat nihân” 
        
                    Mustafa BÜYÜK
                    Sakarya Valisi 
                 

Sakarya ve çevresi kültürel varlıklar konusunda zengin bir yöre 
olmasına rağmen bu yörenin kültürel mirası yeterince koruna-
mamıştır. Bu çalışmada amacımız, Sakarya ve ilçelerindeki kül-
türel mirası inceleyerek, günümüze ulaşmayanları tarihi kayıtlar-
dan tespit etmek, ulaşanları ise değerlendirerek koruma bilinci-
nin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

Sakarya ve ilçelerinde yer alan kültürel varlıkların kaynağı çok 
eskilere uzanmaktadır. Bölgede sistemli bir arkeolojik araştırma 
ve geniş kapsamlı bir yüzey araştırması yapılmamış olmasına 
rağmen mevcut kalıntıların Geç Bronz ve Erken Demir Çağı dö-
nemine kadar uzandığını göstermektedir. Antik Çağ’da Bitinya 
Bölgesi sınırları içinde bulunan Sakarya ve çevresinde yapılan-
ma Roma döneminde başlamıştır. Bölgenin stratejik önemi ve 
zengin ekonomik kaynakları sayesinde Bizans döneminde yapı-
lanmanın hızlandığı görülmektedir. Bölgedeki savunma amaçlı 
kaleler, ulaşımı sağlama adına Sakarya nehri üzerine kurulan 
köprüler verilen önemi ortaya koymaktadır. 

Sakarya’ya yakın bir yer olan Söğüt ve Domaniç çevresinde ku-
rulan Osmanlı Beyliği’nin daha ilk yıllarında, bölgenin ekonomik 
potansiyeli ve stratejik önemi dikkat çekmiş, fetihlerin yöneldiği 
ilk yerlerden biri olmuştur. Osmanlı padişahlarına ait vakfiyeler-
de bölgede bulunan birçok yerleşim yeri ve yapının adının zikre-
dilmesi bu önemi açıklamaktadır.

Kuruluş döneminden başlayarak Osmanlının son dönemine ka-
dar hızlı bir yapılanma süreci içerisine giren bölgede çok önemli 
külliyeler ve yapılar inşa edilmiştir. Ancak Sakarya ve çevresi 1. 
derecede deprem kuşağında bulunduğu için sık sık depremler 
yaşamaktadır. Bu depremler ve şehirleşme tarihi dokuya büyük 
zararlar vermiştir. Özellikle 17 Ağustos 1999 tarihli son deprem-
de tarihi doku büyük zarar görmüş, deprem fırsat bilinerek bu 
dokunun çoğu ortadan kaldırılmıştır.

Sakarya ve ilçelerine ait XX. yüzyılın başlarında çekilmiş resim-
lerde tarihi doku konusunda ne kadar zengin bir bölge olduğu 
görülmektedir. Ancak günümüzde Taraklı ilçesi dışında bu doku 
günden güne azalıp yok olmaktadır. 

Son yıllarda koruma adına yapılan bazı bilimsel çalışmalar ve 
restorasyon faaliyetleri kültürel mirasın gelecek nesillere ulaş-

SUNUŞ ÖNSÖZ
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tırılması adına umut vermektedir. Bu çabaların yanı sıra koru-
ma bilincinin yaygınlaştırılması için kitap gibi basılı yayınların da 
önemi çok büyüktür. Bölge halkının sahip olduğu zengin kültü-
rel mirası tanımasına bir nebze katkısı sağlayacağına inandığı-
mız bu çalışmanın yeniden basılmasına vesile olan Sakarya Va-
lisi Sn. Mustafa BÜYÜK’e ve emeği geçen tüm yetkililere teşek-
kürü borç bilirim. 
        
           Yrd. Doç. Dr. Yusuf Çetin
       

I. SAKARYA’NIN COĞRAFİ DURUMU VE TARİHÇESİ
       

1. Sakarya’nın Coğrafî Durumu

Marmara Bölgesi’nin doğusunda Aşağı Sakarya çığırı etrafında 
kurulmuş olan Sakarya’nın topraklarını doğuda Bolu, güneyde 
Bilecik, güneybatı köşesinde Bursa, batıda Kocaeli illeriyle ku-
zeyde Karadeniz kuşatır. 

SAKARYA İLİ HARİTASI

ÖNSÖZ
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Adapazarı ovasının batı kesimindeki düzlükte kurulu olan kent, 
İstanbul’a 153 km., Ankara’ya 308 km. uzaklıktadır. Doğudan 
Çamdağı, güney ve güneydoğudan Samanlı dağları, kuzeyden 
Karadeniz ile çevrilen Sakarya’nın, batıdan belirgin bir doğal sı-
nırı yoktur.

Jeolojik yapı itibariyle Adapazarı, Marmara bölgesinden (Saman-
lı Dağı) başlayıp doğu istikametine doğru genellikle Karadeniz 
sahil hattına paralellik gösteren kuzey Anadolu deprem fay hattı 
üzerinde olup, tektonik bir çöküntü ihtiva eden havza durumun-
da ve birinci derecede deprem bölgesi içindedir. Bu nedenle 
bölge birçok dönemde büyük deprem felâketi yaşamıştır. 

İklim bakımından Adapazarı ovasında, Akdeniz iklimi ile Karade-
niz bölgesinde hüküm süren iklim arasında bir geçiş şekli ken-
dini gösterir. Kuzey Anadolu kıyı şeridi üzerinde çeşitli ve gür 
orman teşekkülüne sebep olan müsait sıcaklık ve yağış şart-
larına yaklaşan bir iklim ortamında bulunan Adapazarı ovasını 
çevreleyen Çamdağı, Karadağ ve Keremali dağlarında gür bir 
orman örtüsüne rastlanır. İl sınırları içinde yer alan Akova ve 
Pamukova ovaları, Sakarya rmağının taşıdığı kalın bir alüvyon 
tabakası ile kaplı olduğundan çok verimlidir. Şehrin kuzeyinde 
yer alan Söğütlü ovası ise ilin en çukur tarım alanı olup taban 
suyunun yer yer yüzeye çıkması ve Sakarya taşkınları nedeni ile 
sazlık ve bataklıklarla kaplıdır.

Adapazarı ovasının kuzey kesiminde ova kıyısı boyunca dizilmiş 
olan irili ufaklı birçok göl ve su birikintileri mevcuttur. Bunların 
içinde en önemlisi eski adı ile Sofon veya Ayan gölü diye anılan 
Sapanca gölüdür. 

Büyük bir kısmı il toprakları içinde geçen Sakarya nehri, Kızılır-
mak ve Fırat’tan sonra yurdumuzun en uzun nehri olup, toplam 
uzunluğu 765 km.dir. Adapazarı ovasında Sakarya yatağının ta-
rih çağları içinde önemli yer değişmelerine uğradığı tahmin edil-
mektedir. Adapazarı’nın 6 km. güneyinde, Justinian’ın 560’da 
inşa ettirmiş olduğu büyük taş köprü (Beşköprü) şimdi nehrin 5 
km. batısında kalmıştır.

Sakarya yöresi Marmara bölgesinin önemli bir ziraat akınını 
oluşturmakla birlikte, son yıllarda Adapazarı ve çevresinde geliş-
mekte olan sanayi faaliyetleri, bölgenin her bakımdan önemini 
arttırmıştır.

2. Sakarya’nın Tarihçesi

Marmara bölgesinin doğusunda bulunan Sakarya toprakları çok 
işlek bir yol güzergâhı üzerinde bulunduğu için, tarihin en eski 
çağlarından beri çeşitli kavimlerin ilgisini çekmiş, tabiî kaynakları 
ile tercih edilen bir yerleşim bölgesi olmuştur. Eskiçağ’da Hitit-
lerle başlayan bölge tarihî sırasıyla Frigler, Lidyalılar, İskender 
İmparatorluğu, Bitinya Krallığı ve Roma egemenliği ile devam 
etmiştir. 

M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu 
gibi Bitinya Bölgesi de Doğu Roma’nın (Bizans) payına düşmüş-
tür. VI. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianos (527–565) döne-
minde Sakarya yöresinde önemli bayındırlık çabaları olmuş, 560 
yılında Sakarya (Sangarios) ırmağı üzerinde Justinyen Köprüsü 
kurulmuştur. 

Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra Söğüt ve Do-
maniç çevresinde kurulan Osmanlı Beyliği Bizans sınırları içinde 
yer alan bölge topraklarına komşu olmuştur. Bizans devletinin 
içinde bulunduğu sıkıntıları fırsat bilen Osmanlı Beyliği fetihlerini 
stratejik konumu ve ekonomik zenginlikleri ile dikkat çeken böl-
ge topraklarına yönlendirmiştir. Sakarya ve çevresine ilk Osman-
lı akınları Osman Bey zamanında başlamıştır. Göynük, Taraklı, 
Mekece, Akhisar ve Geyve bu sırada yağmalanmış, Orhan Bey 
zamanında Konur Alp yörenin tamamını Osmanlı topraklarına 
katmıştır.

Osmanlı Döneminde İzmit-Adapazarı Bölgesi

KÜLTÜREL-VE-TARİHİ-MİRASI-2-BASKI-KİTAP-YEDEK2.indd   10-11 23.08.2010   19:39:32



12 13

Verimli toprakları ve bu nedenle de devlet bütçesine katkısı ne-
deniyle önemini koruyan Sakarya bölgesi Osmanlı devletidnin 
kuruluşundan son dönemlere kadar imar faaliyetlerine sahne 
olmuştur. Ancak yörenin birinci derecede deprem kuşağında 
bulunması ve büyük depremler geçirmesi sık sık tahrip olmasına 
neden olmuştur. 

1520 tarihinde Kocaeli sancağına bağlı “Ada kazası” olarak kar-
şımıza çıkan Sakarya, 1742 yılında Sapanca’ya bağlı bir bucak, 
1837 yılında da II. Mahmut döneminde ilçe haline getirilmiş-
tir. 1865’te belediye teşkilatı kurulmuş olan Sakarya I. Dünya 
Savaşı’nda savaşın ağır yükünü hissedip savaşı birinci derecede 
yaşamıştır.  21 Haziran 1921’de Yunan işgalinden kurtarılan 
Sakarya, 1954’te il haline dönüşmüştür.

II. MİMARİ ESERLER

I. DİNİ MİMARİ

A. CAMİLER

1. Adapazarı Orhan Gazi Camii

Orhan Camii Adapazarı şehir merkezinde Atatürk Bulvarı’nın 
başlangıcında bulunmaktadır. 

Caminin üzerinde yer alan Türkçe kitâbeye göre cami ilk defa 
Orhan Gazi’nin buyruğu ile 1325-1326 yıllarında yaptırılmıştır. 
Bugün eski bünyesinden hiçbir iz taşımayan caminin ilk yapısı-
nın aynı dönemlerde yapılan Büyük Tersiye Köyü Orhan Camii ve 
Büyük Kaynarca Köyü Şeyh Muslihuddin Camii gibi “çandı” tarz-
da olması muhtemeldir. Şehir merkezindeki bu ahşap cami za-
manla tahrip olmuş yerine yeniden kârgir cami yapılmış ve aynı 
adla anılmıştır.

Eski Çark Caddesi

Orhan Gazi Camii
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Cami ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan 
müezzin tayinine ait bir vesika kaydında: “Sapanca’ya tabi 
Adapazarı’nda vaki merhum ve mağfûrun-leh Sultan Orhan Gazi 
Cami-i Şerifi” diye bahsedilmektedir.

1876 yılında meydana gelen deprem sonucunda yıkılan cami 
aradan 17 yıl geçtikten sonra 1893 yılında Adapazarı’nda kay-
makamlık yapan Mehmet Nüzhet Paşa’nın girişimleri ve halkın 
yardımı ile büyütülerek yeniden inşa edilmiştir. Bu yapım sırasın-
da Mehmet Nüzhet Paşa camiye iki adet pirinç şamdanlık he-
diye etmiştir. 

1966 yılında meydana gelen depremden önceki minare 
üzerinde yer alan H. 1316/1318 (M. 
1898/1900) tarihi bir başka onarıma 
ait olmalıdır. Hem 1943, hem de 
1967 depreminde büyük hasar gören 
cami yeniden betonarme olarak inşa 
edilmiştir. Bugünkü minare kaidesinde 
yer alan “1968 Ali Akgül-Akyazı” Türkçe 
yazılı mermer kitâbe bu yapıma aittir.

Bugünkü cami betonarme olarak inşa 
edilmiş olup, uzunlamasına dikdörtgen 
planlı bir harim kısmı ile altı son cema-
at yeri, üstü kadınlar mahfili biçimin-
de düzenlenmiş iki katlı bir ön bölüm 
ve kuzeybatı köşede beden duvarları-
na bitişik minareden meydana gelmiş-
tir. Caminin üzeri içerden ahşap tavan-
la dışardan kiremitle kaplı bir çatı ile 
örtülmüştür.

Caminin beden duvarları üzerinde yer alan yatay dikey bölümle-
ri sağlayan kornişler ve dışarı taşırılmış kilit taşlı yüksek pence-
reler II. Abdülhamit dönemi üslubunu hatırlattığından, yeni yapı-
nın 1894 yapısının formuna uydurularak yapıldığı fikrini akla ge-
tirmektedir.

İç mekânda dikkati çeken tek unsur hafif kubbe formu kazandı-
rılmış ahşap tavanıdır. Ortada ajurlu bir göbekten dağılan ışınlar 
şeklinde düzenlenmiş tavanın üzeri beyaz ve kahverengi ile bo-
yanmıştır.

2. Büyük Esence Orhan Gazi Camii

Bugün Büyük Esence denilen Büyük Tersiye Köyü Adapazarı-
Ankara karayolunun 5. km’sinden kuzey yönüne sapınca 6 km. 
ileride bulunmaktadır. Cami köyden 500 m. kadar doğuda bir 
tepe üzerindedir.

Caminin kitâbesi ve vakfiyesi yoktur. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 
bulunan Vakıf kayıtlarında: “Sapanca kazasına tâbi Tersiye-i 
Kebir karyesinde vâki merhum ve mağfûrun-leh Sultan Orhan 
Cami-i Şerifleri” olarak adı geçen cami çevre köylerinde de 
Orhan Gazi’ye ait olduğu bilinmektedir. Caminin yapım tarihi 
bilinmemekle beraber bölgenin Osmanlı hâkimiyetine girdiği 
1330 yıllarında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. 

Orhan Gazi Camii Büyük Tersiye, Küçük Tersiye ve Hasan Bey 
köyleri arasında tepe üzerine kurulmuş bir Cuma camidir. Ya-
kın zamana kadar 
bu üç köy bura-
ya Cuma namazı-
na gelmekte idi-
ler. Orhan Gazi 
Camii’nin yanına 
aynı adla yeni be-
tonarme, kubbe-
li bir cami yapıldı-
ğı için eski cami 
bugün kullanılma-
makta ve yeni ca-
minin inşaat mal-
zemelerinin sakla-
nıldığı bir depo du-
rumundadır.

Cami 15.40 X 8.60 m. ebatlarında dikdörtgen bir yapıya sahip 
olup bir giriş bölümü ile harim kısmından meydana gelmekte-
dir. Önceden caminin doğu ve batı yönünü 1.63 m. ebatlarında 
iki dehliz kuşatmakta iken, bugün her iki dehliz de ortadan kal-
dırılmıştır. Osmanlı mimarisi geleneğinde imparatorluğun yalnız 
ilk iki buçuk yüzyılını kapsayan dönemde uygulanmış olan özel 
bir cami tipi vardır. Fütüvvet camileri olarak da adlandırılan ve ilk 
örneklerini Orhan Gazi döneminde gördüğümüz ve Kanuni döne-
minin bitimi ile bir daha uygulanmamak üzere yapı programla-

Büyük Esence Orhan Gazi CamiiCamideki pirinç şamdanlardan biri 
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rından silinen bu camilerin dinsel eylem için öngörülmüş ibadet 
mekânlarının dışında farklı işlevler için düşünülmüş bir takım yan 
mekânların bulunduğu görülmektedir.

Beyliğin kuruluş döneminde fethedilen bu çevrede ekonomik 
olması açısından bu camilerin de çift fonksiyonlu olarak inşa 
edilmesi doğaldır. Zamanla bu yan bölümler işlevlerini yitirdiği 
için bu yapıda olduğu gibi ortadan kaldırılmış olmalıdır. 

Tabanı toprak üstüne konulmuş büyük taş temellere oturtulmuş 
olan cami çandı dediğimiz tarzda 7-10 cm. kalınlığında 20-30 
cm. eninde kütüklerden yapılmış olup, köşeler kertme-geçirme 
şeklinde birbirine bağlanmıştır. Cami dıştan ve içten bağdâdî üs-
tüne sıva ile örtülmüştür. Üst örtü içten düzgün olmayan kontr-
plak ile kaplanmış olup dıştan kiremitle örtülmüştür.

Cami bugün tamamen terk edildiği için yanında yeni yapılan ca-
minin inşaat malzemelerinin saklandığı bir depo olarak kullanıl-
maktadır. 

3. Adapazarı Orta Camii:

Orta Camii şehir merkezinde Uzunçarşı’nın ortasında yer almak-
tadır. Bugünkü cami üzerinde yer alan Türkçe kitâbede yapım yılı 
olarak H. 1174/M. 1760 belirtilmiştir.  Caminin altında bulunan 
ve abdest almak için sonradan düzenlenen çeşmeye ait sülüs 
harflerle yazılmış sekiz satırdan meydana gelen Osmanlıca man-
zum bir kitâbede şu bilgiler yer almaktadır: 

“Bârekallâh câmi-i ferhunde âb-ı cân-fezâ / Ammerallâh 
sâhibü’l-hayrât Hâcı Mustafâ.” 

Kitâbeden de anlaşılacağı üzere çeşme Hacı Mustafa adlı birisi 
tarafından yaptırılmıştır. Ancak kitâbenin alt kısmındaki satır 
tamamen silindiği için tarih kısmı okunamamaktadır. 1734 
tarihli bir kaynakta, Çark deresi üzerine bir su dolabı ve terazisi 
yaptırarak Orta Camii çeşmesine aktaran hayırsever Deveoğlu 
Mustafa adlı birisinin adı geçmektedir. Kitâbede adı geçen Hacı 
Mustafa’nın aynı kişi olması muhtemeldir. Yukarıda adı geçen 
belge göz önüne alınırsa caminin 1734’ten önce var olduğu da 
kabul edilmelidir. Caminin süsleme özellikleri de göz önünde 
bulundurulduğunda 1700’lü yılların başlarında yapılmış olması 
muhtemeldir.

Bugünkü cami sonradan tamamen ahşap olarak fevkânî biçimde 
yapılmıştır. Çarşının ortasında yer alan caminin alt kısmında 
dükkânlar ile abdest almak için sıralı çeşmeler bulunmaktadır. 
Ahşap bir merdivenle çıkılan cami kuzey-güney doğrultusunda 
uzunlamasına dikdörtgen plânlı bir ana kitle ile altı son cemaat 
yeri, üstü mahfil olarak düzenlenen iki katlı bir ön bölümden 
meydana gelmektedir. Caminin batı duvarının ortasında duvara 
bitişik bir şekilde yer alan ahşap minarenin üzeri saçla kaplıdır. 
İçten ahşap, dıştan kiremit kaplı kırma çatı ile örtülü caminin 

doğu ve batı duvarları üzerinde beşer adet, kuzey duvarında 
dört adet dikdörtgen çerçeveli pencere yerleştirilmiştir. Kıble 
duvarında dışarıya yarım daire biçiminde yansıtılan mihrap-nişinin 
iki tarafında ikişer adet dikdörtgen pencere yerleştirilmiştir. 
Minaresi olmasa tamamen sivil yapılara benzeyen caminin 
ahşap beden duvarları içten ve dıştan boyanmıştır.

İç mekânda dikkati çeken tek şey kıble duvarının ortasında 
yer alan yuvarlak kemerli yarım yuvarlak mihrap nişidir. Nişin 
iki yanında üzeri mızrak ucu biçiminde sonuçlanan kademeli 
profillerden meydana gelen iki sütunce başlığı tek süsleme 
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. İç mekân tamamen sade 
olup, duvar yüzeyleri yağlı boya ile boyanmıştır.

Adapazarı Orta Camii
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4. Adapazarı Ağa Camii:

Şehrin merkezinde Uzunçarşı’nın sonunda bulunmaktadır. 

Bugünkü cami tamamen yeni olup orijinal hiçbir özelliği yoktur. 
1734 tarihli bir belgede Çark deresi üzerine bir su dolabı ve te-
razisi yaptırarak Ağa Camii, Tozlu Camii ve Orta Camii çeşme-
lerine su akıtan hayırsever Deveoğlu Mustafa adlı birinden söz 
edilmektedir. Caminin avlusunda bulunan mezar taşının üzerin-
de “Şöhretinin üzerinde bir himmet ve ihsan, hayır sahibi olan 

Mustafa Bey’in adı ile” (H. 1188 / 
M.1774) tarihi bulunmaktadır. Bu 
bilgilerden yola çıkılarak caminin 
1700’lü yılların başlarında yapıl-
mış olması muhtemeldir.

Bugünkü yeni betonarme cami 
kuzey-güney doğrultusunda dü-
zenlenmiş dikdörtgen planlı bir 
ana kitle ile altı son cemaat yeri, 
üstü mahfil olarak düzenlenen iki 
katlı bir bölümden meydana gel-
mektedir. Caminin batı duvarına 
bitişik olarak yapılmış betonarme 
kaide üzerine saçla kaplı ahşap 
minaresi yer almaktadır.
Caminin avlusu içinde yer alan bir 

mezar dikkat çekmektedir. Sanduka biçimli dikdörtgen bir göv-
de ile baş ve ayak taşları şeklindeki şâhidelerden meydana ge-
len mezar süsleme yönünden oldukça zengindir.

5. Hendek Büyük Camii: 

Cami Sakarya’nın en büyük ilçelerinden biri olan Hendek’in mer-
kezinde yer almaktadır. 

Bugünkü caminin üzerinde yer alan Türkçe kitâbeye göre, daha 
önce burada bulunan ve 1947 yılında yıkılan eski caminin yerine 
halkın yardımları ile 1950 yılında yeniden yaptırılmıştır.
Caminin giriş kapısı üzerinde daha önce burada bulunan eski 
camiye ait iki parça halinde mermer üzerine yazılmış kartuşlar 
içinde bulunan yirmi satırlık tâlik kitâbe, 

Bir güzel câmi-i dilcû idi bu cây-ı ferah
Mâbed-i dîn-i mübin olmuş idi sâl-i vüfûr

beyti ile başlar ve devam eder.   

Eski caminin kitâbe-
sinden de anlaşılaca-
ğı üzere burada daha 
önce bulunan cami bir 
yangın sonucu tama-
men harap olmuştur. 
Caminin vakfı yeniden 
yapılması için yeterli 

olmadığından Sultan II. 
Mahmut tarafından 1836 yılında yeniden yaptırılmıştır. Bugünkü 
caminin tamamı 1950 yapımı olup eski camiden kitâbe dışında 
başka bir şey kalmamıştır. 

Cami kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen 
plânlı bir ana kitle ile altı son cemaat yeri, üstü ahşap kadın-
lar mahfili biçiminde düzenlenmiş iki katlı bir ön bölümden mey-
dana gelmektedir. Batı duvarının ortasında, duvara bitişik bir de 
ahşap minaresi bulunmaktadır. Ahşap minarenin gövdesi saç ile 
kaplıdır. İçten ahşap tavanla dıştan kiremitle kaplı kırma çatı ile 
örtülü olan caminin beden duvarları betonarmedir. Giriş kapısı 
üzerinde yer alan eski camiye ait kitâbe dışında dikkat çekici bir 
yanı bulunmamaktadır.

Hendek Büyük Camii Kitâbesi

Ağa Camii

Hendek Büyük Camii Avlusu
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6. Karasu Merkez Camii: 

Karasu ilçe merkezinde bulunan tarihi bir camidir. 

Caminin kuzey duvarı üzerinde yer alan Türkçe mermer kitâbede 
ilk yapının 1795 yılı olduğu ve 1946 yılında eski yapının yerine 

bugünkü caminin yapıldığı yazılmak-
tadır. İlk yapının kim tarafından yap-
tırıldığı ve mimari bilinmeyen cami-
nin bugünkü yapısı da tamamen yeni 
olup, betonarmedir. Minare de aynı 
şekilde yeni olup betonarmedir. 

1795 yılında yapılan cami ile hiçbir 
ilgisi olmayan bugünkü cami, enine 
dikdörtgen plânlı bir ana kitle ile altı 
son cemaat yeri, üstü mahfil olarak 
düzenlenmiş iki katlı bir ön bölüm ve 
güneybatı köşesinde beden duvarla-
rına bitişik minareden oluşmaktadır. 
Caminin batıda bulunan giriş kısmına 
bir de camekânlı bölüm eklenmiştir.

Meyilli bir arazide kurulduğu için 
fevkânî olarak düzenlenen caminin alt katında dükkânlar yer al-
maktadır. Caminin doğu duvarına bitişik betonarme ve kubbeli 
yeni bir cami yapıldığı için bu mabet bugün kullanılmamaktadır.

Tamamı 1946 yapını olan bugünkü caminin duvar yüzeylerinde 
yer alan iki katlı pencerelerden alttakiler dikdörtgen, üsttekiler 
yuvarlak kemerlidir. Cami içten ahşap tavanla dışardan kiremit-
li kırma çatı ile örtülüdür.

7. Karasu Aziziye Camii:

Karasu Aziziye Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

Aziziye Camii’nin ilk yapımı 1911 yılıdır. Bugünkü caminin mina-
resinin kaidesi üzerinde yer alan mermer Türkçe kitâbeden de 
anlaşılacağı üzere 15.08.1963 tarihinde İlyas Gökçe adlı birisi 
tarafından yenilenmiştir.

Aziziye Camii’nin bugünkü yapısı tamamen yeni olup, orijinal 

hiçbir özelliği yoktur. Yanında beto-
narme ve kubbeli yeni bir cami ya-
pıldığı için bugün tamamen yıkıl-
maya terk edilmiştir. Bugünkü yapı 
güney-kuzey doğrultusunda dikdört-
gen plânlı bir ana kitle ile altı son 
cemaat yeri, üstü mahfil olarak dü-
zenlenmiş iki katlı bir ön bölüm ile 
ve kuzey-doğu köşesinde beden du-
varlarına bitişik minareden meydana 
gelmektedir. Caminin beden duvarla-
rı üzerinde yer alan iki katlı pencere-
lerden alt sıradakiler dikdörtgen, üst 
sıradakiler yuvarlak kemerlidir. Pen-
cere kemerleri hafif dışa taşırılmıştır. 
Giriş kapısının önünde iki betonarme 
direk üzerine oturan bir de sundurma 
yer almaktadır. İçten ahşap tavanla dıştan kiremitle kaplı kırma 
çatı ile örtülü olan caminin betonarme minaresi de üzerindeki 
kitâbeden de anlaşılacağı üzere orijinal olmayıp 1963 yapımıdır. 

8. Şeyh Muslihuddin Camii: 

Şeyh Muslihuddin Camii, Kaynarca İlçesi, Büyük Kaynarca Köyü 
(Topçu Divanı) köy içi mevkiinde bulunmaktadır. Caminin gü-
ney tarafına; kubbeli betonarme yeni bir cami yaptırıldığı için bu 
cami tamamen terk edilmiş, bugün harap halde yıkılmaya yüz 
tutmuş durumdadır. 
Mahallinde caminin Sultan Orhan’ın Şeyhülislâmı tarafından ya-
pıldığı bilinmektedir. Caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bir 
de vakıf kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtta: “Evkaaf-ı mülhakadan 
Yoros kazasına bağlı Şeyhler nahiyesinin Kaynarca-i Kebir nahi-
yesinde Şeyh Muslihuddin Cami-i Şerifi” şeklinde gösterilmiştir. 
Caminin bânisi olan Şeyh Muslihuddin Efendi, Orhan Gazi’nin 
veziri Sinanüddin Yusuf Paşa’nın babasıdır. Sinanüddin Yusuf 
Paşa 1360 yılında vezirliğe tâyin olmuş, Orhan Gazi devrinin son 
ve I. Murad devrinin ilk veziridir. 

Şeyh Muslihuddin Camii, yöre topraklarının Osmanlı hâkimiyetine 
girdiği 1330 tarihi ile Orhan Gazi’nin ölüm tarihi olan 1360 
tarihi arasında yapılmış olmalıdır. Cami, kütüklerle yapılmış iken 
Kaymaslı Mehmet Ağa tarafından dıştan ince ve muntazam 
tahtalarla kaplatılarak tamir ettirilmiştir. Tamir tarihi yoksa da 

Karasu Aziziye Camii

Karasu Merkez Camii
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bugün mevcut olmayan yakındaki çeşmenin üzerinde yer alan 
kitâbesinde, caminin de bu tarihte yani 1820’de onarıldığı 
anlaşılmaktadır. Son yıllarda yapılan onarımlarla mabet eski 

sağlam, ağır ve 
dayanıklı yapısını 
kaybetmiştir. 

Cami, 8.15 X 17,10 
m. ebatlarında dik-
dörtgen bir plân özel-
liğine sahiptir. Orta-
daki asıl ibadet alanı-
nı çevreleyen U şek-
lindeki dehliz biçim-
li mahfili, iki katlı son 
cemaat yeri ve harim 

kısmından meydana gelen caminin harim kısmında U şeklinde 
bir de mahfili bulunmaktadır. 

Taş temeller üzerine oturtulmuş, kalın ahşap kütüklere bindiril-
miş tamamı ahşap olan cami, çandı denilen uzun kütüklerin ker-
tilip birbirine geçirilmesi ile çivisiz olarak yapılmıştır. 1820 yılın-
da yapılan onarımda duvarlar içten ve dıştan ortalama 4 cm. ka-
lınlığında düzgün tahtalarla kaplanmıştır. Üst örtüsü içten düz-
gün tahtalar, dıştan Marsilya kiremidi ile kaplıdır. Ahşap beden 
duvarları üzerinde yer alan bol pencerelerle iç mekân aydınlatıl-
mıştır. Beden duvarlarında yapılan eklemelerin ve değişikliklerin 
izleri ince ve kısa ağaçlardan anlaşılmaktadır.

Caminin iki tarafında yer alan dehliz biçimli dış mahfillerin dış 
duvarları harim kısmının beden duvarlarından daha alçak tutul-
duğu için üst örtüleri meyilli bir ahşap tavan şekline dönüşmüş-
tür. Dehliz biçimindeki bu yan galeriler erken dönem Osman-
lı cami mimarisinde fütüvvet camileri olarak da adlandırılan çift 
fonksiyonlu camilerin plânlarını hatırlatmaktadır. Son cemaat 
yerine geniş açıklıklarla bağlı olan ve harim kısmına sadece birer 
küçük pencere ile açılan bu bölümlerin harimden soyutlanmış 
olmaları ibadet amaçlı yerler olmadıkları fikrini akla getirmekte-
dir. Harim kısmının üç tarafı iki katlı U şeklinde bir mahfille çev-
rilmiştir. Altta ve üstte altışar sütunla taşınmaktadır. Üzerlerine 
tahta giydirilmiş sütunların başlıkları Ampir süslemelerle süslen-
miştir. Kıble duvarının tam ortasında yer alan ahşap mihrap ya-
rım yuvarlak bir niş şeklindedir. Oldukça sade ve basit bir yapıya 

sahip olan mihrabın üzeri sonradan boyanmıştır. İki yanında 50 
cm. yüksekliğinde ahşap seki yer almaktadır.

Yanına kubbeli betonarme yeni bir cami yapıldığı için eski cami 
terkedilmiş ve bugün yeni caminin deposu haline getirilmiştir. 
Çatıdan sızan yağmur suları tavan ve tabanındaki tahtaları çü-
rütmeye başlamış, yıkılmaya yüz tutmuştur.

9. Rüstem Paşa Camii:

Sapanca’nın merkezinde yer alan otogarın karşısında bulunan 
caminin yerinde bulunmaktaydı. 

Daha önce bugünkü caminin yerinde olan eski cami Kanuni 
Sultan Süleyman’ın ünlü veziri ve aynı zamanda damadı Rüstem 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

Caminin yapım tarihi ile ilgili kesin bilgi yoktur. Çeşitli 
kaynaklarda farklı bilgiler bulunmakla beraber 1555-1561 yılları 
arasında yapılmış olması gerekir. Rüstem Paşa Camii, imaret ve 
kervansaray ile birlikte bir külliye olarak Mimar Sinan tarafından 
yapılmıştır. İmaret ve kervansaray da günümüze ulaşmadığı bu 
külliyenin elemanları Mimar Sinan’ın eserlerinin kayıtlı olduğu 
Tezkiretü’l-Bünyân ve Tezkiretü’l-Ebniye’de de geçmektedir.

Sapanca Rüstem Paşa Camii

Şeyh Muslihuddin Camii
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Sapanca Cedid Camii

1719 yılında yörede meydana gelen bir büyük deprem sonu-
cunda külliye harap olmuş ve yeniden onarılmıştır. Rüstem Paşa 
Camii bu onarımdan sonra 1734 yılında yeni baştan yapılmıştır. 
XX. yüzyıl başlarında tamamen harap olan cami yıktırılmış, yeri-
ne şimdiki sakıflı cami 1932 yılında Bostancızâde Yusuf isimli bir 
hayırseverce bina ettirilmiştir. 

XVI. yüzyılda yapılan cami ile hiçbir ilgisi olmayan şimdiki cami, 
uzunlamasına dikdörtgen plânlı bir ana kitle ile altı son cema-
at yeri, üstü kadınlar mahfili biçiminde düzenlenmiş iki katlı bir 
ön bölüm ve ana yapıdan bağımsız minareden oluşur. Caminin 
önüne sonradan eklenmiş üzeri saçla örtülü bir sundurma ve bir 
şadırvanı bulunmaktadır. Üst örtüsü içten ahşap tavan, dıştan 
kiremit kaplı bir çatı ile örtülüdür.  

10. Cedid Camii:

Cedid Camii Sapanca ilçe merkezinde bulunmaktadır. 

Caminin girişi üze-
rinde yer alan Türk-
çe kitâbeye göre 
1899 yılında yapıl-
mıştır. Kim tarafın-
dan yaptırıldığı ve 
yapanı belli olma-
yan cami 1967 Sa-
karya depreminde 
tamamı yıkılmış ve 
betonarme olarak 
yeniden inşa edil-
miştir.

Caminin önünde yer alan betonarme şadırvanın kuzey tarafında, 
yol ağzında mermer ayna taşlı bir çeşme bulunmaktadır. Bu çeş-
menin mermer aynası üzerinde bazı yazı izleri bulunmakta ise de 
tamamen aşındığı için mahiyeti anlaşılamamaktadır. Bugün ak-
mayan ve sonradan kademeli tuğla bir kemer içine alınmış çeş-
menin ilk yapımdan kaldığı tahmin edilmektedir. Caminin tarihi 
ile ilgili bilgilerin bu çeşme üzerinde bugün okunamayan yazılar-
da bulunduğu tahmin edilmektedir.

Bugünkü cami uzunlamasına dikdörtgen plânlı bir ana kitle ile 
altı son cemaat yeri, üstü kadınlar mahfili biçiminde düzenlen-
miş iki katlı bir ön bölümü ve kuzeydoğu köşede yapı ile birleşen 
minareden oluşmaktadır. Tamamen betonarme olan bugünkü 
yapının üst örtüsü içten ahşap tavan, dıştan üzeri kiremitle kap-
lı bir çatıdan meydana gelmektedir. 

11. Hasan Fehmi Paşa Camii: 

Sapanca’ya bağlı Mahmudiye köyünde bulunmaktadır. Cami 
meyilli bir arazi üzerinde kurulduğu için ve etrafı tamamen ağaç-
larla kaplı olduğundan minaresi dışında yapı uzaktan fark edil-
memektedir.
Caminin giriş kapısı üzerinde tek satır halinde Kur’an-ı Kerim’den 
Zümer Suresi’nin 73. âyeti yer almaktadır. Bu âyetin altında ya-
pım tarihi olarak 1887 tarihi yer almaktadır. Girişin yanında yer 
alan Türkçe kitâbeden de anlaşılacağı üzere Hasan Fehmi Paşa 
tarafından yaptırılmıştır.

Cami plan bakımından dikdörtgen bir plana sahip olup, kubbe ile 
örtülü bir harim kısmı ve kuzey kısmında üzeri düz tavanla örtülü 
giriş bölümünden meydana gelmektedir. Her iki bölümün üzeri 
dışarıdan Marsilya kiremidi ile kaplı ahşap bir çatı ile örtülmüş-

Hasan Fehmi Paşa Camii’nin
mihrap ve minber kısmı
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Yapının cephesinin tam ortasına yerleştirilmiş giriş kapısının önü 
üç yönden dört basamaklı bir merdivenle çıkılan revak biçimin-
dedir. Ampir özellikteki bu revak oldukça yüksek tutulmuş kare 
kaideli yivli gövdeli küp biçimli başlıklara sahip iki döküm sütun 
tarafından taşınmaktadır. Üç tarafa üçgen alınlıklar biçiminde 
yansıyan bu bölümün üzeri bir çatı ile örtülüdür. Bu üçgen alın-
lıklar Neo-klasik dönem yapılarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. 
Cepheye bakan alınlığın ortasına madalyon biçiminde bir de dö-
küm rozet yerleştirilmiştir.

Kıble duvarının ortasında, giriş ile aynı eksen üzerinde bulunan 
mihrap yarım daire biçiminde bir niş şeklinde olup içi ve etrafı 
çok zengin alçı ve kalemişi süslemelerle süslenmiştir. Etrafında-
ki alçı dekoru ile hafif dışa taşıntısı olan mihrap üzerindeki di-
limli tacı ve genel görüntüsü bakımından klasik dönem Osmanlı 
mihraplarını hatırlatmaktadır. Mihrabın iki yanında kare altlıklı 
gövdeleri yivli-dilimli iki adet pirinç şamdan bulunmaktadır.

Mihrabın solunda yer alan ahşap minber son derece zengin bir 
işçiliğe sahiptir. Mihrap nişinin solunda bulunan ahşap vaaz kür-
süsü minberle aynı özellikler gösteren ajur tekniğinde bitkisel 
süslemelerle süslenmiştir. Ancak son onarımda üzeri gri boya ile 
boyandığı için minberde görülen uyum ve etki burada görülme-
mektedir. Harim kısmında duvar yüzeyleri yoğun bir alçı dekoras-
yonla doldurulmuş, bu alçı dekorasyonunun aralarına yerleştiri-
len kalem işi süslemelerle iç mekân adeta bir saray görünümü 
kazanmıştır. Sultan Abdülaziz dönemi ile birlikte Gotik üsluptan 
Hint mimarisine kadar her şeyi karıştıran ve bütün Avrupa’yı sa-
ran melez bir üslup olan ekliktik üslubun bu alçı süslemelerde 
egemen olduğunu görüyoruz. 

Alçı süslemeler dışında caminin giriş kısmının duvarları tavanı, 
mahfil kısmının duvarları ve tavanı ile harim kısmının duvarları 
ve kubbesinin içerisi, kırmızı, kızıl kahverengi, açık mavi, koyu 
mavi, sarı ve yeşil renklerin hakim olduğu klasik tarz kalemişleri 
ile süslenmiştir.

Hasan Fehmi Paşa Camii, Osmanlı Mimarisi’nin genel akışı içe-
risinde batılılaşma döneminin son aşaması olan Rokoko-Ampir 
karışımı veya diğer akımların da çeşitli şekillerde aynı yapıda 
uygulama alanına konulduğu bir eklektik üslup içerisinde yapıl-
mıştır.

tür. Kuzeydoğu köşesinde kaidesi iki kat boyunca yapının içeri-
sinden yer alan minare bulunmaktadır. 

Plan olarak Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisi’nde Üsküdar 
Ayazma Camii’nde (1757–1760) görülen giriş bölümünü hatır-
latan bir bölüm ve tek kubbe ile örtülü harim kısmından meyda-
na gelmektedir. Caminin oldukça kalın tutulan beden duvarları 
üzerinde yer alan harim kısmında tek sıra, giriş kısmında ikişer 
sıra alan pencereler yüzeyden içeri ve dışarı taşırılmış Ampir 
özelliklere uygundur.

Hasan Fehmi Paşa Camii
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12. Rahime Sultan Camii: 

Sapanca’ya bağlı Uzunkum beldesinde bulunan cami, Ankara-
İstanbul karayoluna 500 m. uzaklıktadır.

Caminin giriş kapısı üzerinde yer alan kitâbeye göre 1893 yılında 
Sultan I. Abdülmecid’in dördüncü karısı, Sultan II. Abdülhamid’in 
üvey annesi Rahime Sultan tarafından yaptırılmıştır. Son cema-
at yeri mahiyetindeki giriş kısmından sonra harim kısmına ge-
çit veren kapının üzerinde yer alan mermer kitâbede Sultan II. 
Abdülhamid’in tuğrasının altında kim tarafından ve hangi tarihte 
yazıldığı belirtilmektedir. 

Batılılaşma dönemi Osmanlı cami minaresinde sık sık karşımıza 
çıkan bir plan özelliğine sahip olan cami, son cemaat yeri ma-

hiyetindeki bir giriş bölümü ve harim kısmından meydana gel-
mektedir. Harim kısmında Osmanlı mimarisinin Batılılaşma dö-
neminde, İstanbul’daki Ayazma ve Laleli camilerinde görülen 
iç mekânı genişletmeye yönelik iki sütun tarafından taşınan ve 
üzeri mahfil olarak düzenlenen bir bölüm bulunmaktadır. 

Son cemaat yeri mahiyetindeki kısım ile mahfilin yer aldığı gi-
riş bölümü içten düz tavanla alıştan kırma çatı ile örtülüdür. Ha-
rim kısmı ise sekizgen bir kasnak üzerine oturan dıştan kurşun-
la kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Caminin kuzeybatı köşesinde be-
den duvarlarına bitişik bir şekilde minarenin kare kaidesi yer al-
maktadır. 1977 yılında orijinal kare kaide üzerine tuğla olarak 
inşa edilen minare 1999 depremi ile tekrar yıkılmıştır.

Rahime Sultan Camii Osmanlı mimarisinin genel akışı içerisinde 
Batılılaşma döneminin sonlarına doğru etkili olan eklektik akımı-
nın etkilerini açık bir biçimde taşımaktadır. Son cemaat yeri ni-
teliğindeki giriş kısmının önüne sonradan üstüne çatı ile örtü-
lü bir camekân eklenmiştir. Giriş bölümünün üst kısmı kade-
meli profillerle belirlenmiş üçgen bir alınlık biçiminde dışarı yan-
sıtılmıştır. Bu üçgen alınlığın ortasında etrafı Rokoko tarzında 
süslemelerin bulunduğu oval bir madalyon içerisinde Sultan II. 
Abdülhamit’in tuğrası yer almaktadır. 

Kıble duvarının tam ortasın-
da giriş ile aynı eksen üzerin-
de bulunan mihrap yarım yu-
varlak bir niş şeklinde olup, 
kademeli profillerden meyda-
na gelen bir yuvarlak kemer-
le çerçevelendirilmiştir. Nişin 
içerisinde yer alan, ortasında 
zincirle asılı duran kandil mo-
tifi ve perde görünümü veren 
yağlı boya süslemeler sonra-
dan yapılmıştır. 

Mihrabın solunda yer alan minber başarılı bir ahşap işçiliği ser-
gilemektedir. Minber korkulukları yatık dikdörtgen panolara ay-
rılmış olup, panoların içerisinde ajur tekniğinde ortada çok kollu 
bir yıldız çiçeğinin gelişen ve Osmanlı sanatının batılılaşma dö-
neminde sevilerek yaygın bir biçimde kullanılan “S” ve “C” kıv-
rımlı bitki motifleri bulunmaktadır. Minberin solunda içerisinde 
Sakal-ı Şerif bulunan ahşap kapılı bir dolap niş bulunmaktadır. 

Rahime Sultan Camii Yapım Kitâbesi

Rahime Sultan Camii
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Caminin banisi olan Rahime 
Sultan camiye birçok eşya da 
vakfetmiştir. Bunlardan mih-
rap nişinin iki yanında yer alan 
ayaklı ve gövdeleri boğumlu-
dilimli iki adet pirinç şamda-
nın alt kısımlarında kazınarak 
bitkisel dekorlu kartuşlar içi-
ne alınmış şu yazılar yer al-
maktadır: “Bu cami-i şerifin 

inşasına muvaffak olan sahibetü’l-hayrât ve’l-hasenât perestu 
Rahime’nin vakfıdır.” Camiye vakfedilen iki adet pirinç gülab-
danlıkların da alt kısımlarında şamdanların üzerinde yazılı olan 

vakıf yazılarının aynısı bulun-
maktadır.

Camiye vakfedilen bu eşyalar 
içerisinde diğer önemli olanı 
el yazması Kur’an-ı Kerim’dir. 
Deri ciltli ve tezhipli olan bu 
Kur’an-ı Kerim’in de son say-
fasında şamdanlardaki vakıf 
yazısının aynısı yazılmış ve al-
tına H. 1310 tarihi düşürül-
müştür. 

13. Taraklı Yunus Paşa Camii: 

Taraklı’nın merkezinde, Ulu Camii Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

Caminin kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı kesin olarak bi-
linmemekle beraber, caminin dışında yer alan Türkçe kitâbeden 
ve yöre halkından; Yavuz Sultan Selim Ridaniye Seferi’ne gider-
ken, burada kışlayan veziri Yunus Paşa tarafından 1516-1517 
yıllarında yaptırıldığı söylenmektedir. 

Mabedin kitâbesi ve vakfiyesi yoktur. Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü Arşivi’nde, 1878 tarihli şahsiyet kaydı vardır. Ayrıca cami 
içinde, mihrabın iki yanındaki şamdanlar üzerinde 1748 tarih-
li kitâbelere rastlanır. 

Bu kitâbe şöyledir: 

“Vakf-ı haza şamdan Meryem Hatun binti Göynüklü-zâde Ha-
san Paşa bi-Camii Yunus Paşa rahmetullahu aleyhi rahmeten 
va’siaten sene 1161.” 

Şamdan kitâbelerinden de anlaşılacağı üzere caminin banisi Yu-
nus Paşa’dır.

Plân bakımından cami, kare plânlı, üzeri kubbe ile örtülü ve 
önünde kubbeli üç bölümlü son cemaat yeri ile klasik tek kub-
beli Osmanlı camileri tarzında inşa edilmiştir. Bulunduğu arazi-
nin meyilli olması nedeniyle bu gün oldukça çukurda kalmıştır. 
Ana mekânı örten kubbeye sivri kemer alınlıklı tromplarla geçil-
mektedir. Kuzey cephenin tam ortasına yerleştirilmiş giriş kapısı 
güneyde bulunan beşgen mihrap nişi ile aynı eksende bulun-
maktadır. Her duvara birbirine simetrik olarak ikişer pencere ile 
doğu ve batı duvarın eksenine, dikdörtgen birer niş açılmıştır. Alt 
kat pencerelerinin üst hizasında ikinci kat pencereleri yerleştiril-
miştir. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare dikdörtgen 
şeklinde bir kaideye sahip olup dışa doğru çıkıntı yapmaktadır. 
Minarenin asıl girişi kuzey cephede bulunmaktadır. Ayrıca iç 
mekâna sonradan yapılan mahfilden de bir kapı ile bağlanmış-
tır.

Yunus Paşa CamiiRahime Sultan’ın vakfettiği
elyazması Kuran-ı Kerim

Pirinç gülabdanlar
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Harimin kuzeyinde yüksek bir zemin üzerine oturmuş üç bölüm-
lü son cemaat yeri bulunmaktadır. Kuzey cephenin tam ekse-
ninde bulunan giriş kısmı zemin seviyesinde bulunmaktadır. Bö-
lümlerin üzeri pandantifli sekizgen kasnaklı, kurşun kaplı kubbe-
lerle örtülüdür. Birer yandan, üç önde sivri kemerlerle dışa açı-
lır. Kemerler duvarlara ve birbirlerine gergi kirişi ile bağlanmıştır.

Kuzeybatı köşede yer alan minare dikdörtgen kaideli, yuvarlak 
gövdeli ve sivri külahlıdır. Caminin etrafını sonradan yapıldığı an-
laşılan yüksek bir duvar çevrelemektedir. Avlunun doğu ve gü-

ney tarafı haziredir. Kuzeyinde ise, yüksek bir zemin üzerine ku-
rulmuş sekizgen gövdeli geniş saçaklı şadırvan yer alır. 

Mihrapla aynı eksen üzerinde bulunan giriş kapısı dışarı doğru 
hafif taşırılmış olup, sade düz silmelerle çerçevelendirilmiştir. 
Caminin iç mimarisinde fazla dikkati çekecek bezemeye rast-
lanmaz. Sadece kubbenin oturduğu tromplar dikkati çeker. Sivri 
kemer alınlıklı bu dilimli trompların alt kısımları mukarnaslarla 
sonuçlanır. Caminin içi tamamen beyaz badana ile kaplı olup, 
son onarımda çiçekli, dallı kalemişi süslemelerle süslenmiştir. 
Üst kat pencerelerin alçı cidarlı vitrayları da son onarımlarda ya-
pıldığı sanılmaktadır. 

Güneyde giriş ile aynı eksen üzerinde yer alan mihrap, oldukça 
sade ve dengeli bir yapıya sahiptir.  Mihrabın iki yanında 1748 
tarihinde Meryem Hatun adlı birisi tarafından camiye vakfedilen 
iki adet şamdan bulunur. Mihrabın batı yanında yer alan ve mih-
rap ile aynı cins taştan yapılan minber oldukça sadedir. 

Cami iç mekânını aydınlatan alt kat pencerelerinin ahşap kanat-
ları ve doğu batı duvarlarına simetrik olarak yerleştirilmiş dolap-
ların ahşap kapı kanatları çok sade olup üç aynalıdır.

14.Kaynaklarda Adı Geçen ve
     Günümüze Orijinal Hali İle Ulaşmayan Camiler

14.1. Dernekkırı Orhan Gazi Camii:

Eski Adapazarı Hendek yolunun 5. kilometresinden sonra sola 
sapılan ve çevre köyler arasında Dernekkırı adıyla anılan geniş bir 
çimen alan ortasında yapılmış olan cami günümüze ulaşmamış-
tır. Orhan Gazi’ye mal edilen caminin yapım tarihi bilinmemekle 
beraber bölgenin Osmanlı hakimiyetine girdiği 1330 yıllarında 
yapılmış olmalıdır. Bu cami de Büyük Tersiye Orhan Gazi Camii 
gibi bir cuma camii olarak “çantı tarzı”nda inşa edilmiştir.

14.2. Geyve Süleyman Paşa Camii: 

Daha önce Geyve’de bulunan cami günümüze ulaşmamıştır. 
Bugün Camii Kebir Mahallesi’nde bulunan Süleyman Paşa Mes-
cidi adı ile bir cami varsa da sonradan yapılmıştır. Cami ile il-
gili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde 1910 tarihli, Süleyman Paşa 
Camii’ne hâtib tayinine ait bir berât sureti bulunmaktadır.

Kubbealtı Dilimli Tromplar
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1910 yılına kadar da ayakta olan cami kasabanın Yunan işgali-
ne uğradığı sırada Yunanlılar tarafından yakılmıştır. Cami adın-
dan da anlaşılacağı üzere Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Süleyman Paşa Orhan Gazi’nin ilk eşi 
olan Nilüfer Hatun’dandır . Osmanlıların ilk defa 1356 yılında 
Avrupa’ya geçmelerine vesile olan ve Rumeli Fatihi olarak da ka-
bul edilen Süleyman Paşa, 1359 yılında Bolayır yakınlarında av 
sırasında attan düşmesi sonucu ölmüştür. Bolayır’da yaptırdığı 
caminin yakınındaki türbesine defnedilmiştir. Cami 1331 yılında 
İzmit feth edildikten sonra Orhan Bey tarafından yönetimini oğlu 
Süleyman Paşa’ya bıraktığı tarih ile ölüm tarihi olan 1356 yılları 
arasında yapılmış olmalıdır.

14.3. Merkez Tozlu Camii:

Adapazarı şehir merkezinde Uzunçarşı’nın kuzeydoğusunda bu-
lunan ve 1999 depreminde yıkılan Tozlu Camii’nin yerinde ön-
ceden bulunan bir ahşap yapı idi. Adapazarı’nın hayırsever aile-
lerinden Gubarizadeler tarafından yapılan caminin 1734 tarihli 
bir belgeden yola çıkılarak 1700’lü yılların başlarında yapılmış 
olduğu tahmin edilmektedir.

Ayrıca onarımlarla orijinal özelliklerini kaybeden diğer tarihî ca-
miler de şunlardır:

Geyve Hacı Rifat Camii (1880)
Geyve Güney Köyü Camii (1870)
Geyve Karacaören Köyü Camii (1712)
Geyve Maksudiye Köyü Camii (1886)
Hendek Nuriye Köyü Camii (1890)
Kâzım Paşa Yukarı Mahalle Camii (1906)
Pamukova Elperek Camii (XIX. Yy sonu)
Pamukova Kemaliye Köyü Camii (XIX. yy. sonu)
Söğütlü Maksudiye Köyü Molla Yusuf Mahalle Camii (1892)
Söğütlü Merkez Akarca Camii (1909)

Adapazarı Tozlu Camii (17 Ağustos 1999)
Adapazarı Tozlu Camii(1994)
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C. MEZARLIKLAR

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren konumu ve verim-
li toprakları sayesinde önemli bir yerleşme bölgesi olan Sakar-
ya il toprakları içerisinde Osmanlı dönemine ait birçok tarihi me-
zarlık bulunmaktadır. Bölge mezarlıklarında yer alan tarihi me-
zarların tamamı tipolojik olarak açık sandukalı şâhideli mezarlar 
grubuna girmektedir. Malzeme olarak daha çok mermerin ter-
cih edildiği mezar taşlarında gri veya krem rengi tüf taşı da ter-
cih edilen malzemelerdir. Osmanlı dönemi mezar taşlarının ge-
nel gelişimi içerisinde dönemlerine göre farklı süsleme ve yazı 
stilleri ile dikkat çeken bu me-
zar taşlarında, bölgenin başkent 
İstanbul’a yakın olmasından do-
layı başkent geleneğinin ağır bas-
tığı görülmektedir. Süsleme özel-
liklerinin yanı sıra üzerlerindeki 
kitâbeler sayesinde bölge tarihi-
nin aydınlatılmasında çok önem-
li veriler sağlayan bu mezar taş-
ları ile ilgili son dönemlerde yapı-
lan bilimsel çalışmalar artmıştır. 
Ancak diğer bölgelerimizde oldu-
ğu gibi Sakarya’da da define av-
cılarının tarihî mezarlıklar ve me-
zar taşlarına yönelik tahribatları 
devam etmektedir.

Sakarya ve çevresinde sanat ve kültür değerleri açısından önem-
li mezarların bulunduğu mezarlıklar şunlardır:

-Merkez Yorgalar Mezarlığı, 
-Merkez Dağdibi Mezarlığı, 
-Merkez Emirdağ Mezarlığı, 
-Merkez Aşağıdere Köyü Mezarlığı, 
-Geyve Bozören Köyü Mezarlığı, 
-Geyve Sinan Bey Zâviyesi Haziresi, 
-Karasu İncili Mezarlığı, 
-Sapanca Yanık Köyü Mezarlığı, 
-Taraklı Yunus Paşa Camii Haziresi, 
-Taraklı Kemâller (Dodurga),
 Köyü Mezarlığı, 
-Büyük Kaynarca (Topçu) Köyü Ş.Muslihuddin Camii Haziresi.

B. TÜRBELER

Sakarya ve çevresinde manevi şahsiyetleri olan birçok kişinin 
adına yapılmış türbeler bulunmaktadır. Bölge insanının sosyal 
yaşantısında önemli rolü olan bu türbeler bayram ve düğünlerde 
günümüzde bile önemli ziyaretgâhlardır. Fakat bu türbelerin ta-
mamı son dönemlerde yeniden inşa edildiği için mimarî ve süs-
leme özellikleri bakımından sanat değerleri bulunmamaktadır. 
Bunlardan bazıları şunlardır:

- Pamukaova Paşalar Köyü Karaca Ahmet Sultan Türbesi, 
- Karaman Kahraman Baba Türbesi, 
- Emir Sultan Mezarlığı İbn el-Zeyd Türbesi, 
- Adliye Karıncalı Baba Türbesi,
- Merkez Sakar Baba Türbesi,
- Kerem Ali Dede Türbesi.

Şeyh Muslihuddin Camii Haziresi

Sinan Bey Zaviyesi Haziresi

Adliye Karıncalı Baba Türbesi

İbn el-Zeyd Türbesi
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D. ZAVİYELER

1. Sinan Bey Zâviyesi: 

Geyve ilçe merkezinde bulunan yapı bugün ilçe halk kütüphanesi 
olarak kullanılmakta olup ilçenin en nadide eserlerinden biridir.

Bugün Elvan Bey İmarethanesi olarak da anılan zâviyenin ya-
pım tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, haziresinde yer 
alan bânisi Sinan Bey’e ait mezar taşında ölüm tarihi olarak 
1478 yazılmaktadır. Buna göre zâviyenin bu tarihten önce yapıl-
mış olması gerekir. Yapı gerek mimari tipi gerekse yapım tekniği 
bakımından genel olarak XIV. yüzyıla ait olduğu sanılmaktadır. 
Binanın kurucusu olan Elvan Bey hakkında ise değişik rivayetler 
vardır. Bunlardan biri de bugünkü Kütahya havalisinde hüküm 
süren Germiyan beyinin kızını Osmanlı Sarayına gelin getiren za-
tın oğlu olduğu söylenir.   

Yapıldıktan sonra çeşitli dönemlerde onarımlar geçiren zâviyenin 
onarımı ile ilgili sonradan eklenen üç gözlü revakın orta gözünün 
iki yanında kemer aralarına yerleştirilmiş iki nesih kitâbe bulun-
maktadır.

 Bu kitâbe şöyledir: 
“Hem ta’mîrine her kim ederse bir duâ / Rûz-ı mahşerde şefâat 
ide ana Mustafa, Fî gurre bi-sene 1109.”

Bu kitâbelerden de anlaşılacağı üzere 1746 yılı Temmuz ayının 
sonlarında zâviye tamir edilmiş ve bu ekleme yapılmıştır. Daha 
önce mihrap üzerinde bulunan ancak bugün sıvalar altında ka-
lan rakamla yazılan 1286 (1869) tarihi de yapının bir onarımı 
ile ilgili olmalıdır. Son yıllarda yeniden yaptırılırcasına tamir gö-
ren yapı oldukça bakımlı olup bu gün kütüphane olarak kullanıl-
maktadır. Yapının imaret cami olarak adlandırılmasının nedeni 
bu tür tarikat yapılarının zaman içinde işlevlerinde meydana ge-
len değişmelerden kaynaklanmaktadır.

Sinan Bey Zâviyesi erken dönem Osmanlı mimarisinde sıkça 
kullanılan Bursa tipi cami, ters T biçiminde cami, çift fonksiyon-
lu cami, zâviyeli cami veya çapraz-mihverli cami olarak adlandı-
rılan bir plân özelliğine sahiptir.

Zâviye, merkezi kubbe önünde daha küçük bir tavanlı çapraz to-
nozdan ve kubbeli iki yan kanattan meydana gelmektedir. Mi-
naresi bulunmayan yapı, za-
manla Sakarya nehrinin taş-
masıyla zemin epeyce dol-
muş ve bina çukurda kal-
mıştır.

Yapının beden duvarları iki 
sıra yatay hatıl ortasında, di-
kine konmuş tuğlalarla sa-
rılmış kesme taşlarla yapıl-
mıştır. Aralardaki harç dol-
gu tuğla renklidir. Oldukça 
kalın tutulan beden duvarla-
rı üzerinde bol pencere yer-
leştirilmiştir. Pencerelerin 
tamamı lokma demir şebe-
kelidir. Yapının iç mekânı ol-
dukça sade tutulmuş, duvar 
yüzeyleri son onarımlarda tamamen sıva ile kapatılarak üzerle-
ri boyanmıştır. 

Sinan Bey Zâviyesi süsleme bakımından oldukça sade bir yapı-
ya sahiptir. Dış mimaride süsleme olarak giriş cephesinin iki ya-
nında iki çökertme pano ve yan mekânların alt kat pencereleri-
nin sivri kemerli alınlıkları içerisinde yer alan tuğla süslemeler dı-
şında tamamen sade tutulmuştur. İç mekânda süsleme olarak 

 Elvan Bey Zaviyesi Mihrap Nişi Tepeliği

Sinan Bey Zaviyesi
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dikkati çeken tek uygulama geçiş elemanlarında görülen mukar-
nas ve baklava dilimleridir. 

Asıl ibadet yerinde kıble duvarında yer alan yarım yuvarlak mih-
rap nişinin tepeliği dilimli istiridye biçiminde düzenlenmiş olup 
yanlarında yer alan kalemişi bitkisel süslemeler son onarımlar-
da yapılmıştır. 

2. Kaynaklarda Adı Geçen
    Günümüze Ulaşmayan Zâviyeler:

Kuruluş dönemi Osmanlı mimarisinin önemli merkezlerinden bi-
risi olan Sakarya ve çevresinde diğer yapı türlerinde olduğu gibi  
zâviye mimarisi bakımından da oldukça zengindir. Ancak bölge-
nin deprem kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı bir çoğu yıkı-
lıp günümüze ulaşmamıştır. Kaynaklarda adı geçtiği halde günü-
müze  ulaşamayan zâviyeler ise şunlardır: 

- Şeyhler Köyü Zâviyesi, 
- Mekece Orhan Gazi Zâviyesi, 
- Geyve Oruç Bey Zaviyesi. 

2. SİVİL MİMARİ 

A. EVLER

Anadolu’nun diğer kentlerinde olduğu gibi Sakarya evlerinin olu-
şumunda da tabii şartların yanında; inanç, kültür ve gelenek gibi 
sosyal değerler başlıca etken olmuştur. Osmanlı’nın en erken 
dönemlerinden itibaren geleneksel Türk konut mimarisi ile ta-
nışan yöre bu alanda köklü bir geleneğe sahip olmuştur. Yöre, 
Balkanlar’dan Kafkasya’ya kadar geniş bir coğrafyadan birçok 
defa göç almasına rağmen konut mimarisinde geleneksel yapı-
sını korumuştur. Bu nedenle geleneksel Sakarya evlerinde, Ana-
dolu Türk konutlarında yaygın olarak görülen “iç sofalı” ve “orta 
sofalı” plan tipleri başlıca uygulama alanı olmuştur. Plan ve iş-
levsellik bakımından geleneksel konut mimarisinden ayrılmayan 
bölge evleri süsleme bakımından başkent İstanbul’a olan yakın-
lıktan dolayı özellikle XIX. yüzyıl moda beğenisinin etkisi altında 
kalmıştır. Evlerde Barok, Rokoko, Ampir ve Neo-klasik unsurlar 
Batılılaşma dönemi Osmanlı sanatının programına uygun olarak 
seçmeci bir tarzda uygulanmıştır.
 
1. Alicanlar Evi-II:

 Tescilli olan ev, merkez ilçe, Kurtuluş Mahallesi Bahçıvan So-
kak No: 44’te bulunmaktadır. Yapının üzerinde yapım tarihi ile 
ilgili bilgi veren herhangi bir kitâbe mevcut değildir. Ancak evin 
şu anki sahibi Cavit Alican’ın ifadesine göre ev 1922-1923 yıl-
ları arasında dedesi İbrahim Diyarbekirli tarafından yaptırılmıştır.

Çökme tehlikesi geçiren ev taş duvarlı bodrum katı üzerine iki 

Alicanlar Evi
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katlı olarak ahşap-
karkas tekniği ile 
inşa edilmiş olup, 
ahşap kaplamala-
rın üzeri boyanmış-
tır. Bahçıvan soka-
ğa paralel yerleşti-
rilen ve genişçe bir 
bahçe içinde yer 
alan yapının giri-
şi güneydedir. Evin 
kuzey kısmında ha-
mam, çeşme ve 
çamaşırhaneden 

oluşan bir de müştemilât bölümü bulunmaktadır. 1967 depre-
mi sonrası evin her üç katının içyapısında yapılan onarımlar so-
nucunda birçok orijinal özelliği kaybolmuştur. Alt ve üst kat oda-
larında yer alan ahşap yüklükler ve gusül dolapları orijinaldir. Dış 
cephe ahşap kaplaması orijinal özelliğini korumaktadır. 

İç mekânda süslemesiyle dikkat çeken en önemli bölüm birin-
ci katın güney-doğu köşesinde yer alan odadır. Alçı ile sıvanmış 
duvar yüzeyleri, alçı yaş iken mala ile şekil verilmek suretiyle he-
lezonik motiflerden meydana gelen bir kompozisyon oluşturul-
muştur. Oldukça ilginç olan bu süslemelerin üzerleri sonradan 
boyanmıştır. Diğer önemli süsleme ise ikinci kat sofasının tava-
nındaki ahşap süslemelerdir. Çıtakâri ve oyma tekniği ile yapı-
lan, geometrik kompozisyonlardan meydana gelen bu süsleme-
ler oldukça gösterişlidir. Tavan sonradan yağlı boya ile boyan-
mıştır. Yapının süsleme bakımından dikkat çeken diğer bir kısmı 
ise dış cephelerde bulunan ahşap süslemelerdir. Bu süslemeler 
daha çok ikinci katta yer alır. İkinci katın doğu cephesinin orta-
sında yer alan dışa taşırılmış bir balkon ajur ve çıtakâri teknikle-
rinde süslenmiştir. Dışarı taşırılmış çatı saçağının yüzeyi çıtakâri 
tekniğinde ahşap çıtalarla karelere bölünmüştür. Belli aralıklar-
la duvara bağlantı sağlamak için de üzerleri kıvrımlı zarif ahşap 
konsollar yerleştirilmiştir. 

Bugün kullanılmayan Alicanlar Evi-II, sahiplerinin ilgisizliği yüzün-
den tamamen yıkılmaya terk edilmiştir. 

2. Antakyalı Ali Efendi Evi: 

Geyve İlçesi, Süleyman Paşa Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 
52’de bulunmaktadır. Evin yapım tarihi ile ilgili bilgi veren yazılı 
bir belge yoktur. Ancak bugünkü ev sahibinin ifadesine göre ev 
Antakya’dan Geyve’ye göç eden Ali Efendi tarafından 1890’lar-
da yaptırmıştır. Evin mimari ve süsleme özellikleri de bu bilgile-
ri doğrular niteliktedir.

Yapı tescilli olmasına rağmen son derece bakımsızdır. Doğu-batı 
doğrultusunda planlanan ev, planı, mimarisi ve süsleme özellik-
leri bakımından Sakarya evleri içinde özel bir yere sahiptir.  

Yapı subasman seviyesine kadar kırma moloz taş; üst katlar 
ahşap-karkas tekniğinde, iki katlı olarak inşa edilmiştir. Duvarlar 
bağdadî, üzeri saman katkılı çamurla sıvanmış ve pembe boya 
ile boyanmıştır. Üç omuz çatı alaturka kiremit ile kapatılmıştır. 
Duvar yüzeylerinde yer alan sıva yer yer dökülmüş, sonradan bir 
kısmı onarılmıştır.

Evin köşeleri ve pencere araları ahşap plastırlarla dikey şekil-
de bölünmüştür. Güney batı köşede yer alan eyvan biçimli giri-
şin cephesinde yer alan biri dar biri geniş iki yuvarlak ahşap ke-
mer, iki ahşap direk tarafından taşınmaktadır. Evin orijinal süs-
lemelerinin görüldüğü yer üst katıdır. Sofa ve kuzey-batı köşede 
yer alan oda tavanlarındaki ahşap süslemeler, duvarlardaki ka-
lem işi süslemeler dikkat çekicidir. 

Antakyalı Ali Efendi Evi

Alicanlar Evi Tavan Süslemesi
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Oldukça geniş ve gösterişli olan sofanın tavanı ahşap çıtakâri 
tekniğinde süslenmiş olup, yüzeyi tavan göbeğinde yedi kollu 

bir yıldız motifinin etrafın-
da gelişen sekiz kollu yıldız 
motifleri ve bunların araları-
na yerleştirilmiş uçları sivril-
tilmiş haç motiflerinin oluş-
turduğu bir kompozisyon ile 
kaplanmıştır. Sofanın duvar-
ları kalıp kullanılarak Neo-
klasik üslupta kalem işi mo-
tiflerle süslenmiştir. 

Antakyalı Ali Efendi Evi tüm 
ilgisizliklere rağmen Osmanlı 

mimarisinde XIX. yüzyıl sonunda karşımıza çıkan Neo-klasik akı-
mın etkilerini bünyesinde taşıyan bölgedeki nadir sivil mimari ör-
neklerden birisi olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir.

3. Sapanca-Yanık Ertekinler Evi: 

Tescilli olan yapı Sapanca ilçesine bağlı Yanık beldesinde bulun-
maktadır. Evin yapım tarihi ile ilgili herhangi yazılı bir kaynak yok-
tur. Ancak şimdiki sahiplerinin anlattıklarına göre ev 1877-78 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Kafkasya’dan gelen El-Hac Üjde 
tarafından yaptırılmıştır. Evin mimari ve süsleme özellikleri bu 

bilgileri doğrular niteliktedir.

Geniş bir bahçe içerisinde yer alan ev doğu-batı doğrultusun-
da iki katlı olarak planlanmış olup her iki katta da “iç sofalı plan 
tipi” uygulanmıştır. Taş temeller üzerine ahşap-karkas tekniğin-
de iki katlı olarak inşa edilen yapı 1992 yılında bir restorasyon 
geçirmiştir. İç mekân restorasyon sonrası bir çok değişiklik geçi-
rilmesine rağmen ahşap tavanlar ve odaların içinde yer alan ah-
şap dolaplar ve çiçeklikler orijinal haliyle durmaktadır.

Evin süsleme bakımından dikkat çeken en önemli yanı çıtakâri 
tekniğinde yapılmış ahşap tavan süslemeleridir. Evin içerisin-
de ilk yapıldığı dönemlerden 
kalan bazı eşyalar da bulun-
maktadır. Bu eşyalardan va-
rak çerçeveli aynalı konsol 
kabartma bitkisel süsleme-
leri ile dikkat çekmektedir. 
Üzerindeki varakların bir kıs-
mı dökülmesine rağmen ay-
nalı konsol XIX. yüzyılın son-
larında Osmanlı süsleme 
sanatlarına hakim olan Batı 
kökenli motiflerin sanatsal 
özelliklerini sergilemektedir. 

Plan, malzeme ve süsüleme bakımından yörenin geleneksel 
özelliklerini yansıtan Ertekinler Evi, bir zamanlar Sapanca’nın Ya-
nık beldesinde birçok örneği olmasına rağmen orijinal özellikle-
rini muhafaza edip günümüze ulaşan nadir örneklerden birisi ol-
ması açısından önemlidir.

4. Hendek Mollalar Evi: 

Hendek ilçe merkezinde Başpınar Caddesi, 1. Çay Sokak’ta bu-
lunmaktadır. Evin tarihi ile ilgili herhangi yazılı bir belge yoktur. 
Ancak sahibi Mustafa Asım Gündüz evin dedesinden kaldığını, 
yaklaşık olarak yüz elli yıllık olduğunu belirtmektedir. Bu ifade-
lerden anlaşılacağı üzere ev XIX. yüzyılın son çeyreğinden kalmış 
olması gerekir. Evin üslup özellikleri de bu tarihi doğrular nitelik-
tedir. Tespit ve tescili yapılmayan ev oldukça görkemli ve büyük 
bir bahçenin içinde yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda iki 
katlı olarak planlanan evin arka tarafına daha sonradan yeni bö-

Ali Efendi’nin Kat Sofası Kalem İşi Süslemeleri

Sapanca-Yanık Ertekinler Evi

Giriş Sofasının Tavan Süslemesi
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lümler eklenmek sureti ile genişletilmiştir. Evin zemin katı plan 
itibariyle “iç sofalı plan tipi” özelliği göstermektedir. 

Taş temel üze-
rine ahşap çat-
kı arası kerpiç 
dolgulu karkas 
tekniğinde inşa 
edilen evin kır-
ma çatısı Mar-
silya tipi kire-
mitle örtülüdür. 
Son dönemler-
de yapılan ona-
rımlarda dış ve 
iç sıva yenilen-
miştir. Özellik-
le iç mimaride 

kullanılan ahşap malzeme son onarımda yenilenmiş olup orijinal 
özellikleri yoktur. Ahşap tavan ve döşeme rabıtalı olup tavanlar-
da derz araları çıtalarla kapatılmıştır.   Evin süsleme açısından 
asıl dikkat çeken yönü girişin de bulunduğu doğu cephesidir. 
Doğudaki cephe boyunca dışa çıkıntı yapan üst katın hizasın-
dan itibaren alt kat cephesi üç eşit parçaya bölünmüş olup, dört 

ahşap sütun ta-
rafından taşı-
nan üç yayvan 
ahşap kemerle 
teşkilatlandırıl-
mıştır. Mollalar 
Evi kemer köşe-
liklerinin yüzey-
lerinde oyma 
tekniği ile yapıl-
mış ahşap süs-
lemeler bulun-
maktadır. 

Tescili henüz yapılmayan Mollalar Evi plan özellikleri ile Sakarya 
ve çevresinde pek rastlanılmayan, alt katında iç sofalı, üst katın-
da orta sofalı planın uygulandığı nadir örneklerden biridir. Cep-
hede yer alan zengin ahşap süslemeleri de bölgede görülmeyen 
ilginç özelliklerle karşımıza çıkmaktadır.

5. Pamukova Orhan Gürevin Evi:

Pamukova ilçe merkezinde, Mehmet Akif Caddesi No: 21’de bu-
lunmaktadır. Tescilli olan evin yapım tarihi ile ilgili herhangi yazılı 
bir belge yoktur. Ancak evin şimdiki sahibi Orhan Gürevin’in ifa-
desine göre dedesi tarafından 1927 yılında yaptırılmıştır.

Bodrum kat üzerine iki katlı olarak planlanan evin her iki katın-
da da “iç sofalı plan tipi” uygulanmıştır. Moloz taş duvarlı hayat 
üzerine ahşap-karkas tekniğinde iki katlı olarak inşa edilen yapı 
son dönemlerde onarım görmüştür. Dış cepheleri bağdadî tek-
niğinde olan yapının sıvası yenilenmiş ve üzeri kireçle badana-
lanmıştır. Üst örtüyü oluşturan kırma çatı alaturka kiremitle ka-
patılmıştır.

Evin giriş katına doğu cephesinin ortasına yerleştirilmiş çift ka-
natlı ahşap bir kapı ile geçilmektedir. İki yanında odaların dizildi-
ği alt kat sofanın sonunda ahşap bir merdivenle aynı plan şema-
sına sahip üst kata çı-
kılmaktadır. 

Girişin iki yanında-
ki kısa ve kıvrık ah-
şap eliböğründeler yu-
karıdaki cumbayı yük-
lenmiştir. Üst kat dışa 
doğru taşırılmış önde 
iki büyük, yanlarda bi-
rer küçük pencere ile 
aydınlatılan orta sofa 
cumbası dışında alt 
kata benzer bir cephe 
düzenlemesi göster-
mektedir. Dış duvarları dört yandan saran dikdörtgen pencereler 
cepheleri hareketlendirmiştir. Süsleme bakımından oldukça ya-
lın olan yapıda ahşap tavanların köşelerinde ve kenarlarında zik-
zak biçiminde çıtakarî tekniğindeki ahşap süslemeler tek süsle-
me unsuru olarak dikkat çekmektedir.

Orhan Gürevin Evi plan, malzeme ve süsleme bakımından Sa-
karya bölgesinde karşımıza çıkan konut özelliklerinin tümünü 
bünyesinde barınmaktadır. Ancak son dönemde yapılan onarım-
lar iç mimarisini bir hayli değiştirmiştir.

Pamukova Orhan Gürevin Evi

Doğu Revağında Ahşap Süslemeler

Hendek Mollalar Evi
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Çakırlar Evi

6. Taraklı Çakırlar Evi: 

Taraklı ilçe merkezinde Yıldırım Sokak ile Özkaraman Sokağı’nın 
kesiştiği noktada No: 1’de bulunmaktadır. Tescilli olan evin ya-
pım tarihi ile ilgili herhangi bir yazılı belge yoktur. Ancak evin 
şimdiki sahiplerinin anlatımlarına ve tescil fişine göre 1910 yı-
lında Abdullah Çakır tarafından yaptırılmıştır.
Meyilli bir arazinin yamacı üzerine kurulan ev zemin (hayat), 1. 
ve 2. kattan oluşmaktadır. Bu meyilli arazi yapısından dolayı ze-
min kattaki hayatın girişi evin doğu cephesinden, 1. katın giri-
şi kuzey cepheden sağlanmıştır. Evin 2. katı sonradan 1. katla 
bağlantısı kesilerek ayrı bir eve dönüştürülmüş, girişi ise sonra-
dan açılan bir kapı ile batıdan sağlanmıştır. Uygun olmayan ara-
zi yapısından dolayı evin planı çarpık bir biçimdedir. Hayat me-
yilli arazinin yapısından dolayı evin tüm altını değil sadece doğu 
bölümünü kaplamaktadır.

Plan olarak ”orta sofalı plan tipi” özelliklerini gösteren yapı mo-
loz taş temel üzerine ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu, üzeri sa-
man katkılı toprak sıvalıdır. Son restorasyon ile yeniden düzenle-
nen evin iç mimarisi orijinal bir çok özelliğini yitirmiştir.

Dış mimaride dikkat çeken süsleme doğu cephede yer alan 1. 
ve 2. kat balkonlarında yer alan ahşap süslemelerdir. Kademeli 
başlıklara sahip ahşap sütunlar üzerinde taşınan balkonların ön 
ve yan cephelerinin üst kısımlarına ahşaptan perde motifleri yer-

leştirilmiştir. Bu perde motiflerinin içleri ahşap çıtaların üst üste 
yatay yerleştirilmesi ile kafes oluşturacak şekilde doldurulmuş-
tur. Balkonların zarif demir korkulukları ise iki ucu kıvrımlı volüt-
lerin sırt sırta yerleştirilmesi ile oluşan bir kompozisyon şeklinde 
düzenlenmiştir. 

Evin süsleme bakımın-
dan dikkat çeken en 
önemli unsurlarından bi-
risi de 1. kata girişi sağ-
layan çift kanatlı ahşap 
kapının üzerinde yer alan 
kapı kilidi ve tokmağıdır. 
Yatay oval biçimli kapı 
tokmağı döküm tekniği 
ile yapılmış olup malze-
mesi demirdir. 

Çakırlar Evi, Taraklı ev 
mimarisinin tipik özel-
liklerini bünyesinde ta-
şıyan evlerden birisidir. 
Son dönemlerde yapılan 
onarımlar ve değişiklik-
lerle bazı orijinal özellik-
lerini yitirmişse de yöre-
deki büyük aile yapısına 
ve yağışlı iklime uygun 
mimarisi ile yörenin kül-
türel zenginliğini günü-
müze aktaran nadir ör-
neklerden birisidir.

7. Taraklı Çakıroğlu Konağı: 

Yapı ilçe merkezinde Yıldırım Sokak ile Santral Sokağın kesişti-
ği noktada No: 1’de bulunmaktadır. Tescilli olan evin yapım ta-
rihi ile ilgili herhangi bir yazılı belge yoktur. Ancak tescil kaydına 
göre 1905 yılında yapılmıştır. Üslup özellikleri de bu tarihi doğ-
rulamaktadır.

Yapı moloz taş temel üzerine ahşap çatkı arası kerpiç dolgu-

Çakırlar Evi Kapı Tokmağı

Çizim: Çakırlar Evi Doğu Cephesi
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lu, üzeri saman katkı-
lı toprak sıvalıdır. Sı-
vanın üzeri kıtıklı ki-
reç ile badanalanmış-
tır. Çatı kırma çatı for-
munda olup alaturka 
kiremitle kaplıdır. Ya-
pının dış mimarisinde 
cepheler dengeli ve 
simetrik yapısı ile dik-
kat çekmektedir.

Çakıroğlu Konağı’nın iç mekânda orijinal süslemelerin görüldü-
ğü yer evin ikinci katıdır. Orta sofanın üzerini örten sekizgen ah-
şap tekne tavan iki kademeli olup alttan aşağı doğru sarkan di-
limli bir bordürle belirlenmiştir. Tekne tavanın ortasında kıl tes-
tere ile ajurlu olarak oyulan bir ahşap tavan göbeği yer almak-
tadır. Sekizgen tekne tavanın iç yüzeyleri kalem işi süslemeler-
le süslenmiştir. 

Uzun dikdörtgen for-
mundaki geniş yüzey-
ler en dıştan içe doğ-
ru kalın kiremit rengi 
ve açık mavi iki kon-
turlarla çerçevelendi-
rilmiştir. Orta kısımları 
pembeye çalan krem 
rengi ile boyanan bu 

yüzeylerin dar kenarla-
rının ortalarına birer yarım madalyon motifi yerleştirilmiştir. Açık 
mavi zeminli madalyonlar en dıştan çivit mavisi bir konturla çev-
relendikten sonra içlerine çivit mavisi ve kahverengi konturlarla 
kıvrımlı bitkisel formlar yerleştirilmiştir. Köşe odalarının giriş ka-
pıları üzerine denk gelen iç yüzeyler kare formunda dört pano-
dan oluşmaktadır. Bu panoların üzerlerinde hayali İstanbul man-
zaralarından oluşan kompozisyonlar bulunmaktadır. Bu resim-
lerde dikkatli bir doğa gözlemi ile yapılan ağaç, çimen ve çiçek 
motifleri Empresyonistlerin fırça tuşlarını hatırlatan renk lekele-
riyle çalışıldığı görülmektedir. Dağ sıralarında ve gökyüzündeki 
renk değişimi Batılı resim kuralları doğrultusunda perspektif yak-
laşımının kesinlik kazandığı söylenebilir. Bu da Batı resmini iyi 
bilen bir sanatçının elinden çıktığını göstermektedir. 

Sofa ve eyvanların duvar yüzeylerinde 
ve kapıların üzerlerinde de kalem işi 
süslemeler bulunmaktadır. Panolar 
halindeki bu süslemelerde kıvrık dal 
ve natüralist bitki motiflerinden mey-
dana gelen madalyonlar kırmızı, sarı, 
mavi, yeşil ve mor renkler kullanılmak 
suretiyle oldukça gösterişli kompozis-
yonlar meydana getirilmiştir. 2. kat 
odalarından doğu cephede olanlar ve 
güney-batı köşede yer alan başodanın da duvarları sofadaki du-
var süslemelerine benzer kalem işi süslemelerle süslenmiştir. 
Çakıroğlu Konağı, plan ve süsleme özellikleri ile bir taraftan ge-
leneksel Türk ev mimarinsin tipik özelliklerini bünyesinde taşır-
ken diğer taraftan XIX. yüzyılda Türk sanatına egemen olan Ba-
tılı unsurları da bünyesinde taşıyan ilginç örneklerden birisi ola-
rak günümüze ulaşmıştır.

8. Taraklı Fenerli Ev: 

Taraklı ilçe merkezinde Rüştiye Sokak No: 12’de bulunmaktadır. 
Tescilli olan ev Taraklılı ünlü hattat Saim Özel’in dedesi Haşim 
Ağa’ya aittir. Saim Özel 1919 doğumlu olduğuna göre ev XIX. 
yüzyıl sonlarında yapılmış olması gerekir.

Taraklı Çakıroğlu Konağı

Çakıroğlu Konağı Duvar Süslemeleri

Konağın İçinden Bir Duvar Resmi
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Yapı zemin (hayat) kat, 1. ve 2. kat ile fener şeklinde yapılmış 
cihannüma katından oluşmaktadır. “Orta sofalı plan tipi” özel-
liğini gösteren yapı, komşu arsaların zorlamasından dolayı çar-
pık bir plana sahip olup kuzey-güney doğrultusunda planlanmış-
tır. İki ayrı girişe sahip olan evin zemin katının ana girişi güney 
yöndedir. 

Yapının zemin katında taşıyıcı olarak belirli oranda moloz taş kul-
lanılmış bunun üzerine ise ahşap kirişler oturtularak bir üst ka-

tın taşıyıcı sistemi oluşturulmuştur. 1. ve 2. ve 
cihannüma katlarında taşıyıcı sistem olarak ah-
şap çatkı arası kerpiç dolgu yapılmıştır. Cephe-
lerde kaplama elemanı olarak da bağdâdî sıva 
uygulanmıştır. Sıvanın üzeri kıtıklı kireç ile ba-
danalanmıştır. Çatısı üç omuzlu çatı formunda 
olup alaturka kiremitle kaplıdır.

Evin içyapısı sonraki onarımlarla bir hayli değiş-
miş ve orijinal birçok özellini kaybetmiştir. Dış 
cephelerinde kat araları ve duvar köşeleri kalın 
ahşap hatıllarla belirlenmiştir. Ana girişin de yer 
aldığı evin güney cephesi, giriş kapısının iki yan-
larında yer alan zarif konsollarla taşınan 1. kat 
cumbası ve üstünde dışa doğru taşıntı yaparak 

köşelerde iki zarif ahşap konsolun taşıdığı 2. kat balkonu ile ha-
reketlendirilmiştir. Bu cephede yer alan pencereler sade, dik-
dörtgen formda olmasına rağmen 1. kat cumbasının üç pence-
resi kademeli bir şekilde ortaya doğru giderek yükselen yuvar-
lak kemer formundadır. 1. kat cumbasının cumbanın iki köşe-
sinde yer alan iki zarif ahşap konsol üzerinde yükselen ve dışa 
doğru taşıntı yapan 2. kat balkonu ahşap iki sütun tarafından ta-
şınmakta olup cepheye iki yuvarlak ahşap kemer ile açılmakta-
dır. Cephesi üçgen alınlık şeklinde sonlanmakta olan balkonun 
önünde ajurlu ahşap bir korkuluk yer almaktadır. Güney cephe-
de taşıyıcı sistemde bulunan yorulma dikkat çekmektedir. Bu-
nun en büyük göstergesi cumbadaki eğilmelerde görülmektedir. 
Cephede genelde sıva dökülmesine bağlı bozulmalar bulunmak-
ta, en çok bozulma güney-doğu kısmında görülmektedir. Zemin 
katta bulunan duvarlarda ise sıva dökülmelerinden dolayı taş 
sistem açığa çıkmış ve etkenlerle yüz yüze kalmıştır. 

Evin en üst katını oluşturan sekizgen planlı cihannüma katı bu 
gün oldukça harap durumda olmasına rağmen ilçenin tüm gü-

zelliklerini gözler önüne seren bir konumda bulunmaktadır. 

Fenerli Ev görkemli mimarisi-
ne karşılık süsleme özellikleri ba-
kımından oldukça yalındır. İç mi-
maride sonradan yapılan onarım-
lar nedeni ile süsleme olarak gü-
nümüze bir şey kalmamıştır. İkin-
ci katın orta sofasının üzerini ör-
ten ve cihannüma katına da zemin 
oluşturan tekne tavanın ortasında 
yer alan ahşap tavan göbeği dik-
kati çeken tek süslemedir.

Fenerli Ev geleneksel plan anlayı-
şı ve görkemli mimarisi ile Taraklı 
evlerinin en önemlilerinden birisini 
oluşturmaktadır. Geçmişte Sakarya evlerinde yaygın olarak kar-
şımıza çıkan cihannüma katının görüldüğü tek örnek olarak kar-
şımıza çıkan Fenerli Ev, tescilli olmasına rağmen bakımsızlıktan 
yok olmak üzeredir.

Fenerli Evin Cihannüma Katı

Fenerli Evin
Doğu Cephesi

Çizim: Fenerli Ev Güney Cephesi
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Mimari ve süsleme özellikleri ile ön plana çıkan yukarıda zikredi-
len evler dışında XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başlarına ait; 

-Merkez Suat Kızılkaya Evi, 
-Geyve Bağlarbaşı Köyü Sebahattin Berber Evi,
- Sapanca Ali Rıza Boycan Evi, 
-Sapanca Eyüp Yığın Evi, 
-Selahattin Bilin Evi, 
-Taraklı Hisar Evi, 
-Meriç Özen Evi, 
-Selahattin Kozcağız Evi, 
-Mürvet Tanyel Evi

gibi başka ev örnekleri de mevcuttur.

Ancak adı geçen evler özellikle onarımlarla orijinal birçok özelliği-
ni yitirdiği için burada sadece adlarına yer vermeyi uygun bulduk.

9. Kaynaklarda Adı Geçen ve
    Günümüze Ulaşmayan Evler:

Sakarya ve çevresi ev mimarisi konusunda çok zengin bir bölge 
olmasına rağmen günümüze çok az ev örneği ulaşmıştır. Merkez 
ilçede 17 Ağustos 1999 depremi öncesi 38 adet tescilli eski ev 
bulunmasına rağmen günümüze sadece iki tanesinin ulaşması 
oldukça üzücüdür. Depremde evlerin birçoğu hasar görmüş an-

cak bazıları da depremi fırsat bilinerek ortadan kaldırılmıştır. Bazı 
yapılar da kundaklanmak suretiyle yakılarak yok edilmiştir. 

Türk ev mimarisinin en önemli örneklerini oluşturan ve günümü-
ze ulaşmayan bazı evlerin arşivlerde bulunan fotoğraflarından 
kültür ve sanat tarihi açısından ne denli zengin örnekler oldukla-
rı anlaşılmaktadır. Bunlardan birkaç örnek sıralayabiliriz: 

- Alicanlar Evi-I 
- Cevat Bey Konağı 
- Sabit Efendi Konağı  
- Diyarbekirliler Konağı

Cevat Bey Konağı

Diyarbekirliler Konağı

Sabit Efendi Konağı
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B. ÇARŞI ve DÜKKÂNLAR
     
1. Uzunçarşı:

Kentsel sit alan kapsamındaki Uzunçarşı, Sakarya şehir mer-
kezinde Orhan Camii’nin doğusunda yer almaktadır. Atatürk 
Bulvarı’nın batı ucundan başlayarak Kömürpazarı’na doğru 
uzanmaktadır.  

Tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Uzunçarşı Sakarya’nın 
en eski çarşısıdır. Türk çarşı geleneğinin tipik özelliklerine uygun 
olarak şehrin en eski camisi olan Orhan Camii yanında yer aldı-
ğı için şehrin ilk kurulduğu dönemden kalmış olması gerekir. An-
cak, bugünkü doku son döneme aittir.

Çarşı kuzey-güney doğrultusundaki uzunca bir sokağın iki yanına 
sıralanan dükkânlardan meydana gelmektedir. Adını da bu uzun 
sokaktan alan çarşı sonraki dönemlerde yanlarına aynı doğrultu-
da dükkân sıraları eklenmek sureti ile genişletilmiştir. Kuzey ve 
güney yönünde iki ana girişi bulunan çarşının doğu ve batısında 
da tali girişleri bulunmaktadır.

Uzunçarşı Anadolu Türk şehrinin özelliğine uygun olarak konut 
alanlarından tamamen arındırılıp ticaret alanı olarak program-
lanmıştır. Kentin ana ticaret merkezi konumundaki bu çarşının 
etrafında Kömürpazarı, Pirinçpazarı, Soğanpazarı ve Unkapanı 
gibi tarihi dokularını kısmen koruyan bir çok ticari alanlar bulun-
maktadır.

Çarşının ortasında 1760 tarih-
li ahşap bir cami olan Orta Ca-
mii ve Orta Camii Çeşmesi de bu-
lunmaktadır. Sakarya’nın geçirdi-
ği birçok depremle defalarca tah-
rip olan çarşı her onarımdan son-
ra orijinal özelliklerini biraz daha 
kaybetmiştir. Çarşının bazı bölüm-
lerinde cephe düzenlemeleri Kö-
mürpazarı ve Pirinçpazarı’ndaki 
XIX. yüzyıl dükkânlarına ben-
zer dükkânlar görülmektedir. İç-
ten ve dıştan çoğu onarım görmüş 
olan bu dükkânlardan bazılarının 
üst kat cepheleri özelliklerini koru-
muştur.  Taş ve tuğlanın kullanıldı-
ğı dükkânların cepheleri dışa taşkın 
profillerle belirlenmiş olup pencere-
lerinin yuvarlak kemerleri ve kemer 
kilit taşları dışa doğru taşırılmıştır.

Unkapanı A.Asım Kuriş Dükkânı, Pirinçpazarı Fadıl Parıldar Fırını 
, Pirinçpazarı Zekeriya Çobanlar Dükkânı…  bunlardan bir kaçı-
dır. Çarşının üzeri geçmişte açık iken son dönemlerde yarım si-
lindir biçiminde şeffaf bir çatı ile ka-
patılmıştır. Bu nedenle orijinal cep-
helere sahip olan birçok dükkânın 
cephesi bu çatı tarafından kesilmiş 
ve görüş alanının dışında bırakılmış-
tır.

Son yıllarda geçirdiği onarımlarla 
modern bir alış-veriş merkezine dö-
nüştürülen Uzunçarşı bütün bu de-
ğişikliklere rağmen bazı dükkânları 
ve konumu ile geleneksel Türk çar-
şılarının tipik özellilerine sahip ana 
dokusunu koruyarak günümüze ka-
dar gelebilmiştir.

Uzun Çarşıda Bir Arka Sokak

Fadıl Parıldar  Fırını
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2. Taraklı Orhan Gazi Çarşısı (Orta Çarşı):

Çarşı Taraklı ilçe merkezinde, ilçe merkezinin ortasından geçen 
Ankara-İstanbul yolunun batı yönünde kuzey-güney doğrultu-
sunda uzanmaktadır.

İlçe merkezinde tarihi dokusunu koru-
yup günümüze kadar gelmiş en eski 
çarşılardan birisidir. Kesin tarihi bi-
linmemekle beraber çarşının kurulu-
şu ilçenin ilk kurulduğu döneme kadar 
uzanmış olması gerekir.

Orhan Gazi Çarşısı, Türk çarşı geleneği-
nin tipik özelliklerine uygun olarak şeh-
rin en eski yapılarının yoğunlaşmakta 
olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Çar-
şı, uzunca bir sokağın iki yanına sıra-
lanan dükkânlardan meydana gelmek-
tedir. İlçenin ortasında bulunduğu için 
Orta Çarşı olarak da bilinen çarşı son-
raki dönemlerde yanlarına aynı doğrul-

tuda dükkân sıraları eklenmek sureti ile genişletilmiştir. Kuzey ve 
güney yönünde iki ana girişi bulunan çarşının doğu ve batısında 
da tâli girişleri bulunmaktadır 

Orhan Gazi Çarşısı Anadolu Türk şehri-
nin özelliğine uygun olarak konut alan-
larından tamamen arındırılıp ticaret 
alanı olarak programlanmıştır. Kentin 
ana ticaret merkezi konumundaki bu 
çarşının batısında Yunus Paşa Çarşısı 
ve pazaryeri bulunmaktadır. 

Moloz taş duvarlı zemin üzerine ahşap 
çatkılı olarak inşa edilen dükkânların 
çoğu içten ve dıştan onarım görmüş, 
bazılarının üst katları sonradan eve dö-
nüştürülmüştür. Bu dükkânlardan ba-
zılarında ise cepheler ahşap kaplama-
lıdır. Cephelerinde genellikle geniş vit-

rinlere sahip olan dükkânların kepenkleri ahşap hatıllarla des-
teklenerek gündüzleri gölgelik olarak kullanılmaktadır.

Son yıllarda geçirdiği onarımlarla modern bir çarşıya dönüş-
türülen Orhan Gazi Çarşısı bütün değişikliklere rağmen bazı 
dükkânları ve konumu ile ana dokusunu koruyarak günümüze 
kadar gelebilmiştir.

3. Taraklı Yunus Paşa Çarşısı:

Çarşı Taraklı ilçe merkezinde, Orhan Gazi Çarşısının (Orta Çarşı) 
batı yönünde, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır.  İlçe 
merkezinde tarihi dokusunu koruyup günümüze kadar gelmiş en 
eski çarşılardan birisidir. Kesin tarihi bilinmemekle beraber ku-
ruluşu Orhan Gazi Çarşısı ile birlikte ilçenin ilk kurulduğu dönem-
lere kadar uzanmaktadır.

Adını Taraklı Yunus Paşa Camii’nin de bânisi olan Yavuz Sultan 
Selim’in vezirlerinden Yunus Paşa’dan alan çarşı Türk çarşı ge-
leneğinin tipik özelliklerine uygun olarak şehrin en eski yapıları-
nın yoğunlaşmakta olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Çarşının 
güney-batısında eski hamam ve Yunus Paşa Camii bulunmakta-
dır. Uzunca bir sokağın iki yanına sıralanan dükkânlardan mey-
dana gelen çarşı sonraki dönemlerde yanlarına aynı doğrultuda 
dükkân sıraları eklenmek sureti ile genişletilmiştir. Kuzey ve gü-
ney yönünde iki ana girişi bulunan çarşının doğu ve batısında da 
tâli girişleri bulunmaktadır.

Geçmiş dönemlerde geçirdiği birçok onarımla orijinal özellik-
lerini kaybetmiş olmasına rağmen bazı bölümlerinde bulunan 

Taraklı Orhan Gazi Çarşısı

Orta Çarşıda Bir Dükkan

Yunus Paşa Çarşısında Bir Dükkan
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dükkânlar orijinal özelliklerini korumuştur. Genel olarak tek katlı 
bazen de iki katlı olarak karşımıza çıkan dükkânlar ilçede yaygın 
olarak karşımıza çıkan teknik ve malzeme ile inşa edilmişlerdir. 
Moloz taş duvarlı zemin üzerine ahşap çatkılı olarak inşa edilen 
dükkânların çoğu içten ve dıştan onarım görmüş, bazılarının üst 
katları sonradan eve dönüştürülmüştür. 

Yöreye özgü başta ahşap kaşık yapımı ve ağaç oymacılığı olmak 
üzere demircilik, dokumacılık, mutafçılık, saraçlık, semercilik 
gibi birçok el sanatı bu çarşılarda üretilmekte ve satılmaktay-
dı. Günümüzde çok az örneği kalan bu el sanatlarından özel-
likle ağaç oymacılığı birkaç atölyede üretilmekte ve çarşılardaki 
dükkânlarda hediyelik eşya olarak satılmaktadır.
 Konumu nedeni ile geçmişte çok işlek olan çarşı 1965 yılından 
sonra İstanbul-Ankara yolunun Bolu Dağı güzergâhına alınma-
sıyla eski işlek yapısını kaybetmiştir. 

C. HAMAMLAR

Sakarya bölgesi hamamlar konusunda da oldukça zengindir. 
Geçmişte birçok hamamın görüldüğü bölgede özellikle son yıllar-
da hamam kültürünün kaybolması, depremler ve şehirleşme ne-
deni ile birçoğu yıkılmış, ancak birkaçı günümüze ulaşabilmiştir. 
Türk hamam geleneklerinin tüm ayrıntılarının görülmekte olduğu 
Sakarya bölgesindeki hamamlar tek hamam şeklinde olup ge-
nelde çarşı kenarında yer alır ve halkı sabah namazına yetiştire-
cek bir zamanda açık olurdu. Sakarya halk kültüründe de önemli 
bir rolü olan bu hamamlarda temizliğin yanı sıra, bölge insanı, 
hazırlanan ve içinde yöreye özgü türlü yemişlerin bulunduğu ha-
mam torbaları ile çoğu kez hamamı bir piknik şenliği içinde yıka-
narak değerlendirirdi. Bütün Anadolu’da görüldüğü gibi bölgede 
de düğünden önce âdet gereği gelin hamamı yapılmaktaydı.

Bölgede Osmanlı döneminden günümüze ulaşabilen hamamlar 
şunlardır:

1. Millet Hamamı:

Sakarya Mahallesi İnönü Caddesi Hamam Sokak’ta Şükrü Enez 
Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin arkasında bulunmaktadır. 

 Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen hamam genel olarak ya-
pım tekniği ve malzemesi göz önünde bulundurularak XVIII. yüz-
yıl sonuna kadar gelmektedir. Hamam 1946–1950 yılları ara-
sında belediye başkanlığı yapan İzzet Şükrü Enez tarafından 
onarılmıştır. Sakarya merkezde günümüze ulaşabilen tek ha-
mam olan Millet Hamamı’nın soğukluk kısmı tamamen yıkılarak 
üzerine Şükrü Enez Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin toplantı salo-
nu inşa edilmiştir. 

Doğu-batı doğrultusunda planlanan hamam, iki sıra kesme taş 
temel üzerine karmaşık düzende moloz taş ve tuğla malzeme 
kullanılarak yapılan duvarlar demir hatıllarla desteklenmiştir. Ha-
mamın bir kısmı soğukluk bölümü üzerine inşa edilen bakıme-
vi ile metruk lojman binasının arasında kalmıştır. Mevcut hali ile 
dikdörtgen bir plana sahip olan yapı plan bakımından oldukça 
ölçülü ve dengeli olup klasik Osmanlı hamamlarının tüm özellik-
lerini bünyesinde taşımaktadır.  

Taraklı Yunus Paşa Çarşısı
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Hamamın soğukluk kısmının üzerine inşa edildiği toplantı salo-
nundan açılan zarif kaş kemerli bir kapı ile ılıklık kısmına geçil-
mektedir. Dikdörtgen planlı bu mekân kendi içinde dört bölü-
me ayrılmış olup, güney tarafında tıraşlık ve tuvalet hücreleri 
bulunmaktadır. Ilıklık bölümünün üzeri ortada bir kubbe yanlar-
da ise aynalı tonozlarla örtülmüştür. Kubbenin ve tonozların or-

tasında yıldız şeklinde ışıklıklar bu-
lunmaktadır. 

Ilıklık kısmından sıcaklık kısmına 
zarif kaş kemerli bir kapı ile geçil-
mektedir. Haçvari dört eyvanlı köşe 
hücreli bir plan tipine sahip olan sı-
caklık kısmında dört yönde birer ey-
van, köşelerde ise birer halvet bu-
lunmaktadır. Sıcaklığın ortasına on 
altı köşeli büyük bir göbek taşı yer-

leştirilmiştir. Göbek taşının ortası parçalanarak tahrip edilmiştir.  
Sıcaklık bölümünde orta mekân büyük bir kubbe ile sivri kemerli 
eyvanlar aynalı tonozlarla örtülmüştür. Kubbelerin ve tonozların 
ortasında yıldız şeklinde ışıklıklar bulunmaktadır.

Sıcaklık bölümünün arkasında su deposu bulunmaktadır. Millet 
Hamamı Sakarya merkez ilçede Osmanlı’dan günümüze ulaşa-
bilen tek hamamdır. Tescilli olmasına rağmen bu gün tamamen 
yıkılmaya terk edilmiş olan hamam gerek planı gerekse mima-
ri özellikleri ile klasik dönem İstanbul hamamları ile yarışabile-
cek niteliktedir.

2. Taraklı Yunus Paşa Hamamı:

Tescilli olan yapı Ulu Camii Mahallesi’nde Yunus Paşa Camii’nin 
güney-doğusunda, camiye yaklaşık 40-50 m. uzaklıkta, Hamam-
önü Meydanı’nda bulunmaktadır.

Hamamın üzerinde kitâbesi veya inşa tarihini gösteren herhangi 
bir belge yoktur. Yunus Paşa Camii’ne yakınlığı nedeni ile ilk ba-
kışta camiye bağlı bir yapı olarak düşünülürse de, gerek plan tipi 
gerekse tarihçesi incelendiğinde camiden daha eski olduğu or-
taya çıkmaktadır. Taraklı’nın fethi 1289-1293 yılları arasında ol-
duğuna göre hamamın da XIV. yüzyıl sonu XV. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde yapılmış olması gerekir. Bu nedenle hamam aynı zaman-
da Taraklı’nın günü-
müze ulaşan en eski 
yapısı olma özelliğini 
de kazanmaktadır. 

Hamam kuzey-güney 
doğrultusunda plan-
lanmış olup, dikdört-
gen planlı küçük bir 
yapıdır. Orijinalinde 
dört bölümden mey-
dana gelen hamamın 
batısındaki soğukluk 
bölümü ile kuzeyinde-
ki tuvalet bölümleri sonradan eklenmiştir. Yapının üzerleri kub-
be ile örtülü eş büyüklükte iki sıcaklığı, kubbeli mekânların gü-
neyinde uzanan dikdörtgen planlı, üzeri tonoz örtülü su hazinesi 
ile kuzeyinde ılıklık ve halvet hücresi yer almaktadır. Su hazine-
sinin arkasında, dışta külhan nişi bulunmaktadır.

Hamamın süsleme bakımından bir özelliği bulunmamaktadır. 
Günümüz zemininden bir hayli aşağıda kalan hamamın üst ör-
tüsündeki kurşunlar dökülmüş sonradan beton ile kaplanmıştır. 
Birinci sıcaklığın üzerini örten kubbenin kasnağı yüksek tutularak 
yapıya hakim kılınmıştır.

Taraklı halkının sosyal yaşantısında önemli yeri olan Yunus Paşa 
Hamamı, Kuruluş dönemi Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşı-
yor olması ve Taraklı’nın Osmanlı’dan günümüze ulaşmış en eski 
yapısı olması bakımından önem arz etmektedir. 

Millet Hamamı Kubbe Işıklıkları

Millet Hamamı Sıcaklık Kısmı

Taraklı Yunus Paşa Hamamı
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3. Büyük Söğütlü Hamamı: 

Söğütlü ilçe merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunmak-
tadır. 

Küçük Hüseyin Paşa Konağı’nın bir parçası olan hamam XVI-
II. yüzyıl sonlarında Adapazarı ve çevresinde önemli bir şahsi-

yet olan ve 1793 yı-
lında Kocaeli sanca-
ğı mutasarrıflığına ta-
yin edilen, daha son-
ra eşkıyalarla işbirli-
ği yaptığı suçlamaları 
ile 1800 yılında idam 
edilen Seyyid Hüse-
yin Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Kona-
ğın ve hamamın ya-
pım tarihi kesin ola-
rak bilinmemekle be-
raber Seyyid Hüseyin 

Paşa’nın 1793 yılında Kocaeli sancağı mutasarrıflığına getirildi-
ği tarih ile idam edildiği 1800 tarihleri arasında yapılmış olmalı-
dır. II. Mahmut döneminde bölgedeki âyanlara karşı verilen mü-
cadele sırasında ibret olsun diye âyanların konakları yıktırılmış-
tır. Bu konak da muhtemelen bu dönemde yıktırılmış olmalıdır. 
Günümüze sadece sıcaklık kısmının ulaştığı hamamın etrafında 
konağa ait bazı temel izleri de mevcuttur.

Bir evin bahçesi içinde kalmış olan hamam günümüzde odun-
luk olarak kullanılmaktadır. Bakımsızlıktan yok olmak üzere olan 
yapı kare planlı ve üzeri tromp geçişli bir kubbe ile örtülüdür.

Giriş kapısı güney yönde olan yapının batı yönünde su deposu 
ile bağlantısının sağlandığı küçük bir de penceresi bulunmakta-
dır. Duvarlarında moloz taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı yapı-
nın kemerlerinde ve kubbesinde tuğla kullanılmıştır. 

Kayıtlarda bir saray olarak söz edilen konak maalesef günümüze 
ulaşmamıştır. Konağın bir bölümü olan hamam, döneminin mi-
mari geleneği hakkında fikir vermekle birlikte çevrede o devirden 
günümüze ulaşmış tek yapı olması açısından önemlidir.

4. Taraklı Kil Hamamı: 

Taraklı ilçe merkezine bağlı Paşalar Köyü’nde bulunan bu kap-
lıca hamamın tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla be-
raber ilk yapımımın Osmanlı döneminde kadar uzandığı bilin-
mektedir. Kaplıca hamamına sonradan eklenen binalarla oriji-
nal özelliği bozulmuştur. 

5. Kaynaklarda Adı Geçen ve
    Günümüze Ulaşmayan Hamamlar: 

Geçmişte görkemli hamamlara sahip bölgede kayıtlarda adı-
na rastladığımız ve günümüze ulaşmayan hamamlardan Mimar 
Sinan’ın eseri olan, 

- Sapanca Rüstem Paşa Hamamı,
- Merkez Orta Mahalle Hamamı,

bunlardan sadece ikisidir.

Taraklı Kil Hamamı

Büyük Söğütlü Hamamı

Orjinal Taraklı Kil Hamamı
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D. RESMİ BİNALAR

Sakarya’ya ait XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başına ait resimler-
de birçok resmi bina görülmektedir. Dönemin mimarî üslubu-
nu yansıtan bu yapıların çoğu depremlerle birlikte hasar görmüş 
ve şehrin yeniden imar edilmesi sırasında birçoğu yıkılmıştır. İs-
tasyon Binası, İslam Kalkınma Bankası, Polis Evi, Orta Mektep, 
İtfaiye Binası, Patates ve Mısır Borsası Binaları bunlardan bazı-
larıdır.

1. Eski Halkevi Binası:

Yapı şehir merkezinde Atatürk Bulvarı ile Kavaklar Caddesi’nin 
kesiştiği köşede yer almaktadır. 1927 yılında Halkevi olarak inşa 
edilen yapı 1959 yılında Ticaret Lisesi, 1982’de de Defterdar-
lık binası olarak kullanılmıştır. Yapı 30.10.2001 yılında Kültür 
Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Röleve 
ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmış ve bu tarihten 
sonra da Sakarya İl Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Güzel Sanatlar 
Galerisi’ne dönüştürülmüş, günümüzde de Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kültür ve sanat kurslarının düzenlendiği bir 
merkez olarak kullanılmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında Adapazarı’na gelişlerin-
de Halkevi olan bu binada yöneticilerle görüşmüş ve Halkevi’nin 
önünde halka hitap etmiştir.

Yapı bodrum kat üzerine iki katlı olarak kesme taştan inşa edil-
miştir. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahip olan 
yapının giriş cephesi batıya bakmaktadır. Dış cephelerde fazla 
olmamakla birlikte içerisi onarımlarla bir hayli değişmiştir. 
Eski Halkevi Binası bir resmi bina olarak inşa edilmesine rağ-

Eski Halkevi Binası

İstasyon Binası

İslam Kalkınma Bankası
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men Sakarya evlerinde yaygın olarak karşımıza çıkan “orta sofa-
lı plan tipi” uygulanmıştır. Bodrum kat üzerine iki kat olarak kes-

me taştan inşa edilen yapının 
üzeri alaturka kiremit kaplı kır-
ma çatı ile örtülmüştür. 2001 
yılında yapılan onarım sırasında 
iç mimarisi tamamen yenilenen 
Eski Halkevi binasının orijinal 
özelliklerinin büyük ölçüde ko-
runduğu kısım dış mimarisidir. 
1920’li yıllarda Türk mimarisine 
hakim olan ve I. Milli Mimarlık 
Akımı olarak adlandırılan bir an-
layış doğrultusunda, geleneksel 
Türk evi mimarisi çağın şartları-
na uygun olarak yeniden değer-
lendirilmiştir. Eski Halkevi Bina-
sı hem plan hem de dış cephe 
mimarisi ile bu akımın tüm özel-
liklerini sergilemektedir.

Süsleme bakımından orijinal 
özelliklerin görüldüğü yer yapı-
nın giriş kapısı ve dış cepheleri-
dir. Yanlara doğru yelpaze biçi-
minde genişleyen altı basamak-
lı geniş bir merdivenle ulaşılan 

giriş kapısı dikdörtgen bir forma sahip olup üzerindeki kabartma 
süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Pencerelerin etraflarında yer 
alan hafif dışa taşkın, alttan ve üstten volüt biçimli konsollarla 
desteklenen profiller dış cephelerdeki diğer süs unsurlarıdır. Ya-
pının süsleme bakımından dikkat çeken bir diğer yönü de çatı 
saçağıdır. Dışa taşkın geniş çatı saçağının iç yüzeyinde ahşap 
çıtakâri tekniğindeki sarmallardan oluşan geometrik bir kuşak 
bulunmaktadır. Çatı ile duvar arsında bağlantıyı sağlamak ama-
cıyla da kıvrımlı volütlerden oluşan süslü furuşlar yerleştirilmiştir.  

Eski Halkevi Binası, iç mimarisi onarımlarla orijinal özellikleri-
ni yitirmekle beraber dış mimarisi ile bölgede I. Milli Mimarlık 
Akımı’nın tüm özelliklerini bünyesinde barındıran nadir örnekler-
den birisidir.

2. Müze Binası:

Merkez ilçe Semerciler Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, Sait 
Faik Sokak’ta bulunan Müze Binası, Atatürk Evi olarak da bilin-
mektedir. 

1910-1915 yılları arasında dönemin Askerlik Şubesi Başkanı 
Binbaşı Baha Bey tarafından zemin katla birlikte üç katlı olarak 
yaptırılan konut, daha sonra Atatürk’ün yakın arkadaşı ve mil-
letvekili Hasan Cavit Bey tarafından satın alınmıştır. 17 Haziran 
1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi ile buluştuğu ve 
üç gün kaldıkları ev, 1967 yılında meydana gelen depremde bü-
yük ölçüde hasar görmüştür. 1983 yılında sivil mimarlık örneği 
olarak kamulaştırılan konut, Kültür Bakanlığı tarafından restore 
edilmiş ve müze binası olarak düzenlenmiştir.

Zemin katla birlikte üç katlı olarak inşa edilen yapı, geleneksel 
Türk ev mimarisinin 2. plan tipi olan “iç sofalı plan tipi”’nde dü-
zenlenmiştir. Tamamen düzgün kesme taşın kullanıldığı yapının 
iç ve dış yüzeyleri beton sıva ile sıvanmıştır. Üzeri alaturka kire-
mitle kaplı kırma çatı ile örtülü olan yapı, 1983 yılında yapılan 
restorasyon ile iç mimarisi tamamen değişmişse de cepheler-

Adapazarı Müze Binası

Halkevi Binası Giriş Kapısı
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de bazı orijinal özellik-
ler görülmektedir. 

Süsleme bakımından 
fazla özellikleri olma-
yan yapıda dikkati çe-
ken tek unsur geniş 
saçaklı çatının iç yü-
zeyinde yer alan ahşap 
çıtakâri tekniğindeki 
süslemelerdir. Çatının 
köşelerinde yer alan, 
duvarlara bağlantıyı 
sağlayan kıvrımlı, zarif 
furuşlar dikkati çeken 

diğer süsleme unsurlarıdır.

1983 yılında aslına uygun olarak restore edilen Müze Binası, 
1920’li yıllara damgasını vuran I. Milli Mimarlık Akımı’nın öz-
gün bazı formları ile yörede dikkati çeken önemli bir sivil mimar-
lık örneğidir.

Sergi salonunda Sakarya ve çevresinde kazılarla ele geçirilen ve 
müzeye bağışlanan Roma ve Bizans dönemine ait arkeolojik ni-
telikli eserler arasında yassı el baltaları, seramik kaplar, koku ve 
gözyaşı şişeleri, kandiller, madeni ve cam eserler bulunaktadır. 
Sikke vitrininde Klasik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dö-
nemine ait sikkeler, etnografik eserler arasında Mustafa Kemal 

Atatürk’ün eşyaları ile Os-
manlı ve Cumhuriyet dö-
nemine ait ateşli silahlar, 
kesici aletler, bakır kap-
lar, el yazması Kuran-ı 
Kerimler, mühürler ve el 
işlemeleri yer almaktadır.

Müzenin bahçesinde ise 
zengin bir taş eserleri koleksiyonu bulunmaktadır Sakarya sınır-
ları içinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait buluntu mer-
kezlerinden getirilen mimari parçalar, mezar taşları, sunaklar, 
yazıtlı taşlar, ostothek, pişmiş toprak erzak küpleri ve sütun kai-
deleri sergilenmektedir. 

3. Alifuatpaşa İstasyon Binası:

Geyve ilçesine bağlı Alifuatpaşa beldesinde bulunmaktadır. Sul-
tan II. Abdülhamit döneminde 1888 yılında başlayan İstanbul-
Bağdat Demiryolu Projesi’nin bir parçası olan Alifuatpaşa İstas-
yon Binası’nın yapımına 1889’da başlanmış 1890 yılında ta-
mamlanmıştır. Kurtuluş Savaşı boyunca Batı Cephesi Komuta-
nı Ali Fuat Cebesoy’a karargâh olan beldedeki bu istasyon bina-
sı savaş boyunca stratejik önemini korumuştur.

İstanbul-Bağdat De-
miryolu projesinin 
İzmit-Ankara Demir-
yolu güzergâhında yer 
alan istasyon binaları 
üç tip proje olarak ger-
çekleştirilmiş olup Ali-
fuatpaşa İstasyon Bi-
nası, Sapanca, Meke-
ce ve Pamukova istas-
yon binaları ile birlikte 
III. sınıf tip proje doğ-
rultusunda inşa edil-
miştir. Yapı depo ve is-
tasyon binasından meydana gelmektedir. Tek katlı olarak inşa 
edilen depo binası doğu ve batı cephelerinde ikişer kapı ve batı 
cephesinde bir penceresi bulunmaktadır.

Müzedeki Arkeolojik Eserlerden Bazıları

Alifuatpaşa İstasyon Binası

Müzede Sergilenen El Yazması Bir Kuran-ı Kerim

Müzede Sergilenen Sikkelerden Bazıları
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Ana bina iki katlı olarak planlanmış olup, zemin katı istasyon 
idaresi, üst katı ise lojman olarak kullanılmaktadır. Tamamen 
kesme taşın kullanıldığı yapıda duvar yüzeyleri betonarme sıva 
ile sıvanmış ve ana binanın üzeri kırma çatı, depo binası ise be-
şik çatı ile örtülmüştür. İç ve dış mimaride oldukça sade olan 
yapının süsleme açısından dikkat çeken tek unsuru dışa taşkın 
kapı ve pencere çerçeveleridir.

Tip proje olarak inşa edilen Alifuatpaşa İstasyon Şefliği Bina-
sı bölgede döneminin mimarî özelliklerini yansıtan ve Kurtuluş 
Savaşı mücâdelesinin bir sembolü olarak günümüze ulaşmış 
önemli yapılardan birisidir.

4. Pamukova Belediye Binası:

Tescilli olan yapı, ilçe merkezinde Mehmet Akif Caddesi üze-
rinde yer almaktadır. 1895-1896 yılları arasında Geyve ve 
Pamukova’nın idari statülerinin karşılıklı olarak değiştirilme-
leri yönündeki girişimler sonucunda kaza ve tabur merkezi-
nin Geyve’den alınarak Pamukova’ya nakli için çalışılmış ama 
gerçekleştirilememiştir. Yapı, nakil için yazışmaların başladığı 
1895-1896 yıllarında kaza görevlileri için hükümet binası olarak 
inşa edilmiştir. Yapının giriş cephesindeki üçgen alınlığın ortasın-
da yer alan ve kazındığı için okunamayan tuğra da muhtemelen 
dönemin padişahı II. Abdülhamit’e ait olması gerekir. Osmanlı 

döneminde Hilâl-ı Ah-
mer binası olarak kul-
lanılan yapı, daha son-
rada Kızılay binası ola-
rak hizmet vermiştir. İl-
çede belediye teşkilatı 
kurulduktan sonra da 
yapı onarılarak beledi-
ye hizmet binasına dö-
nüştürülmüştür.

Dikdörtgen bir plana 
sahip olan yapı bod-
rum kat üzerine iki kat-

lı olarak “iç sofalı plan tipi” özelliğine uygun olarak inşa edilmiş-
tir. Son dönemlerde geçirdiği onarımlarla iç ve dış mimarisinde 
bir hayli değişikliklere uğramış olan yapının kuzey duvarına biti-
şik benzer mimari özelliklerle belediye polikliniği inşa edilmiştir.

Taş malzemenin kullanıldığı yapının dışa taşkın pencere kemer-
leri tuğladandır. Yapının dış cepheleri sonraki onarımlarla beton 
sıva ile sıvanmış ve üzeri kırma çatı ile kapatılmıştır. 

Cephelerde yer alan basık kemerli dikdörtgen pencerelerin ke-
merleri tuğladan olup hafif dışarı taşırılmıştır. Yapının iç mimarisi 
onarımlarla yeniden düzenlenmiş olup orijinal bir özelliği bulun-
mamaktadır. Giriş cephesinin tam ortasında üst katta yer alan 
üçgen alınlığın ortasındaki tuğralı kitâbelik tek süsleme unsuru-
dur. Yapıda başka süsleme bulunmamaktadır.

Pamukova Belediye Binası bir resmi yapı olarak inşa edilmesi-
ne rağmen Sakarya ve çevresinde evlerde yaygın olarak kullanı-
lan iç sofalı ev plan tipinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Cephe 
düzenlemesi ile yapıldığı dönemin üslup özelliklerini taşıyan yapı 
sonraki onarımlarla orijinal özelliklerini yitirmiştir.

5. Mekece İstasyon Binası:

Beldenin güneyinden geçen Bilecik-Adapazarı yolunun kenarın-
da yer almaktadır. 

Sultan II. Abdülhamit döneminde 1888 yılında başlayan 
İstanbul-Bağdat Demiryolu Projesi’nin bir parçası olarak bulu-
nan Mekece İstasyon Binası’nın yapımına 1889’da başlanmış, 
1890 yılında tamamlanmıştır. 

Bölgede İstanbul -Bağdat 
Demiryolu projesinin 
İzmit-Ankara Demir-
yolu güzergâhında yer 
alan istasyon binaları 
üç tip proje olarak ger-
çekleştirilmiş olup Me-
kece İstasyon Binası 
III. sınıf tip proje doğ-
rultusunda inşa edil-
miştir. Tamamen kes-
me taşın kullanıldığı 
yapıda duvar yüzeyleri betonarme sıva ile sıvanmış, ana binanın 
üzeri kırma, depo binasının üzeri beşik çatı ile örtülmüştür. İç ve 
dış mimaride oldukça sade olan yapının süsleme açısından dik-
kat çeken tek unsur dışa taşkın kapı ve pencere kemerleridir.

Mekece İstasyon BinasıPamukova Belediye Binası
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Tip proje olarak inşa edilen Mekece İstasyon Şefliği Binası böl-
gede döneminin mimari özelliklerini yansıtan önemli yapılardan 
birisi olarak orijinalliğini korumaktadır.

6. Sapanca İstasyon Binası:

Tescilli olan yapı ilçe merkezinde Rüstem Paşa Mahallesi, Açel-
ya Sokak’ta bulunmaktadır. 

Sultan II. Abdülhamit döneminde 1888 yılında başlayan İstanbul-
Bağdat Demiryolu Projesi’nin bir parçası olan İzmit-Ankara de-
miryolu güzergâhında bulunan Sapanca İstasyon Binasının yapı-
mına 1889’da başlanmış ve 1890 yılında tamamlanmıştır. Ya-
pının mimarı Hazelaire adlı bir Fransız mimardır.

İstanbul-Bağdat Demiryolu projesinin İzmit-Ankara Demiryolu 
güzergâhında yer alan istasyon binaları üç tip proje olarak ger-
çekleştirilmiş olup, Sapanca İstasyon Binası, Alfuatpaşa, Pamu-
kova ve Mekece istasyonları ile birlikte III. sınıf tip proje doğrul-
tusunda inşa edilmiştir. 

Tip proje olarak inşa edilen Sapanca İstasyon Şefliği Binası son-
radan inşa edilen diğer istasyon binalarına da kaynaklık etmiş 
olup bölgede döneminin mimari özelliklerini yansıtan önemli ya-
pılardan birisi olarak orijinalliğini korumaktadır.

7. Sapanca Vecihi Kemeri:

 Tescili yapılmış olan 
yapı ilçe merkezinde 
Rüstem Paşa Mahalle-
si Kemer Caddesi’nde 
bulunmaktadır.

Kesin bir bilgi olma-
makla birlikte kemerin 
Mimar Sinan tarafın-
dan yaptırıldığı ve bu-
lunduğu yerden İpek 
Yolu’nun geçtiği rivayet 
edilmektedir. Ancak, 
Mimar Sinan’ın hayatı ve eserlerini anlatan yazılı kaynakların 
hiç birisinde böyle bir bilgiye rastlanılmamıştır. Sonradan ona-
rım gören kemerin sağ kaide duvarının üzerinde yer alan Türk-
çe mermer kitâbede 
(H.1321) 1905 yılında 
Nahiye Müdürü Yan-
yalı Vecihi Orhan tara-
fından yaptırıldığı ya-
zılmaktadır. Ayrıca ke-
mer kilit taşının üze-
rinde yer alan kitâbede 
de “Bütün nefisler ölü-
mü tadacaktır” (Kur’an 
21/35.âyet ) âyeti ve 
H.1321 (M.1905) ta-
rihi yer almaktadır. 

Tuğla ve harç kullanıla-
rak inşa edilen kemerin üzeri sonradan beton sıva ile sıvanmış-
tır. Mezarlığın ana giriş kapısı olarak kullanılan yapı üç dilim-
li kemer formunda olup dıştan yanları kademeli şekilde yüksel-
tilmiş ve her kademede oluşturulan küçük platformların üzerine 
altı adet baca şeklinde küçük çıkmalar yerleştirilmiştir. Kemerin 
tepesine yerleştirilen tepeliğin altına da elips biçiminde mermer 
bir kitâbelik bulunmaktadır.

Farklı mimarisi ile dikkat çeken Vecihi Kemeri ilçede orijinalliğini 
koruyarak günümüze ulaşabilmiş nadir eserlerdendir.

Kemerin Kilit Taşı Üzerinde Yer Alan Ayet
“Bütün Nefisler Ölümü Tadacaktır”

Sapanca Vecihi Kemeri
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8. Taraklı Kültür Evi: 

Eski Kaymakamlık Binası olarak da bilinen Taraklı Kültür Evi, ilçe 
merkezinde Ankara Caddesi üzerinde bulunmaktadır. 

1930 yılında okul olarak inşa edilen bina 1970 yılına kadar 
okul, 1970-1988 yılları arasında belediye binası, 1988-1996 
yılları arasında hükumet konağı olarak kullanılmıştır. 2001 yılın-
da bir restorasyon geçiren bina günümüzde Kültür Evi olarak kul-

lanılmaktadır.

Hafif meyilli bir arazi-
nin yamacına kurulan 
yapı bodrum, 1. ve 2. 
katlardan oluşmakta-
dır. Her iki katta da “iç 
sofalı plan tipi” özelli-
ği gösteren yapı taş te-
meller üzerine ahşap-
karkas tekniğinde inşa 
edilmiş olup, 2001 yı-
lında bir restorasyon 

geçirmiştir. Dış cepheleri bağdâdî tekniğinde olan yapının sıvası 
yenilenmiş ve üzeri kireçle badanalanmıştır. Üst örtüyü oluştu-
ran kırma çatı alaturka kiremitle kapatılmıştır.

İç mekân restoras-
yon sonrası bir çok de-
ğişiklik geçirilmesine 
rağmen ahşap tavan-
lar ve tabanlar orijinal-
dir. Odaların içlerinde 
Taraklı’ya ait etnoğra-
fik eserler ve el sanat-
ları tezgâhları sergilen-
miştir. 

Kültür Evi Binası, iç mi-
marisi onarımlarla oriji-
nal özelliklerini yitir-

mekle beraber dış mimarisi ile bölgede I. Milli Mimarlık Akımı’nın 
tüm özelliklerini bünyesinde barındıran nadir örneklerden birisi-
dir.

E. ÇEŞMELER

Sakarya bölgesi geçmişte çeşme mimarisi konusunda olduk-
ça zengin bir bölge olmasına rağmen çok az örneği günümü-
ze ulaşabilmiştir. İl merkezi ile ilçe ve köylerde tespit ettiğimiz 
on iki çeşmenin çoğu kullanılmasına rağmen oldukça bakımsız 
durumdadırlar. Plan ve cephe düzenlemeleri bakımından gele-
neksel Osmanlı çeşme mimarisinden ayrılmayan bölge çeşme-
leri süsleme bakımından başkent İstanbul’a olan yakınlıktan do-
layı özellikle XIX. Yüzyıl moda beğenisinin etkisi altında kalınarak 
Barok, Rokoko, Ampir ve Neo-klasik unsurlar Batılılaşma döne-
mi Osmanlı sanatının programına uygun olarak seçmeci bir tarz-
da uygulanmıştır. İnşa malzemesi ve tekniği bakımından farklı-
lıkların görüldüğü çeşmelerde taş, tuğla ve mermer malzeme-
nin yanı sıra son yıllarda yapılan onarımlarda beton malzeme de 
kullanılmıştır.

Geleneksel Osmanlı kent dokusunun en önemli yapıları olan bu 
çeşmelerin çoğu kullanılır halde bulunmakta ve suları akmakta-
dır. Ancak çeşmelerden bazıları kullanılmadığı için tamamen yı-
kılmaya terk edilmiştir. Bir kısım çeşmenin tespit ve tescili he-
nüz yapılmamıştır. 

1. Alicanlar Çeşmesi:

Kurtuluş Mahallesi Bahçıvan Sokak No: 44’te bulunmaktadır. 

Çeşmenin üzerinde yapım tarihi ile ilgili bilgi veren herhangi bir 
kitâbe mevcut değildir. Ancak bitişik olduğu evin şu anki sahi-
bi Cavit Alican’ın ifadesine göre ev ile birlikte 1922-1923 yılları 
arasında İbrahim Diyarbekirli tarafından yaptırılmıştır. Ev ile bir-
likte 1947, 1964-1965 ve 1967 yıllarında 
onarım geçiren çeşme, 17 Ağustos 1999 
depreminde evin büyük hasar görmesi ile 
birlikte sahibi tarafından terk edilmiştir. 
Şimdi akmayan çeşme Cavit Alican’ın an-
nesinden öğrendiği kadarıyla ev ile birlikte 
dedesi İbrahim Diyarbekirli tarafından yerli 
azınlık mimarlara yaptırılmıştır. Evin müşte-
milatının bir bölümü olan çeşmenin de ev 
ile birlikte 1922-1923 yıllarında yapılmış 
olması gerekir. Çeşmenin üslup özelliği de 
bu tarihi doğrular niteliktedir.

Taraklı Kültür Evi

Kültür Evinin İç Odalarından Biri 

Alicanlar Çeşmesi
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Taş ve tuğla malzemenin kullanıldığı çeşmenin dış yüzeyleri son-
radan betonarme sıva ile kapatılmıştır. Deposu bulunmayan ve 
cephe çeşmesi formundaki yapının, doğu yönde bulunan sivri 
kemerli çeşme nişi iki yanda kalın iki payeye oturmaktadır. 

Süsleme bakımından fazla özelliği bulunmayan Alicanlar Çeş-
mesi özellikle cephe düzenlemesi ile yapıldığı I. Milli Mimarlık 
Dönemi’nin mimari özelliklerini taşıması bakımından önemli bir 
örnektir.

2. Bahçıvan Sokak Çeşmesi:

Tescilli olan yapı, Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak’ta bu-
lunmaktadır. Yapının beyaz mermer üzerine yazılan altı satırlık 
Osmanlıca kitâbesi, üzerinden sökülerek Sakarya Müzesi’ne ge-
tirilmiştir. 

Kitâbe metni şöyledir: 
“Sâhibü’l-hayrât Kemâhlı Hacı İsmail Ağa, / Bi-hamdillah ihyâ 
eyledi bu çeşmeyi inşâ / El açup su iç bu çeşmeden eyle şükür 
/ Ayn-ı Kevserdür atşâne olsun şifâ, / Zebân-ı lüleden târîhi cârî 
lafzen ve ma’nen, / Yapıldı bin iki yüz elli dörtte çeşme-i vâlâ. 
Sene 1254.”

Kitâbesinden de anlaşılacağı üzere çeşme Kemahlı Hacı İsmail 
Ağa tarafından H.1254 (M.1838) yılında yaptırılmıştır.

Daha önce Alicanlar’a ait 2. evin bahçesinin kuzeybatı köşesin-
de yer alan çeşme, evin 1999 depreminde yıkılmasından son-

ra açıkta kalmıştır. Suyu akmayan çeşme 
otopark olarak kullanılan evin arsasının bir 
köşesinde bakımsız halde bulunmaktadır. 
Mevcut haliyle kare planlı, üzeri basık kub-
be ile örtülü yapı, depolu meydan çeşmesi 
özelliği göstermektedir. 

Yapının üzerindeki tek süslemesi oldukça 
düzgün bir nesih hat ile yazılan altı satırlık 
Osmanlıca mermer kitâbesidir. 1950 yıl-
larda çeşmenin faal durumda olduğu, hal-
kın su ihtiyacını bu çeşmeden karşıladığı 
mahalle halkı tarafından belirtilmektedir. 

3. Başlar Sokak Çeşmesi:

Yenigün Mahallesi Başlar Sokak’ta bulunmaktadır. Çeşmenin 
güney cephesinde yer alan Latin harflerle yazılı kitâbesinden ha-
reketle 1936 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Çeşme 1997 yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
onarılmıştır.

Halen kullanılmakta olan çeşme, kare 
planlı, kübik yapılı, depolu meydan çeşme-
leri grubuna girmektedir.  

Günümüzde yolun ortasında kalan çeşme 
zeminin yükselmesi sonucu büyük bir bölü-
mü toprak altında kalmıştır. Cephesi güne-
ye bakan çemenin musluğu bir hayli aşa-
ğıda kaldığı için iki yandan basamaklar-
la inilmektedir. Yalağı ve sekileri yere gö-
mülmüştür. Güneye bakan ana cephenin 
ortasında yuvarlak kemerli çeşme nişi bu-
lunmaktadır. Zeminin yükselmesi sonucu 
yalağı toprağa gömülmüş olan çeşmenin 
doğu cephesinde depoya açılan küçük bir 
de penceresi bulunmaktadır.

Başlar Sokak Çeşmesi

Bahçıvan Sokak Çeşmesi

Bahçıvan Sokak Çeşmesinin Kitâbesi

KÜLTÜREL-VE-TARİHİ-MİRASI-2-BASKI-KİTAP-YEDEK2.indd   78-79 23.08.2010   19:42:14



80 81

Süsleme özellikleri bulunmayan çeşme Sakarya’da 1930’lu yıl-
larda etkili olan ve bölgedeki XIX. yüzyıl sonlarından kalan batı-
lılaşma dönemi Osmanlı yapılarında karşımıza çıkan kademeli 
profiller, yuvarlak kemer uygulamaları gibi cephe düzenlemeleri-
nin özelliklerini gösteren önemli örneklerdendir.

4. Bezirci Sokak Çeşmesi:

Ulus Caddesi Bezirci Sokak’ta bulunmaktadır. Çeşmenin tari-
hi hakkında bilgi veren herhangi bir yazılı belge yoktur. Mahalle 
halkı çeşmenin yüz yıldan daha fazla bir tarihe sahip olduğunu 
belirtmektedir. Çeşmenin üslup özellikleri de XIX. yüzyıl sonların-
da yapılmış olduğu görüşünü doğrular niteliktedir.

Arka cephesi bir evin beden duvarlarına bitişik konumda bulu-
nan çeşme, kareye yakın bir plan özelliği göstermekte olup, cep-
heli meydan çeşmeleri grubuna girmektedir. Taş ve tuğla malze-
me ile örülen beden duvarları dıştan sıvanmıştır. Çeşmenin ku-
zeye bakan ana cephesinin iki köşesi dışa doğru hafif çıkıntı ya-
pan iki kolon ile belirlenmiştir. Üçgen alınlık biçiminde sonuçla-
nan cephe kademeli profillerle sonuçlandırılmıştır. Zeminin yük-
selmesi sonucunda çeşmenin yalağı ve sekileri toprak altında 
kalmıştır. Günümüzde akmayan çeşmenin musluğu kırıktır.

Süslemesi bulunmayan çeşme, kademeli profillerle belirlenen 
üçgen alınlıklı cephesi ile Sakarya’da daha çok XIX. yüzyıl son-
larından kalan dükkânlarda karşımıza çıkan kademeli profiller, 
üçgen alınlık gibi batılılaşma dönemi Osmanlı mimarisinin cep-
he özelliklerini taşıyan önemli yapılardan biri olarak varlığını sür-
dürmektedir.

5. Bostancıoğlu Çeşmesi: 

Papuççular Mahallesi Bostancı Sokak’ta yer almaktadır. Çeş-
menin iki yüzeyinde yer alan kemerlerin içinde Latin harfleri ile 
“Bostancıoğlu Çeşmesi 1934” ibaresi yazılmıştır. Günümüzde 
kullanılmadığı için oldukça harap durumdaki çeşme kare planlı, 
depolu meydan çeşmeleri grubuna girmektedir. 

Çeşmenin beden duvarları taş ve tuğladan örülmüş olup dışı 
sıvanmıştır. Zeminin yükselmesi sonucunda kaide kısmı toprak 
altında kalan çeşmenin köşelerinde kare şeklinde, pahlanarak 
hafif dışarı taşırılmış dört adet kolon yer almaktadır. Osmanlı 

mimarisinde özellikle XIX. yüzyılın sonunda İstanbul yapılarında 
yaygın olarak karşımıza çıkan cephe düzenlemesi burada daha 
sade bir biçimde ele alınmıştır.

Kemerler ve nişler çeş-
menin diğer yüzeylerin-
den farklı olarak mo-
zaik sıva ile sıvanmış-
tır. Kuzey cephenin 
üst profillerinin orta-
sında çeşmenin depo-
suna açılan küçük bir 
de pencere bulunmak-
tadır. Çeşmenin ku-
zey ve doğu yüzeyinde 
Ampir mimariyi hatırla-
tan, kare şeklinde ya-
rım payelere oturan, kilit taşları dışa taşırılmış ve üzerinde natü-
ralist sarmaşık dallarının yer aldığı birere yuvarlak kemer bulun-
maktadır. Çeşmenin tek süsleme örgesi olan bu motifler olduk-
ça düzgün bir kompozisyon sergilemektedirler.  

Bostancıoğlu Çeşmesi geçmişte mahalle halkının su ihtiyacını 
karşılamakla birlikte sokağı süsleyen bir mimari eser konumun-
da iken günümüzde kullanılmadığı için bakımsız bir halde sokak 
köşesinde yıkılmaya terk edilmiştir. 

6. Ekici Sokak Çeşmesi:

Akıncılar Mahallesi Ekici Sokak’ta bulunmaktadır. Çeşmenin ta-
rihi hakkında bilgi veren herhangi bir yazılı belge yoktur. Aile-
ce çeşmenin bakımını üstle-
nen ve çeşmenin yanında evi 
bulunan Özkan Özer’in ifade-
lerine göre çeşme yüzyıllık bir 
tarihe sahiptir. Üslup özellikle-
ri de çeşmenin XX. yüzyıl baş-
larında yapılmış olduğunu gös-
termektedir.

Çeşme 1997 yılında Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan onarılmıştır.

Bostancıoğlu Çeşmesi

Ekici Sokak Çeşmesi
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Batı cephesi bir eve bitişik konumda bulunan çeşme, kare kübik 
bir yapıya sahip olup depolu meydan çeşmeleri grubuna girmek-
tedir. Düzgün kesme taşın kullanıldığı yapının üzeri köşelerden 
itibaren ortaya doğru kavisli bir şekilde giderek daralan ve ortada 
bir kürede birleşen basık bir külahla örtülmüştür. Çeşmenin ana 
cephesi güneye bakmakta olup zeminin yükselmesi sonucu top-
rak altında kalmış ve buradaki musluk iptal edilmiştir. Daha son-
raki onarımlarda doğu cephesinde yeni bir musluk açılarak ana 
cephesi doğuya alınmıştır. Sonradan bir musluk eklenerek çeş-
menin ana cephesine dönüştürülen doğu duvarının ortasında 
çeşmenin deposuna açılan küçük bir de pencere yer almaktadır.

Ekici Sokak Çeşmesi döneminin I.Milli Mimarlık özelliklerini yan-
sıtan önemli örnek olmasının yanı sıra bütün ihmallere rağmen 
mahalle halkının su ihtiyacını halen karşılamaktadır.

7. Gün Sokak Çeşmesi:

Yeni Camii Mahallesi Gün Sokak’ta bulunmaktadır. Çeşmenin 
üzerinde yer alan beş satırlık Arapça kitâbede şu bilgiler yer al-
maktadır: 
“Hüve’l-Bâkî vesakâhum Rabbühüm şerâben tahûra. Merhûm 
ve mağfur ilâ rahmeti Rabbihi’l-Gafûr Şemenbeli Hacı Mehmet 
Hilmi Efendi ruhuna Fatiha. Ameli biraderi Yusuf Şevki Fî 21 Ni-
san 1339  9 Ramazan 1340.”

Kitâbeden de anlaşılacağı üzere çeşme 1913-14 tarihinde Hacı 
Muhammet Hilmi Efendi tara-
fından yaptırılmıştır. Kitâbede 
usta adı olarak da bâninin 
kardeşi Yusuf Şevki‘nin adı 
geçmektedir.

Çeşme, kare planlı bir yapıda 
olup depolu meydan çeşme-
leri grubuna girmektedir. Kü-
bik gövdeli çeşmenin duvar-
ları tamamen tuğla malze-
me ile örülmüş ve dış cephe-
leri beton sıva ile sıvanmıştır. 
Sıvalarının büyük bir bölümü 
dökülen çeşmenin köşeleri 
kare şeklinde hafif dışa doğ-

ru pahlanmış ve üzeri basık bir kubbe ile örtülmüştür. Çeşmenin 
sokağa bakan cephesinde yer alan nişi yuvarlak kemerli olup ha-
fif girintilidir. Sekileri ve kurnası zeminin yükselmesi sonucu top-
rak altında kalmıştır. Kare bir mermer levhanın ortasına yerleşti-
rilen çeşme lülesi kırıktır. Çeşmenin kuzey cephesinde su depo-
suna açılan bir de küçük penceresi bulunmaktadır. 

Çeşmenin oldukça düzgün ta’lik bir hat ile yazılan mermer 
kitâbesi dışında süsleme özelliği yoktur. Tescili yapılmayan ve 
bugün kullanılmayan Gün Sokak Çeşmesi, sokak ortasında yıkıl-
maya terk edilmiştir.

8. Orta Camii Çeşmesi:

Şimdiki yapı şehir merkezinde Uzunçarşı’nın ortasında bulunan 
Orta Camii’nin altında yer almaktadır. 

Çeşmeye ait Osmanlı-
ca mermer kitâbe sülüs 
harflerle yazılmış olup 
kartuşlar içine alınmış 
sekiz satırdan meydana 
gelmektedir. 

Son iki satırı tahrip olan 
kitâbede şu bilgiler yer 
almaktadır: 
“Bârekallâh câmi-i fer-
hunde âb-ı cân-fezâ / 
Ammerallâhu sâhibü’l-
hayrât Hacı Mustafâ / Çeşme-i zîbende camii ra’nâ bünyâd ile / 
Eyledi bu cây-ı revnak…” 

Kitâbeden de anlaşılacağı üzere çeşme Hacı Mustafa adlı birisi 
tarafından yaptırılmıştır. Ancak kitâbenin alt kısmındaki satır ta-
mamen silindiği için okunamamaktadır. Bugünkü cami üzerinde 
yer alan Türkçe kitâbedeki 1760 (H.1174) tarihi buradan okun-
muş olmalıdır.

Eski çeşme yıkıldığı için planı hakkında bilgimiz yoktur. Şimdiki 
çeşme fevkânî biçimli Orta Camii’nin altındaki geçidin güney du-
varını oluşturmakta ve abdest almak için duvar yüzeyine yerleş-
tirilen sıralı musluklardan meydana gelmektedir. 

Orta Camii Çeşmenin Kitâbesi

Gün Sokak Çeşmesi
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Çeşmeden günümüze orijinal olarak sadece kitâbesi ulaşmıştır. 
Süsleme bakımından zengin olan kitâbenin zemin kısmı yeşile 
boyanmıştır. Orta Camii Çeşmesi günümüze orijinal hali ile ulaş-
masa da kitâbesi ile Orta Camii’nin tarihlendirilmesini aydınlatan 
önemli bir eser olarak varlığını sürdürmektedir. 

9. Geyve Bağlarbaşı Köyü Çeşmesi:

Geyve ilçe merkezine 14 km. uzaklıkta bulunan Yukarı Bağlar-
başı bir dağ köyü olup Geyve boğazına hakim bir konumda bu-
lunmaktadır. Çeşme, köy meydanında Yukarı Bağlarbaşı Köyü 
Camii’nin karşısında,  köy odasının köşesinde yer almaktadır. 

Çeşmenin üzerinde yer alan dört satırlı Osmanlıca kitâbenin 
metni şöyledir:
“Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât hâlâ Kocaeli Sancağı mutasarrıfı 
olan devletlü Osman Paşa yesserallahu mâ-yürîdu ve mâ-yeşâu 

hazretlerinin hayratıdır. Sene 1195.”

Kitâbeden anlaşıldığı gibi çeşme H. 
1195 (M.1781) yılında Kocaeli Sanca-
ğı mutasarrıfı Osman Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Çeşmeyi yaptıran Osman 
Paşa 1779 yılında ilk defa Kocaeli mu-
tasarrıflığına getirilmiş olup, 1781 yılın-
da ikinci defa aynı göreve atanmıştır. 
Kitâbeden anlaşıldığı üzere ikinci defa 
Kocaeli Sancağında mutasarrıflık göre-
vinde iken çeşmeyi yaptırmıştır.

Köy meydanında, köy odasının köşe-
sinde bulunan ve cephesi güneye bak-
makta olan çeşme kareye yakın bir 
plana sahip olup depolu meydan çeş-
meleri grubundadır.  

Düzgün kesme taşın kullanıldığı yapı-
da devşirme malzeme de kullanılmış-
tır. Köyün yukarısında yer alan bir ki-
lise kalıntısından sütün gövdeleri çeş-
menin sekileri olarak kullanılmıştır. Ay-

rıca muhtemelen aynı yapıdan getirilmiş bir yazılı kitâbe de çeş-
menin yanında bulunmaktadır.

Onarımlarla orijinal özellikleri epeyce bozulan çeşmenin güney 
cephesinde yer alan çeşme nişi kademeli kaş kemer şeklinde 
olup aynalık kısmımda yapımı ile ilgili bilgi veren kitâbesi bulun-
maktadır. Önünde yer alan taştan oyulmuş kurnanın iki yanın-
da devşirme sütün gövdeleri seki olarak kullanılmıştır. Batıda-
ki sekinin yanında Bizans dönemine ait bir de yazıt bulunmakta-
dır. Son onarımda yapının köşeleri ve sonradan eklenen bölüm-
leri mozaik karolarla kaplanmış diğer yerler plastik boya ile bo-
yanmıştır.

Yukarı Bağlarbaşı Köyü çeşmesi onarımlarla bazı orijinal özellik-
lerini yitirmesine rağmen klasik Türk çeşmesi formu ve kitâbesi 
ile bölge kültürü ve sanatında önemli bir yere sahiptir.

10. Kaynarca Taşoluk Köyü Çeşmesi: 

Kaynarca ilçe merkezine 8 km. uzaklıkta bulunan Taşoluk 
Köyü’nde, köy meydanında bulunmaktadır. 

Çeşmenin üzerinde yer alan dört satırlı nesih hatlı Osmanlıca 
kitâbenin metni şöyledir: 
“Safha-i dehr içre nâmımız hâk idecek rûzgâr / Bu cihân-ı bî-
vefâda kala çeşmem yâdigâr. Sâhibü’l-hayrat El-Hac İsmail Ağa 
hayrâtıdır. Sene sitte ve erbaune ve mieteyni ve elf.”

Kitâbeden de anlaşıldığı gibi çeşme Hacı İsmail Ağa tarafından 
H.1246 (M.1830)  tarihinde yaptırılmıştır. Tescili yapılmış olan 
dikdörtgen planlı çeşme, depolu meydan çeşmeleri grubuna gir-
mektedir. Çeşme tamamen kesme taştan yapılmış olup cep-
heleri sonradan sıvanmış ve üzeri beton bir tabla ile örtülmüş-
tür.  Etrafı yollarla çevrili olan çeş-
menin iki yanına sonradan ilave 
edilen duvarların önüne hayvan-
ların su içmeleri için yalaklar ya-
pılmıştır. Yalakların önü taş döşe-
melidir.
Doğuya bakan çeşmenin cephesi 
sivri kemerli bir nişle teşkilatlandı-
rılmış olup yanlarda yer alan se-
kiler ve yalak zeminin yükselme-
si nedeni ile toprağa gömülmüş-
tür. Nişin içerisinde duvara gömü-
lü olarak yerleştirilen çeşmenin yapımı ile ilgili bilgilerin yer al-
dığı kitâbe bulunmaktadır. Sivri kemerin köşelerinde iki yuvarlak 

Çeşmenin Kitâbesi

Bağlarbaşı Köyü Çeşmesi

Taşoluk Köyü Çeşmesi
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12. Taraklı Hüseyin Ağa Çeşmesi:

Tescilli olan yapı ilçe merkezinde Yusuf Bey Mahallesi’nde, Yu-
suf Bey Camii’nin güney-batısında, camiye 80-90 m. uzaklıkta 
tarihi bir çınarın dibinde bulunmaktadır.

Çeşmenin üzerinde yer alan üç satırlık kitâbede şu bilgiler yer al-
maktadır: 
“Lâilâhe illallah Muhammedür’r-Resûlullâh bu çeşmeden mâ 
için subha Sâhibu’l-hayrât Hüseyin Ağa fatiha sene 1147.” 

Kitâbeden de anlaşıldığı gibi çeşme 1147 (M.1734-1735) yı-
lında Hüseyin Ağa adlı birisi tarafından yaptırılmıştır. Kare plan-
lı çeşme doğu-batı doğrultusunda planlanmış olup ana cephe-
si batıya bakmaktadır. 

Düzgün kesme taştan inşa 
edilen çeşme kare kübik göv-
deli olup, duvar yüzeyleri son-
radan sıvanmış ve üzeri beton 
bir tabla ile kapatılmıştır. Ba-
tıda yer alan ana cephenin iki 
köşesi dışa doğru taşıntı ya-
pan iki kare silme ile belirlen-
miştir. Önünde bir de taş ya-
lağı bulunan çeşmenin oriji-
nalde iki lülesi bulunurken biri 
sonradan iptal edilmiştir. 

Üzerinde yer alan üç satır-
lı kitâbesi dışında süsleme 
özelliği bulunmayan Hüseyin 
Ağa Çeşmesi, Taraklı’da Os-
manlı döneminden günümü-
ze ulaşmış tarihi bilinen nadir 
yapılardan birisidir.

oyuk bulmaktadır. Muhtemelen bu oyukların içerisinde orijinalde 
birer kabara bulunmaktaydı. Bu kaba-
ralar sonradan düşmüş olmalıdır. 

Süsleme bakımından fazla özelliği ol-
mayan Taşoluk Köyü Çeşmesi sivri ke-
merli nişi, önündeki yalağı ve kemer 
köşelerinde orijinalde bulunması gere-
ken iki kabarasıyla klasik Türk çeşme-
sinin tipik özelliklerini taşımaktadır.

11. Sapanca Cami-i Cedid Çeşmesi: 

İlçe merkezinde Kadı Sokak üzerinde bulunan Cedid Cami’nin 
önünde yer almaktadır. 

Çeşmenin üzerinde yer alan kartuşlar içine kazılmış on satırlık 
kitâbe tahrip olduğu için okunamamaktadır. Ancak kitâbenin en 
alt kısmında “ramazan” ve “sene” ibareleri ile 1165 tarihi okun-
maktadır. Bu tarih M.1752 tarihine denk gelmektedir. 

Dikdörtgen planlı ve cephesi sokağa bakan çeşme, arkasına 
daha sonradan inşa edilen Cedid Camii’nin şadırvanı ile birleş-
tirilmiştir. Tuğla malzeme ile inşa edilen yapını ön cephesi mer-

mer ile kaplanmıştır. Sonraki onarım-
larda çemenin üstüne betondan kır-
ma bir çatı yerleştirilmiş ve dıştan be-
ton sıva ile sıvanarak üzeri boyanmış-
tır. Bugün kullanılmayan çeşmenin cep-
he düzeni dikkat çekicidir. Çeşmenin 
mermer kaplama cephesi süsleme ba-
kımından oldukça zengindir. Aynalığın 
ortasında kartuşlar içinde yazılmış zarif 
kitâbe bulunmaktadır. Oldukça düzgün 
bir hat ile yazılan kitâbe aşınmıştır. Son-
radan yapılan onarımlarla iyice bozulan 

kitâbenin içeriği anlaşılamamıştır.
Cami-î Cedid Çeşmesi onarımlarla bazı özelliklerini yitirse de 
özellikle cephe düzenlemesinde yapıldığı dönem olan Batılılaş-
ma dönemi Osmanlı sanatının mimari ve süsleme özelliklerini 
taşıyan nadide bir yapı olarak günümüze ulaşabilmiştir.

Taşoluk Çeşmesi Kitâbesi

Taraklı Hüseyin Ağa Çeşmesi

Cami-i Cedid Çeşmesi

Çeşmenin Kitâbesi
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1. Çark Suyu Köprüsü: 

Halk arasında Küçük Köprü olarak da bilinen bu köprü Jüstinyen 
Köprüsü’ne yakın mesafede, Sapanca Gölü’nden çıkan küçük 
bir dere olan Çark Suyu üzerinde yer almaktadır. Kadı Köprüsü 
de denir. Bazı kaynaklarda Roma 
dönemine mal edilirse de mima-
ri özellikleri ve kemer kilit taşın-
da bulunan haç motifinden dola-
yı Bizans dönemine tarihlendiril-
mektedir.

Tabliyesi büyük blok kesme taş-
larla örülen köprü tek gözlü bir 
açıklığa sahip olup kemer açıklığı 
yaklaşık 10 m. civarındadır. Köp-
rünün her iki ucunda bulunması gereken istinat ayakları ve kor-
kulukları günümüze ulaşmamıştır. XIII. yüzyıla kadar Sakarya 
nehrini aşmak için kullanılmış, nehrin yatak değiştirmesi ile köp-
rünün altından günümüzde Çark Suyu geçmeye başlamıştır. Son 
yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onarılan köprü 
araç trafiğine kapatılmıştır.

2. Beşköprü (Jüstinyen Köprüsü):

Bizans imparatoru Jüstinyen (527-565) tarafından miladi 559-
560 yılları arasında yaptırılan köprü erken dönem Bizans eser-
lerinin Doğu Marmara’daki en görkemli eserlerinden biridir. 365 
metre uzunluğundaki köprü 12 kemerden oluşup yaklaşık 10 
metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğindedir.

Sapanca gölünün suyunu Sakarya nehrine ulaştıran Çark Dere-
si bu köprünün altından geçmektedir.  

Rivayete göre Sakarya nehri Adapazarı’nın batısından akarken, 
köprünün yapılmasından bir müddet sonra yatağını değiştirerek 
doğusundan yani bugünkü mecrasından akmaya başlamıştır. 
Köprü ortada yer alan yedi ana dairesel kemer, iki batı üç doğu 
yönde yer alan uçlara doğru gidildikçe küçülen tali kemerlerden 
meydana gelmektedir. Büyük kalker kütlelerin oluşturduğu düz-
gün kesme taşlarla örülen köprünün doğu ucunda apsisli bir de 
yapı kalıntısı mevcuttur.

F. KÖPRÜLER

Sakarya muhiti, Sakarya nehri ve kollarının geçtiği bir bölge ol-
masından dolayı eski dönemlerden beri ulaşımı sağlamak için 
birçok köprü ile donatılmıştır. Bu köprülerden günümüze ulaşan 
en eski örnekler Roma ve Bizans döneminden kalan köprüler-
dir. Adapazarı sınırları içinde Geyve-Alifuatpaşa’daki köprü kalın-
tısı, Çark Suyu (Kadı) Köprüsü,  kurumuş akarsu yatağı üzerin-
de kalan ve 559-560 yılları arasında İmparator Justinianus tara-
fından yaptırıldığı bilinen Beşköprü veya Jüstinyen Köprüsü bun-
ların en önemlileridir. Bölgenin diğer bir önemli köprüsü ise Os-
manlı dönemine ait Geyve-Alifuatpaşa’da bulunan Sultan II. Ba-
yezid Köprüsü’dür.

Kaynaklarda adı geçen birçok köprü zamanla tahrip olmuş, daha 
sonra Cumhuriyet döneminde bunların yerine yeni betonarme 
köprüler inşa edilmiştir. Bunların içinde en önemlisi 1937 yılın-
da yapılan Sakarya Köprüsü’dür.

Orijinal özelliklerini koruyarak günümüze ulaşabilen köprüler 
şunlardır:

Çark Suyu (Kadı) Köprüsü

Beşköprü (Jüstinyen Köprüsü)
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sadaka-i cariyeler meydana getirmek gerekir. Yücelik, sultanlık, 
büyüklük, bilgi ve adalet sahibi mü’minlerin emîri, gazi ve mü-
cahidlerin efendisi, suların ve toprakların kahramanı, karaların 
sultanı ve denizlerin hâkânı, Sultan Bayezid Han’a -Allah onun 

ayaklarını adalet ve ihsan yolunda sabit kılsın ve namını bu dün-
yada ebedileştirsin- sağlam ve değerli sütunları ve metîn yapı-
sı ile sanki gökteki samanyoluna eşit bu pek güzel köprüyü yap-
mağı nasip ettiği için Allah’a hamd olsun. Ey Allahım! Sakarya 
nehri üzerine yapılan bu köprünün kurulmasında ona başarılar 
ihsan ettiğin gibi, Cehennem ateşi üzerine uzatılmış olan Sırat 
köprüsünden geçişi de ona kolaylaştır. Başarıları veren Allah’a 
hamdolsun.

Köprü hicrî 901 tarihinde inşa edil-
miştir.

Köşkün arkasında yer alan mimar 
kitâbesinin metninin Türkçesi ise 
şu şekildedir:

“Kalplerin şifa bulması, sevgililerin 
kavuşmasına bağlıdır. (Onu) Fakir 
Abdullah yaptı. Mimarı Abdullah 
oğlu Murad’dır”.

Köprü D-100 karayoluna yakın bir mesafede bulunmaktadır. 
Bugün Arifiye’den sola dönerek şehrin merkezinde son bulan 
İstanbul-Adapazarı tren yolu köprünün doğu yakasındaki birinci 
gözden geçmektedir. Yine rivayete göre köprüye “Beşköprü” den-
mesinin sebebi de, aynı yere yapılan dört köprünün Sakarya’nın 
coşkun sel sularına dayanamayıp yıkılması üzerine yapılan be-
şinci köprü olmasından dolayıdır.

Köprünün kitâbesi biraz da sanki bunu çağrıştırır nitelikte:
“Mağrur İtalya esperi gibi,
Bütün İran ve barbar kavimleri gibi,
Azgın cereyanı, şu kemerlerle kesilen, ey Sangarios!
Sen de şimdi bir hâkimâne eserin esiri olarak akıyorsun.
Evvelce gemleri asi, zabt olunmaz bir şey iken,
Şimdi aşınmaz bir taşın altında yatıyorsun.”  

Yakın zamanlara kadar taşıt trafiğine açık olan Beşköprü, 1995 
yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nce tarihi yapının doğu ve 
batı ucuna üçer basamak yapılarak taşıtların geçişi yasaklan-
mıştır.  

3. II. Bayezid Köprüsü:

Sakarya nehri vadisinde, Adapazarı-Bilecik yolunun yanından 
geçtiği Alifuatpaşa beldesinde bulunmaktadır. 

Tescili yapılan köprünün menba tarafındaki mihraplı tarihi köşk 
içinde, mermer üzerine kabartma olarak işlenmiş ve etrafı kıv-
rık dal,  rûmî ve palmet motifleri ile çerçevelenmiş bulunan yedi 
satırlık kitâbe metninin Türkçesi sadeleştirilmiş şekliyle şöyledir: 

Aziz ve yüce Allah, “Yapılan salih işler bâkîdir ve bunlar Rabb’in 
katında ecir ve sevab itibariyle daha hayırlıdır” buyurdu.  Hadsiz 
hesapsız salât O’nun üzerine olsun. Peygamberimiz de şöyle bu-
yurmuştur:  “Kim Allah rızası için bir köprü yaparsa, Allah ona Sı-
rattan geçmeyi kolaylaştırır.” Dünya, ahıret köprüsü olduğundan 
Cennet nimetlerine erişmek ona ibret gözü ile bakmak ve orada 

Çizim: II.Beyazid Köprüsü

Geyve II. Bayezid Köprüsü

Mihraplı Köşk ve Yapım Kitâbesi
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lı köşkün içine yerleştirilmiş yapım tarihi ile ilgili bilgi veren 
kitâbesidir. Mermer kitâbenin etrafı biri hurdelenmiş rûmî mo-
tifli, diğeri ise hataî üsluplu iki kıvrık dal ile süslenmiş 9 cm. ka-
lınlığındaki bir bordür dolanmaktadır. 1495/96 (H.901) yılını ve-
ren kitâbenin çerçevesinde yer alan hataî süslemeler oldukça 
önemlidir. XV. yüzyıl sonunda belirli bir tarihte Türk süsleme sa-
natındaki tercihler ve yönelişler bu eserle belgelenmiştir. Mer-
merin hava şartları sebebiyle bozulmasının yanı sıra, son zaman-
larda harflerin çok çirkin bir şekilde siyah renk yağlı boya ile bo-
yanması, bu güzel eseri mahvetmiştir.Köşkün yenilenen arka yü-
zünde yer alan celî sülüs örgülü daire kitâbe müsennâ tarzı yazı 
olarak verilmiş, “elif” ve “lâm”ların kolları ortada bir kaytan örgü 
ile bütünü değerlendirmiştir. 

Birçok seyyahın seyahatnamelerine konu olan Geyve II. Baye-
zid Köprüsü, gerek mimarisi gerekse kitâbeleri ile döneminin ve 
onarımın yapıldığı zamanın süsleme özelliklerini yansıtan önemli 
bir eser olarak varlığını sürdürmektedir. Kurtuluş Savaşı yılların-
da köprünün stratejik bir önemi vardır. Geyve’nin Ali Fuat Paşa 
tarafından düşmana karşı savunulmasında lojistik açıdan önemli 
bir rol oynamıştır. 

4. Orhan Gazi Köprüsü (Sakarya Suyu Köprüsü):

Geyve ilçesine bağlı Alifuatpaşa beldesinde bulunan II. Bayezid 
Köprüsü’nün yaklaşık yüz elli metre aşağısında kalıntıları ağaçlar 
arasında mevcut bulunan bir köprü. 

Sakarya Suyu Köprüsü olarak da kayıtlarda adı geçen köprünün 
ilk yapımı Bizans dönemine kadar uzanmaktadır. Orhan Gazi, 
İzmit’in fethinden önce çökmüş ve onarıma muhtaç olan köprü-
yü onarmış ve yüz evden fazla bir obayı köprü çevresine yerleş-
tirerek, köprünün bakımı ve korunması için onları her türlü ver-
giden muaf tutmuştur. Daha sonra Orhan Gazi adına İznikmid’in 
(İzmit) ilk valisi Süleyman Paşa köprü için gerekli tedbirleri al-
mıştır. Bu nedenle köprü kayıtlarda Süleyman Paşa Köprüsü 
olarak da anılmıştır. Büyükçökere köyü ve Mide köyü bu köprüye 
vakfedilmiştir.

Sakarya Suyu Köprüsü, tamirden sonra yine bahar ve kış ayla-
rında karların erimesi ile su baskınlarına uğramıştır. XVI. yüzyıl-
da II. Bayezid, Sakarya’da geçişleri kolaylaştırmak için bugün-
kü köprüyü inşa ettirmiştir. Planı, malzeme ve tekniği hakkında 

Sakarya Nehri’nin sık sık taşması ile harap olan köprü birçok 
defa onarım geçirmiştir. 

Tarihî menzil yollarının üzerinde bulunan köprünün uzunluğu 
196.5 m., genişliği 5.15 m., korkulukların genişliği ise 35’er 
cm.dir. Böylece köprü dıştan dışa 5.50 m.yi bulmaktadır. Kor-
kulukların yüksekliği 1.05 m.dir. Tamamı on dört gözlü olan köp-
rünün kemerlerinden ikisi sonradan yıkılmış olup demir malzeme 
ile tamir edilmiştir. Diğer üç sivri kemer durmaktadır. Dokuz adet 
yuvarlak kemer kara tarafında olup küçük ebattadır. Ayakların 
menba yönünde üçgen, mansab yönünde beşgen selyaranları 
vardır. Günümüzde köprünün bir tek boşaltma gözü mevcuttur. 

Köprünün inşaatında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Köprünün 
güney yönünde menba tarafında dışarı çıkma yapan mihraplı bir 
köşkü mevcuttur. Köşkün kuzey cephesi dıştan profillerle çerçe-
velenmiş olup ortasına yarım yuvarlak küçük bir mihrap nişi yer-
leştirilmiştir. Kaval bir silme ile belirlenmiş kaş kemerli yaşma-
ğın üzerinde etrafı profillerle çerçevelenmiş mermer kitâbe yer-
leştirilmiştir.

Köprünün süsleme bakımından dikkat çeken tek yeri mihrap-
Kanuni Dönemi Onarım Kitâbesi
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İl merkezinin kuzeydoğusunda Trabzanlar ve Güneşler köyleri-
ne yakın bir yerde bulunmasından dolayı “Trabzanlar Köprüsü” 
veya “Güneşler Köprüsü” adı ile de anılan köprü Sakarya neh-
rinin akıntısının en az olduğu yerde kurulmuştur. 1967 yılında 
İstanbul-Ankara karayolunun şehir dışına alınması ile eski öne-
mini yitiren köprü günümüzde de kullanılmaktadır. 108.60 m. 
uzunluğunda, 4.80 m. genişliğindeki betonarme köprü Brows-
trink tipinde inşa edilmiş olup her iki yandan her biri 35 m. 
açıklığa sahip üçer büyük kemerle taşınmaktadır. Yarım daire 
formundaki betonarme kemerlerin iç kısımları dikey beton hatıl-
larla takviye edilmiş olup üstten ikişer betonerme kirişle karşılıklı 
olarak birbirlerine bağlanmıştır. Köprü, ikisi nehrin orasında, ikisi 
her iki uçta olmak üzere toplam dört betonarme ayak üzerine 
yerleştirilmiştir. 

Bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile inşa edilen köprü Sa-
karya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi ve Sakarya 
Spor gibi kurum ve kuruluşların amblemlerine esin kaynağı ol-

bilgi sahibi olamadığımız köprünün kalıntıları şimdiki II. Bayezid 
Köprüsü’nün yüz elli metre aşağısında, küçük bir adacık halinde, 
etrafı ağaçlarla kaplı durumdadır.

Sakarya nehrinin akış ve bu yerdeki genişlik dikkate alındığında 
ilk köprünün şimdiki köprü kadar olmasa bile anıtsal bir yapısı 
olduğu muhakkaktır.

5. Sakarya Köprüsü (Trabzanlar/Güneşler Köprüsü)

Sakarya, Türkiye karayolu ulaşım ağının en yoğun olduğu yol 
olan Ankara-İstanbul karayolunun üzerinde önemli bir geçit 
güzergâhında bulunmaktadır. 1967 yılına kadar il merkezinin 
içinden geçen bu yolun üzerinde 1937 yılında üç gözlü betonar-
me bir köprü inşa edilmiştir. Yapımı 13 yıl süren bu köprünün 
yerinde daha önce bulunan ve Tavuklar Köprüsü diye bilenen 
ahşap köprü, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan birliklerinin ilerle-
yişini durdurmak amacıyla yıkılmıştır. 
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G.HANLAR 

Osmanlı döneminde İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan önemli yol-
ların kavşağında bulunan Sakarya bölgesinde geçmiş dönemde 
birçok han olduğu bölgeden geçen seyyahların seyahatnamele-
rinden anlaşılmaktadır. 

Hanlar günümüzde otellerin gördüğü görevi görmektedir. Geçmiş 
dönemlerde han mimarisi bakımından çok zengin olan bölgenin 
deprem kuşağı üzerinde bulunması nedeniyle bu yapılar yok ol-
muş, günümüze sadece Taraklı’dan bir örnek ulaşabilmiştir. 

1. Taraklı Han (Hacı Atıf Hanı):

Tescilli olan yapı Ulu Camii Mahallesi’nde Yunus Paşa Camii’nin 
kuzeyinde ve camiye 100-150 m. uzaklıkta bulunmaktadır. Halk 
arasında Hacı Atıf Hanı da denir. 

Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen yapı kemer biçimlerinden ve 
yapı elemanlarından, XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyıl başına kadar 
uzanır. Çevredeki yaşlılar ise hanın 1950-1965 yılları arasında 
postane olarak kullanıldığını, öteden beri Hacı Atıf Hanı olarak 
bildiklerini ve yaklaşık iki yüz yıllık olduğunu belirtmektedirler.

Han, kuzey-güney doğrultusunda iki katlı ve “U” şeklinde plan-
lanmıştır. “U”nun açık ağzı kuzeye bakmaktadır. Uzun zaman-
dan beri aktif olarak kullanılmadığı için harap halde olan yapı, 

muştur. Çeşitli dönemlerde Sakarya nehrinin taşkınları ve son 
depremde zarar görmesine rağmen halen kullanılmakta olan 
köprü, erken Cumhuriyet döneminin önemli bir mimarlık eseri 
olarak günümüze kadar varlığını korumuştur. 

6. Kayıtlarda Adı Geçen ve
    Günümüze Ulaşmayan Köprüler:

Tarihi kayıtlarda Sakarya nehri ve onun kolları üzerine kurulan 
birçok köprüden söz edilmektedir. Bazı köprülerin mimarî özellik-
leri hakkında bilgi bulunmamakta, sadece adları ve bulundukları 
yerler belirtilmektedir. Roma ve Bizans dönemlerine ait Karaap-
tiler Köyü Köprüsü, Alifuatpaşa’daki köprü kalıntısı dışında Sa-
karya nehri üzerinde bugünkü Adapazarı yerleşmesi yakınlarında 
kuruldukları anlaşılan ve günümüze ulaşmayan Osmanlı döne-
mine ait köprüler şunlardır: 

- Orhangazi (Süleyman Paşa) Köprüsü, 
- Irgandi Muslihuddin Köprüsü, 
- Tavuklar Köprüsü, 
- Budaklar Köprüsü, 
- Hendek Köprüsü, 
- Derbend Köprüsü, 
- Akhisar’da (Pamukova) Göksu ırmağı üzerindeki Ak Köprü, 
- Kâni ve Ziyaret Suyu Köprüleri, 
- Akyazı’da Dinsiz Suyu üzerinde Dinsiz Suyu Köprüsü. 

Taraklı’da Kaşıkçılık

Tavuklar Köprüsü Taraklı Han (Hacı Atıf Hanı)
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H. KERVANSARAYLAR

Sakarya ili toprakları eskiden olduğu gibi Osmanlı döneminde 
de önemli yolların geçtiği bir kavşak noktası olmuştur. Osman-
lı Beyliği ilk genişleme harekâtını Sakarya boylarında yapmıştır. 
Bölgenin Osmanlı topraklarına katılması eski yollara tekrar can-
lılık kazandırmıştır. 

Bursa’nın alınması ve başkent yapılması ile Geyve-Bolu-
Kastamonu ve Sinop ticaret yolu önem kazanmıştır. Fetihlerle 
birlikte sınırların genişlemesi ticaret yollarının gelişmesinde de 
rol oynadı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bağdat, Erzu-
rum, Kayseri ve Suriye yollarının önemli bir geçiş yeri olan Sa-
karya bölgesindeki kasabaların gelişmesi ile birlikte imar faa-
liyetlerinin de arttığını görmekteyiz. Bu kasabalarda tüccarlara 
hizmet etmek amacıyla birçok kervansaray kurulmuştur. Birçok 
gezgin seyahatnamelerinde bu kervansaraylardan söz etmek-
tedir. Ancak kayıtlarda adlarına rastladığımız bu kervansaraylar 
bölgenin deprem kuşağında bulunması nedeni ile ne yazık ki hiç 
biri günümüze ulaşmamıştır. Yaklaşık her otuz yılda bir afet ola-
rak tekrarlanan depremlerden sonra ayakta kalanlar da yeniden 
yapılmamıştır. Bu sadece kervansaraylar için değil, diğer bütün 
tarihi eserlerimiz için de söylenebilir.

Kayıtlarda sadece adları geçen ancak hakkında bilgi sahibi ola-
madığımız kervansaraylar içinde, 

- Sapanca Rüstempaşa kervansarayı, 
- Köprülü Mehmet Paşa tarafından Hendek’te yaptırılan 
  kervansaray, 
- Mustafa Paşa ve Şemsi Paşa’nın Hendek’te yaptırdıkları 
  kervansaraylar, 
- Charles Texier’in 1862’de bölgede yaptığı incelemelerde
  bahsettiği Geyve’deki bir kervansaray dikkat çekmektedirler. 

sonradan yapılan eklemelerle epeyce bozulmuş ve orijinal özel-
liklerini yitirmiştir. Moloz taş temel üzerine hımış duvarlı olarak 
inşa edilen yapının üzeri alaturka kiremit kaplı beşik çatı ile ör-
tülmüştür. Sonraki onarımlarla orijinal özellikleri epeyce bozulan 
yapının süsleme özellikleri bulunmamaktadır. 

XIX. yüzyıl Osmanlı ticarî hayatının önemli bir parçası olan ve 
bölgede günümüze ulaşabilen tek han olan Taraklı Han, bugün 
tamamen terkedilmiş ve harap halde yıkılmayı beklemektedir.

2. Kaynaklarda Adı Geçen Fakat
    Günümüze Ulaşmayan Hanlar: 

Yolcu hanlarının yanı sıra önemli ticaret merkezleri olan Sapan-
ca, Geyve, Taraklı ve Hendek’te şehir hanlarının varlığı da kayıt-
larda bilinmektedir. Kaynaklarda sadece adlarına rastladığımız 
ve hakkında başka bilgi sahibi olmadığımız hanlar şunlardır: 

- Hendek Mustafa Paşa Hanı,  
- Sapanca Pertev Paşa Hanı, 
- Merkez Karaosmanoğlu Hanı, 
- Geyve Acem Hanı, 
- Geyve Sinan Bey Hanı (Taş Han).

Çizim: Taraklı Han (Hacı Atıf Hanı)
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I. KALELER 

1. Paşalar Kalesi:

Sakarya Pamukova ilçesi Paşalar köyünün kuzey tarafında bulu-
nan sarp bir tepe üzerine kurulmuştur. 

İlçe merkezine 8 km. mesafededir. Önündeki ovaya hakim ko-
numda olan bu kaleye Paşalar köyünden yokuş yukarı tırma-
narak, bir saatlik yaya yolculuğu sonucu çıkılabileceği gibi, 
Karapınar-Kadıköy-Bakacak köyleri istikametinde giden yoldan 

sola ayrılarak ormanlık ve taşlık bayırdan yaya yürüyüşle de ula-
şılabilir.

Kaletepe diye bilinen bu mevkinin coğrafi yapısına uygun olarak 
ana kaya üzerine oturtulan sur duvarları tepenin etrafını daire-
sel olarak çevrelemektedir. Surun 2/3’lük kısmı tamamen tahrip 
olmuştur. Kuzey ve kuzeybatı tarafta bulunan sur duvarları iri 
kesme taşlarla yapılmış, taş sıraları arasında tuğla sıraları mev-
cuttur. Bu duvar üzerinde bulunan Geç Roma dönemi mezar 
stelleri, sunak parçaları, sütun ve sütun kaideleri ile mimari 
parçalar devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Sağlam olarak 
günümüze ulaşabilen kısmın sur duvarı boyunca yaklaşık 9-10 

metre aralıklarla yer alan üç adet üçgenimsi çıkıntı vardır. Bu 
çıkıntıların en kuzeyde bulunanı üzerinde içerisi beşgen şekilli 
odacık kalıntısı yer almakta olup, yan duvarlarının mimari yapı-
sından üstünün tonoz veya kubbe ile kapatılmış olduğu anlaşıl-
maktadır.

Güney taraftaki sur duvarları ise farklı yapıdadır. Dış yüzeyleri 
kabaca düzeltilmiş küçük boyutlu 7-8 sıra taş duvar üzerine tuğ-
la sıraları ile örülmüş bir sur yapısına sahiptir. Güneybatı tarafta 
taş duvar üzerine tuğla ile inşa edilmiş yuvarlak kemerli giriş 
bulunmaktadır. Güney tarafa doğru doğal eğimi bulunan kale 
içerisinde yer yer mimari kalıntılar, kısmen tahrip olmuş tuğla 
ile yapılmış kemer ve tonozlar bulunmaktadır. Bu yapıların ma-

Muhteşem Konumuyla Pamukova Paşalar KalesiPamukova Paşalar Kalesi
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hiyetini tespit edebilmek için kazı yapılması gerekmektedir. Kale 
içerisinde defineciler tarafından yapılan çok sayıda kaçak kazı 
çukuru mevcuttur. Gerek sur duvarlarında ve gerekse mimari 
kalıntılarda kaçak define avcılarının yapmış olduğu tahribat bir 
hayli büyüktür.  

Geyve’den Mekece’ye kadar uzanan Pamukova ve Geyve ova-
larını adeta kuşbakışı gören Paşalar Kalesinin yapım tekniği ve 
sur duvarlarında kullanılan geç Roma dönemi mezar stelleri ile 
mimari parçaların devşirme malzeme olarak kullanılmış olması 
Bizans dönemi yapısı olduğunu göstermektedir. Kuzey ve Güney 
taraf sur duvarlarının farklı teknikte yapılmış olması Erken Bizans 
döneminde yapılan kalenin daha sonra tahrip olması sonucu 
Geç Bizans döneminde, yıkılan kısımların yeniden inşa edildiğini 
göstermektedir. Helenistik dönemde kalenin varlığı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte mimari yapısı ile bir VII. yüzyıl Bizans kalesi 
olduğu kabul edilmektedir. 

Bizans döneminde Metabole Kalesi olduğu tahmin edilen kale 
1304-1305 yıllılarında Osmanlı kontrolüne geçmiş,  kale bu dö-
nemde Ak Hisar adıyla anılmıştır. Mancınık platformu, sur du-
varları, yapı kalıntıları ve sarnıç gibi yapılardan meydana gelen 
kalenin duvarlarında bol miktarda devşirme malzeme ve onarım 
izleri mevcuttur.

2. Harmantepe Kalesi:

Sakarya merkeze 13 km. mesafede bulunan Harmantepe kö-
yünün kuzeyinde yer alır. Harmantepe kalesi, etrafı düzlük do-
ğal bir tepecik üzerine kurulmuştur. Daha yarım asır önce kale-

nin çevresi sulak ve bataklık bir alanken, her iki yanından fen-
ni kanallar geçirilerek verimli tarım arazilerine dönüştürülmüştür. 
Yeni Karasu yolu üzerinde Söğütlü’ye varmadan sol tarafa düş-
mektedir. İşlek bir yolu bulunmayıp, yağmurlu havalarda ulaşı-
mı güç olmaktadır. 

Harmantepe kalesi, Bizans’ın doğu sınırını korumak amacıyla Sa-
karya nehrinin batı yakası boyunca birbirini gören ileri karakol ve 
gözetleme kuleleri özelliği taşıyan savunma yapılarından biridir. 
Sakarya Adapazarı Harmantepe köyü 2 pafta 564 parsel üzerin-
de yer alan kale 12 veya 13. yüzyılda yapılmıştır. Bursa Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.04.1992/2404 sayılı 
kararı ile Sakarya’da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 
edilmiştir. 

Aşağı Sakarya havzasında bulunan kaleler arasında günümüze 
kadar en sağlam şekilde ulaşabilmiş kalelerden biridir. Elips şek-
linde yuvarlık planlı olan kale yöresel taşlar kullanılarak yapıl-
mıştır. Sur duvarlarının kalınlığı iki metre, yüksekliği ise sekiz-on 
metre arasında değişmektedir. Kalede ortalama 5 x 5 metre 
ebatlarında altı adet burç bulunmaktadır. Burçların iç kısmın-
da, moloz taş ve kireç harçla yapılan dolgu malzemesi içerisine 
bağlantıyı sağlamak amacıyla ahşap kalasların ızgara biçimin-
de yerleştirildiği tespit edilmiştir. Zamanla bu kalasların çürüme-
si sonucu kalas yerleri yuvarlak delikler şeklinde görünmektedir. 
Burçların üst kısmında ise değişik yönlere bakan mazgal delikleri 
vardır. Kalenin ana giriş kapısı güneydedir. Bunun yanında farklı 
yönlere bakan değişik ebatlarda beş adet yuvarlak kemerli girişi 
daha vardır. Kapıları içten kapatmaya yarayan ahşap sürgülerin 
sur duvarı içerisine doğru sürüldüğü delikler mevcuttur. 

Kapıların kemer kısımları, burç ve sur duvarlarının bazı kısımları 
zamanla doğal tahribat sonucu yıkılmış olmakla beraber önem-
li bir bölümü korunmuştur. Son yıllarda define avcıları tarafından 
epey tahrip edilen kale içinde gizli geçitler ve odaların bir bölü-
mü sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir.

Bugün kale içerisi bitki ve ağaçlarla kaplıdır. Gerek mimarî ge-
rekse taş işçiliği yönünden, bölgemizdeki diğer kalelerle benzer 
özellikler taşımaktadır.  

Harmantepe Kalesi
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I. KİLİSE VE SARNIÇ KALINTILARI

Ortaçağ kaleleri dışında Bizans döneminden kalan kilise ve sar-
nıç kalıntıları bölgenin diğer önemli ortaçağ kalıntılarıdır. Bu 
kilise ve sarnıç kalıntılarından biri Geyve’nin Kulfalar köyünde 
bulunmaktadır. Kemerleri ve örtü sistemleri tuğla, duvarları mo-
loz taşlarla örülen kilise oldukça harap haldedir. Kalan izlerden 
kubbeli bazilika planında olduğu anlaşılan kilisenin apsis bölü-
münün bir kısmı ile pastaforion hücrelerinin kemerleri günümü-
ze ulaşmıştır. Kilisenin yakınlarında tuğla malzeme ile duvarları 
örülen bir de sarnıç bulunmaktadır.

Geyve ilçesi Kıncılar köyü sınırları içinde bulunan bazilika planlı 
taş-tuğla duvar örgülü bir kilise mevcuttur. Daha geç dönemler-
de yapıldığı anlaşılan kilisenin yaklaşık üst örtü seviyesine kadar 
duvarları günümüze ulaşmıştır. 

Bir diğer kilise kalıntısı ise Kaynarca ilçesine bağlı Uzunalan 
köyü yakınlarında bulunmaktadır. Temel seviyesinde izlerinin gü-
nümüze ulaştığı kilisenin malzemeleri köylüler tarafından alınıp 
çeşitli yapılarda kullanılmıştır.

İ. TÜMÜLÜSLER VE NEKROPOLLER

Sakarya ili sınırları içinde sınırlı şekilde yapılan birkaç kazı ve 
yüzey araştırması sonucunda Helenistik, Roma ve Bizans dö-
nemlerine ait birçok tümülüs ve nekropol tespit edilmiştir. Kazısı 
yapılan tümülüs ve nekropollerden çıkarılan arkeolojik bulun-
tuların bir bölümü İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde, bir bölümü il 
merkezindeki Sakarya Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. 

1.1. TÜMÜLÜSLER

1. Karapürçek Teketaban Tümülüsü:

Sakarya-Karapürçek karayolunun 18. km.sinde bulunan Teke-
taban köyü yakınlarında bulunmaktadır. Tümülüsün bulunduğu 
tarladan toprak alımı sırasında buluntuların ortaya çıkması ile 
Sakarya Müze Müdürlüğü’ne haber verilmiş ve yapılan kurtar-
ma kazısı sırasında bir mezar odası ortaya çıkarılmıştır. 3.00 X 
1.14 cm. genişliğinde ve yaklaşık 2.00 cm. yüksekliğindeki me-
zar odasının etrafında çürümüş ve kömürleşmiş durumda ahşap 
parçalarına rastlanmıştır. Ahşap duvar örgülü, üzeri semerdam 
çatı örtülü olduğu anlaşılan mezar odasının içinde herhangi bir 
buluntuya rastlanmamıştır. Ancak mezar odasının dışında bu-
lunan bir adet üzeri altın kakmalı gümüş koku kabından mezar 

3. Seyifler Kalesi:

Merkez ilçeye 22 km uzaklıkta bulunan Ferizli ilçesinin kuzeyba-
tısında bulunan Seyifler Köyü’ne giden yolun Çark Suyu ile ke-
siştiği noktada bulunmaktadır.

Kalenin kesin tarihi bilinmemek-
le beraber yakın bölgedeki bir di-
ğer Bizans kalesi olan Harmante-
pe Kalesi ile birlikte XII. veya XIII. 
yüzyıllara kadar gitmektedir. Stra-
tejik bakımdan önemli bir konu-
mu olan kale, Sakarya nehri ile 
Çark Suyunun birleştiği nokta-
ya yakın bir yarımada biçiminde-
ki araziye inşa edilmiştir. Kalenin 
günümüze ulaşan bölümleri yak-
laşık 10 metre aralıkla dizilmiş iki 
kule ve sur duvarlarından meyda-
na gelmektedir. Kaplama taş du-
varların içi moloz taş dolgu mal-

zeme ile doldurulmuştur. Son dönemlerde define avcıları tara-
fından kulelerin gövdelerinde ve zemin seviyelerinde açılan ge-
diklerle bir hayli tahrip olan kalenin duvar yüzeylerinde bulunan 
kiriş izlerinden ahşap kat ayırımlarının olduğu anlaşılmaktadır.

4. Kaynaklarda Adı Geçen ve 
    Kalıntıları Günümüze Ulaşmış Kaleler:  

Bölgede bu kaleler dışında tamamen ortadan kalkmış veya çok 
az kalıntı ile günümüze ulaşabilmiş başka kaleler de mevcuttur. 
Bunlar arasında şunları sayabiliriz: 

 - Mekece Kalesi, 
 - Geyve Kalesi, 
 - Geyve Bağlarbaşı Kalesi, 
 - Geyve-Çoban (Boğazkesen) Kalesi, 
 - Adliye Kalesi, 
 - Mağara Kalesi, 
 - Taraklı Kalesi, 
 - Kaynarca-Şeyhler Kalesi, 
 - Tersiye Kalesi.

Seyifler Kalesi
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odasının daha önceden soyulduğu anlaşılmıştır. 

Frigya ve Lidya döneminde yaygın bir biçimde kullanılan tümülüs 
mezarlarının örnekleri bu iki devletin yayılma alanlarında karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu geleneğin Roma dönemin de devam ettiği 
bilinmektedir. Tümülüsün tarihi kesin olmamakla birlikte inşa 
biçiminden ve Frig Tümülüslerine olan benzerliğinden yola çıkı-
larak Frig döneminden kaldığı tahmin edilmektedir.  

2. Merkez Esence Köyü Tümülüsü:

Adapazarı şehir merkezinin 14 km. doğusunda bulunan Tersiye 
(Büyük Esence) köyünün yakınlarında bulunan Tepecik mevki-
inde bulunmaktadır. 1958 yılında tarla sürümü sırasında izine 
rastlanan tümülüsün kazısı 1959’da yapılmış, kazılar sırasında 
altın diadem parçaları, gümüş eserler ve pişmiş topraktan çeşitli 
kaplar bulunmuştur. Buluntular İstanbul Arkeoloji Müzesi Bythi-
nia Salonu’nda teşhir edilmektedir.

Mezar binası dikdörtgen planlı bir mezar odası ile güneyin-
de yer alan bir dramostan (giriş tüneli) meydana gelmektedir. 
Kalker taşından yapılan mezar odasının üzeri tonozla örtülmüş 
olup dramosun ağzı bir taş levha ile kapatılmıştır. Bu tümülü-
sün bağlı olduğu yerleşim yeri, yakınındaki Tersia olmalıdır. 
Bitinya’nın en güzel ve verimli ovası olan bu bölge, geç antik 
çağda Regio Tersia ismi ile anılıyordu. Bitinya Krallığı zamanın-
da Nikomedia’dan (İzmit) doğuya Bithynion (Bolu) ve Karadeniz 
kıyısındaki Hareklea’ya (Karadeniz Ereğlisi) giden yollar buradan 
geçmekte idi.

Tümülüsün kesin tarihi bilinmemekle beraber ele geçirilen bu-
luntular ve mezarın mimarî özelliklerinden yola çıkılarak M.Ö. I. 
yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. 

3. Akyazı Küçücek Köyü Tümülüsü:

Sakarya’nın Akyazı ilçe merkezine 50 km uzaklıkta bulunan Kü-
çücek köyü yakınlarında bulunan tümülüste 1953 yılında yapılan 
kazılarda tonozlu bir mezar odası ile dramosu tespit edilmiştir. 
Bir aile mezarlığı olarak kullanılan mezar odasının içinden çı-
kan paraların incelenmesi ile Roma imparatoru Markus Aure-
lilus zamanına (M.S. 2. yüzyıl) ait olduğu tahmin edilmektedir. 
Tümülüsten kandiller, koku şişesi, kulplu testi, bronz ayna köşe 
parçası gibi çeşitli eşyalar İstanbul Arkeoloji Müzesi Bythinia 
Salonu’nda teşhir edilmektedir.

1.2. NEKROPOLLER 

Sakarya ve çevresinde tümülüsler dışında çoğu tesadüfen bulu-
nan veya kaçak kazılarla gün ışığına çıkarılmış birçok nekropol 
alanı keşfedilmiştir. Bu nekropol alanlarından biri Merkez Beşve-
ler köyü civarında bulunan nekropoldür. Bu nekropolde bulunan 
Roma dönemine ait bir lahit içerisindeki buluntular bakımından 
oldukça ilginçtir. Kum taşından yapılan lahidin içinde tek cesede 
ait iskeletle birlikte cam şişe, pişmiş topraktan kaplar, demir 
striglis (hamam kaşığı) gibi eşyalar bulunmuştur. Lahidin ve ele 
geçirilen buluntuların özelliklerinden yola çıkılarak lahit Roma 
dönemi I. veya II. yüzyıldan kaldığı sanılmaktadır.

Merkez ilçe sınırları içinde bulunan Maltepe nekropol ve yerle-
şim alanı bakımından diğer önemli bir bölgedir. Bizans dönemi-
ne ait Beşköprü’nün hemen yanıbaşında olan bu bölgede iskân 
izleri ve nekropol alanı olarak kullanıldığına dair lahitler ve mezar 
izlerini görmek hala mümkündür. 

Buna benzer bir nekropol ve yerleşim alanı ise Sakarya Üniver-
sitesi Kampüsü’nün bulunduğu Esentepe’de bulunmaktadır. 
Kampus alanının batı ucunda, Sapanca gölüne bakan bir tara-
çada Roma dönemine ait keramikler ve taş mezar kalıntılarına 
rastlanmıştır. Ayrıca Ferizli ilçesinde de nekropol alanlarına rast-
lanmıştır.  

Pamukova, Geyve, Sapanca ve Taraklı köylerinde Roma ve Bi-
zans dönemlerine ait mezar stelleri, lahit parçaları ve çeşitli mi-
mari kalıntılar tespit edilmiş bunların bir kısmı Sakarya Arkeoloji 
Müzesi’ne getirilmiştir.

Sakarya Müzesinde Bulunan Arkeolojik Bir Eser
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III. EL SANATLARI

Sakarya ve çevresi zengin hammadde kaynakları sayesinde geç-
mişi çok eski dönemlere kadar uzanan el sanatları geleneğine 
sahiptir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bölge insanının 
en önemli geçim kaynaklarından birisi olan bu geleneksel el sa-
natları son yıllarda çeşitli resmi ve özel kuruluşların desteği ile 
canlandırılmaktadır. Sakarya ve ilçelerinde bazı mahalle ve so-
kakların Tığcılar, Semerciler, Süpürgeciler gibi çeşitli el sanatları 
adları ile anılması bu geleneğin ne kadar eski olduğunu da bize 
göstermektedir. Bu faaliyet alanı teknolojik gelişmeler karşısın-
da azalmakla birlikte, son yıllarda bölgenin turizm potansiyeline 
büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

1. Ahşap Oymacılığı ve Süslemecilik:

Geleneksel Türk el sanatlarının en önemli kolu olan ahşap oy-
macılığı ve süslemeciliği bölgede son yıllarda oldukça önemli bir 
gelişme göstermiştir. Modern çağın zorlu yaşam koşulları karşı-
sında geçmişe ait değerleri yeniden keşfederek nostalji yaşamak 
isteyen insanlar bu gelişmeyi daha da hızlandıracaktır. Her birisi 
ince bir sanat zevkinin ürünü olan ahşap el sanatlarında genel-
likle ceviz, armut, çınar, meşe ve çam gibi ağaçlar kullanılarak, 
başta kapı, pencere kapakları, minber, mihrap, ahşap tavan, 
kiriş gibi mimarlık ögelerinde, sandık, sehpa gibi eşyaların üretil-
mesinde değişik tekniklerle kullanılmaktadır. 
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2. Kaşıkçılık: 

Özellikle Taraklı ilçesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
en önemli el sanatı kaşıkçılıktır. İlçe merkezinde Alballar, Kemal-
ler, Esenyurt ve Uğurlu köylerinde yaşatılan bu el sanatı evlerin 
bahçelerinde “kaşık evi” denilen atölyelerde yapılmaktadır. Özel-
likle şimşir ağacının tercih edildiği kaşıkların iç kısmı ve sapları 
üzerine yöreye ait özgün desenlerle kırmızı, yeşil ve siyah renk-
lerle boyandıktan sonra parlatılmaktadır.

3. Tarakçılık:

Taraklı’nın geleneksel el sanatlarından olan tarakçılık günümüz-
de az da olsa sürdürülmektedir. Şimşir, armut, ceviz gibi ağaç-
lardan imal edilen taraklar tek ağızlı olduğu gibi bir ağzı iri dişli 
diğer ağzı küçük dişli çift ağızlı olarak da yapılmaktadır. Gövde 
kısımları bazen oyma, bazen de boyama tekniği ile stilize çiçek 
motifleri ile süslendikten sonra verniklenmektedir.

4. Bastonculuk:

Daha çok Taraklı ve Akyazı ilçelerinde geleneksel ahşap el sa-
natları kapsamında sürdürülen bastonculuk son yıllarda teknolo-
jik imkânlar da kullanılmak sureti ile hediyelik veya turistik eşya 
olarak üretilmektedir.

Taraklı’da Kaşıkçılık
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5. Semercilik:

Geçmişte taşımacılıkta yaygın olarak at ve eşeğin kullanıldığı 
bölgede yükün hayvanların sırtlarına zarar vermesine engel ol-
ması için ağaç iskelet üzerine deri ile keçe arası kamış otları 
ile doldurulup sarılarak dikilen semerlerin, son yıllarda taşıma-
da motorlu araçların yaygınlaşması ile yapımı azalmıştır. Bölge-
de geleneksel el zenaatları kapsamında birkaç dükkânda minya-
tür turistik eşya olarak üretilmektedir. 

6. Süpürgecilik:

Geçmişte bir temizlik aracı olarak kullanılan, ancak teknolo-
jik gelişmelerle önemini kaybeden süpürgecilik bölgenin gele-
neksel el sanatlarından biridir. Tarladan toplanan süpürge otu-
nun uygun uzunlukta kesilmesi ve kükürtle ağartılması sonrasın-
da mengeneler yardımı ile bir araya getirilip çuvaldızla dikildik-
ten sonra kullanıma hazır hale getirilmektedir. Geçmişte gelinlik 
genç kızların çeyiz eşyaları içinde önemli bir yeri olan aynalı sü-
pürgeler günümüzde daha çok küçük ölçülerde hazırlanmış he-
diyelik eşya olarak üretilmektedir.

7. Sepetçilik:

Saz, fındık, söğüt ve ceviz dallarından örülerek yapılan sepetler 
bölgede halen geleneksel el sanatları içerisinde varlığını devam 
ettirmektedir. İçerisine eşya veya yi-
yecek koymak, taşıma amaçlı veya 
dekoratif amaçlı kullanmak üzere 
özellikle Sapanca, Geyve, Adapazarı-
Abalı’da yaygın olarak üretilmekte-
dir. Son yıllarda geleneksel kulla-
nım amacı dışında sepet örmeciliği 
masa, sandalye, abajur gibi daha de-
ğişik eşyaların yapımında da kullanıl-
maktadır.

8. Çömlekçilik:

Geçmişi Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanan bölge çöm-
lekçiliği günümüzde çok az atölyede sürdürülmektedir. Özellik-
le Poyrazlar gölü çevresinden getirilen toprak çömlek yapımı-
na çok elverişlidir. Başta saksı olmak üzere güveç, testi, şeker-
lik gibi çeşitli formlarda üretilen çömlekler yöre pazarlarında sa-
tılmaktadır.

9. Hasırcılık:

Sazlıkların bol olduğu bir bölge olan Sakarya ve çevresinde ha-
sırcılık Sapanca ve Adapazarı-Abalı’da sürdürülmektedir. Gele-
neksel yöntemlerle boyanarak hazırlanan buğday ve mısır sapla-
rı yöreye ait çeşitli geometrik kompozisyonlarla zembil, duvar pa-
nosu veya çanta olarak üretilmektedir. 
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Bölgede dokuma türleri içinde ilk sırayı alan bez dokumacılığıdır. 
Pamuk, keten bazen de aralarında ipeğin kullanıldığı bu doku-
maların ipleri geçmişte evlerde üretilip doğal boyalarla boyanır-
ken sonradan hazır alma yaygınlaşmıştır. Yöre marangozlarının 
hazırladığı “düzen” denilen geleneksel ahşap tezgâhlarda doku-
nan bu bezler çarşaf bezi, yaygı bezi, iç giyim bezi gibi farklı 
alanlarda kullanılmaktadır. Yok olmaya yüz tutmuş bu gelenek-
sel el sanatları çeşitli kurumların düzenlediği kurslarla ayakta 
tutulmaya çalışılmaktadır.

Geleneksel dokumaların bir diğer çeşidi olan kilim dokumacılığı 
az da olsa bölgenin bir diğer dokuma grubu olarak varlığını sür-
dürmektedir. Düz dokuma tekniği olarak da adlandırılan çift ip-
lik sistemi ile geleneksel tezgâhlarda dokunan kilimlerin arışla-
rı keten veya pamuk ipliğinden, argaçları çift bükümlü yünden-
dir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve doğal boyalarla boya-
nan ipliklerin yanı sıra kimyasal boyaların da boyama işleminde 
kullanıldığı görülmektedir. Özellikle Kaynarca’nın köylerinde do-
kunan, desen ve kompozisyon özellikleri bakımından yöreye has 
motiflerin görüldüğü kilimler “kandilli”, “yeşilli” gibi yöresel isim-
lerle anılmaktadır. 

10. Yorgancılık:

Geçmişte evlerde genç kızlar tarafından yaygın olarak yapılan bu 
el sanatı günümüzde daha çok dükkânlarda yorgan ustaları tara-
fından sürdürülmektedir. Geçmişte kışlık yorganlar için yün, yaz-

lık yorganlar için pamuk tercih edilmekte idi. Günümüzde daha 
çok pamuğun tercih edildiği yorganlarda satenli ön yüze iğne ile 
çeşitli bitkisel veya geometrik desenler dikilerek süslenmektedir. 
Daha çok genç kızların çeyizi için hazırlanan bu yorganlar aynı 
zamanda il dışında da büyük rağbet görmektedir.

11. Dokumacılık:

Geçmişte bölgenin geleneksel el sanatları içerisinde önemli bir 
yeri olan dokumacılık dokuma sanayinin gelişmesi, hazır ürün-
lerin daha ucuz piyasaya sürülmesi ile eski önemini yitirmiştir. 
Geleneksel yaşam biçiminin henüz tam anlamıyla ortadan kal-
madığı Taraklı, Kaynarca, Geyve, Pamukova, Söğütlü ilçelerinde 
ve bazı köylerinde geleneksel dokuma faaliyetlerine az da olsa 
rastlanmaktadır. 

Taraklı’da Dokuma Tezgahı
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Hendek, Karasu, Kaynarca, Sapanca, Söğütlü ve Pamukova 
ilçelerinde günümüze bir kaç sivil mimari örneği ulaşmasına 
rağmen tarihi dokuları hızla yok olmaktadır. Bu yapıların içinde 
Büyük Kaynarca (Topçu) Köyü Şeyh Muslihüddin Cami erken 
dönem Osmanlı mimarisinde sıklıkla karşımıza çıkan “çantı tar-
zı” camilerin önemli örneklerinden birisidir. Diğer bir yapı olan 
Büyük Söğütlü Hamamı âyanlık kurumunun güçlendiği, büyük 
toprak sahipliği ve derebeylikle aynı anlama geldiği XVIII. ve XIX. 
yüzyıl Osmanlı tarihine ait bir belge olarak varlığını korumaktadır. 
Kayıtlarda bölgede bu döneme ait birçok benzer örnek olması-
na rağmen günümüze ulaşabilmiş tek örnek olması açısından 
önemlidir. 

Bölgede geniş çaplı tam bir bilimsel yüzey araştırmasının yapıl-
mamış olması, Arkeolojik haritasının tam olarak çıkarılarak tüm 
mevcut kalıntıların tespit ve tescil işlemlerinin yapılmış olması 
korumayı zorlaştırmaktadır. Özellikle son yıllarda kaleler, nekro-
poller, höyükler ve mezarlıklar define avcıları tarafından geriye 
dönüşü mümkün olmayan büyük tahribatlara maruz bırakılmış-
tır.

Temennimiz bölgedeki bu zengin kültürel dokunun tespit ve tes-
cillerinin en kısa zamanda yapılarak koruma altına alınmaları ve 
gelecek nesillere ulaştırılmalarının sağlanmasıdır.

Sakarya ve çevresi kültürel dokusu çok zengin olan bölgelerimiz-
den birisidir. Kalan izlerden ve günümüze ulaşabilen örneklerden 
anlaşıldığı kadarıyla bu zengin kültürel dokunun kaynakları M.Ö. 
iki bin yıllarına kadar uzanmaktadır. Antik Dönem Bitinya Bölgesi 
içinde yer alan Sakarya, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan önemli bir 
göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu durum kültürel etkileşimin 
yoğun olarak görülmesine neden olmuştur. Ancak bölgenin bir 
geçiş güzergâhında bulunması ve  birinci derecede deprem ku-
şağı üzerinde olmasından dolayı kültürel dokunun tahribatı çok 
olmuştur.

Ormanları, otlakları, balıklı göl ve nehirleri ile ekonomik yönden 
büyük bir zenginliğe sahip olan bölge toprakları, gerek stratejik 
konumu, gerekse ekonomik potansiyeli nedeni ile daha kuruluş 
döneminde Osmanlı Beyliği’nin dikkatini çekmiş, fetihlerin yö-
neldiği ilk yerlerden biri olmuştur. Bu özelliğinden dolayı Osman-
lılar zamanında, önemini koruyan Sakarya ve çevresi, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan son dönemlerine kadar imar faaliyet-
lerine sahne olduğunu Osmanlı padişahlarına ve devlet adam-
larına ait birçok vakıf kayıtlarından anlaşılmaktadır. Asıl büyük 
gelişmenin XIX. yy. sonlarında görüldüğü bölgede özellikle 1899 
yılında İstanbul-Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında demiryo-
lunun gelmesi ile daha da hızlanmıştır. Bu nedenle günümüze 
ulaşan yapıların büyük bir kısmı XIX. yy. sonlarında yapılmıştır.

Merkez ilçe olan Sakarya’da tarihi doku korunamamıştır. Kent 
merkezinde harap halde günümüze ulaşabilen birkaç çeşme, 
dükkân, ev ve hamam dışında tarihi doku hemen hemen yok 
olmuştur.

İlçe merkezleri içinde tarihi dokusunu en iyi koruyan Taraklı il-
çesidir. Osmanlı şehirciliği ve mimarlık tarihi bakımından cami-
si, hamamı, çarşıları, çeşmesi, hanı ve evleri ile kent ölçeğinde 
veriler sunabilecek Taraklı, il genelinde nitelikli eserlerin daha 
çok yoğunlaştığı bir merkez olarak karşımıza çıkmaktadır. Özel-
likle konut mimarisi bakımından tarihleri XIX. yy. ortalarına kadar 
inen geleneksel evleri ile bir açık hava müzesi görünümündedir.

Günümüze orijinal hali ile çok az yapının ulaştığı Geyve ilçesi ta-
rihi dokusunu koruyamamıştır. Bir kaç ev ve çeşme dışında Os-
manlıdan günümüze ulaşan tek köprü olan II. Bayezid Köprüsü 
mimari ve süsleme özellikleri bakımından klasik Osmanlı köprü 
mimarisi programına uygun özellikler taşımaktadır. 
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