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Öz 

Ölümün değişmeyen tek gerçekliği, insanoğlunu sevdiklerinin hatıralarını yaşatabilmek için ölen 
yakınlarına yapmış oldukları mezarlardır. Bunun için mezarlıklar, geride kalanların sevdiklerinin yanında bir 
nebze de olsa huzur buldukları ziyaretgâhlardır.Küçük menderes havzası’nda Manisa ve İzmir illeri ile ilçeleri 
başta olmak üzere pek çok merkezde Aydınoğulları beyliğine ve Osmanlı dönemine ait mezar taşı günümüze 
ulaşmıştır. Bu mezar taşları sanatsal yönleri dışında yapıldıkları dönemin etnik, sosyal ve dini kimlik yapısını 
belirtmesi açısından da dikkat çekmektedirler. İzmir iline bağlı Tire Merkez Yeni Camii Haziresinde yaptığımız 
araştırmalar sonucunda mezar taşları tespit edilerek kayıt altına alınmış ve incelenmeye tabii tutulmuştur.Kültür 
varlıklarımız arasında önemli bir yere sahip olan mezar taşları çeşitli sebeplerle yerel yönetimlerin yeni iskân 
projeleriyle birlikte yok edilmeye başlanmıştır. Öte yandan halkımızın mezar taşlarına sıradan bir taş muamelesi 
yaparak onları şahsi işlerde kullanması, bu nadide eserlerin yok olma sürecini hızlandırmıştır. Bundan dolayı 
Tire Merkez Yeni Camii Haziresi mezar taşlarındaki duygu düşünce ve estetik bakış açısı ortaya konarak, Türk 
sanatı içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Tire, Mezar Taşı, Camii, Merkez. 

Abstract 

The only unchanging reality of death is the graves mankind have made to their deceased relatives in 
order to keep the memories of their loved ones alive. For this reason, the graveyards are the visiting places where 
the people recall their loved ones.  In many centres of the small Menderes basin, especially in Manisa, İzmir and 
its districts gravestones that belongs to  Aydınoğulları and Ottoman period have reached to the present day.  
Except for their artistic aspects, these gravestones are also noted for their ethnical, social and religious identity in 
the period they were made. As a result of the research we carried out in the Tire Central New Mosque in İzmir 
province, grave stones were identified and recorded and examined. The gravestones, which have an important 
place among our cultural assets, started to be destroyed together with the new resettlement projects of the local 
governments for various reasons.  The fact that people treat to these gravestones as an ordinary stone and use 
them in their personal works has also accelerated the process of extinction of these rare works. Therefore, the 
emotional thoughts and aesthetic point of view in the gravestones of Tire Central New Mosque were revealed 
and tried to determine its place in Turkish art. 

Keywords: Tire, Graveyard Stone, Mosque, Center. 

Giriş 

Tarihin en eski uygarlıklarından günümüze kadar mezarlar, mezar yapıları ve bunlara ait 
kitabeler, toplumların yaşamları ile ilgili en somut, en anlamlı ve en güvenilir belgeleri 
oluşturmaktadır (Tüfekçioglu, 1998: 394).Küçük menderes havzasında Manisa ve İzmir illeri ile 
ilçeleri başta olmak üzere pek çok merkezde Aydınoğulları beyliğine ve Osmanlı dönemine ait mezar 
taşı günümüze ulaşmıştır. Bu mezar taşları sanatsal yönleri dışında yapıldıkları dönemin etnik,  sosyal 
ve dini kimlik yapısını belirtmesi açısından da dikkat çekmektedirler. Tire Merkez Yeni Camii’nin 
haziresinde yer alan Osmanlı Dönemindeki 18,19. ve 20. Yüzyılın ilk çeyreğine ait mezar taşlarının 
işlendiği bu çalışmada, on dört mezar taşı bulunmaktadır.Şâhideler’in işleniş tarzı, süsleme özellikleri 



ve form açısından, Türk sanatının genel gelişim çizgisine paralel uygulamalar olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Tunçel, 1989: 7). 

Kültür varlıklarımız arasında önemli bir yere sahip olan bu mezar taşları çeşitli sebeplerle 
yerel yönetimlerin yeni iskân projeleriyle birlikte yok edilmeye başlanmıştır. Eski mezar taşları 
toplanarak depolara ya da duvar kenarlarına bırakıldığı sürece tarihin izleri birer birer silinecektir. 
Bilinçsizce yapılan bu çalışmalar sonucunda mezar taşları önemlerini yitirmeye başlamıştır. Öte 
yandan halkımızın mezar taşlarına sıradan bir taş muamelesi yaparak onları şahsi işlerde kullanması, 
bu nadide eserlerin yok olma sürecini hızlandırmıştır.  Bundan dolayı Tire Merkez Yeni Camii 
Haziresi mezar taşlarındaki duygu düşünce ve estetik bakış açısı ortaya konarak, Türk sanatı 
içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tire İlçesi 

Ege Bölgesi’nde İzmir iline bağlı ilçelerden biridir. Doğusunda Ödemiş, batısında Selçuk-
Kuşadası, kuzeyinde Bayındır, güneyinde Aydın vardır. Tire’nin eteğine sığındığı Güme Dağı yurt 
coğrafyasında, 38 derece 30 dakika enlemiyle 25 derece 15 dakika boylamı arasında sıralanan Aydın, 
Cevizli Dağları’dır. Tire bu yeşil dağın eteğinden Küçük Menderes Ovası’na doğru yayılır gider 
(Tokloğlu, 1973: 32). 

Güme Dağı’nın eteğinde yedi tepe üzerinde kurulan Tire, gerek sahip olduğu coğrafi özellikler 
gerekse içinde barındırdığı tarihi ve kültürel zenginlik dolayısıyla Ege Bölgesi’nin önemli yerleşim 
yerlerinden biridir. 

Merkez Yeni Camii 

Yeni Cami Tire’nin merkezindeki Kurtuluş Mahallesi’ndedir. XVI. yüzyıl sonlarında Behram 
Kethüda tarafından, Sarı Selim’im hükümdarlığı zamanında yaptırıldığı söylenmektedir (Aslanoğlu, 
1978: 68).Tire’nin tam ortasında Osmanlı mimari tarzının güzelliğini gösteren abidelerimizden biridir. 
1914’te Tire’nin geçirdiği büyük yangında caminin etrafı tamamen yandığı halde bu mabed ortada 
kalmış ve hiçbir zarar görmemiştir (Tokloğlu, 1973: 40-41). 

Cami, kare planlı tek kubbeli olup, üç gözlü son cemaat revakına sahiptir. Son cemaat 
revakının üzeri üç kubbe ile örtülü olup, üst örtü dört sütuna oturmaktadır. Son cemaat yerine bitişik 
batı tarafında minaresi bulunmaktadır. 

Hazire Alanı 

Yeni Camii hazire alanı, caminin doğu tarafında, orta büyüklükte bir bahçede yer almaktadır. 
(Foto.1) İncelediğimiz mezar alanında sağlam vaziyette çok az mezar taşı bulunmuştur. Mezarların 
çoğu, bahçe duvarına dayalı vaziyettedir.(Foto.2) Oturtmalık üzerinde olan ve doğrudan toprağa 
gömülü olan grubun dışında, iki sandukalı mezar yapısı da bulunmaktadır. Mezar taşları otlarla 
kaplanmış ve etrafı temizlenerek araştırma yapılabilmiştir.  Duvara bitişik olanlar ise yapraklarla 
kapanmış ve bu şekilde nemden etkilenerek kitabeler okunamayacak duruma gelmiştir. Kırılan 
taşlardan bir tanesi onarılmış ve diğerleri ise ya başka taşlara dayandırılmış ya da olduğu gibi 
bırakılmıştır (Ebiri, 2016: 42). 

 

 

Aksakalı Hatipzade Osman Efendi’nin Mezar Taşı  

İnceleme Tarihi  : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : H. 1228 / M. 1813 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 



Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No               : 3 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.68 x 0.31 x 0.09 

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

İlahi rahmetin bihadd u ğaye 

Bu merkad sahibin eyle  inaye 

Olan firdevsia’lada makam 

Ede zevk u Safalar binihaye 

Tireli hakimi Aksakalı 

Hatipzâdemerhûm Osman 

Efendi rûhunaFâtiha 

Sene 1228 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Onun rahmeti sınırsızdır. Bu mezar sahibine yardım 
eyle. Onun makamı yüce Firdevs ola, zevki sefası sınırsız olsun. Tireli Hakimi Aksakalı hatipzâde 
merhum Osman Efendi’nin rûhunafâtiha. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde, 
boyun ve serpuşlu bir sarıktan oluşmaktadır. Gövde bölümündeki kitabenin her bir satırı, birbirinden 
cetvellerle dokuz satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. 

Hacı Mehmed Ağa’nın Mezarı 

İnceleme Tarihi   : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi               : H. 1252 / M. 1836 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Celî Ta’lik 

Fotoğraf No              : 4 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.80 x 0.41 x 0.10  

   (Ayak ş.) 1.66 x 0.49 x 0.08  

  (Sanduka)    2.15 x 0.48 x 0.10  

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

Alınmaz kâm dünya var iken çarh-ı sitem ade 



Ne mümkün can-u dıl olsun tek kahrından âzâde 

Şarab-ı lütfuna kim aldanur……………………. 

……..maveradanzıhergamaludeâmâde 

Hele bu fırkat-ı matem cihanı eyledi…… 

………………………………………………………………..? 

Esen bad-ı ecelden düştü yere can engûri 

KılubrıhletMehmed Hacı ağayı üzüm zâde 

Merhûm ve mağfûr leh Hacı Mehmed ağa rûhunaFâtiha 

Sene 1252 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Alelade feleğe sitem varken dünyadan murad alınmaz. 
Gönlün kahrından kurtulması mümkün değildir. Günahlarının bağışlanmasına kim aldanır.Kul günaha 
bulaşarak geride kalır.Bu ayrılık dünyayı yasa boğdu. Esen …..üzümzade Muhammed Hacı Ağa göç 
etti. Onun ( Allah)merhameti için Hacı Mehmet Ağa’nın ruhuna fatiha. 

Genel Özellikleri: Mezar, baş ve ayak şâhidesinden oluşmaktadır.Baş şâhidesi, dikdörtgen 
formlu bir gövde, boyun ve kavuktan oluşmaktadır. Gövde kısmındaki kitabe silmelerle çevrilmiştir ve 
yedinci satır kırık vaziyettedir. Kitabe birbirinden cetvellerle on bir satıra ayrılarak celî ta’lik yazı 
türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. Gövdenin arka yüzünde servi ağacı motifi, sağa mâil 
olarak yer almaktadır. Başlık, gövdeye oranla büyük tutulan kareye yakın formlu sarıklı bir serpuştur. 
Sarığın dilimleri sekiz sıra halinde paralel olarak atılmıştır. Sarığın püskülü, sol üst taraftan doğru gül 
motifli olarak aşağı sarkmaktadır. Başlığın üst kısmı düz, alt tarafı ise yukarı doğru hafif ovaldir. 

 Ayak şâhidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formunda olup, sivri kemerli 
bir tepeliği vardır. Şâhidenin etrafı silmelerle çevrilmiştir. Süslemesinde ise alt kısımda yer alan bir 
masanın üzerinde vazo ve içinde çiçekler yer almıştır. Vazonun her iki yanında şamdanlar 
bulunmaktadır. Tepelik kısmından her iki yana doğru perde motifi ile bezenmiştir. Taşın arka yüzünde 
şâhidenin ortasına içi taralı bir servi ağacı kabartma olarak eklenmiştir. Selvi’nin ucu alışılmışın 
dışında sola mâildir. Selvi’nin iki yanında birer stilize lale motifi yer almaktadır.  

 Sanduka bölümünde ise baş ve ayak Şâhidesinin hemen altında merkezde bir madalyon 
içerisinde yıldız formu ve içinde çiçek motifleri yer almaktadır. Madalyonun her iki yanında servi 
ağacı motifi sağa mâildir. Sanduka’nın yan taraflarında üç madalyon ve aralarında iki tane servi ağacı 
motifi bulunmaktadır. Baştaki ve sondaki madalyonun içerisi merkezde altı köşeli yıldız formu ve 
etrafı çarkıfelek motifi ile bezenmiştir. Ortadaki madalyonda ise merkezde altı yapraklı çiçek motifi ve 
onu tekrarlayan yapraklardan oluşan motiflerle bezenmiştir. 

 

AtsalıHaceAişe Hanım’ın Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi               : H. 25 Şaban 1257/ M . 10 Aralık 1841 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 



Fotoğraf No             : 5 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   2.00 x 0.42 x 0.06   

 

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

 İlahi kıl inayet yerimi dar eyleme 

Köşküme eyle cennet mekânım naz eyleme 

Asitane-i Aliyye de Ayasofya-ı kebir 

Camii-i şerifi imamı Hüseyin efendi’nin 

Halilesi Astalı merhume 

vemağfurehaceAişehanım’ın 

RûhunaFâtiha 

  

Anlamı:O (Allah ) sonsuz yaratıcıdır. Yarab lütuf eyle yerimi dar eyleme. Köşkümü 
cenneteyle, mekanım naz eyleme. Asitane-i Aliyye de Ayasofya-ı kebir Camii-i şerifi imamı Hüseyin 
efendi’nin karısı Astalı, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine kavuşmuş olan Hoca Aişe Hanım’ın ruhuna 
fatiha. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve dilimli bir tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe kıvrımlı silmelerle çevrilmiştir. 
Kitabenin sol tarafındaki dördüncü, beşinci ve altıncı satırların sonu kırık vaziyettedir. Kitabe, 
birbirinden cetvellerle sekiz satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle 
işlenmiştir.Tepeliğin orta bölümünde ince belli bir vazodan çıkış yapan yapraklar yukarı ve iki yandan 
aşağı doğru sarkarak tepeliğe şekil vermektedir. Vazonun iki yanında çiçekler aşağıya sarkmaktadır. 
Tepeliğin her iki yanında “s” kıvrımlı süsleme öğesi bulunmaktadır. 

 

Ali Rıza Bey’in Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H. 1299 / M. 1882 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  :  Mâil Celî Ta’lik 

Fotoğraf No              : 6 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.20 x 0.27 x 0.09  

 

 



Kitabesi                    : 

Hüvel’l-Hayyü la yemût 

Rical-ı devlet-i aliyyeden 

Mertebe-i saniye-i eshabımdan 

Sabık Bayındır Kaymakamı 

Ali Rıza Bey ruh-u 

Rütbesine rızaen ah 

Fâtiha fi 3 saferü’-l hayr 

Sene1299 

Anlamı:O (Allah) ezeli ve ebedi hayat sahibidir.Devlet adamı olup mertebesi rütbelidir. 
Geçici Bayındır Kaymakamı Ali Rıza Bey ruh-u rütbesine, Allah rızası için fatiha. 

 Genel Özellikleri: Şâhide toprağa gömülü vaziyettedir.Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru 
genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde, boyun ve fes ile sonlanmaktadır. Ön yüzündeki kitabenin her 
bir satırı kenarları oval, üst ve alt kısımları düz cetveller arasına alınmıştır. Birbirinden cetvellerle 
sekiz satıra ayrılarak mâil celî ta’lik yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. 

Mehmet Arif Efendi’nin Mezarı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : H. 11 Zi’l-hicce 1300 / M. 13 Ekim 1883 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                   : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 7, 7/A 

Ölçüleri                      :  (Baş Ş.)   1.33 x 0.31 x 0.04 

  (Ayak Ş.) 1.40 x 0.23 x 0.06                                         

 (Kaide)    0.18 x 0.84 x 3.15  

Kitabesi                      : 

Hüve’l- hayyü lâ- yemût 

Genç iken cenneti 

Alâyaetdirıhleti 

vasi’ olsun hakkına 

 Hâk tealâya rahmeti     
 
Tire nâibi kitapçı zade 
 



El Hac Ali Nazif Efendi 

Mahdumu İbradili Mehmet Arif 

Efendi’nin rûhunaFâtiha 

Sene 11 Zi’l-hicce 1300 

Anlamı:O (Allah ) ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Genç iken en ziyade cennete göç etti.  
Hakkına vasi olsun. Allah rahmet eylesin. Tire naibi Kitapçızade el hac Ali Nazif Efendi’nin Oğlu 
İbradiliMehmet Arif Efendi’nin rûhunaFâtiha. 

Genel Özellikleri: Mezarın, baş ve ayak şâhidesi mevcuttur. Tipolojik olarak kapaklı mezar 
şeklindedir. Baş şâhidesi, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde, boyun ve 
sarıklı bir başlıktan oluşmaktadır. Birbirinden cetvellerle on satıra ayrılarak Osmanlı 
Türkçesiyleişlenmiştir.Ayak şâhidesi, dikdörtgen formlu gövde ve sivri kemerli tepelikle 
sonlanmaktadır. İnce bir şerit içerisinde, ortada bir servi ağacı motifiyle tezyin edilmiştir. 

Hatice-i Nazende Hanım’ın Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H. 30 Ramazan 1302 / M. 13 Temmuz 1885 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No              : 8 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.50 x 0.30 x 0.06  

  (Kaide)    2.05 x 0.84 x 0.06  

   (Üstteki mermer taş ) 1.85 x 0.65 x 0.08  

Kitabesi                     : 

Ah mine’l-mevt sene 1302 Nun 30 

Ya ilahi gelmişim divanına rahmet bana 

Meskenim kıl cennetinle yarın bana 

Çün ecel geldi erişti tar u mar etti beni 

Razıyım el-hükmü lillah bu imiş emr-i Huda 

Tire nâibi Muhammed Said Efendi 

Zevcesi merhume Hatice-i  

Nazende hanım rûhiçün 

Fâtiha 



Anlamı: Ah! Ölümdendir. Ya ilahi divanına gelmişim bana rahmet et. Meskenimi cennet kıl. 
Ecel geldi beni tarumar etti. Hüküm Allah’ındır. Tire nâibi Muhammed Said Efendi’nin eşi merhume 
Hatice-i NazendehanımrûhiçünFâtiha. 

Genel Özellikleri: Baş şâhidesi kapaklı mezar taşının uç kısımlarına açılan oyuklara 
yerleştirilmiştir.Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri 
kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Kitabe 
birbirinden cetvellerle dokuz satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle 
işlenmiştir. Tepeliğin orta bölümünde kalp şeklinde bir girland motifi yer almaktadır. Tepeliğin alt 
kısmında her iki yanda üçer yaprak bulunur. Kaidenin üst kısmına mezarı kapatacak büyüklükte 
mermerden yapılmış üç oyuk açılmıştır. Bunlardan her ikisi uç taraflara diğeri ise orta bölüme 
açılmıştır. Mermer taşın sonradan konulduğu sanılmaktadır. 

Hacı Ali Paşa’nın Mezarı 

İnceleme Tarihi         : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H.19 Şevval 1303 / M. 21 Temmuz 1886 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No               : 9, 9/A, 9/B 

Ölçüleri                    : (Baş Ş.)   1.50 x 0.35 x 0.09  

  (Ayak Ş.) 1.48 x 0.36 x 0.09  

 (Sanduka) 1.69 x 0.43 x 0.06  

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Bâkî 

Namzet kenber murat olmaksızın ah nevcivan 

Zairaşaziyedir iş bu refin haktan 

İntisabı sayesinde Hacı Ali Paşaya 

Ilıcaya(?) doğru maangerdune……. Revan 

Eşkiyanın paşaya karşı mürettep muğtasar 

Savlet-i  kelbanesindennevnihâlim verdi can 

Tire Bayındır Ödemiş Hemzeciehl-i kurra 

Cümlesi feryad eder tariğine vah ağlar cihan  

RûhiçünFâtiha fi 19 Şevval 1303 

Anlamı:O(Allah) bâkidir. Delikanlı yavuklusuyla muradına ermedi. Hak tarafından ziyareti 
sevinçlidir. Hacı Ali Paşa sayesinde mâiyyetine girdi. Birlikte arabayla gittiler. Eşkiya’nın Paşaya 
karşı gizli bir amacı vardı. Şiddetli saldırıdan delikanlı can verdi. Tire Bayındır Ödemiş Hemzeciehl-i 
kurra cümlesi feryad eder. Ölümüne cihan ağlar. RûhiçünFâtiha. 

Genel Özellikleri: Mezar, baş ve ayak şâhideli olup sandukayla  çevrelenmiştir.Şâhide, 
aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri kemerli tepelikle 



sonlanmaktadır. Gövde bölümü, kitabeyi çevreleyen bir silme ve tepelikle gövdeyi birbirinden ayıran 
kavisli bir silmeden oluşmaktadır. Kitabe birbirinden cetvellerle on satıra ayrılarak, mâil celî sülüs  ve 
Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik bölümü, kavisli kemerin hemen üstünde yer alan üç dilimli 
bir palmet ve onun üstünden yukarıya doğru çıkan yapraklardan oluşmaktadır. 

 Baş şâhidenin dış yüz, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen düşey dikdörtgen formunda olup 
sivri kemerli bir tepeliği vardır. Şâhidenin alt kısmında ayaklı bir vazo ve içi taralı bir selvi ağacı 
bulunmaktadır. Selvi’nin ucu sağa mâildir. Selviyi iki yönden saran dallar kıvrımlar yaparak tepeye 
kadar çıkmaktadır. Dallar palmet  motifi  ile tezyin edilmiştir. Şâhidenin tepe kısmında ise yedi dilimli 
istiridye motifi vardır. 

Ayak şâhidesi iç yüzü, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen düşey dikdörtgen formunda olup 
sivri kemerli bir tepeliği vardır. Şâhidenin alt kısmında ayaklı bir vazo ve içi taralı bir servi ağacı 
bulunmaktadır. Selvi’nin ucu sağa mâildir. Serviyi iki yönden saran dallar kıvrımlar yaparak tepeye 
kadar çıkmaktadır. Dallar palmet  motifi  ile tezyin edilmiştir. Şâhidenin tepe kısmında ise yedi dilimli 
istiridye motifi göze çarpmaktadır. Baş şâhidenin tekrarı niteliğindedir. 

Fâtımatü’z-Zehrâ Hanım’ın Mezarı 

İnceleme Tarihi         : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi               : H. Ramazan 1321 / M. Aralık 1903 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Celî Sülüs 

Fotoğraf No               : 10 

Ölçüleri                     :  (Baş Ş.)   1.11 x 0.31 x 0.05  

    (Ayak Ş.) 0.42 x 0.34 x 0.06  

  (Kaide)    1.56 x 0.77 x 0.45  

Kitabesi                     : 

Hüve’l-Bâkî 

Vad’-ı halm sebep oldu açıldı ………. 

Bulmadı gitdi………………………….. 

Erdi mevt genç iken kapadım gözüm 

Bırakmadı kuzumu da avuşuma alamadım 

Emlak kâtibi efendi kerimesi 

Fâtümatü’z-zehrâ hanımın rûhuna 

Fâtiha Ramazan sene 1321 

Anlamı: O(Allah) bâkidir. Doğum yapmam sebep oldu ……ölüm erişti gözümü genç iken 
kapadım. Bırakmadı kuzumu da avucuma alamadım. Emlak kâtibi efendi kızı Fâtümatü’z-zehrâ 
hanımın rûhunaFâtiha. 



Genel Özellikleri: Mezarın, baş ve ayak şâhidesi mevcuttur. Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru 
dikdörtgen formlu bir gövde ve sivri kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Tepelik kısmında ortada bir dal 
üzerinden her iki yana doğru aşağı sarkan çiçek motifleri ve altındaki yapraklarla tezyin edilmiştir. 
Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle sekiz satıra ayrılarak celî 
sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Kaide ise tuğla malzemeyle duvar örgüsü 
şeklinde dikdörtgen olarak örülmüştür. Ortadaki açık bölümün üzeri dikdörtgen bir mermerle örtülmüş 
olup sabitlenmemiştir. Ayak şâhidesi, sade görünümlüdür.  

İslimyeli Osman Ağa’nın Mezarı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi              : H. 7 Şevval 1327 / M. 22 Ekim 1909  

                                    R. 8 Teşrini Evvel 1325 / M. 21 Ekim 1909  

Bugünkü Durumu    : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                    : Mermer 

Yazı Türü                  : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 11 

Ölçüleri                     : (Baş Ş.)   1.05 x 0.33 x 0.05  

                                    (Ayak Ş.) 0.97 x 0.33 x 0.08  

 (Kaide)    2.06 x 0.83 x 0.10  

Kitabesi                     : 

Kullu nefsin zaikatü’l-mevt 

Tire redif taburu 

Binbaşısı Osman Nuri 

Efendinin kayınpederi olub 

Misafireten Tirede mukim 

İken irtihal-i dar-ı beka eden 

İslimyeli Osman Ağa’nın 

RûhiçünFâtiha 

Sene 7 Şevval 1327 

Sene 8 Teşrini Evvel 1325 

Anlamı: Her nefis ölümü tadacaktır.1 Tire redif taburu binbaşısı Osman NuriEfendi’nin 
kayınpederi olup misafireten Tire de bulunurken ölen İslimyeli Osman Ağa’nın rûhiçünfâtiha. 

Genel Özellikleri : Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru dikdörtgen formlu bir gövde, boyun ve 
fesle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe silmelerle çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle dokuz 
satıra ayrılarak celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Ayak şâhidesi, aşağıdan 

                                                                 
1 Enbiya suresi 35.ayette yer almaktadır. Bknz. Kur’an-ı Kerim. 



yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formunda olup, sivri kemerli bir tepelikle sonlanmaktadır. 
Şâhidenin etrafı silmelerle çevrilmiştir. Aşağıdan yukarıya doğru kıvrık dal ve yapraklarla orta 
bölümde merkezde büyük motifli bir çiçek ve onun üzerinde de kıvrık dal ve yapraklarla 
sonlanmaktadır.  

 

Tavazlı Emin Çavişi Kerimesi Medine’nin Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi        : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : H.(1) 339 / M.1921 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                   : Mermer 

Yazı Türü                : CelîTa’lik 

Fotoğraf No             : 12 

Ölçüleri                    : (Baş Ş.)   1.00x 0.26 x 0.09  

Kitabesi                    : 

Ah mine’l- mevt 

Mağfiret kıl bendene rabb-i celil 

Gelmişim babına ser-gerdân ve sefil 

Kıl şefaat mücrimim ya Mustafa 

Tavazlı Emin Çavişi 

Kerimesi Medine 

RûhunaFâtiha 

(1) 339 

Anlamı: Ah! Ölümdendir.Bağışla beni yüce yaradan. Kapına perişan ve sefil olarak gelmişim. 
Ya Mustafa günahkâra şefaat kıl. Tavazlı Emin Çavişi kızı Medine RûhunaFâtiha. 

Genel Özellikleri:Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve 
kavisli silmenin üstünde bulunan dilimli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe 
silmelerle çevrilmiştir. Kitabe birbirinden cetvellerle sekiz satıra ayrılarak celî ta’lik yazı türüyle ve 
Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik üst kısmında batılılaşma dönemi kıvrımları ortada üç 
beşibirliğin bulunduğu kolye ve kolyenin uç kısımlarından aşağılara kadar simetrik çiçek dalı motifleri 
yerleştirilmiştir.  

 

İsimsiz Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi      : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : yok 

Bugünkü Durumu  : Dikili vaziyettedir 



Malzeme                 : Mermer 

Yazı Türü                : Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 13 

Ölçüleri                    : (Baş Ş.)   1.00 x 0.46 x 0.08  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî 

Müyesser oldu bana şehadet 

İlahi sen nasib eyle saadet 

Bulamtaki resulünden şefaat 

Merhûm Müftü efendi’nin 

……..si merhume ……… 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Bana şehadet kolay oldu. Yarab  sen saadet nasip eyle 
ki resulümden şefaat bulayım. Merhûm Müftü efendi’nin……..si merhume ……… 

Genel Özellikleri:  Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve sivri kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe iki silmeyle ve iki silme arası 
bordürle çevrilmiştir. İkinci silmenin sağında ve solunda birer çiçek ve iki yapraktan oluşmaktadır. 

 Ön yüzündeki kitabe, birbirinden cetvellerle altı satıra ayrılarak celî sülüs yazı türüyle, ve 
Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik mevcut yüzeyi hemen hemen tamamıyla dolduracak 
büyüklüktedir. Cami tasviri, taş eksenin tam ortasında tek kubbeyle tek kademeli bir cephe 
yerleştirilmiştir. Üstünde âlem bulunan kubbesi, kavisli çizgilerle dilimlere ayrılmış ve bir saçak 
silmesi üstüne oturtulmuştur. Saçak silmesi altındaki yüzeyde, yuvarlak kemerli beş pencere açıklığı 
sıralanır. Pencereler eş büyüklüktedir. Pencere yüzeyi ile saçakları boyunca sağda ve solda yıldızvari 
bir çiçek motifi bulunmaktadır. Motiflerin yanlarında ise birer vazo bulunmaktadır. Kubbenin üst 
kısmında üç sıra halinde geniş kemerli bir kavis yer almaktadır. Bunun üzeri ise rumi ve palmet 
motifleriyle bezenmiştir. 

 İsimsiz Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi    : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : yok 

Bugünkü Durumu   : Dikili vaziyettedir 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                 : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No             : 14 

Ölçüleri                     : (Baş Ş.)   1.08 x 0. 50 x 0.06  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Hallâku’l- Bâkî 

Ah ile zar kılarım gençliğimde bulmadım rahatı 



Derdime derman aradım bir ilacın bulamadım 

Hasreta fani cihanda tul-u ömür sürmedim 

Takdir bu imiş ta ezelden bilmedim 

(başı kırık)……. El-Hâc 

Anlamı: O (Allah) sonsuz yaratıcıdır. Ah çekip inledim gençliğimde rahatı bulamadım. 
Derdime derman aradım bir ilacını bulamadım. Ölümlü dünyada uzun ömür sürmedim. Takdir bu imiş 
ta ezelden bilemedim…..el hac. 

Genel Özellikleri:Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde ve 
sivri kemerli tepelikle sonlanmaktadır. Gövde bölümündeki kitabe, taş kenarlarında uzanan düz çift 
silmeyle çerçevelenerek “c” kıvrımlı üzengiler üzerindeki bir yuvarlak kemer kavsi ile de üstten 
kuşatılmıştır. Kitabe birbirinden cetvellerle beş satıra ayrılarak mâil celî sülüs yazı türüyle ve Osmanlı 
Türkçesiyle işlenmiştir. 

 Tepelik mevcut yüzeyi hemen hemen tamamıyla dolduracak büyüklüktedir. Cami tasviri, taş 
eksenin tam ortasından tek kubbeyle üç kademeli bir cepheye yerleştirilmiştir. Üstünde âlem bulunan 
kubbesi, kavisli çizgilerle dilimlere ayrılmış ve bir saçak silmesi üstüne oturtulmuştur. Saçak silmesi 
altındaki yüzeylerden en alttaki cephe ortasında yuvarlak kemerli, çift kanat halinde ayrılan bir kapı 
açıklığı ve bunun iki yanında da kare görünüşlü birer pencere bulunmaktadır. Pencere açıklıkları 
çizgilerle karelere ayrılarak şebekelerle gösterilmiştir. Ortadaki ve üstteki açıklık tam ortada yer alır. 
Üçüncü yüzeydeki pencere açıklığı baklava dilimi görünüşünde şebekeli olarak belirtilmiştir. İkinci 
yüzeydeki üç çizgiyle konturlanan kapı, yuvarlak kemerlidir.  Şâhide toprağa gömülü ve kırık olup alt 
sıralar okunamamaktadır. 

İsmail Efendi Kerimesi Aişe’nin Mezar Taşı  

İnceleme Tarihi          : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi    : Yok 

Bugünkü Durumu     : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme    : Mermer 

Yazı Türü                   : Mâil Celî Sülüs 

Fotoğraf No            : 15 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   0.95 x 0.38 x 0.09  

Kitabesi                     : 

Hüve’lHayyü Lâ İlâhe İllâ Hû 

Kim ederse mezaristana ziyaret hem dua  

İde mahşerde şefaat Aişe-i Kübra 

Yeni Camii münevver müderrisi  İsmail efendi 

Kerimesi merhûme ve mağfûrlehaAişe 

…………rızaenlillahi’-l el-Fâtiha 

……….Ğurre 



Anlamı: O (Allah) hayy’dır ve kendisinden başka ilah yoktur. Kim mezarlıkları ziyaret eder 
ve dua ederse mahşerde Aişe-i Kübra şefaat eder. Yeni Camii münevver müderrisi  İsmail efendi kızı 
merhamet ve mağfiret için Aişe…………Allah rızası için el-Fâtiha. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve üç dilimli kemerli bir tepelikle sonlanmaktadır. Basık kavisli bir silme ile tepelikten ayrılan gövde 
kısmında, kitabe silmeler ile çevrilmiştir. Birbirinden cetvellerle yedi satıra ayrılarak mâil celî sülüs 
yazı türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir. 

 Tepelik kısmında, tepeliği gövdeden ayıran basık kavisli silme ile birleşen yuvarlak kemer 
biçimli cetvelin içinde madalyon görünümlü geometrik bir şekil yer almaktadır. Üst tarafta sekiz 
dilimli istiridye veya damla motifi, yuvarlak kemerli bir cetvel içerisinde yer almaktadır.   

 

Helvacızade Hacı Hafız’ın Mezar Taşı 

İnceleme Tarihi       : 2 Haziran 2014 

Vefat Tarihi             : yok 

Bugünkü Durumu   : Hazire’nin doğu duvarındadır 

Malzeme                  : Mermer 

Yazı Türü                  : Mâil Celî Ta’lik 

Fotoğraf No             : 16 

Ölçüleri                      : (Baş Ş.)   1.40 x 0.36 x 0.09  

Kitabesi                    : 

Hüve’l-Bâki 

……Helvacızade Hacı Hafız hayıf ola 

Genç iken azmı beka kıldı Hatice Molla nam  

Doğdu bir ferzend-i bi’-ruh vad’ edince hamlinı 

Görmeden dünyayı ömrü vahkimbuldi hitam 

Bildi yoktur …….Dehrın vefası eyledi 

Rahmi maderde hemanazm-ı reh-i daru’s-selam 

Ateşe hasretle Suzan eyleyubencâm-ı kâr 

Piruetdi maderin gerdûn-i dün geç nizam 

Ayrılupnevbadeinevreste senden akıbet 

Nev Nihal kametin büktü felek mament lam 

Rütbe-i ……… şehadetle ser efrazeyleyup 

Avf ede cürm ve günahın Hazreti Rabbu’l- Enam 

başı kırık) Hilmi evvelde dağ olsa nola 



(başı kırık) …yi makam 

Anlamı: O (Allah) Bâkidir…..Helvacızade Hacı Hafız üzüldü. Hatice Molla genç iken öldü. 
Doğum yaptı bir erkek çocuğuna. Görmeden dünyadan göçtü………Anne rahminde cennet yoluna 
niyetliydi. İşin neticesinde hasretle yandı. Alçak felek genç ayrılışı bizi yaşlandırdı…….Yaratılmış 
bütün canlıların Rabbi günahlarını affetsin………………….. 

Genel Özellikleri: Şâhide, aşağıdan yukarıya doğru genişleyen dikdörtgen formlu bir gövde 
ve tepelikle sonlanmaktadır. Gövde kalın silmelerle yukarıya doğru kavis oluşturmuştur. Gövde 
bölümündeki kitabenin her bir satırı birbirinden cetvellerle on beş satıra ayrılarak mâil celî ta’lik yazı 
türüyle ve Osmanlı Türkçesiyle işlenmiştir.Tepelik bölümünde kavisli silmenin üstünde beş yapraklı 
bir çiçek motifinin her iki yanından uç kısma doğru kıvrık dallı yaprakları tomurcuklanmış çiçekler 
bulunmaktadır. Tepeliğin uç kısmı kırık vaziyettedir. Tepeliğin merkezinde Osmanlı tuğrası yer 
almaktadır. 

Türk İslam döneminde özellikle mezar anıtları ve türbeleriyle başlayan daha sonra Osmanlı 
döneminde mezar taşlarıyla devam eden bir kültürün izleri Tire merkezde de görülmektedir. Bu yörede 
Osmanlı dönemine ait bir mezar yapısı yoğun olarak mevcuttur. Merkez Yeni Cami Haziresinde 
incelenen on dört mezar taşında gruplandırma yapılmıştır.Bunlardan yedi mezar taşı erkeklere (Foto.3, 
4, 6, 7, 9, 11, 16), beş mezar taşı kadınlara (Foto.5 ,8, 10 ,12 ,15) ait olup iki mezar taşı ise isimsizdir 
(Foto.13,14).Mezarların çoğu baş ve ayak şahidesinden oluşmaktadır. İki mezar yapısı da sandukalıdır. 
Okunamayacak düzeyde olan birçok taş da hazirenin doğu duvarına dayalı vaziyettedir 
(Foto.2).Hazirede yer alan mezar taşlarında sadece mermer malzeme kullanılmıştır ve taşlarının tümü 
kabartma görünümlüdür. 

İslam âleminde çok geniş bir sahaya yayılmış olan ve çok değişik örnekleri bulunan 
Anadolu’da da her bölgede her devirde rastlandığı bilinen sandukaların(Karamağaralı, 1992: 2)’da 
örnekleri Yeni Camii hazire alanında bulunmaktadır (Foto.4-9). Yazı türleri içinde en çok tercih 
edilenlerin Celi Sülüs ve Celi Ta'lik olduğu görülmektedir ( Özkurt ve Tüfekçioğlu: 2009, 
277).Kitabelerde ağırlıklı olarak Celî Sülüs (Foto.3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15) olmak üzere, 
Ta’lik(Foto.4, 6, 12, 16)yazı türü kullanılmıştır. 

Taşlarda yer alan başlık ve tepelikler incelendiğinde, erkeklere ait mezar taşlarında kullanılan 
başlıkları çoğu sarıklı serpuş ve kavuktur (Foto.3, 4, 7). Sadece üç başlık türü festir (Foto.6, 11)). 
Kadınlara ait mezar taşlarında ise en çok kullanılan başlığın bitkisel ve sivri kemer (Foto.5, 8, 10) 
şeklinde olduğu görülmektedir. Batı Anadolu yöresinde sık rastlanan mimari süslemeli mezar taşlarına 
ait örnekler de (Biçici, 2004: 766), olduğu gibi bu hazire de ( Foto.13, 14) rastlamak mümkündür. 

Ayrıca Batı Anadolu yöresine has bir özellik olarak kadın mezar taşlarının tepelik kısmında 
cami, türbe ve ev gibi mimari unsurlara da ayak taşlarında ise genellikle servi (Foto 9, 11) ve asma 
motiflerine yer verilmiştir. Tire merkez mezar taşları, yöredeki mezar taşları tipolojisi ile benzerlik 
göstermektedir (Yılmaz, 2013: 380).Süslemelerde ise; Bitkisel süslemeler ( Foto.9, 11) de servi, dal, 
kıvrık dal, yaprak, çeşitli bitki ve çiçekler yer alır. Stilize kompozisyonlarda rumiler kıvrık dallarla 
birlikte hareketlilik sağlarken, palmetler aradaki boşlukları dolgulayan durgun motif niteliği 
taşımaktadır (Baş, 2013: 416). Geometrik süslemelerde ışın motifleri (Foto.15) ve stilize edilmiş yıldız 
motifleri kullanılmıştır. Süslemeler kullanıldıkları yere göre; kavuk ve sarık gibi başlık türlerinde daha 
çok çiçek motifleri(Foto.4) bulunurken, sivri kemerli başlıklarda bitkisel motifler yoğundur (Foto.5, 8, 
9, 10). Çoğunlukla ayak taşlarında servi motifi ( Foto.9), yer alır. 

Sonuç 

Tire Merkez Yeni Camii’nin haziresinde bulunan mezar taşları kendi dönemlerinin tüm 
özelliklerini olduğu gibi bu güne yansıtması, Osmanlı Döneminin hayat anlayışını sergilenmesi bu 
taşları bir sanat eserine dönüştürmesi açısından önemlidir.   

Tire merkez yeni camii haziresi mezar taşları gerek kullanılan malzeme gerekse kullanılan 
form, süsleme ve yazı açısından önemli bir fark göstermeksizin Osmanlı döneminde görülen mezar 



taşlarıyla benzerlik içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Tire mezar taşları bütünüyle o 
günkü Batı Anadolu’nun özelliklerini bugüne taşıması açısından da önem arz etmektedir. Amacımız, 
kültür tarihimiz açısından yadsınamaz bir öneme sahip olan ve her biri belge niteliği taşıyan mezar 
taşlarının sıradan olmadıklarını göstermek ve mezar taşı konusuna ilgili olan kişilerin nazarında da 
aynı olumlu etkiyi oluşturmaktır 
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Fotoğraf 1: Merkez yeni cami haziresi genel görünüşü. (G. Ebiri’den) 

 

Fotoğraf 2: Merkez yeni camide duvara yaslanan şâhideler 

 



 

Fotoğraf 3: Aksakalı hatipzade Osman Efendi’nin baş şâhidesi 

       

Fotoğraf 4: Hacı Mehmet Ağa’nın mezar taşının baş ve ayak şâhidesi 
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Fotoğraf 8:  Hatice-i Nazende Hanım’ın baş şâhidesi                 Fotoğraf 9: Hacı Ali Paşa’nın baş  
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Fotoğraf 9/A: Hacı Ali Paşa’nın                     Fotoğraf 9/B: Hacı Ali Paşa’nın  
başşâhidesi dış yüzü         ayak şâhidesi iç yüzü 

 



 

Fotoğraf 10: Fâtımatü’z-zehrâhanım’ın baş şâhidesi 

            

Fotoğraf 11: İslimyeli Osman Ağa’nın baş ve ayak şâhidesi 



 

Fotoğraf 12: Tavazlı Emin Çavişi Kerimesi Medine’nin baş şâhidesi 

            

Fotoğraf 13: İsimsiz mezar taşı   Fotoğraf 14: İsimsiz mezar taşı 



 

Fotoğraf 15. İsmail Efendi Kerimesi Aişe’ninbaş şâhidesi 

 

Fotoğraf 16. HelvacızadeHacı Hafız’ın baş şâhidesi 

 


