
nı yayımiayan Ubicini'ye göre Erzurum 
eyaletinin toplam nüfusu 1 00.000 civa
rında idi. Tanzimat'ın uygulanması sıra
sında yapılan ve sadece erkek nüfusun 
yazıldığı 1847 sayımına göre Erzurum 
sancağına bağlı on kazada (Erzurum, Bay
burt, Tercan, Şiran, Erzincan, Pasin-i Ulya, 
İspir, Kiğı, Tortum ve Pasin-i Süfla/ Mecin
kerd) 78.447 müslümana karşılık 27.182 
gayri müslimin yaşadığı tesbit edildi. Er
zurum merkez kazası ise elli üç mahal
le ve 156 köyden oluşuyor, mahalleler
den yirmi sekizinde gayri müslimler, yir
mi beşinde müslümanlar, köylerin de 
1 05'inde müslümanlar, elli birinde gay
ri müslimler oturuyor ve 18.458'i müs
lüman. 7848'i gayri müslim olmak üze
re toplam 26.306 erkek nüfus bulunu
yordu (Küçük, TED, sy. 7-8, s. 192-221) 

Vilayet kanununun uygulanmasından 
sonra Sarkikarahisar hariç diğer yedi 
sancağın toplam erkek nüfusu 450.000 
civarında olup bunun 330.000'i müslü
man, 120.000 kadarı da gayri müslim
di. Erzurum merkez kazasının ve ona 
bağlı 1 58 köyün toplam erkek nüfusu 
ise 20.386'sı müslüman ve 1 0.030'u gay
ri müslim olmak üzere 30.416 idi (Erzu· 

rum Vilayeti Salnamesi 112881. s. 147-152). 
V. Cuinet'in verdiği bilgilere göre Erzu
rum vilayetinin 1890'1arda toplam nü
fusu 645.602 kadardı (500 .782 'si müs
lüman, 134.967'si Ermeni, 3747'si diğer 
gayri müslimler, 6206 's ı yabancı). Köyle
riyle birlikte Erzurum merkez kazasının 
nüfusu da 87.619 idi (60.097'si müslü
man, 24.946'sı Ermeni, 538'i diğer gay
ri müslimler ve 2038'i yabancı). Kiimı1-
sü'l-a'lam'a göre ise Erzurum vilayeti
nin toplam nüfusu 464.129'u müslüman, 
109.835'i Ermeni ve geri kalanları da 
diğer gayri müslimler ve yabancılar ol
mak üzere 581.753'tü. 

Erzurum eyaletinde 1287'den (1870) 
itibaren 1318'e (1900) kadar on beş Sal
name yayımianmış ve ayrıca Anadolu'da 
ilk çıkan gazete de burada neşredilmiş
tir. 1283'te (1866) çıkan Envar-ı Şar
kiyye adlı bu gazete haftalık olup daha 
sonra bir yüzü Osmanlıca, diğer yüzü Er
menice olarak yayımlanmış, Cumhuriyet 
döneminde de Erzurum adını almıştır. 
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M CEvDET KuçuK 

D MiMARİ. Evler. Erzurum'un sert ik
limi geleneksel ev mimarisini etkilemiş
tir. Kalın taş duvarlara sahip olan tarihi 
evler ahşap tavan ve toprak dam ile ör
tülüdür. Genellikle çift katlı planlanmış
lardır; ancak fakir halkın yaşadığı tek 
katlı basit evlere de rastlanmaktadır. Ço
ğunun kapalı birer avlusu vardır ve esas 
yaşama mekanı olarak planlanan zemin 
katta ahır. tandır evi (mutfak), merek (sa
man deposu) gibi mekanlar bu avluya 
açılır. Tandır evi genellikle, "kırlangıç ör
tü" adıyla anılan bindirme ahşap hatıl
larla oluşturulmuş kubbeyi (sahte kub
be) andırır bir örtü ile (tüteklik) örtülü
dür. Bu mekan yemek pişirme dışında 
yemek yeme. dinlenme, yatma. erzak 
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depolama gibi amaçlarla da kullanılmak
tadır. Pek çok evin zemin katında bir 
de ahır mevcuttur. Selamlığı ayrı bir bi
rim şeklinde planlanmamış olan evler
de baş oda (misafir odası) ve haremlik 
zemin katta yer almaktadır ; üst katta 
sofa, gusülhane, odalar ve yüklükler bu
lunur. Selamlıklardaki baş odalarla di
ğer odalar cepheye nazaran dışa taşkın 
yapılmışlardır. Erzurum evlerinin en es
kisi XVIII. yüzyılın ilk yarısına tarihlen
mektedir (Z ırnı kl ı Vehbi Bey Evi ı I 7391 
gibi) XVIII. yüzyılda inşa edildiği bilinen 
beş kadar eve karşılık otuz kadar evin 
XIX. yüzyıla tarihlendiği görülmektedir 
(Cevad Dursunoğlu Evi ıı8241. Narman l ı

oğl u Evi ı 18271, Alemdarlar 'ı n Evi ıı 887 1 

gibi) . XX. yüzyılın ilk çeyreğine tarihle
nen nitelikli ev sayısı ise altı yedi kadar
dır (Rıza Avc ı Evi ıı 90 ı 1. Nu s ret Gedik Evi 
ıı 9 I 3 1 gibi). 

Savunma Amaçlı Yapılar. Erzurum'da 
savunmaya yönelik yapılar özellikle dik
kat çeker. Şehir surlarının büyük ölçüde 
ortadan kalkmış olmasına rağmen Ro
ma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönem
lerinin izlerini taşıyan içkale ile XX. yüz
yılda önemli bir onarım geçirmiş olan 
içindeki Tepsi Minare veya Saat Kulesi 
denilen gözetierne kulesi sağlam du
rumdadır. Saltuklu dönemine tarihlenen 
kulenin kaidesi taş, gövdesi tuğla ile 
örülmüştür. Erzurum'un çevresindeki 
stratejik noktalarda yer alan tabyaların 
sayısı yirmiyi aşar. İlk tabyaların hangi 
tarihte inşa edildiği bilinmemekle bir
likte yapımiarına XIX. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren hız verildiği görülmek
tedir. Büyük ve Küçük Kiremitlik, Ahali , 
Meddiye ve Aziziye tabyalan 1877'den 
önce, şehrin kuzey, güney ve doğusun
da bulunan diğer tabyalar ise daha son
ra yapılmıştır. 

Cami ve Mescidler. Kale Mescidi İçka
le'de Tepsi Minare 'nin doğusundadır. 

Güney duvarı ile surlara yaslanan mes
eldin Saltuklular devrinde (XII . yüzy ıl) ya
pılmış olduğu tahmin edilmektedir (bk. 
KALE MESCioi) . Ulucami Tebrizkapı sem
tinde Çifte Minareli Medrese'nin yanın
dadır. Bugün kayıp olan kitabesine gö
re S7S (1179-80) yılında Ebü'l-Feth Me
lik Muhammed tarafından inşa ettirilmiş
t ir (bk. ULUCAMi) Lala Mustafa Paşa Ca
mii Cumhuriyet caddesi üzerindedir ; il 
merkezindeki Osmanlı camilerinin en 
önemlisi olup Mimar Sinan ' ın inşa ettiği 

eserler arasında adı geçer. Mihrap kav
sarasının üst kısmına yerleştirilmiş üç 
satırlık Arapça kitabesine göre Kanünl 
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Sultan Süleyman devrinde Lala Musta
fa Paşa tarafından 970 ( 1562) yılında 

yaptırılmıştır (bk. lAlA MUSTAFA PAŞA 
CAMii) Murad Paşa Camii'nin, altı sü
tun üzerine oturan beş kubbe ile örtülü 
bir son cemaat yeri vardır. Giriş kapısı

nın üst kısmında üç satı rlık inşa kitabe
si yer alır . Harim köşelerde tromplarla 
geçilen bir kubbe ile örtülüdür ve bir 
mukarnas şeridi kubbe kasnağını süs
lemektedir. Caminin minaresi yoktur ; 
bitişiğindeki Ahmediye Medresesi Mes
cidi 'nin minaresinden faydalanılabilece
ği düşünülmüş olsa gerektir. Kitabesi
ne göre ll. Selim zamanında Kuyucu Mu
rad Paşa tarafından 981 (1573-74) yılın
da inşa ettirilmiştir. Gürcükapı Camii, 
şehrin aynı adla anılan semtinde küçük 
bir meydanın kenarında yer alan düzgün 
kesme taş bir binadır; minaresi tuğla
dandır. Şehrin Osmanlı devrine tarih
lenen bütün tek kubbeli camileri gibi 
(Lala Paşa Cami i hariç) tromplar üzerine 
oturan bir ku b be ile, son cemaat yeri ise 
eş büyüklükte üç kubbe ile örtülüdür. 
Arşiv kayıtlarından caminin 1017 ( 1608) 
yılında yapıldığı öğrenilmekte. taçkapı 

üzerindeki kitabeden de 1276'da (1859) 
köklü bir onarım geçirdiği anlaşılmak
tadır. Boyahane Camii aynı adla anıl<m 
mahallede ve Boyahane Hamarnı'nın bi
tişiğindedir. içine. kuzeydoğu köşesinde 
bulunan tek kubbeli küçük bir mekan
dan girilir. Alışılmamış bu durum, mih
rap nişi içindeki kitabede açıklandığı üze
re. 1030 ( 1620-21 ) yılında İlyas Ağa adın
da bir zat tarafından hamamın bir kıs

mının kapatılarak camiye dönüştürül

müş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Düzgün kesme taşlarla yapılan mihra
bın mukarnaslı bir kavsarası vardır . . Kı
sa tuğla minarenin külahı altında ve şe
refe mukarnaslarında yeşil sırlı tuğla 

sıraları görülür; caminin kubbesi de tuğ
ladandır. Caferiye Camii Tebrizkapı'ya 

Erzurum Ulucamii 'nin mlhrap cephesi 

Lala Mustafa Pasa Camii • Erzurum 

doğru giderken Cumhuriyet caddesinin 
solundadır. Son cemaat yeri dört yuvar
lak sütunun desteklediği balıksırtı bir 
çatı ile örtülüdür. Tek kubbeli olan ca
minin minare ve köşeleri düzgün kes
me taşlarla, diğer kısımları kırma taşla 
inşa edilmiştir. Kubbe kasnağına geçiş 
tromplar aracılığı ile sağlanmıştır. Mih
rap taştandır ve mukarnaslı bir kavsa
rası vardır. Vakfiye kitabesi harimin ku
zey duvarı üzerindedir. Taçkapı üzerin
deki inşa kitabesine göre cami 1 OSS 
( 1645) yılında Ebübekir oğlu Hacı Cafer 
tarafından yaptırılmıştır. Kurşunlu Ca
mi Feyzullah mahallesinde olduğu için 
Feyziye Camii adıyla da anılır; yanında

ki medrese gibi düzgün kesme taşlarla 
inşa edilmiştir. Cami harimini tromplar 
üzerine oturan bir kubbe, son cemaat 
yerini ise silindirik dört taş sütunun des
teklediği sivri kemerli üç tonoz parçası 
örtmektedir. Kadınlar mahfilini altı adet 
ahşap destek taşır. Mihrap kavsarası 

mukarnaslıdır. Cami, ahşap kapı kana
dındaki bir sürgü üzerine kazınmış ki
tabeye göre 1112 ( 1700 -1 701 ) yılında 
Erzurumlu Şeyhülislam Seyyid Feyzul
lah Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. 
Pervizoğlu Camii Caferzade mahallesin
dedir. Son cemaat yerinin üç küçük kub
besini dört yuvarlak sütun taşımakta
dır; harim, geçişi tromplarla sağlanan 
bir kubbe ile örtülüdür. Mihrap sadedir. 
Minare gövdesi mukarnaslı şerefeye ka
dar düzgün kesme taşlarla, kalan kısım 
ise tuğla ile inşa edilmiştir. Kitabesi yok
tur; vakfiyesine göre yanındaki medre
se ile birlikte 1128 ( 1716) yılında Pervi
zoğlu Hacı Mehmed tarafından yaptırıl
mıştır. Derviş Ağa Camii. Taşmağazalar 
caddesinin alt ucundan Eskibadpaza
rı ' na çıkan .yol üzerindedir. Kuzey cep
hesi ve köşeleri düzgün kesme taş, di
ğer duvarları kırma taştandır. Son ce-
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maat yeri dört sütun tarafından taşı
nan üç küçük kubbe ile örtülüdür; hari
min kubbesine geçiş tromplarla sağlan 

mıştır. Kadınlar mahfi li sekiz ahşap des
teğe oturmaktadır. Minarenin kürsüsü 
kesme taştan , gövdesi tuğladandır. Taç
kapı üzerindeki Türkçe onarım kitabe
si 1261 (1 845) tarihlidir. Camiyi 1130 
( 171 7 -18) yı lında yaptırdığı bilinen Hacı 
Derviş Ağa 1149'da (1736) vefat etmiş 
ve caminin avlusuna defnedilmiştir . Güm
rük Camii Kongre Meydanı'ndan Mahal
lebaşı'na giden yol üzerindedir. Dış du
varlarının tamamı kesme taşlarla kap
lanmıştır. Taçkapı üzerinde dört satırlık 
Türkçe bir kitabe vardır. Kuzeybatı kö
şesine yerleştirilmiş olan minarenin kes
me taşlarla inşa edilmiş kürsüsü halen 
ayaktadır: tuğla gövdesi ise yıkılmıştır. 
Harim geçişin tromplarla sağlandığı bir 
kubbe. son cemaat yeri mukarnas baş
lıklı dört silindirik sütun üzerine oturan 
üç kubbe il~ örtülüdür. Altı adet ahşap 
destek üzerine oturan kadınlar mahfili 
harimin kuzey duvarına yaslanmakta
dır. Taçkapı üzerindeki 1130 ( 171 7 -18) 
tarihli kitabeye göre caminin banisi. Der
viş Ağa Camii 'ni de yaptırmış olan Hacı 
Bektaş oğlu Derviş Hacı İbrahim'dir. Ba
kırcı Camii, Taşhan önünden Pelit Mey
danı'na inen yol üzerindedir. Son cema
at yeri. başlıkları mukarnaslı dört silin
dirik _sütunun taşıdığı üç kubbe ile, ha
rim geçişi tromplarla sağlanmış bir kub
be il~ örtülüdür. Taçkap ı üzerinde altı 

satırlık Türkçe tarih kitabesi yer almak
tadır. Mihrap nişinin mukarnaslı bir kav
sarası vardır. Altı destek üzerine oturan 
mahfi! ahşaptır. Taçkapının üst kısmın
daki kitabesine göre cami 1133 ( 1720-
21 ) yılında Bakırcı Mustafa Ağa tarafın
dan yaptırılmıştır. Narmanlı Camii Teb
rizkapı semtinde Çifte Minareli Medre
se· nin yol aşırı doğusundadır. Yapının 

tamamı değişik tonlarda külrengi taş
larla kaplanmıştır. Taçkapı üzerinde dört 
satırlık Türkçe bir tarih kitabesi vardır . 

Son cemaat yeri altı taş sütun üzerine 
oturtulmuş beş kubbe, harim ise geçi
şin tromplarla sağlandığı yüksek bir kub
be ile örtülüdür. Taş mihrabın mukar
naslı bir kavsarası vardır. Sekiz destek 
üzerine oturan mahfi! ahşaptır. Taçkapı 
üzerindeki kitabesine göre cami 1151 
( 1738-39) yılında Narmanlı Hacı Yusuf 
tarafından inşa ettirilmiştir. İbrahim Pa
şa Camii, Hükümet Meydanı'nda eski vi
layet binası ile Taşambarlar arasındadır. 
Dış duvarlarının tamamı düzgün kesme 
taşlarla kaplanmıştır. Son cemaat yerini 
örten üç kubbe, dört adet silindirik taş 
sütun üzerine oturmaktadır; sütun baş
lıkları mukarnaslıdır. Taçkapı nişinin kö
şelerinde süslü başlıklara sahip birer sü
tunçe vardır. Giriş aralığının üst kısmı
na. iki bölüm halinde düzenlenmiş beş 
satırlık inşa kitabesi yerleştirilmiştir. Ca
mi harimi sekizgen kasnak üzerine otu
ran bir kubbe ile örtülüdür. Ahşap mah
fi! sekiz destek tarafından taşınmakta
dır. Taçkapı giriş aralığının üst kısmın
daki 1161 ( 1748) tarihli kitabeye göre 
caminin banisi İbrahim Edhem Paşa'dır. 
Şeyhler Camii aynı adla anılan mahalle
de Şeyhler Medresesi 'nin karşısındadır. 
Duvarları içten ve dıştan düzgün kesme 
taşlarla kaplanmıştır. Son cemaat yeri 
dört silindirik taş sütuna oturan üç kub
be ile örtülüdür. Minare yapının kuzey
batı köşesine yerleştiri l miştir. Harimi ör
ten kubbe tromplar üzerine oturmak
tadır. İçeride duvarlar 3 m. yüksekliğe 
kadar sıvasız ve badanasızdır. 1150-1180 
( 1737 -1 766) tarihleri arasında yapıldığı 
sanılan caminin inşa kitabesi yoktur. Mi
nare kürsüsünün üst kısmına yerleşti
rilmiş güneş saatinin yanındaki kitabe
den. minarenin Fehim adında bir usta 
tarafından 1185 ( 1771 -72) yılında inşa 

edildiği öğrenilmektedi r. Cennetzade Ca
mii. Aşağı Yoncalık mahallesinde Taşam
barlar ' ın güneyinden geçen yol üzerin
dedir. Yapının kuzey cephesi düzgün kes
me taş ve diğer duvarları kırma taş olup 
kuzeybatı köşesinde yükselen minaresi 
tuğladandır. Son cemaat yeri dört sü
tunun taşıdığı üç küçük kubbe ile örtü
lüdür. Harim kubbesinin üzerinde se
kizgen piramit şeklinde bir çatı bulun
maktadır. Taçkapı üzerindeki kitabe ye
ri bugün boş olan cami, vakıf kayıtla
rına göre 1200 ( 1785 -86) yılında İsmail 
Efendi adında bir kişi tarafından yaptı
rılmıştır. 
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Şehirde bunlardan başka otuz kadar 
cami varsa da harimieri ve son cemaat 
yerleri birer ahşap tavanla örtülü olan 
bu yapıların hemen hiçbirinin mimari 
değeri yoktur. Bu camiierin belli baş lıla

rı şunlardır : Ayaz Paşa Camii 1966/ ı 558-

59), Gürcü Mehmed Paşa Camii 1 ı 058/ 
ı648). Kemhan Camii 1 ı 064 / ı 653-54 ). Ye
ğen Ağa Camii 1 ı 072/ ı 66 ı -62), Kasım Pa
şa Camii 1 ı 078/ ı 667-68). Mehdi Efendi 
Camii 1 ı 2 ı 0/ ı 795-96) 

Medreseler. Erzurum · daki medreseie
rin en tanınmışı ve görkemlisi. Tebriz
kapı semtinde Ulucami 'nin güneydoğu
sunda yer alan Çifte Minareli Medrese'
dir. Dört eyvanlı. açık aviulu medreseler 
grubuna dahil olan iki katlı yapının XIII. 
yüzyılın sonlarında inşa edildiği sanılmak

tadır (bk. ÇİITE MİNARELİ MEDRESE) . Ya
kutiye Medresesi Cumhuriyet caddesi 
üzerindedir. Kitabesinden. 71 O ( 131 O) 
yılında Sultan Olcaytu zamanında Hoca 
Cemaleddin Yakut tarafından ya ptınldı 

ğı öğrenilmektedir (bk. YAKUTiYE MED

RESESİl Ahmediye Medresesi Erzincan
kapı semtinde Murad Paşa Camii'nin he
men doğusundadır. Kuzey cephe duva
rında görülen mihrap eskiden bitişiğin
de bir cami olduğunu açıkça göstermek
tedir ; halen mevcut minare 1940'1ara 
aittir. Kapalı aviulu medreseler grubu
na giren yapı nın avlusu bir manastır to
nozu ile örtülüdür. Dikdörtgen planlı av
lunun her kenarında ikişer hücre yer al
maktadır. Avluya açılan iki eyvanın kö
şelerine yerleştirilmiş sütunçelerin bitki
sel süslemeleri Yakutiye Medresesi'nde
kilere benzemektedir. Giriş kapısı üzerin
deki kitabeye göre medrese 714 (1314) 
yılında Ahmed b. Ali b. Yusuf tarafından 
inşa ettirilmiştir. 

Erzurum şehir merkezinde. Osmanlı 
öncesi döneme ait olanlar dışında mima
ri kıymeti bulunan medrese yok gibidir. 
Tarihi birer hatıra niteliğiyle korunması 

Yakutiye Medresesi - Erzurum 
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gereken bu yapıların belli başlıları şun
lardır: Kurşunlu Medrese. Aynı adı taşı
yan caminin bitişiğindedir. Feyziye Med
resesi adıyla da anılır. Halen mevcut on 
üç hücresi vardır. Güneydoğu köşesine 

rastlayan düzensiz üç hücre muhteme
len onarım görmüştür. Doğu duvarına 
paralel uzanan sekiz hücre kuzey- güney 
yönlü beşik tonozlarla örtülüdür. Her 
hücrenin batıya açılan birer kapısı ve iki
şer penceresi vardır. Medrese. bitişiğİn
deki cami ile birlikte 1112 (1700-1701) 
yılında yapılmıştır. Pervizoğlu Medrese
si. Pervizoğlu Camii'ne bitişiktir. Bugün 
sadece güneyindeki iki hücre ile güney
doğu köşesindeki tek hücre ayaktadır. 
Güneydeki iki hücre doğu- batı yönünde 
uzanan beşik tonozlarla, köşedeki hücre 
ise kuzey- güney yönlü bir beşi k tonazla 
örtülüdür; kuzey- güney doÇjrultusunda 
bulunan diğer hücreler haraptır. Med
rese Pervizoğlu Camii gibi 1128 ( 1716) 
yılında inşa edilmiştir. Şeyhler Medre
sesi. Şeyhler mahallesinde aynı adlı ca
minin yakınında yolun karşı kıyısındadır. 
Doğu duvarının görülebilen kısmı ile kö
şeler kesme, kuzey duvarı kırma taşla 
örülmüştür; kapısı doğu cephesindedir. 
Medrese dikdörtgen bir avlu etrafına sı
ralanmış on iki hücreye sahiptir. Hücre
lerden üçünün girişi kuzey duvarında, iki
sininki doğu duvarındadır. Kuzeydoğu 

köşesindeki hücreye doğusundaki hücre
nin içinden geçilerek girilmektedir. Hüc
reler beşik tonozlarla örtülüdür. Giriş 

aralığının üstündeki mermer bir levha 
üzerine kazınmış dört satırlık kitabesi
ne göre medrese Şeyh Mustafa Efendi 
tarafından 1174 (1760-61) yılında inşa 
ettirilmiştir. 

Türbeler. Çifte Minareli Medrese'nin 
güneyinde, bugün ortadan kalkmış eski 
bir mezarlık içinde yer alan ve Üç küm
betler adıyla anılan türbelerden en büyü
ğünün Emir Saltuk' a ait olduğu ve XII. 
yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Diğer iki kümbetin XIV. yüz
yılda inşa edildiği sanılmaktadır (bk üç 
KÜMBETLER). Karanlık Kümbet Derviş 

Ağa Camii 'nin karşısındadır. Güney pen
ceresinin üst kısmına yerleştirilen 708 
( 1308) tarihli kitabesine göre Sadreddin 
Türkbeg'e aittir. Gümüşlü Kümbet Kars
kapısı semtinde Asr'i Mezarlığın karşısın
dadır. Kitabe levhası boş olan kümbetin 
diğer kümbetlerle olan benzerliğine da
yanarak XIV. yüzyıl başlarında yapıldığı 
tahmin edilmektedir (bk GÜMÜŞLÜ KÜM

BET; KARANLlK KÜMBET) Cimcime Sultan 
Kümbeti Cumhuriyet caddesi üzerinde 
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olup girişi bir evin avlusu içinde kalmış
tır. Son ananmda asli özellikleri bozul
muş, konik külahın saçağındaki süsle
me şeridi ortadan kaldırılmıştır. Dıştan 
ve içten daire planlıdır. XIV. yüzyıl baş
larında inşa edildiği sanılmaktadır. Ra
bia Hatun Kümbeti Hasanbasri mahal
lesindedir. Konik külahı, iç kubbesi ve 
güney duvarı yıkılmış ve gelişigüzel ona
rılmıştır. Kare planlı oturtmalık ile küm
bet gövdesinin birleştiği noktada göv
deyi dolanan bitkisel süsleme şeridi Kay
seri Döner Kümbet'tekini hatırlatır. XIII. 
yüzyıl sonuna veya XIV. yüzyıl başlarına 
aittir. Ahi Baba Kümbeti Narmanlı ma
hallesinde Narmanlı Camii yakınlarında
ki bir evin bahçesindedir. Doğu kesimi
nin yıkıklığına rağmen sekizgen planlı ve 
tromplarla istiridye şekilli geçiş unsur
larının varlığından dolayı içten bir kub
be ile örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Ki
tabesiz ve sade bir yapıdır; muhteme
len XIV. yüzyıla aittir. Mehdi Abbas Küm
beti içten kubbe, dıştan konik külahla 
örtülüdür. Saçağı dolanan silme dışında 
herhangi bir süslemesi yoktur. Oturtma-

. lığı ve cenazeliği bulunmamakta, bu özel
likleri sebebiyle XIV- XVI. yüzyıllar arası
na tarihlendirilmesi gerekmektedir. Şe
hirdeki mimari yönden ilgi çekici iki Os
manlı türbesinden biri olan Ane Hatun 
Türbesi Murad Paşa Camii haziresinin ku
zeybatı köşesindedir. Kitabesinden 1059 
(1649) yılında Marav Han' ın kızı Ane Ha-

Üç kümbetler 
denilen 

Emir Sa ltuk 
Kümbeti ile 

diğer iki 
kümbet
Erzurum 

tun için yapıldığı anlaşılan türbe, kesme 
taştan inşa edilmiş ve birbirlerine sivri 
kemerlerle bağlanmış dört kütlevl paye 
üzerine oturan bir kubbe ile örtülüdür. 
Mahmud Paşa Türbesi Mahmud Paşa 
Mezarlığı ' nın güneyindedir. Ane Hatun 
Türbesi gibi birbirine kemerlerle bağlan
mış dört kesme taş payenin taşıdığı bir 
kubbe ile örtülüdür; güney cephesinde
kikitabesine göre 1209 (1794-95) yılın
da inşa edilmiştir. 

Hanlar. Ortaçağ kervan yollarının en 
işieklerinden biri üzerinde yer almasına 
ve canlı bir ticaret merkezi olmasına rağ
men Erzurum şehir merkezinde Selçuk
lu kervansarayı yoktur; Osmanlı döne
mine tarihlenen hanlardan ise sadece 
Taşhan mimari özellikleriyle ilgi çekmek
tedir. Rüstem Paşa Kervansarayı adıyla 
da anılan yapı, Pervizoğlu Camii ile Bo
yahane Hamarnı arasında ve yol üzerin
dedir. 1960 · 1 ı yıllarda esaslı bir onarım 
geçirmiş ve kuzey duvarına bitişik olan 
kısmı temelden başlayarak yeniden ya
pılmıştır . iki katlı hanın bütün duvarları 
düzgün kesme taşlarla kaplıdır. Merke
zi avlu, kalın dikdörtgen payeler üzeri
ne oturan bir revakla çevrilidir ve arka
da sivri kemerli tonozlarla örtülü hücre
ler yer alır; köşe hücrelerinden kuzey
batıdaki hariç diğerlerinin üstü kubbeli
dir. Alt katta toplam otuz bir hücre var
dır. Kuzey revakının ortasında revakın 

akışını kesen derin bir eyvan görülür. Do
ğu yönüne açılan kapı ile taçkapıdan av
luya geçişi sağlayan koridorlar da reva
kı bölmektedir. Taçkapının güneyindeki 
bir kapıdan doğrudan doğruya hanın üst 
katına girilmektedir. Bu katta yapıyı çe
peçevre dolanan bir koridorun iki yanı
na, bugün önleri kapatılarak birer dük
kan haline getirilmiş olan sivri kemerli 
derin nişler yapılmıştır. Köşelere ve ke
narların ortasına birer kubbe yerleştiril
miş, kubbeler arasında kalan alanlar da 
beşik tonozlarla örtülmüştür. Üst katta
ki mekanların işlevleri kesin olarak be
lirlenememektedir. Bugün taçkapı nişi 



içinde görülen kitabenin başı ve sonu 
eksiktir. Kitabede okunabilen Rüstem 
Paşa adına dayanılarak hanın, Kanünl 
Sultan Süleyman'ın veziri Rüstem Paşa 
tarafından 1 544-1 561 yılları arasında 

yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. 

Taşhan dışındaki hanların mimari de
ğeri yoktur. XVIII. yüzyıla tarihleneo 
Gümrük Ham ile Cennetzade Ham gibi 
XIX. yüzyıla tarihleneo Kamburoğlu Ha
nı'nın da hücreleri düz ahşap tavanla ör
tülüdür. 

Hamamlar. Mevcut hamamların en gör
kemlisi, Taşhan yakınında ve Boyahane 
Camii 'nin bitişiğ inde bulunan Boyahane 
Hamarnı olup şematik açıdan birbirine 
benzer iki kısımdan meydana gelen bir 
çifte hamamdır. Küçük bir kapıdan do
ğudaki hamamın soyunmalık kısmına 

girilmektedir. Soyunmalıkla ılıkhk ara
sında yer alan ara mekan sivri kemerli 
bir tonozla, ılıkhk ise pandantifler üze
rine oturan üç kubbe ile örtülüdür. Sı
caklık, haçvari düzende yerleştirilm iş 

dört adet tonozlu eyvanla merkezi bir 
kubbeli mekan ve köşelerdeki kubbeli 
halvet hücrelerinden meydana gelmek
tedir; halvet hücreleri sekizgen planlıdır. 

Batıdaki hamamın soyunmalığı sonra
dan camiye dönüştürülmüştür. Diğer ha
mamda görülen ara mekan kaldırılmış 
ve orada sekizgen planlı olan halvet hüc
releri burada kare planlı yapılmıştır . İki 
hamamın su deposu müşterektir. Harap 
durumdaki kitabesine göre 974 (1566-
67) yılında Hacı Emin Paşa adında bir 
kişi tarafından inşa ettirilmiştir. Lala Pa
şa Hamarnı Tebrizkapı semtindedir; Çöp
lük Hamarnı adıyla da anılır. Soyunmalık 
tromplar üzerine oturan bir kubbe ile ör
tülüdür. Enine bir mekan olan ılıklığın 

üzerinde bir kubbe ile yanlarında yer 
alan iki tonoz vardır. Sıcaklık, kubbeli bir 
merkezi hacme açı lan tonozlu üç eyvan
dan ibarettir. Güneydoğu ve güneybatı 

köşelerinde de yine kubbeli birer halvet 
hücresi görülür. Sıcaklığın batı eyvanın

dan dirsekli bir geçitle usturalığa geçil
mektedir. Yapının kitabesi yoktur; adı
na dayanılarak banisinin Lala Mustafa 
Paşa (ö. 1580) olduğu sanılmaktadır. Kırk

çeşme Hamarnı hayli tamir ve tadilat 
görmüştür. Hamamın asli hüviyetini ko
rumuş tek kesimi olan sıcaklık, ortada
ki kubbeli bir merkezi mekanla haçvari 
şekilde düzenlenmiş dört eyvandan oluş
maktadır ; köşelerde de kubbe ile örtü
lü birer halvet hücresi yer alır. Yapının 

kitabesi yoktur ; XVI veya XVII. yüzyılda 
inşa edildiği sanılmaktadır. Küçük Ha
mam Alipaşa mahallesindedir. Soyunma-

lık tromplar üzerine oturan bir kubbe 
ile, ılıkhk yan yana diziimiş üç kubbe ve 
yanlarındaki birer tonazla örtülüdür. Kub
beli küçük bir tek mekandan ibaret olan 
sıcaklıkla güneybatı köşesinden geçi
len usturalık muhtemelen sonradan in
şa edilmiştir. Murad Paşa'nın vakıfların 

dan olduğu bilinen hamam XVI. yüzyılın 
ikinci yarısına tarihlenmektedir. Murad 
Paşa Hamarnı Murad Paşa Camii'nin gü
neyinde aynı adla anılan mahallededir. 
Taçkapıdan kubbeli bir kare mekana, 
buradan da tromplar üzerine oturan bir 
kubbe ile örtülü soyunmalık kısmına gi
rilmektedir. Soyunmalığın güney duva
rına açılmış bir kapıdan , enine bir me
kan olan ve üzerinde üç küçük kubbe ile 
iki yanlarda birer tonoz bulunan ılıklığa 
geçilmektedir. Sıcaklık, merkezi bir kub
be ve haçvari düzende dört adet sivri 
kemerli tonazla örtülüdür. Köşelerde se
kizgen planlı ve kubbeli halvet hücreleri 
yer almaktadır. Yapının adı, Murad Pa
şa Camii ile çağdaş olduğunu (XVI yüz
yılı n ikinci yarıs ı ) düşündürmektedir. Sa
ray Hamarnı Emirşeyh mahallesindedir ; 
içine sonradan eklenmiş bir dehlizden 
girilir. Soyunmalık kısmı tromplar üze
rine oturan bir kubbe ile örtülüdür. Gi
riş kapısının karşısına isabet eden bir 
kapıdan üzerinde iki küçük kubbe bulu
nan bir mekana geçilir. İlk yapılışında 
üç kubbeli olan ılıklığın sağda kalan kub
besi sonradan bir duvarla diğerlerinden 
ayrılmış ve elde edilen mekan bir ka
pı ile sıcaklığa eklenmiştir. Sıcaklık, tek 
kubbeli merkezi bir mekanla yine kub
beli iki küçük halvet hücresinden iba
rettir. Giriş kapısı üzerindeki kitabeye 
göre 1119 ( 1707 -1708) yılında Derviş Ağa 
tarafından inşa etti rilmiştir. Gümrük Ha
mamı'nın bugünkü girişi ana eksen üze
rinde değil yandadır. Soyunmalık tromp
lar üzerine oturan bir kubbe ile örtülü
dür. Aslında üç kubbeli olan ılıklığın ke
narlarındaki kubbelerinin altında kalan 
kısımları sonradan birer kapı ile sıcaklı 

ğa eklenmiş ve bu arada sağdaki kub
be de muhtemelen yenilenmiştir. Sıcak

lık haçvari eyvanlı tipin değişik bir uy
gulamasıdır. Giriş eyvanı ile bunun iki 
yanında yer alması gereken kubbeli hal
vet hücreleri kaldırılmış , böylece üç ey
vanlı bir plan elde edilmiştir. Köşelerde

ki halvet hücrelerinin kapıları dipteki ey
vana açılmaktadır. Hamam Gümrük Ca
mii 'nin vakfı olduğuna göre XVII. yüzyı
lın ilk çeyreğine tarihlenmelidir. Çifte Gö
bek Hamarnı çok tadil edilmiş olmasına 
rağmen Erzurum'un plan yönünden ha
la en ilginç hamamıdır. Doğu duvarına 
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açılan yeni bir kapıdan soyunmalığa gi
rilir. Geçişi tromplarla sağlanmış bir kub
be ile örtülü olan soyunmalık, batı yö
nünde iki silindirik sütun üzerine otu
ran üç kemerle bu kısma açı lan bir ek 
mekanla genişletilmiştir. İki sütun ara
sında kalan alanın bir kesimi bir kubbe, 
diğer kesimi sivri kemerli bir tonoz, sü
tunlarla duvarlar arasında kalan alanlar 
ise birer yarım manastır tonozu ile ör
tülmüştür. llıklık yapıldığında muhte
melen beş kubbeli idi; bugün bu kubbe
lerden sadece ikisi bu bölüme dahildir. 
Sıcaklık, kare profilli iki sütunla birbi
rinden ayrılan ve tromplar üzerine otu
ran iki büyük kubbe ile örtülüdür. Kita
besi bulunmayan, fakat Bakırcı Camii'
nin vakfı olduğu bilinen yapı XVIII. yüz- . 
yılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Şeyh
ler Hamarnı aynı adı taşıyan medrese
nin yanında ve caminin karşısındadır. 

Soyunmalık tromp geçişli bir büyük kub
be ile, buradan doğu duvarına açılmış 
bir kapıyla geçilen ılıkhk ise yan yana 
üç küçük kubbe ve uçlarda bulunan siv
ri kemerli tonozlarla örtülüdür. Sıcaklık, 

kubbeli bir orta mekan ve haçvari dü
zende yerleştirilmiş dört eyvan ile kö
şelerdeki sekizgen planlı ve kubbeli hal
vet hücrelerinden ibarettir. Şeyhler Ca
mii'nin vakfı olan kitabesiz yapı XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısına aittir. Tahta Ha
mam'ın soyunmalığı üzerinde bugün ya
pıya adını veren ahşap bir tavan bulun
maktadır. Bu kısmın batı duvarındaki 

bir kapıdan iki hücreli olan ılıklığa giri
lir; bunlardan ilk hücre doğu- batı , ara
dan geçilen ikinci ise kuzey- güney yön
lü birer beşik tonazla örtülüdür. Sıcak
lık beşik tonozlu bir mekandır. İbrahim 
Paşa Camii'nin vakfı olan hamam XVIII. 
yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir. Pas
tırmacı Hamarnı Fuadiye Hamarnı adıy
la da anılır ; Gürcükapı semtindedir. So
yunmalık kısmı. ortasında sekiz dilimil 
ahşap bir kubbe bulunan ahşap bir ta
vanla örtülüdür. llıklığın as l ında kuzey
güney yönünde bir beşik tonazla örtü
lü olduğu tahmin edilmektedir. Sıcaklık, 
kubbeli bir kare mekan ile etrafına di
zilmiş çapraz tonozlu halvet hücrelerin
den ibarettir ; sıcaklıkla ılıkhk arasında 

yer alan küçük eyvanın örtüsü ise siv
ri kemerli tonozdur. Hamamın kitabesi 
yoktur; plan şemasına dayanarak XVII
XVIII. yüzyıllarda inşa edilmiş olduğu ile
ri sürülmektedir. 
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lıW!l RAHMi HüsEYiN ÜNAL 

Bugünkü Erzurum. XIX ve XX. yüzyılın 
başlarına rastlayan savaşlar ve işgal

ler yüzünden geçmiş devirlerdeki öne
mini büyük ölçüde yitirmiş ve nüfusu 
azalmış bir şehir olarak Cumhuriyet dö
nemine giren Erzurum, bu tahriplerin 
izlerini silmeye hazırlanırken yeni dö
nemin ilk yıllarında 13 Eylül 1924 ta
rihinde büyük zarariara sebep olan bir 
depremle sarsıldı . 1927 yılında yapılan 
ilk sayımda nüfusu 30.801 'di. Bu rakam 
100 yıl önceki nüfusunun yaklaşık dört
te biri kadardır. Ancak nüfus artışı bun
dan sonraki dönemlerde hızlanmaya baş
ladı; 1940'ta 47.613'e yükseldi. Özellik
le 1935-1940 yılları arasındaki artışın 

dikkat çekici ölçüde olmasında, Cumhu
riyet döneminin ilk şehir planlarından 
olan ve Lambert planı adı verilen mo
dern anlayışlı bir planın 1938'de uygu
Ianması ve 1939'da da Anadolu demir
yolu ağının buraya ulaşması önemli rol 
oynamıştır. Fransız şehireilik uzmanı Lam
bert tarafından hazırlanan ilk plana gö
re yaklaşık 1 00.000 nüfus ve 400 hek
tar tutan bir şehir alanı esas alınmıştı . 

Fakat 1965 yılında şehrin nüfusu planda 
öngörülen rakamı aşıp 1 05.317'ye ulaş
tı, ayrıca 1960'lı yıllarda şehrin kapladı

ğı alan 950 hektarı geçerek planda ön
görülen alanın iki katını geçti. Bunun üze
rine yeni imar planları arayışı başladı. 

1966 yılındaki Zeki Yapar planı ile 1981 '-
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de uygulamaya konulan Alim Çopuroğ
Iu planı, ilkinin aksine nüfusun ve alan 
genişlemesinin çok büyük rakamlara eri
şeceğini varsayarak ovanın verimli ta
rım arazisinin önemli bir kısmını yerleş
me alanı içine almaktaydı. Fakat bu plan
ların hiçbiri başarılı olmadı. Cumhuriyet 
sonrasında şehrin doğu sınırı hemen he
men aynı kaldı ve büyüme batıya doğru 
yöneldi. Özellikle 1960'lı yıllara yaklaşır
ken şehrin büyük bir kültür kuruluşu 
olan Atatürk Üniversitesi'nin batı yönün
de kurulması bu tarafa yönelik genişle
mede etkili oldu. 

Erzurum'un merkezi, tarihi kısmı içi
ne alan çember şeklindeki bir yol siste
miyle çevrilidir. Bu yol Gürcükapı, Taş
mağazalar, Tebrizkapı, Yenikapı, Erzin
cankapı ve Mumcu caddelerinden olu
şur. Tebrizkapı doğuya, Gürcükapı ku
zeye, Yenikapı güneye, Erzincankapı ise 
batıya yönelen yolların şehrin iç kalesin
den çıkışını sağlayan kapılardır. Günü
müzde bunlar cadde ve semt adları ola
rak varlıklarını sürdürmektedir. Aynı şe
kilde şehrin dış surlarından giriş çıkışı 

temin eden doğudaki Karskapı, kuzey
doğudaki Ardahankapı (Kavakkapı), ku
zeybatıdaki istanbulkapı, güneybatıdaki 
Harputkapı da semt adı olmuştur. Şeh
rin oturma mahalleleri ışınsal yollarla 
tarihi merkezi kuşatan çembere bağla
mr. Bu yolların en önemlileri kuzeyde 
bulunan demiryolu istasyonu ile Gürcü
kapı arasında uzanan istasyon caddesi, 
kuzeydoğudan Gürcükapı caddesine ka
vuşan Kongre caddesi ve şehrin doğu
sundan Taşmağazalar caddesine bağla
nan Karskapı caddesidir. 

Şehrin en önemli ekseni doğu - batı 

doğrultusunda uzanan Cumhuriyet cad
desidir. Batıdaki Havuzbaşı Meydanı, do
ğudaki Tebrizkapı arasında uzanan Cum
huriyet caddesi ve bu caddenin doğu 
ucuna eklenen Taşmağazalar caddesi 
Erzurum· un en yoğun ticaret eksenle
ri dir. Cumhuriyet caddesine kuzeyden 
kavuşan Ayaspaşa, M·umcu ve Çaykara 
caddeleriyle Cumhuriyet caddesinin gü
neyinde bulunan Yenişehir, Erzincanka
pı, Aliravi caddeleri ve bunlara bağlı ikin~ 
ci dereceden caddeler de canlı ticaret 
alanlarıdır. 

Erzurum'da ekonomik bakımdan asıl 
gelişmeler 1950 yılından sonraya rast
lar. Özellikle 1960'lı yılların ardından Er
zurum, Doğu Anadolu bölgesinin canlı 

ticaret merkezlerinden biri durumuna 
geldi. Nüfusu 1960'ta 1 OO.OOO'e yaklaş
tığı gibi (90 069) iş yerlerinin sayısı da 

giderek arttı. Mesela 1940 yılında Erzu
rum'da ticaret ve sanayi odasına kayıtlı 
1 047 iş yeri bulunurken bu sayı 1960'
ta 1846'ya, 1970'te 2953' e, 1980 yılında 
ise 6455'e yükseldi (Doğanay, Erzurum'un 
Şehirsel Fonksiyon/an, s. 288). Şehirdeki 
sanayi faaliyetleri arasında gıda sanayi
ine ait kuruluşların daha yaygın olduğu 
dikkati çeker (et kombinası, süt ürünleri, 
yem sanayii, un fabrikaları, sucuk-pastır
ma, kavurma yapım yerleri vb.). Giyim ih
tiyacına cevap veren sanayi kuruluşları 
arasında deri ve kundura fabrikaları, las
tik ayakkabı atölyeleri sayılabilir. 

Şehirde ticaret ve sanayi faaliyetleri
nin gelişmesi ve şehrin çevreye doğru 
büyümesi, diğer büyük şehirlerde oldu
ğu gibi Erzurum'da da gecekondulaş
mayı beraberinde getirdi. Erzurum'da 
gecekondulaşma ll. Dünya Savaşı'ndan 
itibaren başladı ve özellikle 1950 yılın
dan sonra hız kazandı. 1946'da Erzu
rum'da gecekondu sayısı elli altmış ka
darken bu sayı 1961 yılının ilk aylarında 
2142'ye. 1970'\i yıllara yaklaşırken de 
3000'e ulaştı. 1980'de gecekondu sayısı 
1 O.OOO'i geçti; şehir nüfusunun 1 00.000 
kadarı bu gecekondularda yaşıyordu. Gü
nümüzde yetmiş dört mahallesi bulunan 
Erzurum şehrinin otuz kadar mahalle
sinde gecekondulara rastlanmaktadır. 

Bunlar daha çok Veyisefendi, Gaziler. 
Kırmacı , Abdurrahmangazi, Çırçır, Ha
sanbasri, Şehitler ve Rabiahatun mahal
lelerinde. yoğunlaşmıştır. Ayrıca şehrin 
içinde de yer yer gecekondu alanları var
dır. Mesela Köşk, Çaykara, Gavurboğan, 
Kapıkaya ve Yanıkdere boyları gecekon
duların şehrin içine yoğun olarak girdi
ği alanlardır. 

Gerek planlı gerekse gecekonduların 
yaygınlaşmasıyla plansız gelişen Erzu
rum şehrinin nüfusu 1970'te 133.444'ü 
buldu, 1980 yılında ise 190.241'e ulaştı. 
198S'te 2SO.OOO'e çok yaklaşan nüfusu 
(246.053) 1990'da 242.391 olarak sayıl
dı. Son dönemde dikkati çeken nüfus 
azalması, 1985 sayımında şehrin bele
diye sınırları içinde bulunan Ilıca'nın son
radan ayrı ilçe merkezi haline getirilmiş 
olmasındandır. 

Şehir nüfus artışının ve mekan üze
rinde büyümesinin sonucu olarak 2 Ey
lül 1993 tarihinde kabul edilip, 9 Eylül 
1993 tarihli Resmi Gazete'de yayımla
nan 504 sayılı kanun hükmünde karar
name ile "büyük şehir" statüsüne ka
vuşturulmuştur. Bu karar uyarınca da 
büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 
Dadaşkent, Kazımkarabekir, Yakutiye ve 


