
cabaşılar. merkezi yönetimin taşradaki 
denetiminin zayıftadığı dönemlerde gide
rek kudret ve servet sahibi olmaya baş
ladılar. Vergi toplama işini üstlenmeleri, 
bilhassa Balkanlar'da XVIII. yüzyılda ge
niş toprakları ele geçirmelerine ve güç ka
zanmalarına yol açtı. Çoğunun bulunduk
ları yerlerdeki bağımsızlık hareketlerine 
destek vermeleri önemli siyasi problem
Ierin ortaya çıkmasına sebep oldu . 1821 
Mora isyanı. sadece buradaki değil Ana
dolu kıyıları ve Ege adalarındaki bir kısım 
kocabaşıları da etkiledi. Mora'da Kalama
ta kocabaşısı Panayatti Mpenakis gibileri 
doğrudan isyancıların liderliğini üstlenir
ken bir kısmı Osmanlı hükümetine bağlı 
kaldı. Topraklarını kaybetme korkusu için
deki bazı kocabaşılar görünüşte isyana 
katıldılarsa da Osmanlı merkeziyle ilişki
lerini kesmediler. ll. Mahmud'un ısiahat 
hareketleri kocabaşılar için olumlu sonuç
lar verdi. 1831 genel nüfus sayımında, ko
cabaşılara bulundukları köylerde yaşayan
ların nüfus kayıtlarını tutup bir defter ha
linde merkeze sunma. nüfus yoklamaları 
yapma gibi görevler verildi. Ayrıca her
hangi bir yere gitmek isteyenlere koca
başı tarafından mühürlü pusula veriliyor. 
mürur tezkireleri buna göre hazırlanıyor
du. 1833-1836 yıllarında taşrada muh
tarlık düzeni kurulunca hıristiyanların bu
lunduğu köy ve mahallelerde bir değişik
liğe gidilmedi, kocabaşılar bir nevi muh
tarlık görevi üstlendi. Ayrıca cizye toplan
ması konusundaki vazifelerinin sürdüğü
ne dair 1851-1852 yılına ait kayıtlar mev
cuttur. Gayri müslim mahalle ve köylerin 
idaresinde papaz ve kocabaşının yöneti
mine dayanan klasik statü 1864 vilayet 
nizamnamesine kadar değişmedi. Bun
dan sonra ise muhtarlık sistemi yaygın
laştırıldı. 
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Merkezi İzmit olan 
ve adını bölgeyi fetheden 

Akça Koca'dan a la n il 
(bk . İZMiT) . 
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KOCAHÜSAMzADE 
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ABDURRAHMAN EFENDi 

(bk. ABDURRAHMAN EFENDi, 

Kocahüsamzade). 
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KOCATEPE CAMİİ 

ı 

Ankara'nın Kocatepe semtinde 
Türkiye Diyanet Vakfı 

L 
tarafından yaptırılan cami. 

_j 

Türkiye'nin başşehri Ankara'da hızla 
artan nüfusa karşılık büyük bir caminin 
bulunmaması, özellikle Çankaya'ya doğru 
gelişen Yenişehir'de halkın ibadet ihtiya
cını karşılayabileceği bir mescidin dahi ol
maması göz önüne alınarak 1944 yılında 
Diyanet işleri başkan yardımcısı Ahmet 
Harndi Akseki başkanlığında bir cami yap
tırma kurumu oluşturuldu . Bu kurumun 
açtığı yarışma neticesinde onaylanan ve 
Emniyet Abidesi Parkı içinde uygulanma-

Kocatepe Camii ve içinden bir görünüş 

KOCATEPE CAMii 

sı düşünülen projeden daha sonra vazge
çilmiştir. 1956'da Türkiye Diyanet Sitesi 
Yaptırma ve Yaşatma Derneği adını alan 
kurum 1957 yılında yeni bir proje hazır
latmış . bizzat devrin başbakanı Adnan 
Menderes'in ilgilenmesiyle caminin An
kara'ya hakim bir tepe olan Kocatepe'de 
yapılmasına karar verilmiştir. Mimar Ve
dat Dalokay' ın hazırladığı projeye göre 
1963 yılında caminin temeli atılmış. idare 
binaları 1964'te tamamlanmıştı . Ancak 
üstünün kabuk sistemiyle örtülmesi plan
lanan bu cami projesinden , sistemin o 
yıllar için çok yeni olması ve Ankara'da 
aynı sistemin uygulandığı bir spor salo
nunun çökmesi sebebiyle vazgeçilmiştir. 
Açılan yeni bir yarışma sonunda 4500 
m2 'lik bir alana yapılması düşünülen ca
minin proje çalışmalarını Hüsrev Tayla ile 
Fatin Uluengin üstlenmiş ve 30 Ekim 
1967'de temel atılarak yeniden inşaata 
başlanmıştır. Fatin Uluengin 197S'te ay
rılınca Hüsrev Tayla uygulama ve detay 
proje çalışmalarını tek başına yürütmüş, 
uygulama kontrollüğü de kendisine ve
rilmiştir. 

Geleneksel formlara bağlı kalınan bu 
yeni plana göre cami bir merkezi kubbe 
ile dört yarım ku b beden meydana gelen 
ve dört ayağa oturan bir şema göster
mekteydi. Devlet yardımı ve halkın bağış-
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KOCATEPE CAMii 

larıyla yürütülen çalışmalarla 1981 yılın
da caminin ancak kaba inşaatı bitirilebil
mişti. İşin çokyavaş ve zor şartlar altında 
yürütülebildiğini göz önünde bulunduran 
dernek, 1 S Mart 1981'de kendini feshe
derek cami dahil bütün mal varlığını Tür
kiye Diyanet Vakfı'na devretın e kararı al
mıştır. Vakfın işi üzerine almasıyla cami 
yapımı hızlanmış, 28 Ağustos 1987'de 
dönemin başbakanı Thrgut Özal tarafın
dan açılışı yapılmıştır. 

Kocatepe Camii, yüksek bir platform 
üzerinde fevkanl olarak inşa edilmiş olup 
alt kısmında bir konferans salonu, kütüp
hane. gasilhane, otopark, büyük bir tica
ret merkezi ve idari bölümler yer almak
tadır. S6,30 x S6,30 m. ölçülerinde kare 
bir plan gösteren caminin iç yüksekliği 
44,8S m., yirmi altı kubbeli olan avlu öl
çüleri ise S7 x 38 metredir. Mahfiileri iki 
katlı olarak düzenlenmiş olup cami katı
na altı merdivenle bağlanmıştır. Bu mer
divenlerden yanlarda yer alan dört tanesi 
ayrıca dışarıya da açılmaktadır. Böylece 
cemaatin, caminin beş kapısından başka 
bu dört merdivenin de kullanılmasıyla ko
layca boşaltılması sağlanmıştır. Gelenek
sel uygulamalarda fil ayakları S m. çapın
da olmasına rağmen Kocatepe Camii'nde 
bu ölçü 3,1 O m. olarak tutulmuş. bu su
retle mekan içindeki görüşü asgari ölçü
de bölmesi amaçlanmıştır. Caminin üçer 
şerefeye sahip olan dört minaresinin te
ras kısmından yüksekliği 88 m. olup şe

refelere hem asansörle hem de merdi
venle çıkılabilmektedir. 

Kalem işi s üstemelerin ve içtik alçı pen
cerelerinin projelerini Reha Tolun hazır
lamıştır. Çini pano desenlerine Muhsin 
Demiranat başlamış. rahatsızlığı sebe
biyle devam edemediğinden bunları öğ
rencisi Reha Tolun tamamlamıştır. Cami
nin bütün yazılarını Harnit Aytaç'ın yaz
ması düşünülmüşse de sağlığı elverme
diği için ancak ana ku b be göbek yazısı ile 
mihrap n işi çini kuşak yazısını ve pence
re üstleri çini yazılarını yazabilmiştir. Di
ğer yazıları hattat Mahmut Öncü yazmış, 
konferans salonunun dış kGfi yazıları ise 
Emin Baran tarafından yazılmıştır. Halı 
desenlerini Afyon Ulucamii'nin XIII. yüz
yıl desenlerinden esinlenerek Kenan Öz
bel hazırlamıştır. Avize projelerinin çizi
minde Hüsrev Tayla'ya Tülin Tolun yar
dımcı olmuş, orta avizenin matematik çö
zümünü Asım Özkan yapmıştır. Uygula
mada cami ve son cemaat kündekarl pen
cere kepenklerini Asaf Çakır, cami ve son 
cemaat kündekarl kapılarını Mevlüt Çil-
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ler hazırlamıştır. Mihrap, minber, müez
zin mahfili, vaaz kürsüsü ve m ermer ku
şak yazısı Neşet Çelikkol'un uygulama
sıdır. Cami taçkapısı ve avlu kapılarının 
m ermer işleri Faik Sektöre tarafından ya
pılmıştır. Cami kubbe yazıları sarı levha
lardan kesilerek altın kaplanmış ve yer
lerine monte edilmiştir. Bu yazıların ve 
avizelerin uygulaması kuyumcu Mustafa 
Küçük' e aittir. Çini panolar Kütahya Altın 
Çini Firması'nca hazırlanmıştır. 

Caminin inşaatında betonarme kulla
nılmıştır. Kubbe kasnakları ve minareler 
brüt beton olarak inşa edilmiş, minare 
şerefe stalaktitleri yerde parça parça ha
zırlanarak yerlerine monte edilmiştir. Ca
mi cepheleri suni taşla, cami içinde fil 
ayakları ve mahfil cepheleri Konya traver
teniyle kaplanmış, merdiven yan şebeke

leri, balkonları ve mahfil korkulukları Af
yon merrnerinden yapılmıştır. Mahfil ke
meri erini taşıyan sütunlar Anadolu'nun 
çeşitli yörelerinden getirilen merrnerier
den imal edilmiş; mihrap, minber, müez
zin mahfili ve vaaz kürsüsüyle son cema
at yeri ve caminin dış yüzlerinde ise Mar
mara merrneri kullanılmıştır. 
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li] HüSREV TAYLA 

KOCATÜRK, Vasfi Mahir 
(1907-1961) 

Şair ve edebiyat tarihçisi. 
_j 

Gümüşhane'de doğdu. Babası. 1. Dünya 
Savaşı esnasında Kafkas cephesinde şe
hid düşen Arif Efendi' dir. İstanbul'da Ko
ca Mustafa Paşa İlkokulu'ndan ve Darüş
şafaka Lisesi'nden mezun oldu ( 1927). 
Mülkiye Mektebi'ni birineilikle bitirdi 
( 1930). 1930-1940 yılları arasında Anka
ra, Edirne, Kastamonu, Malatya ve İstan
bul'daki (Haydarpaşa ve Darüşşafaka) lise
lerde edebiyat öğretmenliği ve müdür
lük yaptı . Daha sonra maarif müfettişli
ğiyle görevtendirildi ( 1948-1950). 19SO'de 
Demokrat Parti'den Gümüşhane millet
vekili seçildi. 19S4'te Ankara Gazi Eğitim 

Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliğine 
dÖndü ve bu görevdeyken öldü. Kabri Ce
beci Asrl Mezarlığı'ndadır. 

Sanat hayatına Servet-i Fünun'da ya
yımlanan şiirleriyle başlayan ( 1926) Vasfi 
Mahir Yedi Meşaleciler diye anılan grup 
içinde yer almış. o zamana kadar yazdığı 
şiirleri de Yedi Meş'ale adlı ortak kitabın 
"Dağların Derdi" başlıklı bölümünde ya
yımlanmıştır (ı 928). Edebi faaliyetlerini 
bu grubun yayın organı olarak çıkarılan 
Meş'ale mecmuasıyla Muhit, Varlık, 
İctihad, Hayat gibi devrin önde gelen 
kültür ve sanat dergilerinde sürdürmüş
tür. 

Şiirlerinde devrin hakim temayüllerine 
uyarak hece veznini kullanan Vasfi M ahir 
söyleyiş itibariyle bir yandan halk şiirin in, 
diğer yandan da Namık Kemal'deki tok ve 
gür sesin etkisindedir. Konularını ise aşk, 
tarih ve vatan sevgisi şeklinde özetlemek 
mümkündür. Ferdiıstırapları işlediği şi
irlerinde sağlam mısra yapısını yakalaya
bilen Vasfi Mahir Cumhuriyet'in ilk yılla
rındaki milliyetçilik havasını yansıtan epik 
şiirleriyle Enis Behiç Koryürek'in devamı 
izlenimini verir. 

Vasfi M ahir şairliğinden çok edebiyat 
tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınmış

tır. Türk edebiyatının tasnifinde M. Fuad 
Köprülü'ye bağlanmakta beraber ikinci 
dönem olan müslüman Türk edebiyatının 
başlangıcını Tanzimat'a değil Cumhuri
yet'e kadar getirerek ondan ayrılır. Koca
türk' e göre, "Tanzimat'la Türk cemiyeti 
İslam medeniyeti tesirinden kurtulmuş 
ve Avrupa medeniyeti içine girmiş değil
dir. Böyle bir dönüm noktası ancak Cum
huriyet olabilir ... Tanzimat'tan yeni Tür
kiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar 
geçen zaman içindeki Osmanlı Devleti, 
bütün hamlelerine ve yeniliklerine rağ
men bugünkü laik Türkiye Cumhuriyeti'n
den ziyade dünkü müslüman Osmanlı 

vasfi 
Mahir 

Kocatürk 


