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kýsmý ile minaresi hasar görmüþ, savaþtan
sonra Trablusgarp Vakýflar Ýdaresi tarafýn-
dan betonarme direkler üzerine oldukça
basit þekilde yapýlan eklemelerle binanýn
eski görünümü bozulmuþtur. Bu çalýþma-
lar sýrasýnda binaya geniþ bir orta avlu ek-
lenmiþ, dükkân, helâ, gusülhâne ve hiz-
met odasý gibi birimler ilâve edilmiþtir. Ha-
sar gören minarenin petek ve külâh kýsmý
eskisine göre daha kýsa biçimde tamam-
lanmýþtýr. Camide 1960’ta Türkiye Cum-
huriyeti Vakýflar Umum Müdürlüðü bir ta-
mir yaptýrmýþ, son olarak 2009 yýlýnda iki
Türk firmasý tarafýndan Turgut Reis Tür-
besi’nin restorasyon çalýþmasý gerçekleþ-
tirilmiþtir. Kaleiçi semtinde Seydi Turgut
caddesi kenarýnda Türk Çarþýsý ile Bâbül-
bahr arasýnda yer alan cami ve türbeler
limana hâkim bir konumdadýr. Caminin
yan sokaða bakan asýl giriþ kýsmý tama-
men yeniden yapýlmýþtýr. Maðrib üslûbun-
da söve ve kemerli kapýsýyla, at nalý kemer
ve Roma tarzý baþlýklarýyla yapý zevksiz bir
hüviyete sahiptir. Seydi Turgut caddesinin
köþesine rastlayan bu kapý dýþ duvar cep-
hesinden biraz geriye alýnmýþtýr.

Cami, bombardýmandan sonra yapýlan
merkezî kýsmýyla beraber iki ayrý tekniðe
ve þekle sahip olmuþtur. Betonarme mer-
kezî kýsým üslûpsuz ve çirkin bir yapýdýr.
Uzun, iri ve dairevî on iki adet betonarme
sütun üzerine oturtulan kemerlerin taþý-
dýðý yirmi kubbe nisbetsiz ve sakil görü-
nüþlüdür. Binanýn eskiden kalan kýsýmlarý
daha alçak ikiþer sütuna ve ayaða (Roma
harabelerinden getirilmiþ mimari parça-
lardan kompozit ve toskan üslûbundaki

baþlýklar ve trakit sütunlar) dayanmakta,
kemer ve kubbelerle çok mütevazi bir et-
ki oluþturmaktadýr. Burada yer alan ve ba-
sit tromplarla geçiþleri saðlanan kubbe-
ler altýþardan on iki adet olup elips biçi-
mindedir. Kubbelerin derinliði, kasnak ký-
sýmlarý, kemer kavisleri, sütunlarýn boy-
larý savaþýn ardýndan yapýlan merkezî kýs-
ma nazaran daha iddiasýz, fakat oldukça
ölçülüdür. Caminin mihrabý ve minberi ga-
yet acemice yapýlmýþtýr. Müezzin mahfeli
ve kürsü vazifesini gören maksûre ahþap-
týr ve iki ayak arasýna yerleþtirilmiþtir. Ca-
minin duvarlarý, kemerleri ve kubbeleri sý-
valý olup kubbe göbekleri basit, kabartma
tezyinatla süslüdür. Son döneme ait kûfî
yazýlý çini plakalarla cami cepheleri acemi-
ce süslenmiþtir. Cami duvarýndan oldukça
uzak mesafede caddeden avluya girilen
kapýnýn yanýnda yer alan minare kare ka-
ide üzerinde silindirik gövdelidir. Altmýþ
üç basamaklý bir merdivenle çýkýlan mina-
renin masif þerefe üzerinde yükselen kýsa
peteði üstünde yeþil renkli ahþap basýk
külâh ve alem vardýr. Caminin son cema-
at yerindeki kapýsý üzerinde iki kitâbe gö-
rülmektedir. 1013 (1604) tarihli dört sa-
týrlýk tamir kitâbesi Türkçe olup Ýstanbul
âbidelerindeki tarihleriyle tanýnan “Hâtif”
mahlaslý þaire aittir. 1366 (1946-47) tarih-
li on satýrlýk Arapça kitâbe ise mütevelli
Mahmud Bey tarafýndan Neccâr Cemîl Ka-
dý’nýn ve mutemet Ali Efendi’nin deneti-
mi altýnda tamir yaptýrýldýðýný belirtmek-
tedir.

Turgut Reis Türbesi. Caminin kýble du-
varýna bitiþik olan yapý kare planlýdýr ve
üzeri pandantiflerle geçiþi saðlanan kub-
be ile örtülüdür. Türbenin kuzeyinde ku-
zey-güney istikametinde dikdörtgen plan-
lý bir avlu vardýr. Avluya kuzey yönünde
önü iki taraftan merdivenli bir sahanlýkla
ulaþýlan, üstü kubbeli ve yanlarý tonozlu
bir mekândan geçilerek ulaþýlýr. Bu kapý ge-
çidinin iki yanýnda ve avluda kabirler bu-
lunmaktadýr. Kuzeyde cephesi iki kemerli
ve üstü tonozla örtülü revak düzeninden
sonra yer alan türbe kapýsý bina aksýna gö-
re olmayýp cephenin saðýndadýr. Türbenin
revak kýsmýnda antik harabelerden geti-
rilmiþ kompozit bir baþlýkla kaba ve kýsa
bir sütun, üzerinde yuvarlak kemerler gö-
rülmektedir. XIX. yüzyýlda tamir edilen tür-
be kapýsý söveleri ve eþiði empire üslûbu-
nun tesiriyle bozulmuþtur. Cami ile türbe
arasýna açýlan bir pencere dua ve hâcet
penceresi vazifesini görmektedir. Kapýnýn
yanýndaki pencere ön avluya, karþýsýnda-
ki güneydeki dýþ avluya açýlýr. Doðuda yer
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Trablusgarp’ta
XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
inþa edilen cami ve türbe.˜ ™

Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis tarafýn-
dan yaptýrýlmýþtýr. Cami, türbe ve hamam-
dan oluþan bu külliyeye daha sonra iki tür-
be ilâve edilmiþtir. 12 Þâban 958 (15 Aðus-
tos 1551) tarihinde, Malta þövalyelerinin
elinde bulunan Trablusgarp’ý fetheden Tur-
gut Reis 1556-1565 yýllarý arasýnda bura-
da beylerbeyi sýfatýyla görev yapmýþtýr. Mal-
ta kuþatmasý sýrasýnda 24 Zilkade 972’de
(23 Haziran 1565) Saint John þövalyelerine
karþý Saint Elmo Kalesi’ne gerçekleþtirilen
bir saldýrýda þehid düþen Turgut Reis’in na-
aþý Trablusgarp’a getirilerek yaptýrdýðý kül-
liyeye defnedilmiþtir.

Turgut Reis, Trablusgarp’ýn kuzeyine hâ-
kim bir tepe üzerinde önce bir kale inþa et-
tirmiþ, daha önce 1510 yýlýnda tahrip edi-
len büyük caminin kalýntýlarýnýn üzerine de
Turgut Reis Sarayý diye anýlan kendi sara-
yýný yaptýrmýþtýr. Burada þövalyelerin inþa
ettirdiði bir þapelin üstüne yapýlan cami-
nin kitâbesinden binanýn 958 (1551) yýlýn-
da inþa edildikten sonra 1013’te (1604) Ali
Bey tarafýndan yeniden ihya edildiði anla-
þýlmaktadýr. Cami planý itibariyle tabhâne-
li / zâviyeli Osmanlý camilerine benzerli-
ðiyle dikkati çekmekte olup bölgenin çini
mozaik ve ahþap iþçiliðinin en güzel uygu-
lamalarýný bünyesinde barýndýrmýþtýr.

II. Dünya Savaþý’nda Ýngiliz savaþ gemi-
lerinin attýðý bombalarla caminin harim
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caklýkta beþ halvet hücresi vardýr. Hama-
mýn soðukluk kýsmýnýn ortasýndaki fýský-
yeli havuzun fýskýye kýsmýnýn kaba çiçek
süslemeleri Lâle Devri üslûbunu andýrmak-
tadýr. Turgut Reis Külliyesi’nde yapýlar her
ne kadar birçok özellikleriyle yerel unsur-
lar taþýsa da plan ve kitle yönünden Os-
manlý mimarisinin genel özelliklerine sa-
hiptir.
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Karamanoðullarý’na baðlý
bir Türkmen oymaðý

ve bu oymaðýn baþýnda bulunan
ailenin adý.

˜ ™

Genellikle Ýçel ve Karaman bölgesinde
yaþayan oymaðýn Tatar veya Kýpçak asýllý
olduðu yolundaki bilgiler doðru deðildir.
Karamanlý tarihçisi Þikârî, Turgutlular’ýn,
adýný aldýðý Turgut Bey’i Oðuz veya Türk-
men askerinin kumandaný diye tanýtýr. Ay-
ný eserde Karamanlý hânedanýnýn ilk men-
suplarý Oðuz beyleri þeklinde anýldýðý gibi
Oðuz Han’ýn torunlarý olarak da zikredilir.
Osmanlý tarihçilerinden Neþrî de 789’da
(1387) Konya önlerinde yapýlan savaþý an-
latýrken Turgutlu ve Bayburtlular’ý Tatar-
lar’dan ayýrýr ve onlarla Varsaklar’ý Türk adý
altýnda ifade eder. Timurlu tarihçisi Yez-
dî, Turgutlular’ý Türkmen (Camâat-i Türk-
mânân-ý Durgut) þeklinde tanýmlar. Þikârî,
Turgut Bey’in adýný Bayburt Bey ile birlik-
te Karaman hânedanýnýn tarih sahnesine
çýktýðý zamandan itibaren zikreder. Hatta
Karamanoðlu Mehmed Bey’in fethettiði
Ankara-Konya arasýndaki geniþ bozkýrý iki-
ye bölüp yarýsýný Turgut, yarýsýný da Bay-
burt beylere verdiði söylenir. Bununla be-
raber her iki bey de Alâeddin Bey zama-

nýna (1361-1398) kadar hayatta gösteri-
lir. Adý geçen kaynakta tarih zikredilme-
diði için Turgut ve Bayburt beylerin han-
gi zamanda yaþadýklarý tam olarak tesbit
edilememektedir. Didiði Sultan Menâ-
kýbnâmesi’ne göre Turgut ve Bayburt
beyler kardeþ olup Ahmed Yesevî neslin-
den Horasanlý Didiði Sultan bu iki beyi Ho-
rasan’dan Rum’a (Anadolu) göndermiþtir.
Alâeddin Bey devrinden itibaren de Tur-
gutoðlu ve Bayburtoðlu adlarý geçmeye
baþlar.

1386’da Konya önlerinde Karamanlýlar
ile Osmanlýlar arasýnda yapýlan ilk savaþ-
ta Turgutlular, Karaman ordusunun sol
kolunda yer aldý. Þikârî’ye göre savaþta
Turgutlular’ýn baþýnda Ali Bey bulunuyor-
du. Bu sýrada Turgutlular’dan kalabalýk bir
topluluk Akþehir yöresinde oturmaktaydý.
Reisleri Hýzýr ve Ýbrâhim beylerin idaresin-
de olan Turgutlular, Timur’a baþ eðme-
yerek bir daða sýðýndýlarsa da üzerlerine
gönderilen kuvvetler tarafýndan maðlûp
edildiler; mallarý yaðmalandý, kadýn ve ço-
cuklarýndan birçoðu esir alýndý. Timur’un
Anadolu’nun orta bölgesinde yaþayan Ka-
ra Tatarlar’ýn önemli bir bölümünü Tür-
kistan’a götürmesi üzerine boþ kalan ge-
niþ sahalara yerleþen Türkmenler arasýnda
Turgutlular da vardý. Bunlardan yeni oba-
lar ovaya indiler ve Akþehir’in doðusunda-
ki bozkýr kesimini yurt edindiler. Karama-
noðlu II. Mehmed ve II. Ýbrâhim beyler za-
manýnda Turgutlular’dan Pîr Hüseyin Bey
ile oðlu Ahmed Bey ve Hasan Bey’in adla-
rýna rastlanýr. Pîr Hüseyin Bey yaptýrdýðý
eserlerle tanýnmýþ olup Ýbrâhim Bey dev-
rinde beylerbeyi ve Karaman ordusunun
baþkumandanýydý. Türbe kitâbesinde (ö.
1432’den sonra) babasýnýn Emîr Þah Bey,
dedesinin Turgut Bey olduðu bildirilir.

II. Murad’ýn “Düzmece” denilen amcasý
Mustafa ile uðraþtýðý sýrada Hamîd-ili va-
lisi bulunan kardeþi Küçük Mustafa da la-
lasý Þarabdâr Ýlyas Bey’in teþvikiyle isyan
edince (826/1423) Bursa üzerine yürüyen
Küçük Mustafa’nýn ordusunda Turgutlu-
lar da yer aldý. 846’da (1442) Osmanlýlar
Macarlar’la savaþ halindeyken Ýbrâhim Bey,
damadý Turgutoðlu Hasan Bey kumanda-
sýnda önemli bir Karaman ordusunu yað-
ma için Osmanlý ülkesine gönderdi. Kara-
man kuvvetleri Bolvadin, Beypazarý, Sey-
yid Gazi yörelerinde geniþ ölçüde talan ve
tahriplerde bulundu. Bunu haber alan II.
Murad’ýn karþý harekâtý ve Karaman böl-
gesini tahrip etmesi üzerine Ýbrâhim Bey,
Taþ-ili’ne kaçtý ve oradan elçi göndererek
barýþ istedi. Karaman elçisi II. Murad’a Ýb-

alan pencere bitiþikteki Mehmed Paþa
Türbesi’ne baðlanan bir kapý durumunda-
dýr. Yapýnýn içerisinde on adet kabir var-
dýr. Kubbeyi taþýyan kemerler yuvarlaktýr.
Mehmed Paþa Türbesi. Turgut Reis Tür-
besi’nin doðusunda yapýya bitiþik olup kub-
beli ve kareye yakýn plandadýr. Güney yö-
nünde çarpýk bir bölümle mekâný geniþ-
lemiþtir. Ýçinde on beþ adet mezar vardýr.
Kuzey yönünde yer alan avlu kapýsý üze-
rinde 1057 (1647) tarihli mermer kitâbe
görülür; Mehmed Paþa’nýn kabri de ayný
tarihi taþýr. Ahmed Paþa Türbesi. Cami-
nin kuzey duvarýna bitiþik inþa edilen tür-
be kare planlý ve tek kubbeli bir yapýdýr.
Ýçinde dört kabir ve köþelere konulmuþ iki
adet þâhide mevcuttur. Ahmed Paþa’nýn
kabir taþý kitâbesizdir. Caminin kuzeyin-
den bir kapý ile ulaþýlan türbeden kuzey
yönündeki küçük hazîreye geçilmektedir.
Sakal-ý Þerif Odasý. Caminin kuzeyinde ca-
miye ve Ahmed Paþa Türbesi’ne bitiþik ko-
numda kare planlý, kubbeli bir mekândýr;
camiye bir kapý ile baðlanmaktadýr.

Hamam. XVI. yüzyýla tarihlenen hamam
Trablusgarp’ýn ilk hamamýdýr ve günümüz-
de de hizmet vermektedir. Hamam es-
Sûr Vakfý’ndan olup klasik üslûpta yapýl-
mýþtýr. Üstü tonozlu dikdörtgen bir mekân-
dan sonra kubbeli ve kare planlý soyunma-
lýða, tonoz örtülü dikdörtgen planlý bir ýlýk-
lýktan kubbeli sýcaklýk kýsmýna geçilir. Sý-

Turgut Reis Camii’nin kitâbesi ve içinden bir görünüþ


