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ÖN SÖZ 

Uzun yıllardan beri süre gelen yoğun çalışmalarımı saygı duyduğum ve değer verdiğim, 
Balkan 'ların bu bölgesinde, Osmanlı 'ların bırakmış olduğu mimari ve kültür mirasının bölge 
topluıniarına ölçülemez bir değerde olan katkısı ve eserlerinin incelenmesi üzerine 
odaklanmış bulunmaktayım. 

Bu çalışmalarım, doğu ve batı kültürlerinin kesiştiği, uygarlıkların etkisi altında kalmış olan, 
Mostar kentinin, zengin mimari mirasına ait eserlerinin, projelendirme ve uygulama 
aşamalarını kapsamaktadır. 

Günümüze kadar ulaşmış olan bu kültür birikimimizin, bugün de korunması ve geliştirilmesi, 
geçmiş ve günümüz arasında, toplumun tüm kesimleri ve davranışları kapsamında dinamik bir 
ilişki kurmak suretiyle gerekmektedir. 
Maalesef bunu gerçekleştirmek için mevcut şartlar, gerek tarihi mirasın, gerekse bugün 
yaşamakta olan toplum fetlerinin çok büyük bir kısmının uğradıkları acımasız yıkım 

dolayısıyla çok güçleşmiştir. 

Bu alanda yapmış olduğum çalışmalar dolayısıyla 10 yıl önce "Ağa Han mimarlık ödülü"nü 
almış bulunmaktayım. Bu ödül, jürinin sözleri ile; "Mostar şehrinin, 16. yüzyıldan kalma 
tarihi merkezinin, olağanüstü tasarım ve uygulama çalışmaları dolayısıyla verilmiştir". Bu 
çalışmalar, nostaljik ve duygusal çalışmalar olmaktan öte, öncelikli eserlerin seçimi ile 
gelişmiş bir toplumsal yapıya ilişkin tespitleri ortaya koymaktadır. 

Tradisyonel değerler yeniden değerlendirilirken modem konteksler ve çağdaş dürtüler, 
Mimarın çalışmasında anahtar rolü oynamıştır. (Büyük jürinin düşüncelerinden alıntı.) 

Benzer bir çalışınam için "Mimari 13. Salon" ödülünü (Eski Yugoslavya ödülü-BEOGRAD 
1 968) de kazandım. 

Daha öncede belirttiğim gibi eski şehirler canlı organizmalar olup, yapıları bir bütünün 
parçası olarak birbirlerine organik olarak bağlı, dinamik olarak yaşayan ve hala, dünya 
çapındaki mimarlardan, Mimar Sinan 'ın ruhundan esintiler taşıyan oluşumlardır. Günümüze 
de ulaşmış olan çok sayıdaki eserlerinde, spesifik, şehirsel, görsel ve etnografik yaklaşım, 
özellikle mekanlar ve plastik unsurların dinamik birlikteliği ile vurgulanmakta, döneminin 
kültürel ve estetik ruhunu, forıniara aktarmak suretiyle anıtsal bir ihtişam, çevrenin ruhu ile 
uyum içerisinde vücuda getirilmektedir. 

Mimar Sinan 'ın coğrafyamızın üzerindeki büyük hizmetleri dolayısla bu çalışmamızı 

saygılarımızla kendisinde ithaf ediyoruz. 

Bu vesile ile büyük destek ve yardımlarını esirgememiş olan, Safet ORUÇEVİÇ (Mostar 
Belediye Başkanı), Sayın Süha ÖZKAN, Sayın Hüsamettin CİNDORUK, Prof. Erol ETI, 
Sayın Zeki AYBEK, Sayın Murat GIGIN, Sayın Ersin ALTINORDU, Sayın Refik FİDAN, 
Sayın İlhan BURÇOGLU ve Sayın Erol SAVRAN'a teşekkürlerimi sunarım. 
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ŞEHRiN GELİŞİMİNE TEMEL BAKlŞ 

Neretva nehrinin, Veleza, Çvrsnice ve Prenja dağlarının eteklerinden başlayan yukarı bölgesi 
kı yıları, verimli düzlükleri dolayısıyla, tarih boyunca neolitik çağın mağra yerleşimleri, maden 
devri, Romalılar, ortaçağ ve yeniçağ boyunca, insanlar için olağanüstü uygun yaşama 
koşullarına olanak sağlamışlardır. 
Bölgede belgelenmiş olan ilk yerleşim, Mostar'a yakın Blagaj (1) kentinde, Yeşil mağra 
bölgesinde bulunmuştur. 

Arkeolojik araştırmalar göstermektedir ki, bir dizi topogratik ve etnolojik element sosyo 
politik hayatın gelişimi, Roma devrinde Dalmaçya'dan gelen, Narona üzerinden Bosna'ya 
kadar uzanan yol üzerindeki birçok yerleşim merkezinden daha süratli olmuştur. Bu gelişme 
ortaçağda teritorial politik merkezlerin oluştuğu kraliıkiara zemin teşkil etmiştir. 

Ortaçağ yerleşimlerine ve daha sonra Mostar kentine ait ilk bilgilerde, Dubrovnik 
tüccarlarının 1452 yılında (2) yazdıkları ilk belgelerde, 1454 (3) yılında kaleme alınmış olan 
Aragon kralı 5. Alfons'a ait dökümanlarda, yer ismi belirtilmeden "Civitas pontis terre" 
olarak rastlamaktayız. 

Radobolja ırmağının Neretva nehrine döküldüğü yerdeki Mostar yerleşimi, ortaçağda sadece 
Neretva üzerinden geçişi sağlayan zincir köprü ile değil, köprüyü ve yakın yerleşimleri 
koruyan kulelerle dikkati çekmektedir. 

Kuleler dışında, ciddi kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre bugünkü Mostar kentinin 
batısında Ljubuşki (4) yolu üzerinde, Padovanlı San Anton manastırı ve kompleksi de önemli 
bir yer tutmakta idi. 

Türkler 1468 yılında Blagaj kentini almışlar tahminlere göre köprü ve kulelerde aynı yıl 
Türklerin eline geçmiştir. Türkler köprü ve koruma kulelerini KÖPRÜ HİSAR olarak 
adlandırmışlar, emniyetli olmayan zincir köprü yerine ahşap (5) asma köprü inşaa etmişlerdir. 

Slav kökenli olan Mostar adı, ilk kez 1474 yılında Türk subaşısı İskender'in yerleşim 
merkezi olarak kullanılmıştır. Üç yıl sonra Mostar'da 19 aile bir bekar yaşamakta, şehir 
meydanıda oluşmuş durumda idi. (6) 

Türk hükümdarlığı sırasındaki güçlü islamizasyon prosesi kasaba tipi yerleşim türünün 
meydan ve müslüman cemaatten oluşan (7) ilk çekirdeğinin meydana gelmesi için gerekli ön 
şartlarını oluşturmuş ve Osmanlı imparatorluğunun şehireilik ölçülerine, fizyonomisine, yeni 
ihtiyaçlara göre uygun olarak gelişmesini sağlamıştır. 

1511 yılında Mostar'da 75 Hristiyan, 19 Müslüman aile (8) yaşamakta ve dinamik olarak 
gelişimini sürdürmekle idi. Mostar'ın süratli gelişmesinin en büyük etkenlerinden biride 
Müslüman halka vergi maufiyeti getirilmesi olmuştur. (9) 

Bu politika, staritejik, doğal ve idari nedenlerden dolayı merkez haline getirilmek istenen 
yerlere göçü çazip hale getirmek için uygulanmış aynı prosesten etkilenen Mostar'da kısa 

zamanda Hersek'in ekonomik ve idari merkezi olmuştur. 

Mostar çarşısı, köprüsünün sağ ve sol taraflarında, ekonomik merkezin tüm karakteristiklerini 
taşıyan bir biçimde kurulmuştur. Hum ve Stolac tepelerinin yamaçları ise konut alanları 
olarak gelişmiştir. 

Çarşı üç ana bölümden oluşmuş, Büyük Tepe'de padişah caddesi (şimdiki Mareşal Tito) 
boyunca yukan çarşı, Küçük Tepe'de Koski-Mehmet Paşa Camii ile Çarşı Camii çevresinde 
aşağı çarşı ve kuyumcular çarşısı olarak adlandınlmışlardır. 

Sağ sahilde ise çapraz çarşı olarak adlandırılan ve köprüden Tabaçice Camii'ne kadar uzanan 
ve bölgeye hizmet eden tarihi bir çarşı bölgesi daha bulunmaktadır. 

Ekonomik güçlerine göre bazı esnaflar kendi ihtisas çarşılarına da sahiptirler. Örneğin 
dericilerin tabhanesi, kuyumcuların kuyumcular çarşısı ve saat kulesi yanında bakırcıların 
kazas çarşısı bunlara örnek teşkil etmektedir. 

En eski mahalleler ,bugün mevcut olmayan Sinan Paşa Camii, Atik Camii ve Saat kulesi, 
Vuçıjakoviça Camii ile Çejvan Çehajina Camii ile köprü kulesi arasında kurulmuştur. 

1550 - 1570 yılları arasındaki peryotta vakfiyelerden tesbit ettiğimiz mimari ve sanatsal 
değeri yüksek eserler vücuda getirilmiş, merkezi yapıların yanısıra 153 dükkan ve bir dizi 
tamamlayıcı yapı ekonomik ve ticari hayatın merkezi durumuna gelmiştir. 

Bu yapılaşmaların tümü ortaçağda "duo castelli" daha sonraları Medileran kültürünü 
etkisinde de kalarak hisar tabir edilen kale içerisinde olmuştur. 

Osmanlı kaynaklarında adı geçen hisariardan günümüze sadece bazı hisar temelleri ve 
Herceguşa ( citadella) hisarı kalmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı, Rüstem Hırvat Paşa'nın kardeşi Karagözbey Neretva 
nehri üzerinde kuleleri ve koruyucu beden sistemini içeren yeni bir köprü için girişimde 
bulunmuş, bunun yapımını da Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettİn gerçekleştirmiştir. 
Bu döneme ilişkin detaylı bilgileri Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden öğreniyoruz. (10) 

Tarihi kayıtlardan yaptığımız tespitler şehir surlannın, 1687 yılında San Alijans savaşı 

sırasında birçok defa kuşatıldığını hatta Mletaç paralı askerlerini batı Mostar'a girdiği ve 
şehri yakıp yıktığım ancak sur içine giremediklerini, aynı şekilde Mletaç vojvodası 

Mecenig'in de 1717 yılında bu başaramadığını belgelemektedir. 

Savaşların yanısıra müteaddit defalar Mostar'da veba ve kolera salgınları olmuş şehir 

nüfusunun büyük bir kısmının ölümüne neden olmuştur. 

Birçok kere meydana gelen yangınlar ve depremlerde şehrin görünümünü büyük ölçüde 
değiştirmiş, ekonomik gelişmenin de sekıeye uğramasına neden olmuştur. 
Mostar'ın belirgin gı;lişmesi ve Hersek'in idari, ekonomik ve askeri merkezi haline gelişi ise 
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Bosna paşalığına bağlı Hersek sancağının kurulması ile olmuştur. 

Böyle sancak beyi, kadı, serdar, bazdar ve diğer idari ve askeri birim merkezleri ve 
yöneticileri Mostar' a yerleşınişlerdir. 

Osmanlılar bölgeye geldiklerinde büyük zorluklara rağmen Tımarlı Sipahi sistemini hayata 
geçirmişlerdir. Farklı toplum kesimlerini kazanabilmek için belirli şartlara bağlı muhtelif 
kolaylıklar sağlamışlardır. İslamın yanısıra katolik ve ortodoks cemaatlerine de gereken 
saygıyı göstermişlerdir. 

Osmanlılar zamanında farklı diniere mensup halklar arasındaki ilişkileri düzenleyen birçok 
kanun yapılmış olup bunlardan en ünlüsü Hattı-Hümayun'dur. Bununla farklı diniere mensup 
kişilerin haklannda ve yükümlülüklerinde eşitlik sağlanmış karşılıklı olarak her cemaatin 
diğer cemaate ve yöneticisine saygı göstermesi kuralı getirilmiştir. 

Böylece katolik ve ortodokslar kendi dinlerinde ve dini mülklerinde kendi yönetimlerini 
sürdürmüş, Biskup ve Vladika'lar kendi cemaatlerinin temsilcisi olarak kabul edilmişlerdir. 

18.yüzyılın sonları ve 19.yüzyılın başlannı kapsayan dönemde, Hersek'in katolik ve ortodoks 
kesimi politik ve kültürel hayatta daha önemli yer işgal etmeye başlamışlar, toplumun 
aktivitelerinde, kültürel oluşumunda ağırlıklarını koymaya başlamışlardır. 

Mostar bir kültür merkezi olarak büyük ölçüde tahsilli insanlar yetiştirmiş, bunlar arasında 
yazar ve şairler ayn bir yer tutmuşlardır. Örneğin Medrese Müderrislerindinden Ziyai Hasan 
Efendi, oğlu Übeyd, 1 6. yüzyılda şair Adli Şahinzade Hasan Çelebi, Mostar Çelebi, Mostarlı 
olup onun güzelliklerini şiirleri ile anlatan Derviş Paşa, İstanbul' da tahsil gören ve yüksek 
düzeyde eğitim alıp Türkçe, Farsça ve Arapça'ya vakıf olan Ahmet Rusai, Hüseyin Çatmja, 
Hersek 'li Arif Hikmet gibi değerler sayılabilir. 

18. ve 19. yüzyıllarda farklı değerlere sahip olmakla birlikte muhtelif gezginler 
seyahatnarneHrinde Mostar'dan söz etmişlerdir. 19. yüzyılın ilk yansına ilişkin değerli bilgiler 
Hristiyan din adamlan Pamuçina ve Çokorilo (ll) tarafından verilmekte, 1875 yılında Rus 
Gilferding şehri anlatmakta, nüfus yapısını özellikle dinler bazında analiz etmektedir. (12) 
Ünlü İngiliz bilim adamı Arthur Evans Mostar kentinin mimarisini anlatmakta, ancak sadece 
Dalmaçya ve İtalyan mimarisinin oldukça kötü örneklerini ön plana çıkarmaktadır.(l3) 

En değerli çalışmayı, 1891 yılında Mostar tarihine ilişkin çok sayıda bilgi veren Karlo Pec 
yapmış (14), Robert Mihael(IS), V.Radinski, Çiro Truhelka, K.Jiriçek ve diğerleri Mostar 
hakkında eserler vermişlerdir. 

Vladimir Çoroviç(l6), Hamdija Kresevljakoviç (17) ve Hivzija Hasandedic (18) Mostar'ın 
tarihi, nüfus yapısı ve tarihi eserleri hakkında araştırmalar yaparak önemli bilgileri günümüze 
aktarmıştır . 

. -----=t- ---·---------- .. ---- ---.-.=l.------ ------
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MOSTAR ŞEHRi TARİHİ MERKEZi 
REKONSTRÜKSİYON VE REVİTALİZASYON PLANLARI 

Bu plan dökümanter olarak, tarihi rekonstrüksiyonu yapılabilecek başlangıç noktasından, 199 I 
yılında tarihi merkez ve çevresinin uğradığı yıkıma kadar ki peryodu içeren, belgelere dayalı 
bir çalışmayı içermektedir. Tarihi merkezin sınırları, etki alanlan, merkezin yenilenmesi 
sağlayacak ekonomik bölgenin sınırları, tekrar eski araştırmaların güncelleştirilmesi, hali 
hazır durumun tespiti, eldeki bilgiler ile uluslararası araştırmalar ve tavsiyelerin 
değerlendirilmesi suretiyle, hassas bir biçimde yenilenebilecek durumdadır. 

Bu çalışma doğal olarak uzun bir zaman dilimini kapsayacaktır. Savaş öncesi 6 derece 
üzerinden kategorize edilen yapılar baz alınıp, öncelik durumu gözönüne alınmak suretiyle ilk 
3 dereceye girenler ele alınacaklardır. 

Halihazırda günümüze ulaşan en kapsamlı çalışma, Master tezi olan, 16- 19. yüzyıllar arası 
dini, toplumsal ve resmi yapıları inceleyen, sayın Y.Mim. Cihad Paşiç'e ait olan çalışmadır. Bu 
çalışmanın içeriğinde, tarihi yapıların projeleri, fotogrametrik çekimler, İstanbul Osmanlı 
arşivleri ve Viyana Krigs arşivinden fotograflar ve teknik çizimler bulunmakta, sair litreratür 
ve çalışmalar yer almaktadır. Bütün bunların yanısıra, 1956 yılından bu yana ve öncesinden bu 
problemler üzerine yapılmış olan tüm çalışmalar ve edinilmiş tecrübeler bundan sonraki 
dönemde yapılacak olan çalışmalara ışık tutmaktadır. 

Teknik dökümanların ve mevcut duruma ilişkin analitik çalışmaların yanısıra, yapılacak olan 
tarihi ve sanatsal koruma analizleri, mimari ve teknik analizler, demografik ve sosyolojik 
analizler, fonksiyonel analizler, trafik analizleri v.s. yapılacak çalışmaların, tamamlayıcı 

unsurlan olacaktır. 

Tarihi merkezde bulunan hemen hemen bütün yapıların, detaylı olarak dökümanları mevcut 
olup, bunlar yapıların bütün derecelerde tarihi rekonstrüksiyonunu mümkün kılacak, mimarı 
ve şehireilik şartlan dahilinde rekonstrüksiyon, restorasyon, adaptasyon ve konzervasyon 
çalışmalannın yapılmasına olanak sağlanacaktır. 

Alt yapı hizmetleri, su şebekesi, kanalizasyon, elektrik, telefon ve ısıtınayı kapsayacak 
şekilde, savaş öncesinde eski tarihi merkezde çalışma ve yaşama şartlarını sağlayacak bir 
biçimde çözüme kavuşturolmuş durumda idi. Bunun yanısıra yapılan planda, merkezde 3 
umumi wc yapılması, çöplerin hijyenik olarak toplanması, çevre, hava, su ve gürültü kirliliği 
oluşmaması için önlemlerin alınması, resmi dairelerio koordinasyonu ile bunların 

gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. 

Tarihi merkezde trafik, Osmanlı döneminden yolların bize kaldığı şekli ile, yaya ırafiğine 
olanak sağlamakta, polis ambulans ve itfaiye araçlan dışındı diğer taşıt araçlarına, belli 
ihtiyaçları giderebilmeleri için ancak belirli zaman dilimlerinde izin verilecek şekilde işlevini 
yerine getirmektedir. 

Eski eserlerin rekonstrüksiyonu ve yeni yapıların inşaası, şehir tarihi merkezine ilişkin tüm 
değerlerin korunması ve tüm şehir alanlarında, planlarda öngörülen altyapı çalışmalarınıda 

kapsayacak şekilde olması ile mümkün olacaktır. Bu planla, şehir merkezi için öngörülen 
fonksiyonlar, yerine getirilen kültürel birikim, oryantal ve tradisyonel içeriğin korunup 
yüceltilmesi ile bu ruhu zedelemeyecek, uyum içinde olacak, çağdaş yapıların entegrasyonu 
önerilmektedir. 

Eski şehir merkezinin ivedi bir şekilde canlanması için temel ekonomik gerçek, ilgili bütün 
tarafların ortak yaptınıniarını gerektirmektedir. Eski köprü ve yakın çevresi ise, dünya 
çapında bir anıt olması dolayısıyla çalışmamız içerisinde özel bir yer tutmaktadır. 

~ .· .. ~ 
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EKONOMİK VE SOSYAL YAPlYA BAKlŞ 

Türklerin bölgeye gelişi, kendi ekonomik ve askeri güçlerin zirvesinde olduklan zamanla 
çakışması dolayısıyla, birçok ekonomik merkezin yoğun bir biçimde oluşmasına vesile 
olmuştur. 

Bu proseste Osmanlı İmparatorluğunun politik konseptinin yanısıra, tarih boyunca kaçınılmaz 
olan Dalmaç ya ile ilişkiler ki 1 5. yüzyılın sonlarında Makarska sahillerinin Türkler tarafından 
alınarak Hersek Sancağına bağlanması ile etkin rol oynamışlardır. 

Makarska ticari bir merkez olarak önemli bir yer tutmakta olup, dünya ile ticarete açılan bir 
kapı konumunda idi. Dubrovnik'te de kendi geri bölgesi ile birlikte mevcut konsepte ilave 
olduğunda önemli bir ticaret merkezi oluşmuştu. 

Ticaretin yanısıra diğer toplumsal alanlarda bölge bir merkez olarak gelişmiş, bu şartlar 

Mostar'ı coğrafi olarak önemli bir stratejik, politik ve kültürel merkez haline getirmişti. 

Türkler oldukça usta bir şekilde ahaliyi Tımarlı-Sipahi sistemine adapte etmişler, Feodal 
Hristiyan yapıyı toleraslı bir şekilde entegre etmişlerdi. 

Çevre köylerde müslüman ve hristiyan halka daha büyük araziler hibe edilmek, nüfus 
hareketleri dengede tutulmak suretiyle (19) Mostar çevresinde terkedilmiş köy sayısı lO'a 
düşürülmüştü. 

Böylece Mostar ı 630 - ı 650 yıllan arasında "puo fare con le ville cincorvicine case o foshi 
nro, 3m (3000), la citte inicirca fochi nro 1000. (20) 

Osmanlılar kanuni yaptınmlarla bölgede tarım, zanaatlar, madencilik v.b.diğer alanlarda 
gelişmenin öncüsü olmuşlardı. Bu peryotta, özellikle de Kanuni Sultan Süleyman dönemi 
kanunları, toplumsal ve ekonomik düzen ile gelişmeler karakteristiğini vermektedir. 

Osmanlı devlet düzeni bölgemizde de toplamsal ilişkileri kesin bir biçimde düzeniernekte idi. 
Toprak padişah toprağı yani devlet toprağı idi. Halk, askerler ve üreticiler (köylüler) olmak 
üzere iki gruba aynlmıştı. Devlet görevlileri, ulemalardan oluşan asker sınıfı toplam gelirden 
belli bir oranda has-zeamet ve tırnar kategorilerinde pay almaktaydılar. 

Ekonomik altyapının oluşturduğu en çarpıcı oluşum, gelişmişliğin mimarı eserlerle 
simgelendiği vakıf sistemidir. Bu sistem, kişilerin toplum yararına çeşitle amaçlarla 
kullanılması için mal varlıklannı bağışlamalan şeklinde özetlenebilir. Bu vakıflar ekonomik 
ve kültürel alanlarda önemli yer tutmuşlar, tarihi ve kültürel vakıfların günümüze kadar 
ulaşmasında büyük rol oynamışlardır. 

Kişilerin sahip olduğu mülklerde şöyle sıralanabilir: 
-Ocaklık (Dindarlara verilen topraklar), 
-Yurtluk (Sınır askerlerine verilen topraklar), 
-Mukat (Kiraya verilen topraklar), 

-Mülk 
-Mezra 

(Özel sahiplik şekli olup çeşitli hizmetler karşılığında edinilebilmekte idi.), 
(Orman alanlannın ternizlenip tanm alanlarına çevrilmesi ile elde 

edilen alanlar) 

En geniş ücreti sınıfı devlet arazisini işleyen sınıf olup, devlet için çalışmakta ve üründen 
devlete pay vermekteydi. 

Daha önce de belirttiğim gibi kanunlar vergi sistemini de oluşturmuş, iki ana vergi konmuştu. 
Birincisi dini veeibelerden gelen zekat, öşür, doşetina, alavnina veya dzizija yani tanm, 
hayvancılık v.s. den gelirler elde eden feodal kesimin ödediği vergiler. İkincisi ise devlet 
temsilciliğini ağırlamak, yatak ve yemek ihtiyaçlarını gidermek, şehir hizmetleri, yollar ve 
köprüler için ve köprüler için toplanan vergiler oluşturmakta idi.(21) 

Bunun dışında kanun dışı vergiler toplanabildiği gibi, kanun dışı olarak bazı kesimlerden; 
Örneğin, Mostar yakınlarındaki Santa Maria manastın, Ljubuşka yakınlarındaki Gospa, 
Zaostrogu manastırı (1553), Draçeviçi manasım (1606), Makarska 'daki vb. yerin 
sakinlerinden vergi alınmakla idi. (22) 

Bölgeye Osmanlıların getirmiş olduğu yeni toplum düzeni komşu devletlerle karşıt olmasına 
rağmen, kısa zamanda Dalmaçya, Doğu, Kuzey Afrika ve İtalya ile önce mal takası daha 
sonralan paranında kullanıldığı gelişmiş bir ticaret potansiyeli oluşmuştur. 

Büyüme ile oluşan yeni nicelik ve nitelikte ihtiyaçlar, esnaf ve zanaatkar kuruluşlannın 
sürekli daha geniş kitlelere hizmet verecek şekilde gelişmesini sağlamıştır. 

Zanaatkarlığın spesifik özelliği, yöresel olan ve Doğu'dan ithal edilenlerin, dini bir aynm 
gözetmeksizin işbirliği içinde olmaları, zanaatkar organizasyonlan içine girmenin temel 
şartının dini inanç olmayıp, ustalık olduğu gösterilebilir.(23) 

Ekonomik ve organizasyon olarak en güçlü esnaf grubu dericiler olup, kendi özel statüleri ve 
ilişkilerini düzenleyen kurallan mevcuttu. Böylelikle kendi camiini de yaptıran ilk ve tek 
kuruluş bu olumuştur. Ürettikleri mallar dünya çapında ünlü olup özellikle kırmızı sahtijan 
veya kajsar bütün dünyaya ihraç edilmekte idi. En geniş zanaatkar grubu ise duvarcılar olup 
çeraholar (duvarcı ustalan) çok ünlüydü. 

Tradisyonel olarak Orta Dalmaçya ile mevcut olan ticaret, Türkler zamanında da devam etmiş, 
üretim fazlası ürünler Dalmaçya sakinleri için de enieresan olmuştur.(24) 

Mostar ticaretinin gelişmesine 17. yüzyılda Mostar tacirleri-ihracatçıları damgalarını 

vurmuşlardır. (25) 

Bu imkanlar Mostar'ı Hersek'in ekonomik ve idari merkez olarak gelişmesini sağlamışlardır. 
Bunun kanıtı olarak dini ve idari birçok yapının, yöresel etki altında kalmadan tamamen 
kendine özgü yapı tarzıyla, özel stili ve zengin çözümleriyle, camiler, hanlar, hamamlar, 
medreseler, köprüler, yollar ve su yollannın yapıldığını gösterebiliriz. 
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YERLEŞMELERİN ŞEHİRCİLİK STRÜKTÜRÜ 

Köprü başlanndaki kuleler stratejik olarak çok önemli olup merkez teşkil etmiş ve kanıonun 
çevresinde süratle gelişmiştir. Temel askeri aktiviteler beraberinde ekonomik aktiviteleri de 
çekmekte idi. Zanaatkarlar ve tüccarlar birbiri peşisıra dükkaniarını inşa etmekteydiler. 

Mevcut köprümüz yerine 1481 yılında ahşap köprü yapılmış, askeri ve ekonomik ihtiyaçlara 
cevap verebilen taş köprü ise 1556 yılında yapılmıştır. 

Bu dönemde çarşı süratli bir gelişme göstermekte, beraberinde surlarda yapılmaktadır. Köprü 
ve çevre surları, hanlar, hamamlar ve camiiler zanaatkarların ve tüccarların dükkaniarının 
dizildiği caddeler için merkez konumunda idi. Bu caddelerin kesiştiği yer. toplumsal ve 
ekonomik merkezi oluşturmakta, burada konutlara rastlanmamaktadır. 

Neretva nehrinin sol kıyısında çarşının konumu, güneyde Tara Kulesi, doğuda saat kulesi ve 
kuzeyde Sinan Paşa Camii çevresindeki bölgeleri içermekteydi. Yukarı çarşı Büyük Tepe 
olarak adlandırılmış, aşağı çarşı ise Küçük Tepe ki bu çarşı Koski Mehmet Paşa Camii 
çevresinde oluşmuştur. Bu çarşının devamında köprüye doğru kuyumcular çarşısı bulunmakta 
idi. 

Neretva nehirin sağ kıyısı üzerinde eski köprüye giden yolda çapraz çarşı bulunmakta, bu 
çarşı dericiler çarşısı Tabakhanenin kuzeyinden başlamakta, (surmanzumesiyle iç içe) bir dizi 
değirmen arasında devam etmekteydi. 

Şehir fizyonomisine en belirgin damgayı, 16.yüzyılın ortalarında yaşamış olan, Zaim Hacı 
Mehmet bey, Karagözbey, Çejvan Çehaja ve Nasuh aga Vuçjakoviç gibi devirlerinin 
ulemacıları vurmuşlardır. 

153 dükkanın yanısıra birçok toplumsal yapı yani camiiler, hanlar, mektepler, medreselcr, 
imaretler, su kemerleri v.s. yapılmıştır. 

Çarşı strüktürü, bitişik nizarn ve alçak yapılardan oluşmakta, ender olarak 2 katı geçmektedir. 
Köprü ve kulelerin kompozisyonu, sanatsal bir biçimde camiiierin minareleri ile birlikte 
silüeti tamamlayan bir görünüm içerisindeydiler. 

Çarşı dükkaniarının detayları ve görünümleri yöresel zanaatkar ve doğudan ihal edilmiş olan 
kent zanaatları ile yoğrulmuş, branşlara göre farlı bir bir renge boyanmak süreliyle ayırt 

edilebilir bir görünüm sağlanmıştır. 

Belirgin bir gerçek olarak ekonomik bakımdan güçlü olan esnaflar, çarşı görünümünü de 
kısmen etkilemişlerdir. Böylece çarşılarda iki tip yapı gelişmiştir ki bunları mağazalar ve 
dükkanlar olarak adlandırmaktayız. 

Dükkanlar kesinlikle zemin katlarda olup bitişik nizarn olarak yapılmışlarıdır. Sırtları ve 
bölme duvarları taştan olup, tavanları ahşaptan, çatı örtüsü taş plaklardan. ön cephe ise 
kepenklerden meydana gelmekteydi. 

Bu dükkaniarın sahipleri ekonomik olarak zayıf zanaatkarlardan idiler. Çarşının bu 
dükkaniardan oluşan bölümleri, yangınlar dolayısyla sıksık görünümünü değiştirmekteydi. 

Ekonomik olarak daha güçlü kesimler ise daha kaliteli yapılarda, önünde dükkanı olan taş 
yapı mağazalar veya müstakil mağazalarda faaliyetlerini yürütmekteydi. Bu yapılarda 

özellikle 19.yüzyıl başlarında yapılmış olanlarda gerek mimari, gerekse fonksiyonel mekan 
yerleşimi olarak DALMAÇYA etkisi görülmekteydi. 

1762 yılında ll. esnaf organizsayonu altında 30 çeşit zanaat uygulanmakta idi. Bunlar: 
Kunduracılık, berberlik, boyacılık, battaniyecilik, kürkçülük, dericilik, terzilik ve tımarcılık 
(demircilik, çivicilik, soğuk demirçilik, kılıççılık, tüfekçilik) olarak adlandırılmaktaydı. En 
gelişmiş esnaf kolu dericiler idi. Kendi çarşılarındaki dükkanlar en güzel dükkanlar olup, 
üretimleri de ihtacatın en önemli ürünlerini teşkil etmekteydi. 

Radobolja nehri, şehir suyunun temini, kendi sistemleriyle tarım alanların sulanması, çeşitli 
zanaatların ihtiyacı olan endüstriyel suyun temini ve birçok değirmenin güç kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Şehir hayatiyelinde önemli bir yer tutan su, Neretva nehrinin sol yakasına eski 
köprünün (26) yapımı ilc birlikte yapılan ahşap (27) künklerden oluşan bir sistemle taşınmış 
1629 (28) yılında ise bu sistem toprak künklerle yenilenmiştir. 

Birincisinden daha az kapasiteli ikinci bir su şebekesi Carini deki Djevojaçke vode (29) 
kaynağından Mostar'a kadar yapılmış, bu sistem 3 şıdırvan ve 12 çeşmeyi beslcmiştir. 

Dcvrin önemli ekonomik yapı grubu da Radobolja nehri üzerinde kurulmuş olan 19 adet 
dcğimendi. (30) Bu dcğirmenler. günümüzde de eski köprü çevresinde doğanın ve insan 
eliyle yapılmış eserlerin eşsiz uyumunun bir sembolü olarak durmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğunun zayıflaması bölgeyi de etkilemiş, şehrin gelişimi özellikle 18. 
yüzyılda durma noktasına gelmiştir. Şehrin gelişimine önemli katkılar, Katolik ve Ortodoks 
dini yapılarının yapımı ile olmuş, mimari ve şehireilik açısından tamamen farklı bir konseptte 
gelişın iştir. 

I 840 yılında Hersek'in Katolik ahalisi, Mostar'da piskopos yönetiminde yeni bir dini devlet 
yapılmasını için baskıya başlamışlar, güçlü Hersek Veziri Ali Paşa Rizvanbegoviç'in olumlu 
yaklaşımları ile İstanbul'dan Mostar'ın Vukodol mahallesinde psikoposluk kurmalarına izin 
verilmiş, 1862 yılında piskopos Barisiç'lc Mostar şehir merkezinde Ali Paşa bahçesinde 
Katolik kilisesi inşaası için ferman gönderilmiştir. (31) 

Eski Ortodoks kilisesinin yapını tarihi ile ilgili kesin bilgiler olmayıp ( 1767-?) daha sonra 
1833 yılında eski temeller üzerine yeniden inşaa edildiği, (32) Yeni kilisenin ise Neretva'nın 
sol kıyısında Stolac tepesinin eteklerinde 1873 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ncrctva nehrinin sağ kıyısındaki Katolik kilisesi ve psikoposluk merkezi, eski ve yeni 
ortodoks kilisclcri, çarşı camii kubbeleri, minare silüetleri ile biriliktc günümüze kadar 
olağanüstü uyumlu, ölçülü bir şehireilik anlayışını simgelemiştir. 
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Çarşının gelişmesi ile birlikte, çarşı alanları dışında olmak kaydıyla konut sayısı da 
artmaktaydı. Konut yerleşimleri, köprü çevresinde yoğunlaşan çarşı bölgesinin aksine, daha 
uzun bir zaman süreci içerisinde mahalleleri oluşturmuştur, yer seçiminde, güneş görme ve 
suya yakınlık kriterleri gözönüne alınmıştır. 

İlk mahalle 1474 yılında köprüye en yakın meydanda bulunan Sinan Paşa Camii çevresinde 
kurulmuştur. Mostar şehri konutları feodal sistemin bir parçası olarak, köy evlerinin tipik 
özelliklerinin taşımaktaydılar. 

Konut sayısı artıp ortalam 40 civarına geldiği zaman en küçük yerleşim birimi olan mahaller 
oluşmuş, bununla birlikte mahalle merkezinde camii-mescit, mektep veya medrese, harem ve 
mezarlığı içeren mahalle merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerde temel ihtiyaçlar için çeşme, 
fırın ve manav lar da vazgeçilmez unsurlar olarak yerlerini almışlardır. 

Mahalle merkezlerinde, temel unsurların yanısıra, çarşıda bulunanlardan daha mütevazi han ve 
hamamların yapıldığını görüyoruz. 14 mahallenin kendi merkezlerinde, yolcuları ağırlamak 
için hanları olduğunu görmekteyiz. 

Mahallere öncelikle çarşının kuzey ve güneyine doğru Neretva nehrinin sol kıyısında oluşmuş 
daha sonraları Neretva nehrinin sağ kıyısında Radobolja nehrinin kıyılarında da mahalleler 
kurulmuştur. 

Bu kompozisyonlar içerisinde oluşmuş olan Mostar şehri, günümüzde dahi eski atmosferini, 
izleyicilere yüksek değerdeki mimari ve şehireilik öğeleri ile birlikte hissettirebilmektedir. 
Mostar şehrinin nüfusu Osmanlıların eline geçmesi ile birlikte süratli bir şekilde artmaya 
başlamıştır. İlk Osmanlı tapu kayıtlarına göre 1477 yılında 19 hane bulunmakta, 1566 yılında 
ise N ereıva nehrinin sol kıyısında mescitler çevresinde birçok mahalle oluşmuş ve dört camii 
inşaa edilmiş bulunmaktadır. 1633 yılında mahalle sayısı 24'e ulaşmış, 1670 yılında 

Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun geliş tarihi olan 1879 yılına kadar sayısında 
kaydadeğer bir artış olmamıştır. 1879 yılında Mostar'da 1909 ev, 2535 aile, 10848 kişi ki, 
bunlardan 6421 'i müslüman, 3026'sı ortodoks, 1366'sı katolik ve 35 yahudi bulunmaktaydı. 

Mostar'da mahalleler en yoğun bir biçimde !?.yüzyılın ilk yarısında kurulmuştur. Şehir 

kadısının sicil kayıtlarına göre, 1633 yılında (33) 24 mahallenin adına rastlamaktayız. 

Bunların birçoğu günümüze ulaşmıştır. Şöyleki: 

1 - Sinan Paşa (1474-6) 
2 - Nasuh ağa Vuçyakoviça (1528) 
3 - Vezir ağa (1550) 
4 - Karagözbey (1557) 
5 - Çeyvan-Çehayina (1558) 
6 - Mehmet-Çehaye (1592) 
7 -Derviş Paşa (1592) 
8 -Hacı Balina (1612) 
9 - Bayazi-Havadze (1612) 

10 - Roznamedziyina (1620) 

ll - Köse Yahya hoca (1621) 
12 - Sevri Hacı Hasan (1621) 
13 - Şariça (1623) 
14 - Memi Havadze (1652) 
15 - Kotlevina (1633) 
16 - Fadime Kadın (1633) 
17 - Hafız Havadze (1633) 
18 - Hüseyin Havadze (1633) 
19 - Hacı Lafina (1633) 
20 - Baba Beşir (1633) 
21 - Hacı Ahmed bey Lakisiç (1630) 
22 - Ali Havadze (1633) 
23 - Tere Yahya 
24 - Kamber ağa 

1633 yılından sonra Mostar'da 3 camii yapılmış, bunlar Hacı İbrahim Çevre, Kotlina ve Ali 
Paşa Rizvanbegoviç camiileridir. 

1670 yılında 30 mahalle, ve 35 camii bulunmaktaydı. Mahallelerde İsmet Kürkçü Camii 1650, 
Koliina Camii 1768 öncesi, Hacı Veli Camii, Yahya Esfel Camii, HacıMemi (Cernice) Camii 
1650, Zirayina .......... . 
Maalesef günümüzde sadece 8 camii ayakta kalmış bulunmaktadır. 

MIMAR SINAN 
Mostar Köprüsünün Mimarı 

TBMM KUTUPHANESI



ı 

t 
* 
i 

. . . . . ( ... ·, ._ ~ -
' .. ... -· ~ ·{. 

1 

' . 
~-· ' . '. 

• •.r . ~· · 
..... ~~~, . . 

.... 

3 

.. 

''STARI GRAD,MOST 
-~ J.. ı ~~: . ;. r·· -

,. ·· penod• .... 
period s .. 

.· / , 
1 

. \ 

. ... -.J 
, / , ... --

. ::ı 

,/ • 1 • 

:.. ISTORIJSKI RAZVOJ 
HISTORICAL DEVELOPMENT 

,' ~ 

1 
TBMM KUTUPHANESI



GEODETSKI SNIMAK MOSTARA OKO 1886.g; 
RABEN U RAZMJERI 1:3125./dio/ 

(FOTOGRAFSKI UMANJEN) 
PART OF GEODETIC DRAWING OF MOSTAR 
MADE IN ABOUT 1886,SCALE 1:3125 

(PHOTOGRAPHIC REDUCTION) 
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4 Al! l!l!rlcl:ıH 1 qvl!':ı• er• d• - Re inf. conoret'! !"t ri:ıg courı:oe er.d 

2 nr.ııno - wooden 

' .13 - Rıdnf">rc•~ ccıncr'!'t. 

4 LIIP'bılno - lı!~tıı.ı 

S ı..:~·~ovi to - :.Hxf'd 

1 St-o.::ı"!rıi~t:~ TTl~•ilnMt1 - .:..!oı::\.Cl,..ntal val·l"'s 

2 ~~lilı:ro arh!tı.ılct:l:ıPk"' vr!j,..tno~t1 -High archit~ctu.nll va.l\ıea 
' ';'lsol::IP Cb!~"'n'talllP vri~,..dnost! - lUgb ~n\'iroc::•::ıtal Taluea 
4 lo..:bij.,.r.t..:ı.J.ne V':'ijl!dno~ti - lovlroı:::ı~ntaı w.lue-E 
S ı;l!utrel~ vrij,.doorti - ı;eutral val.~s 
6 ~eo!r.tn,.. vr1~•dno~t1 -Rf-cent ve.lues 
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''STARI GRAD''MOSTAR 
Regulacioni plan sanacije,reko
nstrukcije i revitalizacije isto
rijske gradske jezgre-dio A4 

Regulating plan of reneva ,reco
nstruction and revitalization of 
the histerical city core-part A4 

D Q?:..:.:...~l~,"OS!: Il:~r.:.~:IJ! - !.;.:Jı:;:.:::m.'ı i lOS 'i"·. <!-J:::!§{D 
- Vo:'lvoC 1 laımllzacija. - <i:.t•r ~UI:'rıly ane! Pi!'IIQg'!' Eytı~ml 
b ı :if' :ı c. n! /ıta - li c-ne 

2 ba lo!,. 1 V 1 K -Bad ';ıoth ~ı..r 'f', and !'f!wae:tı s. 

lm3 dobı-(1 ı V J t: - ~ooC both "llt"l' s. an~ !""'ftBgl!' !o 

:S ~ V, n-::ı;• K - Hill' ır.:.~•r l'o, not f''"mll!'" !', 

' S ı.a ı:, n•,a V - Ha• , ... ,. •·, not ••lt.r •· 
: 1 " ~ 'El•ktrikrı ı t•l•ron - ":l .. ctricity anıı t~l-ırhoruı: 

ı ~-~::..! ~ı. 1 t .. l•fon- ~•o •l•e:t:-1c1ty anıt t,..l,.ı:ıhone 

:; 2 m 3 ı~a· •1,, 1.n.,ı; t•l~ror.- 3::d •lftctrfclty, hcııı t•l•flhone 
} I-:o ('"''='=-• .. ı,, 1~o ı .. ı .. ron - .;..:~ f!O':Id •l•ctrieity. Me tol~rı"tc-:ı,. 

t, I:..:ı ı:ı:·• <!l, n,.~ t"l'"!'"r:- !.::ı:! •l•ctricity, no t•l•vlıon,. 
; bı:ı -lo'Jr- •1., ~"l"''t.ı t•l•:'on- v:ood el!!ctricity, no t•l,..rıhoneı 

ı U,ıı;al j - Co.::ıı 

2 Zhktri~n:ı .. no-r~ija- !:lectrldty 
) Te~no ı:;orivo - L~t:;u!d fu,.l 

"' :?lin - .raro 
5 Contr::ılno Brl :):lnje - Centnıl h•e.tiD.B 

•::ı"'ty p'!acl! 

'\_ 
'\ ,, 

r~-.:al!'..:ı. !"~t;o:ı•t=-u'<~lje. !'1~~11~• r.ıl"<"1n~- Totı:ıı r•oonetru'!tl.,'"l 

aft•:- ô·~:>l!•".Ir.! ı 
::\tl::'>:=t::-u~:·ı:.l, l!!•l:ı-ı1~:1a - li!'co:ı~truct!'ln• f\&rtl:~ 

~'!i::::>::: .. ~':'".Jirc1j.:ı ':ı•'I:J"'ll::-sta- rl..c!l::ı!'!.l'\letio"l tt! :!'!!""".4:-ı.itı.• 

~~ ·~~;;::·~~:~~;~~::::~: :::.~~::::~~ 0: :.::::~:'!tiOn o! ro·: 
r-"1· ~t:-..ı o:ti'l~ 

7, ::::.::.:~.'1.::. ı:ı-:-.- .. ,~·.:. - .=t..ııb~"·r ~t -:.t roe>f """~<'•:ing 

~· ~:~~:.~:..· .'• ~.:ı!"a:!• - 'l' ::.;!~,. ~.,v•!"!.r:r -rl.";'". ::ıortar ~:oi!".t 
5, ~~;.:: ;:~::ıl:~~·~:~!=::=::~~ =:;'!~: ... :;i:IL~ing 

1 
'· I:::;~'!!" . .:ı. ::! ~ ... 1.,1\': •::~•ri~reı. - ı:t~:-ıl!:.:~•nt cr th• "~ol• ~nh:~:r 
7, I::!~-ıo ur.ra4~•hl!'; H~•l:oY.:ı :'ı!ll:~•!!tııja - 3.·~l:::ı:~:r:ıt 0• ıoa. ·· 

~uil.t tnto !'urnlt·.ır• 

s, I=4<!:".2 .,o-.lU~•ra- a•~ıac•::ı•nt ot 1\ırnltur• 
ı;ı, ~:...:.:•!"-.~ l:ı~~.:ılad~-3- ::\•J'l.ı-:o":•rıt :ot ın_rtall&tJQn• 
iıı.iiJ~:!ji\·:ı::~· tn::-t::.\.:ıC't~:;ı - .l"!'ın:t!o=ı ot inl"tcllatıona 
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"STARI GRAD''MOSTAR 

BA N A L I Z E - A N A L Y 6 I S~ 
Regulacioni plan aanacije,reko
nst~ıkcije i revitalizacije iato
rijake gradske jezgre-dio A4 

Regulating plan o! renewal,reco
nstruction and revitalization o! 
the histerical city core-part A4 

--
n: 

ı rrso\·ine - Shope: 

2 rre;c,·a~r.o- "11!tak:• - Co:m:ı'!reial and era!''\: 

} J.d::ıinJ.PtratlvnJ - .ld:ir.i rtratiw 

4 J'\ı.riı:ti~ko- o·al~vr.i - rou.:-!rt and burin'"'u 

5 Cgo!'t1t.ol~&k1 '" Ctı.tf'ring 

7 !:.a.~a.,j•:ı.i - ::!l..'Uı~lt•ı! 

St!l.-;~:ı.t - Ru·u ... ~tial 

9 ::1-,!be, :<;.~:•~!, a-:•lje!- IL'ıibition:ıı, ~•seu.:ıa, artil'!t'z. 
ll't"!:'kr~.:ıflf!' 

i -. 
ı !JJ!.U ~ l~JER&. ı 

?'J:''n.t: T'UirPO~:r o: i)[;'l' 

l.. T'rgovina - Tro.de 

2. Sptc1;lc.lizirnna t:n:ı;ovına - ~ıı•c!al12~~ trade 
3. Zaruıtl - Craftp 

4. Ug~otitdj!:tvo -Co tering 
5. Rot .. lıı.ko ugortlt .. lj,.tvo - P.ot•l c:ı.t•rina 

6. ı.:uzııojl, ııt,..nJı- l!ur~ıtu, artı .. t"rı •ork~thOJ'IIP 

7. GlavnJ ob~•ktl - lıbln rtructur~ı: 

B. Sta.:ıbeni - ll.•vld•ntıal l"tructur•t 

:;, 1 Prize!llni ob~io:llt - Ground !!oor rtructurei!J 

• 2 Priz"!!ni • pOdru.ıııocı - Grou~d rıoor wıth c~llar 

.. • 3 Sut"!r<!n • rri~"':ılj• - 3aJ:eı:ı•nt t- ground floor 

:;. 4 Pod.ru"l + r::-1 z .. :ıı ~· + rrırat - Cellar + grou.nd rıo.,r + I tt n oor 
5 ?rize:::lje • cprat- .::raund floor + ht noor 

Ci. 6 ?ri2ı,::l~• + ı:ut•rer. • tı:-rot - G::-ourıd tıoor t- ~r-·o.~!ıt •lst noor 

:~~~ ... ~'I. 7 I'rize:::lj"' + !:uhre:ı + 2 !'J'I::"ata - Ciroun~ fll')or • boııe::ıent + 2 tloort 
tt+ • B !'r!z..,ıalje "'"2 ı:prata 1 Yiie - Grounı:! !'loor ..- 2 tloorııo and: ann 
+ ı. 9 Priza:ıınl Yifok! - Jrov..rıd floor •tructure•, higb 
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A N A L I Z E - A N A L Y S I S 

NERETVA 

l. E ::; t ~: D 

.:...;.:.;~':'a~:t C'!!:TIC~,kr.ırımıeı ı l'lııPrıici 

t.:..:..:.ı.:..~::ıt% ~1iiTS, uıo~r~ and ~fr.lel".!! 

1 V: iruH~ no, SG J::: !:ru tvt"ni 
0: l!O::ial, SG U: social 

' ·;: cL-.ı!tveno, SG .1: !):"İTiltnl 
o. E:>Cial, SG "' 'P!'iVBh 

J V: dru!.lt.,.ııno, "' i...""U~t~ni 
0: s::ı: 1al, U: social 

4 :i~lvatr.1 Ylaantk 1 kori~:Uk 
1:-1\":l.t~ ':ll'l'n•r and user 

·1: ;ı:ivatni, Kı C,:-u§tven1 
0: ':l!"ivatto, U: F-:lcial 

f ~~~I~~~u :ai;:~~~J tl~ e 
:::-1!"\1.~.; soo br"~Vi !'tarih 'u:to.Ft:ırrlr:~h 
~~ t~ 1 ca f'Vt" KO :.:o ~t!U' 

Irı.~~!'"i':'ltiOnf' o!'(olj) nu~tıoıırF o[ cadaPtr~ 
:J::.!":.f - ull b•lnn!':r to !:0 1.10f'to.r 

~ SG .,- .lo ~Her1 ~<!." 
'1 .. o, -::ı~er 
!; • ;:, '.JN:" 

"STARI GRAD'MOSTAR 
Hegulacioni plan sanacije,reko
nstrukcije i revitalizacije isto
rijske gradske jezgre-dio A4 

Regulating plan o! reneval,reco
nstruction and revitalization o! 
the bistorical city art A4 

NERETVA 

1 T:-r.Gvine - ShOpa 

2 t:govatko-z:ırut,.ke- Co:·.-:ıo!'ctal and cra!t ttructu~a 
3 "-C::lnlrtrativ~ - .lC1ı:.iatrat1n •t:ructu.rPe 

-4 1".ı.r1rt1~ko- rıotloovn1- ıou.r1r:t and bul!'int'8P 

5 Z.anatalco - UfOI!titt!']jslı::i - Crs.tt. and catPrine: 

6 ::.a.c.:ıteki - Crart 
7 ı.a~tarıj'!'ni - lnh.o.b1ted 
8 ~t.e..::ı")•ni - R•ddent1al 

9 I;lo!b•, ı:ı.uz"' jl, at•l jıti -ET2llb1 tion&, a:.J,f"u:ıa, artı et ·t 
·~.,:r. Sh')rr 

lo t.kl..1.1!1tn1 - ~torlng 

::.u~ - Sh'!'1P. 

12 :<•1-rkorHt-ın.i ... Un:.:ıo•d 
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, ST ARI GRAD"MOSTAR 

lA N A L I Z E - A N A L Y S I SB acioni plan sanacije,reko
revitalizaeije iato

Regulating plan o! renewal,reco
nstruction and revitalization o! 
the historical city core-part .!4 

'· J. 

'· ' s. 

!'ri:::: .. -::ni o'J: .. lf!l - :!":ı"Jnd ne>ı'>r ,tn.ı~tm·•r 

?:--iz'"<ı"'!'Ü 1!!1: .. ~~:"'.ı::~- G:-:ıu:a• ~.-,::ı:- ~tn..rt'..lr~!" •-:!th r•lla:-

Sutt>re:"l + r::-t:-•::.1~·- -::.:ı.t>'!'-:•:ıt + Z!""'ır.d !"l~o= 

:'')C.ru- + :-~1~~-:. ~· - ·:-:-::ıt- .:•'!.l.:ı:- + !';T"'.ı-~ l:'!~r + l"t 
:?ri;:•:::l~· +: --.·-·-~.ır.' !"l-e:·+::·;,:-:; 

rln'>r i 
ı. 

\ . ~- ;, ~~::~~;:: :u~~~~~~.-/:~;:!~r~~~~:·:~~ 

salcraln1 1468 - 1878 
lıı!omL'll~ntal, r.-ltgioı.ıe 1468- 1878 

'2 Spo::ıı-nil:ki, Ptro t"'Aki H68 - 1878 

.~o:rutı~"ntal 1 e~t.-gy 1468 - 1878 

) Sp0::l"ni~K1, Ot~O.li 

:.!on:.cııf'nte.l, otheN 
1878- 1978 

1878 - 1978 

4 L:Jıbi jıı n ta ını - l:ıvirom• ntal 1468 - 1878 

5 .\::ı.bljıontalni J.U 1878 - 1918 

!ııv 1 :-o n:::ı• n ta 1, Au ~t r1an-Mune;ary 1879 - 1918 

'- Rekönttrı.ıir.<ıni u ~uhu ıı.r.ıbl j• ntı:ı. 

R~conFtructııtd ir. "nvJronm•ntal 

7 !ieutralnl do 191e 
ı; e u tre 1 u rı to 1918 

('1 li'!utnlni roo~llj• 1918 

lit>utral arter 191EI 

9 .'{..cl"ntni oh~"lcti - Rı.-Mnt rtructu.rıts 

)o :1·J~ .. -:1n" a·:"ılj .. nt:ılnPı oh~~kntB. 

Ruln~t~ or ~r.virorıt'l•ntal ~tructu:N>tı 

ll Ru!'o~v1nc- - ne- rıot,tOjP iF tar. podae1 
R•.ün~s- M h1~torJcal data exıet 

12 Prozıın pl.ac - ~yıt:: plaee 

.!4 

\ 
\ 

··'1 

n-p,ularly ıır'>O~I'red 

2 Lo:ıılji!nl k:o.::en di!ri'O\'&n - ErokPn rtone e over-ed vith mortar J 
3 Lo::::.lj~n! ka.:::ııır: ~lbrifAn- ::ırolc.t'n sto!l~ "laFt•~d 

.( Orı•kıı - Briclc. 

5 3onCruk: JlJ C•r•r.ak - TJ..::ıb~r!'::u.::n or ır1n,f ot rloubl"' ıloore 

6 Bt>ton~ko t'lıı tno - Conc-nte 

\\ 

1 :...B ~·rlrlıiı~ ,. 1Prı:.ıno:: od ı-.c...-...r.ıa- RPlnt.corıcrıııte 'tring court"' 
wtth rtOM !'11l1'lg 

8 &3 s"rkla! h.';ıl.ır\4 O':' .. aı,, mal t,.r - R~i::.!. co:ıcroı; Ptring cour~• 
"ith !'>rlck, oortar !'11111\l: 

Kapo::ım&/!l-!>::ı::ırk: ?a~eıl• ~~ ulic• - ?a:::ade-~ !'~o::. th• •trll!'•t 
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-· ------.:-----

"STARI GRAD~)MOSTAR 
-1-----------------------------------------------------' 

: itp.lacıiOAi plan la:A&Cije, re kon- 1 i.egulati.Dg pluı. af ft1111val,recenlt:ru.~ J 
1 atruicije i re"Yitaliaaoi;J• i•to- ı ctieD and reTitali&atiao at the · t 
1 ri;Jake Er8-d.lke J•aç-eBtarog s;rad.a : bia~erioal c.!1't1 cere af tbe. Old cit7 : -;------ ----------------------------------------------r 

-~----------------------------- ----------~-1 POTUBIE IB'I'ERVEJI'CIJE NECISSlBY llltiRvı:.JTIOJB 1 

: !1E'f0DOM .U.TIVROG PRISTUPJ. otUVLJIIJU BY l'reTBOP Or J.C'l'lT! ACCESS 1'0 '!HE : 

ı GBJ.DITıLJBlOG I'U.BI.J'EI:I.l Pil:SERVATIOJ OJ IOILD!lfG BERITJ.Ol 1 
ı ı 
ı----,..-------------~- D "kcın.atrukcija r.ooo1tructioı:ı. ~ 

. ı ;.~~i~:~•act- ~~:ı:ı.~r!ı~!!;~ua ı 

ı:• ııı rekonatrukciJ•/. ncoı:ı.atructicıo 

. ı: • totalıı.a 1 total 1 
rakoııatrukcija "coı:ı.atrı:ıction 

1 ~~ adaphci~• 
[II auac1Ja 

ll adaptaeij& 1 ad.juataant and. 
raYitalhacij& n"YiUliution 

mil ~~rl~;i~a:eij& :~~;:iı:!~ıon 

• t.oaurraelJ• P"••rY•tiOil 

::·~.~!~j::i! . ~~~!:~:.~i tb 
rea1n1•c•acija- n•i.nUcenc• 

ı 

ı 
ı 
ı 

ı 

B t•kul• cDl"r-eDt : 
- odrlavauj• ••int•aa.rıce ı 

~-------------------------~ ı ı 

Prizemlje - Ground floor 
J'ld.J.I"C>I=t: 

l'::lll;o~~K; D7-ll--1;-~> l;t;.Sc::=•. ~~-c::.t, 
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' ·-·~-ı,•l.t'\•1 

<;t:NEI_ s•=•.,.•=n:::·ı-.:::•:tl-i<';i 
~·lil_'l_i Sl~l~3rıı.YI-13rıı.I:C. l::t13rıı.ii'=U: ~~~~I .. J'.lıı.NI..l<';;.l 

\ 

"STARI GRAifMOSTAR 
HP.gulacioni plan sanacije,reko
nstrukcije i revitalizacije isto
rij ske grads~e je zgre-dio A4 

Regulating plan o! renewal,reco
nstruction and revitalization o! 
the histerical city core-part ı4 

NOVOPROJEKTOVANO STANJE - OSNOVA PRIZEMLJ 
NEW DESIGNED STATE - GROUND FLOOR 

I~UT<H~ 

l~.l~ciJ<·:: IT.i!.ll-1/.lıı.I:J 1~. Sc::e • .1~--::h 
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TI:J,,•Iı;\.•1 

<;I~•''I:L SIEI"'iıBIE·I·IEn:Li(;i 
•. JiLLi Si~r.l=t/~,~._,~B. I:J/~iBI= I:IJ'lıı.SI'lı/:t..l'-1 1-ll"';,l 

"STARI GRA.D''MOSTAR 
IRegulacioni plan sanacije,reko-

~
strukcije i revitalizacije iato

rijske gradske jezgre-dio A4 
--------~- ---------------

~OPROJEKTOVANO STANJE - OSNOVA SPRATAı 
l!'ı~ DESIGNED STATE - FIRST FLOOR ______ -.-J_ 

Regulating plan or reneval,reco
nstruction and revitalization or 
the histarical city core-part A4 

'.V.JTOI't 
P'I~SI(:: I:JZII-t/~1> I:&.Scu. Al-c:h 
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(;,a:ı''l::l_ SEI"'ol:tETEI:tLI(;.i 
;\.•lit_ı_i S.l.lı.l:t.l.lı.,ı'l- .l.lı.l:t I:J.I~I=tE 1~.1~~1"1..1~'''-K;.J 

"STARI GRAD,MOSTAR 

NOVOPROJEKTOVANO STANJE - PETA FASADA 
NEW" DESIGNED STATE - FIFTH FACADE 

.l.lı.lJT<>I~ 

t=-.~~Sı<:: ..t>.ZII-t.l.ır.l> •~- s.ı ~ · ~~·· .. · h 
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··-·5~-·~· c;.a:,~IEI_ SIEI-ai~IE"I"IEI~I_jc:-;.i 
~·III..J_j s,,~~'~''l_,,._l~ I::Jı,.)JI;u: l~,~l"iı'~"I-K:,. 

w 

10 20 30 

"STARI GRAD''MOSTAR 

lesulocioı>i plllD oanacijo, :rolı:cıı
atrulı:cijo 1 :roTitalhocijo ıoto
:rijolı:e s:ro<lolı:o Jus:ro8tarog gro:1o 

::r.~·!!:g J!ı~.ifz~i::•!t r;~:aatru~ 
hio~oricol citJ' co:ro ot tbo Old cit;r 

FASADE 
FACADES 

,~lJ"I"()I~ 

ı..,...S.C I:»D-IAI> B.Sc:o. A.o-.>h 

TBMM KUTUPHANESI



UL lCA 
STREET 

....... 

Onesenkova 

10 20 30m 

,,STARI GRAD"MOSTAR 

Begulacioni plaıı eaı:ı.aeije, rekon
atrulı:cije i revitaliz.acije iato
ri.Ulr:e gradalr:e jezgreStaro~ g~ada 

Regulating pları e! renewal,r•canatru
cthn aud re..,italiı.ati•D af the 
histerical city ı:ar• e! the Old city 

FASADE 
FACADES 

•• 1.1t:or 
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Regulacioni plan sanacije reko
n~trukcije i revitalizacije isto
rı s·ke gradske jezgre-dio A4 

N 

aon::ı 

'1 -"-Tl _____ _ 

ı ı 

!i 
ll 

ll 
--------------------·---, t 

IWL.\ IL\ LE BI.L\ istol\ 

E N E N 

istoli 

'soo 

tli.JC,\ IL\liE BI'I',\;\'I:J·: 

''STARI GRAD',MOSTAR 

ı 
-----

1 

ı 

E N 

IIZ,UII.L\ T.\ıahıa 

··-o..t 

w 

------ -------
zn puıl 

---- ·-------

E 

( ... )\) is to h: 

l'.ınıSic:":; l>"l'.ihallc:II:J.s<.::.i,.ı:••-c:::h, 
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N 

HI 

H .III'l',\iXC:J> . JS'I'tı(:i'itı 1'1 .. \Ti'iO 

w 

.\ 4 ll. Hl'l',liXHE • il.\1'.\lliXO I'L.l'l'iXH 

''STARI GRAD'MOSTAR 
Regulaeioni plan sanaeije,reko
natrukeije i revitalizacije iato
rijeke gradake jezgre-dio A4 

w 

Z.\1',\lli\'tl I'J .. l'l'i\'0 

Regulating plan or renewal,reeo 
nstruction and revitalization o 
the histarical city core- art A 

E 

w 
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o 3 ~ s 
1 1 H 

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE 

DESING OF RECONSTRUCTION 

~STARI GR.AI1~MOSTAR 

TABHANA (TANNERY) 

FASADE 
FACADES 

1-"ATI'<lll~ 

1~.1~4.1(~ 1~11-L'.ı.l:t I~.:S.o1. I~"'C:h 

TBMM KUTUPHANESI



····=-·'-•lı'-•1 
<il~'·3- SEI"-'~1:;:1-I::I~I_k-;.i .... 

ı'-•IÜJ_j S.l~=t./~'\'L.I:U~ l:l.I.UI~I5: I~.I~ŞIV~ıVLI<.ıl 

w 

Eı 000 

5 500 

'1',\1111,\~.\- :1,.\P.\ 11~.\ ıcıswlu 

s.ııwım ;'i.\ fusuılu 

"STARI GRAD"MOSTAR 
Regulaoioni plan sanacije,reko
nstrukoije i revitalizacije isto
rijske gradske ez re-dio A4 

s 

NOVOPR.OJEKTOVANO STANJE - FASADA 
NE'W" I>ESIGNEI> STATE - FACAI>E 

.l~lJ"I"OI~ 

Eı s.oo 

6 aoo 

1~.1~1{::: I>ZII-t.l~> I:I.SC :1. ""'-• .. :11 · 
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····~1\.·1~·· -
C:iıi::J~EI_ Sl::.l ... l=t.l:t·l::l:tl-i<;.i _ 
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''STARI GRAd'MOSTAR 
Regulaeioni plan sanaeije,reko
netrukeije i revitalizaeije isto
rijske gradske jezgre-dio A4 

Regulating plan o! reneval,reco
netructicin and revitaliution o! 
the histerical eity core-part A4 

s 

N 

NOVOP'R.OJEKTOVANO STANJE - FASADA 
NE'W" DESIGNED STATE - FACADE 

,,.UTOI'I 
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ELEKTRO INSTAL!CIJE(ELECTRIC INSTALLATION 
---- Anıirani t! kabl/Rein!orced tf cable 
----- Kablovaka t! kanalizacija/T! cable duct 
~ Unutraenji t! izvod/Internal t! output 

--c- Kmovslı:o ekao/Cable sbaft 
~ Ksblovski nastavak/Cab1e joint 

Nova insta1acija izradena 1982-19 1 

/ 

Ne~ installation of electric system 
bui1t from 1982-19 
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ı 

3 

4 

6 

7 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

»STARI GRAD"- MOSTAR 
"ESKi ŞEHİR~- MOSTAR 

ANKETNİ LIST 
ANKETFORMU 

broj objekta: 
yapı numarası: 

KATASTRKA CESTICA 2 VLASNIK KORISNIK 
KADASTRONO MAL SAHİBİ, KULLANI CI 

PRVOBITNA NAMJENA 
İLK KULLANIM AMA CI 

NAMJENA 1991 5 NAMJENA DAN AS 
KULLANIM AMAC! 1991 GÜNÜMÜZDEKi KULLANIM 

AMAC I 

BUDU CA NAMJENA 
GELECEKTEKi KULLANIM AMAC! 

POVRSINAİ 8 SPRATNOST 
İSKORİSTENOST KATADEDi 
ALAN VE KULLANIM 
ALANI 

URADENA TRANSFORMACIJA İ KADA 
YAPILAN DEGiŞiKLİKLER VE TARİHİ 

STILSKA PRIPADNOSTI VRIJEDNOST 
HANGi STiLDE OLDUGU VE DEGERi 

ZIDOVI I FASADE 
DUVARLAR VE CEPHELER 

MALZEMELER VE KONSTRÜKSiYON 

MEDDSPRAT 
ARAKAT 

STEPENISTA 
MERDİVENLER 

KROVIPOKTROV 
ÇATI KAPLAMASI 

VALORIZACIJA 
KIYMETLENDİRME - DEGERLENDİRME 

STANJE OCUVANOSTI 
KORUNMUŞLUK ORANI 

VODOVODIKANALIZACIJA 
SU ŞEBEKESİ VE KANALİZASYON 

123456 OPREMLJENOST 
DONANlM 

123456 18 ELEKTRIKA I TELEFON 12345 
ELEKTRiK VE TELEFON 

12345678 19 VRSTA GRİJANJA 12345 
9101112 ISINMATÜRÜ 

POTREBNE INTERVENCİJE 
12345678 GEREKLİ BİLGİLER 
9101112 20 KONSTRÜKSiYON 
123456 21 EKSTERİJER 1234567 

DIŞ CEPHELER 

22 ENTERİJER 1234567 
İÇMEKAN 

123456 23 NOVCANA ULAGANJA 1234567 
NAKiTYATIRIMLAR 

12345678 24 RADOVIDANAS 
9101112 GÜNÜMÜZDEKi ÇALIŞMALAR 

12345678 25 KADA I KO JE RADIO ANALIZU 
ANALİZİ YAPAN VE TARİHİ 

26 BROJ U PROGRAMU 
12345 PROGRAM NUMARASI 

27 ULICA I KUCNI BROJ 
12345 SOKAK VE HANE NUMARASI 

28 NAPOMENA 
123456 HATıRLATMA 1 NOTLAR 

123456 

123456 

12345 
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ANKETFORMU 
ANKETNI LIST 

29 KORISNIK 
KULLANlCI 

PRIZEMLJE 
ZEMiNKAT 

SVOJSTVO STAROST 
iYELİK YAŞI 

İLKDURUMU 
PRVOBITNO 

ZANIMANJE SITUACİJA-SHEMA Prosıorije 

MESLEGİ KOMPLEKSA Mekanlar 

KOMPLEKS İN 
YERLEŞiM ŞEMASI 

30 

Ev O Yardımcı mekanlar O 
Yükseklik 

kuca pomocne prostorije Svijeıla h 

Dvorışte O Başta O 
Avlu Bahçe 

SPRAT 
KAT OTVORİ 

31 

Parapel 
Parapel 

N krıla 
Kanatlar 

ŞİMDİKİ DURUMU 
Koroada 
Adet 

NOVO 

A B c D E F G H ı J K L M N o 

a 

b 

c 

d 

d 

p 

h 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 

a 

h 
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ANALİZLERİN AÇIKLAMASI 
OBJAŞNJENJE ANALIZA 

ı ı. ı 

2. Vlasnıştvo 
Mal mülk iyeliği 

1. V: druştveno - Toplumsal, SG K: druştveni 

0: social -Sosyal SG U: social 

2. V. druştveno -Toplumsal SG K: privatni 

0: social -Sosyal SG U: privatni 

3. V: druştveno -Toplumsal K: druştveni 

-Toplumsal 
-Sosyal 
-Özel 

-Özel 

-Toplumsal 
0: social -Sosyal U: social -Sosyal 

4. V: privatni vlasnik i korisnik - Özel mal sahibi ve kullanıcı 

0: privatno - Özel mal 

5. V: privatni - Özel E: druştveni - Toplumsal 
0: privatni - Özel U: social 

6. V: vjerske zajednice - Dini kurumlar 

0: vjerske zajednice - Dini kurumlar 

-Sosyal 

Upisuju se brojevi strarih katastarskih çestisa KO Mostar 
Eski kadastro kayıtlarının numaraları yazılmıştır. 

3. Prvobıtna namjena 
İlk kullanım amacı 

ı. fortifigascioni - Surlar 

2. sakralni - Dini 

3. javni karnunalnİ - Sosyal 
4. trgovine -Ticaret 

5. zanatstvo - Zanaat 
6. ugostiteljstvo - Hizmet 

7. stambeni -Konut 

14. Namjena 199ı 
Kullanım amacı ı991 

1. trgovine - Ticaret 

2. trgovaçko zanatske - Zanaat 

3. administrativni - İdari 
4. trustiçko -Turistik 

5. zanatsko- ugostiteljski- Hizmet ve zanaat 

6. zanatski - Zanaat 

7. nastanjeni- Kullanılan 

8. stambeni - Konut 
9. izlozbe, muzeji, atelje - Müzeler, atölyeler, sergiler 

ı o. skladişni- Depolar 
ı 1. şupe - Kömürlük 

ı2. neiskorişteni -Kullanılmayan 

13. kornunalnİ -Resmi 

5. Namjena danas 
Günümüzdeki kullanım amacı 

1. trgovine -Ticaret 

2. zanatstvo - Zanaat 

3. andiminstrativni -İdari 

4. turistiçko -Turistik 

5. ugostiteljski -Hizmet 

6. nastanjeni - Kullanılan 

7. stambeni -Konut 

8. kulturni -Kültürel 

9. skladisni -Depo 

10. pomoçni -Yardımcı yapılar 

ı 1. neiskorişteni - Kullanılmayan 

12. slobodna - Boş alanlar 

ı3. kornunalnİ -Resmi 

6. Buduca namjena 
Gelecekteki kullanım amacı 

ı. trgovine -Ticari 

2. zanatstvo - Zanaat 

3. administrativni -İdari 

4. turistiçko -Turistik 

5. stambeni - Kullanılan 

6. kultumi -Kültürel 

7. slobodna povrşina - Serbest bölge 

8. kornunalnİ -Resmi 
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7. Buduca namjena pnzemjia 
Gelecekteki zemin kat kullanım amacı 

1. trgvine prehrambenim proizvodima 

2. trgovine specijalizirana 

3. trgvovina opşta 

4. ugostiteljstvo 

5. zanatstvo 

6. usluzno zanatstvo 

7. kultumi sadrzaji 

8. javni objekti 

9. sakralni objekti 

10. slobodne povrsine 

ll. kornunalnİ 

,8. Spratnost 
KatAdedi 

1. prizemni objekti 

2. prizemni sa podrumom 

3. suteren 

4. podrum + prizemlje + sprata 

5. prizemlje + sprat 

6. prizemlje + suteren + sprat 

7. prizemlje + suleren + 2 sprata 

8. prizemlje + sprata 

9. podrum + prizemlja + 2 sprata 

I O. prizemni visoki 

9. Stılsko hronoloşka pnpanost i 
vrıjednost 

Hangi stilde olduğu ve değeri 

1. spomeniçki sakralni 

2. spomeniçki strateşki 

3. spomeniçki ostali 

4. ambijentalni 

5. ambijentalni AU 

1468-1878 

1468-1878 

1878-1991 

1468-1878 

1878-1918 

- Yemek ürünleri ticareti 

- Ticaret uzmanı 

- Genel ticaret 

İşyeri-restoran, kafeterya, büfe vs 

- Zanaat 

- Servis zanaat 

- Kültürel içerik 

- Genel objeler 

- Dini objeler 

- Serbest bölge 

- Resmi 

- Zemin kat 

- Bodrumlu zemin kat 

- Mezanin 

- Bodrum + zemin kat + kat 

- Zemin kat + kat 

- Zemin kat + mezanin + kat 

- Zemin kat + mezanin + 2 kat 

- Zemin kat + 2 kat 

- Bodrum + zemin kat + 2 kat 

- Yüksek zemin kat 

-Dini anıtsal 1468-1878 

- Stratejik anıtsal 1468-1878 

- Diğer anıtsal 1878-1991 

- Çevresel 1468-1878 

- Avusturya-Macaristan 

döneminden çevresel 1878-1918 

6. rekonstruisani u duhu ambijentalni 

7. neutralni do 1918 
8. neutralni poslije 1918 
9. objekti bez vrijednosti 
10. ruşevine ambijentalnih objekta 
ll. ruşevine, ne postoje istoriski podatci 
12. prazan plac 

ı 10. Stanje 
Durum 

ı. do b ro 

2. srednje 

3. zadoboljavajuce 

4. troşno 

5. ruşevno 

6. novogradnja 

ll. Zidovi fasade 
Duvarlar ve cepheler 

1. pravilno odradjen kamen 

2. lomljeni, kamen dersovan 

3. lomljeni, kamen malterisan 

4. opeka 

5. bondruk ili çepenak 

6. betonsko platno 

7. AB serklaz sa ispunom od kamena 

8. AB serklaz ispuna opeka, malter 

12. Medjuspratne konstrukcıje 
Kat arası konstrüksiyonları 

1. svod 

2. traverze i svodovi 

3. drvene grede 

4. AB serklazı i drvene grede 

5. AB ploça 

- Çevresel ruh içerisinde 
rekonstrüksiyona uğramış 

- Tarafsız 19 I 8 
- 1918 sonrası tarafsız 
- Değersiz yapılar 

Çevresel yapı kalıntıları 
- Tarihi bilgileri olmayan kalıntılar 
Boş arsa 

- İyi 

- Orta 

- Tatminkar 

- Hasar görmüş 

Yıkılmış 

- Yeni yapı 

- Düzgün işlenmiş taş 

- Fugalı işlenmiş tabii taş 

- Sıvanmış tabii taş 

- Tuğla 

- Kepenk 

- Beton perdeler 

- Taş duvar üzeri betonarmc hatıl 

- Sıvanmış tuğla üzeri betonarme hatıl 

Kemer 

Çelik traversler arası tuğla kemer 

Ahşap kirişler 

Betonarme hatılar ve ahşap kirişler 

Betonarme döşeme 
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113. Stepenişte 
Merdivenler 

ı. kameno 

2. drveno 

3. AB 

4. metaina 

5. mjeşovito 

14. Krov ı pokrov 
Çatı ve çatı kaplaması 

ı. olovni Jim 
2. crijep 

3. obiçan Jim 

4. salonit 

5. ra van krov 

6. kupa kanalica 

7. majdanska ploça 

8. objekatı sruşen 

15. Vodovod i kanalızacıja 
Su şebekesi ve kanalizasyon 

ı. nemaVi K 

2. ima VnemaK 

3. nemaVimaK 

4. ima dobre V i K 

5. imaloşeViK 

16. Elektro energıja i telefon 
Elektrik enerjisi ve telefon 

1. nema elekrike i tel 

2. ima loşe el. ima telefon 

3. ima dobre el. i telefon 

4. ima loşe el. nema telefon 

- Taş merdivenler 

- Ahşap merdivenler 

- Betonarme merdivenler 

- Metal merdivenler 

- Karma 

- Kurşun levha 

- Kiremit 

- Saç 

- O luklu azbest levha 

- Düz çatı 

- Alaturka kiremit 

- Meydan taşı veya kayrak taşı 

- Yıkılmış yapı 

- Su yön yok 

- Su şebekesi var, kanalizasyon yok 

- Su şebekesi yok, kanalizasyon var 

- Temiz su şebekesi ve 

kanalizasyon var 

- Pis su şebekesi ve kanalizasyon var 

Elektrik ve telefon yok 

- Kötü elektrik ve telefon hattı var 

İyi telefon ve elektrik hattı var 

Kötü elektrik var, telefon yok 

5. ima dobre el nema telefon 

ı 17. Grıjane 
Isıtma 

ı. ugalj 

2. elktriçna energıja 

3. teçno gorivo 

4. plin 

5. centralno grienje 

6. nema 

18. Potrebne intervencıje prema metodu 
aktıvnog prıstupa oçuvanja 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

gradıtelj skov naslıjed ja 

Mimari mirasın aktif metodlarla 
korunması için gerekli bilgiler 

konzervacija 

restauracja 

rekonstrukcja 

rekompozicija 

revitalizacija 

tekuçe odrzavanje 

uklanjaje dijelova gradnje 

uklanjaje gradnje 

interpolacija 

- İyi elektrik var, telefon yok 

- Kömür 

- Elektrik enerjisi 

Sıvı yakıt 

- Gaz 

- Merkezi ısıtma 

- Yok 

- Konservasyon 

- Restorasyon 

- Rekonstrüksiyon 

- Rekompozisyon 

- Revitalizasyon 

- Periyodik bakım 

- Belli yapı kısımlarının yıkılınası 

- Yapının yıkılınası 

- Enterpolizasyon 

lO. nova gradnja sa istorijskim reminiscencijama - Tarihi stillerde yeni yapılar 

19. Gradjevınske intervencije 
İnşaata ilişkin bilgiler 

1. uklanjanje gradnje 

2. zahvat na temeljima 

3. zahvat na vertikalnoj konstrukciji 

4. zahvat na medjuspratnoj konstrukciji 

5. zahvat na stepeniştu 

6. zahvat na krovnoj konstrukciji 

7. zahvat na fasadi 

- Yapının yıkılınası 

- Temelierin onarılınası 

- Düşey taşıyıcıların onarılınası 

- Kat arası konstrüksiyonlarının 

on arılması 

Merdivenlerin onarılınası 

- Çatı konstrüksiyonunun onarılınası 

- Cephelerin onarılınası 

TBMM KUTUPHANESI



8. zahvat na otvorima 
9. tekuçe odrzavanje 
10. izgradnja 

20. Enterijerske intervencije 
Enteriyor ile ilgili bilgiler 

ı. izmjena cijelog enterija 
2. izmjena ugradjenih enterijerskih elemenata 
3. zamjena dijela instalacija 
4. postavljanje novih istalacija 

5. tekuçe odrzavanje 

- Kapı ve pencerelerin onarılınası 
- Periyodik bakımlar 

- Yapılar 

- Bütün interiyoran yenilenmesi 
- interiyor elemanların yenilenmesi 
- Kısmi lesisat yenilenmesi 
- Yeni tesisat döşenmesi 
- Periyodik bakımlar 

·-·~- ·- ------

121. Povrşına m2 
Alan m2 

22. Valorızacija 
Kıymetlendirme/Değerlendiıme 

1. spomenıçke vrijednosti 
2. velike arhitektonske vrijednosti 
3. visoke ambijentalne vrijednosti 
4. ambijentalne vrijednosti 
5. neutralne vrijednosti 
6. bez vrijednosti 

.. - ____ ı_ 
-41 

!;·-=---,-· 
1' 

- Anıtsal değerler 

- Mimari değeri yüksek 
- Çevresel değeri yüksek 
- Çevresel değeri olan 
- Nötr değerler 
- Değersizler 

CİHAD PAŞİÇ B.sci. arch. 
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ESKi KÖPRÜ VE KULELER 

Eski köprünün rekonstrüksiyonu, kültürel, estetik, politik, tarihi, moral ve diğer birçok 
sebepten ötürü tartışılmaz bir zorunluluktur. Eski köprünün ilk orjinal durumunda yeniden, 
faksirnil rekonstrüksiyonunun gerçekleştirilmesi, kültürel olduğu kadar, toplumsal eğitim ve 
yetiştirmenin getirdiği vazgeçilmez bir zorunluluktur. 

Bunu gerçekleştirmek, elimizdeki Eski köprünün ilk durumuna ilişkin tartışmasız kesinlikle ve 
en ince detaylarına kadar mevcut olan çalışmalar sayesinde mümkündür. 

Hatırlatmak isterim ki, Eski köprü ile ilgili onarım çalışmalarına aktif olarak 1970 yılında, 
şehir planlama birliği başkanı sayın Sadiya Çemaloviç'in verdiği köprü gövdesinin alt 
yüzeyindeki yıpranmaların tespiti ve gereken taş blokların aynı malzeme yenilenmeleri 
çalışmaları ile başladım. 

1989 ve 1990 yıllarında ise Mostar'lı ünlü sporcu Jadranko Finn'in (birçok defa Eski köprü 
üzerinden atlama yarışmaları birincisi olan ve Mostar'ı işgalden kurtarma savaşı sırasında 
hayatını kaybeden) yardımları ile teknik olarak köprü altı, yan cepheleri kaldırımlar, korkuluk, 
taşıyıcı duvarlar, taç ve arhivolttaki bütün taş blokların ölçüleri çıkarılmış, metal 
korkuluğunda rölevesi alınmıştır. 

Bütün bu kesin detaylar, Eski köprüyü yeniden ilk orjinal haline getirmemizi mümkün kılan 
tartışmasız belgelerdir. Bu ilk çalışmaları, başarı ile tamamlamada mesleki ve diğer 

yardımlarını esirgememiş olan sayın Dr. Luka MARİÇ, Jug MİTOVİÇ, Luliç ustaya 
teşekkürü bir borç olarak görmekteyim. Daha sonraki yıllarda, bir dizi benzer çalışmada, 
tarihi şehir merkezi rekontrüksiyon çalışmaları direktörü olarak hizmet ettim. 

Osmanlıların bölgeye gelişi, yapılandırmaları ve günümüze kadar geçen peryotta Mostar 
şehri, kültürel ve tarihi anlamda mimari kompozisyonu, tek tek yapıları ve şehireilik olarak bir 
bütün içerisinde Bosna Hersek tarihinde çok önemli bir yer tutmuştur. 

Mostar, Türk'lerin Balkaniara gelişini müteakip imrenilecek bir başarı ile meydana 
getirdikleri spesifik şehir fızyonomisini korumak zorundadır. Mostar şehrinin tarihi dokusunu 
oluşturan bütün tarihi eserler, incileri olan Eski köprü ile birlikte batı kültür varlıklarına 
damgasını vurmuşlardır. 

Mimar Sinan ve diğer yapımcıların eserleri, aynı zamanda Osmanlı sultanlarının otorite ve 
güçlerinin bir göstergesi, teknik ve kültür birikiminin binlerce eserdeki tezahürü olmuştur ki, 
bunlardan birçoğu günümüz için dahi tekrar edilmez niteliktedir. 

Türkler güzele karşın belirgin hassasiyetleri olan bir millet olup, güzel ve değerli olana karşı 
her zaman pozitif bir tutum içiresinde olmuşlardır. Bu da Mostar'daki tarihi eserlerin 
yenilenmesinde yardımların esirgemeyeceğinin garantisini teşkil etmektedir. 

Bu eserlerin yenilenmesi çalışmaları şimdiki jenerasyonların, bizden önce yaşamış ve bu 
eserleri meydana getirmiş jenerasyonlara karşı kaçınılmaz moral görevidir. Aksi olduğu 
takdirde çok değerli bir kültürel miras, maalesef yok edilmiş olacaktır. 

ESKi KÖPRÜ ve çevresi, HERSEK'i idare eden KOSAÇ hanedanı zamanında, henüz 
değerini bulamamış hatta isimlendirilmemişti. Osmanlıların bölgeye gelmesi ve bu bölgeyi 
KÖPRÜ HİSAR olarak adlandırması ile birlikte bölge önem kazanmaya başlamıştır. 

İlk zincir köprünün inşaası sırasında HERSEK saray erkanından Styepan Gost Radin'in 
emeğinden söz etmek gerekiyor. (39) Radin'in Dubrovnik ile olan ilişkileri ve Dubrovnik 
ustalarına olan güveni sayesinde ilk köprüyü gerçekleştirdiği bilinmektedir. Türk coğrafyacı 
Hacı Kalfa (40), notlarında zincir köprü ve kulelerden kulelerden bahsetmektedir. Bu köprü 
uzun yıllar Türkler'e Neretva üzerinden geçiş için ana geçiş olarak hizmet vermiştir. 1481 
yılında Türkler eskidiğinden köprüyü onarmışlar ve yaklaşık 100 yıl daha, 1566 yılında 
yenisi yapılana kadar kullanmışlardır. Büyük ihtimalle sağ kıyısındaki kule ve sol kıyısındaki 
Herceguşa kulesinin pandanı ki çelik halatların ankraji için kullanmışlardır, yıkılmıştır. 

Bu ilk hisar yapılarından günümüze sadece toprak seviyesi altındaki yapı kısımları ile sağ 
kıyısındaki Herceguşa kulesi kalmışlardır. Bu kule köprü ve çevre yerleşiminin korunması 
foksiyonunu yerine getirmekteydi. 

Türkler gelişleri ile birlikte hisar sistemini güçlendirmişler, yerleşim bölgesinin genişlemesi ile 
birlikte askeri emniyet tedbirlerini de geliştirmişlerdir. İlave hisar yapıları ortaçağ stilinde 
yapılmaya devam edilmiş olup, ilk yapılar daha sonra ilave edilmiş olanlar arasında bir ayırım 
yapmak imkansızdır. 

Bu aktiviteler, taşköprünün yapımı ile birlikte, Karagözbey zamanında ünlü Mimar Sinan'ın 
öğrencisi Mimar Hayrettİn tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu peryotta Tara ve Herceguşa 
kuleleri ile tüm Mostar hisariarı inşaa edilmiştir. Bu sistem Eski Köprü ve Büyük Tepe 
çevresinde gelişmiştir. 

Düzlüğün yanında Kral caddesinden (Mareşal Tito) üzerinde iki kapılı bir kule bulunmakta, bu 
kapılar kapandığında şehrin kuzey ile bağlantısı kesilmekteydi. İkinci kule kuyumcular 
çarşısının hemen bitiminde, yine iki kapılı olarak bulunmakta ve o bölge ile şehrin 

bağlantısını kesmekteydi. 

Yine şehrin kuzey ile bağlantısını kesen iki kapılı kule de Çeyvan Çehayi Camiinin hemen 
altında bulunmaktaydı. Neretva nehrinin sağ kıyısında da birkaç kule bulunmakta ve köprü yü 
MLETAÇ'ların saldırısından korunmaktaydı. 

Merkez tabya imrenilecek konakları ile şehrin doğu kısımında, Paşinovac eteklerinde çok 
güçlü olmayan bedenlerle çevrili, ancak olağanüstü stratejik, şehre hakim bir noktada 
kurulmuştu. 

Günümüze kadar korunabiimiş en belirgin yapılar eski köprünün sol ve sağ başlarındaki Tara 
ve Halebiya kuleleridir. Tara kulesi gözle görülür izlerden de anlaşılacağı gibi iki yapım 
peryodu geçirmiştir. 

Birinci etap Mimar Hayrettİn zamanında yapılmış, yarım silindirildik bir yapıydı. Duvar 
kalınlığı 3,25 m'den başlayıp en tepede 0,80 m'ye kadar düşmekteydi. İlk etapta kule 
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yüksekliği 10,00 m. olup, tepedeki duvar kalınlığı 1,20 m. genişliğindeydi. Bu tez XVII. 
yüzyılın ilk yarısındaki dökümanlar tarafından da doğru! anmaktadır. ( 4 1) 

Kule yüksekliği boyunca 6 kata bölünmüş, ahşap döşemelere tek kollu merdivenler ile 
ulaşılmıştır. Son kat tavanı ahşap tonoz şeklinde yapılmış, çatı konsrüksiyonu ahşap olup, 
üzeri meydan taşı ile kaplanmıştır. 

Tara kulesinin karışısında, Neretva nehrinin sağ kıyısında hemen köprü başında Halebiye 
bulunmaktadır. Kule ile ilgili hiçbir yazılı döküman günümüze ulaşmamıştır. Kulenin yeraltı 
bölümü 12,00 m. yükseklikte olup, duvar kalınlığı 4,00 m'dir ve günümüze kadar gelmiştir. 
Tara kulesi gibi Halebiya kulesininde iki etapta yapıldığını, kirlilik ve dökünlü izlerinden 
anlamaktayız. 

Zemin kat askerlerin hazırlıkları için kullanılmış olup, düşey bağlantının taş merdivenlerle 
sağlandığı, yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Kule yüksekliği 22,70 m. olup, 6 kata 
bölünmüştür. Çatı yine ahşap konstrüksiyon üzeri meydan taşı kaplaması ile yapılmıştır. 

Zaman geçtikçe kule ilk fonksiyonunu yitirmeye başlamış ve bazı değişikliklere uğramıştır. 
Örneğin, giriş kapısının yeri değiştirilerek kuzeye açılmış, aydınlatma v.s. ihtiyaçlar için 
muhtelif yerler delinmek suretiyle, yeni açıklıklar meydana getirilmiştir. 

Böylece taş köprü, 1566 yılında kuleleri ile birilikle uyum içerisinde, bir bütünlük 
arzetmekteydi. Köprü inşaası Hacı Mehmed Karagözbey'in öncülüğünde 6 yıl sürmüştür.(42) 

Taş köprünün yapımının başlaması, Karagözbey Camiinin tamamlanmasından sonraya 
rastlamaktadır. Bu da Mimar Hayretlin'in köprüden önce de Mostar'da yapılar inşaa etmiş 
olabileceğini işaret etmektedir. Yine de eserlerinin en önemlisi, yapıldığından itibaren 
gezginlerin, şairlerin ve seyahatname yazarlarını derin ilgisini çekmiş olan Taş Köprü'dür. (43) 
Taş Köprü, zamanında bir çok zanaatların araştırma ve uygulamaları için olanak yaratmış, üç 
dönemde, temel ve köprü onarımlarında, değerli çalışmalara laboratuar olmuştur. (44) 

Yapıldığı döneme göre 28, 70 m. gibi oldukça geniş bir açıklığı geçmekte olan taş köprü, her 
iki yakada, doğal zemin üzerine oturan ve ortalama su yüksekliğine göre 6,50 m. 
yüksekliğinde açılı temel duvarları tarafından taşınmaktadır. Bu noktadan sonra 0,32 m'lik bir 
profil geçmekte, profilden sonra teneli ya olarak adlandırılan oolitik kireç taşından mamul, çok 
düzgün işlenmiş taşlarla köprünün su üzeri konstrüksiyonu oluşturulmaktadır. Konstrüksiyon 
yüksekliği 0,80 m. olup, genişliği, 3,98 m.'dir. Köprü alt profili üzerinde ve temellere yakın 
bölgelerde genişliği 0,70 m. ile 3,20 m. kadar varan bloklara rastlanmaktadır. 

En son fotogrametTik yöntemlerle yapılan ölçüıniere göre, köprü eğiminin başladığı noktalar 
arasında, sağ taraf sol tarafdan 0,15 m. daha yüksektedir. Bu, doğal nedenler veya yapım 
aşamasında farklı oturma nedenlerine bağlanmaktadır. 

Bir taş yapı için oldukça narin ebatlara sahip olan köprü için, 12,03 m'lik bir merkezi 
yükseklik, konsrüktif olarak gerekmiştir. Tamamen konstrüktif gerekçelerle yapımcı, köprü 
başlarında geniş boşluklar bırakmış, böylece köprü yü gereksiz yüklerden kurtarmıştır. 

Köprü yan cephesinde, konstrüktif taş blokların üzerinde 0,15 m. yüksekliğinde ve 0,15 m. 
dışarı doğru taşan, bir taş ile dekoratif olarak zenginleştirilmiş, üzerine düz yüzeyli kaldırım 
taşları, eşikler arasında olmak suretiyle döşenmiş, her iki tarafı da taş korkuluklarla 
çevrilmiştir. 

Bu taş korkuluklar, 0,25m. genişliğinde ve 0,945 m. yüksekliğinde, alın taşlarına bağlantılı 
olarak üst kenarları belirsiz bir açı ile, dışa doğru açılan bir şekilde yerleştirilmiştir. 

Eski köprünün biraz batısında, Radobolya ırmağının taş yatağı üzerinde, taş köprüden 10 yıl 
kadar önce, halk arasında eğri köprü olarak anılan, şimdiki taş köprünün bir minyatürü 
yapılmıştır. 

Kesin olmamakla birlikte bunun eski köprüye model teşkil etmiş olma ihtimali vardır. Bu 
küçük köprü, Radobolya ırmağı üzerinden batı ile bağlantının sağlanması açısından, büyük 
önem taşımış ve ilgi görmüştür. Geçen zaman içerisinde bakımsızlıktan ötürü köprü büyük 
hasar görmüş ve kullanımdan çıkmış, ancak 1957 yılında yenilenmek suretiyle birçok tarihi 
yıkımı arasında tekrar fonksiyonuna kavuşturulmuştur. 

Eski köprü ve Eğri köprünün yanısıra, Radobolya ırmağı üzerinde gunumuze ulaşmamış 
birçok köprü yapılmıştır. Buna örnek olarak, yine bir taş köprü olan Oruçeviç köprüsünil 
verebiliriz. Eski köprü yakınlarında bulunan bu köprü, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
kuşatması sırasında yıkılmış, yerine günümüzde de kullanılan çelik konstrüksiyon bir köprü 
inşaa edilmiştir. 
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TEMEL KARAKTERiSTiKLER 

YAPIM YILI: 1566 (Mimar Sinan ve Mimar Hayrettin) 
YIKIM YILI: ... ... 1993 
Nehrin Gelişindeki Açıklık : 28,71 m. 
N ehrin Gidişindeki Açıklık : 28,62 m. 
Köprünün Yararlı Eni: 3,95 m. - 4,05 m. 
Açıklık Şekli: Elipsvari (yuvarlağa yakın) fo =12,02 m. 
Köprü merkezinin sudan yüksekliği: for=l3,91 m. 
Proje ve Uygulama: Mimar Sinan ve Mimar Hayrettin 
Köprüdeki taş blok adeti: 459 
Köprüdeki taşıyıcı blokların yüksekliği : 90 cm. 
Taş cinsi Oolitik kireç (yerel adı Teneliya) 
Heterojen yapılı kireç taşları , mineral ve petrografik bileşimlerine göre bir araya gelen Oolitik 
kalsiyum karbonatların , aynı büyüklükte, birarada duran ve bağlayıcıları aynı komponentten 
olan bir bileşiminden oluşmuştur. Kullanılmış olan en büyük blok, 206 x 50 x 90 cm. 
ebatlarındadır. 

Taşların bağlantı şekli : Her radyal bileşim yerinde, iki taş blok arasında , metal birleştiriciler 
dövme demirden olacak şekilde, 30 x 30 mm. ve 40 x 40 mm. kalınlığında , 160-220 mm. 
uzunluğunda birleşime dik olacak şekilde oturtulmuş ve kurşun dökülmek suretiyle 
sabitleştirilmiştir. (Bu detay çizimierde görülmektedir.) Bu bağlantı şekli Mimarisinin ve 
Mimar Sinan ekolünün özgün örneklerinden biri olup yüksek stabiliteye sahiptir. Taş 
blokların üst yüzeylerinin bağlantısında U şeklinde metal bağlantıla r, yine kurşun dökülerek 
sabit leştirilmek suretiyle yapılmı ştır. Spesfik taş ağırlığı taşıyıcı sistemde 
§= 1,90 ton/m', kaldırını ve dolgu malzemesinde §=2,30 ton/m' tür. 
Yapılış yöntemi , taşıyıcı ayaklardan simetrik olarak tepe noktasına doğru inşaa etmek 
şeklinde olmuştur. 

Köprünün Ağırlığı : 

-Taşıyıcı sistem 
-Dolgu malzemesi 
-Yan duvarlar 
-Korkuluklar 
-Kaldırımlar 
-Demir doğrama 

TOPLAM 

101 ,30 ton 
237,50 ton 
40,52 ton 
10,46 ton 
25,76 ton 

1,63 ton 

417,35 ton 

.("' 

MIMAR SINAN 

Mostar Köprü'sünün Mimarı 
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YlKlMDAN ÖNCEKi iYiLEŞTiRME VE RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI 

1956 da temelierin güçlendirilmesi yapılmış, işlem 1957 yılında tamamlanmıştır. İşlem yapan 
kuruluş "Geotehna" ZAGREB Prof.Dr. LUKA MARIÇ, Prof. Dr. KRSMANOVIÇ vs. 
İŞVEREN: MOSTAR BELEDİYESİ 

1963 yılında taşıyıcı sisteme özel beton enjekte edilmiştir. Realizasyonu Prof.Dr. 
KRSMANOVİÇ, Prof.Dr. HAMİDOVİÇ, Prof.Dr. LANGOF, Prof.Dr. GOYKOVIC, Prof. Dr. 
ÇELİÇ, Prof. Dr. LUKA MARIÇ yapmıştır. 

1970 yılında taşıyıcı sistemdeki hasara uğramış taş blokların yenilenmesi, alında ve alt 
düzlemde olacak şekilde yapılmıştır. 
Realizasyonu Prof. Dr. LUKA MARIÇ, Y.Mim. CİHAD PAŞİÇ, Prof.Dr. RA YKOVIÇ, Y.Mim. 
HASAN DİZDAREVİÇ yapmıştır. 
İŞVEREN: MOSTAR ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜ GÜ 
DİREKTÖR: SADİ ÇEMALOVİÇ 
UYGULAMA: M.LULIÇ 

1981 -1983 temelierin kontrolü ve temelierin güçlendirilmesi çalışmalan yapılmıştır. 
Realizasyon: Prof.Dr. LUKA MARIÇ, Y.Mim. CİHAD PAŞİÇ, Jeodezi Müh. A.MARKOTİÇ 
İŞVEREN: R.O."ESKİ ŞEHİR" MOSTAR 
DİREKTÖR: Y.Mim CİHAD PAŞİÇ 
İŞVEREN: R.O. HİDROELEKTRiK MOSTAR 
DİREKTÖR: S.ÇEMALOVİÇ 
UYGULAMA: GEOTEHNA ZAGREB 
FOTOGRAMETRİ: Jeodezi Fakültesi ZAGREB 

1987 yılında kaldınınlarda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. 
İŞVEREN: R.O."ESKİ ŞEHİR" MOSTAR 
DİREKTÖR Y.Mim. CİHAD PAŞİÇ 
REALİZASYON: Y.Mim. CİHAD PAŞİÇ, Y.Mim.HASAN DİZDAREVİÇ, 

S. RAMİÇ 
Fugalarda kullanılan malzeme: SİKA ZÜRİCH 1 İSViÇRE 

Analizler !BM bilgisayarda, Konstrüksiyon teorilerine göre yapılmıştır. A"B" Basınç ve 
Çekme eğrilerinde, taşıyıcı strüktürün dış ekseninde, yüksek basınç ile iç eksende çekme 
gerilmeleri görülmekte, Köprü Strüktürü ile taşıyıcı ayak arasında birleşim, yatayla 30 
derece oluşturduğunda, eğriler daha yumuşak bir seyir göstermektedir. (DİA GRAM C") 
Ortalama diagram ise D' de gösterilmektedir. (Dr. Z.LANGOF) 
Köprü konstrüksiyonu geçtiği açıklığa ve görülen deformasyonlara göre türünde tektir. 
Yapılan analizde görüldüğü üzere en büyük basınç şiddeti 240-250 N/cm', en büyük gerilme 
şiddeti 50 N/cm' olarak saptanmıştır. 
Taşın basınca mukavemeti 6-18 KN/cm' (Örnekler eski köprü konstrüksiyonlan 1970 yılından 
alınmıştır.) 

Taşların bağlayıcı harcı 250 N/cm', Harç markası 5, 

Basınca mukavemeti [ ~ pr] 5 kg/cm', 
Gerilmeye eğilme ile birlikte mukavemeti [~ sav]3 kg/cm' 
Harç markası 25, Basınca mukavemeti [~ pr] 25 kg/cm' 
Gerilmeye eğilme ile birlikte mukavemeti [~sav] 10 kg/cm' 
İzin verilen basınca mukavemeti cr = 250 N/cm' 
Sertlik > = 9 KN/cm' 
İzin verilen gerilmeve eğilme kuvveti< =1/10 
İzin verilen basınç mukavemeti 
Maksimum kenar gerilmeleri < 30 N/cm' 
İzin verilen sürtünme kuvveti<= 1/12 
İzin verilen basınç kuvveti veya < 25 N/cm' basınç kuvveti 
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Stari most u Mostaru 
l::sl ... i hııiil=t•·i..i ( ~·I<»K1;aw-) 

Profil nizvodno 0+2 m od osl 
Mjeriıo ı:so 

hıii1,,-u c• h.sc-.nh:ıclcM'I ()+2 ..... ~ 

Stari most u Mostaru 
IS:sl .... 1-..i:ia=-•-li ( ~·lost:n•-) 

Profil nizvodno 0+7 m o d os i 

Mjerilo 1:50 
l .. i.it~-u c..t-.~"'ı ... ck"ı <)+7n'l . 
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Sc>l 11ıi,Yt 

Stari most u Mostaru 
l;'sh.i 11,<;1:»•-ii (i\.•lc>:st:cu-) 

Profil uzvodno 0+2m od osi 

Mjerilo ı:so 
11ıiil:»t-i.i c,.J .. :sc:.-ninc:lcJ'n C>+2 ...... 

Stari most u Mostaru 
l:shi I.W:jl:>l-ii ( ı'-•lc>s1:cu-) 

Profil uzvodno O+ 7 m o d o si 

Mıerılo ı: 50 
l1ııC::i1:.•-ii C·:J>11ııS«"'ninc:k_,.n ()+'7'•n. 

Dt_,. ... ,. 
sc•~ luy1 
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İSLAMi DiNi VE EGiTiM YAPILARI 

XIII ve XIV. yüzyıllarda küçük Asya'da Türk mimarlar, Bizans kilisesi kubbeleri ile 
Selçuklu medreseleri yapı tarzlarının sentezi ile yeni bir tip camii planı geliştirmişlerdir. 
Bunlar klasik kubbeli tip camiiierin ilk prototipieri idi ki: İki kubbeli (Gazi İsabey camii 
ÜSKÜP), kubbe ve yarım kubbeli (Gazi Hüsrevbey camii SARAYBOSNA) ve tek kubbeli 
(Karagözbey camii MOST AR) 

Bu yapıların 200 yılı kapsayan gelişim süreci boyunca mimarlar, kubbe altındaki kapalı ana 
mekan ile, minik kubbeli revaklarla çevrili açık mekan arasındaki proporsiyon 
mükemmelliğini minare ile tamamlamışlar ve camiileri şehir silüetinin ana unsurlarından biri 
haline getirmişlerdir. 

Camii girişleri iki temel unsurdan meydana gelmekte, birincisi giriş önünde genellikle 4 sütun 
üzerine oturtulmuş 3 küçük kubbeden oluşan kısım, ikincisi ise camii alanını büyütmek için 
değil, doğadan başlayıp minare ile sonuçlanan, şehireilik öğesinin yumuşak yükselişini 

sağlamak maksadıyla yapılmış, eğri çalılı saçak altından oluşmaktadır. 

Camii girişi, dış duvar yüzeyinden çıkınıılı bir şekilde belirgin hale getirilmiş, üç kubbeli 
giriş önünün ortasındakine isabet edecek ve camii simetri ekseni, kapı ekseni olacak şekilde 
oturtulmuştur. (Sadece Vuçyakoviça camii istisnadır.) Kapılar çift kanatlı olup, oyma 
desenleri içeren masif meşeden yapılmışlardır. Kapı kanatlarının çevresi taş söve ile dönülmüş, 
üst başlık yatık kemer şeklinde geçilmiştir. Söve dışını da giriş kısmını belirginleştiren ara taş 
yapı çevrelemekte ve kapı üzerinde taşa oyulmuş olarak arapça kitabe bulunmaktadır. 

Ana camii mahalli bir küp şeklinde olup, ender olarak mihrap ekseni üzerinde farklı 

uzunlukta yapılmışlardır. (Örn; Çeyvan Çehayina camii). Mekan üzeri, pandantitler üzerine 
yükselen kubbe ile örtülmüş olup, kubbe yüksekliği ana mekanın bir kenar uzunluğunun 2 
katı kadar yapılmıştır. Camii içindeki bütün ölçüler, insan ölçeğine uygun olarak 
tasarlanmıştır. 

Ana camii mahalli birkaç fonksiyonu içerisinde barındırmaktaydı. Bunlardan mihrap bir 
duvarın merkezinde olup, Mekke'de Kabe istikametinde yerleştirilmiş ve kubbeyi 
göstermekte, namaz ibadetinin kıbleye yönelmek suretiyle yapılmasını sağlamaktır. Mihrap 
genellikle taş oyma işçiliği ile süslenmiş ve duvar yüzeyinin dışarı doğru taşması şeklinde 
belirginleştirilmiştir. 

Dekoratif olarak en belirgin eleman camii içerisinde minberdir. Bu kısım, camii hocalarının 
Cuma günleri çıkıp hutbelerini okudukları bir platformdur. Zeminden bir taş giriş ile 
girilmekte, merdivenlerle üst sahanlığa çıkılmakta, merdiven kenarları genellikle masif oyma 
taş korkuluklarla çevrili olup, üst sahanlık kısmı sivri bir piramidal çatı ile kapatılmaktaradır. 
Bir minher temel olarak bu elemanlardan oluşmaktadır. 

Diğer bir camii içi elemanı da kürsüdür. Kürsü camii hocalarının gerek dini gerekse dünyevi 
konularda ders verirken kullandıkları bir yerdir. Böylece camiiler dini ve kültürel merkez 
fonksiyonunu birarada yerine getirmekte idiler. Kürsüler genellilde taştan yapılmış olup yer
den 70 cm. yükseklikteydiler. 

Girişe göre ana ibadet yerinin sağ tarafında mahfi! (Galeri) kısmı bulunmakta, buraya minare 
merdivenlerinden ulaşılmaktadır. Mahfili 3 veya 4 sütun taşımakta, geometrik desenli oyma 
taş korkuluk ile mekan tamamlanmaktadır. 

Boya süslemeleri ise en çok kubbe içleri, pandantifler ve duvarlarda yapılmış, ancak en 
dekoratif elementler olarak içeride pandantif ve mihrapta, dışarıda şerefe altlarında kullanılan 
stalaktitler olmuştur. 

Camii içi pencereler ve kubbe altındaki tambur çevresindeki şambranlar vasıtasıyla 

aydınlatılmış, camlar renkli olarak ve muhtelif desenlerde kullanılmışlardır. Bu renklilik, 
zemini kaplayan halının renk ve desenleri, ile ana mekanın poliharmonisini güçlendirmiştir. 
Alt bölümdeki pencereler daha büyük ebatlarda olup, üstlerindeki kemerli kısım şambranlı, 
dışları ise demir parmaklıklı olarak yapılmışlardır. 

İç mekana genel olarak bakıldığında mihrap, minber, kürsü ve mahfilin, insan ölçeğinde 
yapılmış olması, duvarların ve kubbenin bitkisel ve geometrik desenlerle boyanmış olması, 
zemin kaplaması ile bir uyum içerisinde bulunması, plastik unsurlardaki zenginlik ve cam 
açıklıklarının aşağıdan yukarıya doğru orantılı olarak küçülmesi armoni içerisinde bir 
atmosfer oluşturmakta, çözümlerde yüksek mimari değerlere ulaşıldığı görülmektedir. 

Şehireilik sembollerinden biri olan minare, kendini meydana getiren elemanların kesitlerinin 
yükseldikçe küçülmesi, aynı zamanda şerefe altlarındaki stalaktitlerin ince detayları ile görsel 
olarak daha yüksek bir his uyandırmakta, aynı zamanda statik olarak stabil bir görünüm 
arzetmektedir. 

En görkemli camiiler, Zamanın ulemalarının kurduğu vakıflar aracılığıyla yapılmış olup, 
vakıfnamelerde (34) bunları görmekte, vakıftarla ilgili bilgilerede tarihlerde rastlamaktayız. 

Yapı kitabeleri Türkçe, Farsça ve Arapça yazılmış olup, kafiyeli metindeki harf sayısından 
yapının yapım yılı tespit edilmekteydi. Ayrıca kitabelerde vakıf sahipleri de zikredilmekteydi. 
Vakfın büyüklüğü, vakıf sahibinin toplumdaki hiyerarşik statüsü ile bir paralellik 
arzetmekteydi. Vakfın sahipleri camiiierin yanısıra ve daha çok miktarda hamamlar, hanlar, 
mektepler, medreseler v.s. yaptırmışlar, bunların finansmanı için ticari yapıları da beraberinde 
(zanaatkar ve ticaret dükkanları) yaptırmışlardır. Şurası muhakkak ki, genellikle vakıf 

sahipleri islam kUltürü ile yetişmiş yöre zenginleri arasından çıkmaktaydı. 

Ekonomik gücü yüksek olanların kurduğu vakıflar, Mostar'da nicelik ve nitelik bakımından 
yüksek değerlerde birçok eserin, günümüze kadar ulaşmasına vesile olmuşlardır. 

Bugün elimizdeki dökümanlardan anlaşılacağı üzre, Mostar'da 3 adet kubbeli camii 
bulunmaktaydı. Onların vakıfları; Nasuh - aga Vuçyakoviç (Vuçyakoviça 1528), Karagözbey 
(Karagözbegova 1557) ve Koski- Mehmed Paşa (Koski Mehmed Paşina 1612). 

Bunların yanısıra çok sayıda kırma çatı konstrüksiyonlll ve taş çatı kaplaması ile kaplı, 

mimari değeri yüksek camiiler yapılmıştır. Daha sade çözümlerle mahal üzerine, içeriden 
ahşap bir kubbe görünümü verilmiş, zamanın büyük ustaları tarafından ahşap konsrüktif ve 
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mimari bir dekor unsuru olarak kullanılmıştır. 

Bu tarz camiiler içinde en önemli yapılar olarak Mostar'da Sinan Paşa'nın (Atik Camii 1476), 
Çeyvan Çehayina (1551), Şariça (1623) ve Ruznameci Camii (1620) sayılabilir. 

Mescitler: 

Mescitler, camiilerden daha küçük ebatlarda olup, minbersiz, çoğu zaman da minaresiz olarak 
yapılmış ibadethanelerdir. Mostar'da 2 mescit olup, bunlardan Kanberağa, Bayezid -Hoca, 
Hacı Veli ve Kotlin mescitlerinin, binaya yapışık olmayan minyatür minareleri bulunaktaydı. 

Mescitler, dışarıdan merdivenlerle çıkılan bir sahanlıkla ulaşılan, Piramidal çatı ile örtülü, 
dört tarafa çıkışlı bir biçimde, müezzinin ezan okuduğu yeri de içeren bir koropozisyonda 
yapılmışlardır. Bugüne kadar 6 mescit korunabilmiştir. Bunlar arasında en ünlüsü, 1651 yılın
dan önce yapılmış olan Mareşal Tito caddesi üzerindeki Kollin mescididir. (36) 

Camiiierin hemen yanında mezarlıklar da yapılmış, mezarlar abartılı olmayan mezar taşları ile 
süslenmiştir. Sadece zamanın bazı velileri için, yapılar halinde türbeler inşaa edilmiştir. 

Yeşillikler içerisinde beyaz mezar taşları, fes veya türban motifiyle ölenin cinsiyetini, ayrıca 
taş üzeri oyma kitabesi ile diğer bilgileri vermekteydiler. Burada ortaçağ bogumil mezarlan 
olan steçlerin nişanları ile etkileşim göze çarpmaktadır. 

Büyük camiilerde şadırvanlar da yapılmış olup, dekoratifliğin yanısıra, abdest alma ihtiyacını 
da giderecek bir biçimde planlanmışlardır. İslam kültüründe su çok önemli bir yer tutmakta 
olup, evlerin yeşil bahçelerinde açık kanallardan akmakta, Hamamlarda, hamamcıklarda, 
evlerde ve nihayet bahçe sulamalarında kullanılıp, yükseklerden tekrar Nereıva nehrine 
dökülmektedir. 

Eğitim Yapıları: 

Camii kompleksleri içerisinde orta ve yüksek öğretim için medreseler yapılmakta, 

mekteplerde ilk öğrenimlerini alan çocuklar buralarda öğrenimlerine devam etmekteydiler. 

Medreselerde dini eğitimin yanısıra hukuk, felsefe ve tıp konularında da dersler 
verilmekteydi. Medreseler yatılı tip okullar olup, dersaneler ve kütüphaneden oluşmaktaydı. 
Örneğin, Karagözbey medresesinin planı L şeklinde olup, yarı açık bahçeden girilmekte, S 
derslik ve kütüphaneden oluşmaktaydı. 

Medresedeki hacimler yarı ova! formda kurşun kaplı kubbelerle örtülü olup, mimari dış 

görünümü yüksek taş bacaların eşdeğer ritmi ile tamamlanmaktaydı. 

Koski Mehmed Paşa medresesinin üzeri taş kaplı beşik çatı ile örtülmüş aynı ritim duygusu 
bütün hacimlerden yükselen taş bacalar ile verilmiştir. 

Karagözbey medresesi, orjinal hali ile günümüze kadar korunmuştur. Elimizdeki bilgilere 

göre Mostar'da günümüze uluşamamış, Derviş Paşa Bayezidagiç, Ruznameci İbrahim Efendi, 
Koski Mehmed Paşa (Günümüzde rekonstrüksiyon ve revitalizasyon çalışmaları yapılmakta), 
Çeyvan Çehayi, Hacı Baba ve Buka medreselerini de sayabiliriz. (37) 

Mektepler, medreselerden küçük yapılar olup, konut görünümünde genellikle tek katlı ve tek 
hacimi kapsayacak şekilde yapılmışlardır. Günümüze mekteplerden hiçbiri kalmamıştır. 
Çünkü bu yapılara mimari olarak özel bir özen gösterilmemekteydi. Kaç adet mektep olduğu 
saptanamamakla birlikte, mekteplerle ilgili ilk bilgiye Çeyvan Çehai vakıfuamesinde 1554 
yılında rastlamaktayız. (3 8) 
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KARAGÖZBEY CAMii 

1544-1552 ve 1554-1561 tarihleri arasında Sadrazam ve Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı 

Rüstem Paşa Hırvat'ın olan Mehmet Karagözbey, bu camii 1557 yılında inşaa etmiştir. En son 
belgelere dayanarak, Osmanlı İmparatorluğunun en büyük miman olan Koca Mimar Sinan 
camiinin inşaatçısı olarak belirtilmektedir. 

Mostar'ın gelişmesinde Karagözbey'in büyük rolü vardır. Çünkü kendisi kamu, dini, ikdisadi, 
özellikler taşıyan tesisleri vakfetmiştir. Faaliyetleri, Mostar'daki eski köprü inşaasmada 

bağlanmaktadır. 

Camii ana yolun üstünde ve çarşının hemen yanında, medrese, mektep, mezarlık, han ve 
imaret gibi tesislerin inşaasına yeterli olacak bir mekanda yapılmıştır. 

Mimari yönden Karagözbey Camii, tek kubbeli camiiler sınıfına girmektedir. Üç kubbe. antre 
ve minareden ibarettir. Duvarlar, minare ve iç kısmının tüm elemanları "Temelli" adını taşıyan 
düz olarak yontulmuş taşlardan yapılmıştır. 

Ana kubbe ve üç küçük kubbe, daha hafif olan bir malzemeden yapılmıştır. Camiinin 
merkezi kısmı, J,lm. kalınlığında duvarlada çevrili olup, boyutları 10,8 x 10,8 m. olan bu 
mekan, tam bir kare teşkil etmekte ve üzerinde zirvesi 16 m. yüksekliğinde olan bir kubbe 
durmaktadır. 

Kübik şeklinden daire tamburuna geçiş yanın kalota tromplar bükülmüş ön yay ve stalaktikler 
ve sekiz geniş üçgen sayesinde sağlanmıştır. Hasıf kübik tromplar da biraz 
yuvarlaklaştırılmıştır. 

Merkezi mekan önünde kesiti daire olan dört monolit sütuna dayanan yapının tüm genişliğini 
kapsayan yüksek ve hafif antre ile süslenmiş stalaktikleri ihtina eden kapitellerle yapılmıştır. 
Bunların üzerinde pandaftif vasıtasıyla alçak yüzüğü olan üç ayrı ve çeyrek bir kubbeye geçiş 
sağlanmış olup, ortanca olan biraz daha büyüktür. Bu antrenin önünde, çatısı eğimli olan 
tahtadan bir antre ilaveten yapılmıştır. 

Kapladığı alan önemli olup, giriş avlusunu üstten örmektedir. Merkezi mekanı ve iki antrenin 
çatısı kurşun levhadan ibarettir. Hasıf kübiğin ön sağ köşesinin yanında 34,5m. yüksekliğinde, 
çok zarif, ön dört taraflı minare ve stalaktiflerle süslenmiş şerefenin temeli inşaa edilmiştir. 

Minare zemin seviyesinde ve üstünde olan galeride, merkez mekanı ile bağlanmış 

bulunmaktadır. Minarenin bilim noktasını, ucunu merdivenlerinin eksinine dayanmış ve çam 
ağacından yapılmış sütun taşımaktadır. 

Camiinin girişi abideleşmiş olup, dikdörtgen profilinde olan taş çerçeve döşenmiştir. Aynı 
zamanda daire ve poligomların kenetlenmesiyle meydana gelmiş alçak rölyefli geometrik 
ormamentiyle de üslenmiştir. 

Orta, kademe olarak konulmuş iki sıra halindeki stalaktiklerin oluşturduğu eş kenar üçgen 

görünümünü arzetmektedir. Bu şekilde oluşan üçgenin içerisinde tarihi el yazısı yer 
almaktadır. 

Bu tarihi metin, Arapça kafiyeli olarak güzel "Celi" yazısıyla yazılmıştır. Elips şeklindeki üç 
alana konulmuş olup, harfler orjinalinde altın kaplama olarak yapılmıştır. 

Taş duvarlar için kullanımlar harç, çok kireçle hazırlanmış olduğundan, zamanla bütün duvar 
alanının aşınmasına sebep olmuştur. Kubbe ve üst kısımlar için, alçı ilave edilmiş, çabuk 
bağlayıcı harç kullanılmıştır. Minarenin inşaası için sönmemiş kireç, pamuk ve zeytinyağından 
müteşikkil su geçirmeyen harç kullanılmıştır. 

Duvarların iç yüzeyinin işlenmesi için kullanılan sıva, keçi kılını ihtiva ederken, alaniann 
süslenmesine imkan vermekteydi. Yaylar ana kübisini kare bazından daire bazı geçişinde 
kullanılmaktaydı. Aslında bunlar, trompların parçaları olup tromplar gibi aynı kirişler üzerine 
yaslanmaktadır. Çatının kordon çelenkleri ve kubbe, hafifçe profillenmiş duvar düzlüğünden 
ileriye çıkmış olup, üzerlerinde kurşun kaplama ile sona ermektedir. Antrenin sütunları 

süslüdür. Sütunun temeli, toros ve trohilustan ibaret olup, kovital stalaktiflerle süslenmiştir. 

Mihrap profillenmiş taş çerçeveden ibarettir. Ho!, stalaktif motiflerle süslenmiştir. Holün 
üstünde, ortası ve köşeleri biçimlendirilmiş, goncalada süslü taş levha bulunmaktadır. Bu 
tipteki camiiler için minber gayet sade olup, üç ana kısımdan ibarettir. 

Merdivenler ile giriş kapısı taş parmaklık dört, sekiz kenarlı sütun üzerinde bulunan piramit 
üst kısma ve üst kısmın merdiven parmaklığının altında bulunan yan üçgen şeklindeki alanlar, 
giriş kapısının üstünü Kuran' dan alınmış yazı süslemektedir. 

Mahfi! galeri olup, giriş kapısının hemen yanında bulunurken. minareye giden merdivenleri 
kullanarak üstüne çıkılır. Taştan yapılmıştır. Sekiz kemerli dört sütuna yaslanmaktadır. l:!u 
sütunlar, esas olarak stalaktitlerle süslenmiş, kapitellerle sık kareli levhadan oluşmaktadır. 

Parmaklık, altı köşe ve yıldız biçiminde olan delikler yan yana dizrnek suretiyle yapılmıştır. 

Kürsü, milırabın solunda olan köşede bulunmaktadır. Ağaçtan yapılmış olup, bütün camii gibi 
hahlarla örtülmüştür. 

Camiide ibadetin doğru bir şekilde icra edilmesi konusunda, hah, mihrap ve minher başlıca 
ihtiyaçlar olup, ibadetler ve toplumca ifa edilen diğer dualar için, ayrıca bir mekan ve 
malzerneye talep yoktur. 

Yazılı kaidelerinin eksikliği sebebiyle İslam, Hristiyanlığa kıyasla, süs ve sadece dine ait 
sanatlar gcliştirmemiştir. Yonıulmuş dekorasyonun motifleri olan stalaklitler, mihraptaki 
goncalar, ana kapının üstünde bulunan biçimlendirilmiş goncalar, tamamen Osmanlılara aittir. 

Yıl d ız ve altı köşeli alanları örten birbirleriyle çaprazlaşan iki plastik şeritten oluşan 

geometrik ornament sık sık kullanılmaktadır. Bu motif, Medine'de bulunan Omeyad 
camiisinde bulunmaktadır. (709) 
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Yan taraflarda bulunan beş giriş kapısının yanında olan iki mihrap duvarında, üç kubbenin 
tambumnda bulunan sekiz delik vasıtasıyla mekan aydınlanmış bulunmaktadır. 

Zemin pencereleri, dikdörtgen biçiminde olup, taş motifleriyle güzelce profillenmiş ve 
demirlerle döşenmiştir. Onların üstünde yükleri azaltan kemer yıldız ve altıgen biçiminde 
sıralanmış ornamentlerle süslenmiş taş Ievha bulunmaktadır. Üst sevyedeki delikler, kemer 
şeklinde yapılmış ve daire açıklıkları olan taş trampzerlerle kapatılmıştır. Delikierin bütün 
elemanları çok ince işlenmiş taştan oluşmaktadır. 

1909 yılında yapılan restorasyon sırasında, camiinin orjina1 duvar tezyimatları hasara 
uğramıştır. Saklanmış olan bilgilere istimaden, ilk başta olan resimli dekorasyanun kabaca 
onarımı mümkündür. Kubbenin orta alanını, büyük olasılıkla, resimlendirilmiş rozetle 
kaplamakla idi. Bu rozetten, tambumnda bulunan pencerenin tepesine doğru ışın şeklinde 

resimlendirilmiş ornamentiyle dekoratif şeritler uzanmaktaydı. Tamburun üst çelengi üzerinde 
bulunan ve muhafaza edilen iki detaya dayanarak küçük bir rambdan dört tarafa uzanan ve 
çiçeklik biçiminde olan halkalardan şeritlerin oluştuğuna dair kanaat getirilmiştir. 

Sinberlerle süslenen ve siyah renkle kenarlandırılan, kendi köşelerine mavi bardaklaçıkları 
kırmızı renkte daire şeklindeki karanfil çiçeğiyle bağlanmaktaydı. Bunların arasında, yeşil 
yapraklı incecik dallar uzanmaktadır. 

Tamburda iki maviınırak çelenk arasında gri - mavimsi renk arkasında küçük sütunlarla 
yapılan parmaklık konulmuştu. Parmaklık ve sütunlar, mavi renkli işlenmiştir. Üst yatay 
parmaklığı mavi çizilmiş fakat, alt tarafı kırmızıya boyanmış kordon oluşturmaktadır. 

Küçük sütunlar, üçer tane olmak üzere, sıra değişmeksizin, yeşil, kırmızı ve mavi renklerle 
boyanmıştır. Parmaklığın alt kenan, mavi çizgilerle resimlendirilmiştir. Parmaklığın arkasında 
iki pencere arasındaki her alanda üçer tane, demet biçiminde bitkisel motifler bulunmaktadır. 

Bunlar yeşil yapraklı ve dalçıklar olan ağaç gövdeleri olup, üzüm biçiminde mavi çiçekleri 
andıran çalılıklardır. Tromp yayların ön tarafında, dalçıklar üzüm yaprakları ve hakiki imiş 
gibi gösterilen mavi üzüm salkımları ihtiva eden iki üzüm sarmaşık, mavi ve yeşil renklerle 
renklendirilmiştir. Biraz daha büyük dekorasyon, tromplar arasında gerilmiş yayların gölgesini 
takip eden duvarlar boyunca uzanmaktadır. 

Tromp seviyesinden, alt bölgesinde bulunan çizilmiş bölümüne kadar Kuran'dan alınan ve 
kalignafik harflerle yazılan resimlendirilmiş levha şeklindeki metinler yer almaktadır. Bu 
metinler, koyu mavi renk kullanılarak daire, elipsoit ve badem şeklindeki madalyonlar 
içerisinde yapılmıştır. 

Duvarın alt bölgesindeki pencereler üstünde bulunan yayları, yapraklı maviınırak renkte 
sarmaşıklar süslenmektedir. Bu bölgenin pencereleri arasında birer tane narenciye, palmiye, 
söğüt, erik, armut ve limon ağacı çizilmiştir. Her ağaç gövdesi bitkisel motiflerle süslenmiş, 
iki kollu güzel bir vazodan çıkmaktadır. Gövdeler koyu, yeşil yapraklar ise açık yeşil olarak 
renklendirilmiş olup, yer yer de mavi renk görülmektedir. 
Meyvalar burada iri olarak çizilmiştir. Narenciye portakal rengi, erikler koyu mavi, armutlar 

sarı, incirler siyah, limon ise sarı renklidir. Bazı yerlerde dalların ucuna simober (siyah) 
renkle işlenmiş olup, hurmalar koyu kırmızı renkte çizilmiştir. 

Bu antrede yapılan onarım dolayısıyla, ilk başta çizilmiş olan dekorasyonu tayin etmek 
mümkün değildir. Kapı çerçevesinde bulunan alçak rölyefli dekorasyanun üzerindeki kırmızı 
renkte olan girintiler hariçtir. 

Bir taraftan pastel boyalarla resimlendirilmiş tambur ve pencereler arasındaki parmaklıkların 
görünüşü, diğer taraftan, alt bölgelerde meyveleri sarkan ve çok yanıcı renklerle 
resimlendirilmiş Akdeniz ve diğer meyve ağaçları, iri olarak çizilen omamental vazolar ve 
gözüken diğer barok formlar, pek çok araştırmacıda şaşkınlık yaratıyordu. 

Yeni bir resim tarzının ortaya çıktığı sanılıyordu. Her halde burada görülen resim sanatı, 

orjinal olup, XVI. asırdan kaynaklanmakta ve her bölgenin kendine has cennet imajının veya 
görünüşü göstermektedir. 

Cennet çok belirgi bir şekilde Kuran'ı Kerim'de tarif edilmiştir. (55: 46-76) Bitki ve 
meyvelerini bu şekilde motifleri, islamı dekorasyonuna ait olmak üzere, Kudüs'te bulunan 
kayanın üzerinde ve Edirne'deki Selimiye Camii kubbesinde bulunmaktadır. 

Vazolar ise, Bursa'da bulunan Yeşil Türbe'de bulunmaktadır. Küçük sütunlarlayapılmış daire 
şeklinde parmaklıklar cennetin mermer parmaklıklarını temsil etmektedir. Demek ki, motifler 
bilinçli bir şekilde sıkı sıkıya bir bütüne bağlanmıştır. 

Camii ilk yapıldığından bugüne kadar ibadete açık ve faaliyettedir. Korunması gayesiyle, 
üzerinde birçok konservasyon çalışmaları yapılmıştır. XIX. asrın sonunda, 57.inci basamktan 
yukarıya doğru minare yeniden sıvalındırılmıştır. 1909 'da, iç kısmın onarımı başarısız olarak 
yapılmıştır. 1963'de kubbenin kurşun sacı değiştirilmiştir. Son cemaat mekanı, 1953 yılında 
sökülmüş olup, 1968 yılında tekrar yerine konulmuştur. 1987 yılında şerefeden zirveye kadar 
olan minarenin bütünü onarılmıştır. 
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ORTODOKS DİNİ VE EGTİM YAPILARI 
Metropolitiğin, Duzi Manasıırından alınıp 1767 yılında Mostar'a nakledilmesiyle, Mostar 
Ortodoksiara'da ait bir merkeze sahip olmuştur. 

Ortodoks dini yapılarına ait bilgilere XVill. yüzyıla kadar rastlamamaktayız. Kesin olmayan 
kaynaklara göre, şehrin doğu yamaçlarında 1767 yılına ait eski bir kilise olduğu ve 1833 
yılında bu eski kilisenin temelleri üzerine, şimdiki eski Ortodoks kilisesinin yapıldığı rivayet 
edilir. 

Bu kilise mütevazı ölçülerde olup, 13.20 x 9.40 x 6.00 m. ebatlanndadır. Dikkatli ve tek 
düze bir yontma taş işçiliğiyle yapılmış olup, mimari ve süsleme olarak çok sade üslüpludur. 
Taş söve ile belirginleştirilmiş ana giriş kapısının üzeri, yarım piramidal çatı ile örtülmüş, 
cepheye simetrik olarak taş rozetler yerleştirilmiştir. Çatı örtüsü meydan taşları ile yapılmış 
olup, çan çatı mahyasından 1.90 m. yükseklikte yükseklikte yerleştirilmiştir. Kilise içi çok 
sade olup, ahşap ikonostas ile tamamlamıştır. 

1856 yılında eski kilisenin altında bir okul inşaa edilmiş, tek katlı bir yapı olan okul binası, 4 
büyük derslik ve bir çok tamamlayıcı hacimden oluşmaktadır. Okul binası taş yapı olup, eşit 
ritimlerde pencere açıklıklarına sahipti. Çatı konstürksiyonu ahşap, kaplaması ise adet olduğu 
üzre, meydan taşlanndan yapılmıştı. Günümüzde bu yapı fonksiyon dışı olup, bakımsızlıktan 
çok kötü durumdadır. 

1863 yılında şehrin doğu yamaçlarında, eski kiliseye yakın ancak Mostar panoramasına hakim 
bir noktada, yeni kilisenin yapım çalışmaları başlatılmıştı. Bu yapıda oldukça sade, orjinal 
mimari çözümler getirmeyen, yeni Ortodoks-Voyvodalık-Rus Baroğu ile eski ekallerin izlerini 
görmekteyiz. Özellikle çan kulesi ve kubbe formları eski ekallerin belirgin izleri olarak 
gözlenmektedir. Yapıının ölçüleri 50,20 x 26,00 m. ebatlarında olup masif taş duvarlar 
yanlarda 2,20 m., önde 1,50 m., arkada 1,00 m. kalınlığında ve yükseklik boyunca 
değişmemektedir. Çan kulesi 50 m, merkezi kubbe 30 m, absid üzeri 20 m, bablisterin üzeri 
18, absid'in sol ve sağ yanları 16 m. yüksekliğindedir. İç mekan haç şeklinde tonozlarla 
örtülmüş olup, 4 adet, 1,20 m. çapında ve aks açıklıkları 7,20 m. olan sütunlar tarafından 
taşınmaktadır. 

1873 yılında yapılar inşaat, Makendonya'nın Veles bölgesinden Zagropko usta yapmış. 

dönemin Sultan'ı Abdüllaziz 100.000 kuruş bağışta bulunmuştur. 
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KATOLiK DiNi VE EGiTiM YAPILARI 

Katalik dininin bir kolu olan Franjevci yazarlarının eserlerinde, Türklerin bölgeye 
gelmelerinden önce Mostar'da bir manastırın bulunduğu belirtilmektedir. (45) Bu konuda 
bazı çevrelerin şüphelerine karşılık, Acta Franciskana kitabında bulunan birçok dökümana 
( 46) ve Il. Sultan Süleyman 'ın 1538 yılına ait bir fermanında ki tesbitlerinden, herhangi bir 
ciddi şüpheye mahal kalmadığı anlaşılmıştır. 

Mostar'daki Franjevaci Manasım hakkında ilk belgelere, Manastırların listesinin tutulduğu, 
Familiae Cismontanac (48) kitabında (ki Roma'da yazılmıştır.) rastlanmaktadır. Manastır San 
Anton Podovanskom adına yapılmış,(49) 1563 yılında Mostar'ı yerle bir eden bir deprem 
esnasında yıkılmış tır. O zamandan geçen yüzyılın ortalarına kadar, katoliklerin Mostar'da bir 
manastırı olmamıştır. 

Fra Rafe Barişiç'in Piskopos seçilmesi ile birlikte, Hersek'te yeni Apostol merkezi 
oluşturulmuştur, Katalikler yeniden yapılanmaları ile birlikte ileriki dönemlerde, Hersek'in 
polit ve kültürel yaşamında etkin bir yer almaya başlamıştır. Piskopos bir ferman yayınlayıp, 
Mostar'ın Vukodol mahallesinde bir piskoposluk sarayı yapılmasını duyurur. Osmanlılar 

tafından hibe edilmiş olan arazi üzerine, yörsel stilde bir yapı inşaa edilmiştir. Bu bina kalın 
taş duvartarla belirginleştirilmiş tonoz örtülü girişli, pencere kenarları sade taş söveli, ahşap 
konstüksi yon! u kırma çatılı ve meydan taşlarından oluşan çatı örtüsü olan bir yapıdaydı. 

Kampteksin merkezinde ki piskoposluk sarayının çevresinde kapella, halk okulları, aş evi, 
müştemilatlar samıç v.s. gibi yapılar, geniş bir bahçe içerisinde yerleşmekteydi. Kısa bir süre 
sonra Podhum mahallesinde, Ali Paşa'nın arazisi üzerinde, yeni katalik kilisesi inşaa 

edilmiştir. Bu kilise Sultan Abdülaziz'in fermanı ile, 1866 yılında yapılacak arazi ve 2500 
forint nakit, hibe edilmek suretiyle yapılmıştır. (50) 

Kilise temelleri zeminin zayıf olması nedeniyle ahşap kazıklar üzerine oturtulmuş, bina 
yontutmuş taşlardan, opus kuadrantum tekniği ile yapılmıştır. Kilisenin bazilikal konseptinde 
merkezi hacim, yarım yuvarlak bir absid ile tamamlanmakta, her iki yanında birer hacim daha 
bulunmaktaydı. Çan kulesi, absid'e bitişik olarak batı tarafında, sınırlı ekonomik olanaklar 
dolayısıyla inşaa edilmiştir. 

Yapıdaki formlar tekdüze olup, kapı, pencere ve enteriyördeki arkadiarda çok sade Neo Rena
issance elementler kullanılmıştır. Kilise 40.00 x 11,50 m. e batlarında olup, yan mekanlar 8,20 
m. yüksekliğinde idi. İlk yapıtışında tonoz çatı örtüsüne sahip olan kilise çatısı, günümüzde 
düz betonarme döşeme ile yenilenmiştir. Çan kulesi 5,40 x 5,00 m. ebatlarında 38,00 m. yük
sekliğinde yapılmıştır. 

Kilisenin yanısıra, aynı stil ve karakteristikleri taşıyan manastır ve diğer cemaat yapılarıda 
bulunmaktaydı. Bu kilise, Osmanlı döneminin dini yapıları grubunda gösterilmektedir. (51) 
Kilise 1992 yılında Sırpların top atışları ile yıkılmış olup, orjinal durumuna ait projeler ile 
aslına uygun olarak rekostrüksiyonu mümkündür. 
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ENDÜSTRİYEL VE RESMi YAPILAR 

A-HANLAR 

Hanlar yolcuların konaklama ihtiyaçlannı gidermek için, yerle~im yerleri ve yollar üzerinde 
bulunan yapılardır. Bu tür yapılara Türkler'in bölgeye gelmelerinden önce de rastlamaktayız. 

Türkler'e mahsus kervansaray ile hanlar arasındaki fark, hanlarda konaklama ücretinin 
ödenmesiydi. Hanlan vakıflar inşaa etmekte ve işiemek üzere müstecire, kira karşılığı 

verilmekte idi. Bu kira gelirleri ile yapının bakım ve onarımı yapılmaktaydı. Bizim 
bölgemizde sezonluk, yol üzeri ve ticari hanlar mevcuttu. Sezonluk olanlar, donanıını en 
mükemmel olup, tatil ihtiyaçlannı gidermek için kullanılırdı. Yol üzeri hanları daha sade olup, 
emniyet açısından kale görünümünde idiler. En ünlü hanlar yerle~im merkezlerindeki ticari 
hanlar olup, temel fonksiyonlarının yanısıra ticaretin, iş bağlantılarının, diğer merkezler 
hakkında bilgi almanın, kervanların bakım ve onarımının yapıldığı yerler olmuştu. 

Genelde iki tür yapıya rastlamaktayız. Birincisi tek katlı ve tek hacimli olanlar, ikincisi katlı, 
iç avlusu ile, zemin katta saçak altı kısımlan olan ve mutlaka çeşmesi bulunan yapılardır. 
Zemin katlarda ahırlar, depolar ve diğer yardımcı mekanlar bulunmakta, üst katta ise yatak 
odaları ve yemek salonu bulunmaktaydı. 

Mostar'da han inşaası, Türkler'in gelişinden sonra ilk olarak 1558 yılında , Çeyvan Bey'in 
kuyumculukta yaptırdığı hanla başlamıştır. 1570 yılında Karagözbey, 1608 yılında Koski 
Mehmed Paşa (Kervansaray) ve diğer daha az bilinen, Örneğin; Dzinoviçahan, Kalhana han, 
Şevinhan v.s. gibi birçok hanlar ve kervansaraylar yapılmış, ancak günümüze ulaşmamıştır. 
Türkler döneminden günümüze ulaşan tek han Hotel Evropa olup, 1950 yılında önemli bir 
restorasyon çalışmasından sonra, günümüzde de turistik amaçlı olarak kullanılmaya devam 
etmektedir. 

8-DÜKKAN VE MAGAZALAR 

Bu yapılar ahşap kontrüksiyon ve taş kombinasyonu ile yapılmış olup, ön sokak cepheleri 
kepenklerle örtülmekte idi. Ahşap kepenkler yatay olarak bölünen iki parçadan oluşmakta, alt 
kısım açıldığında dükkan zemini gibi kullanılmaktadır. Dükkanlar genellikle zanaatkarlar 
tarafından kullanılmaktadır. 

Dükkanın gelişmiş şekli, arka kısımda mağaza bölümünü de kapsamakla idi. Mağaza kısmı taş 
duvarlar ve taş zeminden oluşmakta, emniyetli demir kapılan bulunmakta idi. Bu yapılan 
zanaatkarlar, özellikle kuyumcular kullanmakta idiler. 

Çizimlerde, çarşının küçük bir bölümündeki dükkan ve mağaza kısımları gösterilmektedir. 
Eskiden bu bölümlerden biri çantacılık, diğeri ise kuyumculuk dükkaniarı olarak 
kullanılmaktay dı. 

Mağazalar ticaret amacıyla kullanılan hacimler olup, güçlü taş duvarlan ve tonoz çatı örtüsü 
bulunmaktadır. Emniyet açısından kapılar ve kapaklar demirden olup, pencerelerin dışında 
yine demir parmaklıklar mevcuttu. En çok XIX. yüzyıl ortalarında inşaa edilmişlerdir. Çünkü 
yangın ve seller nedeniyle çarşı bölgesinde müsait alanlar bulunmakta ve oldukça yüksek 
miktarda, güçlü tüccarlar ortaya çıkmaktadır. 

Çizimierde üç mağazada oluşan ve kuyumculuk caddesi küçük tepenin birleşim köşesinde 
bulunan, 1860 yılında yapılmış bir örnek verilmektedir. 

C-TABAKHANE 

Neretva nehrinin sağ kıyısında deri zanaatkarlarının çarşısı, şehir surları ile bütünleşen kuzey 
duvarı ile sınırlanmıştır. Tabakhane 19 adet güçlü duvarlı ve birbirlerine saçak altı ile bağlı, bir 
dörtgen oluşturan, ortasında avlusu bulunan bir kompleksti. Deri işleme ile ilgili birçok işlem, 
bu avlu kısmında yapılmaktadır. 

Yapılan tahminlere göre yapı, XVI.yüzyılda bir yeniçeri ocağı olarak kullanılmaktaydı. 

Çizimlerde, hali hazırda mevcut olan yapının, rekonstrüksiyon plan, kesit ve görünüşleridir. 

D-DEGİRMENLER 

Değirınenler, tahıliann öğütüldüğü, enerjisini sudan alan yapılardı. Değirmenler Radobolya 
ırınağı boyunca yapılmışlardır. Eski köprünün çok yakınlarında 19 adet, kalın taş duvarlı, ah
şap çatı konstrüksiyonlu ve meydan taşlı çatı örtülü değirmen bulunmaktaydı. 

Değirmen hacmin içinde, iki silindirik taş ve su gücüyle taşların dönmesini sağlayan ahşap 
mekanizma ile değirmen adedi kadar kanal bulunmaktaydı. Çizimierde eski köprü ile 
tabakhane arasındaki iki değirmen resmedilmiştir. 
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E-HAMAMLAR 

Hamamlar, halkın ihtiyacını gidermek üzere yapılmış yapılardır. Fonksiyon olarak Roma 
termlerini (hamamlarını) devam ettirmişlerdir. Kullanımlarına göre bir bütün, veya kadınlar ile 
erkekler kısmı olarak kullanılabilmektedirler. İlk yapılanlar sıra ile kullanılmış, örneğin; çift 
günler erkeklerin, tek günler kadınların veya tersi gibi. Hamamlardaki mekan sayısı, hamamın 
büyüklüğü ile orantılı idi. 

Mostar'da iki büyük hamam mevcuttu. Birincisi XV.yüzyılın sonlarında yapılıp 1884 yılıda 
(51) yıkılmış olan, Atik mahallesinde Sinan Paşa Camii yanındaki Sinan Paşa Hamamı, 
diğeri ise 1550 yılında inşaa edilmiş olan, günümüzde mevcut, ancak fonksiyon dışı olan 
Tabakhane yanındaki Çeyvan Bey Hamamıdır. 

Bu hamam, giriş, şadırvan, kapıklık, halvet, hazne, külhan ve bekçi ile herbere ait olan iki 
küçük bölmeden oluşmaktadır. Tahminlere göre önceleri, şadırvan kısmının önünde bir ön 
mekan daha bulunmakta idi. 

Şadırvan, merkezi bir mekan olup, üzerinde yuvarlak veya yıldız biçimde delikleri olan taş bir 
kubbe örtülmekte, duvarlarında ise açıklıklar bulunmamaktadır. Duvarlar boyunca galeri 
kısmının altında, kafeslerle bölünmüş gardolap kısmı bulunmakta, galeri kısmında ise 
kullanıcılar isıirahat etmekteydiler. Kafesleri olmayan hamamlarda, duvarlar boyunca 1-2 m. 
boylarında minderlikler bulunmaktaydı. 

Kapılık şadırvanın ilk mekanı olup, tonoz çatı ile örtülüdür. Duvarlar boyunca geniş sıralar bu
lunmakta, kullanıcılar kış günlerinde bu kısımda soyunınakla ve yıkanma sonrası 

dinlenmekle idiler. 

Halvet, yıkanma mahali olup, köşelerinde yıkanılan ve uzanılan sofalar bulunmaktaydı. 
Bunlar hamamların küvetleriydi. Sofalar arasında, yuvarlak su gideri olan veya olmayan, taş 
bir yalak bulunmakta, sıcak ve soğuk su için yalıtılmış ahşaptan musluklar bulunmaktaydı. 

Hazne, suyun ısıtıldığı mahal olup, duvarlardan geçen borular aracılığı ile yıkanma 

mahallerine sıcak su aktarılmakta idi. Soğuk su şebekesinden, duvarlar içindeki borular 
aracılığı ile Hazne kısmına, hazne tabanından 100-120 cm. yükseklikten gelmekte, hazne kıs
mının ortasında, büyük bakır bir kazan bulunmaktaydı. 

Külhan ateş yakılan kısımdı. Günümüzde külhan ve hazneler yakılmış, ancak sıcak ve soğuk 
su boruları ulaşmıştır. Çizimierde anlattığımız tipte, Mostar'da günümüze ulaşan tek örnek 
Çeyvan Bey Hamamma ait plan, kesit ve cepheler resmedilmiştir. 

SU ŞEBEKESİ VE YAPILAR 

Mostar şehrinin akarsu zenginliği ve İslam kültürünün suya verdiği önemin bir araya 
gelmesiyle, daha XV.yüzyılda Mostar'da su şebekesinin varlığı, dökümanlarla tespit 
edilememesine rağmen bilinmektedir. Bu savı güçlendiren bir örnek olarak, Mostar'ın en eski 
mahallesi Atik'te, XV.yüzyıl sonlarında yapılmış ve fonksiyonlarını yerine gelirebilmesi için 
yüksek miktarda suya gereksinimi olan, ilk hamamın yapılmasını verebiliriz. 

Eski köprünün inşaası sırasında, su şebekesinin yapılışma kadar halk, su ihtiyacını direkt 
olarak Neretva , Radobolya nehirlerinden, Halebinovac ve Djevojaçke vode kaynaklarından 
sağlamaktaydı. Bu devirde bazı zenginler para karşılığında, camii avlularına ve diğer merkezi 
yerlere su taşıtmaktaydı. (52) Bu sular duvar nişlerine konmuş fıçılara doldurularak (ki 

bunlardan bazı mahallelerde günümüze kadar ulaşanlar olmuştur) halkın kullanımına 

sunulmaktaydı. 

Su Neretva nehrinden çok basit çıkrıklar aracığlıyla çıkarılmakla idi. (53) Neretva nehrinin sağ 
kıyısında yaşayan halkın bir kısmı, su ihtiyaçlarını bahçelerinden ve avlularından geçen 
kanallar veya özel olarak yapılmış samıçiardan karşılamaktaydılar. Mostar'da Türkler 
zamanında iki su şebekesi bulunmaktaydı. Birinicisi Eski köprünün inşaası ile birlikte 
yapılmış, Bakşim'den İliçe'ye kadar Radobolya ırmağı boyunca giden, Neretva nehrinin 
köprü üzerinden geçip, çarşının bir bölümünü besleyen hat, ikincisi ise Djevojaçke vode' den 
Cari na' ya kadar olan hattı. 

1701-1702 yıllarında Mostar su şebekelerinde, kapsamlı onarım ve yenileme çalışmaları 
yapılmıştır. Bu şebekeler 19.yüzyılın sonlarında Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun, 
1885 yılında Radobolya ırmağının kaynağından gelen yeni bir su şebekesi ile inşaasına kadar 
kullanılmışlardır. Bu iki su şebekesi, günümüzde de korunmuş olan birçok çeşme (54) ve 
şadırvan beslemekteydi. Çizimierde güzel mihrabı ve kitabesi ile gösterilmiş olan, Karagözbey 
Camii önündeki çeşme ile Carina'daki çeşme, günümüze ulaşan nadir örneklerdir. 

Çizimi verilmiş olan Karagözbey Camii şadırvanı, sadece ibadet öncesi abdest almak 
fonksiyonunu yerine getirmek için değil, aynı zamanda formuyla dekoratif bir unsur olarak, 
kompleksteki yerini almıştır. Tesbit edilmiş olan beş şadırvandan, günümüze bahsi geçen ve 
Koski Mehmed Paşa Camii avlusunda bulunan, iki şadırvan kalmıştır. 

Mostar'daki çeşme şadırvanların bakım ve onarımı için, bir çeşme vakfı bulunmakta, bakım 
ve onarım işleri suyolcular tarafından yapılmaktaydı.(55) Bahsettiğimiz yapıların yanısıra, 
sebil adı verilen, daha ziyade gelip geçen yolcular için yapılmış, ana yollar üzerinde küçük bir 
kiosk görünümünde, varil veya susak depolu su yapıları mevcuttu. Bu sebillerinde bakım ve 
onarımı, çeşitli vakıf gelirlerinden yapılmaktaydı. 

F-SAAT KULESi 

Saat kuleleri, üzerine saat monte edilen ve saatierin çanlar aracılığı aracılığı ile duyumlduğu 
yapılardı. Mostar'da günümüzde de Bayantova caddesinde, kaza çarşısında ve şehrin uzak 
kesimlerinden de görülebilen bir konumda, saat kulesi mevcuttur. Bu yapı XVII. yüzyılda 
Fatima Şariç adına yapılmıştır. Türkler zamanında, zaman ölçümü farklı yapılmakta ve her gün 
saat ayarı güneşin en üst noktada olduğu öğlen 12'de yeniden ayarlanmakta idi. Bu işlemi 
muvakkitler yapmakta olup, Çayvan Çehayi Camii avlusunda kendisine ait bir 
muvakkithaneleri vardı. 

Çizimierde 1979 yılında yenilen ve ilk fonksiyonu kazandırılmış olan saat kulesinin, plan, 
kesit ve görünüşleri verilmiştir. 

G-MAHKEME 

Konut bölgesinin yakınlannda inşaa edilmiş, günümüzde de oldukça korunmuş bir biçimde, 
konut olarak kullanılmakta olan bir yapıdır. 
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KONUT YAPILARI 

Osmanlı oryantal şehireilik kültüründe, belirli fonksiyonlar için lokasyon seçimi, gayet hassas 
tesbitiere göre yapılmakta idi. Mostar'da yapılaşma en çok çevre tepelerin yamaçlarında ve 
ovaya Neretva'ya ve Radobolya'ya bakacak şekilde, manzaradan maksimum faydalanacak bir 
biçimde gelişmiştir. Ancak ticaret ve çalışma bölgesi ile konut bölgeleri birbirinden kesin bir 
biçimde ayrılmaktaydı. 

Mahalleler genellikle 40-50 evden oluşmakta, bütün evler çok iyi bir biçimde güneş 

almaktaydı. Bütün evler yeşillikler içerisinde ve İslam kültüründe çok önemli bir yeri olan 
suya sahipti. Yapı malzemesi olarak genelde taş ve ahşap kullanılmış, bunlar lokal 
malzemelerden seçilmiştir. İlginç olarak ev !erin çatı örtüsü, bölgeye hakim olan sert rüzgarlar 
nedeniyle taş plaklardan meydana getirilmiştir. Konut alanları şehireilik unsurları olarak üç 
ana bölümden oluşmakta, tepelerin yamaçlarında ard arda dizilen, çevre ile gayet uyumlu ev, 
avlu ve bahçeyi içermekle idi. Konutlara giden yollar ise izohipsler şeklindedir. 

lll ............ - - -- =-

Bütün bu özellikler Türk mimarisinin karakteristik özelliklerini taşımakta ve vadilerde 
kurulmuş olan şehirler için olağanüstü bir şehireilik profili sunmaktadır. Bu sistem hemen 
hemen Bosna'nın tüm şehirlerinde uygulanmıştır. 

Daha öncede belirttiğimiz gibi İslam mimarisinin bu bölgedeki uygulayıcıları Türkler olmuş, 
maddi ve manevi olarak şehir yapılarının büyük bölümüne damgalarını vurmuşlardır. 

Osmanlıların gelişine kadar teknik ve konstrüktif bilgilerden yoksun yöresel ustalar eğitim 
imkanı bulmuş, oryantal formları tanımışlardır. Daha ileri aşamalarda da lokal tradisyonlarıda 
uyum içinde kullanmayı başarmışlardır. 

Konut mimarisinde yeni arayışlar başarılı olamamış, İslami karakteristikleri içeren Osmanlı 
mimarisi, yüyıllar boyunca hatta günümüze kadar ağırlığını korumuştur. 

TBMM KUTUPHANESI



··-

• O V:~ 
•o " , 

D ı> ~ 

ı • 

. 
ı) • .. ·~ Jo 

"~~~;'·~.~ ~ 
J d -:> 

AVLIJA 
courıfYA-RÖ-

STAMBENI KOMPLEKS 
UZ NERETVU (BISCEVICA 
COSAK, ... ) 

DWELLING C OMPLEX 
BESIDE THE RIVER NERE 

--=----:-:----

Oo: "" 
oo'l ,..... "O 
o~~" 'o o 

o (J () o .. 

o" • ., .. 
o 

--

o D 

·: 

--'"STARI GRAD"MOSTA 

SDCA 
I?OOM 

o IWLlJA 
COURTYARÖ 

,_. •:- --· ~ ~~---------------
-~ 

' ' ' 1 
1 

.. ro~ C· 

~~oc-, wJ V 

1:'-' "o" r ~- " o "' ...., ., .. 
' . . 

':GOA 
.IISOM 

AVL!Jô. 

COUfiTYARD 

•O d 

"'" 
.-. ooo ·~D(.:) 

r?~ , 

ground floor 
O QS 1 \5 ı ı;, l lS " 4.S Sm 

-

TBMM KUTUPHANESI



STAMBENI KOMPLEKS 
UZ NERETVU {BISCEVICA 
COSAK, .. .) 

DWELLING COMPLEX 
BESIDE THE RIVER NERETVA 

"STARI GRAD'MOSTAR 

CO SAK 
CORNER ROOM 

ODAJA ODAJA 
ROOM ROOM 

sp rat 
first floor 

PASICfJ B.sc.arch. 
JJ~fı-

TBMM KUTUPHANESI



presjek 

seetion 

STARI GRAD MOSTAR 

STAMBENI KOMPLEKS UZ 
NERETVU (BISCEVICA COSAK, ... ) 

DWELLING COMPLEX BESIDE THE 
RIVER NERETVA 

o os ı ı.s 1 ~s ı ı.s • 4S Sm 

PASlC-ll sı~-

TBMM KUTUPHANESI



O 
1 

0.) 1
1 

t> ! 2,5 j l~ L 4, S Sm 

''STARI GRAD'MOSTAR 

STAMBENI KOMPLEKS , 
lJZ_ NERETVU (BISCEVICA 
COSAK, ... ) 

DWELLING COMPLEX 
BESIDE THE RIVER NERETVA 

zapadna fasada 

west facade 

TBMM KUTUPHANESI



basca 
garden 

HA REMLU'<- --

situacija 
sıte plan 

~5 

SELAMLUK 

prizemlje 
ground floor 

HAREI~LUI< 

HAREMLUK 

~ 
o ı 2 3 4 5 

KAJTAZ 

zapadna f west f asada acade 

SELAMLUK 

sprat 
first floor 

PA SI C -e1s. sc.c1rch. 
~ fJ1IJd__ h---: 

TBMM KUTUPHANESI



--------: 
........ -

L j_ V l T -

1 
-

T 
r 

( r T T 
ı---:-\ i·.·. t=-:::---1 

---t; ·~- I..Bil .L .,. 
ll <::: IP~·-ı:t'ıfiM_ T l 

~· ~ +---i' ; r 
;---1 . ç 1 ( 

-

\ ' 
-

-- --

T 

_Ku ca 
House KAJTAZ 

-
.. 

\ 

\ \ 
1 

n:::-;;;~.--ı;-~ --9-ı----' M. :1 

-

TBMM KUTUPHANESI



Ku ca 
House KAJTAZ 

1--'-----'1-------l H. 
o ~ . 2 

HAREMLUK pres~ek 1-1 
· sectaon 1-1 

TBMM KUTUPHANESI



lll 

Ku ca 
House KAJTAZ 

Haremluk fasada 
facade O ofD i 

TBMM KUTUPHANESI



MALZEMELER VE KONSTRÜKSiYON 

Resmi ve dini yapıların analizini kapsayan bu çalışmamızda görülmüştür ki, yapılarda da taş 
unsuru %80 ağırlıkta bulunmaktadır. Burada görülmektedir ki, eski ustalar halk arasında 
Teneli ya olarak adlandırılan, Vapnenac veya Kreçnyak türü taşları çok iyi tanımakta ve kendi 
hünerlerini en güzel şekilde yansttabilmektedirler. 

Teneliya, karakteristik oolitik yapida Vapnenac olup, bloklar halinde yapılarda konstrüktif 
olarak uygulanmış, ayrıca kolay işlenebiiirliği sayesinde dekoratif amaçlarla kullanılmıştır. 
Teneliya spesifik karakteristik özellikleri ve bunların diğer taşlarda bulunmaması dolayısıyla 
eski ustalarca tercih edilmiştir. 

Teneliyanın oolitik kürelerden oluşan yapısı dolayısıyla özgül ağırlığı düşük, dış fiziksel ve 
kimyasal etkilere karşı etkilenme yüzeyi küçük, bağlayıcı (çimento) ile ilişkisi tüm yüzey 
boyunca yüzeysel değil, boşuklar içerisine nüfuz edecek şekilde, kırılmaya karşı daha 
dayanıklı, az aşınan ancak çok kolay işlenen özellikler arz etmektedir. Bunların yanısıra 
bünyesine aldığı sulan kolay dışarı atmakta, don durumlannda bünyesinde yeterince boşluk 
olduğundan yüzeyinde hasar meydana gelmemektedir. 

Halk arasında Miljevina olarak adlandırılan, sedimental karbonat kayalanndan olan taş cinsi, 
düşük kalitesi dolayısıyla yapılarda daha seyrek kullanılmıştır. Çünkü bünyesine aldığı suyu 
zor dışarı atmakta, dolayısıyla don durumlarında yüzeyi hasar görmekteydi. Bu sebeplerden, 
bu taş cinsi yapıların iç bölmelerinde, atmosferik etkilerden uzak olan kısımlarda 

kullanılmıştır. İklim koşullarına, dış etkilere, darbeye, aşınınaya ve basınca dayanıklıklarında 
farklı tepkiler veren bu taşlar, eski ustalar tarafından bilinçli olarak farklı mekanlarda 
kullanılmıştır. Bu iki taş cinsiden Teneliya, deprem etkilerine karşı diğerine göre çok daha 
dayanıklı bir yapı arzetmektedir. 

Harç veya Türk harcı kireçli bağlayıcı özellikleri taşımakta olup, taş ile bağlayıcı arasında 
olağan üstü bir kohezyon sağlamaktadır. Tüm bu yapılar, görüldüğü gibi ağır ve statik bir 
malzeme olan taş ile yapılmış olmamalarına rağmen, hemen hemen tümü mekanlarda 
mütevazi ve dinamik bir görüntü ortaya koymaktadırlar. Yapıların proporsiyonel olarak 
mükemmelliği, ustaların statik ve estetik problemlerini birarada kordinelli bir şekilde çözen, 
zahmetli çalışmalan neticesinde meydana gelmiştir. 

Narin taş yapılı kubbelere gelecek olan yatan yükler, bilinçli olarak kubbe altındaki tambur 
aracılığı ile alınıp, tromplar ve duvarlar aracılğıyla temellere iletilmektedir. 

Minarelerin dörtgen kesitli alt bölümü, momentin maksimum olduğu yer olup, konsol 
bağlantısı vazifesi görmektedir. Bu kübik alt bölümün üzerinde, zarif minare yükseltmekte, 
içerisinden şerefeye kadar spiral bir biçimde basamaklar çıkmaktadır. Basamaklar 
üst üste monte edildiğinde, merkezde bir taşıyıcı oluşmakta, ayrıca kenarlarındanda minarenin 
dış duvarına yaslanmaktadır. 

Minarenin tabandan ucuna, aleme doğru ineelmesi ağırlığını azaltmakta, aynı zamanda 
ekstrem etkilere daha kolay karşı koymasını sağlamaktadır. Taş duvarlar, yatay ve düşey 

fugaları çok hassas olacak şekilde, prizmatik olarak üretilmiş taşlardan, örülme esnasında 
düşey derzleri şaşırtmak suretiyle, çoğu zamanda kurşun bağlayıcılar kullanılarak 

örülmüşlerdir. Kurşun bağlayıcı kullanılmasının sebebi, basınca maruz kalınca uzayabilmesi 
ve kazık olarak kullanıldığında rijit bir yapı gösterınemesi nedeniyledir. Bunun dışında kurşun, 
kimyasal etkilere dayanıklı, çok yavaş okside olan, içinde bulunduğu taşa fiziksel ve kimyasal 
olarak etki etmeyen özelliklere sahiptir. En çok kubbeler üzerinde kaplama malzemesi olarak 
kullanılmıştır. 

Birinci peryotta, dini ve resmi yapılarda, ahşabı değişmez bir konstrüktif eleman olarak 
görmekteyiz. ileriki dönemlerde çatı konstrüksiyonu olarak önem kazanmakla, revakları 
taşıyıcı kolonlan ve dükkaniann taşıyıcı kepenkleri v.b. yerde sıkça kullanılmaktadır. 

Geniş açıklıkların geçilmesi dolayısıyla asma sistemler uygulanmış, genellikler mekanlar 
ahşap bir kubbe ile yada düz ahşap tavanla bitirilmiştir. Uygulamalarda en çok meşe ve çam 
cinsi keresteler kullanılmıştır. 

YAPI USTALARI 

Bosna Hersek ve Orta Dalmaçya yörelerinin Kültür ve Sanat cereyanları arasındaki 

etkileşim,Türklerin bölgeye gelişinden önce tümüyle, Türklerin bölgeye gelişinden sonrada 
belirgin olarak, XV. ve XVIII. yüzyıllar arasında özellikle mimari eserlerde hissedilmektedir. 

Türklerin bölgeye gelişinden sonra imar hareketinde büyük bir canlanma meydene gelmiş, 
dolayısıyla çok sayıda zanaatkara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın tümü yöreden 
karşılanamayıp başka yörelerden de zanaatkarlar istihdam edilmiştir. 

Tüm bu aktivitelere doğal olarak finansmanı sağlayan vakıflar ve uygulamayı yapan Türk 
mimarlar damgalarını vurmuşlardır. Dönemin mimarları yöremize, İslam'ın mimariye 
etkilerini de beraberinde getirmişlerdir. Özellikle XVI.yüzyılda İstanbul'a gelen mimarlan 
standart Osmanlı mimarisinin en kaliteli örneklerini meydana getirmişlerdir. (56) 

Dönemin en tanınmış ismi, Kanuni Sultan Süleyman'ın mimarı olan Mimar Sinan olup, küçük 
Asya ve bölgemizde çok sayıda eşsiz eserler vermiştir. Onun öğrencilerinden Mimar 
Hayrettİn 1566 yılında Dubrovnik'li ustalar ile ünlü Mostar taş köprüsünü yapmış (57), 1568 
yılında ise Makarska limanındaki kaleyi inşaa etmiştir.(58) Aynı ekolden Foça'daki Alaca ca
miinin mimarı Ramadan Ağa'yı, Saraybosna'da Gazi Hüsrevbey Camii medresesi ve kütüpha
nesinin mimarı Acem Esir Ali'yi sayabiliriz. 

Diğer taraftan Hersek'li ustaların zanaatlarını Dubrovnik'li (Popovci), Split'li (Livnjacive 
Posuşaci) ustalardan daha XV.yüzyılın başlarında (59) öğrendiklerini, bu tecrübelerini İslam 
mimarisine ait yapılara aktardıklarını tesbit etmekteyiz. 

Zamanın Orta Dalmaçya ekolü, Rönesans'tan Gotiğe geçişin etkisinde ürünlerini vermiş, bu 
etki tüm eserlerde, hatta İslami dini yapılarda dahi stilin karakteristikleri gözlenebilmektedir. 

Dubrovnik arşivlerinde bulunan, XVII.yüzyılın sonlarına ve XVIII.yüzyılın başlarına ait 
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Osmanlı dökümanlannda, Luka, ivan v.b. diğer ünlü ustalardan bahsedilmekte, bunların maaş 
karşılığı Mostar kulelerinde çalıştıklarından, ayrıca Rumeli'deki bütün kalelerin onarımlan 
için görevlendirildiklerinden bahsedilmektedir. (60) 

Bilinmektedir ki, birçok finansör, yapının tüm sorumluğunu Dubrovnik'li ustalara emanet 
etmişler, hatta tamamen İslami yapılarda dahi bunda bir sakınca görmemişlerdir. (61) 

Mostar kadısının 1633-34 yıllanndaki ilk sicilinde duvar ve taş ustalarından bahsedilmektedir. 
1709 yılında Blogay kadılığının mahkeme kayıtlarında, duvarcı ustalarının kayıtlarına 

rastlanmakta, Malopolje, Hodbini, Gubavici, Kamenoj, Kruznj, Vranjeviçi ve Poçiteli 
köylerinde, Mostar'daki inşaatlarda çalışmak üzere mobiline olmuş ekiplerden bahsedilmek
tedir.(62) 

1762 yılında duvarcı esnafından söz edilmektedir. (63) Bunlarda kendi aralannda duvarcılar, 
ahşap oymacılar, fıçıcılar, sandıkçılar, arabacılar, taş ustalan, su yolcular, keresteciler ve 
inşaat malzemesi tüccarları olarak sınıflandırılmışlardır. 

Yöre ustalan ve Dubrovnik ustalarının yanısıra ustalarla arasında en çok, Popovo Polye'nin 
çok ünlü taş ustalan çalışmışlardır. Bu bölge henüz Ortaçağda dahi Dubrovnik için bir usta 
men bağı olmuştur. Çok eski dökümanlardan 3000 kadar kalfa, usta ve çırağın Bosna'da 
çalışmak üzere gurbete çıktıkları ve sonbaharda bir miktar kazançla evlerini döndüklerini 
tesbit etmekteyiz.(64) 

ETKİLER 

Tarihi miraslar analiz edildiğinde, Akdeniz kültür çemberinin merkezinde,Hrıstiyanlığın 

gelişi ile kiliseyi, Müslüman toplumlarda ise camii görmekteyiz. En son gelen din olan islam, 
kendinden öncekilerden bir çok minare elemanı enterpoJe etmek suretiyle kendi ibadet yeri 
olan camii de kullanmıştır. 

Sanat kelimesinin İslam kültüründe karşılığı olarak sıkça, güzellik ve güzel kavramlarını 
görmekteyiz. Müslümanlar Kuran'ı Kerim'e göre yaşamlarını sürerken açık olarak güzellik 
vizyonunu ön plana çıkarmışlar, bunu hayatlarındaki yeniliklerin ışığında dini çerçeveler 
içerisinde geliştirilmişlerdir. 

Tek Tanrı'lı son din İslam ve onun Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V), kul ile Tanrı 
arasındaki bütün aracılığı kaldırmış, çeşitli ikonlar aracıiğı ile yapılan ibadet yerine direkt 
Tanrı 'ya ibadet edilmesi öğretisini geliştirmiştir. Böylece İslami mimaride resim sanatını 
yerini büyük ölçüde arabeske bırakmıştır. 

Bizim yörelerimizde XVI. yüzyılda en çok bitkisel ve geometrik desenler işlenmiştir. Bunların 
içerisinde Arap çöllerinin eski çiçek motifleri ve dekoratif arap yazısının yanısıra, yöresel 
çiçekler olan Jale, karafil, gül, sümbül v.s. kullanılmıştır. Süsleme sanatlarında yeni bir 
kıvılcım olarak ortaya çıkan bitkisel motifler, mevcut mimari forıniara ve mevcut stillerdeki 
detay !ara aykırı olarnamakla birlikte yeni açılımlar getirmişlerdir. 

Türklerin bölgeye gelişinden sonra yapılmış ilk ve en eski camii, 1474 yılında yapılmış olan 
Sinan Paşa Camii' dir. Türk mimarlannın direkt olarak müdahil olamadıkları örneklerden olan 
bu camii dörtgen formdaki minaresi, roman çan kulesi tipindeki zirvesi ile göstermektedir ki, 
tradisyonel romanik, Gotik ve Rönesans mimarilerinin mirasçısı olan yöresel otantik stiller, 
yörenin yapımcıları aracılığı ile İslam mimarisine birçok eserinde nüfuz etmişlerdir. Aynı 
zamanda İstanbul'a gelen mimarlarda, sadece surlar ve burçlarda, ortaçağ mimari 
formlarını uygulamaya devam etmişlerdir. 

Neretva nehrinin sol kıyısındaki Tara kulesi XVI.yüzyılda mimar Hayretlin tarafından 

yapılmış, XVIII.yüzyılda Luka ve ivan ustalar tarafından en ufak bir detay değişikliği dahi 
yapılmadan yenilenmiş ve ilaveler yapılmıştır. Ortaçağ yapısı olan ve bağımsız Hersek 
zamanından kalan Herseguşa kulesi, mimar Hayrettİn son dönem Luka ve ivan ustaların 
uygulamaları, özünde Romanik stilin mirasıdır. 

Bu örnekler ileride işlenecek örneklerde, farklı ideolojik ve politik sistemlerin kendi stil ve 
mimarilerinin birarada yoğrulduğu gözlenecektir. Ancak Osmanlı konut mimarisi tamamen 
özgün olmuş hatta yörenin konut mimarisini de etkilemiştir. 

İslam mimarisinde zaman içerisindeki yenileme çalışmalanndaki, ilk yöresel çözümlerden 
örneğin dörtgen kesilli minarelerden otantik minarelere geçişler görülmektedir. XVI. yüzyılda 
Çeyvan Çehayi Camii 'ne ait girişin sağ tarafında bulunan dörtgen kesith minarenin 
yıkılmasından sonra, girişin sol yanına minare inşaa edilmiştir. Ancak bu minare, yüksekliği, 

genişliği ve camii ana mekanı ile proporsiyonu bakımından tamamen oransız bir görünüm 
arzetmektedir. 

Bu yapı 1896 yılında büyük değişikliklere uğramış, ancak cephedeki bazı detaylardan, 
edinilen kanaat, açıklıkların Romanik, Şerefe altındaki süslemelerinde Rönesans etkisinde 
olduğudur. Bu örnek mihrap yönünde ebadının uzunluğu ile ender örnekler arasındadır. 

Minaresi çan kulesi formundan olan üçüncü camii örneği XVII.yüzyılda yapılmış ve 
2. Dünya Savaşı sırasında yapılmış olan Fatıma Kadın Camii'dir. Bu kule minarelerde klasik 
minareler gibi yükseldikçe daralmakta, ancak yanlannda herhangi bir çıkıntı veya süsleme 
bulunmamaktadır. Kulenin tepesi pramidal bir çatı ile örtülmekte, ezan okunınası için sivri bir 
biçimde biten açıklıklar bulunmaktadır. 

Yaşlıların anlattıklarına göre (65), çatı kurşun kaplı ve merdivenler Fatıma Kadın Camii'nde 
taştan ve spira! biçimdedir. Bunu yakındaki konut yapısının giriş eşiğindeki iki basamakta 
ıeyyid eder bir mahiyettedir. 

Vuçyakoviça Camii örneğinde gördüğümüz gibi Dubrovnik'li ustalar basit birer taş vitesi ve 
arnele değil, Gotik, Barok ve Rönesans Stillerini iyi tanıyan, uzmanlıklarının zirvesinde 
kişilerdi. 

144 cm. genişliğinde ve 250 cm. yüksekliğinde etrafı taş siveli, üzeri basık kemer şeklinde, 
profilli konsol taş parapetli pencereler tipik Golik-Barok-Rönesans etkisinde elemanlardır. 
Aynı şekilde camiinin kuzey cephesindeki revak kısmının taşıyıcılarıda detay resminde de 
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görüleceği gibi Gotik ve Rönesans stilinin etkilerin taşımaktadır. 

Şüphesiz bu örnekte de görüldüğü gibi, Müslümanlar kendi ibadethanelerinde bölgesel 
stilierin etkisinde kalmışlar, sadece dekoratif anlamda değil yeni tip konsriktif elemanlarıda 
eserlerinde uygulamışlardır. 

Yöresel ustaların Osmanlı eserleri üzerindeki etkisinin sadece bazı detaylar üzerinde 
kalmayıp, Mostar saat kulesinde görüldüğü gibi (diğer şehirlerde de), Orta Dalmaçya çan 
kulelerinin Gotik ve Rönesans stilinde kendini gösterdiği görülmektedir. Buda yeni bir stil ve
ya yeni bir Avrupa sanat anlayışı oluşmasına neden olmuştur. 

NOTLAR 

1· A.Benac 

2- Vlademir Çoroviç 

Zelena peçina, Arkeoloji Müzesi, 
Arkeologija SV. XVll. SARAJEVO 
1957 

Mostar ve Sırp Ortodoks belediyesi, 
Beograd 1933. sayfa 9. 
Bu eserde hükümdar Vladislav 
Hercegovic ve şehirlerin işgali 
"Blagay etduo eastelli alponte de 
Neretva" konu edilmektedir. 

3- Bundan dolayı Taloci Mostar'dan bahsedildiğini ileri sürmektedir. Bazı etimologlara göre 
Mostar'ın Most+ star (köprü+eski) nin birleşirninden ortaya çıktğını ileri sürmektedirler. 

4- Halk arasındaki söylentilere göre bu manastır, San Anton Padovanski adına Ştenijino 
Şetalisıe (Simti Bakamoviça evi) yanında inşaa edilmişti. 

5- A.Po1imaç 

6- Kayıt defteri-Tapu tarih defteri 

7- A. Handzıç 

8· H. Şabanoviç 

9- A.Handziç 

Eski köprü hakkında yeni dökümanlar 
Most dergisi say 14-15 sayfa 109-114 

1477 yılı. N.Filigoviç Osmanlı 
Feodalizmine bakış. Bosna Hersek tarih 
yıllığı. 

En erken Türk kaynakları, Bosna'daki 
Madenler ve meydan1ar. Sarajevo 1974 
sayfa 160 

Bosna Paşalığı sayfa 189 

16.yüzyılda şehirlerin gelişmesinde 

muafiyetin önemi. Yugos!av tarih dergisi 
BEOGRAD, yılı 1974 sayı 1-2 sayfa 65 

10- ................ şehrin emniyeti sağlanması için, Sultan Süleyman Neretva nehri kıyılarında 
taştan sağlam bir şehrin kurulmasını ferman buyuruyor. Nehrin iki yakasında birer hisar 
bulunmakta, hisariarın arasında dünyaca ünlü Mostar köprüsü bulunmaktadır. Hisariarda iki 
tane çok emniyetli kapı bulunmakta ve bu emniyet toplar1a, diğer gereçlerle güçlendirilmiş 
bulunmaktaydı. Kapıların üzerlerinde çok güzel hastonlar mevcuttu. Diğerierin yanısıra, 

şehrin su ihtiyacını giderilmesi ile ilgili notlarda çok ilginçtir. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Yugoslavya Coğrafyasının bölümleri, Tercüme ve yorum Haşim 
Şabanoviç kitap 2 Sarajevo 1957 sayfa 463-468 
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ll- Çokorilo, Parnuçina, Skenderova "Ljetopisi" Sarajevo 1976 olayları yaşayan ve şahit olan 
kişiler olarak önemli bilgiler vermektedir. 

12- A.Giljferdıng 

13- A. Evans 

14- Peez Karlo 

IS- Michel Robert 

16- Vladimir Çoroviç 
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Mostar ve Sırp Ortodoks belediye Beograd 
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17- Hamdiye Kreşevljakoviç, Bosna Hersek'te esnaflar ve zanaatkarlar II.Mostar 1463'ten 
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18- Hivziya Hasandediç, Osmanlı döneminin Mostar'daki tarihi 
eserleri, Sarajevo 1980 

19- Neretva nahiyesinde, Obrenov oğlu Petar'ın 40325 akçe zeameti, Hersek Stjepa'nın oğlu 
Sanko'nun 3,350 akçe tırnan vardı. 

20- Bosna paşalığının coğrafi ve istatislik eki. XIV. YAZU, ZAGREB, 1882 sayfa 177 

21- A.Suçeska XVII. yüzyıl Osmanlı dönemi vergi 
sisteminde değişiklikler, Oryantal titoloji 
ekleri. X.-XI. Sarajevo 1961 sayfa 75-79 

22- Zaostrog Manastırı arşivi, Acta Turcaium 40, Makarska Manastırı arşivi, Acta Turcarum 
III.-VI. -III.-17. 

23- H.Kreşevjçkoviç Bosna Hersek'te şehir ekonomisi ve 
esnaflar (1463'ten-1851 'e) sayfa 199 

24- 16.yüzyıl (1521-1543 arası) dökümanlardan Mostar'da ticari faaliyette bulunmak üzere 
yerleşmiş Dubrovnik'li Marin ve Vlakuşa Milojeviç M.VEGO: 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 
16.yüzyılın birinci yarısında Bosna Tüccarlan ve Dubrovnik finansörleri Akademik çalışma 
tarihi dökümanları, YAZU Dubrovnik, bölüm XV. XVI., Dubrovnik, 1978 sayfa 63 

25- 17. ve 18. yüzyıllarda Mostar'lı tüccar ve ihracatçılardan, Ahmet Perovanoviç 1727 
yılında İtalya'ya bakır ihraç etmekte, Mustafa Rarniç, A.Pitiç, S.Alabegoviç ise Mısır ile 

ticaret yapmaktaydı. 

26- Sicil (Kadı Protokolü) Mostar kadısı No: 1 Sarajevo oryantal enstitüsü, 1768, 1828, 1829 
yıllarının sicilleri, Mostar'da Hersek arşiv leri. 

27- M.Mujiç: Eski Mostar su şebekesi, Naşe starine 3,1956 sayfa 191, E. Çelebi, n.d. kitabı Il., 
Sarajevo 1957 sayfa 464. 

28- M.Mujiç: n.d. sayfa 191. 

29- H.Hasandediç: n.d. sayfa 132 Bu su şebekesi 1650 yılından sonra inşaa edilmiştir. 

30- E.Çelebi: n.d. sayfa 489 

31- Peder Rafe Barişiç'in hayatı: Peder Radoslav Glavaş Mostar, Hırvat matbaa şirket basımı 
1900 yılı. 

32- Vladimir Çorovıç: n.d. sayfa 35,47 

33- Sarajevo oryantal enstitüsündeki 1633 yılının sicilinden yararlandı. 

34- Vakıfnameler bize, yerleşim sistemleri, yeni mahalleler oluşturulması, sokak isimleri, 
yapıların değerleri, toplum strüktürü, çeşitli enstitülerin gelişmesi, ekonomi, zanaatkarlık, 
vakfı adları v.s. hakkında bilgiler veren dökümanlardır. 

35- Tarih: Kapı üzerlerinde veya yapıların görünen başka yerlerine yazılan, binanın yapım 
yılı, bağlı olduğu vakfı, mesajları v.s. bilgileri içeren kitabe. 

36- H.Hasandediç: n.d. sayfa 59 

37- H.Hasandediç: n.d. sayfa 79'dan 84'e 

38- H.Hasandediç: n.d. sayfa 73 

39- P.Luccari, Capiso ristretıo, Ragusa 1790 sayfa ll6 

40- V.Çoroviç, n.d. sayfa 10 

41- F.Raçki, Bosna Paşalığının coğrafi ve istatislik ekleri. Eski eserler YAZU, XVI., Zagreb, 
1882 yılı, !Om.'lik yüksekliği dolayısıyla "unatortezza piccola" olarak adı geçmekte. 

42-A.Nametak: Karagözbey ve onun dönemi, sayfa 36 

43-Francus a. Paullet'in 1658 yılında Mostar'ı ziyareti sırasında tesbitleri. Neretva nehri 
üzerindeki köprü hiç şüphesiz Venedik'teki Rialta, köprüsünden çok daha görkemli bir yapıt
tır. Medeniyetler müzesi yayını XX., sayfa 49. Bu eser üzerine daha detaylı bilgileri, 
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E.Çelebi, K.Peez, R.Michel, A.Gilljferdin, A.Dz.Evans (ki eserinde hatalı olarak köprünün 
Kral Troja eseri olduğunu söyler) v.s. vermektedirler. 

44- Eski köprüye ilişkin ilk onarım çalışmaları 1955 yılında başlamış ilk fazda taşıyıcı köprü 
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46. P.Nandiç, Acta Franciscanan Hercegovinae ı. Mostar ı934 sayfa 10,29-3ı,107 

47. SV. Çoroviç, n.d. sayfa ı5 

48. Cantalogus provinciarum fenmiliae Cismontanec Wadingus, Anales Minorum XV. 
Qaracchi ı993 sayfa 397 

49. O.M.Kalamut, Ljetopis, Manastır arşivi ROMA. 

50. Ana girişin üzerindeki taş oyma kitabeden bunu öğrenmekteyiz. 

51. Karl Peez n.d. sayfa 55 H. Hasandediç, n.d. sayfa 143,ı44 

52. H.Hasandediç: Çeyvan Çehayi'nin vasiyeti, sayfa 279, Nasuhaga Vuçyakoviç 
vakıfnamesi ı564 

53. E.Çelebi: n.d. sayfa 468 

54. Sarajevo oryantal enstitüsü, el yazma krongram kopyası, INV sayı 636/52. ? M.Mujiç Eski 
Mostar su şebekesi, bizim tarihi eserlerimiz, III. Sarajevo, ı956 sayfa 19 (Fax ve tercüme) 
Mostar'da çeşme yapımiarının başlangıcı: Beklenmedik bir ses haykırdı: "Radobolya 
Mostar'a hayat verdi" ı629-30 

55. Mostar kadısının sicili No 2 sayfa 56 (su yolcu ustası Pavo Biliç ı832 yılında, su 
şebekelerinin ve çeşmelerin bakımlarından sorumlu tutulmuş bu karşılık vergilerde muaf 
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56.H.Şabanoviç, Belgrad tarihine ilişkin Türk kaynakları, ı. ı, Bosna sancağı kanunnamesi, 
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57- H.Bjelavac, XVI. yüzyıldaki açıklamaların aynasında eski Mostar köprüsü, "oslobodjene" 
sayı 3ı30 (23/9/ı956) 
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"Mimar Sinan Paşa 'ya verilen buyruk; Makarska limanında yapımı emredilmiş olan kalenin 
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getirilmesi ve gereken tüm teçhizatın süratle hazırlanmasını, yerine ulaşır ulaşmaz inşaata 
kendisinin uygun göreceği şekilde başlamasını ve bitirmesini emretmektedir. 9 Şevval ı975 
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gönderilmiştir. N.Dubroviç, Çağlar boyu şehireilik !.Yugoslavya, Beograd, 1950 sayfa 47 

59- C.Fiskoviç, Juraj Dalmatinac, ı963 sayfa 40-4ı XV.yüzyılın ilk yarısında Split'te 
Uskoplije'den Juraj Gradomilouıç, Liuno'dan Petar Pruiçiç, Posuşje'den Ivan Dragonoviç 
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ı47, "ortaçağda Bosna Hersek kültürü" seminer çalışmaları Zenica I 973 

60- H.Hajdarhociç, şahit olarak yapılar, "çığlık", XXIX., sayı 8, Sarajevo 1976. 

61- Dz. Çeliç, Bosna Hersek'te Türk ortaçağ formları, Zenica, 1973 

62- Blagay mahkemesi kayıtları 1702- ı 798 sayfa 57 -a 

63- H.Kreşevljakoviç, n.d. sayfa 78 ve 80 

64- H.Kreşevljakoviç, n.d. sayfa liO 

65- O çalışmada bulunmuş olan müezzin A.Serdareviç bu konuyu tashik etmiştir. 
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1- Andrejeviç Andrej: 

2- Baliç Smail: 

3- Benac Alojz: 

4- Bjekosiç, L.Gradzıç: 

5- Beçirbegoviç Madzida: 

6- Bejtiç Alija: 

7- Çoroviç Vladimir: 

8- Evliya Çelebi: 

9- Çeliç Dzemal: 

10- Çeliç Dzemal: 

ll- Çeliç Dzemal: 

12- Çeliç Dzemal: 

LiTERATÜR 

Foça Alaca Camii 
Beograd Felsefe fakültesi 
Sanat tarihi enstitüsü Beograd 1972 

Bosnak kültürü 
Müslüman kesim Wien 1973 

Medeniyetler müzesi yayını 
Yeşil Mağara, Arkeoloji S V. XII. 
Sarajevo 1957 

Bir zamanlar ve şimdi Mostar 
Beograd 1901 

Bosna Hersek'te İslam mimarisinin 
seçkin örnekleri 
Orjantal enstitüsü Sarajevo 1974 

Bosna Hersek'te Osmanlı 
mimarisinin Anıtları, Oryantal 
filolojisi ekieri 3-4, Oryantal 
enstitüsü Sarajevo 1952-1953 

Mostar ve onun Sırp Ortodoks 
belediyesi, Beograd 1933 

Seyahatname, Yugoslav 
topraklarında bölgeler. Tercüme ve 
yorum H.Şabanoviç, Sarajevo 1957 

Neretva üzerinde Poçitelj "Bizim 
eskilerimiz" sayı 7 Sarajevo 1960 

Blagay tekkesinin misafirhanesi 
"Bizim eskilerimiz" II. 

Yugoslav haklarının maddi strüktürü 
üzerinde Türklerin etkisi. Yugoslavya 
Ansiklopedisi. Yugoslavya 
Leksikografi birliği, Zagreb. 1971 

Ne oryantal, ne herhangi diğer, 
sadece Bosna Hersek anıtları 
"Oslobodjenje" eki ı. Mayıs 1978 

13- Çeliç Dzemal: 

14- Çeliç Dzemal: 

15- Çeliç Dzemal ve 
Muhammed Mujiç: 

16- Çeliç Dzemal ve 
Mujezinoviç Mehmed: 

17- Deroko Aleksandar: 

18- Dobroviç N.: 

19- E vans A. : 

20- Filipoviç N : 

21-Fiskoviç Cvito: 

22- Glavaş Radoslav: 

23- Gojkovic Mılan: 

24- Grabrijan Duşan ve 
Najdhardt Juraj: 

25- Gilferding Aleksandar: 

Bosna Hersek'te ağaç oymacılığı 
"Most" sayı ll 1976 

Grabrijan ve Sarajevo, Sarajevo 
tarihi ekleri, Kitap III., Sarajevo 
şehir müzesi 1970 

Mostar'ın eski dönemlerine ait yeni 
ortaya çıkarılmış yapı. "Bizim 
eskilerimiz" sayı III. 1956 

Bosna Hersek'te eski köprüler 
Sarajevo 1963 

IX. ve XVIII. yüzyıllar arasında 
Yugoslavya'daki mimari anıtlar. 
Beograd 1964 

Çağlar boyu şehireilik 1., 
Beograd 1950 

Yaya olarak Bosna Hersek ve 
Sırbistan, 1875 Sarajevo 

Osmanlı Feodalizmine bakış 
GIDBİH IV., Sarajevo, 1952 

Ortaçağ Bosna Hersek'inde 
Dalmaçyalı ustalar. 
Zenica şehir müzesi 1973 

Peder Rate Barişiç'in yaşamı ve 
çalışmaları. 

Starı kamenı mostavi 

Bosna mimarisi ve çağdaşçı 
yolculuk. Ljubljana 1957 

Bosna Hersek boyunca Sarajevo 
1973 
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26- Grozdoniç Süleyman: 

27-Hadzimuliç Mustafa: 

28- Fıtfakkı Konyalı: 

29- Hakkı Ekrem Ayverdi: 

30- Hasandediç Hivziya: 

31- Kreşevljakoviç Hamdija: 

32- Kreşevljakoviç Hamdiya: 

33- Kreşevljakoviç Hamdiya: 

34- Kreşevljakoviç Hamdiya: 

35- Kreşevljakoviç Hamdiya: 

36- Kreşevljakoviç Hamdiya: 

37- Lewis: 

38- Mandiç P. : 

39- Maksimoviç B.: 

Arap-İslam estetiğine giriş. 
Ekler XXIV.n 4 
Oryantal enstitüsü, Sarajevo 1976 

Mostar'da türk peryodunda İslami 
resmi yapılar. 
"Novi Behar" sayı 20-22, 1937 

Mimar Koca Sinan, İstanbul, 1948. 

Avrupa'da Osmanlı, Mimari eserleri 
Yugoslavya, Il. cilt, 3 kitap, 
İstanbul 1981 

Mostar'da Türk dönemine ait kültür 
anıtları, Sarajevo 1980 

Bosna Hersek'te şehir ekonomisi 
ve esnaflar. (1463-1851 arası) 
Sarajevo 1949. 

Bosna Hersek 'te ticaret ve esnaflar 
Zagreb, 1951 

Türklerin yönetimindeki Bosna 
şehirlerinin tarihi, oryantal filoloji 
ekleri. Sarajevo 1952 

Bosna Hersek 'te saat kuleleri. 
"Bizim eskilerimiz" IV. Sarajevo 
1957 

Bosna Hersek'te Hanlar ve 
Kervansaraylar, Sarajevo 1957 

Bosna Hersek'te kule ve ocaklar 
Defter Il. Sarajevo 1954 

İslam dünyası, Beograd, 1979 

Acta Franciscana Hercegovinae, 
I. Mostar 1934 

Şehireilik tarihi I. Beograd 1972 

40- Marasoviç Tomislav : 

41- Michel R.: 

42- Mujiç Muhammed : 

43- Mujezinoviç Mehmed : 

44- Mumford Lewis : 

45- Nametak Alija : 

46- Nametak Alija : 

47- Nametak Alija: 

48- Pamuçina, Çokorilo 
Skenderova : 

49- Petricoli IV. : 

50- Prelog Milan : 

5 1- Prelog Milan : 

52- Peez Karlo : 

Methoddogical Protection and for 
the Protection and Revitalization of 
this toric Sities (Experiences Split) 
ICSPRCF, Roma 1957 

Mostar, Prag 1909 yılı. (Hersek 
müzesi Mostar, elyazrnası tercümesi 
B.Şantiç.) 

Mostar eski su şebekesi, 
"Bizim eskilerimiz" III. 1956 

Bosna Hersek'te İslam yapıtları 
Sarajevo 1982 

Tarihte şehir, Zagrep 1971 

Karagözbey ve dönemi, Novi Behar 
Sarajevo 1933 

Bosna Hersek'te Türkler Döneminde 
İslam kültür anıtları, Sarajevo 1939 

Mostar camiileri ve onların vakıfları 
"Novi Behar" sayı 20-22 1993 

Ljetopisi, Sarajevo ı 976 

Yusuf Maşkoviç hanı, Zadar güzel 
sanatlar akademisi, 197 1 (Yugoslav 
güzel sanatlar akademisi 
enstitüsünden alıntılar) 

Sanat öğesi olarak şehir, "Sanat 
yaşamı" 22/23, Zagreb 1975 

Mekan-Zaman, Zagreb 1973 

Mostar ve kültür çevresi 
(B.Şantiç tercümesi, Mostar 
Hersek müzesi) Leipzig 1891 
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53- Polimac A. : 

54- Popoviç T. : 

55- Raçki F. : 

56- Redzıç Husret: 

57- Redzıç Husret: 

58- Rosintal J. : 

59- Suceska A. : 

60- Şabanoviç H. : 

61-Traljiç Seid: 

62- Truhelka C. : 

Mostar eski köprünün inşaası ile 
ilgili yeni dökümanlar, "Most" 
14-15, 1977 

Türkiye ve XVI. yüzyılda Dubrovnik 
Beograd, 1973 

Bosna Paşalığı, coğrafi ve istatislik 
kayıtları eki, Starine YAZU, XIV. 
Zagreb 1882 

İslam mimarisi ve süsleme sanatları 
"Yugoslavya sanat hazineleri" 
Beograd 1974 

Foça Alaca camii mimari 
konzervasyonu "Bizim eskilerimiz" 
X.,Sarajevo 1965 

Pendel tift, trompos et. Stalactites 
dans 1' archi tecture orientele' 
Paris 

XVII. yüzyılda Türk vergi 
sistemindeki değişiklikler, Oryantal 
filoloji ekieri X. Xl. Sarajevo 1961 

Bosna Paşalığı, Sarajevo 1959 

Bosna Hersek Müslümanianna 
Türklerin etkisi, "Narodna uzdanica" 
sayı, Sarajevo 1938 

Türk - Slav anıtlan Dubrovnik Arşivi 
Sarajevo 19 ll 

GRAFiK EKLER 

1- KARAGÖZBEY CAMÜ 

Yapım yılı 1557. 13.40 x 13.40 m. ebatlannda çatı biçimi tromplar üzerine kubbe. 
Ekte: Kompleksin, vaziyet planı, plan, kesit, cepheler, izometrik kesit ve detaylar, 
(giriş kapısı, pencere, mimber, mihrab). 

2- VUÇJAKOVİÇEVA CAMİİ 

Yapım yılı 1529. 11.40 x 11.40 m. ebatlannda, çatı biçimi pandantifler üzerine kubbe, 
tamburu üzerinde açıklıklar yok. Ekte: Plan, kesit, cepheler ve detaylar, (Kubbe 
süslemeleri, kolon, revak ve konsolları). 

3- KOSKİ MEHMED PAŞA CAMİİ 

Yapım yılı 1627. 12.40 x 12.40 m. ebatlannda, çatı biçim tromplar üzerine kubbe. 
Ekte: Plan, kesit ve görüşler. 

4- ŞARİÇA CAMii 

Yapım yılı 1624. 11.50 x 11.50 m. ebatlannda, çatı biçimi ahşap konstrüksiyon üzeri 
taş kaplama iç mekanda kubbe biçiminde ahşap tavanı. Ekte: Plan, kesit ve görüşler. 

5- ROZNAMEDZİ İBRAHiM EFENDi CAMİİ 

Yapım yılı 1620. Komplekste medrese de mevcut. 9.50 x 9.50 m. ebatlarında, çatı 
biçimi ahşap konstrüksiyon üzeri taş kaplama. Ekte: Camii ve medrese vaziyet planı, 
cepheler, pencere detayları. 

6- ÇEYVAN-ÇEHAYİ CAMii 

Yapım yılı 1553. 10.50 x 10.50 m. ebatlannda, mihrap yönünde uzun olan ender 
camiilerden. Çatı biçimi ahşap konstrüksiyon üzerine taş kaplama. Ekte: Plan, 
cepheler ve pencere detayları. 

7- SULTAN SELİM MESCİDİ 

Yapım yılı 1520 öncesi. 8.00 x 8.90 m. ebatlarında çatı biçimi ahşap konstrüksiyon 
üzeri taş kaplama. Ekte: Plan, cepheler (kompleks ile birlikte). 

8- KüTLEYİNA MİNARESİ 

Yapım yılı 1651 öncesi. Yapım yeri, mescit önünde avlu duvannda. 60 cm. yan 
çapında altıgen biçiminde olup taş plaklardan yapılmıştır. Yüksekliği 4.00 m. 'dir. 
Ekte: Plan, görünüş ve perspektif eskizi. 
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9- KARAGÖZBEY MEDRESESi 

Aynı adlı camii kompleksi içerisinde inşaa edilmiştir. 6 bölümden oluşan çatısı 
kurşun kaplı, hacimler önlerinde revaklarla birleştirilmiş. Yapım yılı 1570 öncesine 
dayanmaktadır. Ekte: Plan, cepheler ve pencere detayları. 

10- ŞEYH YUYİ TÜRBESi 

Yeri Şariça camii yakınlarındadır. Yapım yılı 1831. 4.00 x 2.30 m.ebatlannda, 
çatı şekli metal çubuklar ve tel kafes. 

ll- MOSTAR SURLARI 

19.yüzyıldaki durumu. 

12- ESKi KÖPRÜ 

Yapım yılı 1566. Mimar Hayrettinm yapımı. Ekte: Plan, ve çevre ile birlikte 
görünüşü, fotogrametrik resim. 

13- RADOBOLYA ÜZERİNDE EGRİ KÖPRÜ 

Yapım yılı 1558 öncesi. Açıklık 8.42 m. 

14- TARA KULESi 

Yapım zamanı Türk'lerin gelmesinden hemen sonra olup, Eski Köprü yapımı 
sırasında tamamlanmıştır. Kule yüksekliği 17.00 m. olup 6 kata bölünmüş son kat 
üzeri tonoz kat ile örtülmüştür. Ekte: Bütün kat planları, kesit ve cepheler. 

15- HALEBİYA KULESi 

İki etapta inşaa edilmiştir. Toprak üzerindeki kısmın yüksekliği 22.70 m. olup 6 kata 
bölünmüştür. 

16- MOSTAR SEN PETAR KİLİSESi ve FRANİEVVAÇKi MANASTIRI 

Yapım yılı 1866 
Ekte: Planlar, kesitler ve gürünüşler. 

17- MOSTAR SIRP ORTODOKS KİLİSESi KOMPLEKSi 

Eski Sırp- Ortodoks kilisesi yapım yılı 1833. 13.20 x 9.40 x 6.00 m. ebatlannda, çatı 
şekli tonoz. Ekte: Planlar, kesitler ve gürünüşler. 

18- DÜKKAN ve MAGAZALI DÜKKAN 

Yapıların lokasyonu kuyumculuk sokağındadır. 

19- KUYUMCULUK SOKAGINDA MAGAZA 

Yapım dönemi 19.yüzyıl Orjinal durumda üç bağımsız bölümden oluşmakta idi. 
Şimdi savaşta yıkılmış durumdadır. Ekte: Zemin ve 1. kat planlan, kesitler ve 
görünüşler. 

20- TABAKHANE 

Yapının lokasyonu, Neretva nehrinin sağ kıyısında, eski köprü bitişiğinde, deri esnafı 
çarşısı olarak geçmektedir. Ekte: Vaziyet planı, rekonstrüksiyon, kesitler ve 
görünüşler. 

21- DEGiRMENLER 

Eski Köprü bitişinde değirmen. Ekte: Plan, kesitler ve görüşler. 

22- HAMAM 

Çeyvan Bey hamarnı yapım dönemi 15.yüzyıl 
Ekte: Plan, kesitler ve görüşler. 

23- KARAGÖZBEY CAMİİ ŞADIRVANI 

Ekte: Plan ve Cephe 

24- SAAT KULESi 

Mostar Bayatova sokağında inşaa edilmiştir. Yapım dönemi 1636 öncesi olup, 1980 
yılında restore edilerek fonksiyonuna kavuşturulmuştur. Halihazırda savaşta hasar 
görmüş durumdadır. Ekte: Plan, kesitler ve görüşler. 

25- BİŞEViÇA EVİ 

Neretva nehrinin kıyısında inşaa edilmiş Osmanlılar döneminden kalma, korunmuş 
ender örneklerden. Ekte: Planlar, kesitler ve görüşler. 

26- KAYTAZOVAEVi 

G. İli ca sokağında Türk evi. Ek te: Planlar, kesitler ve görüşler. 
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