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Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği etmiş ve İpek
Yolu üzerinde bir konaklama merkezi olarak konumlanmış
Gerede; Osmanlı döneminde (18-19. yy) debbağlık, tarakçılık,
tiftik ipliği üreticiliği ve dericilik gibi mesleklerinin yaygın
olduğu, Müslüman-Gayrimüslim nüfusun birlikte yaşadığı ve
kapalı ekonomiye sahip bir yerleşimdir. 19. yüzyılda Gerede
kent merkezinin, arasta dükkânları ve hanlar ile bölgenin en
kalabalık ve aktif ticari yerleşim alanlarından biri olduğu
görülmektedir. Günümüzde kentleşme, gelişen teknoloji,
değişen yaşam biçimi ve artan göç olgusu bu zanaat kollarının
sürdürülmesini olanaksız hale getirmiş, Osmanlı döneminde
Gerede’de yapılmış olan arasta dükkânları ve hanlar işlevlerini
kaybetmiştir. Bu bildirinin amacı tarihsel süreçte Gerede’nin
mekânsal yapı değişikliklerini irdelemek, Gerede kent
merkezinde bu yapıların korunması ve bölge ekonomisini
canlandıracak biçimde işlevlendirilmesine yönelik öneriler
geliştirmektir. Çalışma kapsamında Gerede’de kentsel sit
alanı içinde kalan hanların mekânsal özellikleri tartışılmış,
korunması önerilen hanların dericilik, tarakçılık, saraciye
gibi zanaat kolları ile bölgede var olan turizm potansiyelinin
canlandırılmasına ve bölge ekonomisine katkı sağlanmasına
etkileri sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik, hanlar
ve arastalar bölgesi, kentsel koruma, koruma imar planı,
Gerede
Abstract
Gerede is a settlement which host to various civilizations

in the historical process and located on the Silk Road as a
accommodation centre and common that the profession as
leather, mohair yarn production and has Muslim and nonMuslim population living together closed economy during the
Ottoman period (18-19. century). Gerede seems to be one of
the most crowd and active commercial and residential area
with shops and inns in the 19th century. Today, urbanization,
developing technologies, changing lifestyles and increasing
migration made it impossible to sustain this crafts as a
result of that, the inns and shops have lost functions during
in the Ottoman period. This study aims are to examine spatial
structure changes of Gerede in the historical process and to
presentation suggest to revive the economy of the region
and to develop recommendations for preservation and reuse
these buildings which are located in the Gerede city centre. In
this context of this study has been discussed of the spatial
structure of the inns arrangements in Gerede city centre and to
dispute for renew and to perform of the tourism potential and
profession as leather, mohair yarn production.
Key Words: Socio-cultural sustainability, shops and the
inns region, urban preservation, conservation zoning plan,
Gerede
1. Giriş
Tarihsel süreçte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği etmiş, İpek
Yolu üzerinde bir konaklama merkezi olarak konumlanmış
Gerede İç Anadolu bölgesini Batı Karadeniz bölgesine bağlayan
geçiş alanı üzerindedir. Gerede Osmanlı döneminde (18-19.
yy) debbağlık, kalaycılık, tarakçılık, tiftik ipliği üreticiliği
ve dericilik gibi mesleklerinin yaygın olduğu, Müslüman ve
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gayrimüslim nüfusun birlikte yaşadığı ve kapalı ekonomiye
sahip bir yerleşimdir. Bu yüzyılda Gerede kent merkezinin arasta
dükkânları ve hanlar ile bölgenin en kalabalık ve aktif ticari
yerleşim alanlarından biri olduğu görülmektedir. Günümüzde
kentleşme, gelişen teknoloji, değişen yaşam biçimi ve artan
göç olgusu bu zanaat kollarının sürdürülmesini olanaksız hale
getirmiş ve bunun doğal sonucu olarak Osmanlı döneminde
Gerede kent merkezinde yapılan arasta dükkânları ile hanlar
işlevlerini kaybetmiştir.
Bu bildirinin amacı Gerede kent merkezinin tarihsel süreç
içerisinde mekânsal yapı değişikliklerini irdelemek, Gerede
kent merkezinde gerçekleştirilecek olan koruma imar planı ile
bu yapıların korunması ve bölge ekonomisini canlandıracak
biçimde işlevlendirilmesine yönelik öneriler geliştirmektir.
Çalışma kapsamında Gerede kent merkezinde yapılacak
çalışmalar ile kentsel sit alanı içinde kalan hanların mekânsal
özellikleri tartışılacak, korunması önerilen hanların dericilik,
tarakçılık gibi zanaat kolları ile bölgede var olan turizm
potansiyelinin canlandırılmasına ve bölge ekonomisine katkı
sağlanmasına etkileri sorgulanacaktır.
2. Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik
Toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan
anahtar bir kelime olarak yerel ve küresel ölçekte kabul gören
sürdürülebilirlik kavramı, yapıların birbirleri ile etkileşim
halinde, birbirlerini tamamlar ve tanımlar nitelikteki ekolojik,
ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile tanımlanması
gerektiğini savunmakta [1-3] ve yaşanılabilir çevrelerin
oluşturulabilmesi için fiziksel, ekonomik, ekolojik, kültürel ve
sosyal sistemlerin yeniden yapılanmasını gerektirmektedir. Bu
bağlamda, ekolojik sürdürülebilirlik; kaynakların ve ekosistemin
korunmasına, ekonomik sürdürülebilirlik; kaynakların uzun
dönem kullanılabilirliğine ve kullanım bedellerinin düşük
olabilmesine, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan
sağlığını, konforunu sağlayan ve sosyal, kültürel değerlerin
korunmasına yönelik stratejileri kurgulayan ilkelerdir.
Toplumun tarihsel süreç içerisinde birikimle ürettiği maddi
ve manevi değerlerin bütünü olarak tanımlanabilecek olan
kültür; toplumun bilgi ve deneyimlerini, tarihini, yaşam
biçimi ve kimliğini yansıtır. Sosyal ve kültürel sürekliliğin
sağlanabilmesi ve kültürel birikiminin gelecek nesillere
aktarılabilmesi geçmişin işaret ve simgelerinin kuşaklar
boyunca taşınabilmesine bağlıdır [4]. Kültürel mirasımızı
oluşturan, kullanıcının kimliğini, kültürünü ve yaşam biçimini
yansıtan bu yapıların ve kentsel dokunun korunmuşluk
düzeyinin toplumların sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik
karakteri kadar gelişmişlik düzeylerinin de göstergesi
olduğu söylenebilir. Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik kavramı
günümüzde tarihi, kültürel ve geleneksel mimari özellikler
taşıyan yapıların doku ve çevreyi oluşturan tüm elemanlarla bir
bütün olarak korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını

öngörmekte ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine vurgu
yapmaktadır [3]. Bu amaçla korunacak yapıların mekânsal
yapısı, plan şemaları, yapım sistemleri ve yapı malzemelerine
ilişkin yazılı ve görsel bilgilerin belgelenmesi, korumaya
yönelik politikaların belirlenmesi ve değerlendirilmesi
gerekmektedir. Gelişen teknoloji, değişen yaşam biçimi ve
göç olgusu bazı zanaat kollarının sürdürülebilirliğini olumsuz
etkilemektedir. Bu durum zanaatların gelecek kuşaklara
aktarılabilmesini güçleştirmektedir. Öte yandan geçmişte bu
işlevlerin gerçekleştirildiği kültür mirasımızı oluşturan yapılar
sosyal ve toplumsal yaşamdaki değişiklikler, koruma bilinci
ve politikalarının yetersizliği gibi nedenlerle özgün işlevleri ile
kullanılmamakta ve giderek yok olmaktadır [5]. Bu bağlamda
günümüzde yok olma tehdidi altında olan zanaatlarımızın
yaşatılması ve sosyal ve kültürel değerlerimiz hakkında bilgi
veren birer gösterge olan mimari mirasımızın özgün veya
uygun bir işlevle korunması; kaynakların, sosyal ve kültürel
değerlerin, geleneksel yaşam biçiminin gelecek nesillere
aktarılarak sosyo-kültürel sürdürülebilirlik sağlanması için
stratejiler üretilmektedir [6].
3. Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik Kapsamında Gerede
(Krateia) Hanlarının Değerlendirilmesi
Gerede hanlarının sosyal-kültürel sürdürülebilirlik kapsamında
değerlendirilebilmesi için Gerede yerleşiminin tarihsel gelişimi
ile ekonomik, sosyal ve mekânsal yapısının incelenmesinde
yarar görülmektedir.
3.1. Gerede’nin Tarihsel Gelişimi
M.Ö. 3. yüzyılda Cressa veya Krateia adıyla Paphlagonnia’nın
bir kenti olarak olduğu tahmin edilen Gerede’nin ilk kuruluş
yeri henüz tam olarak tespit edilememişse de kentin Gerede
Ovası’nın kuzeyinde Esentepe etekleri üzerine kurulduğu
sanılmaktadır. Bu dönemde doğu ticaret yolu üzerinde
bulunan bir sınır kenti olan Gerede Galatlar, Bithynia devleti,
Roma, Pontus Krallığı egemenliği altına girmiştir [7, 8]. Roma
İmparatorluğu’nun son döneminde ve Hıristiyanlığın ilk
evresinde Bithynia başta olmak üzere Gerede’de de Hıristiyanlık
egemen kılınmaya çalışılmış, bir piskoposluk merkezi konuma
getirilmiş ve İstanbul Patrikhanesi’ne bağlanmıştır. Bizans
İmparatorluğu sonrasında Türklerin hakimiyetine geçen
Gerede, Anadolu Selçuklu devletini oluşturan eyaletlerden
biri olmuştur. Gerede’nin bir dönem (1354) Moğolların bir kolu
olan İlhanlıların bir uç beyliği olarak kaldığı, 14. yüzyılın ilk
yarısında ise Osmanlılarla Candarlılar arasında el değiştirdiği
bilinmektedir. 17. yüzyılda Bolu ile birlikte Gerede’yi de ziyaret
eden Evliya Çelebi ve Katip Çelebi, Bolu Sancağı’na bağlı bir
subaşılık olan yerleşimi mahalleleri, cami, tekke, hamam,
hanları, çok sayıda dükkânı ile tanımlamakta ve bıçakçılık ile
debbâğlığın yaygın olduğunu ifade etmektedir. 19. yüzyılda
kente gelen İngiliz kökenli Morier Gerede’nin çok miktarda deri
fabrikalarına sahip dükkânlar ve pazarlar ile iyi görünümlü bir
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Türk yerleşimi olduğunu söylemektedir. Gerede Cumhuriyetin
ilanından sonra Bolu’ya bağlı bir ilçe konumuna gelmiştir.
Gerede’de İpek Yolu’nun önemini yitirmesiyle süreç içerisinde
kapalı ekonomiye bağlı olarak sınırlı ve kendine yeter üretimin
yapıldığı ve göç veren kentin ekonomik, sosyal ve mekânsal
yapısının değiştiği söylenebilir [7, 8].
3.2. Ekonomik, Sosyal ve Mekânsal Yapı (18.-19.yy)
Gerede’nin ekonomik, sosyal ve mekânsal yapısını etkileyen
parametreler demografik, ticari veriler, iş olanakları, göç ile
yerleşimin yaşadığı yangın ve depremler olarak tanımlanabilir.
Gerede’de 1830-1839 yıllar arasında Müslüman ve Gayrimüslim
nüfusun var olduğu, 1844-1899 yılları arasında Gayrimüslim
nüfusun oldukça azaldığı ve yerleşimin neredeyse tümünün
Müslümanlardan oluştuğu bilinmektedir. 1831-1888 yılları
arasında ise Gayrimüslim nüfusun görece olarak arttığı
görülmektedir [9, 10]. Cumhuriyet döneminde 1950’li yıllardan
sonra Gerede’nin konumu ve çevresinin ormanlarla kaplı dağlık
alanlarla çevrili olması, tarımsal alanların yıllar içinde giderek
azalması deprem kuşağı içinde olması Gerede nüfusunun göç
vermesine ve azalmasına neden olmuştur [11].
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18.-19. yüzyıllarda Avrupa ve Rusya’dan gelen doktorların
Gerede’de yetişen endemik bitkileri araştırdıkları [9, 12],
yerleşimde üretilen tiftik, yağ ve peynir gibi hayvansal ürünlerin,
Gerede yakınında yetişen sebze ve meyvelerin ve yerleşimde
kemik ve ağaçtan üretilen tarak, çorap, eldiven gibi ürünlerin
Gerede’de pazara çıkarıldığı bilinmektedir [12, 13]. 19. yüzyılın
sonlarına doğru ise Gerede çevresindeki ormanlardan elde
edilen kereste ve ahşap ürünlerin Gerede ekonomisi için önemli
bir gelir kaynağı olduğu görülmektedir. Bu dönemde Gerede’de
yirmiden fazla hanın bulunduğu bilinmektedir [10, 11, 14].
Gerede 19. yüzyıldan günümüze varlığını sürdüren Kabiller,
Orta, Seviller, Kitirler mahallelerine ek olarak adını bölgede
yaşayan demirci esnafından adını alan Demirciler Mahallesi ve
yeni açılan Dayıoğlu ve Yeni Mahalle ile toplam 7 mahalleden
oluşmaktadır. Bu bildiriye konu olan hanlar yerleşimin en eski
mahallelerinden olan Kıtirler Mahallesi sınırları içindedir [8].
19. yüzyıl Gerede’de önemli iş kollarının başında debbağlık,
kalaycılık, tarakçılık, dericilik, değirmen ve dükkân işletmeciliği
geldiği ve hanlarda bu zanaat kollarının yaygın olduğu
görülmektedir. 19. yüzyıl ortalarında mevcut 187 hanenin %
64.71’inin bu faaliyetinden birini yürümesi bu zanaat kollarında
ihtisaslaşma olduğunu göstermektedir. Ekonomiye en çok
katkı sağlayan meslek grubu % 81 oranı ile debbağlıktır. 1888
tarihli Kastamonu salnamesinde Gerede’de 15 debbağhanenin
bulunduğu belirtilmekte, kösele ve sahtiyan olarak işlenip
pek çok yere satıldığı görülmektedir. Günümüzde Gerede’de
ayakkabı, kemer, çanta başta olmak üzere saraciye ürünleri için
ham deri tabakalanan 125‘e yakın deri fabrikası ile Türkiye’deki
deri ihtiyacının % 35’ini karşılamaktadır [15]. 19. yüzyılda
ilçe merkezinde ekonomiye katkı sağlayan hane reislerinin %

65’inin sanat ve ticari faaliyetlerde bulunduğu gözlenmektedir.
Ekonomiye en çok katkıda bulunan meslek grubu içerisinde %
81 oranı ile debbağların yer alması ve 1888 tarihli Kastamonu
salnamesinde Gerede’de 15 debbağhanenin bulunduğu,
debbağcılığın 19. yüzyılda da ileri konuma geldiğinin de bir
göstergesidir [10, 15]. Gerede’de geçmişte aktif olan bazı
zanaat kolları günümüzde neredeyse yok olmuş, bu zanaatların
yürütüldüğü hanlar da işlevsiz kalarak yok olma riski ile karşı
karşıya kalmıştır.
3.3. Gerede Hanlar Bölgesi
Gerede’de çalışma konusu hanların da içinde bulunduğu alan
Ankara 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 18.07.2013 tarih ve 812 sayılı kararı ile kentsel sit
olarak ilan edilmiş, kentsel sit alanı içinde yapılar ve hanlar ile
birlikte sit sınırı dışında kalan 12 yapının (toplam 25) tesciline
karar verilmiştir (Fotoğraf 1, 2).

Fotoğraf 1. Gerede İlçe Merkezi Kentsel Sit Alanı Genel
Görünüm [16]

1.Hüseyin Avni Aydemir (Deli Molla Hanı
2.Vezirhanı
3.Hacı İpek Hanı (Tüccar Han)
4.Kiliseli Tüccar Hanı
5.Adı Bilinmeyen Han

Fotoğraf 2. Gerede Kentsel Sit Alanı İçinde Kalan Tescilli
Hanlar [17]

Kitirler Mahallesi Hüseyin Avni Aydemir (Deli Molla Hanı) (Ada
125 Parsel 4,5,6)
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Kitirler Mahallesi Veziroğlu Sokak No 10’da yer alan hanın
inşa tarihini gösteren bir kitabe bulunmamaktadır. Ancak
H1316/M1898 yılında Hüseyin Avni Aydemir isimli yerel bir
tüccar tarafından inşa edilmiş olduğu kaynaklarda gerekçe
gösterilmeden ifade edilmektedir [14]. Vezirhanı ile bitişik
konumda olan ve günümüzde alt katları ticarethane, üst
katları depo vb. amaçlarla kullanılan yapı iki katlı taş malzeme
ile inşa edilmiştir. Yapının Atatürk Bulvarı’na bakan güney
cephesinin alt katında her bir kemer gözü bugün dükkân
olarak kullanılmaktadır (Fotoğraf 3). Alt kat dükkânlara
ait doğramalar geniş açıklıklıdır ve farklı renkte eloksal
alüminyum ve demir malzeme kullanılmıştır. Güney cephesi üst
katta ise batı yönünde üç, çıkmada iki, doğu yönünde iki kemer
pencere bulunmaktadır. Hanın üst katına Kilise Han tarafından
yani batı cephesindeki bir kapıdan girilmektedir. Üst kata dar
taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Üst katın bir kısmı günümüzde
kahvehane olarak kullanılmaktadır. Bu katta yer alan çıkmanın
üçgen alınlığında ve çıkmanın alt kısmında taştan yıldız
kabartmasının yanı sıra, kare taş panolar içerisinde yıldız, stilize
edilmiş geometrik motifler ve bitkisel motifler bulunmaktadır.
Kemerlerin üstü ince bir yiv ve motif çıkma ile şekillendirilmiş,
küçük bir kilit taşı ile güçlendirilmiş ve süslenmiştir. Çıkmanın
güney (ön) cephesi iki basık kemerli pencere açıklığına sahip
iken, Kilise Han’a bakan batı cephesi sağır, doğu cephesi de
Vezirhanı ile bitişik nizamdır. Çıkma alttan yüzeyinde aslan
figürü bulunan taş konsollarla desteklenmektedir. Çıkmanın
ön yüzünde ise taş rozetlerin içlerinde değişik stilde bitkisel
süslemeler yer almaktadır. Çıkmanın her iki yanında yer alan
yüzeyler de ise süsleme bulunmamaktadır. Hanın üst kısmı
dış sofalı 19. yüzyıl konut planlarını hatırlatmaktadır. Kemer
pencereler tek kanatlı ve ahşaptır. Yapı yüzeyinde yer alan
çeşitli tabela ve kablolar ile dükkân kullanımlarının gereksinim
duyduğu ocak, soba bacaları, TV çanakları gibi bazı ekler tarihi
hanın ve kentsel dokunun niteliğini ve estetiğini bozmaktadır.
Yapının üzerinde görüntü kirliliği oluşturan eklentiler yapının
süslemeleri ve tüm detayları ile algılanmasını engellemektedir.
Hanın üst katında üzeri ahşap ve ortasında bir göbeği bulunan
tavanlı sofadan batı yönünde açılan geniş bir mekâna
geçilmektedir. Hanın alt katında dükkân olarak kullanılan
mekânlarda cephede görülen her bir kemer gözü beşik tonoz
örtülüdür. Yapı ufak değişikliklere rağmen günümüze özgün
şekilde taşınmış ve yapıldığı 19. yüzyılın şehir içi hanlarının
genel mimari özelliklerini yansıtmaktadır.

Fotoğraf 3. Deli Molla Hanı Çıkma Altı Süslemeleri [16]

Kitirler Mahallesi, Vezirhanı (Ada 125 Parsel 3)
Kitirler Mahallesi Veziroğlu Sokak No 10’da yer alan yapı batı
yönünde Deli Molla Hanı ile bitişiktir. Yapının Deli Molla Hanı’nın
yetersiz kalması nedeniyle 1899’da inşa edilmiş olabileceği
düşünülmektedir. Hanın alt katları dükkân ve depo, üst katı
ise kahvehane olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kent
müzesine dönüştürmek istenilen yapının her kemer gözü Deli
Molla Hanı’nın da olduğu gibi dükkân olarak ayrılmıştır. Köşe
ve çap bir parselde yer alan yapı, iki katlı taş malzeme ile inşa
edilmiştir. Hanın cephesi sıvalı ve beyaz boyalı, çatısı kırma
ve Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Yapının Atatürk Bulvarı’na
bakan güney yönünde dükkânların büyük açıklıklarına karşın,
güneydoğu ve doğu yönündeki pencere ve kapı açıklıkları
küçüktür. Üst katın güney cephesinde taş konsollarla
desteklenmiş bir çıkma ve çıkmanın alt seviyesinde yıldız, rumi
ve palmet motifleri görülmektedir. Hanın güney cephesinde
çıkma altında taş konsol yüzeyinin her iki yanında koşum
takımlarının da işli olduğu at figürü oldukça detaylıdır. Bundan
başka konsolun kat silmesi ile birleştiği noktalarda bir palmet
yer almaktadır. Hanın üst kat planı 19. yüzyıl konutlarının
plan anlayışında dış sofalı olacak şekilde planlanmıştır.
Güneydoğu yönünde alt katta pencerelerin ortasında yer alan
ve pencerelerden daha alçak olan kapının her iki yanında birer
pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin açıklıkları güney
yönüne kıyasla daha küçüktür. Aynı yönde üst katta yer alan
dar pencereler ise ikili gruplanmıştır. Hanın doğu cephesinde
alt katında geniş açıklıklı bir kemerli kapının bir yanında üçlü
gruplanmış demir parmaklıklı dar, kemer pencereler, diğer
yanında ise dikdörtgen formda küçük ve alçak bir pencere yer
almaktadır. Taş söveli kemerli ahşap kapının ortası sabit, sol
ve sağı tek kanatlıdır. Kapının iki yanında yarım daire kesitli
taş sütunlar, sütun başları ve kapı kemerinin kilit taşında çiçek
motif görülmektedir. Üst katta ise aynı biçim ve ölçüde dört tek
pencere yer almaktadır.
Yapının kuzey cephesi sade olup alt katta ortada alt seviyeden
başlayan, kemerli, taş söveli, demir kanatlı, tek kanatlı ve
depo olarak kullanılan alt kat kuzey odalarına, mal aktarımı
için açılmış olabileceği küçük bir kapı ve üst katta ise ortada
kapının üzerine gelecek şekilde ikili gruplanmış iki pencere ve
sağ ve solda birer tek pencere bulunmaktadır. Yapının güney,
güneydoğu, doğu ve kuzey yönlerinde yer alan pencere ve
kapılar (dükkân kapıları hariç) taş söveli, kilit taşlı ve tek
kanatlıdır. Vezirhan’ın güney, güneydoğu, doğu cephelerinde taş
kat silmeleri ile köşelerde düşey taş elemanlar bulunmaktadır.
Yapının güney cephesinde her kemer gözünde bir iki pencere
yer almakta iken, alt katta kemerli giriş kapısının batısında
ise kemerli üçlü pencere mevcuttur. Üst katın girişi çift kanatlı
sivri kemerli bir kapı ile güney cephesi ortasındandır. Ahşap
merdivenle ulaşılan üst katta yer alan ve yaklaşık kare forma
sahip mekân günümüzde Deli Molla Hanı’nın da olduğu gibi
kahvehane olarak kullanılmaktadır. Sofanın tavan ve göbeği 19.
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yüzyıl çıtalama ahşap tekniğinin güzel örneklerindendir. Hanın
alt katında dükkân olarak kullanılmayan bölümün hana gelen
konukların binek ve yük hayvanlarının kaldığı ahır olabileceği
düşünülmektedir. Sofanın doğu duvarında duvar boyunca
yer alan ocak günümüzde kullanılmamaktadır. Vezirhanı
kendisinden bir yıl önce yapılmış olan Deli Molla Hanı gibi taş
ile inşa edilmiştir ancak kemer pencerelerin aralarında bulunan
boşluklardaki sıvaların dökülmüş kısımlarından yapının bazı
yerlerinde tuğla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hanın ne zaman
restore edildiği bilinmemektedir (Fotoğraf 4, 5).
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Fotoğraf 4. Vezirhanı Güneydoğu Cephesi [16]

Fotoğraf 5. Vezirhanı Güney Cephesi Çıkma Detayları [16]
Hacı İpek Hanı (Tüccar Han) (Ada 127 Parsel 10)
Kitirler Mahallesi Tüccarlar Sokak No 13’de yer alan hanın doğu
cephesi Deli Molla Hanı’na bakmaktadır. Hanın girişi doğudan
olup, son yıllarda düzenlenmiş ve park amacıyla kullanılan bir
sert zemin alana bakmaktadır. Deli Molla Hanı ile Tüccar Han
arasında mevcuttur. Hanın güney cephesine bakan dükkânlar
ise Atatürk Bulvarı’na yönelmiştir. Girişin üzerinde H 1316/M
1898 tarihinin yer alması muhtemelen bu tarihte yapıldığını
düşündürmektedir. Hanın adının nereden geldiği bilinmemekle
birlikte, Hacı İpek adında birisi tarafından inşa ettirilmiş veya

bu isimde bir tüccar işletilmiş olduğu düşünülmektedir. Taş
temel üzerine yığma teknikle yapılan hanın günümüze kadar
herhangi bir onarım görmediği anlaşılmaktadır. Yapının çatısı
özgün halinde alaturka kiremit sundurmadır. Ancak çatı
üzerinde yer alan kiremitlerin büyük bir çoğunluğunun eksikliği
nedeniyle çatının yer yer oluklu levhalar ile takviye edildiği, var
olan kiremitlerin ise çok sağlıklı görünmediği ve acil onarım
gerektirdiği söylenebilir. Yapının özellikle doğu cephesinde
derin çatlaklar görülmektedir. Kirpi saçak şeklinde olan duvar
saçak birleşimleri de bakım gerektirmektedir. Hanın alt katının
bir kısmının ahır olduğu bilinmekle birlikte, günümüzde bu
birim tespit edilememektedir. Hacı İpek Han’ına Vezirhanı gibi
doğu cephesinde yer alan geniş, kemerli, çift ahşap kanatlı giriş
kapısından üst kata çıkılıyor olmalıdır. Hanın altında doğu-batı
yönünde bir boşluk bulunmaktadır. Bu boşluklu geçit doğu
yönünde parka, batı yönünde ise Atatürk Bulvarı’na paralel bir
sokağa açılmaktadır. Hanın batı cephesinde de atta olmamakla
birlikte üstte doğu cephesi pencereleri ölçülerinde sıralı tekli
pencereler mevcuttur. Sıvaları neredeyse tümüyle dökülmüş
bu cephe doğu cephesinden daha bakımsızdır. Yapının doğu
cephesinde boşluğun sağında ve solunda dükkânlar yer
almaktadır. Dükkânların geniş açıklıklı camekânları farklı
renkte eloksal alüminyum ve demir doğramadır. İki katlı olan
hanın doğu giriş cephesi üst katında sağ ve sol tarafta dörder
adet kemer pencere yer almaktadır. Bu pencerelerin bazıları
giyotin, bazıları ise tek kanatlı olarak açılmaktadır. Pencereler
çok yıpranmıştır ve özgün pencere tipinin nasıl olduğu
anlaşılamamaktadır. Yapının doğu cephesinde saçakların ve
sıvaların oldukça kötü durumda olduğu görülmektedir. Sıvalar
üzerinde ve duvar saçak birleşimlerinde dikkatle bakıldığında
kalem işi teknikle yapıldığı tahmin edilen geometrik desenli
(çan, ince sarkıtlar içeren) ve pencere kenarlarına söve ve
kilit taşı içeren süslemeler fark edilmektedir. Hanın altında
doğu-batı yönündeki boşluktan geçerken alt kat kuzeydeki bir
kapıdan bugün kahvehane olarak kullanılan kuzey bölümüne
girilmektedir. Kahvehanenin tavanı ahşap kaplanmış ve
yağlıboya ile boyanmıştır. Bu bölümün kuzeydoğu köşesinden
açılan bir kapı ile alt katta günümüzde depo olarak kullanılan
doğu odasına girilmektedir. Buradan hanın üst katına ahşap
bir merdivenle çıkılmaktadır. Yapının üst kat doğu tarafında
yer alan odaların hana gelen konuklar tarafından kullanıldığı
düşünülmektedir. Hanın bakımsızlığı zaman içerisinde özgün
formunun ve yapısının değişmesine yol açabilecek niteliktedir.
Hanın yüzeyine konulan tabela, klima ve kablolar ile dükkân
kullanımlarının gereksinim duyduğu ocak bacası ve soba
bacaları gibi ekler tarihi hanın ve kentsel dokunun niteliğini
ve estetiğini bozmakta ve yapı görüntüsünü olumsuz
etkilemektedir. Yapının üzerinde görüntü kirliliği oluşturan
eklentiler ve bakımsızlık yapının süslemeleri ve tüm detayları
ile algılanmasını engellemektedir. (Fotoğraf 6).
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birer adet yine kemerli, taş söveli, demir parmaklıklı birer
pencere yer almaktadır. Yüzeyin doğu ve batı yönünde de
ikilli gruplanmış 4 adet pencere, diğer pencerelerin tekrarı
şeklinde yer almaktadır. Hana giriş kapısının olduğu ve çıkma
şeklinde sokağa yönlenen geçidin ve cephe yüzeyinin üzerinde
taş kat silmeleri dikkat çekmektedir. Burada belirttiğimiz
çelişkilere rağmen bir kiliseden günümüze gelmiş mevcut
beden duvarı kullanılarak yapının; Dayıoğlu Deresi’ne bakan
doğu cephesindeki pencerelerden birinin kilit taşı üzerinde yer
alan H 1315/M 1897 tarihi de dikkate alındığında yapının bu
tarihin hanın inşa veya hana dönüştürülme tarihi olabileceği de
düşünülmelidir (Fotoğraf 7).

Fotoğraf 6. Hacı İpek Han Doğu Cephesi [16]
Kiliseli Tüccar Hanı (Ada 128 Parsel 3)
Kitirler Mahallesi Tüccarlar Sokak No 2’de yer alan han,
Dayıoğlu Deresi yanında giriş katı ile birlikte üç katlı, alaturka
kiremit kaplamalı kırma çatılıdır. Hanın doğu cephesi kuzey
yönündeki üst kat odalarından birinin pencere kilit taşında bir
haç motifi, benzer şekilde aynı cephenin güney yönündeki üst
kat odalarından birinin pencere kilit taşında ise eski Türkçe
bir tarih bulunmaktadır. Bu detaya vurgu yapan Gerede halkı
hanın bir dönem hem Müslüman hem de gayrimüslim halk
tarafından kullanıldığını düşünmektedir. Doğu ve batı cephe
duvarlarının Bizans kilise duvarlarını hatırlatıyor olması
göz önünde bulundurulduğunda burasının bir kiliseden hana
dönüştürülmüş olması mümkündür. Ancak pencere kilit taşı
üzerindeki haçlı taşın devşirme bir taş olabileceği, doğu
ve batı duvarlarının da Bizans kilise duvarlarıyla benzerlik
göstermesi yapının geçmişte kilise olmadığı ihtimalini de
düşündürmektedir. Han, yaklaşık 27.60 x 18.40 m. ölçülerinde,
dikdörtgen planlı ve iç avluludur. Hana güney cephe ortasından
açılmış metal, dövme teknikle yapılmış, çift kanatlı, basık
kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapının üzeri ahşap Giriş
kapısının da bulunduğu güney cephesinde alt katta kapının
her iki tarafında kepenkli dükkânlar yer almaktadır. Dükkân
kepenklerinden bazıları yakın tarihli olmakla birlikte bazı
kepenkler özgündür. Dükkân camekânları demir ve ahşap
doğramalıdır. Ancak doğramaların özgün halinin nasıl olduğuna
ilişkin bir veriye rastlanmamıştır. Dükkân girişleri sokağın
kotuna uygun olarak konumlandırılmıştır. Dükkân kapıları taş
sövelidir ve kapı yükseklikleri pencerelerden alçaktır. Cephenin
ikinci kat yüzeyine ise hafif silmelerle geçilmektedir. Bu
yüzeyde kapı üzeri çıkma gibi dışarı taşkın olup, burada basık
kemerli, taş söveli, ikili gruplanmış pencereler ile yanlarda

Fotoğraf 7. Kiliseli Tüccar Hanı [16]
Kiliseli Tüccar Hanı’nın Dayıoğlu Deresi’ne bakan doğu
cephesinin alt kat pencereleri taş çerçeveli basık kemerli ve
kilit taşlıdır. Üst katta ise aynı şekilde gruplanmış taş söveli
pencerelerin dikdörtgen formda olduğu görülmektedir. Yapının
doğu cephesinde kuzey ve güney yönünde yer alan üçgen
alınların altında ise oval pencere pencereler bulunmaktadır.
Yapının bu kısımlarında oval pencerelerin hemen altında alt
katta yine ikili gruplanmış, taş söveli, basık kemerli ve kilit
taşlı pencereler yer almaktadır. Üst katta ise pencereler üçlü
gruplanmıştır ve diğer üst kat pencerelerinin aksine dikdörtgen
değil, taş söveli, basık kemerli, kilit taşlı ve demir parmaklıklıdır.
Yapının köşelerinde taş çerçeve dolaşmaktadır. Hanın diğer
girişi batı cephesi ortasında olup, ahşap sövelidir. Bu cephenin
birinci kat yüzeyinde kapı üzerindeki iki oval bir de küçük
bir kare formlu, üç pencere açıklığı dışında pencere mevcut
değildir. İkinci kat yüzeyinde ise ikili gruplar halinde taş söveli,
kemersiz, dikdörtgen formunda on beş pencere yerleştirilmiştir.
Yapının kat silmeleri ve saçakta yer alan silmeler taştır.
Hanın güney cephesindeki kapısından girildiğinde, sağda
günümüzde çay ocağı olarak kullanılan oda ile bu odanın
biraz ilerisinde iki oda ve devamında ise atların kaldığını
düşündüğümüz ahır olarak bilinen mekânın girişi yer almaktadır.
Avlu zemini ahşap kaplıdır ve yer yer ahşapların kalkmış ve
bozulmuş olduğu alanlarda taş ve toprak zemin algılanmaktadır.
Avlunun ortasında küçük bir havuz bulunmaktadır. Zemin
katta girişe göre karşıda iki, sol yönde ise günümüzde depo
olarak kullanılan odalar yer almaktadır. Bu odaların taş
söveli, ahşap kanatlı kapılarının üzerinde (doğu cephesinde
olduğu gibi) küçük, oval pencere açıklıkları bulunmaktadır.
Avluyu sağlı sollu odalar her iki katta da dolanmaktadır. Biri
güney giriş kapısının doğusunda, diğeri ise girişin karşısında
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batıda olmak üzere iki ahşap merdiven ile üst kat galeriye ve
avluya bakan odalara çıkılmaktadır. Birinci kat galerinin zemini
ve korkuluklar ahşaptır. Birinci kat galerisinin yapının dört
yönünde yapıldığı, ancak galerinin güney yönünün ahşap ile
kapatıldığı anlaşılmaktadır. Birinci kat galerisi üzerinde yer alan
odaların tümünde bir pencere, bir ocak ve sağlı sollu gömme
dolaplar mevcuttur. Birinci katın girişi karşısında, yani avlunun
kuzeyinde sağ tarafta (doğu) yer alan odanın diğer odalara
göre büyük olması ve doğu cephesine açılan pencerelerinden
birinin üzerinde yukarıda da söylediğimiz gibi bir haç motifinin
bulunması, bu mekânın uğraşan gayrimüslimlerin ibadet
mekânı olarak kullandıklarını düşündürmektedir. Birinci
kattan ikinci kata iki ayrı ahşap merdiven ile ulaşılmaktadır.
İkinci katta güney yönünde kesilerek U formunda devam eden
galerinin zemini ve korkulukları ahşaptır. İkinci kat birinci katın
neredeyse yarısı kadar bir yer tutmaktadır. Bu kat birinci kat
gibi üç yönden ahşap galeri ile çevrilmiş olup koridora birinci
kat odaları gibi dolaplı, ocaklı ve tek pencereli çok sayıda oda
açılmaktadır. Galeriler ahşap dikme ve kirişlerle desteklenmiştir.
Hanın kırma çatısı alaturka kiremitle örtülüdür. Genelde
yığma yapı tekniğinde inşa edilmiş olan han duvarlarında yer
yer moloz taş ve tuğla örgü malzemesi olarak kullanılmıştır.
1944 depreminden sonra ayakta duran yapılardan biri de bu
handır. Gerede’ye çalışmaya gelen geçici işçilerin günümüzde
de kullandıkları han bakımsızlıktan özgün yapısını kaybetmek
üzeredir. Günümüze kadar dış cepheler hariç iç mekânda; avlu,
merdivenler, odalar, odalardaki ahşap tavanlar, dolaplar, alçı
ocaklar, devşirme kaide üzerine oturan kimi dikmeler ile tüm
taşıyıcı malzeme olarak kullanılan diğer dikmeler, bodrum
katta ahır olarak kullanılan odaların zemini ile tavanlarındaki
ahşap bitirmeler, avluyu üç yönden saran koridorun ahşap
korkulukları, galeri zemini ve döşemesi için herhangi bir onarım
gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle yukarıda sayılan kısımlarda
aslına uygun olarak acil onarımlar yapılmalıdır.

bir başka yapı ile arasına putreller atılarak sokağa geçit
oluşturulduğu anlaşılmaktadır (Fotoğraf 8).

Adı Bilinmeyen Han (Ada 57 Parsel 27)

4. Sonuçlar

Kitirler Mahallesi Karaosmanoğlu Sokak No 11’de yer alan
han günümüzde lokanta olarak kullanılmaktadır. Yapının
sahibi Yusuf Yıldız’dır. Adı bilinmeyen hanın kim ya da
kimler tarafından yapıldığı da bilinmediği gibi inşa tarihi de
mevcut değildir. Doğu cephesi üst seviyesindeki taş söveli,
dikdörtgen formda pencereler ile kuzey cephesine açılan taş
söveli, kemerli pencereler, giriş kapısı taş söveli, kemerli
pencereleri ile birlikte kullanılan malzeme ve tekniği göz
önünde tutulduğunda, hanın 19. yüzyılın ilk yıllarında
yapılmış olabileceği söylenebilir. Özgün halinde girişin hangi
cepheden verildiğini bilmediğimiz yapının günümüzdeki
girişi kemerli olup kuzey cephesi batı ucundandır. Güneyden
bir konuta, kuzeyden ve batıdan ise dükkânlara bitişik
olan yapının han olarak kullanıldığı dönemde herhangi
bir yapıya bitişik olmaksızın bağımsız inşa edilmiş olması
gerektiği düşünülmelidir. Nitekim yapının komşu olduğu

Gerede ilçe merkezinin geçmişte tarihi İpek Yolu üzerinde bir
konaklama merkezi olduğu; zaman içerisinde İpek Yolu’nun
önemini yitirmesiyle birlikte bölgenin de kapalı ekonomi
içerisinde yerini aldığı, yöre halkının sınırlı ve kendine yeter
üretim ile hayatını sürdürdüğü söylenebilir. Günümüzde Gerede
bölgesinde geleceğe dönük gelişim stratejileri ile ülkemiz
ekonomi politikasına uygun ekonomik faaliyetler geliştirilmeye
çalışılmaktaysa da, bölge ekonomisinin henüz istenilen düzeye
ulaştığını söylemek mümkün değildir.

Fotoğraf 8. Adı Bilinmeyen Han [16]
Yapının girişine, Hacı İpek Hanı gibi doğu batı yönünde devam
eden bir geçit altından geçilerek ulaşılmaktadır. Giriş kapısı taş
söveli, kilit taşlı ve kemerlidir. Yapı, özgün halinde olmasını
beklediğimiz odalar, ortak alanlar vb. ile ilgisiz biçimde, günümüz
malzemesi ile inşa edilmiş tek bir salondan ibarettir. Her iki katı
da lokanta olarak kullanılan hanın zemin katı yaklaşık 152 m²,
birinci katı ise 163 m² dir. Zemin katta, giriş kapısının karşısında
yer alan ahşap bir merdiven ile özgün halinde hanın üst katı
olduğunu düşündüğümüz mekâna ulaşılmaktadır. Üst kat da
zemin kat gibi günümüzde lokanta olarak kullanılan hanın servis
salonudur. Alt kat salonun tavanı alçı macun üzeri sıvanmış,
üst kat salonu ise ahşapla kaplanmıştır ve tavanı kaideye
oturmayan dikmeler taşımaktadır. Plan şemasının özgün
halinde Hacı İpek Hanı’nın planına benzediğini düşündüğümüz
han, lokantaya dönüştürülme sürecinde özgün yapısından
herhangi bir iz kalmayacak şekilde tamamen değiştirilmiştir.
Han’dan günümüze kemerli giriş açıklığı, doğu cephesindeki taş
söveli, ahşap pencereler ve kuzey cephesinde zemin ve birinci
katta yer alan taş söveli kemerli pencereler ulaşabilmiştir.

Sosyo kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik
olarak koruma bilincinin arttırılması, koruma politikalarının
oluşturulması ve kaybolan zanaatların gelecek kuşaklara
aktarılarak yaşatılması gerekmektedir. Bu amaçla yöre halkına
verilecek eğitim geçmişte aktif olan zanaatların yaşatılması
ve yöre halkının geçimine katkı sağlaması hedeflenmelidir.
Bu yaklaşım bölgede var olan turizm potansiyelini arttıracak,

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
kültür sürekliliği sağlayacak, göçü engelleyecek ve bölgeye
canlılık kazandıracaktır. Ayrıca kültürel mirasımızı oluşturan,
geçmişimize tanıklık eden Gerede’de yer alan hanlar gibi
yapılara özgün işlevleri ile korunması ve yaşatılması olanağı
yaratarak kültür sürekliliğinin sağlanmasına da yardımcı
olacaktır.
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