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ÖNSÖZ  
  
Coğrafi olarak çok önemli bir geçiş noktasında bulunan Dilovası tarihte birçok farklı kültüre ev sahipliği 
yapmıştır. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde Avrupa’dan Anadolu’ya ve Asya’ya en 
kısa ve hızlı yoldan ulaşım bu noktadan sağlanmıştır. Günümüzde  
Dilovası ilçesinde Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar bulunmakla birlikte, Osmanlı’dan kalma birçok 
tarihi eser hala ayaktadır ve kullanılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Han’ın emriyle Mimar Sinan 
tarafından inşa edilen taş köprü, Unkapanı tüccarları tarafından yaptırılan cami ve çeşmeler, Sultan II. 
Abdülhamid Han’ın desteğiyle yapılan camiler, köy halkının ve eşrafın desteğiyle yaptırılan çeşmeler, 
Süleymaniye Medresesi müderrislerinden Abdullah Şerif Ağa’nın konağı, banisi bilinmeyen tarihi 
hamamlar, kitabeler ve mezar taşları günümüze kadar ulaşabilmiş Osmanlı eserlerindendir. Özellikle 
Osmanlı döneminde vakıf kültürü çok gelişmiştir. İmkan sahibi insanlar diğer insanların ve canlıların 
istifade edebileceği hayırlı eserler bırakma yarışına girmişlerdir. Çeşme, hamam, köprü, cami, kuş evi, 
sadaka taşı, medrese, mektep, han, kervansaray, bedesten, külliye, aşevi, hastane, kimsesizler evi gibi 
yüz binlerce eser büyük Osmanlı coğrafyasında yapılmış ve desteklenmiştir. Bu büyük mirasın 
temsilcileri olarak bizlere düşen görev ise vakıf eserlerine sahip çıkmak ve yaşatmaya çalışmaktır. 
Dilovası ilçesindeki tarihi eserlerimiz hakkında özet bilgiler ve fotoğraflar içeren bu kitapçık tarihi 
mirasımızın kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. 
Kitapçığın hazırlanmasında ve basılmasında katkıları bulunan herkese çok teşekkür ediyorum.  

Numan Akdoğan  
Mayıs 2015, Gebze Teknik Üniversitesi    

  
     

YAZAR HAKKINDA  

Numan Akdoğan 1979 yılında Çerkeşli Köyü’nde (Dilovası, Kocaeli) doğdu. Çerkeşli Köyü İlkokulu’ndan 
1990 yılında, Hereke Lisesi Ortaokulu’ndan 1994 yılında ve İzmit Gaz Lisesi’nden 1997 yılında mezun 
oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü lisans ve yüksek lisans programlarından 
sırasıyla 2001 ve 2004 yıllarında mezun oldu. 2004 yılında Max-Planck Enstitüsü’nün bursuyla 
Almanya’ya Doktora eğitimine gitti. 2008 yılında Ruhr Üniversitesi (Bochum, Almanya) Deneysel 
Katıhal Fiziği Enstitüsü Doktora programından mezun oldu. Doktora esnasında Almanya’daki DESY 
(Hamburg), DELTA (Dortmund) ve BESSY (Berlin) gibi elektron hızlandırıcılarında araştırmacı olarak 
çalıştı. 2008 yılında yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde çalışmaya başlayan Numan Akdoğan 
ulusal ve uluslararası birçok araştırma projesinde araştırmacı ve yürütücü olarak yer aldı. Uluslararası 
hakemli dergilerde birçok makalesi, kitabı ve kitap bölümü yayınlandı. Ulusal ve uluslararası birçok 
konferans ve seminere konuşmacı olarak davet edildi. 2011 yılında “Nano yapılı malzemelerin 
analizini yapabilen MOKE ve manyeto-direnç cihazlarının tasarımı” projesiyle Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Kocaeli Birincisi seçildi. 2012 yılında Doçent ünvanını aldı. 
Nanoteknoloji, nanomanyetizma, x-ışını teknolojileri, spin elektroniği ve bilgi depolama teknolojileri 
konusunda araştırma projeleri yaptı, dersler verdi ve lisansüstü tezler yönetti. Bir sosyal sorumluluk 
projesi olarak Dilovası Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. Dilovası 
köylerindeki tarihi ve kültürel mirasın kayıt altına alınması ,korunması ve gelecek nesillere aktarılması 
için dernek bünyesinde aktif olarak çalışmaktadır.2014 yılından beri Gebze Teknik Üniversitesi Temel 
Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü’nde Öğretim Üyesi  olarak görev yapmaktadır.  



   



   

Hacı Arif Çeşmesi (M. 1830)  
  

Çerkeşli  Köyü’nde  camii   ve   kahvehanelerin   bulunduğu   alanın   kuzeyinde  yer  alan   
çeşme   Hicri   1246  /  Miladi  1830  tarihinde   ( Sultan  II. Mahmud Han  zamanında)   
Çerkeşli  Köyü  eşrafından   Hacı  Mehmed  Arif   Ağa   tarafından   yaptırılmıştır .  Bir   su   
deposu  da  bulunan   çeşmenin   yol   tarafını   hanımlar,   kahvehanelere  bakan  tarafını   
ise   erkekler   kullanmaktadır .  Çeşmenin   orijinal   hali   günümüze   ulaşamasa   da,   suyu   
hala   akmaktadır .   

Çeşmenin üzerindeki Osmanlıca  
kitabede şöyle yazmaktadır:   

  
Besmele ile  nûş  eylerse kim bu  âbı   

Nasîb ola ânâ Kevser  şarâbı   
Sahibül hayrat el-hâc  Mehmed Arif Ağa  

Sene 1246  
  

Hacı Mehmed Arif Ağa  "Kim bu suyu  
Besmele ile içerse, ona Kevser  

havuzundan su içmek nasip olsun“   diye  
dua etmiştir.   



   

Yukarıpınar Çeşmesi (M. 1755)  
  

Çerkeşli  Köyü’nde  Yukarıpınar   Sokağı’nın   sonunda   yol   kenarında   bulunan   çeşme   
Hicri   1168  /  Miladi   1755   tarihinde   ( Sultan  III.  Osman   zamanında)   Çerkeşli  Köyü  
eşrafından   Yazıcıoğlu   Mehmed  Ağa   tarafından   yaptırılmıştır .  Bir   su   deposu   da  
bulunan   çeşme   değişik   tarihlerde   tamir   görmüştür .  Çeşmenin   orijinal   hali   
günümüze   ulaşamasa   da,   suyu   yaz   kış   akmaktadır .  Yıllardır  cömertçe  köylülerin,   
yoldan   geçenlerin,   kuşların   ve   diğer   canlıların   ihtiyacını   görmektedir .   

Çeşmenin ön yüzünde Osmanlıca  
kitabe bulunmaktadır. Her ne  

kadar kitabenin üzeri boyanmışsa  
da, rahatlıkla okunmaktadır.  
Kitabede şöyle yazmaktadır:   

  
Sahibül hayrat vel hasenat  

Yazıcı oğlu Mehmed Ağa   
Ruhuna Fatiha Sene 1168  



   

Demirciler Konağı (M. 1825) 
  

Demirciler’de   bulunan   konak  Hicri   1241   /  Miladi   1825   tarihinde   ( Sultan   II.  
Mahmud Han  zamanında)   Süleymaniye   Müderrisi   Abdullah   Şerif   Ağa   tarafından   
yaptırılmıştır .  Konağın   iç   mekanlarındaki   ve   dış   cephesindeki   kalemişi   bezemeleri   
"Saray  Nakkaşcıbaşı“   yapmıştır . Konak  bitişik   nizamda   yapılmış   olup,   çifte   giriş   
kapılı   ve   üç  katlıdır .  Bağdâdî   sıvalı   ahşap   yapıda   katlar   birbirine   ahşap   
merdivenlerle   bağlanmaktadır .  Merdiven   korkulukları   ise   klasik   lokmalı   
parmaklıdır .  Giriş   kapılarının   bulunduğu,   doğu   yöndeki  ön cephede  kemerli   üst   
kat  pencerelerinin   aralarında   yeşil   zemin   üzerine   beyaz  renkte  bitkisel   kalemişi   
bezemeler   ile   merkezde   kitabe   bulunmaktadır .  Tamamen  yıkılan   konak,   aslına   
uygun  olarak   yapılmayı   beklemektedir .  



   

İsmail Ağa Çeşmesi (M. 1816 )  
  

Demirciler   Köyü’nde  tarihi   Osmanlı   hamamının   hemen  karşısında   ve   köy  
camisinin   avlu   duvarına   bitişik   bir   çeşme   bulunmaktadır .  Çeşme   Hicri   1232   /  
Miladi   1816   tarihinde   ( Sultan   II.  Mahmud  Han  zamanında)   Unkapanı   
tüccarlarından   Kırımlı   Hacı   İsmail   Ağa   tarafından   yaptırılmıştır .  Çeşmenin  her  iki   
tarafında   da  aynı   metne  sahip   kitabe   bulunmaktadır .  Çeşmenin   orijinal   hali   
günümüze   ulaşamasa   da,   suyu   hala   akmaktadır .  Çeşmenin   üzerindeki   Osmanlıca   
kitabelerde   şöyle   yazmaktadır:   

Sahibül hayrat vel hasenat  
Kapan- ı dakîk tüccarlarından   

Kırîmî el - hâc  İsmail Ağa   
Sene 1232   



   

Demirciler Hamamı (M. 19. YY) 
  

Soyunmalık  

Ilıklık  Sıcaklık  

Su Deposu  

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,  
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat  
Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet  

Yavuzyılmaz tarafından Demirciler  
Hamamı’nın detaylarını anlatan bir  
makale* yayınlanmıştır. Sağ tarafta  

bulunan hamam planı ve yukarıdaki  
bilgiler bu makaleden alınmıştır.   

  
*Gebze’nin Demirciler Beldesinde Bilinmeyen Bir Hamam  

Yapısı, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 28 (2012).   

Demirciler’de   Çeşme   Sokak’ta  bulunan   tarihi   Osmanlı   hamamı   moloz   taş   
malzemeden   yapılmıştır .  Soyunmalık,   ılıklık,   sıcaklık   ve   su   deposu   bölümlerinden   
oluşan  hamam  dıştan  7. 5 mx 5 . 65 m  ölçülerindedir .  Kuzey   cephesi  7. 5 m,   batı  cephe  
5 . 25 m,   doğu  cephe  ise  4.00m  genişliğindedir .  Çevreye  göre  yüksek   bir  yerde  inşa   
edilen   hamamın   dört  cephesi   sağırdır .  Günümüzde,   kitabesi   olmayan   yapının   
tarihi   ve   bânîsi   bilinmemektedir .  Başbakanlık   Osmanlı   Arşivi’nde   bulunan   
belgeden   hareketle   hamamın  19.  yüzyıl   başları   ile  19.  yüzyıl   ortalarında   yapılmış   
olduğu   tahmin   edilmektedir .  



   

Koca Çeşme  
  

Köseler Camii Kitabesi (M. 1742) 
  

Demirciler’deki   Koca  Çeşme’nin   kim   tarafından   ve   ne  zaman   yaptırıldığı   
bilinmemektedir .  Maalesef   günümüze   ulaşabilen   bir   kitabesi   de  
bulunmamaktadır .  Çeşmenin   taşları   ve   yalağı   orijinal   halde   durmasına   rağmen,   
suyu   akmamaktadır .  Çeşmenin   sağ   tarafında   ulu   bir   çınar   ağacı  da  bulunmaktadır .   

Köseler’deki camiinin duvarında bulunan bu  
kitabe Hicri 1155 / Miladi 1742 tarihlidir. İlk  

satırda “ La İlahe İllallah, Muhammedün  
Rasülüllah”  ibaresi bulunmaktadır. En alt  

satırda da kitabenin yazıldığı tarih olan 1155  
senesi okunabilmektedir. Kitabenin bazı  

yerleri tamamen silinmiş durumdadır.  
Kitabenin hattı da çok düzgün olmadığı için ne  

yazdığı tam olarak okunamamıştır.   



  

Çarşı Camii (M. 1817 ) 
  

Tavşancıl’da   bulunan   Çarşı   Camii,   Unkapanı   Tüccarlarından   Seyyid   Hacı   Veliyyiddin   
Ağa   tarafından,   Hicri     1233 /  Miladi   1817   yılında   ( Sultan   II.  Mahmud  Han  
zamanında)   yaptırılmıştır .  Veliyyiddin   Ağa  Peygamber  Efendimiz'in   ( sav )   neslinden   
ve   Hz .  Hüseyin   ( ra )   Efendimiz'in   torunlarından   seyyid   bir   zat - ı   şeriftir .  Cami,   
Kocaeli   Büyükşehir   Belediyesi   tarafından   restore   edilerek,     2014 yılında   tekrar  
ibadete   açılmıştır .   Caminin   kitabesinde   şöyle   yazıyor:    
  

Sahibül hayrat vel hasenat  –  Ve râgibül cenneti vedderecat   
Kapan- ı dakîk tüccarlarından  –  Esseyyid el - hâc   Veliyyiddin Ağa’nın   

Müceddeden bina ve ihya eylediği  –  Mescid - i şerifdir Sene 1233 Fi 27 Şevval   

Çarşı Çeşmesi (M. 1830)  
  

Tavşancıl’daki   Çarşı   Camii   bahçesinde   bulunan  bu  çeşme   Hicri  1180 /  Miladi   1766   
yılında   ( Sultan  III.  Mustafa   zamanında)   halkın  ortak  katkılarıyla   yapılmıştır .  Çeşme   
ilk   yapıldığında   yolun   diğer   tarafındaymış .  Kitabesinde   şöyle   yazıyor:   

  
Yemlîha  Mekselîna   Mislîna  -  Mernûş   Debernûş   Şâzenûş   

Kefeştatayyûş   Kıtmîr  –  Eğer mü’min  içer ise bu  âbı   
Nasîb ola  ânâ  Kevser  şarâbı  –  Sahibül hayrat ahâlî - i vilayet 1180   
Kitabenin ortasında şöyle yazıyor: Bu taşı yaptıran Kara Ali Paşa   

Cuma Camii (M. 19. YY) 
  

Tavşancıl’da   bulunan  Cuma  Camii   bir  19. YY  eseridir .  Halk   arasında  daha çok  Aşağı   
Camii   veya   Merkez   Camii   olarak   bilinmektedir .  İlk   hali   ahşap   olan   camii   Sultan  II.  
Abdülhamid   Han’ın   desteğiyle   yeniden   yaptırılmıştır .  Camiden  daha  eski   olan   ve   
ayrı   olarak  duran  minare,   caminin   ahşap   olduğu  döneme  aittir . 1973  yılında  büyük  
bir   onarım  gören  camiye   klasik   Osmanlı   motifleriyle   süslenen   bir   kubbe  ilave   
edilmiştir .  Cami   Kültür   ve   Turizm   Bakanlığı   tarafından  1992  yılında   tescillenerek   
koruma  altına   alınmıştır .  

Tavşancıl’daki Osmanlı hamamının kitabesi  
olmadığı için yapılış tarihi ve bânîsi  

bilinmemektedir. 2013 yılında Koop Mimarlık  
tarafından hamamın röleve, restitüsyon ve  

restorasyon projeleri yapılmıştır. Sağ tarafta  
bulunan hamam planı Koop Mimarlık’ın  web  

sitesinden alınmıştır. Tamamen yıkılan  
hamam, aslına uygun olarak yapılmayı  

beklemektedir.    

Tavşancıl Hamamı 
  

Tepecik Camii (M. 19. YY) 
  

İlk   hali   ahşap   olan   Tepecik   Köyü  Camii,   Sultan   II.  Abdülhamid   Han'ın   mali   
katkılarıyla,  19.  YY'da   yeniden   yaptırılmıştır . 1983  yılında  köy  halkının   desteğiyle   
tamir   edilen   cami   ilk   halini  büyük oranda  korumaktadır . Ancak  tarihi   minaresi   
geçtiğimiz   senelerde   yıkılmış   ve   yerine   orijinal   hali  korunmadan  yeni   bir   minare   
yapılmıştır .  Caminin   sağ   tarafına   hanımlar   için   sonradan   bir   bölüm   eklenmiştir .   



 
  



 
 

Derneğimiz 2014 yılında DİLOVASI ilçesine bağlı ÇERKEŞLİ, DEMİRCİLER,  
KÖSELER VE TEPECİK köylerinde yaşayan esnaf, akademisyen, belediye  

meclis üyesi ve köy muhtarlarından oluşan bir topluluk tarafından  
kurulmuştur.    

Dilovası köyleri arasındaki iletişim ve dayanışmayı artırmak; köylerin tarihi  
ve kültürel mirasını kayıt altına almak, korumak ve yaşatmak; etrafı sanayi  

bölgeleri ile çevrilen köylerimizdeki hava, su, toprak kalitesini halk  ve çevre  
sağlığına tehdit oluşturmaması için düzenli olarak takip etmek derneğimizin  

temel hedeflerindendir.   

KURUCU ÜYELER  
Başkan: Ruhi Arın (Esnaf)   

Başkan Yrd.: Numan Akdoğan (Gebze Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi)   
Başkan Yrd.: Kadir Teke (Dilovası Belediyesi Meclis Üyesi)   

Aytaç Erdem (Çerkeşli Köyü Muhtarı)   
Selami Toklar (Köseler Köyü Muhtarı)   
Şahin Kot (Demirciler Köyü Muhtarı)   

Tacettin Güler (Tepecik Köyü Muhtarı)    

DİLOVASI KÖYLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ   



 
 

Bu kitapçık Dilovası Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin bir kültür  
hizmetidir. Tarihin her döneminde çok önemli bir geçiş noktasında bulunan  

Dilovası ilçesindeki tarihi mirasımızın kayıt altına alınması, korunması ve  
gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanmıştır.     

DİLOVASI İLÇESİNDEKİ   

TARİHİ ESERLERİMİZ 
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