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ÖNSÖZ

Kitap, İstanbul Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, 1-2 Aralık 2015 
tarihlerinde düzenlediğimiz Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri-VII  
kapsamında sunulan bildiri metinlerini içermektedir.

2009 yılında düzenlenmeye başlanan kârgir yapılarda koruma ve onarım 
seminerlerimiz her yıl artan bir ilgi ile takip edilmektedir. Seminerlerin hedefi; 
koruma alanında bilgi ve tecrübeleri paylaşmak, kamu ve özel sektörü, 
akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmektir. 

VII. Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri gelenekselleştiği üzere iki 
gün, dört oturum şeklinde düzenlemiştir. Toplamda 17 bildiri sunulan seminere 
400’ü aşkın dinleyici katılmıştır.
 
Seminer  süresince, Taş Eğitim Atölyesi 7. dönem kursiyerlerinin taş oyma 
çalışmaları Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi fuaye alanında sergilenmiştir. 
Taş oyma çalışmaları 600 saatlik Taş Restoratörü sertifikalı eğitim programının 
önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sergide; mimari yapı elemanlarından 
örneklerin yanı sıra, gülbezekler, alçak kabartma bitkisel ve geometrik motifler 
de bulunmaktadır. 

Sunulan bildirilerim tam metinlerini paylaştığımız bu kitap aracılığıyla seminere 
bildirileriyle katkı vererek deneyimlerini paylaşan konuşmacılarımıza ve tüm 
katılımcılarımıza saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.
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TARİHİ OSMANLI SABUNHANELERİ: ANTAKYA KUSEYRİ 
SABUNHANESİ’NİN KORUMA SORUNLARI*

Kuseyri Sabunhanesi, Antakya’da 19. yüzyılda inşa edilmiş ve 
günümüze kadar gelebilmiş ender sabunhane yapılarından birisidir. Yapı, 
geniş galerilerin döşemelerinde gömülü daire planlı yağ kuyuları, zemin 
kotunun altında bulunan taş kazanlar, kazanların altındaki ocaklar ve 
üst katta sabun taraklama ve istifleme alanlarından oluşan mekânları 
ile Antakya’nın tarihi, kültürel, mimari ve ekonomik değerlere sahip 
bir endüstri mirasıdır. Geçmişte bilinçsizce yapılan niteliksiz ekler, 
mimari elemanların kaldırılması ve yanlış malzeme kullanımı sonucunda 
yapının özgün mimari özellikleri kaybolmuştur. Bu çalışmada; Kuseyri 
Sabunhanesi’nin sorunlarının çözümüne yönelik işlevsel, yapısal ve 
fiziksel müdahale kararları ile koruma önerileri geliştirilmiştir. Bu 
kararlar doğrultusunda, Kuseyri Sabunhanesi, yöredeki zeytin hasadı 
zamanına göre yılda iki veya üç defa sabun üretimi yapılarak geleneksel 
üretimin tanıtılacağı, yıl boyu satış ve Antakya’nın geleneksel el 
sanatları işlerinin yapılacağı sabun müzesi ve geleneksel el sanatları 
merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Avlu ve sokak cephelerinde özgün 
mimari özelliklerin yansıtılması düşünülmüş, avlunun doğusundaki 
niteliksiz bölüm kaldırılarak yapının sokaktan algılanabilmesini sağlayan 
satış birimleri düzenlenmiştir. Kuseyri Sabunhanesi’ne yapılacak 
bu müdahaleler yapının sahip olduğu değerleri ortaya çıkartacak ve 
korunmasına katkı sağlayacaktır. 

      ÖZET 

Derya Camuz1

Başak İpekoğlu2

Hasan Böke3

1 Derya Camuz, Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimari 
Restorasyon Bölümü 35430 Urla / İzmir, e-posta: cmz.derya@gmail.com
2 Prof. Dr. Başak İpekoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon 
Bölümü 35430 Urla / İzmir, e-posta: basakipekoglu@iyte.edu.tr
3 Prof. Dr. Hasan Böke, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimari Restorasyon 
Bölümü 35430 Urla / İzmir, e-posta: hasanboke@iyte.edu.tr

*Bu bildiri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Restorasyon 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında Mimar Derya Camuz tarafından Prof.Dr. Başak İpekoğlu 
danışmanlığında 2014 yılında başlayan ve hazırlanmakta olan “Conservation of Kuseyri Soap Factory 
as an Industrial Heritage in Antakya” (Antakya’da bir Endüstri Mirası olarak Kuseyri Sabunhanesi’nin 
Korunması) başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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Koruma, Antakya.
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HISTORICAL OTTOMAN SOAP FACTORIES: CONSERVATION 
PROBLEMS OF KUSEYRİ SOAP FACTORY IN ANTAKYA

Kuseyri Soap Factory is one of the rare soap factory buildings 
constructed in the 19th century in Antakya that has survived until today. 
The building is an industrial heritage of Antakya, which has historical, 
cultural, architectural and economic values with its spaces, consists of 
circular olive oil wells buried beneath its wide galleries, stone cauldrons 
located below the ground, fireplaces below the cauldrons on the basement 
floor and spreading and drying areas on the first floor. The original 
architectural characteristics of the building are unfortunately lost resulting 
from unqualified additions, removal of architectural elements and use of 
improper materials in the past. In this study, the conservation proposals 
were developed to provide the solutions to the problems of Kuseyri Soap 
Factory through functional, structural and physical intervention decisions. 
It is proposed that Kuseyri Soap Factory will be refunctioned as a soap 
museum and handicraft center. The traditional soap production will 
be demonstrated to visitors by making soap two or three times a year 
according to the olive harvest time in the region. Traditional handicrafts of 
Antakya will be produced and sold throughout the year. It is also proposed 
to emphasize the original architectural characteristics on the courtyard and 
street facades. The unqualified section on the east part will be removed 
and the shops will be arranged to allow perception of the building from 
the street. These interventions will reveal the values and contribute to the 
conservation of Kuseyri Soap Factory.

Keywords: Ottoman Soap Factory, Industrial Heritage, Kuseyri Soap Factory, 
Conservation, Antakya.

      ABSTRACT 

  GİRİŞ
Kuseyri Sabunhanesi, Antakya’da 19. 
yüzyılda inşa edilmiş ve Osmanlı dö-
neminden günümüze kadar gelebilmiş 
beş sabunhane yapısından birisi olup 
Antakya’daki sabun üretimini belge-
leyen, korunması gerekli bir endüstri 
mirasıdır (Şekil 1). Bu çalışmanın 
amacı, yapının değerlerini belirlemek, 
sorunlarını analiz etmek ve koruma 
önerileri geliştirmektir. Çalışmada 
uygulanan yöntem; alan çalışması ile 
yapının bozulan özgün niteliklerinin 

belirlenmesine yönelik olarak Antak-
ya’daki diğer sabunhane yapıları ile 
karşılaştırma çalışmalarıdır. Kusey-
ri Sabunhanesi’nin korunması ve 
yeniden işlevlendirilmesi, bir endüstri 
mirası olarak tanıtılması açısından 
önem taşımaktadır.

Tarihi MÖ 4000’li yıllara dayanan 
sabun, bitkisel ve hayvansal yağların 
kireç ve odun külünden elde edilen 
sud kostik çözeltisi ile ısıtılması 
sonucu elde edilmiştir (Türkiye’de 
sabun sanayii, 1958). Sabun, vücut 
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Şekil 1. Kuseyri Sabunhanesi’nin avlusundan görünüş

temizliğinin yanı sıra, dokumacılıkta 
iplik ve kumaşların yıkanmasında 
kullanılmıştır (Sayılı, 1982). Sabu-
nun ilk kullanılmaya başlanması MÖ 
4000’li yıllarda, Mezopotamya’da gö-
rülür. Mezopotamya’da dokumacılığın 
iyice gelişmiş olduğu bu tarihlerde, 
dokuma evlerinde iplik ve kumaşların 
yıkanmasında da sabun, potas ve şap 
kullanıldığı bilinmektedir. Arkeolojik 
kazılardan elde edilen bilgilere göre, 
sabun Mezopotamya uygarlıklarınca 
bilinmekte ve kullanımı Sümerle-
re kadar uzanmaktadır. MÖ 2500 
yıllarına ait Sümer yazıtlarında sabun 
üretimi tariflerine rastlanmaktadır 
(Levey, 1958).

Sabun Mezopotamya’da cilt 
hastalıklarını tedavi amacıyla kul-
lanılmıştır. Yunanlı fizikçi Galen’e 
(MS 130-200) göre sabun, 2. yüzyıla 
kadar tedavi amaçlı olarak üretilmek-
teydi. Bu tarihten itibaren sabun, 
kişisel temizlik için de kullanılmaya 
başlanmıştır. Roma İmparatorluğu 

dönemine ait Pompei antik kenti 
kazılarında pişirme kazanlarını da 
içeren eksiksiz bir sabun üretim 
yeri bulunmuştur. Aynı zamanda, 
volkanik küller arasında 2000 yıl 
dayanmış olan sabun parçaları ortaya 
çıkarılmıştır (Türkiye’de sabun sana-
yii, 1958). Romalıların sabun yapımı 
ile ilgili bilgilerinin Avrupa ülkeleri-
ne yayılmasıyla önemli sabun yapım 
merkezleri ortaya çıkmış ve sabun 
yapımcılığı, 7. yüzyılda Avrupa’da 
bir meslek haline gelmiştir. Ro-
ma’nın devamı olan Bizans’ta bilinen 
loncalar arasında sabuncu esnafının 
loncası da bulunuyordu. Bu dönemde 
sabun kalıplarının ağırlığı kararna-
melerle tayin edilirdi ve her kalıpta 
bir mühür izi bulunması gerekirdi 
(“Sabun,” 1969). 

Ortaçağ’da sabun, Marsilya’da 
üretilmekteydi. Sabun burada, zey-
tinyağı ile odun ve yosun külünden 
hazırlanan alkali çözeltisinin buhar 
ile ısıtılan kazanlarda pişirilmesiyle 
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imal edilmekteydi (Türkiye’de sabun 
sanayii, 1958). Sabun endüstrisi 12. 
yüzyılda Marsilya’dan İtalya’ya, 14. 
yüzyılda da İngiltere’ye geçmiştir. 
Amerika’da ise 1800’lere kadar sa-
bun, evlerde imal edilen bir maddeydi 
(Türkiye’de sabun sanayii, 1958). 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak 
sabun sanayinde yeni üretim teknikle-
ri geliştirilmiştir. 18. yüzyıl sonu ile 
19. yüzyıl başlarında sabun hammad-
delerinin daha modern metotlar ile 
elde edilmesi ve tüketici bilincinin 
gelişmesi, sabun üretiminin artmasını 
ve üretim biçimlerinin gelişmesini 
sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel 
olarak, 1884 yılında William Hesketh 
Lever (İngiliz sanayici) tarafından ilk 
defa ambalajlı sabunun piyasaya su-
nulmasıyla modern sabun sanayisinin 
temeli atılmıştır (Öztürk ve Sarıyıl-
dız, 1997).

Sabun sanayii, Osmanlı Devle-
ti’nde en önemli üretim dallarından 
birisi idi. Sabunun üretim, pazar-
lama ve tüketimi ile ilgili ilk resmi 
düzenlemelere ait bilgilere, Fatih, II. 
Bayezid, I. Selim ve Kanuni dönemi 
kanunnâmelerinde rastlanmaktadır. 
Bunlardan bazıları; Fatih dönemine 
ait, Aydın’a bağlı Foça Sabunhanesine 
ilişkin düzenleme ile I. Selim devrine 
ait, 1519 tarihli Trablus Sancağı Ka-
nunnâmesi’dir (Sarıyıldız, 1999). 

OSMANLI DÖNEMİNDE   
SABUN ÜRETİMİ
Osmanlı döneminde sabun üretimi 
19. yüzyılın ortalarına gelinceye 
kadar, “sabunhane” adı verilen küçük 
işletme birimlerinde yapılmaktay-
dı. Sabunun ana hammaddesinin 

zeytinyağı olması nedeniyle, zeytin 
yetiştirilen bölgelerde çok sayıda 
sabunhane kurulmuştur (Öztürk ve 
Sarıyıldız, 1997). 

Osmanlı döneminde sabun ima-
latında kullanılan başlıca hammad-
deler; yağ, kostik, su, soda, kireç ve 
tuzdur. Kullanılan bu hammaddeler, 
sabunun imal edildiği bölgeye göre 
çeşitlilik göstermektedir. Bunlar; zey-
tinyağı, defne yağı, soda, çorak, zey-
tin çekirdeği, kireç, içyağı, sabun ma-
deni, hakşora, kül/kıla, üşnan, silisit 
sud, tuz, Floransa toprağı, klor-kalus-
yon-natron ve fındık yağıdır. Kulla-
nılan hammaddelere göre çok çeşit ad 
ve cinste sabun üretilmiştir. Bunlar-
dan bazıları; Trablus sabunu, çiçek 
sabunu, misk sabunu, hünkâri (miskî 
sabun), paşa sabunu, alaca sabunu, 
arakî sabun, kara sabun, mine sabu-
nu, kokulu sabun, kandiye sabunu, 
fes sabunu, arap sabunu veya Mağrip 
sabunu, Irakî sabun, Trabluskarî sa-
bun, Girit sabunu, leke sabunu, yerli 
misk sabunu, Edirne saray sabunu, 
Edirne’nin mis sabunu, Seng-i Musa 
sabunu, miheng sabunu, enderun sa-
bunu, Halep sabunu, hünkâr sabunu 
ve kasap sabunudur (Abdülaziz Bey, 
1995; Öztürk, 2010). 

Ekonomik değeri olan ve tercih 
edilen sabunlar, zeytinyağından üre-
tilen sabunlardı. Bu nedenle sabun 
üretimi yapılan yerlerin başında 
zeytinyağı üretiminin bol olduğu 
yerler, Batı Anadolu ve Adalar, Şam, 
Halep ve Nablus geliyordu. O dö-
nemde en fazla sabun üreten mer-
kezler ise Midilli ve Girit Adaları, 
Ayvalık, Edremit, Kemer Edremit, 
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İzmir, Kızılcatuzla, Cunda Adası ve 
Urla’ydı (Sarıyıldız, 1999). Saru-
han sancağında 1575’lerde Lazkiye, 
Ilıca, Bergama, Güzelhisar, Akhisar, 
Bigadiç, Yenişehir, Amasya, İvrindi 
kazalarında sabunhaneler bulunuyor-
du. Ilıca kazasına bağlı Eceklü kö-
yünde 4, Bergama’da 2, Güzelhisar’a 
bağlı Şeyhlü ve Umurlu köylerinde 
10, Alaşehir’de 4, Bigadiç’de 2, Ak-
hisar’da 4, Amasya’da 3 sabunhane 
veya sabuncu dükkânı bulunuyordu. 
On sekizinci yüzyılda Girit Adası ve 
Ayvalık’ta on beşten fazla sabunha-
ne bulunuyordu (Öztürk, b.t.). On 
dokuzuncu yüzyılda ise Halep’te 12, 
Antakya’da 15, Antep’te 5, İdlip’te 
4, Kilis’te 3, Nizip’te 1, Maraş’ta 2, 
Ayvalık’ta 30, Edirne’de 16, Nab-
lus’ta 30, Kudüs’te 9, İzmir’de 26 
sabunhane bulunmaktaydı (Gündüz, 
Çelik ve Akgül, 1998; Özey, 2002; 
Gümüş, 2009; Şahin, 2011; Yaman, 
2011; Musmar, 2012).  

Batıda sabun kimyasının geliş-
mesine paralel olarak 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren Osmanlı 
Devleti’nde sabun fabrikaları kurul-
maya başlamış ve teşvik görmüştür 
(Öztürk ve Sarıyıldız, 1997). Fabri-
kaların ihtiyacı olan ve yurt dışından 
getirilmesi gereken cihazlara, hatta 
bazı hammaddelere gümrüklerde 
muafiyet veya vergi indirimi uygu-
lanmıştır (Öztürk, b.t.). Annuaire 
Oriental Dergisi’nde Osmanlı Dev-
leti’nde sabun sanayisinin geliştiği 
belirtilmiş ve faaliyette bulunan 
merkezlerin bir listesi verilmiştir. 
Dergide; 1891, 93-94, 95, 96-97 
yıllarına ait kayıtlara, sabun fabri-

kası olarak geçen işletmelerin (bu 
işletmelerin; gerçek anlamda bir 
fabrika ya da küçük atölyeler/sabun-
haneler olması mümkündür) bulun-
duğu merkezlerin ismi ve kaç fabri-
ka/sabunhane olduğu gösterilmiştir. 
Şam, Trablusşam, Kudüs, Bingazi, 
Halep, Urfa, Arapgir, Sivas, Erzu-
rum, Trabzon, Girit, Resmo, Kandiye, 
Hanya, Midilli, Nazilli, Aydın, İzmir, 
Edremit, Ayvalık, Bandırma, Erdek, 
Selanik, Gümülcine, Derne, Üsküp, 
Sofya, Filibe, Ruscuk, Tatar, Pazar-
cık, Varna ve Antakya bu merkezler-
den bazılarıdır (Cervati, 1891). 

ANTAKYA’DA SABUN ÜRETİMİ
Antakya’da sabun üretimi tarih 
boyunca zeytinyağından yapılmıştır; 
1286 / 1868 ve 1319 / 1901 tarih-
li Halep Vilayeti salnamelerinde, 
Antakya’da iklim şartlarının uygun 
olmasından dolayı zeytinciliğin 
yaygın ve önemli bir gelir kaynağı 
olduğu belirtilmektedir (Temiz, 
2008). Kentte 1935 yılında bir 
inceleme yapan J. Weulersse’e göre, 
Antakya’nın çevresinde çok sayıda 
zeytinlik bulunmaktadır. Zeytinden 
elde edilen yağın bir kısmı Halep ve 
Lazkiye’ye ihraç edilirken, bir kısmı 
da sabunhanelerde sabun üretiminde 
kullanılmaktaydı (Çelenk, 1996).

Antakya’da sabun, zeytinyağı 
ve defne yağından üretilmekteydi. 
Bazı sabunhanelerde hem zeytin-
yağı hem de sabun üretimi yapıl-
makta, bazılarında ise sadece sabun 
üretimi yapılmaktaydı. İkinci 
gruptaki sabunhanelere zeytinyağı 
hazır olarak gelmekte ve kuyularda 
depolanmaktaydı. 
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Sabun üretim süreci zeytinin top-
lanmasıyla başlamaktadır. Tarlalar-
dan toplanarak sabunhaneye getirilen 
zeytin taneleri, sabunhanenin zemin 
katındaki galerilerden birinde bulu-
nan ve hayvan gücü ile çalışan pres 
taşında ezilir (Şekil 2); elde edilen 
birinci kalitedeki zeytinyağı satılmak 
üzere ayrılır. Zeytin hamurunun 
ikinci kez preslenmesiyle elde edilen 
düşük kalitedeki prina yağı ise, sabun 
üretiminde kullanılmak üzere kuyu-
larda depolanır (Şekil 3).

Bu kuyularda depolanan zeytin-
yağı işleneceği zaman tulumbalarla 
çekilir ve zemin kattaki galerilerde 
bulunan taş kazana doldurulur (Şekil 
4). Kazanın altında yer alan ocaklar-
da, sabunun pişirilmesi için gerekli 
ateş yakılır ve zeytinyağı ısıtılır (Şekil 
5). Taş kazana doldurulan zeytinyağı 
kaynayınca, % 14 oranında defne yağı 
ilave edilir. Taş kazanın bitişiğinde, 

birbiri ile irtibatlı dikdörtgen şeklinde 
çukurların bulunduğu bölümde, ki-
recin, bir çeşit kül olan ve Suriye’den 
getirilen kilye ile karıştırılmasıyla sud 
kostik (sodyum hidroksit ya da kostik 
soda) elde edilir. Elde edilen sud 
kostiğin 1/4’ü ‘kalevi mahlûlü’ olarak 
adlandırılan, % 6-7 derişiminde bir 
alkali çözelti elde etmek üzere su ile 
karıştırılır. Kazandaki zeytinyağı ve 
defne yağı kaynayınca, bu çözelti ilave 
edilir. Kazandaki karışım 4 saat süre 
ile kaynatılır. Daha sonra sud kosti-
ğin ikinci 1/4’ü ile % 10 derişiminde 
bir çözelti hazırlanır. Bu çözelti, 
dörder tenekelik partiler halinde, 
kaynama durdurulmayacak bir şekilde 
ilave edilir ve kaynatmaya 8-9 saat 
daha devam edilir. Bundan sonra geri 
kalan sud kostik ile hazırlanan % 
14 derişimindeki çözelti yine dörder 
tenekelik partiler halinde kazana ilave 
edilir. Sabunlaşma olarak adlandı-

Şekil 2. Antakya Aselci Sabunhanesi’nin 
zemin katında bulunan pres taşı

Şekil 3. Antakya Kuseyri Sabunhanesi’nde 
zemin katta döşemede gömülü halde 
bulunan zeytinyağı kuyusu
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1 Hutbak kâğıdı, 17-18 g/m2 ağırlığında, % 100 selülozdan mamul, bir yüzü parlak, tam tutkallı bir 
kâğıttır.

rılan bu süreç toplamda 20-22 saat 
sürer. Daha sonra kazan 8 saat süre 
ile dinlendirilmeye bırakılır. Bundan 
sonra sabun ‘borato’ denilen silindir 
şeklindeki karıştırıcıya dökülür. Ka-
zandaki sabunun tamamının karıştı-
rılabilmesi için 6-7 defa doldurulması 
gerekir. Her dolumda, karışıma %3 
oranında defne yağı eklenir (Türki-
ye’de sabun sanayii, 1958). 

Karıştırma işlemi bittikten sonra, 
sabun kovalara doldurularak üst 
katta sabun taraklama alanındaki 

kalıplara aktarılmak üzere yuka-
rı çekilir (Şekil 6). Sabun burada 
döşemede bulunan ve belli aralık-
larla alanı enine bölen ahşap çıtalar 
arasına dökülerek sertleşmeye bıra-
kılır. Sabun dökülmeden önce ahşap 
çıtalar arasına hutbak kağıdı1 serilir 
ve sabun bu kağıdın üstüne dökülür. 
Sabunun sertleşme süresi iklim ve 
mevsim şartlarına göre üç saat ila bir 
gün arasında değişir. Sabun sertleşip 
kesilecek duruma gelince, hangi bo-
yutlarda kesilecekse kırmızı boya ile 

Şekil 4. Aselci Sabunhanesi’nde zemin 
katta bulunan taş kazan

Şekil 6. Kuseyri 
Sabunhanesi’nde 
birinci kattaki 
sabun taraklama 
alanı ve sabun 
kalıplarını 
oluşturan 
döşemedeki 
ahşap çıtalar 

Şekil 5. Antakya Kuseyri Sabunhanesi’nde 
bodrum kattaki ocak mekânı
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boyanmış bir iple işaretlenir. Uzun 
bir sopanın ucuna takılmış bir bıçak 
ile bütün sabun küçük kalıplar halin-
de enine ve boyuna kesilir. Daha son-
ra kalıplar yerinden kaldırılmadan 
ahşap bir çekiç ile firmanın markası 
ve sabunun kalitesi sabun kalıpları 
üstüne damgalanır. Damgalanan 
sabunlar daha sonra, uzun ve içi 
oyulmuş kuleler şeklinde istiflendiği 
kurutma alanlarına taşınır. ‘Tenanir’ 
olarak adlandırılan bu sabun kuleleri 
oluşturulurken, hava sirkülasyonunu 
sağlamak için sabun kalıpları arasın-
da boşluk bırakılır. Bu kuleler sabun 
kalıpları arasında hava sirkülasyonu-
nu sağlar ve sabun kalıpları kurutu-
larak kullanıma hazır hale getirilir 
(Türkiye’de sabun sanayii, 1958).

KUSEYRİ SABUNHANESİ’NİN 
TARİHİ VE MİMARİ İNCELEMESİ
Bu çalışmada incelenen Kuseyri Sa-
bunhanesi, Antakya’da 19. yüzyılda 
inşa edilmiş ve Antakya’nın sabun sa-
nayii geçmişini belgeleyen, korunması 

gerekli bir kültürel mirastır. Yapının 
inşa tarihi kesin olarak bilinmemek-
tedir; ancak 1892 tarihli Annuaire 
Oriental Dergisi’nde, adı geçen sabun-
haneler arasında yer aldığından, 19. 
yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş 
olabileceği tahmin edilmektedir. 
Yapı, Adana Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
25.02.2009 tarih ve 4626 sayılı 
kararıyla tescil edilmiştir.

Konum ve Mimari Özellikler
Kuseyri Sabunhanesi Antakya’nın 
tarihi ticaret merkezinde, Meydan 
Mahallesi’nde ve Antakya Kentsel Sit 
Alanı sınırları içerisinde bulunmak-
tadır. Yapı, Asi Nehri’nin doğusunda, 
Ulu Camii’nin (13. yy) ve Kurşunlu 
Han’ın (16. yy) kuzeydoğusunda, 
Habib-i Neccar Camisi’nin (11. yy) 
ve Sokullu Mehmet Paşa Hanı’nın 
(1576) kuzeyinde, tarihi bir aks olan 
Kurtuluş Caddesi’nin (antik dö-
nemdeki adı Sütunlu Yol) batısında 
bulunmaktadır (Şekil 7). Yapının 

Şekil 7. 
Kuseyri 
Sabunhanesi’nin 
kent içindeki 
konumu
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Şekil 8. Kuseyri Sabunhanesi zemin kat planı Şekil 10. Kuseyri Sabunhanesi birinci kat planı 

Şekil 11. Sabunhanesinin zemin katındaki 
yarı açık galerinin döşemesinde gömülü 
bulunan zeytinyağı kuyularının kapakları

Şekil 9. Kuseyri Sabunhanesi’nin zemin 
katında çapraz tonoz örtülü yarı açık galeri

Şekil 12. Kuseyri 
Sabunhanesi’nin 
avlu cephesinde 
bulunan özgün 
ahşap gölgeleme 
sistemi
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yakın çevresinde, kuzeydoğu yönünde 
Osmanlı dönemine tarihlenen dört sa-
bunhane daha bulunmaktadır. Bunlar 
Şeyhoğlu Sabunhanesi (günümüzde 
Savon Hotel), Aselci Sabunhanesi, 
Müftüoğlu (günümüzde Verdaa) Sa-
bunhanesi ve Ökten Sabunhanesi’dir.

Kuseyri Sabunhanesi; bodrum 
katta ocak mekânı, zemin katta çap-
raz tonoz örtülü kapalı ve yarı açık 
galeriler (Şekil 8, Şekil 9) ve birinci 
katta yarı açık sabun taraklama ve 
istifleme alanlarından oluşan özgün 
bir mekân organizasyonuna sahiptir 
(Şekil 10). Sabunhane; duvarlarda 
ve tonozlarda moloz taş, ayaklarda 
kesme taş, kemerlerde kesme taş ve 
kaba yonu taş ve bağlayıcı olarak ki-
reç harcı kullanılarak yığma teknikte 
inşa edilmiştir. Yapı, zemin kattaki 
galerilerde zemin kotunun altında 
bulunan taş kazanlar; bodrum katta 
kazanların altında yer alan basık 
kemerli ocaklar; ocaklardan yükselen 
kesme taş örgü kare planlı bacalar; 
zemin katta döşemede, zeytinyağının 
depolandığı daire planlı yağ kuyuları 
(Şekil 11); sıvı haldeki sabunun ze-
min kattan üst kata aktarılması için 
zemin kat tonozundaki dikdörtgen 
boşluk ve birinci katta cephelerde 
düşey ahşap çıtalar ile düzenlenmiş 
gölgeleme sistemi gibi sabunhane 
yapı tipine özgü mimari elemanları 
barındırmaktadır (Şekil 12).

Sabunhanenin Özgün Mekânsal 
ve İşlevsel Özellikleri
Kuseyri Sabunhanesi; iki katlı, açık 
avlulu, düzensiz yamuk bir plana 
sahiptir ve güneybatı yönünde, komşu 
parsel nedeniyle L biçiminde girinti-

lidir (Şekil 8). Yapının özgün duru-
munda giriş, doğuda bulunan cadde 
üzerinden sağlanmaktadır. Giriş 
mekânından avluya ulaşılmakta (Şekil 
13) ve girişin kuzeyinde ofis mekânı, 
güneyinde ise işçiler için konaklama 
birimleri bulunmaktadır. 

Zemin katta avlu; batı, kuzey ve 
güneyde I formlu ve kısa L formlu ka-
palı ve yarı açık galeriler, doğuda giriş 
mekânı, işçiler için konaklama birim-
leri ve odun deposu mekânları ile çev-
rilidir. Yapının kuzeyinde bulunan I 
formlu kapalı galeri mekânında ahır, 
I formlu yarı açık galeri mekânında 
ise hayvan gücü ile çalışan mengene 
ile döşemede gömülü halde bulunan 
zeytinyağı kuyuları bulunmaktadır. 
Avlunun batısındaki I formlu galeri 
mekânlarında, taş kazanlar ve bu 
kazanların bitişiğinde birbiri ile irti-
batlı dikdörtgen şeklinde kuyuların 
oluşturduğu ‘samda’ birimleri yer alır 
(Şekil 13). 

Yapının birinci katına, avlunun 
kuzeyinde bulunan I formlu taş mer-
diven ile ulaşılır (Şekil 14). Birinci 
katta, avlunun güney, batı ve kuze-
yinde sabun taraklama ve istifleme 
alanları bulunmaktadır. Birinci katta-
ki sabun taraklama ve istifleme alan-
larının avlu ve sokak cephelerinde, taş 
kolonlar arasında düşey ahşap çıtalar 
ile oluşturulmuş özgün bir gölgeleme 
sistemi bulunmaktadır (Şekil 15).

Restitüsyon çalışması sonucun-
da; zeytinlerin yapının doğusundaki 
giriş kısmından kuzeydeki galeriye 
alınarak burada yıkanıp serildiği, 
sonra avlunun güneybatısındaki gale-
ride pres taşında ezilerek zeytinyağı 
üretildiği, üretilen zeytinyağının 
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Şekil 13. 
Kuseyri 
Sabunhanesi 
zemin kat 
restitüsyon 
planı

Şekil 14. 
Kuseyri 
Sabunhanesi’nde 
avlunun 
kuzeyinde 
bulunan özgün 
taş merdiven

Şekil 15. 
Avlu cephesi 
restitüsyonu 
ve özgün 
gölgeleme 
sistemi



21KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

döşemede gömülü halde bulunan 
zeytinyağı kuyularında depolandığı 
düşünülmektedir (Şekil 16).

Kuyularda depolanan zeytinya-
ğı, avlunun batısındaki galerilerde 
bulunan zemin kotunun altındaki 
taş kazanlara aktarılır. Daha sonra 
bodrum kattaki ocak mekânında 
bulunan ocaklarda ateş yakılarak taş 
kazan ısıtılır. Taş kazanın bulunduğu 
galeride yer alan samda biriminde sud 
kostik üretimi yapılarak kazandaki 
zeytinyağına ilave edilir.

Taş kazanlarda pişirilen sabun 
hamuru, avlunun batısında ortada 
bulunan galeride, çapraz tonozun 
merkezindeki boşluktan yukarı 
çekilir. Sabun hamuru birinci katta 
avlunun batısında ve güneyindeki 

sabun taraklama alanlarında, döşe-
medeki sabun kalıplarına dökülerek 
kurutulur. Sabun kesilip damgalan-
dıktan sonra avlunun kuzeyindeki 
sabun istifleme alanlarında içi boş 
kuleler şeklinde istiflenerek 6 ile 12 
ay süreyle kurumaya bırakılır.

Sabunhaneye Yapılan   
Niteliksiz Müdahaleler
Kuseyri Sabunhanesi’ne zaman 
içerisinde niteliksiz, biçimsel ve 
özgün malzeme ile uyumsuz yapısal 
müdahaleler yapılmıştır. Yapıda, 
1983 yılındaki yol açma çalışmaları 
sırasında kuzey cephesinde, zemin 
kattaki taş duvarlar yenilenmiş, yeni 
bir giriş kapısı düzenlenmiş ve cephe 
çimento sıva ile kaplanmıştır. Birin-

Şekil 16. 
Restitüsyon 
planı üzerinde 
sabun üretimi 
aşamaları
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ci katta ise, özgün ahşap gölgeleme 
sistemi briket ve tuğla duvarlara 
dönüştürülmüştür. Sabunhane, 1986 
yılında iki ayrı mülkiyete dönüşmüş 
ve kuzey-güney doğrultusunda ikiye 
bölünmüştür. Yapının doğusunda bu-
lunan avluya açılan tek katlı mekân-
lar (işçiler için konaklama birimleri) 
yıkılmış, yerine yeni dükkânlar inşa 
edilmiştir (Şekil 17). 

Ayrıca yapının özgün niteliğini 
bozacak müdahalelerde de bulunul-
muştur (Şekil 18). Bu müdahaleler 
aşağıda sıralanmıştır:
 Güneybatısında uyumsuz kütle eki 

düzenlenmiş, 
 Yapıya briket ve tuğla duvarlar 

eklenmiş, 
 Betonarme merdivenler, döşeme ve 

kolonlar eklenmiş, 
 Avlu cephesinde basık sivri kemer 

açıklığındaki gölgeleme sistemi ile 
bodrum kattaki ocak mekânından 
yükselen özgün bacaların zemin kat-
taki bölümü kaldırılmış, 
  Birinci katta sabun taraklama ve 
istifleme alanında döşemede sabun 
kalıplarını oluşturan ahşap çıtalar 
kaldırılmıştır.
  Yapıda özgün yapı tekniğine uyma-
yan bölümler düzenlenmiş, niteliksiz 
yapı elemanları eklenmiş ve özgün 
mekân elemanları kaldırılmıştır.

Yapılan niteliksiz ekler, özgün 
mimari elemanların kaldırılması ve 
yanlış malzeme kullanımı; sabun-
hanede biçimsel ve yapısal koruma 
sorunlarını oluşturmuştur.

KORUMA ÖNERİLERİ
Kuseyri Sabunhanesi’nin özgün 
niteliklerinin ortaya çıkarılması ve 
korunması amacıyla işlevsel, yapısal 

Şekil 17. Kuseyri Sabunhanesi’nin kuzey 
cephesi ve doğu cephesindeki niteliksiz 
müdahaleler 

Şekil 18. Kuseyri Sabunhanesi zemin kat 
planı değişmişlik analizi
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ve biçimsel öneriler geliştirilmiştir. 
Yapının kullanılarak korunmasına 
yönelik olarak; zemin katta, sabun 
müzesi, kafeterya, üst katta el sanat-
ları atölyeleri gibi işlevler düzenlene-
rek, yapının geniş bir toplum kesimi 
tarafından tanınması ve kullanılması 
düşünülmüştür. Bu sayede, yapının 
bulunduğu yerleşme içerisinde yeni-
den işlevlendirilmiş, tarihi bir üre-
tim yapısı ve endüstri mirası olarak 
algılanması sağlanabilecektir. 

Yapıya geçmişte yapılan niteliksiz 
müdahalelerin ortadan kaldırılmasına 
yönelik olarak önerilen müdahaleler 
şunlardır:
 Niteliksiz yapısal ve biçimsel mü-

dahaleler nedeniyle bozulan kuzey 
cephesine özgün mimari özellikleri 
tekrar kazandırılmalıdır. Zemin katta 
yapının kuzey bölümünde, zeytinyağı 
üretim galerisi ve kafeterya olarak 
işlevlendirilmesi önerilen mekânla-
rın ışık almasını sağlamak amacıyla, 
düşey dikdörtgen açıklıkların düzen-
lenmesi önerilmiştir. Böylece, özgün 
cephe özelliklerinin yanı sıra, günü-
müz müdahalesinin de yansıtılması 
düşünülmüştür (Şekil 19).

 Çatı, özgün malzeme ve detay ile 
yenilenmelidir. 
 Zemin kattaki özgün giriş mekânı 

yeniden düzenlenmelidir.
 Zemin katta, avlunun kuzeybatı-

sında bulunan L şeklindeki yarı açık 
galerinin kuzey-güney doğrultusunda 
uzanan kısmında, özgün çapraz tono-
zun bir bölümünün çökmesi sonucu 
betonarmeye dönüştürülen döşemenin 
kaldırılması ve burada bir galeri boş-
luğu yaratılması önerilmiştir.
 Yapının L şeklinde girintili olan 

batı bölümü ve bitişiğindeki komşu 
parsel üzerinde düzenlenmiş nitelik-
siz kütle ekinin kaldırılması ve bu 
bölümde kafeteryanın servis birimle-
rinin düzenlenmesi önerilmiş, böylece 
zemin kattaki kafeterya ve sabun 
müzesi işlevleri için özgün mekân 
organizasyonunun kullanılması ve 
sergilenmesine olanak sağlanacağı 
düşünülmüştür. 
 Avlunun doğusunda, sabunhanenin 

özgün mimari özellikleri ve yapım 
tekniği ile uyumsuz olan bölüm 
kaldırılmalıdır. Bu bölümde, yapı-
nın Tayfur Sökmen Caddesi’nden 
algılanabilmesini sağlayan, avluya 

Şekil 19. Kuseyri Sabunhanesi kuzey cephe restorasyon önerisi
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ve sokağa açılan satış birimlerinin 
düzenlenmesi önerilmiştir. Restitüs-
yon verilerinden elde edilen kütle ve 
cephe özelliklerinin, yeni malzeme 
kullanılarak çelik strüktür ile tekrar 
düzenlenmesi önerilmiş ve önerilen 
taşıyıcı sistemin geri dönüşebilir 
olması dikkate alınmıştır. Böylece, 
yapının bu bölümünün yaşam süresi 
içerisinde müdahalelere maruz kaldığı 
vurgulanacaktır (Şekil 20).

SONUÇ
Kuseyri Sabunhanesi, sabun üretimi 
için inşa edilmiş ve Antakya’nın sa-
nayi geçmişine tanıklık eden bir yapı 
olarak tarihi bir değere sahiptir. Bu 
tarihi eser, Antakya’da öteden beri bir 
yaşam kültürü olarak yapılan sabun 
üretiminin özel bir yapı türünde 
sürdürülmesi açısından da kültü-
rel bir değer taşımaktadır. Kuseyri 
Sabunhanesi, yaklaşık 150 yıllık bir 
yapı olarak hem Antakya’da hem de 
Türkiye’de günümüze kadar ulaşa-
bilen ender sabunhane yapılarından 
birisidir. Özgün işlevi sabun yapımı 
ve zeytinyağı üretimi olan Kuseyri 
Sabunhanesi’nin günümüzde bu işlevi 
kısmen de olsa sürdürüyor olması, 

ayrıca yeni bir işlevle kullanılabilme 
potansiyeli yapıya ekonomik değer 
kazandırmaktadır. Günümüzde ya-
pıda zeytinyağı üretiminin yapılması 
ve özgün zeytinyağı kuyularının hâlâ 
kullanılıyor olması yapıya süreklilik 
değeri vermektedir. Yapı; Antakya’nın 
endüstri geçmişini belgeleyen, gele-
neksel yollarla zeytinyağı ve sabun 
üretim süreci ve bu süreçte kullanılan 
malzeme, donanım ve mimari eleman-
lar hakkında bilgi vermesi açısından 
eğitim ve belge değeri de taşımakta-
dır. Ayrıca, Kuseyri Sabunhanesi’nin 
bulunduğu alan geçmişte yerel üretim 
yapıları ve fabrikaların bulunduğu bir 
bölgedir. Bu kentsel mekân, kent bel-
leğinde ve kimliğinde tarihi ve sosyal 
bir değer taşımaktadır.

Kuseyri Sabunhanesi’nin özgün 
niteliklerinin ortaya çıkarılması 
amacıyla bu çalışmada önerilen iş-
levsel, yapısal ve biçimsel müdahale 
kararları, yapının sorunlarının çözü-
müne yönelik olarak geliştirilmiştir. 
Önerilen kararlar, yapının sahip 
olduğu değerlerin korunmasına, bir 
endüstri mirası olarak tanınması-
na ve Antakya’nın turizmine katkı 
sağlayacaktır.

Şekil 20. Kuseyri Sabunhanesi doğu cephe restorasyon önerisi
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  YAPI ADASININ    
KONUMU VE ÖZELLİKLERİ
Taş odalar, Fatih İlçesi, Süleymaniye 
Mahallesi, Bozdoğan Kemeri Caddesi 
ve Süleymaniye Caddesi ile Baharlı 
Sokak ve Taşodalar Sokak tarafından 
çevrelenen, 574 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 ve 27 parsellerde (toplam 
20 parsel) yer almaktadır. Türünün 
tek örneği olan bu çok fonksiyonlu 
yapılar bütünü; bünyesinde 21 taş 
odayı, 10 dükkânı ve su terazisi ile 
maksemi barındırmaktadır. 

Bu yapılardan 16 no.lu parselde 
yer alan, Bozdoğan (Valens) Sukemeri-

nin devamındaki su terazisidir. Diğer-
leri arazide doğu-batı yönündeki (doğu 
kısmı yüksekte) ortalama 5 metrelik 
set duvarı ve bu duvarın belli kısım-
larında bulunan, “Taş odalar” olarak 
adlandırılan yapılardır. Söz edilen 16 
no.lu parsel Vakıflar Genel Müdürlü-
ğüne, 17 no.lu parsel İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesine, diğer parseller 
İstanbul Üniversitesine aittir. İstanbul 
Üniversitesinin zaman içindeki plansız 
yapılaşma sürecinde bu yapı adasında 
büyük değişimler meydana gelmiştir. 
Yapı adasının doğusunda, üst kotta 
bulunan Taşodalar Sokağı Üniversite 
yapılarının işgali sonucu yok olmuşsa 

SÜLEYMANİYE TAŞ ODALAR PROJELENDİRME SÜRECİ

Taş Odalar, Fatih İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 574 ada, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 
parsellerde (toplam 20 parsel) yer almaktadır. Türünün tek örneği olan 
bu çok fonksiyonlu yapılar bütünü; bünyesinde 21 taş odayı, 10 dükkânı 
ve su terazisi ile maksemi barındırmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
Süleymaniye Taş Odalar projelendirme süreci ele alınmış ve yapılan rölöve 
tespitleri, restitüsyon ve restorasyon önerileri detaylı biçimde aktarılmıştır.

THE PROJECT PROCESS OF SULEYMANIYE TAŞ ODALAR (STONE 
CHAMBERS)

Taş Odalar (stone chambers) are located at 574 block, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27 parcels in Fatih 
District, Süleymaniye neighborhood. This unique multifunctioned building 
group includes 21 rooms, 10 shops, water tower and a maksem. In this study, 
the project process is discussed and the survey that is prepared, restitution and 
restoration proposals are explained in detail.

Anahtar Sözcükler: Süleymaniye, Taş Odalar, Restorasyon Projesi

Keywords: Süleymaniye, Stone Chambers, Restoration Project
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Taş Odalar 
Mülkiyet 
Durumu

da, Taş odaların 2008 yılındaki proje-
lendirme sürecinden sonra kısmen bu 
alandaki yeniden dönüşüm sürecine 
girmiş, bazı kaçak yapılar yıkılmıştır.

Yukarıda söz edildiği üzere, 
yapının mimari önemi, çeşitli fonksi-
yonları bünyesinde barındırmasından 
ileri gelmektedir. Türünün tek örneği 
olan yapı hakkında kaynaklarda bilgi 
ve belge yok denecek kadar azdır; 
en kapsamlı araştırma 1991 yılında 
Uğur Tanyeli tarafından yapılmıştır.1 
Çalışma süresince bu makaledena-
na kaynak olarak yararlanmılmış, 
yazarı da projenin onay aşamasında 
Kurul gündemlerinden birine bizzat 
katılarak bu konudaki çalışmalarını 
anlatmıştır. Yapı hakkındaki kay-
nakların çok az olması, rölöve veri-
lerinin önemini daha da arttırmış 
ve proje grubunu tespit konusunda 
daha detaylı çalışmaya yönlendirmiş-
tir. Çalışmanın yapıldığı 2008 yılı, 
Yenileme Kurullarının yeni kuruldu-
ğu ve İBB’nin Süleymaniye Yenileme 
Alanı’ndaki 1. etap çalışmalarını 

başlatıp hızlı bir yol alma politikası 
uyguladığı bir tarihtir. Bu yüzden 
projelendirme süreçlerinin oldukça 
kısa olması ve yoğun tempoda yürü-
tülmesine rağmen, konunun özelliği 
ve önemi açısından tüm taraflar ça-
lışmaya destek vermiş ve proje doğru 
bir biçimde, kurumlararası işbirliğiyle 
gerçekleştirilmiştir.

Projeye başlandığında, yapının 
çok parçalı ilginç mülkiyet durumu 
her zaman karşılaşılanlardan biraz 
farklıydı. Yapı suyolunun bir par-
çası olup beden duvarlarının tıpkı 
sukemerlerindeki gibi İSKİ’ye yani 
İBB’ye; duvarların içinde yer alan 
mekânların bulunduğu yapı adasının 
İÜ’ye ait olması sebebi ile bu kuruma; 
su terazisinin ise, kadim vakfiyesi 
olduğundan Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’ne ait olduğu tespit edilmiştir. Bu 
mülkiyet yapılanması kurumlararası 
anlaşma ve ortak proje kararları alma 
gereksinimi doğurmuş, bu husus 
restorasyon projesi hazırlanırken en 
önemli kriterlerden birisi olmuştur.

1 Uğur TANYELİ, “Süleymaniye Külliyesi Konusunda Bilinenlere Bir Katkı”, Tarih ve Toplum Dergisi, Mart 
1991, c. XV, sayı 87, s. 156-162.
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Rölöve çalışmaları; yapının uzun 
yıllardan beri kullanılmaması, kısmen 
harabe durumda olması, günümüze 
ulaşan sayılı özgün mekânın girişleri-
nin duvar örülerek kapatılmış olması, 
yapıların geniş bir alanı kapsaması, 
zor arazi koşulları, mülkiyet farklılı-
ğından dolayı muhatap kurumların 
birden fazla olması gibi nedenlerden 
dolayı bazen güçlükle yürütülmüştür; 
ancak daha önce hiçbir rölövenin ya-
pılmaması ve bunun projenin tek veri 
kaynağı olmasından dolayı, çalışma 
ödün vermeden tamamlanmıştır.

Rölöve Tespitleri
Yapının ana taşıyıcısını oluşturan ve 
17 parsel olarak tanımlı duvar; 574 
adanın Bozdoğan Kemeri Caddesi ve 
Süleymaniye Caddesi sınırı boyunca 
uzanan ve ada üzerindeki kot far-
kından dolayı yapılmış istinat beden 
duvarının ve 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 no.lu parsellerin (hüc-
re odalarının) arasında kalan bölme 
duvarlardır. Süleymaniye ile Boz-
doğan Kemeri Caddeleri 146o açı ile 
kesişmekte olup toplam alan 198 m2 

dir. Duvarın uzunluğu 109,65 m’dir; 
yüksekliği Süleymaniye Caddesi’nde 
bulunan baş kısmında 4,30 m olup 
Bozdoğan Kemeri Caddesi ile kesişti-

ği köşede 9,18 m, Bozdoğan Kemeri 
Caddesi’ndeki bitiş köşesinde ise 7,66 
m yüksekliğindedir.

Duvarın Süleymaniye Caddesi 
üzerindeki 15,22 metrelik kısmı 
1970’li yıllarda İstanbul Üniversitesi 
kampüsünde hiçbir parsel, sokak dü-
zeni, imar durumu vs. gözetilmeden, 
gelişigüzel yapılan betonarme binanın 
inşaat çalışmaları için yıkılarak yok 
edilmiştir. Bu yıkım zaman içerisinde 
duvarın kuzey yönünde kalan küçük 
parçasının da bozulmasına sebep 
olmuş ve duvarın bu kısmında statik 
açıdan tehlikeli çatlaklar ve yırtılma-
lar meydana gelmiştir. 

Su kanallarının bir kısmı Süley-
maniye Caddesi’nde, duvarın yıkık 
kısmının camiye doğru devam eden 
bölümünde tespit edilmiştir. Du-
varın bitiş noktasında, günümüzde 
Esnaf Hastanesi olan yapının doğu 
cephesi ile duvar arasında eski Taşo-
dalar Sokağı’nın girişi bulunmakta-
dır. Bu girişin üzerinden suyolunun 
devam etmesi için yapılan kemerli 
geçiş yok olmuş, günümüze sadece 
kemerin üzengi taşı ulaşabilmiş-
tir. Suyolunun bundan sonra nasıl 
devam ettiği, hastanenin inşasıyla 
maalesef tamamen anlaşılamaz bir 
hale gelmiştir.

Restorasyon Öncesi Fotoğrafları
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Rölöve Alt Kot Planı

Rölöve Üst Kot Planı

Rölöve-Süleymaniye Caddesi’nden Görünüş
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Restorasyon - Süleymaniye Caddesi’nden Görünüş

Rölöve Çalışmaları

Süleymaniye Caddesi’nden Görünüş

Süleymaniye Caddesi’nden Görünüş
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Rölöve-Süleymaniye Caddesi’nden Görünüş

Rölöve-Bozdoğan Caddesi’nden Görünüş

Restorasyon Öncesi Fotoğraflar
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Duvarın Bozdoğan Caddesi’ne 
bakan kısmının Bozdoğan (Valens) 
Sukemeri ile kesiştiği köşede, su tera-
zisi ile maksemin yer aldığı 16 no.lu 
parsel bulunmaktadır. Proje çalışma-
ları sırasında bu yapı kısmen örü-
lerek kapatıldığı için tam bir tespit 
mümkün olmamış, ancak uygulama 
sırasında örülen duvarlar kaldırılarak 
bu kısmın projesi doğru bir biçimde 
yapılabilmiştir. Maksemin Baharlı 

Sokağa bakan cephesi zaman içerisin-
de bu duvara bitişik yapılan ilave yapı 
elemanları ile bozulmuş; ancak dönem 
izlerinin belgelenmesine yardımcı ol-
duğundan, bu cephe aynen korunması 
gerekli bir nitelik kazanmıştır.

Restorasyon Öncesi
Set duvarının üstünde devam eden 
ara duvarların çoğunun yıkılmış 
olmasına rağmen üst kotta Taşo-
dalar Sokağı tarafında tespit edilen 
en önemli veri, medreslerin hücre 
sistemini andıran, ortada ocak, iki 
yanda dolap nişi bulunan beş ara 
bölme duvarının ölçüm yapılabilecek 
kadar ayakta kalmış olmasıydı. Ayrıca 
Süleymaniye Külliyesini besleyen su 
hattı künklerinin bazı parçaları da dış 
beden duvarının üzerinde günümüze 
kadar ulaşabilmiştir.

RESTİTÜSYON    
DEĞERLENDİRMELERİ
Yapının restitüsyon değerlendirmesi 
yapılırken, ilk yapıldığı dönemdeki 
hali ve görsel belgelere dayanarak 
19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başındaki 
durumuna ilişkin çalışmalar hazır-
lanmıştır. Taş odaların ilk yapıldığı 
dönemdeki restitüsyonunu hazır-
layabilmek için yapıyı tam olarak 
tanımlamak ve anlamak gerekmek-
tedir. Başlangıçta da bahsettiğimiz 
gibi alanında Osmanlı mimarisindeki 
tek örnek olan yapı, beş fonksiyonu 
bünyesinde barındırmaktadır.

Bu fonksiyonlar;
1- Su terazisi ve maksem,
2- Süleymaniye Külliyesini besleyen 
su hattının bir parçası olması,
3- Eğimli topoğrafyayı düzeltmek için 
yapılan set duvarı,

Bir Taş Odadan Rölöve Kesiti

Bir Taş Oda duvarındaki Ocak izi
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4- Set duvarının ve suyolunun yük-
sekte kalmasından dolayı belli bir 
kotta yapılmış dükkânlar,
5- Set duvarının üstündeki Taş odalar.

Bu fonksiyonlar incelendiğinde;

Su Terazisi ve Maksem
On altı parselde yer alan su terazisi 
2008 yılında proje yapım aşamasında 
içerisine duvar örülerek kapatılmıştır. 
Daha sonra 2009 yılındaki restoras-
yonda bu örülmüş kısımlar açılmış 
ve rölöve tespitlerinin ardından 
sistemin detayları ortaya çıkmıştır. 
Bozdoğan Kemeri Caddesi’nden de 
girişi bulunan yapının alt katında bir 
depolama alanı olduğu ve buradan su 
terazisi kotuna çıkan taş merdivenin 
bir kısmının günümüze dek ulaştığı 
görülmüş, restitüsyon çalışmasında 
bu merdiven tamamlanmıştır. 
Üst kotta, Bozdoğan Sukemeri ko-

tundan gelip Süleymaniye Külliyesine 
kadar devam eden, toprak künkten, 
su hattı kotundan yaklaşık 1,50 m 
yükseklikte, su basıncının düşürülme-
si için yapılmış bir su terazisi bulun-
maktadır. Bozdoğan Sukemeri’nden 
gelen su, bu kota çıktıktan sonra iki 
kola ayrılmakta, bir kolu Süleymaniye 
Külliyesine devam etmekte, diğer kolu 
makseme gitmektedir. Su deposunun 
girişi, su terazisinin bulunduğu üst 
kottan olup kapak şeklindedir. Ayrıca 
bu kotta, sarnıcın havalandırma baca-
ları da yer almaktadır.

Süleymaniye Külliyesini  
Besleyen Suyolu
Bu suyolu, su terazisinden sonra 
yapının kirpi saçaklarının arkasın-
dan, saçak kotu seviyesinden başlayıp 
yaklaşık % 0,5 eğimle Süleymaniye 
Külliyesine doğru devam etmektedir. 

Taş Odalardan Restorasyon Öncesi Fotoğraf

Su Terazisi Hava Fotoğrafı                     Su Terazisi Restorasyon Projesi Planları
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Proje çalışmalarının yapıldığı 2008 
yılında Süleymaniye Caddesi’ndeki, 
yıkılan 20 m.lik kısım yok olmuş-
tur. Ayrıca külliye yönünde giden, 
günümüzde Esnaf Hastanesi’nin 
bulunduğu hatta nasıl devam etti-
ği hakkında kesin bir bilgi yoktur. 
Ancak Taşodalar Sokağı’nın girişinde 
yer alan kemerli geçişin üzerinden 

hastane yönüne doğru devam ettiği 
bilinmektedir.

Eğimli Topografyayı Belli   
Bir Kotta Düzeltmek için   
Yapılan Set Duvarı
Mevcut topografyada Süleymaniye 
Caddesi ile Taşodalar Sokağı ara-
sında, en yüksek kısımda 7 metreye 

Su Terazisi Restorasyon Projesi 
Kesitleri                         

Restorasyon 
Öncesi Su 
Terazisi 
Fotoğrafları

Su Terazisi Restorasyon Projesi Cephesi



37KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

Yapı Içerisinden Geçen Su Yolu

Restorasyon Projesi Vaziyet Planı

Su yolunun kesitteki konumu

varan kot farkı bulunmaktadır. Bu 
kotun önüne yapılacak set duvarının 
toprak yükü dikkate alındığında, 
kesitlerinin dikkatle hesaplanmış 
olması gerekmektedir. Tam da bu 
noktada taş odaların planlamasına 
baktığımızda, toprak yükünün en 
fazla geldiği noktalarda set duvarına 
payanda olacak şekilde, tarak planlı 
dik duvarlar tasarlanmış ve arada 
kalan boşluklar mekân olarak de-
ğerlendirilerek alt kotta on dükkân 
konumlandırılmıştır.

Dükkânlar
Yukarıda bahsedildiği üzere, eğimin 
en yüksek olduğu noktalarda; Bozdo-
ğan Caddesi üzerinde altı, Süleyma-
niye Caddesi üzerinde dört dükkân 
tasarlanmıştır. Bu dükkânların üstü, 
tam kemere yakın bir formda, tek 
yönlü tonozla örtülmüştür. 

Taş Odalar
Taş odalar; üst kottaki sokağa bakan, 
10 adedi dükkânların üzerine yer-
leştirilmiş, 11 adedi zemine oturan, 
toplam 21 adet bitişik tek gözlü 
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odadan ibarettir. Mevcutta duvar 
kalıntılarının çok az olması ve harap 
durumundan dolayı şekilleri konu-
sunda net bir bilgi yoktur. Ancak 
ayakta kalan yan duvarlarda, tıpkı 
medrese hücrelerindeki gibi ortada 
ocak, yanlarda dolap nişlerine rast-
lanmıştır. O dönemin sosyal yapısı 
incelendiğinde, bekârlara barınma 
için tahsis edilmiş tek göz kiralık 
mekânlar olduğu tahmin edilmekte-
dir. Günümüze dek ulaşan kalıntı-
larda mekânların üç tarafı taş duvar, 

sokağa bakan cepheleri açık olarak 
algılanmaktadır. Bundan dolayı bu 
kısımda iki alternatifli bir çalışma 
yapılmış; birincisinde kalıntılardan 
yola çıkılarak basit çatılı, sokak 
cepheleri ahşap taşıyıcılı hücreler 
oluşturulmuş, ikincisinde taş oda-
ların dönem örnekleri ve yapım 
teknikleri gözetilerek cephesi tama-
men taş, üst örtüsü tonozlu hücreler 
tasarlanmıştır. Her iki alternatifte 
de ön kısımda çatılı, ahşap bir revak 
öngörülmektedir.

Restorasyon Projesi Bozdoğan Kemeri Caddesi’nden 
Görünüş

Restorasyon Projesi Planı

Restorasyon Projesi 9-9 
Kesiti

Restorasyon Projesi Sülemaniye ve Bozdoğan Kemeri Caddelerinden Kesit
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Yapı Eski Fotoğrafları

Öneri 1: Basit Çatılı

Öneri 2: Tonozlu

Öneri 3: 19. Yüzyıl
Restitüsyon çalışmalarında görsel belgelere göre ilerlediğimizde, 19. yüzyılda 
yapının özellikleri yok sayılarak o günkü ihtiyaçlar doğrultusunda yapıya gelişi 
güzel ilaveler yapıldığı tespit edilmiştir. 
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Pervititch 
Haritası (Sigorta 

Haritalarında 

İstanbul, Tarih 

Vakfı Yurt 

Yayınları, 2000)

1970’lerde Taş Odalar

1940’larda Taş Odalar
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Restorasyon Alternatifi 1: Çatılı ve Kısmi Tamamlama

RESTORASYON ÖNERİLERİ
Hazırlanan restitüsyonlar ve güncel 
durum değerlendirmeleri birlikte 
irdelendiğinde, restorasyon çalışmala-
rında karar verme zorlaşmıştır. Ayrı-
ca bu tip yapılarda, kazı, sondaj açma 
vs. yöntemler uygulandıktan sonra 
yeni tespitler yapılması, bilahare pro-
jelerin mutlaka revizyondan geçmesi 
ve mevcut yapıda çok sayıda kayıp 
kısım olması gibi sorunlar proje ekibi-

ni tamamlama yönteminin doğruluğu 
konusunda endişede bırakmıştır. An-
cak, türünün tek örneği olan bu çok 
fonksiyonlu yapıda kısmi tamamlama 
yöntemi ile hazırlanan alternatiflerde 
yapının tamamını bir bütün olarak 
algılama problemi ile karşılaşılmıştır. 
Bu yüzden yapının ilk dönemdeki du-
rumuna göre tamamlanmasına karar 
verilmiş ve proje bu şekilde uygulan-
maya başlamıştır. 

Restorasyon Projesi Vaziyet Planı



42 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

Restorasyon Alternatifi 2: 19.Yüzyıl Görsellerine göre  
Kısmi Tamamlama

Süleymaniye Caddesi’nden Görünüş

Süleymaniye Caddesi’nden Görünüş
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Restorasyon Alternatifi 3: Tonozlu, Hücreler Tamamlanmış

Rölöve

Rölöve

Restorasyon Projesi Kesitleri

Restorasyon Projesi

Restorasyon Projesi
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Rölöve Çizimi

Restorasyon Projesi

Rölöve – Süleymaniye Caddesi Görünüşü

Restorasyon – Süleymaniye Caddesi Görünüşü
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Restorasyon Sonrası Fotoğraflar

Restorasyon Sonrası Fotoğraflar

Restorasyon Sonrası Fotoğraflar
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Restorasyon 
Öncesi ve 
Sonrası

Restorasyon 
Öncesi ve 
Sonrası

Restorasyon 
Öncesi ve 
Sonrası

Restorasyon 
Sonrası 
Fotoğrafları
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GAZİ ATİK ALİ PAŞA MEDRESESİ 2014-2015 YILLARI 
RESTORASYON UYGULAMALARI*

Gazi Atik Ali Paşa Medresesi, İstanbul, Fatih ilçesi, Çemberlitaş semti 
Yeniçeriler Caddesi üzerinde yer almaktadır. Aynı isimle anılan külliyenin, 
günümüze ulaşan yapılarından biridir. Külliyenin banisi sadrazamlık 
makamında bulunmuş olan Atik Ali Paşa’dır. Vakfiye kayıtlarına göre yapım yılı 
1498’dir. Ancak 1880’lerde Divan Yolu’nun genişletme çalışmaları esnasında 
değişiklikler yapılmıştır. Bu sebeple yapı bünyesinde iki dönemin de yapım 
özelliklerini barındırmaktadır. 1970’li yıllarda bir kültür vakfına kiraya verilen 
medrese, bu dönemde de kapsamlı sayılabilecek bir onarım geçirmiştir. 

2014 yılında başlayan ve devam etmekte olan restorasyon çalışmaları; niteliksiz 
eklerden ve yapı malzemelerinden arındırılması, sağlamlaştırma çalışmaları, 
eksik/değiştirilmiş yapı elemanlarının özgün detayına göre yeniden yapılması, 
hela yapısının rekonstrüksiyonu, ek yapının inşası ve çevre düzenleme işlerini 
kapsamaktır. Bu çalışmada, bahsedilen uygulamalar anlatılacaktır.

RESTORATION IMPLEMENTATIONS OF GAZİ ATİK ALİ PAŞA 
MADRASAH IN 2014-2015

Gazi Atik Ali Paşa Madrasah is located in Yeniçeriler Street around 
Çemberlitaş neighborhood, Fatih, İstanbul. It is one of the remaining buildings 
of the complex that has the same name. According to records, madrasah’s 
construction date is 1498. Furthermore, in 1880’s it’s been modified while 
Divan Road had been widened. Hence the building contains two separate 
ages’ structural features. In 1970’s madrasah was rented by a foundation, and 
undergone extensive repair during that time. 
Restoration works that has started in 2014 and still continued today, 
contains; clarifying later additions and unqualified materials, consolidations, 
reconstruction of the original toilet building, construction of the additional 
building and landscape works. In this study, these interventions will be 
presented. 

Anahtar Sözcükler: Gazi Atik Ali Paşa Medresesi, Restorasyon 

Keywords: Gazi Atik Ali Paşa Madrasah, Restoration

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Merve Eda Özdemir Uzun1

1 Mimar Merve Eda Özdemir Uzun, Proje Şantiye Şefi, e-posta: merveeda@yandex.com 
* İşveren: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür 
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   1. GİRİŞ
Gazi Atik Ali Paşa Medresesi, İs-
tanbul ili, Fatih ilçesi, Emin Sinan 
Mahallesi, 244 Ada 23 numaralı 
parselde konumlanmaktadır. Divan 
Yolu’nun devamı olan Yeniçeriler 
Caddesi üzerinde yer alan yapının 
yakın çevresinde Gazi Atik Ali Paşa 
Cami, Çemberlitaş, Sinan Paşa 
Medresesi, Köprülü Medresesi, 
Çemberlitaş Hamamı gibi yapılar bu-
lunmaktadır (Şekil 1). Gazi Atik Ali 
Paşa Medresesi aynı isimle anılan 
külliyenin bir parçasıdır. Külliye, 
fetih sonrası imar hareketlerinin 
bir parçası olarak, 15.yy sonların-
da, Bizans döneminin Konstantin 
Forum’unun olduğu alana inşa 
edilmiştir. Külliyenin banisi, sadra-
zamlık görevinde de bulunmuş olan 
Bosnalı Atik Ali Paşa’dır. Kitabesi 
bulunmayan külliyenin, 1509 tarihli 
bir vakfiyesi bulunmaktadır. Vakfiye 
kayıtlarına göre külliye cami, med-
rese, imaret, hankâh ve kervansaray-
dan oluşmaktaydı (Şekil 2). Ancak 
günümüze yalnızca cami ve medrese 
yapıları ulaşmıştır. Vakfiyeye göre 
yapım tarihi 1498 olan medrese, re-
vaklı bir avlu çevresinde U biçiminde 
sıralanan, kubbeli 16 hücreden ve 
simetri aksında bir dershane hacmin-
den oluşmaktaydı. 1880’li yıllarda 
ise Divan Yolu’ndaki Tramvay hattı 
çalışmaları sırasında yapıda önemli 
değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 
Ön revak sırası ile iki koldan ikişer 
hücresi yıkılarak geriye çekilmiştir 
(Şekil 3). Yıkılan hücrelerin yerine 
iki kolda da üst kata 4 adet tonozlu 
hücre ve revak eklenmiştir. Bu mü-

dahale ile birlikte yapıda hem 15.yy 
hem de19.yy mimari üslüp ve yapım 
teknikleri bulunmaktadır.

2. RESTORASYON ÖNCESİ 
YAPININ DURUMU VE 
RESTORASYON PROJESİ
Yapının, 1970’lere kadar çeşitli 
işlevlerle kullanıldığı bilinmektedir. 
1980’lerden itibaren ise özel bir vakıf 
tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde de bu kurum tarafından 
kullanılmaktadır. Vakfın buraya yer-
leşmesinden önce, yapının kapsamlı 
bir bir onarım geçirdiği bilinmektedir 
Bu dönemde ve sonrasında yapıya 
birçok müdahalede bulunulmuştur. 
Yapının iç ve dış kısımlarında zemin 
kotu yükseltilmiş, doğu ve kuzey kı-
sımlarına ek hacimler yapılmıştır. İç 
mekânlarda bütün zemin kaplamaları 
değiştirilmiş, çimento bağlayıcılı sıva 
ve boya ile kaplanmıştır. Örtü siste-
minde ise bacalar kaldırılmış ve tekrar 
kurşun kaplanmıştır. Taş alemlerin 
bir kısmı da kaldırılmıştır. Taş ve 
tuğla elemanlarda kısmi çatlaklar ve 
kırıklar ile uygunsuz derz ve boya 
yapımı mevcuttur. Yapının genelinde 
yer yer rutubet izleri ve lekelenmeler 
gözlenmektedir (Şekil 4, 5, 6, 7). Art-
lite Mimarlık tarafından hazırlanan 
restorasyon projesi, 2. dönem restitüs-
yon projesini baz alan müdahaleleri ve 
kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir takım önerileri içermektedir (Şekil 
8). Öncelikle yapıdaki tüm niteliksiz 
ve uygun olamayan yapı elemanları, 
kaplamalar, sıvalar vb. kaldırılarak 
yerine özgün detayına uygun olanları 
yapılacaktır. Eksik, yerinde olmayan 
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Şekil 1. Medresenin konumu ve yakın çevresi

Şekil 2. Atik Ali Paşa Külliyesi, 1. Dönem (Müller-Wiener, Bildlexikon, Alman Arkeoloji
Enstitüsü)
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Şekil 3. 20. yy.
Alman Mavileri 
ve Pervititch 
Haritaları

Şekil 4. 
1970’lerde 
ön cephe

Şekil 5. 
Rölöve
vaziyet 
planı
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Şekil 6. Ön cephe, avlu ve yan cephe 2014

Şekil 8. Restorasyon projesi vaziyet planı

Şekil 7. İç mekânlar, 2014

elemanlar (taş alemler, bacalar vb.) 
yeniden üretilecektir. Yapının çevre-
sindeki muhdes binalar kaldırılacak, 
bahçenin kuzey kısmına bir kantin 

yapısı yapılacaktır. Yapının batı kıs-
mında yer alan muhdes tuvalet yapısı 
kaldırılarak yerine özgün tuvalet hac-
minin rekonstrüksiyonu yapılacaktır.



52 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

3. UYGULAMALAR
Gazi Atik Ali Paşa Medresesi’nin 
projeleri 4 numaralı Koruma Kuru-
lu tarafından (10.04.2013-1442) 
onaylanmış ve 15.04.2014 tarihinde 
İstanbul Valiliği YİKOB tarafından 
uygulama ihalesi yapılmıştır. Resto-
rasyon çalışmaları 2014 yılı Nisan 
ayında başlamış ve günümüzde de de-
vam etmektedir. Bu çalışmalar temel 
olarak, niteliksiz eklerden arındırma 
ve raspa işlemleri, sağlamlaştırma 
çalışmaları, özgün detayına uygun 
yeniden yapım işleri, ek binanın ya-
pımı ile tuvalet hacminin rekonstrük-
siyonunu ve çevre düzenleme işlerini 
kapsamaktadır. Aşağıda medrese 
yapısında gerçekleştirilen uygulama-
lar anlatılacaktır.

3.1. Eklerden Arındırma,   
Raspa Ve Analizler
Yapı, kullanıcı tarafından boşaltıldık-
tan sonra teslim alınan halinin fotoğ-
raflaması yapılarak, niteliksiz eklerden 
arındırılmıştır. Bu kapsamda mutfak 
ve yemekhane bölümleri yıkılmış, iç 
mekânlardaki bölücü duvarlar sökül-
müştür. Ayrıca özgün olduğu tespit 
edilen demir kapı ve pencere kepenk-
leri, taş alemler ile bakır alem belge-
lemeleri ve onarımları yapılmak üzere 
kaldırılmıştır.

Daha sonra araştırma raspasına 
başlanmış ve malzeme analizi yaptırıl-
mıştır. Araştırma raspası, her mahal-
de çeşitli noktalarda (pencere, kapı 
kenarları, kubbe etek ve göbek kısım-
larında vb.) her bir katman için 10x10 
cm’lik birimler halinde yapılmıştır 
(Şekil 9). İBB KUDEB Restorasyon ve 
Konservasyon Laboratuvarı tarafından 

ahşap, taş, kir, sıva, harç örnekleri 
alınarak malzeme analizleri yapılmıştır 
ve Restorasyon-Konservasyon Raporu 
hazırlanmıştır.
Bu çalışmalar sonucunda:

 Zemin kat kubbe ve pandantif-
leri ile 1. kat tonozlarında nitelikli 
horasan harç,

 102 ve 103 mahallerinin du-
var-tonoz birleşim noktalarında kısmi 
filetolar, Z10 mahalinin kubbesinde 
ise Barok üslupta siyah-gri renkte 
kalemişi tespit edilmiştir. 

 Yapının bütün iç mekân yüzey-
lerinde çimento bağlayıcılı sıvalar 
tespit edilmiştir. Ayrıca cephelerde 
de çimento bağlayıcılı harçlar kulla-
nılarak yapılmış derz ve imitasyonlar 
belirlenmiştir. 

Bu tespitler ışığında yapının bü-
tün çimento bağlayıcılı imalatlardan 
arındırılmasına karar verilmiştir. Sıva 
raspası sonunda yapılacak müdahale-
lere ışık tutması için; malzeme, yapım 
tekniği ve hasar bilgilerinin yer aldığı 
analitik rölövesi hazırlanmıştır. 

3.2. Sağlamlaştırma Çalışmaları
Raspa işlemi bittikten sonra öncelikli 
olarak sağlamlaştırma çalışmalarına 
başlanmıştır. Sağlamlaştırma çalış-
maları zemin kattaki ahşap hatılları, 
zemin kat revağındaki gergi demirle-
rini, birinci kat ahşap kirişlerini ve 
özgün sıvaları kapsamaktadır. 
Raspa sonrası bir kısmı ortaya çıkan 
hatıl sisteminin detaylı olarak ince-
lenmesi için kısmi açmalar yapılmış-
tır. Yapılan hasar analizi sonrasında, 
hatılların yer yer çürüyerek yok ol-
duğu ve dayanımını kaybettiği tespit 
edilmiştir. Bu kısımlarda hatıl ya-
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Şekil 9. Araştırma raspaları

Şekil 10. Hatıl yataklarının görünümü

Şekil 12. Yeni hatılların görünümü

Şekil 11. Yeni hatılların görünümü

Şekil 13. Revak gergi demirlerinin onarımı
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takları temizlenerek, meşe ağacından 
yeni hatıllar yerleştirilmiş, bağlantıları 
paslanmaz çelik plakalar ile yapılmış-
tır. Sağlam olan ahşapların bakım ve 
onarımı yapılmıştır (Şekil 10, 11, 12).

Revakta bulunan gergi demirleri-
nin duvar içinde kalan kısımlarında 
korozyon uğradığı ve içinde bulunduğu 
örgüye de zarar verdiği tespit edilmiş-
tir. Gergi demirlerinin duvar içindeki 
kısımlarına lokal açmalar yapılmış, te-
mizlenip antipas sürülmüştür. Kemer 
üzengi seviyesinde yer alan gergilerde 
ise kemerler askıya alınarak kârgir 
örgüde çürütme yapılmış, gergilerin 
bakımı yapıldıktan sonra kârgir örgü 
bütünlenmiştir (Şekil 13, 14).

Yapının birinci katında bulunan 
ahşap kirişlemelerin hasarlı olanları 
takviye ve değişim yöntemleriyle ona-
rımları yapılmıştır. 

Yapıda son olarak, hatıl yatakları-
nın ve çatlakların doldurulması için 
enjeksiyon yapılmıştır.

Raspa sonrası tespit edilen nitelikli 
sıvaların mikro enjeksiyon yöntemi ile 
sağlamlaştırmaları yapılarak korunma-
sına karar verilmiştir (Şekil 15).

3.3. Örtü Sistemi Uygulamaları
Örtü sisteminde ilk olarak kurşun 
kaplamalar sökülmüş, toprak sıva ile 
yer yer görülen çimento bağlayıcılı sıva-
nın raspası yapılmıştır. Yapılan raspa 
sonunda ana kubbenin beton olduğu 
tespit edilmiş, bu şekilde korunma ka-
rarı alınmıştır. Raspa sonrası ilk olarak 
taş silmelerin onarımına başlanmıştır. 
Silmelerin onarımı için hasar düzeyine 
göre müdahale kararları alınmıştır. 
Dayanımını kaybetmiş ya da beton ile 
değiştirilmiş silmeler kaldırılarak küfe-
ki taşı ile yenilenmiştir. Yüzey kaybına 
uğrayan kısımlarında ise plastik onarım 
yapılmıştır. Dershane kubbesinin sil-
melerinde açığa çıkan kenetlerin bakımı 
yapılmış, eksik kenetler yeniden imal 
edilerek yerine konulmuştur. Diğer 
kısımlarda kenet tespit edilmediği için 
kenet uygulanmamıştır. Bütün silme-
lerde çimento bağlayıcılı derz harcı te-
mizlenerek uygun malzeme ile yeniden 
derzleme yapılmıştır. Silme onarımları 
yapıldıktan sonra ahşap hatılları çakıla-
rak, horasan ve toprak sıvaları yapılan 
örtü sistemi son olarak da 2 mm kalın-
lığında kurşun ile kaplanmıştır. 

Şekil 14. Revak gergi demirlerinin onarımı Şekil 15. Nitelikli sıvaların mikro
enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırılması
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Şekil 16. Örtü sistemi uygulama basamakları

Şekil 17. Örtü sistemi onarım öncesi Şekil 18. Örtü sistemi onarım sonrası
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3.4. Cephe Onarımları
Ön cephede son onarımda yapılan 
çimento bağlayıcılı derz ve kaplamalar 
raspalanarak ortaya çıkan durumun 
analizi yapılmıştır. Analize göre cep-
henin küfeki, od taşı ve az miktarda 
mermerden oluştuğu ve son onarımda 
özellikle od taşlarının plastik onarım 
ve taş değişimi ile kaplandığı anlaşıl-
mıştır (Şekil 19). Cephe taşlarında, 3 
cm’den büyük yüzey kayıpları olan-
larında taş değişimi, 3 cm’den küçük 
yüzey kayıpları olanlarında ise lokal 
olarak plastik onarım uygulanmıştır. 
Uygulamalarda özgünleri ile aynı tür 
taşlar kullanılmıştır (Şekil 20, 21). 
Yine ön cephede yer alan harpuşta 
ve babaların da hasarlı olduğu tespit 

edilmiştir. Her iki babanın da yapı 
taşları, özellikle od taşları, dayanı-
mını kaybetmiş, düşeyde ve yatayda 
kaymalar ortaya çıkmıştır. İkisinin de 
detaylı rölöveleri alınarak sökülmüş, 
dayanımını kaybeden parçaları özgü-
ne uygun malzemesiyle değiştirilerek 
yeniden örülmüştür. Harpuştalar ise 
yerlerinden alınarak yatakları toprak 
ve bitki köklerinden temizlenmiş, 
dayanımını kaybetmiş olanları yenile-
riyle değiştirilerek özgün detayına göre 
yeniden üretilmiştir. Mevcut kenetle-
rin bakımları yapılmış, eksik kenetler 
tamamlanmıştır.

Diğer cephelerde 1 sıra taş-2 sıra 
tuğla almaşık örgü sistemiyle yapılan 
duvarlarda ilk olarak düşük basınçlı 

Şekil 19. Ön cephe malzeme ve hasar analizi

Şekil 20. Ön cephe taş (küfeki)  onarımları
sonrası

Şekil 21. Ön cephe taş onarımları sonrası
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kontrollü kumlama ile yüzey temizliği 
yapılmıştır. Daha sonra alınan karar 
doğrultusunda cephedeki çimento bağ-
layıcılı derzler ile imitasyonlar temiz-
lenmiştir. Duvarlarda, 5 cm’den büyük 
yüzey kayıpları ile dayanımını yitirmiş 
elemanlar çürütülerek taş-tuğla malze-
me değişimi yapılmıştır. Taş eleman-
larda 5 cm’den küçük yüzey kayıplarda 
plastik onarım da yapılmıştır. Ayrıca 
bu cephelerde yer alan Marmara Mer-
meri pencere sövelerinin de bakım-o-
narımları yapılmıştır. Söveler üzerinde 
yer alan çimento bağlayıcılı sıvalar 
ve boya katmanları temizlenmiştir. 
Malzeme ve yüzey kayıpları ile çatlak-
lar bulunan sövelerde sağlamlaştırma 
ve kısmi parça değişimi müdahaleleri 
yapılmıştır (Şekil 22).Şekil 22. Onarım sonrası cepheden bir 

görünüm

Şekil 23. İç mekân sıva, boya imalatları
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3.5. İç Mekân Uygulamaları
İç mekânlarda, raspa ve sağlamlaş-
tırma çalışmaları sonrası sıva uygu-
laması yapılmıştır. KUDEB’in sıva 
terkip önerilerine göre kaba ve ince 
sıva uygulaması yapılarak son kat 
olarak boya yapılmıştır (Şekil 23). 
Zemin katta muhdes kaplamalar 
kaldırılarak restorasyon projesine 
göre yeniden kotlama yapılmıştır. 
Hücrelerde ve revakta,  blokaj ve ho-
rasan harçla hazırlanan şap üzerine 
40 cm’lik şeşhane (altıgen) tuğlaları 
kaplanmıştır. Revakta ayrıca sütun-
lar arasına küfeki bordür yapılmıştır. 
Birinci katta ise odalardaki özgün 
ahşap kaplamalar iyi durumda oldu-
ğu için bakımları yapılarak korun-
muştur. Restorasyon projesine göre 
küfeki taşı kaplama olan revaklarda 
ise çimento bağlayıcılı şapın altın-
dan nitelikli kare tuğlalar (30x30) 
ortaya çıkmıştır. Uygulama kararı bu 
veri ışığında alınmıştır. Sağlam olan 
tuğlalar yerinde korunmuş, hasarlı 
olanlar değiştirilmiştir. Avluda ise 
mevcut beton parke taşları kaldı-
rılmış, projeye göre zemin kotları 
yeniden ayarlanarak, zemin traverten 
taşı ile kaplanmıştır (Şekil 24, 25).

3.6. Bitirme İşleri
Yapının bütün doğramaları projede 
belirtildiği şekilde meşe ağacından 
yeniden imal edilmiştir. Zemin kat 
hücrelerinin tepe pencerelerine ise alçı 
dışlıklar üretilmiştir. Raspa sırasında 
ortaya çıkarılan Z10 mahali kubbesin-
deki kalemişinin ise ilk olarak mikro 
enjeksiyon yöntemiyle sağlamlaştır-
ması yapılmış, sonra alınan karar 
gereği bütünleme ve canlandırma 
işlemleri yapılmıştır (Şekil 26-27).

Dershane mahalinin arka cephesin-
de yer alan sövenin onarımı sırasında 
söve parçasının devşirme malzeme ol-
duğu tespit edilmiştir (Şekil 28). Z13 
mahalinde yapılan döşeme çalışma-
ları sırasında zeminde gömülü halde 
yekpare mermer döşeme taşı ortaya 
çıkarılmıştır. Her iki elemanın yerine 
konmayarak avlu içerinde sergilenme-
sine karar verilmiştir. Zemin kat revak 
kısmında yapılan zemin çalışmaları 
sırasında ise revağın sol kolunda, top-
rak içine gömülü halde sütun gövdesi 
ortaya çıkmıştır (Şekil 29). Gövdenin 
ebatları mevcut sütunlarla benzerlik 
göstermesi nedeniyle 19. yy’da yıkılan 
yapı bölümüne ait olduğu düşünül-
mektedir. Bu eleman ise yerinden çıka-
rılmayarak olduğu halde korunmuştur.

Şekil 24. Zemin kat döşeme planı Şekil 25. Birinci kat döşeme planı
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Şekil 27. Z10 kubbe eteğinde kalemişi 
onarım çalışmaları

Şekil 29. Zemin altında yer alan sütun 
gövdesi

Şekil 28. Ortaya çıkarılan bezemeli mermer 
parçası

Şekil 26. Z10 kubbe göbeği kalemişi 
onarım çalışmaları
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SEYYİD NİZAM CAMİİ VE MÜŞTEMİLATI 
RESTORASYON UYGULAMASI

İstanbul İli, Zeytinburnu ilçesinin, adını camiden alan mahallesinde 
yer alan Seyyid Nizam Camii ve Müştemilatı’nın genel restorasyon 
süreci bu yazının konusunu oluşturmaktadır.2013-2014 Yılları arasında 
gerçekleşen Seyyid Nizam Camii ve Müştemilatı Restorasyonu’nun  
sürecine dair uygulamalar, yoğunlukla cami üzerinden anlatılacaktır. 
Gerçekleştirilen uygulamalar taş duvarlarındaki sağlamlaştırmalar, 
ahşap çatı koruma süreci, kalemişi onarımları, hazire onarımları ve çevre 
düzenleme çalışmaları olmak üzere bir bütün olarak ele alınacaktır.

THE RESTORATION OF SEYYİD NİZAM MOSQUE AND ANNEX

This paper contains the restoration process of Seyyid Nizam 
Mosque and its annex which are situated in Zeytinburnu, İstanbul. The 
practices of this process which took place between 2013-2014, are mostly 
about mosque according the symposium programme. Conservation of 
wooden roof and strengthening on stone walls conservation of hand-drawn 
ornaments, restoration of graveyard area and the improvement of landscape 
will be presented all together.

Anahtar Sözcükler: Restorasyon ve Konservasyon, Türbe Mimarisi, Kârgir Yapı, 
Seyyid Nizam Camii.

Keywords: Restoration, Conservation, Tomb Architecture, Stone Building, Seyyid 
Nizam Mosque    
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   1. YAPININ KONUMU
Seyyid Nizam Camii İstanbul İli, 
Zeytinburnu ilçesinin, adını camiden 
alan mahallesinde, Seyyid Nizam 
Caddesi ve Balıklı Seyyid Nizam Cad-
desi’nin kesişiminde bir köşe parselde 

yer almaktadır. Günümüzde yapının 
kuzeybatı sınır parseline Yeni Sey-
yid Nizam Camii adı ile daha büyük 
ölçekte bir cami bulunmaktadır. Yapı 
topluluğunun güneydoğu parseli ise 
yollarla çevrelenmiştir (Şekil 1, 2).
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1  Tanman, B., 1994,“Seyyid Nizam Tekkesi”, İstanbul Ansiklopedisi, c. 6, s. 554, İstanbul.

Seyyid Nizam Camii, aynı zaman-
da caminin müştemilatı olan ahşap 
yapı ile aynı avluyu paylaşmaktadır. 
Bugün yoğun bir yapılaşmanın oldu-
ğu bölgede, cami yapısı günümüze 
kadar gelebilmiştir, ancak müştemilat 
binası restorasyon öncesinde mevcut 
değildi.  Cami yapısı  zaman içinde 
birçok müdahale görmüştür.        

2. YAPININ TARİHÇESİ 
Yapı topluluğunun Yavuz Sultan Se-
lim Dönemi’nde (1512-1520) tekke 
olarak kurulduğu düşünülmektedir. 
Ancak bu dönem inşa edilen yapı-
lar günümüze gelememiştir. Bugün 
mevcut olan yapının 1872 yılında 
Harem-i Hümayun Başkatibesi 
Rayetkeşan Kalfa’nın kızı Ebrunigar 
Kalfa tarafından yeniden eski temel-
ler üzerine inşa ettirildiği tahmin 
edilmektedir. 

Çeşitli kaynaklardan 1889 yılında 
yapıya su bağlandığı, 1974 yılında avlu 
duvarları yaptırıldığı, 1980 yılında ise 
avluya bir şadırvan eklendiği bilinmek-
tedir (Tanman, 1994a).1

Yapı topluluğunun bulabildiğimiz 
en eski belgesi Süheyl Ünver tarafın-
dan yapılan bir resimdir. Yapıların 
1800’lerin ortalarındaki durumunu 

göstermektedir. Bu resimde günü-
müzde yok olmuş caminin ahşap 
müştemilat yapısı açıkca görülmek-
tedir. Aynı zamanda yapının bahçe 
duvarı ve günümüzde yol cephesinde 
kalıp yok olmuş dua merdivenleri de 
resmedilmiştir (Şekil 3). 

Ayrıca yapının ilk bilinen planını 
Baha Tanman 1981 yılında hazır-
lamıştır. Plan  incelendiğinde günü-
müzde yapıya birçok betonarme ek 
ile müdahale edildiği ve yapının ana 
mekânının bozulduğu görülmektedir. 
Bir başka kaynak ise 1970’ler Faik Ak-
çay tarafından çekilen bir fotoğraftır. 
Bu fotoğrafta yapının mihrap cephesin-
de bulunan kemerli ahşap pencereleri 
seçilebilmektedir (Şekil 4, 5).

3. RESTORASYON SÜRECİ 
İlk olarak 14.06.2012 tarihinde, 
708 sayılı karar ile cami rölövesi, 
restitüsyon ve restorasyon projele-
ri ile müştemilat rekontsrüksiyon 
projesi onaylanmıştır. Devamında 
Zeytinburnu Belediyesi tarafından 
ihale edilerek, 13.02.2013 tarihinde 
sözleşmesi yapılmış ve 19.02.2013 
tarihinde yer teslimi yapılarak 
Yılmaz Yapı Taah. Tic. Ltd. Şti. 
tarafından işe başlanmıştır.

Şekil 1. 1966 yılı hava fotoğrafı (İBB Arşivi) Şekil 2. Necip Bey Haritası
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Restorasyon sürecinde aşağıdaki 
maddeler sırası ile izlenmiştir:

 Muhdes eklerden ayıklama
 Üst örtü çalışmaları
 Beden duvarları onarımları
 İç mekân onarımları
 Müştemilat binası rekonstrük-

süyonu 
Çevre düzenleme çalışmaları 
Yapı restorasyon öncesinde muh-

des bir betonarme ek kısıma sahipti. 
Bu kısım yapının kuzeybatı duvarına 
bitişik olarak inşa edilmişti ve cami 
içerisinden bazı pencerelerin kapıya 

çevrilmesi ile yeni inşa edilen kısma 
geçilebiliyordu. Bu bölüm tamamen 
niteliksiz olup, zaman içerisinde 
çeşitli kursların verildiği bir bölüm 
olarak kullanılmıştır. Ayrıca yine 
caminin girişine betonarme, kubbeli 
bir giriş hacmi yapılmıştır. Meydana 
gelen L plan şemalı yapının merke-
zinde de yine niteliksiz bir şadırvan 
mevcuttur (Şekil 6). 

Aynı zamanda yok olan müş-
temilat yapısının sınırı da vaziyet 
planın da görülebilmektedir (Şekil 
7). Müştemilat binası bölgenin yapı 

Şekil 4. 1970’lerde Faik Akçay tarafından 
çekilen fotoğraf

Şekil 5. Baha Tanman çizimi, 1981

Şekil 3. 
Yapıların 
1800’lerin 
ortalarındaki 
durumunu 
gösteren, 
Süheyl Ünver 
tarafından 
çizilen resim.
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yoğunluğunun artmasıyla beraber, 
gelişen yollar arasında kalmış ve 
yakın zamanda yok olmuştur. Nasıl 
yok olduğu bilinmese de Belediye 
arşivinde yapıya ait eski fotoğraflara 
ulaşılmıştır. Yapı iki katlı, ahşap 
taşıyıcılı sade bir konut yapısıdır. 
Çok fazla müdahale görmüştür (Şekil 
8). Restorasyon süreci başladığında 
yapının çizimleri elde olan belgeler 
ışığında yapılmış ve Koruma Kurulu 
tarafından rekonstrüksiyon projesi 
onaylanmıştır.

İlk olarak restorasyon uygulama 
aşamasında plan şemasını oturtabil-
mek ve yapı topluluğunu çevresiyle 
beraber bir bütün olarak ele alabil-

mek için muhdes kısımların nitelikli 
yapıdan temizlenmesi gerekmektedir. 
Bu kısımlar temizlendikten sonra ana 
yapı olan cami 15 metreye 12 metre 
bir dikdörtgen olarak karşımıza çık-
maktadır (Şekil 9).

Caminin taban alanı yaklaşık 
olarak 180m2 dir. Girişi kuzeydoğu 
duvarından olan yapının içinde 4 adet 
sanduka yer alır. Bu sandukalardan 
en büyüğü, camiye adını veren Seyyid 
Nizam Efendi’ye aittir. Seyyid Nizam 
Efendi’ye ait olan sandukanın üzerin-
de nitelikli kalemişlerinin de bulun-
duğu bir kubbe yer alır. Mekânın 
diğer kısımlarında ise düz çıtalı ahşap 
tavan kaplaması vardır.

Şekil 6. 
Restorasyon 
öncesi yapı 
topluluğunun 
planı

Şekil 7. Yapı topluluğunun vaziyet planı 
(Restorasyon) 

Şekil 8. Müştemilat binası yıkılmadan 
önceki görünümü
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Yapı günümüzde vakit namazları kı-
lınmayan, türbeye dönüşmüş bir cami-
dir. Giriş kapısının aksında küçük tek 
kollu bir merdivenle kadınlar mahfiline 
çıkılmaktadır. İçerdeki ahşap sütunlara 
oturtulan kadınlar mahfili yarım daire 
bir çıkmaya sahiptir (Şekil 10, 11).

Yapıdan ayrılan niteliksiz eklerden 
sonra, ana yapının restorasyon süreci 
başlamıştır. Bu süreçte ne şekilde 
hareket edileceği çimento ve boya 
raspaları sonucunda karar verilmiştir. 
Raspalar sonucunda yapı cephelerinin 

ve saçak altlarının çimento bağlayıcılı 
sıvalar ile kaplandığı tespit edilmiştir 
İç mekânda ise niteliksiz çini taklidi 
seramiklerle bütün mekânın kaplan-
dığı görülmüştür (Şekil 12, 13).

Bu tespitlerle beraber tüm çimen-
to bağlayıcılı sıvaların ve niteliksiz 
seramiklerin yapıdan uzaklaştırılması 
kararı alınmış ve uygulamaya başlan-
mıştır. Yer yer sıva kalınlıkları 9-10 
cm’i bulmaktadır ve bu da uygula-
mada yavaş ve hassas bir çalışmayı 
gerektirmiştir (Şekil 14, 15).

Şekil 9. 
Cami planı 
(Rölöve) 

Şekil 10. 
Restorasyon 
öncesi kubbe 

Şekil 11. 
Kadınlar 
mahfili
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Bu aşama ile eş seyirde yapılan 
diğer uygulamalar ise iç mekândaki 
sanduka çevresindeki alimünyum 
panellerin ve pencere alüminyum 
doğramalarının sökümü ile çürüdüğü 
tespit edilen ahşap döşeme kaplama-

larının sökümüdür (Şekil 16, 17).
Yapının restorasyon sürecindeki 

ilk aşama olan muhdes eklerin uzak-
laştırılması işleminden sonra, elde 
edebileceğimiz özgün dokuya ait veri-
lerin incelenmesine sıra gelmiştir. Bu 

Şekil 12. Restorasyon öncesi dış cephe

Şekil 16. İç mekân sıva raspası Şekil 17. Alüminyum panellerin sökümü

Şekil 13. İç mekân niteliksiz seramik kaplamalar

Şekil 14. 
Saçak altı 
sıva raspası

Şekil 15. 
Beden 
duvarlarında 
çimento sıva 
raspası
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aşamada kapsamlı malzeme analizleri 
yapılmıştır. Harç, sıva, boya ve ahşap 
malzemelerden alınan numunelerin 
içerikleri ve durumları yapılan detaylı 
analizler sonucunda tespit edilmiş 
ve sonuçlara göre hareket edilmiştir 
(Şekil 18, 19).

Malzeme raporuna ek olarak bir 
diğer ön çalışma cami statik duru-
munun tespiti olmuştur. Çimento 
bağlayıcılı sıvalar söküldükten sonra 
yapının beden duvarlarının güncel rö-

löveleri hazırlanmıştır (Şekil 20).  İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Feridun Çıllı tarafından detaylı 
incelemeler ve tetkikler sonucunda 
hazırlanan statik rapor doğrultusunda 
uygulama yapılmıştır.

Bu veriler ışığında ilk olarak çatı 
ve beden duvarlarındaki onarımlara 
başlanmıştır. Beden duvarlarındaki 
harç tabakasının bağlayıcılığını büyük 
oranda yitirdiği anlaşıldığından bü-
tün duvarlara iç ve dış yüzeylerinden 

Şekil 18. Malzeme analizi örneği alınırken

Şekil 20. 
Cami sıva 
raspası 
sonrası 
cephe 
rölövesi  

Şekil 19. Analiz için alınan harç numunesi
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enjeksiyon yapılmış ve sağlamtırılmış-
tır (Şekil 21).

Ayrıca yapının önceki kullanımla-
rında kapıya çevrilen pencereler ve du-
var yüzeyinde rastgele açılan yarıkların 
tamamlanmasına gidilmiş, aynı teknik 
ve uygun malzeme ile duvar örgüleri 
tamamlanmıştır (Şekil 22, 23).

Enjeksiyon ve bütünleme işle-
minin ardından kaba ve ince sıva 
uygulamasına başlanmıştır. Ardından 
yüzeylerin bitişi nefaset sıvası ile 
yapılmıştır (Şekil 24, 25).

Ardından çatı karkasındaki ni-
teliğini yitirmiş ahşap elemanların 
söküm kararı alınmıştır. Bu süreç-
te yapının kötü hava şartlarından 
etkilenmemesi için geçici bir koruma 
çatısı yapılmıştır. Bu aşamada ilk 
olarak Seyyid Nizam Efendi San-
dukası üzerindeki ahşap kubbenin 
korunması gerektiğinden kubbe 
çelik halatlar ile koruma çatısı yatay 

kayıtlarına bağlanarak askıya alın-
mıştır (Şekil 26, 27).

Kubbenin ahşap karkas sisteminde 
bozulmalar olduğu tespit edilmiş-
tir. Bu kısımlara ek özgüne uygun 
malzemeden yatay kayıtlar atılmış ve 
sağlamlaştırılması sağlanmıştır. Aynı 
zamanda böcek ve haşerelere karşı 
emprenye işlemi uygulanmıştır. Aynı 
zamanda mikroenjeksiyon uygulama-
sı ile bağdadi sıva güçlendirilmiştir 
(Şekil 28, 29).

İç yüzeyden ise kalemişi raspası 
yapılmış, alttan çıkan dönemine göre 
özgün kalemişi onarımları ve tamam-
lamaları yapılmıştır. Mevcut çatının 
söküm işleminden sonra yeniden çatı 
karkas sistemi oluşturulurken beden 
duvarları üzerine ahşap bir hatıl 
sistemi tasarlanmış ve ahşap hatıllar 
çelik elemanlarla birbirine bağlanmış-
tır. Bu sistem hem beden duvarlarını 
birbirine bağlamış, hem de yeni çatı 

Şekil 21. 
Beden 
duvarlarına 
enjeksiyon 
yapımı
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Şekil 22. Beden duvarları eksik bölümlerin 
bütünlenmesi

Şekil 24. İç mekân kaba sıva yapılması

Şekil 26. Koruma çatısı kurulması

Şekil 28. Mikroenjeksiyon uygulaması

Şekil 25. Dış mekân nefaset sıva yapılması

Şekil 27. Kubbenin askıya alınması

Şekil 29. Kubbenin dış karkasının emprenye 
yapılması

Şekil 23. Beden duvarları eksik bölümlerin 
bütünlenmesi
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yükünü taşıyabilecek sağlam bir ze-
min hazırlamıştır (Şekil 30, 31).

Bu işlemin ardından çatı karkas sis-
temi yeniden yapılmış ve özgün kubbe 
yeni çatı sistemine bağlanmıştır. Çatı 
karkası bittikten sonra dış yüzeyden 
yalıtımı ve kiremit kaplaması yapıl-
mış, iç mekândan ise tavan kaplaması 
ve çıtaları çakılmış, böylece uygulama 
sonlandırılmıştır (Şekil 32, 33).

Yapının sökülen alimünyum doğra-
malarının yerine restorasyon projesinde 
çizilen detaylara uygun ahşap pencere 
ve kapı doğramaları imal edilmiştir. 

Üzerlerine gomalak cila yapılmış ve 
yerlerine takılmıştır (Şekil 34, 35).

Cami restorasyonu tamamlandık-
tan sonra çevre düzenleme işlemleri 
yapılmış ve müştemilat binasının da 
rekonstrüksiyon projesine uygun olarak 
yeniden inşa edilmiştir (Şekil 36, 37).

Çevre düzenleme işlemleri sırasın-
da iki yapı arasında yer alan hazirele-
rin temizlikleri ve mermer onarımları 
yapılmıştır. Avlu döşeme kaplamaları, 
merdivenleri ve avlu duvarının yapıl-
ması ile çevre düzenleme çalışmaları 
tamamlanmıştır (Şekil 38, 39).

Şekil 30. Beden duvarları üstü ahşap 
hatıl sistemi

Şekil 32. Çatı kiremit kaplaması yapımı Şekil 33. İç mekân tavan kaplaması yapımı

Şekil 31. Kubbenin yeni çatı sistemine 
oturtulması



70 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

Şekil 36. Avlu döşeme kaplaması yapımı

Şekil 38. Restorasyon sonrası cami 
cephelerinin görünümü

Şekil 37. Avlu merdivenleri yapımı

Şekil 39. Restorasyon sonrası cami iç 
mekân görünümü

Şekil 34. Gomalak cila yapımı Şekil 35. Restorasyon sonrası 
ahşap doğramalar
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KENT İÇİNDEKİ TERK EDİLMİŞ YAPILARIN 
KORUNMASI ve YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ ÜZERİNE 
BİR ÇALIŞMA: KURTULUŞ RUM İLKOKULU ÖRNEĞİ

Kurtuluş Rum İlkokulu, İstanbul ili Beyoğlu ilçesi, Hacıahmet 
mahallesinde Safa Meydanı ve Ateş Böceği Sokağı kesişiminde 
konumlanmaktadır. 

Kurtuluş (Tatavla) semti, 16. yy’daki kuruluşundan itibaren Rum 
yerleşimi olmuştur. 19. yy’daki sosyolojik gelişmeler semtin gelişiminde 
önemli rol oynamıştır. Artan nüfusa bağlı olarak yoğun bir yapılaşma 
dönemi başlamıştır. Geç 19. yy’da günümüzdeki adı Kurtuluş Rum 
İlkokulu olan Tatavla Mektebi, artan eğitim ihtiyacını karşılamak için 
inşa edilmiştir. Okul binası büyük Kurtuluş yangını gibi felaketler 
geçirmiş ve azınlıkların bölgeden göçü gibi sosyal olaylara tanıklık 
etmiştir. 2003 yılından beri yapı kent içerisinde terk edilmiş bir kültür 
mirasıdır. 

Bu çalışmada alanın gelişimi de göz önünde bulundurularak, okul 
yapısının tarihsel araştırması yapılmıştır. Bu çalışmada iyi tanınmayan 
ve sürdürülebilir bir kullanımı olmayan terk edilmiş yapılara dikkat 
çekebilmek için bu tür yapıların genel koruma problemleri belirlenmiştir. 
Çalışmada yapının kimliğini kaybetmeden verilebilecek yeni işlev ve 
yeniden kullanım önerileri geliştirilmiştir. 

CONSERVATION AND REUSE OF ABANDONED BUILDINGS   
IN URBAN AREA: CASE STUDY OF KURTULUŞ GREEK  
PRIMARY SCHOOL

Kurtuluş Greek Primary School is located in İstanbul, 
Beyoğlu, Hacıahmet neighborhood at the intersection of Safa Meydanı and 
Ateş Böceği Streets. 

Kurtuluş (Tatavla) has been a Greek quarter from the beginning of its 
first settlement in the 16th century. Sociological developments throughout 
the 19th century has played an important role in the development of this 
district. An intense construction period has begun due to the increasing 
population. In the late 19th century, ‘Tatavla Central School’ now called 

Anahtar Sözcükler: Yeniden Kullanım, Terkedilmiş Yapılar, Kurtuluş Rum İlkokulu.
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   1. GİRİŞ
Bu çalışmada İstanbul ili, Kurtuluş 
semtinde yer alan ‘Kurtuluş Rum 
İlkokulu’ tanıtılmaktadır. Bu okul 19. 
Yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olup, 
Rum nüfus yoğunluğu fazla olan Kur-
tuluş semti için önemli bir yapıdır. 
İnşa edildiği 1887 tarihinden itibaren 
işlevini korumuş olan yapı, dönemi-
nin özgün niteliklerini barındıran bir 
sivil mimarlık örneğidir. Bu sebepler 
dikkate alındığında, bu kültür varlığı-
nın belgelenmesi ve yeniden kullanı-
mına yönelik fikirler geliştirmesi için 
İstanbul Teknik Üniversitesi Restoras-
yon Programı’nda Yüksek Lisans Tezi 
olarak çalışılmıştır.

2. KURTULUŞ (TATAVLA) SEMTİ  
Kurtuluş semti günümüzde Beyoğlu 
ve Şişli ilçeleri sınırları içinde yer 
almaktadır. Semt kuzeyde Feriköy’e 
uzanır, güney ve batıda Dolapdere 
Caddesi ile çevrelenir, doğuda ise 
Feriköy Mezarlığı semtin sınırlarını 
oluşturur (Abacı, 1994). Aya Dimitri 
Kilisesi ve çevresi semtin ilk yerleşim 
yeri olarak bilinmektedir. Geçmişte 

‘Tatavla’ olarak adlandırılan bölge 
kilisenin bulunduğu tepe ve etekleri-
ne yayılmış olan alandır. İlk yerleşi-
min, 16. yy’da bir Rum semti olarak 
başladığı bölge, 17. yy’dan itibaren 
‘Tatavla’ olarak adlandırılmıştır. 
Tatavla kelimesinin kökeni Rum-
ca ‘stavli’, Türkçe ‘tavla’ yani ‘ahır’ 
kelimesinden gelmektedir. Bölgede 
saraya ait atlar için yapılmış ahırlar 
olduğu bilinmektedir (Türker, 1998). 
18. ve 19. yüzyıllarda semtte Rum 
nüfusu gitgide artmıştır. Özellikle 
19. yy’daki modernleşme ve batılılaş-
ma sürecinde, azınlık nüfusları elde 
ettikleri haklarla çoğunluk sağladık-
ları bölgelerde daha kalıcı yatırımlara 
yönelmişlerdir. Bunların başlıcaları 
eğitim için yaptırdıkları okullar ol-
muştur. 20. yy’ın başında kilise, okul, 
lokal ve spor kulübü gibi yapılarıyla 
Tatavla artık önemli bir merkez ha-
line gelmiştir (Şekil 1). Aya Dimitri 
Kilisesi’nin yanındaki meydanda, 
içlerinde Tatavla Karnavalı’nın da 
olduğu pek çok etkinlik yapılmıştır. 
1929 yılında bölgede çıkan bir yangın 
pek çok yapının tamamen yok olma-

‘Kurtuluş Greek Primary School’ was built to meet the growing educational 
needs. The school building has survived physical events like the big fire in 
Kurtuluş and witnessed social events like the immigration of minorities 
from the region. Since 2003, the building is an abandoned cultural 
heritage in the middle of the city. In this study; a historical research on 
the school building was made considering the development of the district. 
In order to draw attention to abandoned buildings which are not very well 
known and do not have a sustainable use, general conservation problems 
of these kind of buildings are determined in the case study. Proposals have 
been developed for reuse and new functions without losing the identity of 
the building.

Keywords: Reuse, Abandoned Buildings, Kurtuluş Greek Primary School.
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sına ya da zarar görmesine yol açmış-
tır. Bu yangından sonra semtin ismi 
‘Kurtuluş’ olarak değiştirilmiştir.

Bu çalışma bir Rum okulu ile ilgili 
olduğu için bölgede günümüze kadar 
fiziki olarak varlığını sürdüren Rum 
okulları araştırılmış, 2 okul tespit 
edilmiştir (Şekil 2). En eski tarihlisi 
19.yy sonlarına doğru inşa edilmiş 
olan Dolapdere’deki Evangelistre 
Kilisesi karşısında yer alan Yenişehir 
Rum Okulu’dur. Bu okulun 1980 
yılında eğitim-öğretime son verdiği 
bilinmektedir. Diğer okul ise Feriköy 
Rum İlkokulu’dur. 20. yy’ın başla-
rında inşa edildiği düşünülmektedir. 
1953 yılında bu eski yapı yıkılıp yeri-
ne betonarme bir bina inşa edilmiş ve 
2003 yılına kadar eğitim-öğretime de-
vam etmiştir. 2009 yılında 11. İstan-
bul Bienali kapsamında sergi mekânı 
olarak kullanılan yapı, 2014 yılında 
kat eklemeleri ve çeşitli müdahalelerle 
İtalyan Koleji olarak hizmete açılmış-
tır. Kurtuluş Rum İlkokulu ise bu 
okulların yanında özgün özelliklerini 
daha çok barındıran bir yapı olarak 
günümüze ulaşmıştır.

3. KURTULUŞ RUM İLKOKULU   
Kurtuluş Rum İlkokulu yapısı geç-
mişte semtin merkezi olarak nite-
lendirilen Aya Dimitri Kilisesi’nin 
yanında yer almaktadır (Şekil 3). 
Yapının giriş kapısı üzerinde yer alan 
mermerde de yazdığı gibi inşası 1886 
yılında başlamıştır. İlk ismi Tatavla 
Erkek Mektebi olup, 1887 yılın-
da açıldığı bilinmektedir. Yapının 
inşasına katkıda bulunan kişilerin 
de yazılı olduğu bir kitabe yapının 
girişinde yer almaktadır. Yapının 
kuzeyinde bugün var olmayan, 1859 
yılında inşa edilmiş bir Rum kız oku-
lu da bulunmaktaydı (Şekil 4). 1929 
yılında çıkan yangında kız okulunun 
büyük oranda zarar gördüğü, 1954 
tarihli hava fotoğrafında hâlâ harap 
bir şekilde yerinde olduğu fakat, 
1966 fotoğrafında yerine yeni yapıla-
rın inşa edildiği görülmektedir (Şekil 
5). Yangından sonraki dönemde erkek 
okulunun artık karma okul olarak 
kullanıldığını söyleyebiliriz.

Günümüzde adı Özel Kurtuluş 
Rum İlköğretim Okulu olan okul, 
Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi 

Şekil 1. 20. yy’ın başları Tatavla’dan bir 
görünüş (Aya Dimitri Kilisesi Arşivi)

Şekil 2. Günümüzde var olan 
Rum okullarının konumları
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Şekil 3. 
Vaziyet 
Planı

Şekil 4. 
Erkek Okulu 
(1 numara) 
ve Kız Okulu 
(2 numara), 
20.yy’ın 
başları 
(Aya Dimitri 

Kilisesi Arşivi)

Şekil 5. 
1954 ve 1966 
yılı hava 
fotoğrafları 
(Harita Genel 

Komutanlığı 

Arşivi)



75KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

sınırları içinde, Safa Meydanı Sokağı 
ve Ateş Böceği Sokağı’nın kesişimin-
de yer alır. Dolapdere-Piyalepaşa 
Bulvarı ve Çevresi Uygulama İmar 
Planı alanına dahil olan okula ait 
parsel II. Grup kültür varlığı, sivil 
mimari örneği olarak tescillidir. 
Günümüzde çevresinde hâlâ var olan 
önemli yapılar ise Aya Dimitri Ki-
lisesi ve Kurtuluş Spor Kulübü’dür. 
Okul, zemin üzeri 2 kat olacak 
şekilde kârgir bir yapıdır, döşemeleri 
ise ahşaptır (Şekil 6). Kuzeybatı cep-
hesine bitişik betonarme ek yapılar 
bulundurmaktadır.

Zemin katta; üst katlara çıkan ah-
şap merdivenin de bulunduğu bir giriş 
holü, çok amaçlı salon, bir adet sınıf, 
tuvalet ve devamındaki ek kısımlarda 
bir adet sınıf, mutfak, yemek odası ve 
depo olarak kullanılan mekânlar yer 
almaktadır. Birinci katta; müdür yar-
dımcısı odası, laboratuvar, arşiv odası 
ve özgün kısımda yer alan 2 adet sınıf 
bulunmaktadır (Şekil 7). Birinci ka-

tın devamında tuvalet, betonarme ek 
kısımda ise 2 adet sınıf ve bir küçük 
oda yer almaktadır. İkinci katta ise; 
öğretmenler odası, müdür odası ve 3 
adet sınıf bulunmaktadır (Şekil 8). 
Bu kat için yapının özgün kalmış 
kısmı diyebiliriz.

Yapıdaki en dikkat çekici bozul-
malar yapısal müdahalelerdir. Söz 
konusu bozulmalar yapının aldığı 
ekler ve eklerin özgün kısımda yarat-
tığı tahribat olarak sayılabilir (Şekil 
9). Örneğin birinci katta yapının ek 
kısmına geçiş sağlanması için açılan 
koridor özgün mekânda bozulmaya 
sebep olmuştur. Yine aynı şekilde bu 
ekler yapının strüktür sisteminde de 
bozulmalara neden olmuştur. Özgün 
kısımla ek kısım arasındaki yapı-
nın düğüm noktası diyebileceğimiz 
bölgede derin çatlaklar yapı boyunca 
devam etmektedir. Bunun dışında 
genel olarak ahşap elemanlarda olmak 
üzere su ve nemden kaynaklı malze-
me bozulmaları görülmektedir.

Şekil 6. 
Safa Meydanı 
Sokağı ve 
Ateş Böceği 
Sokağı 
kesişiminden 
okulun 
görünümü
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4. RESTİTÜSYON ÇALIŞMALARI  
Yapının ilk dönemleri ile ilgili bilgiler 
dönemin piskoposu Hristodulu’nun 
yazdığı ‘Tatavla Tarihi’ adlı eserinden 
edinilmiştir. Yapıya ait 20.yy başla-
rına ait fotoğrafta yapısal ekler inşa 
edilmeden önce yapının en özgün hali 
görülmektedir (Şekil 10). 

Yapının iç mekânında yapılan 
incelemelerde ise iç bölme duvarları-
nın tavan silmeleriyle olan birleşimleri 
dikkat çekicidir. İlk yapımında zemin 
katta yer alan çok amaçlı salon büyük-
lüğünde bir mekânın birinci ve ikinci 
katlarda da yer aldığı, daha sonraki bir 
dönemde, mekânın bölümlendiği dü-

Şekil 7. Birinci katta bulunan bir sınıftan 
görünüm

Şekil 8. İkinci katta bulunan bir sınıftan 
görünüm

Şekil 9. Yapının aldığı ekler
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şünülmüştür. Yine aynı kaynakta yer 
alan 1904 yılında yapıya ek arazilerin 
katıldığı ve bazı sağlıksız durumların 
iyileştirildiği ibaresinden, yapının 
kuzeybatı cephesinde yer alan 2 katlı, 
tuvaletlerin bulunduğu ek kısmın bu 
dönemde inşa edilmiş olduğu düşü-
nülmektedir. Ocak 1929 yangınından 
sonra çekilmiş ve dönemin gazetele-
rinde yayınlanmış fotoğraflarda ise 
yapının çok fazla hasar görmeden 
yangından kurtulduğu görülmektedir 
(Şekil 11). Bir diğer fotoğrafta ise 2 
katlı ek tuvalet kısmının artık yapıya 
eklendiğini görmekteyiz (Şekil 12). 
1954 yılına ait hava fotoğrafında 
ise yapının hâlâ betonarme eklerini 
almadığı görülmektedir. Okulun eski 
müdürü Niko İstekli’nin anlatılarında 
1954 senesinde ek kısımların inşasına 
başlandığı belirtilmiştir. 1962 sene-
sinde ise yangın merdiveninin ve tek 
katlı yemek odası kısmının eklendiğini 
belirtmektedir. 

1950’lerde başlayan ve daha sonra 
6-7 Eylül olayları olarak adlandırılan 
sürece kadar, diğer semtlerdeki Rum-
lar çoğunluk oluşturacakları Kurtu-

Şekil 10. Okulun 20.yy başına ait bir 
fotoğrafı, (Aya Dimitri Kilisesi Arşivi)

Şekil 11. 1929 Yangını sonrası okulun 
da göründüğü bir fotoğraf (Tarih 

Dergisi, 08, s.110-111)

Şekil 12. Yangından kurtulan okul binasını 
gösteren bir fotoğraf (İkdam Gazetesi 24.01.1929)
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luş bölgesine taşınmıştır. Kurtuluş 
semtinde artan Rum nüfus Kurtuluş 
Rum İlkokulu’nda da ek sınıf ihtiyacı-
nı doğurmuştur. Önceleri semtte artan 
nüfus, zamanla Rumların Yunanis-
tan’a göçmesiyle azalmaya başlamıştır. 
Bu azalma okulun öğrenci sayısına 
da yansımıştır ve 2003-2004 dönemi 
okul en son mezunlarını vermiştir. 
Sonrasında 10 sene kapalı kalan okul 
yapısı, 2014 senesinde sadece zemin 
katındaki mekânlarda olmak üzere 
bir basit onarım sürecinden geçmiştir 
(Nebioğlu, 2015). Tez çalışmasında, 
yapının zaman içindeki gelişimi-
nin daha iyi anlaşılması için dönem 
analizi yapılmıştır. Özgün kısımları 
ve sırasıyla aldığı ekler, kaynaklardan 
elde edilen bilgiler doğrultusunda 
planlarda belirtilmiştir (Şekil 13).

5. RESTORASYON ve YENİDEN 
KULLANIM ÖNERİLERİ
Yapılan çalışmalar ve analizler sonu-
cu, yapının restorasyonuna ilişkin 2 
çözüm yolu belirlenmiştir. Birinci-
si; yapının niteliksiz betonarme ek 

kısımları yıkılıp, bunların yerlerine 
çağdaş yeni bir yapı tasarlanarak, 
yeniden inşa edilmesidir. İkincisi ise 
okulun ait olduğu vakfın günümüz 
ekonomik durumu da düşünülerek 
1954 ve 1962 yıllarında eklenen 
yapılarla bütünlüğüne kütle sınırları 
içinde bağlı kalınması, taşıyıcı sistemi 
güçlendirilerek, çağdaş yapı malzeme-
leriyle cephe ve iç mekânda modern 
bir tasarım anlayışıyla özgün kısımdan 
ayrılmasının sağlanmasıdır. Tez çalış-
ması kapsamında ikinci seçeneğe göre 
bir restorasyon projesi hazırlanmıştır. 
1954 sonrası betonarme ekler A ve 
20.yy başlarına ait ek ise B olarak 
tanımlanmıştır (Şekil 14).

A bölümü; günümüzde var olan 
taşıyıcı sistem güçlendirilip, yeniden 
değerlendirilerek cephe ve iç mekân-
larda özgün yapıdan ayrılacak şekilde, 
çağdaş yapı malzemeleri kullanılarak 
yeniden tasarlanmalıdır (Şekil 15). 
B bölümü; zemin kat engellilerin 
kullanımı için, birinci kat ise genel 
kullanıma açık olacak şekilde çağdaş 

Şekil 13. Yapının dönemsel analizi (Nebioğlu, 2015)
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Şekil 14. 

A ve B 

bölümlerini 

gösteren 

vaziyet planı

Şekil 15. 

Kuzeybatı 

cephesi 

restorasyon 

önerisi

yapı malzemeleri ile günümüz ko-
şullarına göre tuvalet olarak yeniden 
düzenlenmelidir. Özgün yapı için ise 
koruma ilkeleri belirlenmiştir. Bu ka-
rarlar doğrultusunda ek kısmın özgün 
kısımdan görsel olarak da ayırt edilme-
sini sağlayacak modern çizgide cephe 
çalışmaları yapılmıştır.

Tüm bu çalışmalara paralel ola-
rak yapının işlevinin belirlenmesinde 
ise tez çalışmasının yapıldığı süreçte 
tanıklık edilen olaylar dikkate alın-
mıştır. Yapı ile ilgili çalışılmalara 
yeni başlandığı dönemde, 26 Ekim 
2014 tarihinde okulun eski mezunları 
için Aya Dimitri Vakfı tarafından bir 
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buluşma organize edilmiştir. Yaklaşık 
400 kişi bu buluşmaya katılmıştır. 
Çoğunluğu bu okulda okumuş ve daha 
sonra Atina’ya göç etmiş kişilerdir. 
Birbirleriyle olan bağlarını kopar-
mamış ve daha sonra sosyal medya 
siteleri aracılığıyla birbirini bulmuş 
eski öğrenciler Aya Dimitri Vakfının 
da çabalarıyla yeniden okullarına davet 
edilmiştir (Şekil 16). Çeşitli konuş-
malar, gösterimler gerçekleştirilmiş 
ve katılımcılara temsili birer diploma 
verilmiştir. Ardından üst kattaki 
sınıflarda temsili dersler yapılmış eski 
dostlar geçmişteki günlerini yad etmiş-
lerdir (Şekil 17).

Bu buluşmadan sonraki süreçte, 
onarılan bu mekânların düzenlenen et-
kinlikler sayesinde İstanbul’da ikamet 
eden Rumları bir araya getirdiğine 
şahit olunmuştur. Bunlara ek olarak 
yapının mülki sahibi olan Aya Dimitri 
Vakfı’nın görüşleri de yapının vakfa 
bağlı bir Rum derneği olarak işlevine 
devam etmesi yönündedir.  Bu dernek 
İstanbul’daki Rumlar için bir buluşma 
yeri olacak, onlar için etkinlikler dü-
zenleyecek ve onların kültürlerinin ve 
dillerinin öğrenilmesi için faaliyetler 
düzenleyecek nitelikte olacaktır. Ayrı-

ca günümüzde sürmekte olan bölgede-
ki Rum ve Ermenilerden muhtaç kim-
selere aş dağıtımının devamlılığı da 
istenmektedir. Tüm bu veriler doğrul-
tusunda yapının yeni işlevinde zemin 
katta; çeşitli etkinliklerin düzenlenece-
ği çok amaçlı salon, bahçeyle de ilişki 
kuracak bir kafeterya düzenlenmiştir. 
Mutfak ve yemek odası bölümlerinin 
çağdaş malzeme ile düzenlenerek 
sürekliliği sağlanacaktır. Ek kısımda 
kurgulanan bir asansör ile engellilerin 
de üst kata erişimi ön görülmüştür 
(Şekil 18). Birinci katta; derneğin 
idari bölümlerinin yer aldığı mekânlar 
oluşturulmuştur. Diğer mekânlar ise; 
İstanbul’daki çeşitli Rum okullarında 
eğitim-öğretim görmekte olan anao-
kulu, ilköğretim, lise öğrencileri için 
alternatif eğitim ve sosyal çalışmala-
rın gerçekleştirilebileceği bir gençlik 
merkezi olarak kurgulanmıştır. Ayrıca 
okulun eski eşyalarının da sergilenebi-
leceği bir anı odası düzenlenmiştir (Şe-
kil 19). İkinci kat; yapının en özgün 
katıdır. Bu doğrultuda dernek yapı-
sında olması düşünülen eğitim amaçlı 
hizmetlerin ‘Yunanca dil kursları gibi’ 
bu kattaki sınıflarda gerçekleştirilmesi 
ön görülmüştür. Bir diğer kullanım 

Şekil 16. 26 Ekim 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen buluşma

Şekil 17. Buluşma sonrası temsili ders
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Şekil 18. Zemin kat yeni işlev önerisi

Şekil 19. Birinci kat yeni işlev önerisi
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Şekil 20. İkinci kat yeni işlev önerisi

ise semtin sahip olduğu yazılı, sözlü 
ve görsel bütün kaynakların bir yerde 
derlenebileceği kütüphane ve araştır-
ma alanıdır. Ayrıca bu kattaki sınıfla-
rın özgün özellikleri korunarak bir anı 
sınıfı oluşturulmuştur (Şekil 20).

6. SONUÇ
Kurtuluş Rum İlkokulu 1887-2003 se-
neleri arasında eğitim-öğretime devam 
etmiş, 116 yıl boyunca öğrencilere ev 
sahipliği yapmış, çok değerli mezun-
lar vermiştir. Bugün hâlâ bu okulda 
okudukları için birbirleriyle iletişimde 
olan bir Rum topluluğunun olması 
yapının sahip olduğu somut olmayan 
kültür mirasının en büyük kanıtıdır. 
İstanbul’da nüfusları az da olsa var 
olan bu azınlık topluluğuna bir buluş-
ma ve etkinlik mekânı kazandırmanın 
motivasyonu ile yapı için yeni işlev-
ler düşünülmüştür. Ayrıca bu ülkede 
yaşayan tüm vatandaşlara Rum kültür 

ve dilini daha yakından tanıtmak ve öğ-
retmek amaçlı bir merkez olarak hizmet 
vermesi amaçlanmıştır. Bağlı olduğu 
vakfın özel ilgisi ile zaten başlatılmış 
olan onarım ve yeniden işlevlendirile-
rek kullanım çalışmaları, uzmanların 
görüşleri alınarak bilimsel bir çerçevede 
gerçekleştirilmeli ve yapıyı kullanma 
talebi olan bu cemaat ve üyelerinin 
desteğini kaybetmeden en kısa zamanda 
her gün faaliyette olan bir derneğe dö-
nüştürülmelidir. Dernek yapısı Rumlar 
dışındaki ziyaretçilere de açık olmalı ve 
burayı ziyaret eden kişilere sergilenen 
objeler, fotoğraflar ve yapılan göste-
rimler ile Kurtuluş semtini ve Rumları 
daha yakından tanıma fırsatı sunulma-
lıdır. Rumların birlikteliğini korumayı 
hedeflerken farklı kültürlere kendilerini 
anlatma ve tanıtma imkanı sunması 
günümüz kozmopolit İstanbul’u için 
önemli bir adım olacaktır.
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MARDİN ESKİ HÜKÜMET KONAĞI 
(MİMARLIK FAKÜLTESİ) RESTORASYONU UYGULAMASI

19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı döneminde inşa edildiği 
düşünülen Mardin Hükümet Konağı 1996 yılına kadar özgün işlevi olan 
yönetim merkezi hizmetini sürdürmüştür. Bu tarihten sonra valiliğin 
Yenişehir Mahallesi’ne taşınması ile bina restore edilene kadar metruk 
kalmıştır. 2007 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi’nin kurulması ile 
yapı; üniversitenin ilk bölümü olan Mimarlık Fakültesi olarak kullanılmak 
üzere üniversiteye tahsis edilmiştir. Restorasyon masrafını Türkiye Tekstil 
ve Sanayii İşverenleri Sendikası hayır olarak üstlenmiştir. 2010 yılı Ocak 
ayında başlayan uygulama 2011 yılının Kasım ayında tamamlanmıştır. 
Uygulama sırasında anıtın koruma projeleri; ortaya çıkan yeni kısımlardan 
ve farklı gereksinimlerden ötürü sürekli revize edilmiştir. 19. yüzyıl 
sonunda Türkiye’nin taşrasındaki Mardin’in yöresel mimari tarzında inşa 
edilmiş olan anıtsal yapının restorasyon uygulaması; geleneksel malzeme 
ve yapım tekniklerinin modern restorasyon teknikleri ile harmanlanması 
açısından önemlidir. 

RESTORATION OF OLD MARDIN GOVERNMENT HOUSE
(FACULTY OF ARCHITECTURE)

Mardin government office building that had built at late Ottoman period 
in 19th century, has continued the authentic function until 1996. The 
building has fallen into disuse after the relocation of governorship to 
Yenişehir district. The building was allocated to the architecture faculty, 
which is the first department of Mardin Artuklu University established in 
2007. Turkey Textile Industry Employers’ Union funded the restoration 
implementations as charity. The restoration of building, which started in 
January 2010, was completed in November 2011. Conservation projects 
of the monument have been revised continuously during restoration 
process, because of the emergence of new parts and different requirements. 
Restoration of the monument, which was built in countryside of Turkey 
Mardin with the rural architecture style, is important in terms of modern 
restoration techniques blended with traditional materials and construction.

Anahtar Sözcükler: Kârgir Yapılar, Koruma, Onarım, Mardin, Eski Hükümet Konağı

Keywords: Masonry Buildings, Conservation, Renovation, Mardin, Old Government House
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   1. YAPI VE TARİHİ
Anıt; Mardin Merkez Gül Mahallesi, 
371 ada, 1 numaralı parselde kentsel 
sit alanında eski askeri kışla binası-
nın (Sabancı Kent Müzesi) doğusunda 
yer almaktadır (Şekil 1).

Yapı ile ilgili en erken bilgiyi Ab-
dulgani Efendi (1999) vermektedir. 
1630 yılında Mardin’e tayin edilen 
Yakup Paşa; kaledeki batı sarayını 
terk edip şark sarayını yaptırmıştır. 
Bugünkü hükümet konağı binası da 
bu sarayın yerinde ve onun taşları ile 
yeniden yapılmıştır (s. 187). 

Bu bilgiyi, yapıda fazlasıyla bulu-
nan devşirme taşlar ispatlar. Ayrıca 
restorasyondan sonra fark edilen ve 
giriş katta bulunan merdiven al-
tındaki odanın batısındaki mazgal 
pencerenin lento taşının bir inşa ki-
tabesi olduğu anlaşılmıştır. Kesilmiş 
olan kitabenin okunabilen bölümü; 
...inşa’il el makar el kebir... Türkçesi, 
...bu büyük genel müdürlüğün inşa-
sı... şeklindedir (Şekil 2). Bu taşın 
Yakup Paşa’nın inşa ettirdiği saraya 
ait olması muhtemeldir. Bugün bile 
bu yapıya halk arasında saray denil-
mesinin sebebi uzun süre bu işlevini 
korumasındandır.

Bu devşirme kitabe dışında bina-
nın üzerinde yapım tarihini belirle-
yen herhangi bir inşa ya da onarım 
kitabesi tespit edilememiştir.  Giriş 
revak kemerinin kilit taşı üzerinde 
kûfi hattı ile yazılmış olan küçük kare 
kitabede Kuran-ı Kerim’den Talak 
Suresi’nin 3. ayetinin son bölümleri; 
“Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. 
Allah buyruğunu yerine getirendir. 
Allah her şey için bir ölçü koymuştur” 
yazılıdır (Düzenli ve Taşar, 2012, 

s.65). Aynı ayetin kûfi kitabesi Ar-
tuklu dönemi eserleri olan Ulu Cami 
ve Şehidiye Medresesi’nde de görülür. 
Bu kitabenin de Artuklu dönemi ya-
pısından devşirildiği tahmin edilmek-
tedir (Şekil 3).

Mardin’de Hükümet Konağı’nın 
varlığı ilk olarak Hicri 1291 (M. 
1874-75) tarihli Diyarbakır Salname-
sinde karşımıza çıkmaktadır. Konak, 
Salnâmenin “Bidayeti Teşkilattan 
Beri Dahili Vilayette Yapılan Şeylerin 
Hülasası” yani bir anlamda 19. yüzyı-
lın yeni idari sisteminin uygulamaya 
geçmesinden bu yana Diyarbakır Vila-
yeti’ndeki imar faaliyetleri bahsinde; 
“Valii Lâhık Devletli İsmail Hakkı 
Paşa Hazretleri Zamanlarında” inşa 
edilen binalar listesinde “Mardin’de 
Hükümet Konağı, adet 1” biçiminde 
kayıtlıdır. Bu dönemde “Livai Mar-
din” Mutasarrıfı Süleyman Bey’dir 
(İzgöer, 2002).

Başbakanlık devlet arşivlerinde 
yapılan araştırmalarda ise anıta ait 
birkaç kayda ulaşılmaktadır. En 
erken kayıtlar Hicri 1314-Miladi 
1896 tarihindeki Mardin Hükümet 
Konağı’nın tamirine ruhsat verilme-
sine dair Dahiliye tezkiresi (Şurayi 
Devlet, 2675) ve Mardin Hükümet 
Konağı’nın tamiri masarıfının suret-i 
tesviyesi (Bab-ı Ali Evrak Odası, 
919) konulu kayıtlardır. Bu tarih-
lerde anıt, bir onarım görmüştür. 
Bir diğer kayıt ise Mardin Sancağı 
Hükümet Konağı’nda imamlık yapan 
Hacı Hafız Abdürrezzak Efendi’ye 
maaş tahsisi konuludur (Bab-ı Ali 
Evrak Odası, 2425). Zira 20. yüzyı-
lın başında çekilmiş fotoğrafta eski 
hükümet konağının yanında bir cami 
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Şekil 1. 
Eski 
Hükümet 
Konağının 
Mardin 
kentsel sit 
alanındaki 
yeri.

Şekil 2. Hükümet Konağı’nda mazgal pencere lento taşı olarak kullanılan, Osmanlı 
döneminde inşa edilen sarayın kitabe taşı.

Şekil 3. Giriş revak kemeri kilit taşı üzerindeki kûfi ayet.
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görülmektedir. İmamın, hükümet 
konağına bağlı bu camide görevli 
olması muhtemeldir.

Kayıtlarda Muhammed El Gazi 
Mescidi olarak geçen yapının banisi 
belli değildir, fakat bu zatın kabrinin 
caminin yanında olduğu bilinmekte-
dir (Abdulgani Efendi, 1999, s.238).

Cami, bilinmeyen bir sebep ile 
erken Cumhuriyet döneminde yıkıl-
mıştır. Yanında bir haziresinin oldu-
ğu bilinmektedir. Taşları ile hükü-
met konağının güneybatı köşesindeki 
hapishane bölümü inşa edilmiştir. 
Restorasyon sırasında bu bölümden 
çıkan devşirme taşlar (mezar taşları 
ve farklı silme taşları) bunu ispat 
etmektedir. 

Belgelerden Eski Hükümet Kona-
ğı binasının resmi olarak 1874 tari-
hinde inşa edildiğini kabul edebiliriz. 
Yerel söylenceye göre binanın batı-
sındaki eski askeri kışla binasının 
mimarının Mimarbaşı Sarkis Elyas 
Lole olduğu, hükümet konağı bina-
sının mimarının ise oğlu Selim Lole 
olduğu rivayet edilir.  

2. YAPININ ONARIM   
ÖNCESİ DURUMU
Bodrum, zemin, birinci ve ikinci kat-
lar olmak üzere yapı dört kattan mü-
teşekkildir. Kârgir olarak inşa edilen 
yapının son katı Cumhuriyet Dönemi 
ekidir. Valilik katı olarak kullanılan 
bu katın duvarları yığma, döşemesi 
ise betonarmedir.

1915’te Mardin’e görevli olarak 
gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Hükümet Konağının büyütülmesini is-
temiştir. Belediye reisi emrine verilen 
istihkâm bölüğünden istifade edilerek 

Hükümet Konağının üst katı ileriki 
yıllarda kârgir olarak inşa edilmiştir 
(CHP Mardin Halkevi, 1938, s.25). 

1996 yılına kadar işlevini sürdüren 
Hükümet Konağı restore edilene kadar 
boş kalmıştır.  En büyük zararı da bu 
dönemde görmüştür.  Atıl durumda 
kalan binanın demir doğramaları ça-
lınmış, özellikle geçme demir parmak-
lıkları sökülürken pencerelerin taş 
sövelerine zarar verilmiştir (Şekil 4).

2006 yılında Mardin Valisi 
Mehmet Kılıçlar, Dicle Üniversitesi 
bünyesinde kurulan Mardin Artuklu 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne 
tahsis amaçlı binanın restorasyon 
projelerini hazırlatmış ve finansör de 
bulmuştur.  Mimar Fethullah Duyan 
ve Mimar Süheyla Sime tarafından 
hazırlanan proje, üniversitenin rektör 
vekili Prof. Dr. Kadri Balcı’nın eski 
bina yerine yeni bir kampüs ve yeni 
bir bina isteği yüzünden rafa kaldı-
rılmıştır. Bu sürede yerel yönetim 
binayı bir otel zincirine kiralamak 
istemiş, fakat otel yönetimi yapıdaki 
oda sayısının yetersizliğinden ötürü 
vazgeçmiştir.

2008 yılında kurucu rektör olarak 
atanan Prof. Dr. Bedii Serdar Omay, 
yapının Mardin Artuklu Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’ne tahsisini resmi 
olarak istemiş; bina 2009 yılında 
tahsis edilmiştir.  Danışmanlığını, 
Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Neslihan Dalkılıç ve Yrd. Doç. Dr. 
Meral Halifeoğlu’nun yapmış olduk-
ları koruma projesi, tekrar gündeme 
alınmış ve uygulamaya geçmek üzere 
çalışmalar başlatılmıştır.  Makine, 
elektrik ve tesisat projeleri hazır-
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Şekil 4. Restorasyon öncesi yapıdan görünümler
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lanmadığı için hizmet alımı ile bu 
projeler yapılıp Diyarbakır Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. 2010 yılı 
Ocak ayında da Türkiye Tekstil ve 
Sanayii İşverenleri Sendikası’nın 
finansörlüğünde Betaş İnşaat AŞ ta-
rafından restorasyona başlanıp 2011 
yılı Aralık ayında eserin geçici kabulü 
yapılmıştır.  Uygulamanın kontrolü-
nü ve danışmanlığını üniversite adına 
Y. Mimar Arş. Gör. Murat Çağlayan; 
sendika adına kontrolörlüğü ise Y. 
Mimar Nüvit Bayar üstlenmiştir.

3. RESTORASYON SÜRECİ
Yapı; terk edilmişliğin getirdiği 
bakımsızlık ve dönem içindeki hatalı 
kullanımlardan ötürü harap haldey-
di.  Kimi mekânlar, duvar ve döşe-
melerle bölünmüştü. Kireç taşından 
kârgir olarak inşa edilmiş yapının iç 
mekân duvarları ve tonozlar çimento 
esaslı sıva ile kaplıydı. Dış cephede 
kirlenme ve derz açılmaları; özellikle 
çatısından kaynaklı rutubet problemi 
mevcuttu. İç mekân duvarları ras-
palanarak çimento esaslı sıvalardan 
kurtarıldı. Duvarlar derzlendi, dış 
cephede ise su ile temizlik yapıldı.

3.1. Bodrum Katta Yapılan   
Uygulamalar
Bodrum kat, yapının aynı zamanda 
iç avlusunu da içine alır (Şekil 5). 
Bu katın rölövesine eski kadınlar ha-
pishanesinin hücreleri işlenmemiştir.  
Rölöve; revize edilerek yeni bulunan 
mekânlar eklenmiştir. Restorasyon 
projesi de; rölöveye işlenen yeni 
mekânlar değerlendirilerek revize 
edilmiştir. Rölövede kazan dairesi 

ve yakıt deposu olarak kullanılan 
mekân; restorasyon projesinde ye-
mekhane olarak işlevlendirilmiştir 
(Şekil 6). Restorasyon projesinde 
tonozlu mekâna yerleştirilen kazan 
dairesi; revize restorasyon projesinde 
rölövede işlenmemiş yeni bulunan iki 
eski hücre arasındaki kare iç avluya 
bakan mekâna taşınmıştır. Bodrum 
katta eskiden ahır işlevli güney bö-
lümde muhdes duvarın arkasında bir 
hücre daha olduğu anlaşılmış, duvar 
kaldırılarak burası da mekâna dâhil 
edilmiştir. Bu bölüm birinci sınıf 
atölyesi olarak işlevlendirilmiştir.  
İç avlunun zemini kaba yonu kireç 
taşı, iç mekânlar ise açık kahverengi 
emprador mermeri ile kaplanmış-
tır. Duvarlara raspa yapılmış, çıkan 
taş yüzey temizlenip derzlenmiştir. 
Raspa sonucu ortaya çıkan vaktiyle 
kapatılmış nişler, yeniden açılmıştır. 
Tonozlara da raspa yapılmış; yüzey-
leri, hidrolik kireç-kaymak kireç-taş 
tozu (yöresel dilde ınkara) karışımı 
ile sıvanmıştır.  Kaymak kireç elde 
etmek için, şantiye kurulur kurul-
maz bir tekne ve havuz hazırlanarak, 
kireç söndürülmüştür (Şekil 7, 8).

Giriş katının kuzeybatı köşesin-
deki duvar; valiliğin 2009 yılındaki 
sokak ıslah çalışmalarından kaynaklı 
zarar görmüştür. Yol kotunun yakla-
şık 1 metre düşürülmesi ile yağ-
mur suyunu çekirdeğine çekmiş ve 
kabarmış olan duvarın bir kısmı iş 
makinelerinin de müdahalesi sonucu 
yıkılmıştır. Taş düşme tehlikesinden 
ötürü restorasyonda ilk iş duvarın 
askıya alınıp bütünlenmesi olmuştur 
(Şekil 9).
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Şekil 5. Bodrum kat rölöve, restorasyon projesi ve restorasyon projesi revizyonu planları.
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Şekil 6. 
Bodrum 
katın 
restorasyon 
öncesi ve 
sonrası 
durumu

Şekil 7. 
Kireç 
havuzu ve 
geleneksel 
sıva 
uygulaması.
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Şekil 8. 
Raspadan 
derzleme ve 
sıvaya, duvar 
ve tonoz 
yüzeylerine 
müdahale 
süreci.

Şekil 9. 
Ahşap 
payandalarla 
askıya alınıp 
bütünlenen 
kuzeydoğu 
duvarı.
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3.2. Zemin Katta Yapılan   
Uygulamalar
Yapının zemin katı, orta merdiven 
eksenli simetriktir (Şekil 10). Bina-
nın doğusunda ve batısındaki revaklar 
duvarla kapatılmıştı. Doğudaki revak 
ıslak hacim olarak kullanılmaktaydı.  
Bu katın iç mekân duvar ve tonozla-
rının tümü öbür katlarda olduğu gibi 

çimento bağlayıcılı sıva ile kaplıydı. 
Raspa sonucu birkaç kat çimento 
esaslı sıva altında özgün sıva bulu-
namamıştır.  Sıvanın kalkmasıyla 
düzgün kesme taş yüzeylerin, sıvanın 
daha iyi tutması için çekiçlenmiş ol-
duğu görülmüştür. Bu katta da zemin 
mermer ile kaplanıp duvarlar derzlen-
miştir. Tonoz ise hidrolik kireç-taş 

Şekil 10. Zemin katın iç mekân ve revaklarının önceki ve sonraki halleri
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tozu karışımlı harç ile sıvanmıştır. 
Bu katın merdiven kaplamalarının 
kaldırılmasıyla merdiven boşluğu 
altında bir mekân bulunup revize 
restorasyon projesinde depo olarak 
işlenmiştir (Şekil 11).

Zemin katta kapatılmış olan 
revaklar açılmıştır.  Bu kat, idari 
kat olarak işlevlendirilmiştir.  1960 
yılında bodrum kattaki hapishane 
hücrelerinin üstüne ek olarak yapılan 
betonarme döşemeli kadınlar hapisha-
nesi statik problemler ve ana binanın 
güney cephesini kapatması nedeniyle 
yıkım kararı alınmıştır. Böylece bu 
kattaki revakların güney cephe-
si açılmış, buradan iç avluya geçiş 
sağlanmıştır. Zira 1989 yılında tescil 
edilmiş binanın parselinde ifraz yapıl-
madığı için eski kadınlar hapishanesi 
de aynı parselde görülmektedir. Bu 
sebeple Diyarbakır Kültür Varlıkları-
nı Koruma Kurulu’ndan gerekli izin 
alınıp yıkım gerçekleşmiştir.

3.3. Birinci Katta    
Yapılan Uygulamalar
Yapının birinci katında da (Şekil 12) 
zemin ve bodrum katta yapılan raspa, 
sıva ve derz işlemleri uygulanmıştır. 
Akademik personel katı olarak işlev-
lendirilen bu katın güneybatı köşe-
sindeki oda briket duvar ile örülmüş, 
betonarme döşeme ile örtülmüştü.  
Odanın duvarları yapının özgün 
boyutundaki düzgün kesme blok 
Mardin taşından örülüp, çürümüş 
betonarme döşemesi yıkılıp yeniden 
yapılmıştır. Ayrıca üst kata çıkan iki 
kollu merdivenin kaplamaları kaldı-
rıldıktan sonra mevcut basamak taşla-
rının yüzeylerinin bozuk ya da çatlak 

oldukları gözlenmiştir. Bu sebeple bir 
kolun basamak taşları tamamen yeni-
lenmiş, öteki ise temizlenmiştir.  

Bu kattın restorasyon projesinde 
yangın merdiveninin bulunduğu yerde 
iki duvar yüzeyi arasında bir dönem 
dar ağacının kurulduğu betonarme 
üçgen formlu balkon ek bulunmak-
taydı. 2009 yılında binanın resto-
rasyonuna başlamadan önce, sokak 
sağlıklaştırması adı altında dönemin 
valisinin yaptırmış olduğu uygulama 
sırasında; betonarme olan bu balkon 
kepçe ile yıkılmıştır. İzinsiz ve ehil 
olmayan biçimde yapılmış olan bu 
müdahale binanın kuzeybatı köşesin-
deki odaların duvar ve tonozlarında 
çatlaklar oluşturmuştur. Restorasyon 
uygulamasında zemin ve birinci katta-
ki odalar gergi ve dikmeler ile askı-
ya alınmıştır (Şekil 13). Son katın 
düzenlenmesi bittikten sonra tonoz 
ve duvarlarda raspa yapılıp mevcut 
çatlaklarda enjeksiyon yapılmıştır.

3.4. İkinci Katta    
Yapılan Uygulamalar
Eski Hükümet Konağı’nın son katı 
en çok müdahalenin olduğu kattır.  
Cumhuriyetin ilk yıllarında eklen-
miş olan bu katın duvarları yığma, 
döşemesi ise betonarmedir. Vali ve 
yardımcılarının kullandığı bu katta 
ek duvarlar ve ıslak hacimler vardı 
(Şekil 14). İlk etapta çürümüş olan 
ahşap oturtma çatı strüktürü sökül-
müş ve rutubetten dayanımı azalmış 
betonarme döşeme yıkılmıştır. Ek ara 
duvarlar da kaldırılarak zemin kotu 
ayarlanıp düzleştirilmiştir. Tamamen 
atölye katı olarak düzenlenen bu ka-
tın restorasyon projesi revize edilerek; 
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Şekil 11. Zemin katın rölöve, restorasyon projesi ve restorasyon projesi revizyonu planları.
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Şekil 12. Birinci kat restorasyon projesi planı.

Şekil 13. Yıkılmış olan balkon, geçici dikme ve gergilerle desteklenen oda.
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Şekil 15. 
Uygulama 
sırasında ve 
sonrasında 
ikinci katın 
durumu.

Şekil 14. 
Restorasyon 
öncesi son 
katın iç 
mekânı.

atölye mekânlarını ayıran sürekli 
duvarlardan vazgeçilip, yeni duvar-
lar koridora bir dolu bir boş bakacak 
ardışık biçimde örülmüştür (Şekil 
15). Duvarlar arasında hiçbir bölücü 
doğramanın olmadığı bu katın; tümel 
mekân olarak bir bütün halinde atöl-
ye-derslik işlevli kullanılması düşü-
nülmüştür (Şekil 16). 

Atölye katında doğu yönünde 
restorasyon projesinde çatı olarak 
kapatılan kısım revize restorasyon 
projesinde ise öğrencilerin faydalana-
bileceği bir terasa dönüştürülmüştür.  
Zemini mermer kaplanan taş para-
petli terasa, ahşap kaplı çelik kons-
trüksiyon basamaklı oturma elemanı 
yerleştirilmiştir. 
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Şekil 16. İkinci kat rölöve, restorasyon ve revize restorasyon planları.
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Şekil 17. Restorasyon öncesi ve sonrası görünümler

Şekil 18. Restorasyon sonrası giriş cephesinin gündüz ve gece görünümleri.
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4. DEĞERLENDİRME
Restorasyonuna 2011 yılı Ocak ayın-
da başlanan Eski Hükümet Konağı’n-
da 2011-2012 eğitim öğretim yılına 
yetiştirilme amaçlı hızlı bir uygulama 
yapılmıştır. İşin geçici kabulü Kasım 
2011 tarihinde yapılmıştır. Resto-
rasyonda işçilik kötü olmasa da hızlı 
çalışma, daha kaliteli bir işçiliğin 
çıkmasına engel olmuştur. Özellikle 
yağışlı havalarda iş programından 
geri kalmamak için tonozların kaba 
sıvalarının prizini tam almadan ince 
sıva yapılması sıvada kılcal çatlakla-
ra ve yüzey gölgelenmelerine sebep 
olmuştur. Kırma çatının kiremit altı 
yalıtımının özenle kaplanmamasın-
dan ötürü, yapının son döşemesi ilk 
yıl kimi yerlerde su almıştır. Kışı 
izleyen baharda çatı yalıtımı yeniden 
elden geçirilmiştir. 

Onaylı koruma projelerinin ek-
siklerinin çok olması; proje reviz-

yonlarında Sendika kontrolü, Yapı 
Dairesi kontrolü ve kullanıcı olan 
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ara-
sında fikir ayrılığının tartışmalara 
yol açması; müteahhidin işi götürü 
usulü almış olmasından kaynaklı, 
restorasyon sırasında ortaya çıkan ek 
kalemlerin uygulanmasında prob-
lemler çıkması; uygulamanın diğer 
aksaklıklarındandır.

Her şeye rağmen 19. yüzyıl so-
nunda Türkiye’nin taşrasındaki Mar-
din’in yöresel mimari tarzında inşa 
edilmiş olan anıtsal yapının restoras-
yon uygulaması; geleneksel malzeme 
ve yapım tekniklerinin modern resto-
rasyon teknikleri ile harmanlanması 
açısından önemlidir. Bugün anıt, bir 
mimarlık fakültesi olarak dikkatle-
ri üzerine çekmiş; Mardin Artuklu 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin 
çok sayıda ziyaretçi ağırlamasına da 
yardımcı olmuştur (Şekil 17, 18). 
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İSTANBUL SULTAN II. BAYEZİD TÜRBESİ 
SON RESTORASYON ÇALIŞMALARI ESNASINDA ORTAYA 
ÇIKAN KALEMİŞİ BULGULARI VE BELGELEME ÇALIŞMALARI 

Bu çalışma İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü 
himayesinde II. Bayezid ve Selçuk Sultan Türbelerinin restorasyon ve 
konservasyonu çalışmaları esnasında yapılan araştırma raspa çalışmalarında 
ortaya çıkarılan kalemişi bezemelerin projelendirilmelerine ilişkin olarak 
hazırlanmıştır. Yapıya ait rölöve, restorasyon ve restütisyon proje müellifi 
Ags Mimarlık olup, uygulama işleri yüklenicisi Kaya İnşaattır. Res&Con 
Restorasyon bu projede araştırma raspa çalışmaları ve sıva konservasyonu 
uygulamalarını üstlenerek, ortaya çıkarılan veriler ışığında tüm kalemişi 
rölöve, restütisyon ve restorasyon projelerini hazırlanmasında görev almıştır.

DECORATIONS THAT DISCOVERED DURING 
THE LAST RESTORATION IMPLEMENTATION IN ISTANBUL 
SULTAN II. BAYEZİD TOMB AND THEIR SURVEY STUDY

This study is about the decorations that found during the last 
restoration and conservation implementations in II. Bayezid and Selçuk Sultan 
Tombs. The study includes details about the survey and project that prepared for 
ornamentations.

Anahtar Sözcükler: Kalemişi, Projelendirme

Keywords: Decoration, Project, II. Bayezid and Selçuk Sultan Tombs

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Canan Akhüsük1

1 Rest. Kons., Mimar Canan Akhüsük, Res&Con Restorasyon İnş.Turz.San.Tic.Ltd.Şti.
e-posta: cananakhusuk@hotmail.com.

   1. GİRİŞ
Sultan II. Bayezid ve Selçuk Sultan 
Türbeleri 2014-2015 yıllarını kapsa-
yan restorasyon uygulamaları kalemi-
şi bezemeli alanlarda yapılan araş-
tırma raspa çalışmaları sonrasında 
mevcut dönem ile birlikte dört farklı 
dönem özgün bezemelerin tespiti 
yapılmıştır. Uygulamalar 1/50 ölçekte 
projelendirilerek ortaya çıkarılan 
desenler 1/1 ölçekli çizimleri ve renk 

skalaları belirlenerek renklendirme 
işlemleri yapılmıştır. Bu çalışmalar 
esnasında rölöve, her dönem restitüs-
yon ve restorasyon projeleri hazırla-
narak her mahal ve cephede bulunan 
dönemlere ait bezeme kurgularını 
tanımlayan dönemsel tasarım künyesi 
oluşturulmuştur.

II. Bayezid ve Selçuk Sultan Tür-
beleri mevcut kalemişleri sanat tarihi 
açısından üslup olarak değerlendirildi-
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ğinde 19. yy Barok üsluptadır. Fakat 
bu türbelere ait Barok stil daha çok 
alışılagelen renkli, ışık gölgenin hakim 
olduğu biçimde değil genel olarak 
siyah, beyaz ve gri tonlamalı olarak 
adlandırdığımız teknikte yapılmıştır. 

Yapının kasnak kısmında ve kapı 
kenarında bulunan kitabelerde celi 
sülüs tekniği ile yazılmış ve Kur’an-ı 
Kerim’den alınmış ayetlere yer veril-
miştir. Yazı tasarımında siyah fon 
üzeri beyaz renkte olacak şekilde bir 
kompozisyon oluşturulmuştur.

2. SULTAN II. BAYEZİD TÜRBESİ 
ARAŞTIRMA SONRASI BULGULAR

2.1. Kubbe
II. Bayezid Türbesi araştırma raspası 
öncesi mevcut 19. yy Barok üslup  ka-
lemişlerinin bezeme ve kurgusal kom-
pozisyonunu değerlendirdiğimizde;  II. 
Bayezid türbesi kubbe merkezi dairesel 
bir kompozisyona sahip iken, kubbe 

eteğine geçiş boğumlu figürlerle ve 
içlerinde çiçek demetleri bulunan sepet 
tasvirleri ile sağlanmıştır (Şekil 1).  
   II. Bayezid Türbesi araştırma 
raspası sonrası ortaya çıkan kubbe 
klasik üslup kalemişlerini bezeme ve 
kompozisyon açısından değerlendir-
diğimizde; kubbede yapılan araştır-
ma raspalarında mevcut siyah beyaz 
kalemişlerinin 1992 yılında özgün 
bezemenin üzerinden benzer şekilde 
geçilerek oluşturulduğu ve altında 
işçilik olarak daha nitelikli olan 19.yy 
Barok dönem özellikli kalemişlerinin 
bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 2).

Bu dönem bezemenin altından ise 
1. dönem olarak adlandırmış oldu-
ğumuz kubbe merkezinde orta desen 
şeklinde ve hatai ile rumi içerikli kır-
mızı, yeşil, sülyen renklerinde erken 
dönem diyebileceğimiz kalem işle-
rinin tespiti yapılmıştır. Kubbeden 
kasnağa iniş kısmında ise yine aynı 

Şekil 1. 
Kubbe 
mevcut 
19.yy Barok 
siyah-beyaz 
bezemeler
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nitelik ve renklerde hatai rozetlerin tespiti 
yapılmıştır (Şekil 3-4).

Bu klasik dönem bezemelerin göbek 
ve rozet desenlerinin 1/1 ölçekli rölöve-
leri alınarak renklendirmeleri yapılmış 
ve hazırlanan restitüsyon projelerinde bu 
verilerden yararlanılmıştır. (Şekil 5-6-7).

Erken dönem kalemişi örneğine kubbe 
dışında hiçbir mahalde rastlanılmamıştır. 
Buna sebep olarak iç mekân duvarlarının 
bir dönem yenilenmiş olabileceği düşü-
nülmüştür.

2.2. Kubbe Kasnağı
II. Bayezid Türbesi araştırma raspası öncesi 
mevcut 19. yy Barok üslup kalemişlerinin 
bezeme ve kurgusal kompozisyonunu kubbe 
kasnağında değerlendirdiğimizde; kubbe 
kasnağında çift sıralı payandalar ve bu 
payanda aralarında yer alan çiçek çelenkle-
rinden oluşan bir düzen söz konusudur.

II. Bayezid Türbesi araştırma raspası 
sonrası ortaya çıkan kubbe kasnak kale-
mişleri bezeme ve kompozisyon açısından 

Şekil 2. Kubbe mevcut yakın dönem 
müdahale görmüş olan 19.yy Barok 
siyah beyaz bezemelerin altında 
bulunan daha nitelikli işçiliğe sahip 
olan bezemenin tespiti. Şekil 4. Kubbe araştırma raspası sonrası 

ortaya çıkarılan klasik dönem rozet deseni.

Şekil 3. Kubbe araştırma raspası 
sonrası ortaya çıkarılan klasik 
dönem göbek deseni                                                     



104 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

Şekil 5. Kubbe erken dönem göbek desen rölöve ve restitüsyon.

Şekil 6. Kubbe erken dönem rozet desen rölöve ve restitüsyon.
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değerlendirildiğinde; kubbe kasnağın-
da yapılan raspa çalışmaları sonrasın-
da erken dönem diye adlandırdığımız 
1. dönem kalemişine rastlanmamıştır. 
Bu mahallerde Barok üslupta 2. ve 
3. dönem olarak adlandırdığımız iki 
farklı kompozisyona sahip kalemişi 
bezemenin tespiti yapılmıştır.

Kubbe kasnağında 2. dönem kale-
mişi bezeme olarak istiridye formun-
da merkezi somaki bezemeli aksiyel 
desen uygulanmış ve çeşitli kalınlık-
larda filetolar ile birbirlerine geçişleri 
sağlanmıştır (Şekil 8).

2. dönem (Barok dönem) kas-
nak bezemesinin 1/1 ölçekli rölövesi 
alınarak renklendirmesi yapılmış ve 
hazırlanan restitüsyon projelerinde bu 
verilerden yararlanılmıştır (Şekil 9). 

3. dönemde ise bezeme kurgusun-

da kalın yapraklı çiçek çelenkleri sarı 
renk dolgu siyah renk kontur şeklinde 
daha kaba bir işçilik ile uyarlanmıştır 
(Şekil 10).

3. dönem (Barok dönem) kasnak 
bezemesinin 1/1 rölövesi alınarak 
renklendirmesi yapılmış ve hazırlanan 
restitüsyon projelerinde bu verilerden 
yararlanılmıştır (Şekil 11).

2. dönem olarak adlandırmış ol-
duğumuz kalemişi üzerinde bulunan 
3. dönem kalemişi işçilik, tasarım ve 
renk kurgusu olarak 2. döneme göre 
farklılıklar göstermektedir. 2. dönem 
kalemişi bezeme renk kurgusu ve 
uygulama tekniği olarak daha zarif, 
kompozisyonun içinde somaki uygula-
maları yapılarak daha zengin bir hale 
getirilmiş şekilde ve desenleri simet-
rik olarak çalışılmıştır.

Şekil 7. Kubbe erken dönem restitüsyonu.
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Şekil 8. 
Kubbe 
kasnağı 
2. dönem 
Barok 
bezeme

Şekil 10. 
Kubbe 
kasnağı 
3. dönem 
Barok 
bezeme

Şekil 9. Kubbe kasnağı barok 2. dönem desen rölöve ve restitüsyon.
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3. dönem bezeme ise daha az renk 
kullanılarak, cephelere asimetrik kur-
gu düzeninde uygulanmıştır. 

2.3. Türbe Sekizgen Köşe 
Bezemeleri
Yapının kasnak altına inildiğinde mi-
mari olarak sekizgen plana sahip olan 
iç mekânın her bir köşesine ikişer 
sütun ve bu sütunlar üzerinde saksı 
içinde yer alan çiçek demetleri gelecek 
şekilde bir tasarım kullanılmıştır. 
Bu sütunların birbirlerine geçişleri-
ni sağlamak amaçlı kemer şeklinde, 
perde formlu bezeme öğeleri oluştu-
rulmuştur. Ayrıca bu perde formlu 
bezemenin üst merkezlerine gelen aks 
noktasında celi sülüs tekniği ile yazıl-
mış hatlar yer almaktadır (Şekil 12).

II. Bayezid Türbesi araştırma 
raspası sonrası sekizgen köşeleri 2. ve 
3. dönem Barok desen olarak de-

ğerlendirdiğimizde; 2. dönem desen 
formunun köşelere oturtularak diğer 
yüzeylerdeki gibi aynı renk ve tek-
nikle yerine özgün tasarım yapılarak 
uygulandığını görmekteyiz. Bu dönem 
bezemede yine simetrik uygulama söz 
konusudur (Şekil 13).

2. dönem (Barok dönem) sekiz-
gen bezemenin 1/1 ölçekli rölövesi 
alınarak renklendirmesi yapılmış ve 
hazırlanan restitüsyon projelerinde bu 
verilerden yararlanılmıştır (Şekil 14).

3. dönem Barok bezemede ise 
farklı boyutlarda ki sütunlar ile asi-
metrik tasarım uygulanarak yapının 
her bir köşesi bu desen tekrarı ile 
zenginleştirilmiştir (Şekil 15). 3. dö-
nem (Barok dönem) sekizgen bezeme-
nin 1/1 ölçekli rölövesi alınarak renk-
lendirmesi yapılmış ve hazırlanan 
restitüsyon projelerinde bu verilerden 
yararlanılmıştır (Şekil 16).

Şekil 11. Kubbe kasnağı barok 3. dönem desen rölöve ve restitüsyon.
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Şekil 12. Sekizgen köşe mevcut 19. yy 
siyah-beyaz Barok desen

Şekil 13. Sekizgen köşe 2. dönem 
Barok bezeme

Şekil 14. Türbe sekizgen köşesi Barok 2. dönem desen rölöve ve restitüsyon.
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Şekil 15. Sekizgen köşe 3. dönem Barok bezeme

Şekil 16. Türbe sekizgen köşesi Barok 3. dönem desen rölöve ve restitüsyon.
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2.4. Üst Pencere Kotu
II. Bayezid Türbesi araştırma raspa-
sı öncesi mevcut 19. yy Barok üslup 
kalemişlerinin bezeme ve kurgusal 
kompozisyonunu üst pencere kotun-
da değerlendirdiğimizde; pencere 
üstlerinde kemer formunda yaprak 
figürlerinin çalışılmış olduğunu, 
merkezde bulunan yaprak aksında 
celi sülüs bir yazının olduğu durum 
söz konusu iken, raspa sonrası 2. ve 
3. dönem desenlerde bu durumun 
farklılaştığı tespit edilmiştir. Pen-
cere yanlarından inen, birbirinin 
tekrarı şeklinde olan figürsel beze-
me, pencere bitişine ulaştığında iki 
adet çiçek figürlü rozet ile sonlan-
maktadır. Bu rozetler arasında ise, 
pencere altında birbirleriyle bağ-
lantılı halde iki adet çiçek çelengi 
bulunmaktadır. 

Üst pencere altlarında ise yine 
kasnakta yer alan payanda ve çiçek 
çelenklerinin tekrarı uygulanmıştır.

II. Bayezid türbesi araştırma ras-
pası sonrası ortaya çıkan üst pencere 
2. dönem kalemişlerini bezeme ve 
kompozisyon açısından değerlendir-
diğimizde; merkezlerdeki istiridye 
formunu destekleyen içinde somaki 
detaylarının da yer aldığı simetrik 
kurguya devam edilmiştir (Şekil 17).

2. dönem (Barok dönem) üst pence-
re üstü bezemenin 1/1 ölçekli rölövesi 
alınarak renklendirmesi yapılmış ve 
hazırlanan restitüsyon projelerinde bu 
verilerden yararlanılmıştır (Şekil 18).

 Bunun yanı sıra 3. dönem pence-
re üstü merkez desen kurgusunda ise 
desenin sağında ve solunda yer alan iki 
adet lale figüründen oluşan bir kompo-
zisyon uyarlanmıştır (Şekil 19).

3. dönem (Barok dönem) üst pence-
re üstü bezemenin 1/1 ölçekli rölövesi 
alınarak renklendirmesi yapılmış ve 
hazırlanan restitüsyon projelerinde bu 
verilerden yararlanılmıştır (Şekil 20). 

 2.5. Alt Pencere Üst Kotu
II. Bayezid Türbesi araştırma raspası 
öncesi mevcut 19. yy Barok üslup 
kalemişlerinin bezeme ve kurgusal 
kompozisyonunu alt pencere üst kotta 
değerlendirdiğimizde; siyah-beyaz 
kalemişlerinin diğer birkaç örnekte 
gördüğümüz gibi manzara tasvirleri 
şeklinde yer aldığı rozetlerden oluş-
maktadır. 

II. Bayezid Türbesi araştırma ras-
pası sonrası ortaya çıkan alt pencere 
üst kotu 2. dönem kalemişlerinin 3. 
dönem bezemeye oranla daha yoğun 
ve hacimli olacak şekilde tasarlanmış 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca tasa-
rım simetriktir. Üst pencerede ve köşe 

Şekil 17. 
Üst kot 
pencere üstü 
2. dönem 
Barok desen
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Şekil 18. Türbe 2. dönem restitüsyon.

Şekil 19. Üst kot pencere üstü 3. dönem 
Barok desen.

sütunlarda kullanılan istiridye formu 
bezeme uygulanacak zeminin daha 
geniş olmasına bağlı olarak hacimce 
büyütülmüş ve daha zengin bir hale 
getirilmiştir (Şekil 21).

2. dönem (Barok dönem) alt pence-
re üstü bezemenin 1/1 ölçekli rölövesi 
alınarak renklendirmesi yapılmış ve 
hazırlanan restitüsyon projelerinde bu 
verilerden yararlanılmıştır (Şekil 22).

3. dönem alt pencere üstlerinde diğer 
yüzeylerde olduğu gibi asimetrik kurgu 
esas alınarak inci figürleri ile bezenmiş 
bir tasarım kullanılmıştır (Şekil 23). 3. 
dönem (Barok dönem) üst pencere üstü 
bezemenin 1/1 ölçekli rölövesi alınarak 
renklendirmesi yapılmış ve hazırlanan 
restitüsyon projelerinde bu verilerden 
yararlanılmıştır (Şekil 24).
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Şekil 21. Alt pencere üstü 2. dönem Barok desen.

Şekil 20. Üst pencere üstü 3. dönem Barok desen rölöve ve restitüsyon.
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2.6. Türbe Giriş Kotu
Bu kotta bulunan yakın 
dönemde yapılmış olan 
somaki taklidi stucco 
sıvaların çimento bağla-
yıcılı malzeme kullanı-
larak yenilendiği tespit 
edilmiştir. Bu alanlarda 
özgün bezemenin tespiti 
yapılamamıştır ancak 
yakın dönem uygulama-
larda özgün bezemeden 
referans alınarak bir yol 
izlendiği düşünülmek-
tedir (Şekil 25). Ayrı 
dönemlere ait desenler 
üslup ve tasarım çalışma-
ları açısından ele alındı-
ğında her dönemin kendi 
içinde oluşturduğu ahenk 
son derece etkileyicidir.Şekil 23. Alt pencere üst kot 3. dönem Barok desen

Şekil 22. Alt pencere üstü 2. dönem Barok desen rölöve ve restitüsyon.
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Şekil 24. Alt pencere üstü 3. dönem Barok desen rölöve ve restitüsyon.

Şekil 25. 
Türbe giriş 
alt kot 
somakili 
stucco 
panolar
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PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ 
KÜLLİYESİ ve HAZİRESİ

Osmanlı mezar alanları (mezarlık, hazire, kabir ve makamlar) ve 
mezar taşları; mimarlık, restorasyon, sanat tarihi, güzel sanatlar ve 
edebiyat gibi birçok disiplin tarafından sadece bir veya birkaç yönü ile 
incelenmiş bir konudur ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınamamıştır. 
Yapılan çalışmaların disiplinlerarası ortak bir yaklaşımla yapılması 
gerekliliği son yıllarda tasarlanan hazire ve mezar taşı projelerinde ve 
daha sonra yapılan restorasyon uygulamalarında açıkça görülmektedir. 
Sempozyumda ve bildiride hedeflenen amaç; tarihsel bir süreç içerisinde 
mezar alanlarının ve mezar taşlarının incelenmesi, öneminin belirtilmesi, 
korunması için alınabilinecek önlemlerin anlatılması ve yapılan proje ve 
restorasyonlara örnek bir yaklaşım sunmaktır.

THE CASE STUD OF PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN MOSQUE’S 
GRAVEYARD (HAZİRE) CONSERVATION PROJECT

Ottoman tomb stones are not just pieces of stones that show the 
identification of deceased. These tomb stones give information about theological, 
political, economical, social, cultural and artistic circumstances of their building 
periods. These tomb stones could be different in size, shape  and detail even if 
they look alike. Whether the tomb stone belongs to a woman, a man or a child 
and information about the social or religious position and profession can be 
understand easily from these stones. 

These graveyards placed at the different parts of Istanbul and they remind us 
the value and meaning of life. But unfortunately they have been neglected and 
underestimated for years. During this neglection period, new roads were build 
over some graveyards, tomb stones were broken or stolen.

At the last decade, documentations and detailed projects of these graveyards 
have been started to be prepared. This satisfactory situation revealed some 
problems as well. It has been detected that even they prepare the drawings some 
project teams cannot read the writings of tomb stones or recognize the pattern 
due to lack of knowledge. This study aims to show how to understand and 
prepare projects of tomb stones and Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Mosque 
Graveyard Project will be evaluated as a model case study. 

Anahtar Sözcükler: Defin Kültürü, Hazire, Mezar Taşı, Restorasyon

Keywords: Burial Culture, Graveyard (Hazire), Tomb Stones, Restoration
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   MEZAR VE DEFİN 
KÜLTÜRÜNE BAKIŞ 
Mezar ve defin anlayışı, kişilerin 
yaşadığı coğrafyaya, kültürüne ve 
inançlarına göre değişiklikler gös-
termektedir. Eski Mısır kültüründe, 
ölümsüzlük ve yeniden doğuş inancı, 
birçok ritüel ile birlikte mumyalama-
nın ve daha sonrasında, Firavunlar 
için yapılan piramit ve diğer anıt 
mezar yapılarının gelişmesine imkân 
sağlamıştır. Batı kültüründe, Hıris-
tiyanlıktan önceki dönemde ölünün 
geri gelerek yaşayan kişileri rahatsız 
edeceği düşüncesi ile definler şehrin 
dışında bir alana yapılmış ya da ölüler 
yakılmıştır. Hıristiyanlığın kabulü ile 
defin anlayışı değişmiş, kilise tarafın-
dan ölünün yakılması yasaklanmıştır 
(bu yasak 19. yüzyıl başına kadar 
devam etmiştir). Zamanla nüfusun 
artması ile şehrin mezar alanlarına 
kadar genişlemesi, salgınlar sonu-
cu toplu halde ölümlerin olması ve 
dezenfekte etmenin toplum sağlığı 
açısından öneminin artması, mezarlık 
alanlarında yeni tasarımların yapıl-
masını zorunlu kılmıştır. Dünya ge-
nelinde, 18. ve 19. yüzyıllarda mezar 
alanı tasarımı, şehir tasarımcıların 
ve planlamacılarının başlıca uğraş 
alanları arasında yer almıştır. 

Mezar alanları dışında kutsallık 
atfedilen ve sıkça ziyaret edilen kabir 
alanları birçok farklı kültürde yer 
bulmuştur. Hıristiyanlıkta “Azizler 
Kültü” Afrika’da “Murabitizm” Japon-
ya’da “Kobo Daishi”, Çin’de “Budizm” 
anlayışı ile yapılan tapınakların ve ya-
pıların bir kısmı hâlâ ziyaret edilmek-
tedir. İslam öncesi Türk kültüründe 
olan “Atalar Kültü”, İslam sonrası dö-

nemde, yatır, evliya, veli gibi isimler 
altında gelişmiş, türbe-kabir mekânı 
olarak şekillenmiştir.

İSLAMİYET ÖNCESİ  
DÖNEMDE TÜRKLERDE   
MEZAR YAPILARI VE GELİŞİMİ
İslamiyet öncesinde, göçebe bir top-
lum olan Türkler, etkileşimde bu-
lundukları Şaman, Budist, Upaniş ve 
Hindu doktrinlerinden fazlaca etki-
lenmişler ve bunun sonucunda ölünün 
yakılması, mumyalanması, defne-
dilmesi ya da açık alana bırakması 
gibi farklı kültürlere ait yöntemlerin 
tamamını kullanmışlardır.

Türkler tarafından yapıldığı 
bilinen en eski mezar yapıları “kur-
gan”lardır. Ölümden sonra yaşamın 
var olduğuna inanan Hunlar (MÖ 3. 
yy - MS 6. yy), soylular için içerisine 
değişik ev eşyalarının, hediyelerin ve 
hayvanların konulduğu, mezar odası 
şeklinde kurganlar yapmış ve buraya 
mumyalanan kişileri defnetmişlerdir 
(Şekil 1). Soylu olmayan kişiler ise 
daha sade mezarlara gömülmüş ve 
gömü alanını belirtmek için başları-
na balballar dikilmiştir. Kurganların 
üzeri, dışarıdan tepe şeklinde kapa-
tılmış, etrafı ise taş bloklarla çevril-
miştir. En ünlü kurganlar Pazırık 
platosunda bulunmaktadır. 

Göktürklerde de kurgan geleneği 
devam etmiştir (MS 6. yy -8. yy). Ay-
rıca, definden sonra mezar başına diki-
len balbal ve bengütaşlarda ölen kişiye 
ait unvan, yaş ve cinsiyet bilgileri de 
yazılmıştır (Şekil 2). Orhun Kitabeleri 
en çok bilinen balballar arasındadır.

Göktürklerdeki diğer bir mezar 
taşı türü ise, kaplumbağa, at gibi 
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hayvanların tasvir edildiği taşlar-
dır. Kaplumbağa figürünün altında 
yatan fikir, dünyanın büyük bir 
kaplumbağa tarafından taşındığını 
anlatan, en eski Hint felsefesi siste-
minin temelini oluşturan Upanişad 
metinlerinden kaynaklanmaktadır. 
Buna benzeyen tasvirli taşlar, daha 
sonra MS 14. ve 15. yüzyıllarda, 
Akkoyunlular ve Karakoyunlular 
döneminde koç ve koyun tasvirleri 
şeklinde yapılmıştır (Şekil 3).

Uygurlar (MS 8. yy. - 10. yy ) 
tarafından yapılan bengütaşlarda 
Şamanizm etkisi açıkça gözlenmekte-
dir; taş üzerinde elinde kadeh tutan 
figürler resmedilmiştir. Mezar yapıla-
rıyla birlikte geliştirilen dini ritüeller 
de vardır. Türklerin, İslam dinini 
seçmesinden sonra, bu ritüeller farklı 
yorumlarla devam etmiştir (ölünün 
yedinci gecesi için dua edilmesi gibi). 

İSLAMİYET SONRASI 
TÜRKLERDE MEZAR  
YAPILARI VE GELİŞİMİ
Karahanlıların 10. yüzyılda Müslü-
manlığı kabulü ile birlikte yaşam ve 
ahiret anlayışlarında değişiklikler 
olmuştur. Karışık defnetme gibi alış-
kanlıklar terk edilerek İslami anlayış 
ile tekil gömü anlayışı gelişmiştir. Bu-
nunla birlikte, mezarın yerini belirli 

hale getirecek taşların dikilmesi, defin 
öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen 
ritüeller gibi, aslında İslamiyet’te var 
olmayan örfi bir yaklaşımla, değişiklik-
ler yapılarak devam ettirilen bir mezar 
kültürü oluşturulmuştur.

Kurganların devamı olacak nite-
likte ve Türk çadırının yorumlan-
masıyla (kimi araştırmacılara göre) 
kümbetler ortaya çıkmıştır. Çokgen 
planlı, iki katlı, sivri piramidal bir 
külahla kapatılmış olan kümbetler, 
daha sonra Osmanlı döneminde form 
değiştirerek baldaken ve türbe haline 
dönüşmüştür. Anıtsal tarzdaki bu 
yapılara devlet adamlarının yanı sıra, 
genellikle önemli ve kutsal kişiler 
defnedilmiştir. Yapılan kümbet ve 
türbelere mevtayı simgeleyen mermer, 
taş ve ahşap gibi farklı malzemelerden 
yapılmış sandukalar yerleştirilmiştir. 
Osmanlı’nın son dönemlerinde yapı-
lan bazı mezar lahitleri bu sandukalar 
ile benzerlik göstermektedir. 

 Anıtsal tarzdaki yapıların dışın-
da, mezar yerini tayin etmek için de 
mezar taşları kullanılmıştır. İsla-
miyet’in kabulünden sonra bölgesel 
olarak değişen, farklı boy ve şekillerde 
mezartaşları yapılmıştır. Bunların en 
bilineni, boyları dört metreye kadar 
çıkan Ahlat mezar taşlarıdır. Üzerin-

Şekil 1. Kurgan (sol)
Şekil 2. Bengütaş örnekleri
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de Kuran’dan geometrik desenler ile 
bezenmiş ayetlerinin yer aldığı, ölen 
kişi hakkında bilgi veren ve kişiye dua 
eden metinlerin bulunduğu bu taşlar, 
tarihi birer kaynaktır (Şekil 4, 5). 
Mezar taşı olarak dikkat çeken diğer 
bir örnek ise, Akkoyunlular ve Kara-
koyunlular tarafından yapılan, koç 
şeklindeki taşlardır. Bunların büyük 
bir kısmı günümüzde bulundukları 
kentin müzelerinde sergilenmektedir 
(Şekil 6). Ayrıca Tokat, Sivas, Konya 
gibi Selçuklu etkisinin yoğun olduğu 
yerlerde, daha çok sanduka tipi me-
zarlar gözlenmektedir (Şekil 7).

Osmanlı mezar taşları mimari 
üsluplarla eşdeğer bir gelişim göster-
mektedir:

 Erken Dönem: Fetih öncesi daha 
çok üçgen bir sonlanış ile biten, rumi 
ve geometrik desenlerin de yoğun 
olarak kullanıldığı Bursa üslubu,

 Klasik Dönem: Fetih sonrası İs-
tanbul merkezli gelişen ve Anadolu’ya 
da yayılan serpuşlu bir şahide ile ayak 
taşının bir pehle taşına oturtulduğuk-
lasik üslup,

 Lale Devri Sonrası Dönem: On 
sekizinci yüzyılla birlikte, mimaride 
yaşanan değişimler mezar taşlarına da 
yansımıştır. Serpuşlu şahide taşlarının 
yanı sıra, ışınsal ve bitkisel kompozis-
yonların yer aldığı mezar taşları yapıl-
mıştır. Mezar taşları; saksıda ve vazo 
içinde kullanılan meyve, çiçek, ağaç 
tasvirleri ve çeşitli sembollerle, zaman-
la heykelsi bir nitelik kazanmıştır.

 Cumhuriyet Sonrası Dönem: 
Kılık kıyafet ve harf devrimleri son-
rasında mezar taşı tasarımını tama-
men yenilemek gerekmiştir. Aşiyan, 
Eyüp gibi tarihi büyük mezarlıklarda 

Şekil 3. Kaplumbağa şeklinde mezar taşı 
(Göktürk- Kapagan Kağan mezarı)

Şekil 4. Ahlat Mezar taşları

Şekil 5. Ahlat Mezar taşı çizimi

Şekil 6. Koç şeklinde mezar taşı (Tunceli)
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Cumhuriyet’ten hemen sonra yapılan 
çoğu mezar taşının, Bursa üslubuna 
benzer, üçgen veya üçgene yakın ka-
lınlıkta bir formda; malzeme olarak da 
Klasik döneme göre yapıldığı gözlen-
mektedir. Günümüzde yapılan mezar 
taşları ise; estetikten yoksun, hiçbir 
standardı olmadan yapılan bilgilendir-
me levhaları şeklindedir. 

OSMANLI DEVLETİNDE MEZAR 
ANLAYIŞI VE İSTANBUL’DA 
MEZAR ALANLARININ TARİHİ 
SERÜVENİ
Osmanlı Devleti’nde mezarlar, 
insanın dünyadaki geçiciliğini ve 
yaşamın her anında bu olguyu tekrar 
tekrar hatırlatmak amacına hizmet 
etmiştir. Bu sebeple türbeler ve ha-
zireler, külliyenin bir parçası olarak 
camilerin, tekkelerin, medreselerin 
ve çeşmelerin hemen yanı başında 
yer almışlardır. Daha önceleri, vefat 
eden önemli kişiler için ayrı bir 
türbe ve bunun yanında hazireler 
yapılırken, 19. yüzyıldan itibaren 
Selâtin camilerinin avluları aktif 
olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Suriçi alanının dar ve kısıtlı 
olması, Edirnekapı, Eyüp, Taksim, 

Kasımpaşa, Karacaahmet gibi sur 
dışındaki bazı bölgelerde bir yapıyla 
birlikteliği olmayan büyük mezarlık 
alanlarının oluşturulmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Bu mezarlık alanları 
duvarlarla çevrelenmemiş, böylece 
çevresiyle olan bağları kopartılmamış-
tır. Mezarlıklar aynı zamanda insan-
ların içinden gelip geçebileceği alanlar 
olarak da kullanılmıştır (Şekil 8).

Türbe, hazire ve mezar yerinin 
oluşumunu etkileyen bir diğer önem-
li faktör de kişilerin, sahabelere ve 
İslam büyüklerine olabildiğince yakın 
defnedilme arzusudur. Özellikle Eyüp 
Sultan Türbesi ve çevresinin hazire 
alanı olarak gelişmesinin sebebi budur. 

Bunun yanı sıra Anadolu’nun Kâbe 
ile aynı kıtada olması, kişilerin bu 
yakaya gömülmeyi istemesine sebep 
olmuştur. Özellikle Karacaahmet 
Mezarlığı’nın gelişip büyümesinin 
sebeplerinden biri de budur.

İstanbul genelinde bin üç yüz 
noktada mezar alanı vardır. Bunlar 
içinde tescilli veya tescil kararı bulun-
mayan, mevcut veya kayıp eser nite-
liğinde türbe, hazire ve kabir yerleri 
bulunmaktadır. Bu yerlerin % 50’den 
çoğu Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 

Şekil 7. Sanduka tipli mezar taşı 
(Tokat - Niksar) 
Şekil 8. Eyüp Mezarlığı (Sebah&Joaillier)
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%20’si ise İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesinin mülkiyetindedir. 

Günümüzde bakımsız bir görünü-
me sahip olan mezar yapılarının baş-
lıca yıpranma ve yok olma nedenleri: 

 Yer açma stratejisi (İstimlâkler) 
(Şekil 9),

 Sorumlu kurumların çokluğu 
(İdari),

 Bakımsızlık ve değersiz görme 
düşüncesi,

 Çalınan ve yurt dışına kaçırılan 
mezar taşları,

 Yanlış restorasyonlar,
 Yeni gömü yapılmasıdır.

MEZARLIKLAR VE HAZİRELER 
NEDEN ÖNEMLİDİR?

 Tarihi bir belge olması açısından;
Yapıldığı dönemin sosyal hayatına 

dair birçok bilgi içerir (Şekil 10). 
 Sanat Tarihi açısından; 

Plastik sanat-heykel yönü ile döne-
min sanat anlayışını, malzeme seçimi-
ni, taş işçiliğinin niteliğini gösterir.

Kullanılan yazılar ve metinler, 
döneminin edebiyat ve hat sanatına 
dair bilgi verir.

 Mimarlık tarihi açısından; 
Bir bütünü tamamlayan mimari bir 
eleman olarak, yapılarla birlikte nasıl 
konumlandığı ve yıllar içinde nasıl 
şekillendiği hakkında bilgi verir.

 Şehircilik tarihi açısından;
Mezarlık ve hazirelerin şehir 

içinde nerelerde konumlandırıldığı, 
şehrin yayılmasına etkileri, nasıl ko-
runduğu konusunda bilgi verir. 

 İnanç ve değerler açısından;
İnsanların, ölüme ve ölüm sonrası 
hayata bakış açısı, insana ve ölüye 
verilen değerin anlaşılması açısından 
önemlidir.

BİR ANLATIM DİLİ    
OLARAK MEZAR TAŞI
Osmanlı mezar taşları sadece ölen ki-
şinin kimliğini aktaran bir taş parçası 
değildir. Mezar taşları, yapıldıkları 
dönemin siyasi, ekonomik, sosyal, 
kültürel ve sanatsal durumunu anla-
tan birer minyatür eserdir. 

Farklı boylarda birbirine benzeyen 
mezar taşları, kendi içlerinde değişik 
detaylar saklar. Mezar taşına bakıldı-
ğında daha yazılan metin okunmadan 

Şekil 9. Kırılıp parçalanmış mezar 
taşları (Eyüp) (üstte)

Şekil 10. Piyer Loti Tepesi
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mezarın erkeğe mi yoksa kadına mı 
ait olduğu, mevtanın toplumsal statü-
sü, mesleği, bir dergâha ya da tekkeye 
bağlı olup olmadığı, hatta çocuk ise, o 
dahi kolayca anlaşılabilir. 

Detaylara inildiğinde kimi sade, 
kimi yoğun bezemeli mezar taşları celi 
sülüs, celi talik ve kûfi tarzda yazılan 
çoğu şiirsel metinler ile ölen kişi için 
yaşayanlardan birer Fatiha istemekte-
dir. Tezyinat anlayışı da, dönemlere 
göre farklı dengede ve özelliktedir. 
Bazen tek başına, bazen de vazo ve ta-
baklar içinde resmedilmiş çiçek, meyve 
ve ağaçlar bulunmaktadır. 

MEZAR TAŞININ BÖLÜMLERİ
İstanbul’da gelişen ve daha sonra 
Anadolu’da da yaygın olarak kullanı-
lan mezar taşı birimi, yatay düzlemde 
kabri örten blok haldeki bir pehle 
veya lahit üzerine yerleştirilen bir 
şahide ve ayak taşından oluşmaktadır 
(dikilen taşların sayısında bazen istis-
nai durumlar da olabilmektedir).

Mezar taşı biriminin en dikkat 
çeken elemanı olan şahide, genelde 
yedi bölümden oluşmaktadır. Bu 
bölümler, genel bir sıralamaya sahip 
olsa da; taşın üzerindeki metne göre 
bazen bölümlerin yer değiştirdiği veya 
tamamıyla kaldırıldığı örnekler de 
mevcuttur (Şekil 11).

1. Başlık: Şahide taşındaki başlık-
lar (serpuşlar) en ayırıcı elemanlardan 
biri olup kişilerin bulunduğu konum-
lara uygun olarak şekillenir. (Şekil 
12). Temelde, “Kavuklar, Fesler, 
Tarikat Taçları, Hanım Başlıkları” 
olmak üzere dört grupta incelenir. 
Osmanlı Devleti’nde dönemine göre 
farklı kıyafet ve serpuşlar kullanıldığı 
için, birbirine benzeyen ama detayda 

farklılıkları olan başlık tasarımları 
mevcuttur (Şekil 13).

2. Serlevha: Mezar taşının besme-
lesi olarak nitelendirebileceğimiz bu 
kısımda genellikle Allah’ın isimleri 
kullanılmıştır. En çok karşılaştığımız 
yazılar Hu, Hüve’l Baki (O Ebedi)’dir. 
Ayrıca El-hayy (diri), El-hallak (yara-
tan), 19. yüzyıldan sonra ise El-ğafur 
(bağışlayan), Er-rahmim (acıyan) gibi 
Allah’ın diğer isimleri de kullanılmış-
tır.  Bazen kısa ayetlerin de yer aldığı 
bu bölümde, 19. yüzyılın değişen anla-
yışıyla birlikte, ölümden duyulan acı, 
İslami açıdan çok da hoş karşılanmasa 
da, dile getirilmeye başlanmıştır. Ser-
levha bölümünde Allah’ı zikri kalkmış 
ve yerini, ah mine’l mevt /firak (ah acı 
ölüm/ayrılık) gibi ibareler tercih edilir 
olmuştur.

3. Yakarış: Mezarda yatan mevta-
nın bağışlanması için Allah’a yapılan 
duanın yer aldığı bölümdür.

4. Kimlik: Mezar taşının kime 
ait olduğu, mesleği, yaşı, akrabalık 
ilişkilerinin aktarıldığı bölümdür. 
Kimlik bölümü de aynı başlık bölü-
mü gibi kişinin bulunduğu konum ve 
mevki hakkında detaylı bilgiler içerir. 
Erkekler için bey, paşa; kadınlar için 
hanım, hatun gibi unvanlar kulla-
nılmıştır. Hacca gidenler için el-hac 
kelimesi, Peygamber Efendimizin 
soyundan gelenler için, şerif ve şerife 
sıfatları, özellikle kullanılmıştır.

5. İsim: Bu bölümde ölen kişinin 
ismi bazen tek başına anıldığı gibi 
bazen babası, eşi, dayısı gibi bir 
başka akrabasının ismi ile de anıla-
bilmektedir.

6. Dua: En çok görülen biçimi ruhi-
çün Fatiha, rızaen lillahi’l Fatiha’dır. 
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Bu bölüm, şiirsel olan ve mevtaya ait 
bilgilerin olmadığı taşlarda bile mev-
cuttur. Çünkü mezar taşındaki mak-
sat, ölü için okunacak bir fatihanın, 
edilecek bir duanın olması isteğidir.

7. Tarih: Rakamla ya da ebced+-
rakamla verilir. Çoğu zaman hicri 
takvime göre verilirken, son dönemde 
ayrıca rumi takvim de yazılmıştır. 
Aylar baş harfleriyle yazılır. Çok sık 
rastlanmamakla birlikte, bazı önemli 
hattatlar bazı mezar taşlarının tarih 
bölümüne kendi isimlerini de yazmış-
lardır (Şekil 14).

MEZARTAŞINDA KULLANILAN 
DESEN VE SEMBOLLER
Mezar yapılarında ve taşlarında kul-
lanılan tezyinat anlayışı, yapıldıkları 
dönemin mimari üslubu ve bezeme 
tasarımları ile özdeş ilerlemiştir. 
Kabirde yatan kişinin mevkisine, 
erkek veya kadın oluşuna göre farklı 
dengede ve özellikte desen ve sembol-
ler kullanılmıştır (Şekil 15).

İslami bir yaklaşımla, insan tasvi-
rinden uzaklaşarak daha çok bitki ve 
hayvan stilizasyonuna yönelen anlayış, 

Şekil 11. 
Mezar taşı 
bölümleri 
(Taşa 
İşlenen 
Medeniyet)

Şekil 12. Mezar taşında kullanılan başlık 
örnekleri (Taşa İşlenen Medeniyet)

Şekil 13.  
Mesleklere 

göre kıyafetin 
değiştiğini 

gösteren bir 
gravür
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var olan birçok bitkiye farklı anlamlar 
yüklenmesine sebep olmuştur.

Bazı Desenlerin Anlamları
Lale: Ebced değeri ile Allah’ı simge-

lemektedir.
Gül: Peygamber Efendimizi tasvir 

etmektedir.
Servi: Vahdeti ve Allah’ı zikri sim-

gelemektedir.
Hurma: Mezarın bir hacıya ait 

olduğunu ifade etmektedir.
Meyveler: Bolluk ve bereketi simge-

lemektedir.
Ters Lale: Gelinlik çağında ölen 

genç kızlar için kullanılmıştır.
Kandil: Yol aydınlatıcı anlamında 

kullanılmıştır.
Sikkeler: Mensup olduğu tarikatı 

gösterir.
Dönemine göre mezar taşlarında 

kullanılan güller, kıvrımlı dallar, 
karanfil, şakayık, zambak gibi çiçekler 
yerine; servi, hurma, erik ağaçları, 
incir, nar gibi meyveler bazen tek ba-

şına, bazen de vazo ve tabaklar içinde 
resmedilmiştir.

Tarikat, mesleki anlamlar içeren 
semboller, özellikle 18. yüzyıl sonrası 
oldukça fazla kullanılmıştır. Öyle ki, 
bazı büyük külliyelerin bahçelerinde 
bulunan ve/veya son dönemde yapılan 
birçok hazire, sanki Osmanlı Devle-
ti’nin heykel eserlerinin bulunduğu 
alanlar olarak nitelendirilebilir.

Mendireği, çapası ile yapılmış 
gemici mezarları, palet ve fırçalarıyla 
ressam mezarları, kâğıtları ve yazı 
defterleriyle kâtipler, dalı kırılmış gül 
ile tasvir edilen gelinlik çağında vefat 
etmiş kızlar... Çok ince düşünülmüş 
detayları ile insanı içine alan ve ka-
birde yatanı sessizce anlatan çekiç ve 
murç izleri...

Restorasyon alanındaki gelişmeler; 
mezar alanlarının ve mezar taşlarının 
incelenmesi, öneminin araştırılması, 
mezar taşlarının nasıl anlaşılacağı, 
mezar taşı, kitabe gibi yazılı kaynak-

Şekil 14. 
Mezar taşı 
yazı örneği 
(Pertevniyal 
Valide Sultan 
Haziresi)

Şekil 15. 
Yelkenli 
tasvirli 
mezar taş
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ların projelendirilme sorunları gibi 
konuların gündeme gelmesine olanak 
tanımıştır.

Bu bağlamda, İstanbul’un kav-
şak noktalarından biri olan Aksaray 
semtinde yer alan Pertevniyal Valide 
Sultan Külliyesi Haziresi bir model 
olarak seçilmiş, projelendirme ve uy-
gulama safhası incelenmiştir.

AKSARAY SEMTİNE   
GENEL BİR BAKIŞ
Aksaray, günümüzde İstanbul Fatih 
İlçesi sınırları içerisinde, Suriçi’nin 
merkezi noktasında bulunan, şehrin 
en çukur paltosu üzerine kurulmuş 
olan ve Saraçhane, Beyazıt ve Yenika-
pı’yı birbirine bağlayan bir semttir.

Roma döneminde Konstantinopo-
lis’in ana aksı olan Mese yolu üze-
rinde, güney kolunda, Bovis Forumu 
adıyla yer alan Aksaray, fetihten 
sonra ilk kurulan yerleşim alanların-
dan biridir. Cerrahpaşa, Davutpaşa 
ve Koca Mustafapaşa gibi külliyele-
rin yapılmasıyla, Divanyolu ile bu 
nahiyeler arasında geçişi sağlayan 
bir ticaret alanı ve şehrin en verimli 
bostanlarının yer aldığı canlı bir semt 

haline gelmiştir. Ayrıca, eski Yeniçeri 
odalarının da 1826 yılında kaldırı-
lıncaya kadar bu bölgede yer alması, 
semte olan ilgiyi arttırmıştı. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 19. 
yüzyıldaki yangınlardan sonra, bizzat 
II. Mahmut’un emri ile bir dizi yeni-
lik ve uygulama gerçekleştirilmiştir. 
Bu değişimlerden en çok etkilenen 
yerler arasında Aksaray semti ve 
meydanı da bulunmaktadır. Özellikle 
dar, kısa, yön değiştiren sokaklardan 
ve bunların arasındaki çıkmazlardan 
oluşan organik bir yapıdaya sahip 
Aksaray semti, yangın sonrası çizilen 
yeni planlar ile ızgara sistemli bir do-
kuya kavuşmuştur. Bu planlarda; ula-
şım aksları, yeni kavşaklar ve alt yapı 
sistemleri belirlenmiştir. Pertevniyal 
Valide Sultan tarafından bölgenin 
kaybettiği değeri yeniden kazanması 
için, Eklektik üslupta yeni bir cami 
yaptırılmıştır (Şekil 16).

Aksaray semtinde en fazla yıkım 
ve değişim, 1950 yılında Vatan ve 
Millet Caddelerinin açılması çalış-
maları sırasında gerçekleşmiştir. Bu 
süreçte kent dokusuyla birlikte sosyal 
doku da yok olmuştur. Aksaray, 

Şekil 16. Aksaray yangın haritası 
(Necdet İşli, Aksaray)

Şekil 17. Vatan ve Millet Caddeleri
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1930 ve 1950 - 60 arası imar hare-
ketleri ile eski hüviyetini kaybederek 
yeni bir şekle bürünmüştür. Fetihle 
birlikte padişahın emriyle kurulan, 
Pertevniyal Valide Sultan’ın yaşaması 
için çaba sarf ettiği Aksaray, taşıt 
trafiğinin rahatlatılması için feda 
edilmiş, Vatan ve Millet Caddelerinin 
açılmasıyla, tarihi kent dokusu yok 
edilmiştir (Şekil 17).

Günümüzde Aksaray hâlâ bu dol-
durulması zor boşluk içerisinde, kim-
liksiz bir semt olarak varlığını devam 
ettirmektedir. Açılan geniş caddeler 
sorunu çözmek yerine, büyümesine 
sebep olmuştur. Aksaray günümüzde; 
Unkapanı, Yenikapı, Beyazıt arasın-
daki trafik düğümünün orta yerinde 
kalan bir semt görünümündedir.

Yoğun insan ve araç sirkülasyon-
mun olduğu, farklı dönemlerde izi si-
linen ve kaybolan Osmanlı eseri sayısı 
oldukça fazla olan bu bölgede, imar 
hareketleri sonrası yapılan çoğu kim-
liksiz pek çok yapı yer almaktadır. 

Bu bölgedeki tarihi eserler arasında, 
yapıldıkları dönemde simge niteliği 
taşıyan Murat Paşa Camii Külliyesi 
ile Pertevniyal Valide Sultan Camii 
Külliyesi bulunmaktadır.

PERTEVNİYAL VALİDE 
SULTAN CAMİİ KÜLLİYESİ 
Tanzimat Fermanı ile birlikte 
Osmanlı Devleti Batı etkisinde 
bir dönüşüme girmiştir. Toplum 
yapısında görülen değişim, mimariyi 
de etkilemiştir. Osmanlı Devleti’nde 
gücünü arttıran gayrimüslimlerin 
istek ve beğenileri, kültür ve sanat 
anlayışları özellikle İstanbul kent 
hayatında önemli bir etken olmuştur. 
Bu etkileşim, yabancı mimarların 
saltanat destekli yapılarıyla 
simgeleşmiştir.

Aksaray, 19. yüzyıl yangınları 
sonrasında ihyaya muhtaç ve yeniliğe 
açık bir bölge haline gelmiştir. Hazır-
lanan planlarla mevcut doku değiş-
tirilerek birbirini dik kesen sokaklar 

Şekil 18. 
Pertevniyal 
Valide Sultan 
Cami (Sebah& 
Joallier)

Şekil 19. 
Pertevniyal 
Valide Sultan 
Türbesi 
taşınmadan 
önceki hali

Şekil 20. 
Pertevniyal 
Valide Sultan 
Cami
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oluşturulmuş, geniş caddelerin ve 
meydanların bulunduğu bir Aksaray 
tanzim edilmiştir. Bu düzenleme ile 
bölgeden uzaklaşarak, yeni semtlere 
taşınan halkın yine bu bölgeye geri 
dönmesi bekleniyordu. Bu amaçla, 
Pertevniyal Valide Sultan tarafından 
yaptırılan sekizgen meydana bir kül-
liye inşasına başlandı. Bu külliyenin 
içinde cami, mektep, hazire, mu-
vakkithane, türbe, sebil ve çeşmeler 
bulunmaktaydı (Şekil 18, 19).

Pertevniyal Valide Sultan, yeni-
likçi bir padişah olan II. Mahmut’un 
eşidir ve birçok hayır eseri yaptır-
mıştır. Caminin planlandığı yerde, 
o dönemde Kâtip Camisi denilen, 
ancak çok harap durumda olduğundan 
yerine yenisi yapılması düşünülen bir 
yapı bulunmaktaydı. Valide Sultan, 
Kâtip Camisi’nin temelleri üzerine 
yapılacak Pertevniyal Valide Sultan 
Camisi’nin, Ortaköy Camisi büyüklü-
ğünde olmasını, ancak camiye geldiği 
zaman onu selamlayacak askerler için 
yeterli genişlikte bir alan olması için, 
avlusunun daha geniş tutulmasını 
istiyordu. Bu nedenle gerekli istim-
lâkler yapılarak caminin inşaat alanı 
genişletilmiştir.

Caminin mimarı çoğu kaynakta 
Sarkis Balyan olarak yer alsa da, bazı 
literatürde İtalyan Montani’nin de 
ismi geçmektedir. Eklektik üslupta 
yapılan camide, Türk mimarisi ile 
Gotik ve Hint mimarisine ait üsluplar 
bir arada kullanılmıştır.

Muvakkithane ve türbe kısmı 
caminin sağ tarafında, meydanın 
diğer köşesinde bulunmaktaydı. İmar 
hareketleriyle birkaç kez yer değiştir-
mek zorunda kalan muvakkithane ve 

türbeden geriye bugün, sadece cami 
içerisine taşınan türbe ayakta kalabil-
miştir (Şekil 20-21).

Külliyenin bir parçası olarak 
inşa edilen Mahmudiye Mektebi’ne 
ait 1908 yılında yapılmış bir plan 
mevcuttur. İlk yapıldığında caminin 
sol karşısına inşa edildiği kaynak-
larda yer almaktadır. Daha sonra, 
yanan bu mektep binası yerine inşa 
edilen binanın bu plana uygun ola-
rak yapılıp yapılmadığı tam olarak 
bilinmemektedir. Günümüzde cami 
haziresinin ön kısmında olan ve 
yeri değişen giriş kapısının yanında 
bulunan okul, 1931’de inşa edilmiş, 
1950 ve 1970 yıllarında yeni ekle-
riyle mevcut halini almıştır. 

Caminin Aksaray yönündeki avlu 
giriş kapısı İyon taklidi sütunlara 
taşıtılan kemerlerle oluşturulmuş-
tur; sebil kısmı ise, cami cephesi 
algısındaki değişimi açıkça gözler 
önüne sermektedir. Yapıldığı dö-
nemde önünden tramvayların geç-
tiği bu sebil, günümüzde yükselen 
kaldırım kotu ile aşağıda kalmıştır; 
günümüzde yedi basamak merdiven-
le giriş kotuna ulaşılabilmektedir.

HAZİRE ALANI
Hazire alanı, Pertevniyal Lisesi ile 
Dağarcık Sokak arasında yaklaşık 
bir dönüm arazi üzerine kuruludur. 
Etrafı cami ve okula ait duvarlar ile 
çevrelenmiştir (Şekil 22, 23). 

Hazire yıllarca bakımsız kaldık-
tan sonra, 2007 yılında başlayan 
restorasyon ile birlikte projesi ve 
uygulaması yapılarak ihya edil-
miştir. Hazire içerisinde 800’den 
fazla taş bulunmaktadır. Bunların 
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Şekil 22. Pertevniyal Valide Sultan Cami

Şekil 21. Alman Mavileri Haritası

Şekil 23. Pertevniyal Valide Sultan 
Cami Hazire yönü

Şekil 24. Uygulama öncesi hazirenin durumu Şekil 25. Temizlik sonrası hazienin durumu

600 kadarı orta alanda dikili halde 
iken, geri kalan kısmı ön taraftadır 
veya duvar diplerine yerleştirilerek 
sergilemeye açılmıştır. Hazırlanan 
projeler sonucunda, hazire alanına 
üç yüzyıl boyunca defin yapıldığı 
tespit edilmiştir. 

HAZİRE ALANININ 
PROJELENDİRME VE 
UYGULAMA SAFHALARI
Temizlik ve Kazı Çalışması
Proje ve uygulama öncesi hazire 
alanında 1,5 metreye yaklaşan toprak 
bir katmanın olduğu, ayrıca bu top-
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rak örtü içinde ve üstünde, atılmış 
mezar taşları ve lahit parçalarının 
bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 
24, 25). Periyodik olarak çöp ve 
bitki temizliği yapılan hazire alanı, 
5 x 5 metrelik karolajlama yapıla-
rak projelendirmeye başlanmıştır. 
Mevcut, görünebilir tüm taşlara ve 
şahidelere numara verilerek vaziyet 
planı için ilk ölçümler yapılmıştır. 
Daha sonra hazire alanını kaplayan 
toprak katman dikkatli bir şekilde 
kaldırılmış, otsu ve odunsu bitki 
temizliği yapılmıştır. Toprak katman 
içerisinden çıkan atılmış tüm taşlar 
bulundukları yerde bırakılmıştır. 
Kaldırılan toprakla birlikte, gerek-
li bazı taşlarda sağlamlaştırma ve 
destekleme çalışmaları yapılmıştır. 
Kazı öncesi sadece başlıkları görünen 
tüm taşlar, pehle taşları ile birlikte 
görünür hale getirilmiştir (Şekil 26). 
Hazire alanı içine yapılmış muhdes 
yapılar ve ekleri yıkılarak kaldırılmış 
ve bu alan sergileme mekânı olarak 
düzenlenmiştir.

Belgeleme
Kazı öncesi ve sonrası tüm çalışmalar 
fotoğraflama suretiyle belgelenmiştir.

Estampajların Alınması 
Daha önce numaralandırılmış taşlar 
fotoğraflanarak belgelendikten sonra 
estampajları alınmıştır. Mezar alanı 
içinde bulunan tüm yazılı, bezemeli 
ve boş taşların estampajının alınma-
sının yanı sıra, pehle taşları üzerinde 
bulunan damlalık desenlerinin de 
estampajı alınmıştır. Taşların estam-
pajının alınmasındaki amaç, üzerle-
rinde bulunan hatların, desenlerin 
ve çizgilerin özgün haline en yakın 
şekliyle 1/1 olarak belgelenmesidir. 

Şekil 26. Yapılan kazı çalışmaları sonucu 
açığa çıkartılan pehleler

Şekil 28. 250 numaralı taşın estampaji 
ve yazısı

Şekil 27. 304 Numarali taşın estampajı
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Alınan bu estampajlar daha sonra eşel-
leri çizildikten sonra taranarak, hatla-
rın yazılmasında ve taşların bilgisayar 
ortamında çizilmesinde altlık olarak 
kullanılmıştır (Şekil 27, 28).

Yazıların Yazılması
Mezar taşlarının doğa koşullarına açık 
ve zaman içinde toprak altında kalmış 
olması nedeniyle, özellikle hat bölüm-
lerinde toz birikmeleri, kalınlaşma ya 
da erozyon sebebiyle erime suretiyle 
küçük parça kopmaları oluşmuştur. 
Mezar taşı metinlerini doğru bir 
biçimde projeye aktarabilmek için, 
metinler hattat tarafından tekrar yazı-
larak replikaları oluşturulmuş ve daha 
önce alınan estampajlar altlık olarak 
kullanılmıştır. Hatlar tekrar yazılırken 
erozyonun ve kopmaların fazla olduğu 

bölümler, metinden çıkarım yapılabil-
mesine rağmen özgün esere müdaha-
lede bulunmamak için tekrar yazıl-
mamış, bu bölümler boş bırakılmıştır. 
Yazılan hat replikaları yine eşelleri 
çizildikten sonra taratılmış ve bilgi-
sayar ortamında 1/1 olarak çizimleri 
yapılmıştır (Şekil 28, 29). 

Taşların Ön Yüzeylerinin Çizilmesi

Taşların ön yüzeylerinde bulunan tüm 
hat metinleri, satır araları ve bezeme-
lerden alınan estampajlar altlık olarak 
kullanılarak çizimleri yapılmıştır. 
Şahide ve ayak taşları üzerinde bulunan 
bezemelerin, yapıldıkları dönemin özel-
liğine uygun olarak daha derin oyularak 
kabartma şeklinde yapılması ve estam-
pajın bu kabartılı yüzeylerin sadece üst 
bölümlerini aktarması sebebiyle, be-
zemelerin çizimi tam karşıdan çekilen 
fotoğraflarla desteklenerek yapılmıştır. 

Şahide taşlarının bir bölümünde 
mezar sahibinin unvanına göre serpuş-
lar kullanılırken, diğer bir bölümünde 
bezemeli taçlar kullanılmıştır. Bu 
taç bölümlerinde dönemin özelliğine 
uygun olarak “S” ve “C” formunda 
asimetrik kıvrımlı dallar, vazoda 
çiçekler, tabak ve kâse içinde çeşitli 
meyveler resmedilmiştir. Bezemeli taç 
kısımlarının dışında, süslemeler, hattı 
bir çerçeve içine almak maksadıyla 
taş kenarlarında su motifi şeklinde de 
görülmektedir (Şekil 30). 

Taşların Rölövelerinin Çizilmesi

Ön yüzleri; estampajlardan, yazı 
replikalarından ve fotoğraflardan 
yaralanarak çizilen tüm şahide ve ayak 
taşlarının, pehlelerin ve lahitlerin 
ayrıca ölçüleri alınmış ve rölöveleri 
çizilmiştir. Çizimlerde sadece toprak 

Şekil 29. 250 numaralı taşın estampajı
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Şekil 30. 294 numaralı taşın çizim paftası

Şekil 31. 
111 ve 118 
numaralı 
taşlarin 
pehle 
yerleşimi 
çizimi 
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üzerinde bulunan mezar kısımları 
çizilmiştir. Toprak altında bulunan 
defin ve defin kuyusuyla ilgili herhangi 
bir veri olmadığı için tahmini çizimler 
yapılamamıştır (Şekil 31).

Osmanlıca Metinlerin Okunması
Büyük bir titizlikle çizim ortamına 
aktarılan metin hatlarında Osmanlıca 
kullanılmıştır. Metinlerde genelleme 
yapılacak bir bütünlük yoktur. Bazı 
taşlarda şiirsel anlatımlar, bazı taşlar-
da kalıplaşmış metinler kullanılmıştır.

Okuma sırasında en çok zorlanılan 
kısımlar, mevtaların doğum yerlerinin 
yazıldığı bölümlerdir. Bu kısımlarda 
günümüzde kullanılmayan birçok 
yer ve şehir ismi bulunmaktadır. Bu 
bilinmeyen yerlerle ilgili olarak çeşitli 
kaynaklarda araştırma yapılmış ve en 
yakın gelen yer ismi yazılmıştır. Genel 
olarak metin dilleri iyi olsa da bazı 
taşlarda belirgin hatalar yapılmıştır. 
Bu bölümler, düzeltme yapılmadan 
hattatın ve taş ustasının yazdığı şekil-
de aktarılmıştır. Osmanlıca metinler 
Türkçeye çevrilirken günümüzde kul-
lanımı devam eden kelimeler tercüme 
edilmemiş, sadece günümüz söylemi 
yazılmıştır (“içün” yerine “için” gibi).

Proje Sunumu
Taşlar proje sunumunda iki şekilde 

gösterilmiştir: 
 Sadece tek bir taş olarak, 
 Varsa bulunduğu pehle veya lahi-

tin parçası olarak.
Taşa dair tüm çizimler ve fotoğ-

raflar, varsa metin transkripsiyonları 
taşların tek tek incelendiği paftalara 
yerleştirilmiştir. Taşlar; 001 den 
başlayarak taş numara sırasına göre 
dizilmiştir. Mezar taşı eğer bir pehle 
ya da lahite ait ise, pehleli çizimi taşın 

Şekil 33. 526 ve 527 numaralı taşların 
bulunduğu lahit

Şekil 32. 526 ve 527 numaralı taşların 
bulunduğu lahdin çizim paftası
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hemen arka sayfasına konularak, taşın 
bulunduğu mezar bütünü içindeki 
konumunun görülmesi hedeflenmiştir 
(Şekil 32, 33). 

Temizlik Çalışmaları
Hazire içerisinde yer alan mezar 
taşlarında; pehle ve lahitler için suyla, 
jelle, hamur ile kimyasal temizlik, 
ayrıca kumlama ile mekanik temizlik 
yöntemleri test olarak denenmiştir. 
Yapılan testler sonucu, temizliğin en 
az zararlı olan su ile kontrollü vakum 
yöntemi uygulanarak yapılmasına ka-
rar verilmiştir. Diğer yöntemler; gözle 
görünür farklılıkta bir temizleme sağ-
lamaması, aksine uzun bir süreçte taş 
yüzeyine zarar verebileceği düşüncesi 
ile tercih edilmemişlerdir (Şekil 34).

Yapılan Diğer Uygulamalar
Hazırlanan projelerle birlikte, hazire 
alanında kademeli üç farklı yüzey kotu 
oluşturulmuştur.  Var olan pehle veya 
lahitler oluşturulan zemin kotuna göre 
düzeltilmiş, eksik veya eskiyen zıva-
naları değiştirilmiştir.  Mevcut mezar 
taşları bunlar üzerine yerleştirilmiştir. 
Hiçbir mezar ile bağlantılı olmadan 
ortada tekil halde duran mezar taşları 
ise, bulundukları yere pabuçsuz olarak 
monte edilmiştir. Montajı ve temizliği 
tamamlanan hazire alanı daha sonra 
beyaz renkli çakıl taşı döşenmiştir. 
Hazireyi çevreleyen duvarlar onarıl-
mış, Dağarcık Sokak üzerinde bulunan 
yeni duvar üzerine dua pencereleri 
yapılmıştır (Şekil 35, 36).

Şekil 34. Taşların temizliği için yapılan denemler
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Tasnifleme
Projelendirmesi tamamlanan hazire 
alanı için tasnifleme çalışmaları de-
vam etmektedir. Tasnifleme sonucun-
da serpuşların çeşitleri, haziredeki net 
defin tarih aralığı, defnedilen kişilerin 
isim, meslek analizleri gibi birçok 
veriye ulaşılması hedeflenmektedir.

SONUÇ
İstanbul’un birçok yerinde karşımı-
za çıkan ve bize hayatın anlamını 
hatırlatan hazireler ve mezarlıklar 
maalesef ki yıllarca değersiz ve 
gereksiz olarak görülmüştür. Üze-
rinden yollar geçirilmiş, taşları 
atılmış, kırılmış ve kaçırılmıştır. 
Birer açık hava müzesi olan hazi-
re ve mezarlıklar için günümüzde 
farklı kurumlar tarafından proje 
ve uygulama çalışmaları yapılmaya 
başlanılmıştır. Özellikle projelendir-
me safhasında; Osmanlıcaya, Arap 
harflerine ve hat sanatına olan ilgi-
sizlik yüzünden, yetersiz çizimlerin 
ve transkripsiyonların ortaya çıktığı 
gözlenmiştir. Uygulama sırasında 
da, daha fazla hız ve daha az mali-
yet gibi sebeplerle, taş yüzeyinde yer 
alan hat ve desenlerin tahribatını 
arttıracak uygulamaların yapıldığı 
tespit edilmiştir. 

Mezar taşları yazılı birer kaynak 
ve kitabedir; müzelerde sergilenen 
yazma eserler, bir külliyeyi oluşturan 
su yapısı ya da bir caminin kitabe-
si kadar dikkate değer, korunması 
gerekli birer mimari ve sanat eseridir. 
Bunun için bu konu ile ilgili tüm 
disiplinlerin işbirliği ile proje çalış-
maları ve uygulamaların yapılması 
gerekmektedir (Şekil 37, 38).

Şekil 35. Temizlik ve kot sonrası hazirenin 
durumu

Şekil 36. Uygulama sonrası hazirenin 
durumu
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Şekil 37. Uygulama sonrası hazirenin durumu

Şekil 38. Hazirenin uygulama sonrası vaziyet planı
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KARİYE MÜZESİ (CHORA MANASTIRI) KULLANILAN 
DEKOR TAŞ TÜRLERİ VE BUNLARIN KAYNAK ALANLARI

Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul’da yapılmış kiliselerde 
yüksek kalitede bezeme unsurları kullanıldığından yapılarda imparatorluğun 
çeşitli bölgelerinden güzel taş örnekleri getirilmiş ve yapılarda döşeme ve 
duvarlara belli düzenlerde yerleştirilerek kullanılmıştır.

İstanbul’un Edirnekapı semtinde bulunan ve Paleologos Hanedanı 
dönemine ait Bizans Rönesans’ını temsil eden Kariye Müzesi (Chora 
Manastırı) 6. yüzyıldan kalma bir yapının yerine 13. yüzyılda inşa edilmiştir. 
Theodoros Metokhites 1316-1321 arasında kilisenin kubbesini tekrar 
inşa ettirmiş, iç mekân bezeme unsurlarını dekorasyonunu yaptırmıştır. 
Binanın iç mekânları çok güzel mermer ve diğer taş levhalarla kaplanmıştır. 
Mozaikler ise dünyada eşi az bulunan örneklerdir (Magdalio, 2011).

Bu çalışma kapsamında Kariye Müzesi zemin döşemesi ve duvar 
kaplamalarını gösteren planlar hazırlanarak taş türlerinin görsel, petrografik 
ve örnek alımı el verdiğinde analitik yöntemlerle tayinleri yapılmıştır. Sonuç 
olarak farklı taş türlerinin Akdeniz civarı taş ocaklarından temin edildiği 
ya da devşirme (spolia) malzeme olarak yeniden kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Bizans İmparatorluğu’nun altın çağını yaşadığı 6. yüzyıldan itibaren 
en yakın (İstanbul, Gebze) ve en uzak (Güney Fransa, St. Girons) taş 
ocaklarından malzeme getirilmiştir. Taş türlerinin tayininde önemli antik 
taş koleksiyonları “online kataloglar” gezilerek karşılaştırmalar yapılmış ve 
doğruluk oranları test edilmiştir. Ayrıca bu taş türlerinin Latince, İtalyanca 
ve bölgesel isimleri tanımlanarak, kaynak coğrafyasını belirleyen resimli bir 
liste de oluşturulmuştur.

Çeşitli dönemlerdeki yapılarda aynı taşların kullanılması taş ocaklarının 
faal olduklarına işaret etmektedir. Yapılarda bu tür bir taş envanterinin 
yapılması ülkemizde örnek olacak bir ilk çalışmadır.

INVESTIGATION OF DECORATIVE ROCK TYPES AND THEIR 
SOURCE REGIONS IN THE KARIYE MUSEUM (CHORA MONASTERY)

In Istanbul, during the Byzantine Empire some high-quality 
decoration elements such as beautiful stones have been used in churches, 
therefore samples from various parts of the empire were brought 

Anahtar Sözcükler: Kariye Müzesi, Taş Dekorasyon, Kaynak Alanlar.
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   1. GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Bizans İstanbulu’nda, Ayasofya ve 
şehir surlarından sonra, günümüze 
kalan az sayıda anıtsal yapı arasında 
Kariye Müzesi, yani Bizans döneminin 
Hora (Chora) Manastırı en çok tanı-
nan ve en çarpıcı özellikleri olan yapı-
dır. Ziyaretçiler bu yapıya, iç narteks, 
dış narteks ve parekklesion bölümle-
rinde bulunan muhteşem mozaik ve 
freskleri görmek amacıyla gelirler. 

İstanbul haritalarında Kariye ilk 
kez Kauffer Lechevalier haritasında 

1786’da gösterilmiş olmakla beraber, 
1940 Hellert haritasında daha belir-
gindir. 20. yüzyıl Pervititch sigorta 
haritasında Kariye ve etrafı 31 pafta 
541 adada gösterilmiştir (Şekil 1).

Yunanca “Marmoron” olarak bili-
nen “mermer” kelimesi adını oldukça 
zengin mermer yataklarına sahip 
olan Marmara Adası’dan (Prokon-
nesos) almıştır. Beyaz renkli ve gri 
damarlı olan bu mermer Kariye’nin 
süslenmesinde yoğun olarak kullanıl-
mıştır. Ayrıca, Kariye’de, Marmara 

and they were used especially as decorative claddings on walls and floors of 
these buildings (Jolivet-Levy, 2011).

Kariye Museum (Chora Monastery) in the district of Edirnekapı of 
Istanbul belongs the Palaiologos Dynasty period and representative of late 
Byzantine Renaissance. It was originally a building outside the city walls 
and was a 6th century basilica type structure. A domed building was built 
in the 13th century. Theodore Metochites built the dome of the church 
between 1316-1321 again. The interior of the building is covered with very 
beautiful marble and other stone slabs. The mosaics are rare examples in the 
world (Magdalio, 2011).

In this study, we established detailed plans of rock claddings from the 
Kariye Museum and evaluated rock types by using visual and petrographic 
and analytical methods. As a result the origin of different rock types could 
be determined from around Mediterranean quarries and from ancient temple 
sites as reused materials. At the 6th century Byzantine Empire reached a 
golden age and building materials from the quarries closest (Istanbul, Gebze) 
and farest (South of France, St Girons) were transferred to the capital. Also, 
important collections of ancient stones were researched “online catalogs” for 
the determination purpose, comparisons was made and rock type and origins 
accuracy were tested. In addition, Latin, Italian, and regional names of 
corresponding rock types were defined, and we also created an illustrated list 
specifying the source regions.

The use of almost same stone types indicates that the quarries were active 
during the Byzantine Empire period. The stone inventory of this study will 
be the first example in our country.

Keywords: Kariye Museum, Stone Decoration, Source Regions.
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mermerinin yanı sıra Kuzey Afrika, 
Eğriboz Adası ve Afyon gibi değişik 
yerlerden getirilen breşik mermer, 
porfir, antik yeşil, oniks, kırmı-
zı, sarı, ve pembe renkli damarlı 
mermerlerle zengin bir görünüm 
oluşturulmuştur. Aynı seri mermer 
blokların kesilerek, yan yana monte 
edilmesiyle mermerlerin üzerinde 
oluşan desenler, zengin simetrik 
şekiller ve kesilmiş ağaç desenini an-
dıran motifleri oluşturmaktadır. Bu 
tekniğe “scoutlosis” adı verilmektedir.

Kariye’deki mermer işçiliği, 
Ayasofya’daki mermer işçiliği kadar 
zengin ve çarpıcı olsa da, zengin mo-
zaiklerinin ve freskolarının yanında 
ziyaretçilerin pek dikkatini çekme-
mektedir. Mermer Kariye’de özellik-
le naos kısmında ve narteks duvar 
kaplamalarında yer almaktadır. 
Opus sectile tekniğindeki mermer be-

zemeler, yer yer döşemelerde, ayrıca 
naos duvarlarında kornişin altındaki 
frizlerde yoğun olarak kullanılmış-
tır. Kariye Müzesi, zengin mozaik ve 
fresk süslemeleri ile Bizans sana-
tının son dönemi olan Paleologos 
Hanedanı döneminin İstanbul’daki 
en güzel örneğidir (Şekil 2, 3).

Çalışmanın amacı dekor taş 
döşemelerindeki parçaların tek tek 
tanımı, ayrıntılı bir planda gösteril-
mesi ve dolayısıyla müzeye ait bir 
çeşit taş envanterinin oluşturulması-
dır. Bu araştırmaya yardımcı olmak 
kaydıyla uluslararası taş envanterleri 
“online” ortamda gezilmiş ve karşı-
laştırmalar yapılarak taş türlerinin 
kökeni saptanmıştır. Çalışmada 
mimari özellikler konusunda “Kariye 
Müzesi Rölöve Raporu”nda belirtilen 
konulara sadık kalınarak alıntılar 
yapılmıştır.

Şekil 1. Pervititch haritasında Kariye ve çevresi.



139KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

2. KARİYE MÜZESİ’NİN   
TARİHSEL GELİŞİMİ
Bazı kayıtlarda 4. yüzyıl din şehitle-
rinin gömüldüğü yer olarak görülse 
de ilk kilise ve manastırın temelleri 
536 yılı Iustianos dönemine tarih-
lendirilir. Bunun dışında Heraklius 
(610-641) ve V. Konstantinos (741-
775) dönemlerinde ve 9. yüzyıl orta-
larında Suriye’den rahiplerin burada 
barındıkları bilinmektedir. İkonak-
lastik dönemdeki kısmi tahribat son-
rası I. Kommenos’un kayınvalidesi 
Maria Dukaina manastırın arazisine 
1077-1081 yıllarında yeni bir kilise 
yaptırır. Bir yüzyıl sonra depremden 

zarar gören yapı dış duvarları bıra-
kılarak yeni bir kubbe ile ve doğu 
kısmı yarım kubbe şeklinde yeniden 
yapılır, bazı mozaikler eklenir. Latin 
işgali dönemi yapılara büyük zarar 
verir, ortam yıkıntılarla doludur.

14. yüzyılın başında (1316-
1321) civarda yerleşen büyük “Logo-
thetes” Theodor Metokhites tarafın-
dan iç ve dış narteks, parekklesion 
ve iki katlı bir kuzey kanat eklene-
rek yapı genişletilir, kubbe yeniden 
yapılır ve kilisenin iç mekânı renkli 
mermer kaplama, kabartmalar, 
mozaik ve resimlerle baştan aşağı 
yenilenir.

Şekil 2. 
Kariye Müzesi 
yapısına doğu 
kısmından 
bakış.

Şekil 3. Nartekste bulunan Meryem ve İsa mozaikleri.
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1453 yılında kapatılan kilise 
II. Bayezid’in veziri Hadım (Atik) 
Ali Paşa tarafından camiye çevrilir. 
Bu sırada bazı mozaikler yok olur, 
bazılarının üzeri sıvanır veya tahta 
perdelerle kapatılır. 1766 yılındaki 
deprem sonrası cami onarılır; ahşap 
kubbe bu döneme aittir.

Rus Arkeoloji Enstitüsü F. Schmi-
dt başkanlığında 1903-1906 yılların-
da yapılan onarım çalışmalarına ait 
ilk fotoğraflar bulunmaktadır. 1948 
yılında yapı Ayasofya Müzesi Yöne-
timi’ne geçer. Byzantine Institute 
tarafından T. Whittemore önderliğin-
de sistematik temizleme ve koruma 
çalışmaları başlatılır ve 1959 yılına 
kadar onarım devam eder. Günü-
müzde yapıda restorasyon faaliyeti 
yürütülmektedir.

3. KARİYE MÜZESİ’NİN   
MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE   
YAPININ BELGELENMESİ
Kariye Müzesi’nde yaptığımız çalış-
manın ana hedefi kullanılan “mermer” 
plaka ve diğer taşların görsel yöntemle 
belirlenmesi ve yapısal elemanların 
kaynak yerlerini saptanmasıdır. Bu 
bağlamda, betimleme esnasında karı-
şıklıklara neden olmamak için yapının 
rölöve çalışmasında kullanılan mekân-
sal tanıtıma sadık kalınmıştır ve plana 
işaretlenmiştir (Şekil 4). Binanın 
içinde yer alan silmeler Marmara mer-
meri’nden olduğu için mermer, buna 
karşın levhalar ve söveler farklı taşlar-
dan oldukları için “mermer” şeklinde 
gösterilmiştir. Uygun yerlerde tanım-
lama yapıldığında hem şekillerle hem 
de yazı ile taş türleri ayrıca yerleştiri-
lecektir. Buna göre mekânlar M 01-M 

13 arasında gösterilmektedir (Şekil 4). 
Mermer dekorasyon elemanları ilk üç 
mekânda bulunmaktadır, çalışmada bu 
yerlere öncelik verilmiştir. Yapıdaki 
mekânların kodları ve tanımları şu 
şekildedir:

 M 01 Dış narteks sergi alanı
 M 02 İç narteks sergi alanı
 M 03 Naos sergi alanı
 M 04 Koridor
 M 05 Depo
 M 06 Depo
 M 07 Parekklesion sergi alanı
 M 08 Diakonion sergi alanı
 M 09 Dinlenme alanı
 M 10 Prothesis sergi alanı,  

       müdür odası
 M 11 Merdiven holü
 M 12 Depo
 M 13 Dinlenme alanı

Planda mekânlar arası geçişleri 
sağlayan tüm kapılarda (K01-K20) 
olarak gösterilmiştir.

Şekil 4. Kariye müzesi zemin planı ve 
mekânların yerleşimi.
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Kilisenin ilk yapısı kare şeklindeki 
dış kısım içinde kısa kollu haç şekli 
ile gerçekleşmiştir. Merkezdeki ana 
kilisenin naosu dört ayak tarafın-
dan taşınan bir kubbe ile örtülüdür 
(Şekil 5). Kubbe 1766 depreminde 
çöktüğünden yerine tuğla örgülü 
bir kubbe yapılmıştır. Naos köşe-
lerinde iç payelere oturan yüksek 
16 pencereli tambur ve basık kubbe 
ana örtü sistemini oluşturur. Kare 
biçimli naosun doğu kısmında derin 
bir bema kemeri vardır. Ana apsis 
içeriden yarım daire, dışarıdan ise 
çok köşelidir. Pastaforia hücreleri 
(Prothesis + Diakonion) orijinalde 
küçük birer kapı ile ayrı oldukları 
naostan 14. yüzyılda yapılan düzenle-
melerle ayrılmıştır. Prothesise kuzey 
duvardan ulaşılırken, Diakonion 

Parekklesiondan ulaşılan dua hücresi 
haline getirilmiştir. Bu mekân kutsal 
objelerin korunması için skvephylákion 
vazifesini görmekteydi. 

Güneydeki kısımda parekklesiona 
ait kare şeklinde iç ve dış narteks 
bulunur. İki sütunla desteklenen 
kemerli açıklık ve sütun başlıkları 
ile şapele bağlanır. Mekân, kubbe 
altında 12 yüzeyde bulunan pence-
relerle ışık almaktadır. Bema yarım 
daire apsisle bağlantılı, yarım kubbe 
ile örtülü ve dışa çıkıntılıdır. Bema-
nın içinde bugün ahşap bir kapakla 
kapatılan kare şeklinde küçük bir 
kripta vardır (Şekil 6). Apsis yarım 
kubbesi dışarıdan uçan bir payan-
da ile desteklenmiştir. Binaya giriş 
dış narteksin ortasındaki kapıdan 
sağlanmaktadır, diğer dört giriş 

Şekil 5. Kare içi haç planlı kilisenin üzerine eklenen apsis ve narteks itibarıyla bina, 
temel yapısı çok yaygın olarak görülen bir forma sahiptir. 
Şekil 6. Naos mekânından apsise bakış.
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duvarla kapatılmıştır. Dış narteks-
ten iç nartekse geçiş sadece bir kapı 
ile sağlanmıştır. İç narteks (Şekil 
7) üstünde kenarlarda tamburlu 
kubbeler örtü sisteminde yer alır ve 
iç nartekse ışık girmesini sağlar. İç 
narteksten naosa girişte önceden üç 
kapı bulunmaktaydı. 

Ana yapının güneyine inşa edilen 
parekklesion tek nefli bir şapeldir. 
Uzun mekânın doğu ucunda bema 
kemeri ve içeride yarım yuvarlak dışa-
rıda çok köşeli bir apsisle son bulur. 
Yapının her iki duvarında önemli 
kişilerin defnedildiği iki arcosolium 
(mezar nişi) bulunmaktadır. Batı 
ucunda mekân iki sütunun taşıdığı üç 
kemerle nartekse açılır.

Yapının batı yönündeki narteksin 
önüne inşa edilen dış narteks (Şekil 
8) uzun dikdörtgen bir yapı ekidir. 
Binanın kuzey duvarı oldukça kalın 
olup, duvar içindeki dar bir merdi-
venle kütüphane olarak kullanılmış 
(Metochites’e ait) beşik tonozlu üst 
kat mekânına ulaşılır.

4. DEKOR TAŞLARI VE  
KAYNAK YERLERİ
4.1. Marmor Lacedaemonium  
Yunanistan Peleponnes Sparta yakı-
nında Taygetos Dağı’ndan çıkan koyu 
yeşil genellikle madalyon şeklinde 
porfirdir. Serpantino, Lapis Lacedo-
monius olarak da adlandırılır. Çıka-
rılma yeri, Yunanistan, Peleponnes, 
Sparta civarı Krokees-Levetzova 
köyleri, Taygetus Dağı ocaklarıdır.

Yapıda kullanım yeri, duvar beze-
me parçası, döşeme kaplamasıdır.
Kariye Müzesi’nde duvar bezemele-
rinde ve naosda yer alan omphalionda 
kullanılan ve yaygın olarak “yeşil 
porfir veya serpentino” olarak bilinen 
taş porfirik dokulu bir dasit lavıdır. 
Kayaç ağırlıklı olarak plajioklas, 
klorit, epidot ve opak minerallerden 
oluşmaktadır. İri plajioklas porfi-
roblastları çoğunlukla alterasyondan 
etkilenmiş ve kristal sınırları izlene-
bilen hayalet kristallere dönüşmüştür 
(Şekil 9-10).

Şekil 7. İç narteks “mermer” kaplamaları ve mozaik bezemeli örtü sistemi
Şekil 8. Dış narteks duvarları ve mozaik bezemeli örtü sistemi
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4.2. Fosilli (Rudist) 
Kırmızı Kireçtaşı
Bu taş  Marmor Triponticum olarak 
da adlandırılmaktadır. Çıkarılma 
yeri, İzmit, Gebze, Kutluca köyü 
ocaklarıdır. Yapıda kullanım yeri, 
yer mozaiği (disk Omphalion içinde), 
duvar ve zemin kaplamaları, sütun ve 
kapı eşiğidir (Şekil 11-12).

4.3. Milas Kırmızı Damarlı Kıvrımlı 
Mermeri (Marmor İassense) 
Marmor Carium, Marmor Iassense 
olarak da adlandırılmaktadır. Yanlış-
lıkla Synnada veya Frigya mermeri 
diye de adlandırılmıştır. Çıkarılma 
yeri, Muğla, Milas Kıyıkışlacık köyü 
yakınında üç ocakdır. Yapıda kullanım 
yeri, duvar kaplaması, döşeme kapla-
ması ve yer mozaiğidir (Omphalion).

Petrografik açıdan “kirli” kireçta-
şından kaynaklanan mermerlerdir; kır-
mızı renk hematit parçalarının yoğun 
dağılımını göstermektedir. Ana bileşen 
kalsit olup, iyi kristallenmiş ve ufak 
tanelidir. Kayaç asitle (HCl) reaksi-
yona sokulduğunda bazı minerallerin 
varlığı ortaya çıkmaktadır; kuvars, 
albit, mika (fengit), klorit ve hematit 
(Şekil 13-14).

4.4. Yunanistan, Teselya Bölgesi 
Yeşil Renkli Serpantin Breşi 
Marmor Thessalicum veya Verde 
Antico olarak da adlandırılmaktadır. 
Yanlışlıkla ofikalsit olarakta adlan-
mıştır. Çıkarılma yeri, Yunanistan, 
Teselya, Larissa Melossis yakınındaki 
taş ocaklarıdır. Teselya ocakları geç 
antik dönemde işletilmiş, Larisa 10 
km doğusunda, Omorphochori köyü 
yakınındaki 250 m rakımlı tepelerde 
(Chasambalı Tepe) yer almaktadır.

Şekil 9. Kariye’de çeşitli duvar bezemelerinde 
ve omphalion döşemesinde kullanılan yeşil 
dasit porfir. Düzgün kristalli feldspat taneleri 
yeşil renkli lav hamuru içinde yer almaktadır. 
Feldspat kristallerinin soluk yeşil renkleri 
mikroskopta belirlenmiştir.

Şekil 10. Naos duvar bezemelerinde yeşil 
porfir parçaları.

Şekil 11. Kariye zeminde yer alan Rudist 
fosilli kırmızı kireçtaşı örneğinde aşınma 
görüntüsü; yuvarlak beyaz kavkılar Rudist 
fosilleridir. Oval şekil tavus kuşu kuyruk 
tüylerini andırdığı için İtalyanca “occhio di 
pavone” adını almaktadır.
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Yapıda kullanım yeri, duvar ve 
zemin kaplaması ve yer mozaiğidir 
(Şekil 15).

4.5. Afyon, İscehisar,   
Breşik Mermeri 
Marmor Docimium, Marmor Phrygi-
um veya Pavanozetto olarak da adlan-
dırılmaktadır. Çıkarılma yeri, Afyon, 
İscehisar eski yerleşim adı Dokimei-
on’dur. Yapıda kullanım yeri, duvar 
ve zemin kaplamasıdır (Şekil 16).

İscehisar mermerleri üzerinde ya-
pılan mikroskobik incelemede kalsit 
kristallerinin dışında klorit, serizit, 
kuvars ve magnetit az miktarda 
gözlenir. Kalsit kristallerinin boyutu 
0.2-0.8 mm arasında değişmektedir. 
Poligonal sınırlar sergileyen kalsitin 
içine sokulan demirli sular mermere 
özel bir doku kazandırmıştır. Bol çat-
laklı kısımlarda ara madde limonitle 
dolmuştur.

4.6. Marmara Mermeri
Marmor Proconnessium olarak 
da adlandırılır. Çıkarılma yeri, 
Marmara Denizi, Marmara Adası, 
Saraylar köyü güneyi ile İlyasdağı 
granitoid kütlesi arasındaki alandır 
(Şekil 17-18).

Yapıda kullanım yeri, zemin ve 
duvar kaplaması, sütun, sütun kaide-
si ve başlığı, silme ve bezemelerdir.

4.7. Mısır, Gebel Dokhan,    
Andezit-Dasit Porfir (Porfido 
Rosso Antico, Lapis Porphyrites, 
Lithos Romaion)
Lapis Porphyrites, Rubet Porphyrites, 
Porfidio Rosso, İmperial porphyry ola-
rak da adlandırılmaktadır. Çıkarılma 
yeri, Mısır, Doğu Çölü, Mons Porp-

Şekil 12. Rudistli kireçtaşı narteks yer 
döşemesinde Marmara mermeri simetrik 
yerleştirilmiş levhalarla beraber kullanılmıştır.

Şekil 13. İç narteks panosu Milas kırmızı 
kireçtaşı (Mias).

Şekil 14. 
Kariye’de 
duvar 
panosu 
olarak 
simetrik 
yerleştirme 
örneği.“a 
macchia 
aperta” 
teknikli 
döşeme. 
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hyrites, Gebel Abu Dokhan Dağı’dır 
(tüten dağ). Yapıda kullanım yeri, 
duvar kaplaması ve yer mozaiğidir 
(Şekil 19-20).

Kariye Müzesi’nde ufak parçalar 
şeklinde zemin ve duvar bezemele-
rinde kullanılan ve yaygın olarak 
“kırmızı porfir” olarak bilinen kayaç 
porfirik dokulu bir dasit-andezit la-
vıdır. Kayaç ağırlıklı olarak plajiok-
las, okside olmuş amfibol (Oksihor-

nblend) ve Mn-epidot (piemontit) 
minerallerinden oluşmaktadır. İri 
plajioklas porfiroblastları çoğunlukla 
alterasyondan etkilenmiş ve kristal 
sınırları izlenebilen hayalet kristal 
tanelerine dönüşmüşlerdir. Plajiok-
lasların kalsiyumca zengin kısımla-
rında epidotlaşma yaygındır. Kayaca 
kırmızı rengini okside olmuş amfibol 
ve piemontit mineralleri kazandır-
maktadır. Tipik porfirik doku iri 

Şekil 15. 
Serpantin breşinin 
yakın plandan 
görünümü: 
Koyu renkli 
ultramafik kayaç 
parçaları (Um) 
ile aralarındaki 
mermer (Mr) 
parçaları. 
Bağlayıcı 
kalsiyum karbonat 
(CaMgCO3) ve 
serpantin (Ser) 
minerallerinden 
oluşur.

Şekil 16. Kariye iç mekânda çok 
farklı konumlarda kullanılmış olan 
İscehisar mermerlerinden örnek. 
İscehisar mermerinin en önemli 
ayırıcı özelliği matriks kısmının 
renginin menekşe rengine yakın 
olmasıdır.

Şekil 17. Kariye ana mekânındaki orijinal Marmara 
mermerlerinden ayrıntılı görüntüler. Solda kloritli ve 
grafitli seviyeler, tektonizma izleri sergilemektedir. 
Sağdaki resimde silikat mineralleri içeren 
seviyelerin kıvrımlanması ve belli bir yönde kesilen 
levhaların simetri düzeni içinde yerleştirilmesi 
örneği görülmektedir.
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Şekil 18. 
Marmara 
mermeri 
levhaları 
“scoutlosis” 
tekniğine göre 
yerleştirilmiştir.

Şekil 19. Apsis 
döşemesi 
merkezinde 
kırmızı porfir 
(Kp) levha.

Şekil 20. 
Kırmızı 
porfir duvar 
kaplaması.

Şekil 21. Naos güney cephesinde duvar kaplaması olarak Kelt mermeri panolar.
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plajioklas fenokristalleri ile belir-
gindir. Ayrıca felsitik hamur içine 
toz gibi dağılmış bol opak mineral 
(hematit) taneleri de bulunur.

4.8. Fransa, Pirene Dağı, St. 
Girons, Moulis-Aubert, Siyah 
Breşik Kireçtaşı 
Marmor Celticum, Marmor Aquita-
nicum olarak da adlandırılmaktadır. 
Çıkarılma yeri, Aubert-Moulis, St. 
Girons, Pirene Dağı, Fransa’dır. Ya-
pıda kullanım yeri, duvar kaplaması 
ve yer mozaiğidir (Şekil 21).

Siyah ve gri mikritik kireçtaşı 
klastları (köşeli parçalar) sıkı beyaz 
taneli kalsitli çimento içinde bulun-
maktadır. Breş dokusu tipiktir. Hem 
klast hem de dolgu kısmının temiz 
ve saf olması taşın cila için uygun 
olduğunu gösterir.

4.9. Tunus, Chemtu (Simitthus) 
Sarı Renkli Kireçtaşı 
Giallo Antico olarak da adlandırılır, 
Marmor Numidicum (ikinci isim 
yanlış yeri gösterir). Çıkarılma yeri, 
Chemtou (eski adı Smitthu), Jun-
dubah bölgesi, Tunus’dur (Cezayir 
sınırına yakın). Yapıda kullanım 
yeri, yer mozaiği (omphalion), döşeme 
kaplamasıdır. 

Ender ve güzel sarı renkli bir ki-
reçtaşıdır. Güneşte altın gibi parladı-
ğından Giallo Antico adı verilmiştir. 
Krem sarısı-kırmızımsı renkleri de 
bulunur. Çok ufak tanelidir, ren-
ginin organik kaynaklı olabileceği 
düşünülmektedir. Yer yer ince demir 
oksit damarcıkları ve manganez oksit 
dendritleri görülür, dolayısıyla ateşe 
atıldığında taşın rengi kırmızıya 
dönüşmektedir (Şekil 22).

Şekil 22. İç narteks döşemesinde çerçevede 
sarı Tunus kireçtaşının kullanılması.

Şekil 23. Hereke pudingi. Tipik yuvarlak 
polijenik çakıllar içermektedir. Çimentosu sıkı 
ve ufak tane boyutlu olduğu için dağılmadan 
kesilebilme özelliği bulunmaktadır. Ancak 
dış mekânda kullanılması uygun değildir. 
Çimentoda bağlayıcı malzeme aşınır ve 
çakıllar düşebilir.

Şekil 24. 
Dış narteks 

Parekklesion 
geçişinde 

Hereke puding 
taşından sütun 

gövdesi
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4.10. Hereke Pudingi 
Breccia di Hereke olarak da ad-
landırılır. Çıkarılma yeri, Hereke, 
İzmit’tir (Şekil 23-24).

Yapıda kullanım yeri, Parakle-
siona geçişte yer alan sütundur.

4.11. Kalsit Damarlı   
Siyah Kireçtaşı
Toros siyahı olarak da adlandırı-
lır. Çıkarılma yeri, Adana Sey-
han’dır. Ancak bu tür kireçtaşı 
birçok yerde bulunur (Şekil 25).

Yapıda bema döşeme kapla-
masında geç bir onarımda Lesbos 
kireçtaşı yerine kullanılmıştır.

4.12. Lesbos Siyah Kireçtaşı
Marmor Lesbium, bigio antico 
veya bigio lumachellato olarak 
da adlandırılır. Çıkarılma yeri, 
Midilli Adası doğusunda Moria 
civarı, Ege denizi, Yunanistan’dır.

Yapıda kullanım yeri, bema 
basamağı, silme altı kaplama 
sırası, yama şeklinde parçalardır 
(Şekil 26).

4.13. Oniks 
Alabaster olarak da adlandırıl-
maktadır.Çıkarılma yeri,  Kırşehir 
Terme olabilir. Yapıda kullanım 
yeri, duvar panosu ve döşeme 
kaplamasına eklenmiş parçalardır 
(Şekil 27).

Bu taş Roma yapılarında sıkça 
kullanılmıştır. Aslında mermer 
olmayıp, mağara duvarlarında sta-
lagmit şeklinde sıcak karbonatlı 
suların birikimi ve kayaç çatlak-
larında birikim olarak oluşur. 
Uzunlamasına kesildiğinde bu 
birikimin tipik görüntüsü Şekil 
26’daki gibidir. Bal rengi, çok 

Şekil 25. Siyah-gri renkli, yer yer beyaz renkli 
sparitik kalsit damarlarıyla kesilmiş, yer yer 
demir oksit lekeleri bulunan kireçtaşı (Tbl).

Şekil 26. Naos döşeme kaplaması olarak 
Lesbos siyah kireçtaşı (Mles).

Şekil 27. 
Naos 
döşeme 
kaplaması 
olarak 
Lesbos 
siyah 
kireçtaşı 
(Mles).
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yumuşak, düzgün levhalar şeklinde 
kesilebilen bir malzemedir. Kimyasal 
bileşimi açısından saf kalsiyum kar-
bonattan oluşmaktadır.

5. DEKOR TAŞLARININ   
YAPIDA YERLEŞİMİ

5.1. Dış Narteks M 01 Mekânı
Mekânın plan ölçüleri 18.92 x 4.19 
m’dir. Batı duvarı dört sıra taş ve 
dört sıra tuğla almaşık örgüden mey-
dana gelir. Ortalama tuğla boyutları 
32x4.5 cm kadardır. Mermer söveli 
ve iki ahşap kanatlı K01 kapısı dış 
narteks batı duvarının ortasında yer 
alır. Girişin karşı duvarı girintileri 
güney tarafta mermer, kuzey tarafta 
ise şapla kaplıdır. Süpürgeliklerde 
mermer plakalar korunmuştur (Şekil 
28), mevcut “mermer” kaplamalardan, 
duvarın tümünün “mermer” levhalarla 
kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Birkaç 
duvar parçası olarak sileks taşı yer-
leştirilmiştir. Hem batı hem de doğu 
duvarı taş-tuğla almaşık örgüdür.

5.1.1. Dış Narteks Döşemesi
Duvarda dört adet mezar nişi bulunur. 
Mezar nişlerinin zemini Marmara 
Mermeri kaplıdır; en kuzey niş zemini 
şapla örtülmüştür. Yine kuzey ucunda 
altıgen şeşhane tuğlaları az bir kısım-
da görülmektedir, diğer kısımlarda çi-
mento mozaik karolar yerleştirilmiştir. 
Dış narteks’in döşeme kaplaması 44 x 
29 cm çimento esaslı karo mozaiktir. 
Mekânın kuzey batı köşesinde 12 adet 
şeşhane (altıgen) tuğlası nitelikli döşe-
me kaplaması olarak mevcuttur. 

5.1.2. Dış Narteks Duvar Örgüsü
Dış narteksde dört adet kemer ve bu 
kemerlerin alt kısmında arka duvarda 

Şekil 28. Mermer süpürgelik dış narteks 
içinde korunduğu görülmektedir. 
Buradan müzenin diğer mekânları gibi dış 
narteksinin de mermer plakalarla kaplı 
olduğu sonucuna varılmaktadır.

Şekil 29. Meryem Ana Hogeteria ve 
çocuk İsa mozaik panosu üstü mermer 
bezemeleri.

Şekil 30. K03 kapısı
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panolar içinde azizlerin mozaikle-
ri vardır. Ön duvarda ise yer alan 
panoların kemerleri çeşitli taşlarla 
bezenmiştir. Kuzey duvarında kuzey 
cepheye açılan ve kullanılmayan K02 
kapısı vardır. Duvar boyunca mev-
cut olan mermer silmenin üst kotu 
+3.53’tür. Arka duvara baktığımızda 
mermer çerçeveli panolar ve niş gi-
rintileri fark edilmektedir. En kuzey 
panoda St. Joachim mozaiği bulunur. 
Diğer panolarda mozaikler kaybolmuş 
ve kireç bağlayıcılı sıva ile kaplan-
mıştır. Nişlerde kısmen freskler fark 
edilmektedir Kuzey nişte Meryem 
Ana ve İsa diğerlerinde ise Palailogos 
ailesine ait freskler bulunur. Panola-
rın üstünde mermer parçalı bezemeler 
vardır. Dış nartekse giriş karşısındaki 
duvarda dört adet pano ve mozaikleri 
kısmen görülmektedir. Tavan eteği 
silmesi altında Lesbos kireçtaşı ve 
serpantin breşi kaplamalar kullanıldı-
ğı görülmektedir. Panoların kenarları 
mermer çerçevelidir; üst kısımlarda 
bezemeli mermer parçalar bulun-
maktadır. Parçalar Gebze Rudistli 
kireçtaşı, Marmara mermeri ve Kelt 
kireçtaşından oluşur (Şekil 29). 

Görüldüğü üzere, pano üzerinde-
ki taş denizlik mermer kaplamalar 
Lesbos kireçtaşından oluşmaktadır, 
ancak kaplamaların bazılarının eksik 
oldukları da fark edilmektedir (Şekil 
29). Duvarın ortasında iç narteks’e 
geçişi sağlayan K03 kapısı yer alır. 
Kapı “mermer” söveli ve ahşap çift 
kanatlıdır. Duvarda üç adet “mermer” 
çerçeveli mozaik pano yer alır. 

5.1.3. Parakklesiona Geçiş
Burada iki adet sütun Hereke puding 
taşından yapılmıştır. Sütun başlıkları 

Marmara Gri mermerinden şekillen-
dirilmiştir. Dış narteks’in güneyinde, 
dış narteks’i Parekklesion’dan ayıran 
iki adet sütun ve bunları bağlayan 
sivri kemer bulunur. Paraklesiona 
geçişte batı sütün Hereke Puding 
taşından, başlığı ise mermerden 
yapılmıştır. Doğu sütün ise olasılıkla 
Ezine Granodioriti ve başlığı mermer-
den yapılmıştır.

5.1.4. İç Nartekse Geçiş Kapısı
Hz. İsa mozaiğinin altındaki dış nar-
teks - iç narteks geçiş K 03 kapısında, 
gri Marmara mermeri kullanılmıştır 
(Şekil 30).

5.2. İç Narteks M02 Mekânı
Dış narteksten K03 kapısı ile iç nar-
tekse girilir. İç narteks plan ölçüsü 
17.03 x 3.42 m’dir. Kireç sıvalı 
kuzey duvarında bir niş bulunur. 
İç narteksin doğu duvarında M03 
mekânına açılan K04 kapısı, naosa 
açılan K05 ve K06 kapıları yer alır. 
Doğu duvarı, +4.25 kotuna kadar 
“mermer” levhalarla kaplıdır. K06 
kapısının iki yanında mermer çerçe-
veli mozaik panolar yer alır. Güney 
duvarı +4.10 kotuna kadar “mermer” 
kaplıdır (Şekil 31).

5.2.1. İç Narteks Döşemesi
İç nartekse K03 kapısından geçişte 
eşik Marmara mermerinden oluşturul-
muştur. K03 kapısının önünde paralel 
kenar dörtgenlerden oluşan 0.30m 
genişliğinde 2.97 x 2.24 m boyutla-
rında bordür yer almaktadır. Hemen 
önümüze gelen orta bezemeli mer-
mer çerçeve K03 ve K06 kapılarının 
arasında ve döşeme kaplaması farklı 
taşların yerleştirilmesiyle gerçekleş-
tirilmiştir. Planda “Mermer bordür” 



151KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

olarak adlandırılan kısımda baklava 
ve üçgen şekilde kesilmiş Marmara 
mermeri (Mmr), Tunus sarı kireçtaşı 
(Tsk) ve Gebze Rudist fosilli kireçtaşı 
(Gb) kullanılmıştır. Etrafını saran lev-
halarda serpantin breşidir (Şekil 32).

Döşemenin güney ve kuzey ka-
natlarında farklı simetrilerde taşlar 
yerleştirilmiştir. Güney kanatta dört 
adet Marmara mermeri plakası yak-
laşık kare boyutlarında ve kenarları 
serpantin breşi bordürlerle çevrilmiş 
olup, paraklesiona geçiş kısmında 
daha ufak boyutlu plakalarda belli bir 
düzen görülmemektedir veya sonra-
dan eklentilerin olasılığı bulunabilir.

Güney kanatta duvara yakın bö-
lümlerde bazı taşların yerine Tunus 
sarı kireçtaşı ve Afyon İscehisar bre-
şik mermerinin yerleştirildiği görül-
mektedir (Şekil 33).

Mekânın kuzey kanadında uzun 
dikdörtgen şekilli Marmara mermeri 
plakalar bulunur. Bunun ilerisinde 
Arkosolium girintisine doğru dö-
şeme plakaları oldukça çatlamış ve 
bazı kısımlarında düzensiz taşlarla 
bütünlenmiş olduğu görülmektedir 
(Şekil 34).

Mekânın kuzey tarafında kapla-
mada düzensiz “mermer” parçaları 
yerleştirilmiştir. Mermerlerin birçok 
yerinde çatlaklar gözlenmektedir 
(Şekil 35).

5.2.2. K06 Kapısının Her İki   
Tarafındaki Aziz Panoları
Kapının sol tarafında St. Petrus’u 
tasvir eden mozaik pano bulun-
maktadır (Şekil 36). Kemer karnı 
ve sırtında ince Marmara mermeri 
çerçeve aralarında ise taş plakalar 
bulunmaktadır. Burada Marmara 

Şekil 31. İç narteksten naos bölümüne 
geçişte K 06 kapısı. Solda Petrus, sağda 
Paulus azizleri panolarda yer alırlar. Kapı 
sövesi serpantin breşi (Spb) taşından 
yapılmıştır.

Şekil 32. Resimde görüldüğü gibi taş 
türleri özenle seçilmiş, belli bir uyum 
içinde yerleştirilmiştir. Bordür içi 
Serpantin breşi (Spb) plakalarla kaplıdır.

Şekil 33. Duvar kenarında sonradan eklenen 
taş parçaları. Afyon İscehisar mermeri 
(Misc), Tunus sarı kireçtaşı (Tsk), devşirme 
parçalar (Dvş) ve çimento dolgu (Ç).
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mermeri (Mmr) ve Gebze kireçtaşı 
(Gb) kullanılmıştır. Kemer üstün-
de Afyon İscehisar breşik mermeri 
(Misc) levhalar bulunur. Levhanın 
sağ kısmında sonradan aynı taştan 
eklentilerin yapıldığı görülür. K06 
kapısının sağ tarafındaki aziz St. Pa-
ulus pano bezemeleri benzer biçimde 
yapılmıştır.

 5.2.3. İç Narteks Arka Duvarı 
Mermer Plaka Kaplamaları
İç narteks duvar kaplamaları üç ayrı 
sıra şeklinde düzenlenmiştir. En 
altta Marmara mermerinden yapılmış 
süpürgelik yer alır.

Alt sırada Serpantin breşi (Spb) dik 
levhalarla ayrılmış Marmara mermeri 
plakaları “skoutlosis” tarzı simetrik yer-
leştirilmiştir. Muhtemelen elde bulu-
nan mermer blok boyutuna göre bazen 
üçlü, bazen dörtlü veya altılı simetrik 
yerleşimler söz konusudur (Şekil 37).

Orta sırada da alt sırada olduğu 
gibi Marmara mermeri serpantin 
breşi plakalar düzeni gözlenir. Üst 

sırada ise kuzey kanatta Marmara 
mermeri ve Afyon İscehisar mermer 
plakalı panolar ince Marmara merme-
ri kenarlıklarla çevrelenmiş olup, üst 
kısmında boydan boya serpantin breşi 
plakalarla sınırlıdır (Şekil 38).

5.2.4. İç Narteks Karşı Duvarı 
Mermer Plaka Kaplamaları
İç narteks karşı duvarında yine üç 
sıra şeklinde taş kaplamalar yerleşti-
rilmiştir. 

Alt sırada kuzey kanatta Marmara 
mermeri süpürgelik üstünde Marma-
ra mermer plakaları serpantin breşi 
dikey levhalarla ayrılmış ve simetrik 
düzende (scoutlosis) yerleştirilmiştir.

Üst sırada benzer dizilim görül-
mesine karşın aradaki tek fark bir 
panoda Milas kırmızı kireçtaşının 
kullanılmasıdır (Şekil 39).

İç narteks karşı duvar güney ka-
nadında alt sırada farklı olarak Gebze 
Rudist fosilli kireçtaşı plakaları ser-
pantin breşi yerine çerçeve malzemesi 
olarak kullanılmıştır (Şekil 40).

Şekil 34. Kuzey kanat Marmara mermeri kaplaması. Levhaların yerleştirilmesinde taş 
doku simetrisine uyulmuştur.
Şekil 35. Kuzey kanat duvar yakınında düzensiz yerleştirilmiş taş parçaları. Lesbos fosilli 
kireçtaşı (Mles), Marmara mermeri kloritli (Mmrk), Marmara mermeri (Mmr), Tunus sarı 
kireçtaşı (Tsk), Afyon İscehisar mermeri (Misc), Milas kırmızı kireçtaşı (Mias), Serpantin 
breşi (Spb), devşirme mermer parçalar (Dvş) ve arada çimento dolgu (Ç).
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Şekil 36. Aziz St. Petrus mozaik panosu üstü taş süslemesi.
Şekil 37. Arka duvar kapı kenarında alt sıra mermer levhalar.

Şekil 38. Üst sıra mermer panolar (Mmr, Misc) ve arasında serpantin breşi çerçeve plakaları

Şekil 39. 
Milas 
kırmızı 
kireçtaşı 
(Mias) 
içeren pano.

Şekil 40. Gebze kireçtaşının kullanımı.
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Şekil 41. K06 kapısı çevresi taş dekorasyonu. Şekil 42. Parekklesiona geçişte kemerli kapı 
dekorasyonu

5.2.5. K06 Kapı Üstü Plakalar
Şekil 41’de görüldüğü gibi kapı söve 
ve silmesinde serpantin breşi (Spb) 
kullanılmıştır. Kapı üstünde bir 
mermer bloğundan yonca yaprağı dü-
zeni yaratılmıştır. Ancak kapının iki 
yanındaki simetrik plaka dizilimi sağ 
tarafta Marmara mermeri sol tarafta 
ise Afyon İscehisar mermeri olarak 
görülmektedir. Yoncanın her iki 
tarafında ise serpantin breşi ve Gebze 
kireçtaşı plakalar simetriktir.

5.2.6. Paraklesiona Geçiş 
Kapı kemerinde Marmara mermeri 
(Mmr), Gebze Rudist fosilli kireçtaşı 
(Gb) kullanılmıştır. Kemerin altı açık 
kısmında “mermer benzeri” stucco 
boyanmıştır (Şekil 42).

5.3. Naos M03 Mekânı
Ana mekân üç kısımdan oluşmakta-
dır: naos, bema ve apsis. Naos plan 
ölçüleri 14.84 x 9.87 m.’dir. Kubbe 
yüksekliği 17.91 m’dir. Ana mekâ-
na batı duvarında bulunan K05 ve 
K06 kapılarından girilir. K05 kapısı 
“mermer” söveli ve ahşap kanatlı-
dır. Mermer süpürgelikler +0.17 
üst kota sahiptir. Kapının kuzey ve 
güney yüzlerinde profilli “mermer” 
panolar yer alır. K06 kapısı, “mer-

mer” söveli ve çift ahşap kanatlıdır.
Naos’un doğu duvarı olan kuzey ve 

güney çıkıntılarında mermer çerçeve 
içerisinde mozaik panolar yer alır.

Ana mekânın doğu tarafında 
bema ve apsis yer alır. Bemanın 
genişliği 2.22 m, uzunluğu ise 6.04 
m’dir. Bemanın kuzey duvarında 
prothesise (M 10, müdür odası) geçi-
şi sağlayan “mermer” söveli ve ahşap 
kanatlı bir kapı (K08) bulunur. Bu 
duvar “mermer” plakalarla kaplıdır. 
Silme kotu +5.91 m.’dir. Bemanın 
güney duvarında kemerli bir niş yer 
alır. Nişin alt kotu +0.82 m, üst 
kotu +1.57 m’dir. Naostan bemaya 
yüksekliği 5.5 cm olan profilli “mer-
mer” bir basamakla geçilir.

Apsis yarım daire şeklindedir ve 
çapı ortalama 2.77 m’dir. Apsis’in 
kuzeyinde bir niş bulunur. Doğuda 
alt kotu + 1.84 m, üst kotu 4.95 m, 
genişliği ise 3.66 m olan üç açıklıklı 
bir pencere yer alır. 

Apsis’in güney yönünde ise 
Osmanlı dönemine ait bir mihrap 
yer almaktadır. Mihrap kemerli ve 
“mermer” kaplamalıdır.

Ana mekân pandantiflerle kubbe 
kasnağının birleştiği yerde bezemeli 
“mermer” silme bulunmaktadır. Mer-
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mer silmenin üst kotu +11.52 m’dir. 
Kubbe kasnağı tuğladan örülmüştür.

5.3.1. Naos Döşemesi
Naos döşemesinde simetrik yerleştiril-
miş büyük plakalar kullanılmıştır. Orta 
kısımda 16 adet Marmara mermeri 
levha renkli damarlarına uydurularak 
simetrik bir teknikle (scoutlosis) döşen-
miştir. Bu kısmın etrafında çerçeve ser-
pantin breşi levhalardan oluşmuştur. 
Burada köşelere kaydırılmış sekiz adet 
büyük serpantin breşi plakalar Gebze 
kireçtaşı ile çevrelenmiştir. Naos duvar 
kenarlarında ise Marmara mermeri 
kullanılmıştır (Şekil 43).

Serpantin breşi levhaların arasın-
da her dört yönde opus sectile kapla-
malar bulunur:

Doğu opus sectile döşemesi, orta 
kısmında kırmızı porfir levhası kare 
biçiminde olup şekilde görüldüğü gibi 
altı banttan oluşan çerçeve bulunmak-
tadır. Çerçeve malzemeleri Tunus sarı 
kireçtaşı (Tsk), serpantin breşi (Spb), 
yeşil porfir (Yp), Marmara mermeri 
(Mmr), Gebze Rudist fosilli kireçtaşı 
(Gb) olarak tanımlanmıştır (Şekil 44).

Güney opus sectile döşemesi, kare 
şeklinde olup, boyutu 110 cm’dir. 
Çerçevesi, Gebze Rudist fosilli 
kireçtaşından, iç köşelerde pahlan-
mış üçgenler ve aralarında dairesel 
biçimde serpantin breşi parçalar 
kullanılmıştır. Orta kısımda olan 
bezeme muhtemelen kaybolmuştur, 
buraya kare şeklinde Milas kırmızı 
kireçtaşından bir parça sonradan 
konulmuştur (Şekil 45).

5.3.2. Apsis ve Bema Döşemesi
Binanın doğu tarafında naosa bağlı 
olarak apsis ve bema kısmı bulun-

Şekil 43. Naos döşemesinde her dört yönde 
çifter simetrik dağılımlı serpantin breşi 
levhalar ve Gebze kireçtaşı çerçeveleri.

Şekil 44. Doğu Opus sectile döşemesi.
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Şekil 46. Apsis ve bema döşeme kaplamaları

Şekil 47. Naos – bema sınırını oluşturan siyah kireçtaşı kaplaması. 

Şekil 45. Güney opus sectile döşemesi.

maktadır. Bu alan naos alanına göre 
yüksektir (5.5 cm) ve yarım daire 
plan şemasına sahiptir. Bema başlan-
gıcı siyah renkli kireçtaşı ile naostan 
sınırlıdır. Dikdörtgen uzun kesilmiş 
Marmara mermeri levhaları apsis ve 
bemanın ana döşeme taşını oluşturur. 
Alanın duvara yakın bölümünde Geb-
ze Rudistli kireçtaşında bir çerçeve 
yerleştirilmiştir. Apsis doğu ucunda 
tahrip olmuş bir kısma sonradan ser-
pantin breşi levhalar uygulanmıştır. 
Osmanlı döneminde mihrab yapılmış 
ve girintinin döşemesine Marmara 
mermeri levhalar uygulanmıştır. 

Apsisin ortasında kare şeklinde bir 
kapak bulunmaktadır. Kapak malze-
mesi bugün ahşaptır. Kenar çerçevesi 
ise serpantin breşi ince levhalardan 
oluşmaktadır (Şekil 46).

Naos Bema sınırında bulunan 
Adana Seyhan siyah kireçtaşı (Tbl) 
kaplamanın oldukça iyi cilalı görü-
nüşü buranın sonradan döşendiğine 
işaret olabilir. Orijinal döşemede 
orta kısımdaki Lesbos (Mles) kireç-
taşı kullanılmış olduğu düşünülmek-
tedir. Ayrıca Lesbos kireçtaşı binada 
oldukça sık kullanılmış bir malzeme-
dir (Şekil 47).
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5.3.3. Apsis Doğu 
Duvarı Kaplaması 
Apsis panaromik görüntüsünden 
anlaşılacağı üzere üç sıralı bir pano 
düzenine sahiptir. Apsis orta kesi-
minde üç pencere açıklığı bulunur; 
bunlar ince zarif Marmara mermeri 
sütunlarla ayrılmıştır. Altında sağda 
Osmanlı yapısı mihrap, sol tarafta 
ise bir niş görülmektedir. Marmara 
mermeri süpürgeliklerin üstündeki 
sırada scoutlosis tekniği ile yerleşti-
rilmiş Marmara mermeri levhaları 
mevcuttur. Mermerlerin arası dikey 
yönlü Gebze Rudist fosilli kireçtaşı 
levhaları ile ayrılmıştır. Üzerinde-
ki yatay dizilimli taş levhalar önce 
serpantin breşinden, sonra Gebze 
Rudist fosilli kireçtaşından oluşur. 
Mihrabın sağ tarafında bu düzenin 

biraz bozulduğu anlaşılmaktadır. 
Orta sırada çeşitli taş levhalardan 
oluşan panolar ve bunların çerçevele-
ri gözlenir. Pencerelerin üzerindeki 
kemer kısmın kaplamaları ise almaşık 
dizilmiş Marmara mermeri ve Gebze 
kireçtaşı parçalardan oluşur.  Kemer 
arası üçgen alanlarda taş bezemeler 
kullanılmıştır (Şekil 48). Duvarın üst 
kısmı ise yatay konumlu çeşitli taş 
levhalardan (Gebze kireçtaşı ve Les-
bos Kireçtaşı) oluşmuştur; en üstte 
silmenin altındaki sırada taş bezeme-
lerle kaplanmıştır.

Apsis cephesindeki taş levha 
simetrisine göz atarsak sol taraftaki 
düzenin sağ tarafta bozulduğu anla-
şılmaktadır. Özellikle sağ taraftaki 
Milas kırmızı kireçtaşı panosunda 
sonradan serpantin breşinden olan 

Şekil 48. Ana mekân (naos) apsis kısmının panaromik görüntüsü. Orta sağda Osmanlı 
döneminde yapılmış mihrap, sol tarafta ise niş bulunur.
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yamaların eklendiği fark edilir. 
Mihrabın sağ tarafındaki yatay taş 
dizilerinde de eklemeler yapılmıştır. 
Önceden burada minber bulunduğu 
için bu görüntüyü kapatmıştı. Ancak 
günümüzde Gebze kireçtaşı seviyesine 
eklentilerin yapıldığı görülmektedir. 
Eski bir resimde (Rus arkeoloji Ens-
titüsü arşivi 1903-1906) pencerelerin 
daha basit, pencere arası sütunların 
daha geniş olduğu görülmektedir. Bu 
durum 1950’lerde yapılan tamiratlar-

da orijinal görüntüsüne kavuşturul-
muştur. Apsis cephesinin üst kısım 
ayrıntılarında serpantin breşi, Gebze 
Rudist fosilli kireçtaşı ve Lesbos ki-
reçtaşı sırasının üst kısmında bezeme-
li seviye gözlenir. Bu seviyenin alt ve 
üstünde ince katmanlı taş dizilerinde 
kırmızı porfir (Kp), yeşil porfir (Yp), 
Marmara mermeri (Mmr) ve Lesbos 
kireçtaşları (Mles) gözlenmektedir. 
En üstteki korniş ise yine Marmara 
mermerinden yapılmış olup, yer yer 

Şekil 49. Bema sol ve sağ kısım taş kaplamaları. Afyon İscehisar levhalarının sonradan 
uygulandığı düşünülmektedir.
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yaldız boyalı orijinal akantus bitki 
figürleri yer almaktadır.

Şekil 49’da görüldüğü üzere bema 
sol duvarında K 08 Prothesis’e geçiş 
kapısı vardır. Kapı sövesi ve kemeri 
ince Marmara mermerinden işlen-
miştir. Duvar alt sırasında Marmara 
mermeri levhalar dikey konumlu 
Gebze kireçtaşı ile ayrılmaktadır. 
Üzerine gelen yatay konumlu taş 
levhalar ise serpantin breşi ve Gebze 
Rudist fosilli kireçtaşından oluşur. 
Orta sırada panolar ve bunların 
çerçeveleri yer alır. Sol bema duvarın-
da iki adet pano bulunur; ilki Milas 
kırmızı kireçtaşından oluşturulmuş 
dört parça simetrik bir düzende 
yerleştirilmiş, alt kısmında ise aykırı 
bir parça eklenmiştir. Çerçevesi Afyon 
İscehisar breşik mermerinden oluş-
maktadır. İkinci panonun içeriği 
büyük bir olasılıkla simetrik düzende 
yerleştirilmiş Marmara mermerinden 
meydana gelmektedir, ancak iki yerde 
Afyon İscehisar mermer parçalarının 
sonradan yerleştirildiği düşünülmek-
tedir. Çerçeve kısmında da Marmara 

mermeri eklentiler söz konusudur. 
Üst sıra Gebze rudist fosilli kireçtaşı 
ve Lesbos kireçtaşı seviyelerinden olu-
şur, üzerinde bezemeli seviye ve bitki 
figürlü mermer korniş yer alır.

Bema sağ duvarında pencere sevi-
yesinde ufak bir niş bulunmaktadır. 
Süpürgelik üstü alt sırada simetrik 
döşenmiş Marmara mermeri taş lev-
haları Gebze rudist fosilli dikey levha-
larla ayrılır. Nişin sol tarafında Gebze 
kireçtaşı levhasının eksik bir kısmına 
Milas kırmızı kireçtaşı parçaları ek-
lenmiştir. Nişin üst kemerine Gebze 
kireçtaşı, Marmara mermeri ve Afyon 
İscehisar mermeri parçaları yerleşti-
rilmiştir. Üzerindeki yatay konumlu 
seviyelerde Gebze kireçtaşı ve serpan-
tin breşi levhalar kullanılmıştır. Orta 
sıradaki iki pano oldukça düzensiz bir 
içeriğe sahiptir. İlkinde Gebze kireç-
taşı ve Marmara mermeri parçaları 
düzensiz bir şekilde kemetlerle duvara 
monte edildiği görülmektedir. Çerçeve 
malzemesi Afyon İscehisar mermeri 
ve Lesbos kireçtaşıdır. İkinci pano 
da kenetlerle tutturulmuş Marmara 

Şekil 50. 
Duvar 
silme altı 
bezemelerin 
yakından 
görünüşü.
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mermeri, Milas kırmızı kireçtaşı ve 
Afyon İscehisar parçaları ile doldu-
rulmuştur. Çerçevenin bir kısmında 
Marmara mermeri levha kullanılmış-
tır. Üst sıra Gebze kireçtaşı ve Lesbos 
kireçtaşı seviyeleri düzensiz parçalarla 
onarım görmüştür. Parçalar Milas 
kırmızı kireçtaşı, serpantin breşi, 
Afyon İscehisar mermeri ve Lesbos 
kireçtaşıdır (Şekil 50).

Silme altı bezemede kullanılmış 
malzemeler ufak geometrik kesil-
miş parçalardan oluşmuş ve belli bir 
geometrik düzende yerleştirilmiştir. 
Bu bezemede Milas kırmızı kireçtaşı 
(677 a, b, c), Serpantin breşi (678, 
688-691), yeşil içi kristalli porfir 
(Yp), sarı Tunus kireçtaşı (Tsk), 
kırmızı porfir (Kp), Lesbos kireçtaşı 
(Mles), kare şekilli Marmara merme-
ri, baklava şeklinde beyaz kireçtaşı 
kullanılmıştır.

5.3.4. Batı Duvar Taş Kaplamaları
Batı duvarı “mermer” panolarla kap-
lıdır. K06 kapısının üzerinde 2.03 x 
1.91 m boyutunda mozaik bir pano 
yer alır. Batı duvarı mermer silmesi-
nin kotu +6.03 m’dir. Üst kısımda 
taş-tuğla almaşık düzensiz bir duvar 
örgüsü mevcuttur.

Batı duvarında K06 kapısının 
üzerindeki Meryem’in ölümünü 
anlatan mozaik yer alır (Şekil 51). 
Duvar altta Marmara mermerinden 
yapılmış bir süpürgelikle başlar. Sol 
kısımda Lesbos kireçtaşından (Mles) 
olan ufak bir parça sonradan süpürge-
liğe eklenmiştir. Duvar alt sırasında 
Marmara mermeri levhalar scoutlosis 
tekniği ile yerleştirilmiş ve aralarında 
dikey konumlu Gebze Rudist fosilli 
levhalarla ayrılmıştır. Üzerindeki iki 
sıra yatay levhalar ise altta serpantin 
breşi, üstte Gebze Rudist fosilli kireç-

Şekil 51. 
Ana mekân 
batı duvarı, 
ortada K 06 
kapısı, sağda 
K 05 kapısı.
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taşından oluşur. Orta sırada panolar 
yer almaktadır. Mozaik panonun sağ 
ve sol tarafında Milas kırmızı kireç-
taşından oluşan panolar, daha dış 
tarafta ise her iki yönde serpantin 
breşi panolar yerleştirilmiştir. Milas 
kırmızı kireçtaşı pano çerçevesi ince 
olup Marmara mermerinden, diğer iki 
serpantin breşi pano ise Afyon İscehi-
sar mermerinden yapılmıştır. Panolar 
arasında ise serpantin breşi levhalar 
yer almaktadır. Üst sıra yatay konum-
lu taş levhalardan oluşmaktadır. Altta 
Gebze Rudistli kireçtaşı, üstte ise 
Lesbos kireçtaşı düzenli bir şekilde 
duvar boyunca devam etmektedir. Çi-

çek motifli bezemeli seviyeden sonra 
mermer silmeye geçilir.

Batı duvar dış çıkıntı bölgesinde 
alt sıra ve yatay konumlu levhalar 
aynı düzende izlenebilmektedir. Tek 
fark burada içe dönük kısımda karşı-
lıklı Milas kırmızı kireçtaşı panolar 
bulunur, dışa dönük kısımda ise “bal 
renkli oniks” olarak adlandırılan pa-
nolar yer almaktadır (Şekil 52).

5.3.5. Kuzey Duvarı    
Taş Kaplamaları
Kuzey duvarı süpürgelik kotundan 
silme alt kotuna +5.96 m’ye kadar 
“mermer” kaplıdır.

Kuzey duvarı da taş levha kapla-
maları açısında üç sıra halinde incele-
nebilir; alt sıra, orta sıra ve panolar, 
üst sıra ve bezemelerin bulunduğu 
kısım. Alt sırada katmanlı Marmara 
mermeri levhaları “scoutlosis” tekniği 
ile yerleştirilmiştir. Levha serisi ara-
sında dikey konumlu serpantin breşi 
levhalar bulunur. Marmara mermeri 
üst kısmında bir levha parçasının 
kayıp olduğu gözlenmektedir. Panola-
rı oluşturan taş türleri şekilde (Şekil 
53) işaretlenmiştir.

Bazı çalışmalarda levhaların eski 
sütun kalıntılardan kesilmiş olabile-
ceği düşüncesi hâkimdir; ancak levha 
serisinin bu duvarda fazla sayıda 
olması sütun çapının da çok büyük 
olduğunu gerektirdiğine işaret eder. 
Duvarın sağ tarafında serpantin breşi 
levhanın yakınında bir niş görülmek-
tedir, eski bir resimde (1903-1906) 
bunun olmadığını fark edilmektedir. 
Resimde duvar saati görülmektedir.

Şekilde panoların üstüne gelen 
sırada Gebze Rudist fosilli kireçtaşı, 
Lesbos kireçtaşı sonrası ince bir Mar-

Şekil 52. Batı duvar dışa dönük sağ kısım 
ayrıntısı. Bal renkli oniks traverten doku 
itibarıyla Ayasofya’da kullanılan Mısır 
kaynaklı onikslerden farklıdır. Kaynağın 
belirlenmesi oldukça sorunludur.
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mara mermeri sırasıyla bezemeli sevi-
yeye ulaşılır. Bezemeli seviye üzerinde 
ise yine ince katmanlar görüntüsü ile 
yeşil porfir (Yp) Marmara mermeri 
(Mmr) ve Lesbos kireçtaşı (Mles) sıra-
sını mevcuttur. En üstte floral motifli 
mermer silme yer alır.

Kuzey duvarının tam ortasında 
Milas kırmızı kireçtaşı (Mias) pano-
su bulunur. Pano kesilmiş levhanın 
açılıp yan yana yerleştirilmesiyle 
oluşturulmuştur. İnce bir mermer 
çerçeve sonrası serpantin breşi levha-
lar panonun esas çerçevesini oluştu-
rur. Duvar sağ tarafında ise Marmara 
mermerinden oluşturulmuş bir pano 
bulunmaktadır. Panoların arasında 
Afyon İscehisar breşik mermerlerin-
den (Misc) levhalar bulunur.

Şekilde duvarın simetrisine uygun 
şekilde Milas kırmızı kireçtaşı pano-
nun sol tarafına yine Marmara merme-

rinden oluşturulmuş levhalar bileşkesi 
pano bulunmaktadır. Pano çevresinde 
Afyon İscehisar breşik mermeri parça-
ları yerleştirilmiştir (Şekil 53).

5.3.6. Güney Duvarı    
Taş Kaplamaları
Güney duvarı M05 mekânına açılan 
“mermer” söveli, ahşap kanatlı bir 
pencere ve ana mekândan parekklesi-
ona geçişi sağlayan “mermer” söveli, 
ahşap kanatlı K09 kapısı bulunur. 
Duvarda, sol tarafta, bema bölgesinde 
bulunan pencerenin alt kotu +1.37 
m, üst kotu 2.33 m ve genişliği 0.66 
m’dir. Ana mekânın güney duvarı da 
“mermer” kaplıdır (Şekil 54).

Güney duvarı taş levhalarının yer-
leştirme düzenini üç sıra halinde ele 
alabiliriz; alt sıra, panoların bulun-
duğu orta sıra ve bezemeli seviyenin 
bulunduğu üst sıra. Alt sıra Marmara 
mermeri süpürgelik üstünde scoutlosis 

Şekil 53. Ana mekân kuzey duvarı.
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tekniği ile yerleştirilmiş Marmara 
mermeri levhalardan oluşur. Serpan-
tin breşi dikey yerleşimli levhalar 
arasındaki çeşitli mermer blokların-
dan kesilmiş levhalar değişik simetrik 
düzenlere sahiptir. Kapı çerçevesi 
Gebze Rudist fosilli kireçtaşından, 
pencere çerçevesi ise beyaz Marmara 
mermerinden yapılmıştır. Eski bir 
resimde (1903-1906) pencere yerinde 
bir diğer kapının olduğu fark edilmek-
tedir. Kapı iptal edilip yerine pencere 
açıldığında pencere altında bulunan 
mermer kaplamaların değiştirildiği 
mermer levha yapılarındaki değişik-
likten dolayı anlaşılmaktadır. Yani di-
key serpantin breşi levhalar arası tüm 
mermer plakalar yeniden Marmara 
mermeri levhalarla değiştirilmiştir.

6. GENEL DEĞERLENDİRME
 Bu çalışmada yapıda zemin ve 

duvarlarda kullanılan taş türleri ve 
bunların kaynak yerleri saptanmıştır.

 Bu sonuca göre yaklaşık 20 farklı 
taş türü ya Akdeniz çevresi taş ocakla-
rından temin edilmiş olduğu ya da (ge-
nellikle sütunlar, opus sectile döşeme-
ler) devşirme (spolia) malzeme olarak 
yeniden kullanıldığı anlaşılmıştır.

 Bizans İmparatorluğu’nun altın 
çağını yaşadığı 6. yüzyılda en yakın 
(Gebze, Kutluca köyü) ve en uzak 
Güney Fransa (St. Girons) taş ocakla-
rından malzeme getirilmiştir.

 Taş türlerinin tayininde önemli 
antik taş koleksiyonları “online”» 
gezilerek, karşılaştırılmalar yapılmış 
ve doğruluk oranı test edilmiştir.

 Çeşitli dönemlerdeki yapılarda 
bu taşların kullanılması ayrıca taş 
ocaklarının uzun zaman aralığında 
faal olduğunu ortaya çıkarmıştır.

 Ayrıca bu taş türlerinin petrog-
rafik, Latince, İtalyanca adlarını ve 
kaynak coğrafyasını belirleyen resimli 
bir liste oluşturulmuştur.

Şekil 54. Güney duvarı taş kaplamaların genel görüntüsü.
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 Farklı dönemlerde bazı taş 
türlerinin kullanılmadığı veya yoğun 
kullanıldığı anlaşılmıştır.

 Opus sectile teknikli döşemedeki 
taşların ufak parçalardan olması, 

olasılıkla Geç Bizans döneminde 
ocak çalışmasının aksadığı, malze-
melerin temininin devşirme parça-
lardan sağlandığı şeklinde yorumlan-
maktadır.
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İSTANBUL’UN KİMLİĞİNE YAZILI YERLİ DEKORATİF 
TAŞLAR: KOCAELİ YARIMADASI’NDA HEREKE PUDİNGİ 
VE KUTLUCA KİREÇTAŞI POTANSİYELİ

Uygarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul’un tarihi 
kimliğini yapılarında kullanılan taşlar oluşturmaktadır. Antik kent 
merkezi olarak bilinen “Tarihi Yarımada” adeta taşlardan oluşturulan 
bir müze görünümündedir. Burada bulunan Roma, Bizans ve Osmanlı 
İmparatorluklarının simgesi sayılabilecek yapılar uzun yaşamını taşa 
borçludur. Kentin tarihi kimliğini oluşturan saray, kilise, cami, sur, 
külliye, türbe vb. birçok yapıda yöreden sağlanan Kutluca Kireçtaşı 
(Gebze Rudistli Kireçtaşı) ve Hereke Pudingi genellikle bezeme elamanı 
olarak kullanılmıştır. Birçok kârgir yapı elemanında, zamanla oluşan 
yıpranma ve taş bozulmaları, bugün bu yapıların çoğunda koruma ve 
restorasyon çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Son on yılda, bu 
yapıların birçoğu restore edilmiştir, bazıları için ise çalışmalar halen 
devam etmektedir. Yapılan restorasyonlardaki yenileme müdahalelerinde 
kullanmak üzere orijinallere uygun taşlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çalışmada, Kocaeli Yarımadası’nda, Gebze, Dilovası ve Hereke 
yerleşkelerinin kuzeydoğusunda yer alan Kutluca Kireçtaşı ve Hereke 
Pudingi elde edilebilecek alanlar araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, 
orijinal taş sağlanabilecek lokasyonlar saptanmış ve belirli noktalardan 
alınan temsili örneklerin malzeme özellikleri belirlenmiştir. Sonuçta, her 
iki taşın sağlanabileceği sahalar tanıtılmış, bu noktalardan alınabilecek 
taşların restorasyon çalışmalarında kullanılabileceği anlaşılmıştır.

THE DECORATIVE STONES EMBEDDED ISTANBUL’S ESSENCE: 
THE POTENTIAL OF HEREKE PUDDING AND KUTLUCA 
LIMESTONE IN KOCAELI PENINSULA

Stones used in ancient buildings form the historical essence of 
Istanbul being in an important place in civilization history. Ancient city 
center known as “Historical Peninsula of Istanbul” looks like a museum 
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   1. GİRİŞ
İnceleme alanı İzmit Körfezi’nin 
kuzeyinde, Dilovası ve Körfez ilçeleri 
sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Bölge kuzeyde Şile, batıda Gebze, 
doğuda Derince ilçelerine komşudur. 
Ortalama yüksekliği 200 metreyi 
geçmeyen Kocaeli platosunu oluş-
turan yükseltiler İzmit’ten, Kocaeli 
Yarımadası’nın batısına doğru uza-
nır. Genellikle bodur bitkilerle kaplı 
arazi çoğunlukla kuzey güney yönün-
de gelişmiş drenaj hatlarına sahiptir. 
İstanbul ve civarındaki birçok tarihi 
ve kültürel yapılarda kullanılan, 
Kutluca Kireçtaşı ve Hereke Pudingi 
olarak bilinen doğal taş kaynakları-
nın bu bölgeden sağlandığı bilinmek-
tedir (Şekil 1).

Tarihi Yarımada’da bulunan 
birçok eserde karşılaşılan bu iki taşın 
İstanbul’un doğusunda Gebze-İzmit 
karayolunun kuzeyinde bulunan 
sınırlı sayıdaki taş ocağından Roma 
döneminden beri sağlandığı anlaşıl-
maktadır (Şekil 2). Öte yandan Here-
ke Pudingi ocaklarının Mimar Sinan 
döneminde işletilmedikleri ileri 
sürülmüştür (Erguvanlı vd, 1989a).

İstanbul’daki antik yapıların iç ve 
dış mekânlarında süsleme amacıyla 
değişik kökenli doğal taşlar kullanıl-
mıştır (Angı vd., 2012; Mahmutoğlu, 
2014). Kentin tarihi kimliğini oluş-
turan saray, kilise, cami, sur, külliye, 
türbe vb. birçok yapıda yöreden sağla-
nan Hereke Pudingi ve Gebze Rudistli 
Kireçtaşı (Gebze Taşı; Erguvan-

decorated by different types of stones. The long lifetimes of historical 
structures symbolizing the Roman, Byzantium and Ottoman periods 
are hidden in stones. The Kutluca Limestone (Gebze Limestone with 
Rudistes) and Hereke Pudding obtained from Kocaeli Peninsula are two 
important building and ornamental stones generally used as decorative 
elements in historical and cultural heritages such as churches, mosques, 
palaces, shrines, wall and building complexes adjacent to mosques. 
Unfortunately, because of stone decays in masonry structures, both 
conservation and restoration works for similar structures are urgently 
essential. Numerous old structures in Istanbul restored in last decade 
and some of these restoration projects are under construction or planning 
phase. On the other hand, original stones are essential in these projects for 
conservation of architectural aspects of masonry structures.

In this study, the potential areas around Gebze, Dilovası and Hereke 
districts in Kocaeli Peninsula were investigated for the Kutluca Limestone 
and Hereke Pudding. The original sources of these two stone and the 
locations of quarries having suitable properties were determined. In 
conclusion, it was found out that original stones used for restoration 
purposes of historical and cultural buildings in Istanbul can be obtained 
from this region.

Keywords: Kocaeli Peninsula, Kutluca Limestone, Hereke Pudding, Restoration
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lı,1949, Marmor Triponticum; Lazza-
rini, 2004) genellikle bezeme, kaplama 
ve taşıyıcı yapı elemanı (sütun-kemer 
taşı ve beden taşı) olarak kullanılmış-
tır. Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeo-
loji Müzesi, Ayasofya Müzesi, Alman 
Çeşmesi, Sultanahmet Camii, Yeni 
Camii, Beyazıt Camii, Şehzade Camii 
ve Kariye Müzesi bu iki taşın kullanıl-
dığı önemli yapılar arasındadır (Şekil 
3 ve Şekil 4). Ayrıca Kadıköy Selimiye 
Kışlası yakınında bulunan eski Hay-
darpaşa Lisesi ve Tren Garı ile çev-
resindeki tarihi yapılar, Baltalimanı 
Hastahanesi, Cerrahpaşa Hastahanesi 
ile İTÜ’ye ait Gümüşsuyu, Taşkışla ve 
Maçka binaları gibi birçok yapıda da 
bu taşların kullanıldığı bilinmektedir.

Kocaeli Yarımadası jeolojik ola-
rak, Paleozoyik, Permo-Triyas, Geç 
Kretase-Orta Eosen, Geç Oligosen-Er-

ken Miyosen, Pliyosen ve Kuvater-
ner yaşlı çökel kayalar ile Permiyen, 
Permo-Triyas ve Geç Kretase yaşlı 
magmatik kayalardan oluşur.

Paleozoyik yaşlı birimleri, transg-
resif aşmalı olarak Permo-Triyas yaş-
lı kayaçlar örter. Bu yaş aralığındaki 
birimler de Paleozoyik yaşlı birimler 
gibi birbirinden kısmen farklı üç 
istif hâlinde bulunur. Bu istiflerden 
birincisi ve en yaygın olanı (Koca-
eli Triyas İstifi), en altta çakıltaşı, 
kumtaşı ve çamurtaşı-şeylden oluşan 
akarsu çökelleri ile başlar. Bu çökel-
lerin üzerine, kıyı-sığ denizel kum-
taşları gelir. Tümüyle şelf çökellerin-
den oluşan denizel istif, üste doğru 
vermeküler fasiyesteki silttaşı, şeyl, 
killi kireçtaşı, dolomit ve dolomitik 
kireçtaşından, yumrulu killi kireçtaşı 
ve silttaşı-şeyl ardalanması ile ammo-

Şekil 1. Restorasyonda kullanılabilecek Kutluca Kireçtaşı ve Hereke Pudingi sahaları.
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nitiko-rosso fasiyesindeki yumrulu 
kireçtaşlarından, kumtaşı arakatkılı 
marnlardan, kumtaşı-şeyl ardalanma-
sından ve bu birimin yanal eşdeğeri 
olan kırıntılı kireçtaşı-çakıltaşından 
(Çerkeşli Formasyonu-Noriyen) oluşur.

Paleozoyik ve Permo-Triyas yaşlı 
birimler üzerinde transgresif aşmalı 
olarak Geç Kretase-Orta Eosen yaşlı çö-
keller yer alır. Bu istif, altta karasal-sığ 
denizel çakıltaşı, kumtaşı (Teksen 
formasyonu; Santoniyen-Kampaniyen), 
konglomera (Hereke Formasyonu; geç 
Kampaniyen-erken Maastrihtiyen) ve 
biyoklastik kireçtaşlarıyla (Kutluca 
Formasyonu; geç Kampaniyen-erken 
Maastrihtiyen) başlar (Abdülselamoğ-
lu, 1977). Hereke Pudingi ve Kutluca 
Kireçtaşı olarak adlandırılan yapı ve 
kaplama taşlarının kaynağını bu iki 
formasyon oluşturur.

2. ARAZİ ÇALIŞMALARI
2.1. Kutluca Formasyonu

Biyoklastik kireçtaşı, kumlu ve çakıl-
lı kireçtaşlarından oluşan birim “Kut-
luca Formasyonu” olarak adlanmıştır. 
“Kutluca” adı ilk kez Altınlı (1968a; 
1968b) tarafından kalın tabakalı 

biyostromal kireçtaşları (mikritli 
biyoklastitler) için Hereke çakıltaşı 
kapsamında ‘’Kutluca kireçtaşı üyesi” 
olarak kullanılmıştır. Birim adını 
Kutluca Köyü’nden almaktadır. Arazi 
çalışmaları sırasında Kutluca Köyü, 
Kıyırlı Mahallesi ve Sevindikli Göleti 
memba tarafındaki tepelik oluşturan 
bölgede uzanıma sahip alan içeri-
sinde antik ve güncel işletme izleri 
olan ve pasa yığınlarına sahip ocaklar 
bulunmaktadır (Şekil 5).

Formasyon genelde açık gri, bej 
ve pembe renkli, ince-kalın taba-
kalı, biyoklastik kireçtaşlarından 
oluşur. Yer yer koyu gri renkli, 
orta-kalın tabakalı, kumlu kireç-
taşı karakterindedir. Tabanında 
bazen çakıltaşı, bazen de çakıllı, 
Hippurites’li, yumrulu, biyostromal 
özellikli kireçtaşları içerir. Bazı 
kesimleri koyu ve çok açık pembe 
renkli olup, yığışım halinde Ru-
dist’lerden oluşur. Bunlarla birlikte 
girift olarak bulunan kırmızı renkli 
kuvars çakıllı çamurtaşları Neojen 
çökelleriyle benzerlik gösterir.

Paleozoyik ve Triyas yaşlı bi-
rimler üzerinde transgresif aşmalı 

Şekil 2. İnceleme alanında Roma dönemine ait Kutluca Kireçtaşı’ndan yapılmış lahit (a; 
Erguvanlı vd., 1989b) ve Kutluca Köprüsü (b).
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Şekil 3. İstanbul Tarihi Yarımada’daki taş kullanılan önemli tarihi ve kültürel yapılar 
(Angı, 2010a). 1, 2, 4, 7, 8, 11,13, 14, 15 ve 18 numaralı olanlarda Kutluca Kireçtaşı ve 
Hereke Pudingi kullanılmıştır.

Şekil 4. Kutluca Kireçtaşı ve Hereke Pudingi’nin tarihi yapılarda kullanımı ve 
korunmuşluk durumları. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Giriş Kemeri-Süleymaniye 
Camii (a), Yeni Camii Avlu Revak Sütunu (b), Beyazıt Cami Avlusu Yer Döşemesi (c), 
Topkapı Sarayı Harem Bölümü Revak Sütunu (d); (Angı, 2010a; 2010b).
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olarak açısal uyumsuzlukla yer 
alan birim, yanal yönde Hereke ve 
Teksen formasyonları ile giriktir. 
Üstte Akveren Formasyonu ile ge-
çişlidir. Hereke Formasyonu gibi, 

Akveren Formasyonu’nun olduğu 
istiflerde ve onun altında gözlenir. 
Kalınlığı 0-70 m arasında değişen 
birimde önemli bir yanal değişim 
gözlenmez.

Şekil 5. Kutluca ve Hereke formasyonlarının yayılım gösterdiği alanlar ve çalışma 
sırasında belirlenen üretim yapmaya uygun potansiyel taş ocakları (RK1, RK2 ve RK3; 
Kutluca Kireçtaşı, HP; Hereke Puding’i içerisinde açılmış eski ocak yerleri); (Gedik vd., 
2005; 1:50.000 ölçekli MTA Türkiye Jeoloji Haritası’ndan düzenlenmiştir).
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Şekil 6. Köprücek mevkiinde bulunan Kutluca Kireçtaşı ocağı (Şekil 5’te RK1 nolu ocak). 
Sağda ocak aynasındaki güncel üretim izi ve ocaktan alınan numunenin parlatılmış plakası.

2.2. Hereke Formasyonu
Birim adını Hereke İlçesi’nden alır. 
Genelde %90-95 oranında kireçtaşı 
ile dolomit çakıllarından ve karbo-
nat çimentosundan oluşan çakıllı 
kireçtaşı ve/veya karbonat çimentolu 
çakıltaşı karakterindedir. Bu özelliği 
ile birim “karbonatlı çakıltaşı” olarak 
tanımlanabilir. Açık gri, beyaz, bej, 
yersel olarak pembe renkli, orta-kalın 
ve az belirgin tabakalı olan birimde 
çakıllar genellikle tabanda bulunan 
Triyas yaşlı kireçtaşlarından ve 
dolomitlerden türemiştir. Yarı plas-
tik-az pekişmiş halde iken taşınmış 
kendinden türeme kireçtaşı çakılla-
rını (intraklast) da içerir. Karadan 
türeme taneler kuvars-kuvarsitten 
oluşur. Kireçtaşı çakılları oldukça 
iyi yuvarlaklaşmıştır. Bazı düzeyle-
ri tümüyle çakıltaşı, bazı düzeyleri 
çakıllı kireçtaşı, bazı düzeyleri seyrek 
çakıllı kireçtaşı veya kireçtaşı bile-
şimindedir. Çakıltaşından oluşan 
kesimlerinde tabakalanma belirsiz-
dir. Genelde kötü boylanmalı olan 

birimde tane boyu alttan üste doğru 
küçülür. Uzaktan Kutluca For-
masyonu ile ayrılmayacak derecede 
benzerlik gösteren birimin az çakıllı 
ve söz konusu kireçtaşı ile olan geçiş 
kesimlerinde Rudist’ler gözlenir.

Paleozoyik ve Triyas yaşlı bi-
rimler üzerinde transgresif aşmalı 
olarak açısal uyumsuzlukla yer alan 
birim, üstte Akveren Formasyonu ile 
geçişlidir. Yanal yönde ise Kutluca 
ve Teksen formasyonları ile giriktir. 
Kutluca Formasyonu ile birlikte 
yalnız Akveren Formasyonu’nun 
altında yer alan birim, Yemişliçay 
grubu birimlerinin bulunduğu kesit-
lerde gözlenmez. 

Birimin yaşı Kutluca Formasyonu 
ile yanal yönde geçişli olduğundan, 
geç Kampaniyen-erken Maastrihtiyen 
(Üst Kretase) olarak kabul edilmiş-
tir. Formasyon sığ denizel çökellerle 
temsil edilmektedir.

Arazi çalışmaları sırasında Çer-
keşli ve Köseler köyleri arasında, Yu-
karı Hereke-Kışladüzü mevkiinde ve 
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TEM Otoyolunun Hereke’de büklüm 
yaptığı vadi yamaçlarında yayılım 
gösterdiği saptanmıştır. Şekil 5’te 
verilen haritalarda uygun nitelikteki 
Kutluca Kireçtası ve Hereke Pudin-
gi’nin sağlanabileceği alanlar sıra-
sıyla RK1, RK2, RK3 ve HP simge-
leriyle belirtilmiştir. RK1, RK2 ve 
RK3 ocaklarına eski İstanbul-İzmit 
yolu (Kocaeli-Çayırova yolu) veya He-
reke-Şile arasındaki Radar yolu (Radar 
Caddesi), Kışladüzü mevkiindeki 
ocağa İstanbul- İzmit arasındaki E5 
ve E80 Otoyolları üzerinden rahatlıkla 
ulaşılabilmektedir.

2.3. Kutluca Kireçtaşı Ocakları

Şekil 5’te RK1 simgesiyle gösterilen 
ocak Kutluca Köyü güney batısında, 
köye çok yakın  Köprücek mevkii 
adı verilen bölgede yer almaktadır. 
Yerleşim alanına uzak, küçük bir va-
dinin sol yamacında bulunan ocakta 
yakın geçmişte üretim yapılmıştır. 
Kayacın esas iskeletini farklı büyük-
lüklerdeki Rudist fosili kavkıları/
kavkı kırıntıları oluşturur. Taneler 
arasını bağlayan karbonat çimentosu 
demir oksit içermektedir. Bu nedenle 
kayaç kırmızımsı, kızıl ve koyu kızıl 
görünümdedir (Şekil 6).

RK2 nolu ocak eski İstan-
bul-Kutluca yolunun kuzeyinde, yola 
çok yakın mesafede Kutluca Köyü 
Kurtkaya mevkiinde yer almaktadır 
(Şekil 5). RK1 nolu ocağa yaklaşık 
100 m mesafede ve Kutluca Kireç-
taşı’nın farklı düzeyinde açılmıştır. 
Yaklaşık 10 m yüksekliğe sahip oca-
ğa ulaşım yolu bulunmaktadır. Açık 
bej renkte, yer yer masif yapıdaki 
kireçtaşı yoğun miktarda Rudist ve 

Hippurites fosili içermektedir. Ocak 
aynasında, çoğunlukla açık ve koyu 
bej renkli kalın tabakalı kireçtaş-
ları görülmektedir. Yerleşime uzak 
mesafede bulunan RK2 numaralı 
ocakta günümüzde üretim yapmaya 
uygun ayna bulunmaktadır (Şekil 
7).  Bölgedeki en büyük antik ocak 
(RK3) Kıyırlı Mahallesi’nin güney 
batısında, Sevindikli Göleti’nin 
membasındaki vadinin sağ sahilinde 
bulunmaktadır. Ocağa ait antik yol 
kullanılarak, ocağa günümüzde de 
kolayca ulaşılabilmektedir. 

Yamacın tepeye erişen kesiminde 
bulunan ocak çukurunun büyüklüğü 
ve yamaçta biriktirilen güncel ve 
antik pasa yığınının fazlalığı, farklı 
dönemlerde ocakta üretim yapıl-
dığına işaret etmektedir (Şekil 8). 
Yerel halktan edinilen bilgilerden 
ve ocak aynasındaki gözlemlerden 
yakın geçmişte ocağın faal olduğu 
anlaşılmıştır. Kutluca Köyü’nün 
güneybatısında yer alan ocak etrafın-
da işletilmenin etkileyeceği yerleşim 
alanı bulunmamaktadır. Ocak, Se-
vindikli Göleti’ne uzak mesafede yer 
alır. Ocak aynasında yer yer masif 
ve kalın tabakalı, bol fosilli, farklı 
desen ve renkte kireçtaşı tabakaları 
bulunmaktadır.

2.4. Hereke Pudingi Ocağı

Şekil 5’te verilen harita üzerinde 
konumu HP simgesiyle belirtilen He-
reke-Kışladüzü Mahallesi’ne komşu 
vadinin sol yamacında bulunmak-
tadır. Mevcut ocak yerleşim alanına 
yakın mesafededir. Ancak ocağın 
devamında bulunan ve kuzeye uzanan 
vadinin her iki yamacında geniş alan-
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larda ocakta üretilen aynı türdeki taş 
izlenmektedir. Renk ve desen açısın-
dan tarihi ve kültürel birçok yapıda 
kullanılan taşla bire bir benzerlik 
göstermektedir (Şekil 9). 

Antik ocaklar kıyıya yakın ve 
günümüzde TEM otoyolunun geçtiği 
bölgenin altında bulunmaktadır. Bu 
ocaklardan antik dönemlerde üretilen 

blokların Hereke Limanı’na kolayca 
taşınıp, deniz yolu ile başta İtalya 
(San Marco Katedrali-Venedik) ol-
mak üzere dünyanın birçok ülkesine 
nakledildiği ve kullanıldığı bilinmek-
tedir (Lazzarini, 2004). Atmosferik 
koşullarının etkilerine karşı farklı 
davranan tane ile çimento arasındaki 
bağın zayıflaması ve kopması sonu-

Şekil 7. Kurtkaya mevkiinde bulunan Kutluca Kireçtaşı ocağı (Şekil 5’te RK2 nolu ocak). 
Sağda ocak aynasından alınan bloğun görünümü ve parlatılmış plakası.

Şekil 8. Kıyırlı Mahallesi güney batısında Sevindikli Göleti memba tarafında bulunan 
Kutluca Kireçtaşı ocağı (Şekil 5’te RK3 nolu ocak). Sağda ocak aynasından alınan bloğun 
görünümü ve parlatılmış plakası.
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cunda mevcut yapılarda kullanılan 
bu türdeki malzemelerin yenilen-
mesini zorunlu kılmaktadır. Bu tür 
restorasyon çalışmaları İstanbul’da 
son on yıldan beri sürdürülmekte, 
“orijinal” taş yerine “taklit” malzeme 
kullanılmaktadır. Renk ve görünüm 
açısından özgünleriyle kıyaslana-
mayacak nitelikteki “yapay” malze-
melerin mimaride aranan görsel ve 
işlevsel özellikte olmadıkları yapılan 
uygulamalardan anlaşılmaktadır. İn-
celeme alanında bulunan ve yukarıda 
tanıtılan sahalar çalışmaya konu ori-
jinal taşlar için “potansiyel” alanlar 
olarak değerlendirilmiştir.

3. LABORATUVAR 
ÇALIŞMALARI
Yapı ve kaplama taşlarında aranan 
standart özelliklerin belirlenmesi 
amacıyla, yukarıda detaylı olarak 
açıklanan ocaklardan alınan örnekler 
üzerinde laboratuvarda; petrografik 

analiz ve fiziko-mekanik deneyler ya-
pılmıştır. Deneyler, her ocağı temsil 
eden bloklar kullanılarak hazırlanan 
5’er adet numune üzerinde iki aşa-
mada tekrarlanmıştır (Şekil 10). 

Birinci aşamada sırasıyla petrog-
rafik tanımlama yapılmış, donma-çö-
zünme işlemine tabi tutulmamış 
numunelerin fiziksel ve mekanik 
özellikleri belirlenmiştir. İkinci aşa-
mada ise donma-çözünme işlemine 
tabi tutulan numunelerde ağırlıkça 
don kaybı, ultrasonik dalga hızları 
ve don sonrası tek eksenli basınç 
deneyleri uygulanmıştır (Özmen, 
2016). Bu iki durumda elde edilen 
sonuçlar karşılaştırılmış ve bildiriye 
konu olan taş türlerinin atmosferik 
koşullardan etkilenip etkilenmediği 
irdelenmiştir.

3.1. Petrografik Analiz
Ocaklardan alınan bloklardan ha-
zırlanan parlatılmış plaka ve ince 
kesitler yardımıyla, incelemeye konu 

Şekil 9. Yukarı Hereke Mevkii, Kışladüzü Mahallesi kuzeybatı-batısındaki vadi yamacını 
oluşturan Hereke Formasyonu ve bu sahada açılan Hereke Pudingi ocağı (Şekil 5’te HP 
nolu ocak). Sağda ocak aynasından alınan bloğun görünümü ve parlatılmış plakası.
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Şekil 10. 
Laboratuvar 
çalışmaları akış 
diyagramı.

Şekil 11. Gebze 
Kutluca köyü 
mevkiinden 
alınmış Rudistli 
Kireçtaşı 
numunelerinin 
parlatılmış 
yüzeyleri ve 
mikroskop 
altındaki 
görünümleri.
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olan taş türlerinin makroskobik ve 
mikroskobik özellikleri belirlenmiş-
tir. Kutluca Kireçtaşı makroskobik 
olarak bej, kızıl, kızılımsı kahve 
renklerinde olup, bol miktarda 
yuvarlak ve ay şekilli Rudist fosili 
kavkıları/kavkı kırıntıları ile yassı 
Hippurites fosilleri içermektedir. 
İskeleti oluşturan kavkıların, çimen-
to ile arasındaki bağın nispeten zayıf 
olduğu ve bazı numunelerde kayacın 
ilksel dokusunda yer yer boşlukla-
rın bulunduğu görülmüştür. Taşın 
rengindeki değişim çimentosundaki 
demir içeriği ile ilişkilidir (Şekil 11). 

İnce kesitler üzerinde yapılan 
mikroskopik incelemede, kayacın is-
keletini oluşturan fosillerin tamamen 
kalsitten oluştuğu belirlenmiştir. 
Doku içerisinde az miktarda kuvars 
minerali gözlenmiştir. Taneler ara-
sını dolduran ve kuvvetli bağ oluş-
turan çimento ise mikrit (karbonat 
çamuru) karakterlidir (Şekil 11).

Kışladüzü mevkiinden (Hereke) 
alınan Hereke Pudingi örnekleri 
farklı boyutlarda yer yer iri ve yu-
varlak taneler içeren kötü boylanmış 
konglomeradan oluşmaktadır. Kong-
lomera çakılları tabanda bulunan 
Triyas yaşlı kireçtaşı ve dolomitten 
türemiştir. Kayacın çimentosunun 
tamamını demiroksitli (hematit) 

karbonat oluşturur. Bu nedenle 
gri ve bej çakıl taneleri arasındaki 
bağlayıcının rengi taşın cilalanması 
durumunda görsel açıdan estetik bir 
görünüm oluşturmaktadır. Tarihi 
yapılarda, çoğunlukla kırmızı çimen-
tolu ve ufak çakıllı olanların tercih 
edildiği bilinmektedir (Şekil 12).

Kayacın ince kesitinde ise iskeleti 
oluşturan çakılların bazılarında kal-
sit damarları ve ikincil kalsit büyü-
meleri (sparit) görülmüştür. Yer yer 
çimento ile taneler arasındaki bağın 
çözünmeye bağlı olarak zayıfladığı, 
dokuda mikro boşlukların oluştuğu 
saptanmıştır. Çimentoyu oluşturan 
karbonat çamuru içerisinde düzensiz 
dağılmış, kum-silt boyutunda kırın-
tılar bulunmaktadır (Şekil 12).

3.2. Fiziksel Özellikler

İnceleme alanındaki ocaklardan 
alınan örneklerin fiziksel özellikleri, 
TS 699 (2009)’a göre belirlenmiştir. 
Deneyler, temsili blok örneklerinden 
hazırlanan 10’ar adet küp numune 
üzerinde tekrarlanmıştır. Deney 
programının ilk aşamasında (Şekil 
10) yapılan fiziksel deneyler sonu-
cunda elde edilen ortalama kuru 
(γk) ve doygun (γd) birim hacim 
ağırlıkları ve görünür porozite (na) 
ile su emme (wa) değerleri Tablo 1’de 

Şekil 12. Kışladüzü 
mevkiinden alınan 
Hereke Pudingi’nin 
parlatılmış yüzeyi 
ve mikroskop 
altındaki 
görünümü.
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topluca verilmiştir. Bu değerler yapı 
ve kaplama taşı standartlarında (TS 
11137, TS 11143) önerilen sınır 
değerlerle uyumludur. Her iki taş 
türünü kalsit ve dolomit minera-
li oluşturduğundan sertlikleri 3-4 
Mohs arasındadır.

Aynı örnekler üzerinde ultraso-
nik dalga hızı (Vp ve Vs) ölçümleri 
Puntid marka deney aletine monte 
edilen 1 ve 250 Mhz frekanslara 
sahip aktarıcı ve algılayıcı başlıklar 
yardımıyla yapılmıştır. Birinci aşama 
sonunda Kutluca Kireçtaşı’nın orta-
lama P ve S dalgası hızları sırasıyla; 
Vp=6040 m/s, Vs=5975 m/s, He-
reke Pudingi’nin ise Vp=Vs=6300 
m/s olarak ölçülmüştür. İkinci aşama 
sonrası (donma-çözünme sonrasında) 
Vp ve Vs dalgası hızlarında değişiklik 
olmamıştır. Bu durum donma-çö-
zünme nedeniyle taşlarda yıpranma 
olmayacağını gösterir.

3.3. Mekanik Özellikler

Fiziksel deneylerde kullanılan nu-
muneler daha sonra mekanik özel-
liklerin belirlenmesi amacıyla aynı 
standartta (TS 699; 2009) öngö-
rülen koşullarda deneye tabi tutul-
muştur. Deney programının birinci 
ve ikinci aşamasında yapılan meka-
nik deneyler sonucunda elde edilen 
ortalama darbe, aşınma, don öncesi 
ve don sonrası tek eksenli basınç 
direnci değerleri Tablo 2’de topluca 
sunulmuştur. 

Tablo 2’deki değerlerden RK1, 
RK2 ve HP kodlu ocaklardan alınan 
taş örneklerinin tek eksenli basınç 
direncinin donma çözünmeden etki-
lendiğini göstermektedir. Buna karşı 
örneklerin tümünün darbe ve aşın-
ma direnci değerleri yapı ve kaplama 
taşı standartlarında (TS 11137, 
TS 11143) önerilen sınır değerlerle 
uyumludur. Ayrıca deney programı-

Ocak No

γk

(g/cm3)
γd

(g/cm3)

na

(%)

wa

(%)

RK1 2.69 2.70 0.58 0.21

RK2 2.62 2.64 2.40 0.92

RK3 2.66 2.67 0.93 0.35

HK 2.71 2.72 0.77 0.28

Ocak No

Darbe 

Direnci

(kg/cm2)

Aşınma 
Direnci

(cm3/50 
cm2)

Tek Eksenli Basınç Direnci

(kg/cm2)

Don Öncesi Don Sonrası

RK1 8 11,27 367,8 153,2

RK2 18,5 11,52 633,8 307,6

RK3 10 12,25 606,6 529,2

HK 8,8 10,78 452,2 274,2

Tablo 1. 
Kutluca Kireçtaşı 
(Rudistli Kireçtaşı) 
ve Hereke 
Pudingi’nin fiziksel 
özellikleri.

Tablo 2. 
Kutluca Kireçtaşı 
(Rudistli Kireçtaşı) 
ve Hereke 
Pudingi’nin mekanik 
özellikleri.
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nın ikinci aşamasında hesaplanan 
ağırlıkça don kaybının ihmal edilebi-
lir olduğu belirlenmiştir.

4. SONUÇ
Kocaeli Yarımadası’nda, Gebze, 
Hereke ve Dilovası civarından, Kut-
luca Kireçtaşı ve Hereke Pudingi’nin 
sağlanabileceği potansiyel alanlar 
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 
İstanbul’daki farklı dönemlere ait 
tarihi ve kültürel yapıların restoras-
yonunda kullanılabilecek orijinal taş 
kaynakları ortaya çıkarılmıştır. Belir-
lenen potansiyel alanlar günümüzde 

taş üretimine uygun olup, fiziksel ve 
mekanik özelliklerinin yapı ve kap-
lama taşı standartlarında öngörülen 
değerleri büyük ölçüde karşıladığı 
anlaşılmıştır. Mevcut uygulamalarda 
taklit malzeme kullanımının yapıların 
mimari özelliklerini bozduğu, estetik 
ve teknik açıdan kısa zaman içerisinde 
tahrip olduğu bilindiğinden, bu çalış-
ma sonucunda belirlenen potansiyel 
sahalardan orijinal taşların seçilerek 
temin edilmesi ve yeniden yapım ile 
bütünleme müdahalelerinde kullanıl-
ması önerilmektedir.
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DASKYLEİON İLK ÇAĞ KENTİ, 
KÜLT YOLU KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Daskyleion kazı alanı Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Ergili 
Mahallesi’ndedir. Manyas Gölü’nün güneydoğusunda bulunan bölge, Manyas 
Kuş Cenneti Milli Parkı’na 16 km uzaklıkta olup hem doğal hem de arkeolojik 
sit sınırı içindedir. Bir İlk Çağ kenti olan alanda 28 yıldır arkeolojik kazılar 
aralıksız devam etmektedir.

Çok katmanlı kültürel ve tarihsel bir yapıya sahip Daskyleion’un en parlak 
dönemi Pers İmparatorluğu’nun Anadolu’daki satraplık merkezi olduğu 
MÖ 546-334 yıllarıdır. Bu nedenle Pers dönemine ait birçok yapı kalıntısı 
bulunmuştur. Bunların en önemlilerinden biri, Daskyleion’un üzerinde 
bulunduğu Hisartepe’nin en yüksek noktasında, deniz seviyesinden yaklaşık 35 
metre yükseklikte ve Kuş Cenneti’ne doğru konumlanmış kutsal alan içindeki 
‘Kült Yolu’dur. Zerdüşt dinine inanan Perslerin, birbirine paralel ve düzgün 
taş döşeli iki yürüme yolundan, yollar arasında kalan bir kanaldan, yolların 
birleştiği bir apsisten ve orta kısmında bulunan bir ateş çukurundan oluşan bu 
alan üzerinde tören yaptıkları düşünülmektedir.

Daskyleion Kült Yolu, Prof. Dr. Tomris Bakır başkanlığında, 2003 yılında 
açılmaya başlanmış kazı çalışmaları sonlandığında temizliği yapılarak 2006 
yılında bir koruma çatısı ile örtülmüştür. 2013 yılında köylülerin anız yakması 
sırasında kıvılcımlar alana sıçramış ve çatı örtüsü yanmıştır. Bunun üzerine 
2014 ve 2015 kazı sezonlarında Kült Yolu koruma ve onarım çalışmaları 
yapılmıştır.

Bu bildiride Daskyleion’un kısa tarihi, Kült Yolu’nun açığa çıkarılması ve 
korunmaya değer özelliklerine değinildikten sonra yapılan koruma ve onarım 
çalışmalarına yer verilmiştir.

DASKYLEION FIRST AGE CITY, CONSERVATION AND 
RESTORATION WORKS OF CULTIC ROAD
 

 Daskyleion is located in southeast of Manyas Lake, Bandırma 
region. The area is not only archaeological site but also natural site area because 
of being within the boundaries of Manyas Bird Paradise National Park.

Anahtar Sözcükler: Daskyleion, Arkeolojik Alan, Kült Yolu, Koruma, Onarım.
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   1. GİRİŞ
Güney Marmara’da yer alan Daskylei-
on Arkeolojik Alanı, aydınlattığı tarih 
ve uygarlıklar bakımından bölgesinde 
olduğu kadar, ulusal ve uluslararası 
düzeyde de oldukça önemli bir yer-
leşimdir. Araştırmacılar tarafından 
5000 yıl öncesine tarihlenen bu 
kent günümüze kadar ulaşabilmiştir. 
Alandaki mimari öğeler özellikle iklim 
koşullarından oldukça tahrip olmuşsa 
da, mevcut haliyle taşıdığı tarihsel 
bilgi bakımından korunmaya değerdir.

1.1. Konumu
Ortaçağ yazarı Stephanos Byzan-
tinos2, Daskyleion’un yeri için bir 

tanesi alanın şimdiki konumunu 
tanımlayan beş farklı yerleşmeden 
söz etse de, İlkçağ yazarı Strabon3’a 
göre Paradeisos (Παράδεισος) adı 
verilen bahçeleriyle meşhur Daskyle-
ion, Daskylitis Limne4  (Δασκυλϊτις 
λίμνη) adı verilen bir gölün kenarında 
kurulmuştur. Binlerce eşsiz bitki ve 
hayvanın barındığı ve devrin soy-
luları için inşa edilen bu bahçeler 
için kullanılan ‘paradeisos’ kelimesi 
daha sonra Avrupa dillerinde cennet 
kelimesinin karşılığı için kullanıla-
caktır. Daskyleion’un lokalizasyonu 
bir müddet Kiepert, Munro ve Meyer 
gibi araştırmacılar arasında tartışıl-

The peak period of Daskyleion, which has multi-cultural society and multi-
layered historical past, is the Persian Period. Daskyleion was a settlement 
serving as the capital of a Persian satrapy which controlled very wide scope in 
ancient Anatolia. 

From these magnificent years of Persian Period, so many building remains 
are discovered. One of the most important remains in the site is an enigmatic 
street. It is located just on the highest point of Hisartepe, with a wide angle 
of lake view. In the middle of the street which was made from small and non-
shaped stones, there is a canal and the street ends with an apse. This street has 
been named as the ‘Cultic Road’. Prof. Tomris Bakır hypothesized that the road 
could be related with the Zoroastrian rituals.

The excavations of Cultic Road started under the directorship of Prof. 
Tomris Bakır in 2003 and after the excavations, the cultic road was covered 
with a protection roof in 2006. In 2013, the roof burnt by a flame jumped 
from neighborhood while villagers were burning dried weed to clean their farms. 
During 2014 and 2015, the restoration and conservation works have started on 
the Cultic Road.
The aim of this paper is to give a brief history about Cultic Road, point out the 
authenticity of it and explain the process of conservation and restoration works.

Keywords: Daskyleion, Archaeological Site, Cultic Road, Conservation, Restoration.

2 Stephanos Byzantinos, Ethnika, s.v. Daskyleion.
3 Strabon, Geographika, XIII.1,9.
4 Şimdiki Manyas Gölü olduğu düşünülmektedir.
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mıştır. En sonunda sorun Bittel’in 
1952 yılında yaptığı yüzey araştır-
ması ve ertesi yıl burada kazılara 
başlayıp satrap sarayının arşivine ait 
belgelerin bullalarını (mühür bas-
kılarını) bulan Akurgal tarafından 
karara bağlanmıştır (İren, 2010). 

Günümüzde, Daskyleion, Ban-
dırma’nın Ergili mahallesinin 2 
km batısında ve Manyas Gölü’nün 
güneydoğusunda yer alan bir İlk Çağ 
kentidir (Şekil 1). Daskyleion yalnız 
Hellespontine Phrygia’yı (Güney 
Marmara) değil olasılıkla Mysia, 
Bithynia, Paphlagonia, Phrygia ve 
Kappadokia’yı (başka değişle Kuzey 
Batı Anadolu, Batı Karadeniz ve 
Orta Anadolu’yu) da yöneten önemli 
bir Pers satraplık (valilik) merke-
zidir. Yerleşim aynı zamanda çok 
kültürlü (Mysia, Phrygia, Lydia, 
Pers ve Yunan) toplumsal yapısı ve 
buluntularıyla da önem taşımaktadır 
(İren, 2013).

1.2. Tarihi
Şehrin tarihi, buluntulara göre 
MÖ 3000’e kadar inmektedir. 
Daskyleion’un arkaik yerleşiminden 
çok sayıda Phryg, Lydia ve 
Yunan ortaya çıkarılmıştır. MÖ 

6. yüzyıla ait uzun bir Phrygce 
yazıt vebir çok Phryg karakteri 
taşıyan buluntu Daskyleion’un 
Phryglerin kuzeybatıdaki bilinen 
en uç yerleşmesi olduğuna işaret 
etmektedir. Kentte MÖ 6, 5 ve 4. 
yüzyıla ait çok sayıda bina kalıntısı 
açığa çıkarılmıştır. Bunların arasında 
kült yolu, avlular, kente giriş yolu, 
sur duvarları ve savunma kuleleri 
sayılabilir.  Kentteki bu yapılaşma 
süreci Büyük İskender ile de devam 
etmiş,  Hellenistik Döneme ait kente 
giriş yolu, mezarlar, evler ve caddeler 
ortaya çıkarılmıştır. Bu kalıntılara 
Doğu Akdeniz’in her köşesinden gelen 
zengin ihracat ürünlerini de eklemek 
gerekir. Kentin MÖ 100 civarında 
terk edildiği düşünülmektedir. MS 
5-7. yüzyıllarda olasılıkla bir çiftliğe 
ev sahipliği yapmış ve MS 1200 
dolaylarında üzerinde bir Bizans 
kalesi yükselmiştir. Kale daha 
sonra Karesi Beyliği döneminde de 
kullanılmış, sonrasında Daskyleion’da  
yerleşim sona ermiştir (Bakır, 2011).

2. KÜLT YOLU
Zerdüşt dininde hiç sönmeyen kut-
sal ateş için, kişilere, kurumlara ve 
olaylara bağlı ayrı ayrı adlandırılan 

Şekil 1. Daskyleion’un Marmara’daki konumu Şekil 2. Kült Yolu’nun havadan 
görünüşü (2003)
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ve yapılan ateş yakma, ateşe kurban 
sunma, ölü kültü, kurban törenleri 
gibi uygulamalar yer almaktadır. Ele 
geçirilen taş döşemenin de bu tür 
kültler için kullanıldığı ve üzerinde 
yürünerek tören yapıldığı düşünül-
mektedir (Şekil 2). Olasılıkla taşına-
bilir bir ateş altarında yakılan kutsal 
ateş, törenler için rahipler tarafından 
bu döşemeden geçirilerek çukur kısma 
getirilmekteydi (Bakır, 2011).

2.1. Konumu
Hisartepe’nin 34,55 m’deki en 
yüksek noktasında, Daskylitis Gölü 
manzaralı, taş zemin döşemesi 2003 
yılında yapılan kazılar sırasında 
ortaya çıkarılmıştır (Kazı raporları, 
2003) (Şekil 3). Göle ve çevresine 
hâkim konumda olan döşeme ku-
zeybatı-güneydoğu doğrultusunda 
uzanmaktadır (Şekil 2).

2.2.Tarihi
Apsisli yürüme yolunun üst tabakala-
rının malzemelerinin incelenmesi so-
nucunda, bu alanın MÖ 395 yılından 
sonra artık kullanılmadığı ve üstünün 
taş-toprak karışımı bir malzemeyle 
kapatıldığı verisi elde edilmiştir. Bu 
apsisli yürüme yolunun yapılış tarihi, 

alanın ana kaya üzerine oturtulmuş ol-
masından anlaşılmaktadır. Döşemenin 
inşasına başlamadan önce ana kaya çu-
kurları küçük taşlarla ve toprakla dol-
durulmuş, hafif eğimli bir düzlem elde 
edilmiştir (Şekil 4). Döşeme altına 
giren ana kaya çukurlarının bir tanesi, 
yolun güneybatı köşesi ve çukurun 
içindeki dolgu toprağının arasından 
ele geçirilen seramikler değerlendirile-
rek, MÖ 6. yüzyıl ortasına tarihlendi-
rilmiştir (Kazı raporları, 2003).

2.3.Mimari Özellikleri
Yaklaşık 120 metrekarelik bir alanda 
yapılmış bu döşeme; yüzeyden 30 cm 
derinliğinde, 19 m uzunluğunda ve 
6 m genişliğindedir. Hafif bir eğime 
sahip döşeme, göle bakan sınırında 
bir apsisle son bulur. Apsisin ortasın-
da ana kayaya oyulmuş derin ve daire 
şeklinde, 2 m çapında yuvarlak bir 
çukur yer almaktadır. Apsisin orta-
sından başlayıp eğimli olarak devam 
eden 25 cm genişlikte, 15 cm derin-
likte ince bir kanala sahip döşeme, 
özensiz bir taş işçiliği ile yapılmıştır.

2.4. Analizler
Kültür mirasına yapılacak koruma ve 
onarım müdahaleleri öncesinde ana-

Şekil 3. Kült Yolu’nun alan içindeki konumu Şekil 4. Kült Yolu (2009)
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litik rölövelerinin detaylı bir şekil-
dehazırlanması ve malzeme analiz-
leriyle desteklenmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda Kült Yolu için yapılan 
analizlerden bazıları aşağıdaki baş-
lıklarda paylaşılmaktadır.

2.4.1. Dönem analizi
Döşeme arkeologların yaptığı in-
celemelerden ve küçük eser bilgile-
rinden yola çıkılarak Akhaemenid 
döneme tarihlendirilmektedir. 
Döşemenin ilk ortaya çıkarıldığı 
tarihte kazı sırasında dağılmış bir 
alan döşemedeki verilerden yarar-
lanılarak tamamlanmıştır (Şekil 
5). Tamamlanarak form bütünlüğü 
kazandırılan alan çizimlere işlen-
miştir. Bunun dışında daha sonraki 
döneme (Hellenistik Dönem) ait 
megaron duvarı olduğu düşünülen 
duvar parçasına ait bir sıra andezit 
taş bloğu gerekli belgeleme çalışma-
ları yapıldıktan sonra döşemenin 
üzerinden kaldırılmıştır (Şekil 6). 
Andezit taş blokların olduğu aks 
koruma ve onarım çalışmaları sıra-
sında bir kontur halinde işaretlene-
rek aktarılmaya çalışılmıştır.

2.4.2. Malzeme analizi
Kült Yolu’nun koruma ve onarımı-
na başlanmadan önce döşemeden 
ve taşlar arasındaki özgün harçtan 
numuneler alınarak incelenmesi için 
İstanbul Restorasyon ve Konservas-
yon Merkez ve Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Ya-
pılan testlerde ana malzemenin ki-
reçtaşı ve kireç bağlayıcılı bir dolgu 
harcından oluştuğu tespit edilmiştir 
(Şekil 7, 8).

Şekil 5. Kült Yolu dönem analizi

Şekil 6. Kült Yolu fotoğraf üzerinden 
dönem analizi

Şekil 7. 
Kült Yolu 

döşeme 
taşı 

örneği
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50X 200X 200X

Şekil 9. Kült Yolu 
döşeme harcı örneği

Örnek No
(10gr)

Kalsinasyon Analizleri Kalsinasyon Analizleri

%Nem %Organik 
Madde

%CaCO3 Cl SO4 NOx

1 0,36 10,18 78,81 - - -

2 0,83 4,17 81.43 +- - -

Örnek No
Asit Kaybı Elek Analizleri

%kalan %kayıp %1180µm %600µm %250µm %125µm <%125µm

1 4,5277 95,4722 * * * * *

2 8,8664 91,1335 0,00 0,65 7,84 20,26 71,24

Tablo 1. Kızdırma kaybı analiz sonuçları

Tablo 2. Asit kaybı ve elek analiz sonuçları

*Taş olduğu için elek analizi yapılmamıştır.

Şekil 10. Kült Yolu döşeme harcı örneği

Şekil 8. Kült Yolu döşeme taşı örneği

Örnek 1 (Taş): Asit testinden 
sonra arda kalan yaklaşık %4,5’lik 
bölüm kemik ve krem rengindeki 
partiküllerden oluşmakta olup kalan 
partiküller 600 mikron ve altıdır. 
Büyük çoğunluğu 125 mikron altını 

oluşturmaktadır. Kızdırma kaybı yak-
laşık %79 civarındadır. Asit kaybı ise  
%95’lere çıkmaktadır. Taştaki kristal 
su miktarı yüksektir. Bu da taşın 
asitte reaksiyon veren bol su molekül-
lü kil ihtiva ettiğini göstermektedir. 



186 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

Numunenin bünyesinde bulunan kil 
muhtevasının yüksek olması su tutma 
özelliğini arttırmakta ve özellikle 
eksi değerlere ulaşan ani soğumalarda 
taşın ıslanma kuruma döngülerinde 
bozulmasına, bünyesinde parçalanma-
lara sebebiyet vermektedir.

Örnek 2 (Harç): Asit testinden 
sonra arda kalan yaklaşık %8,8’lik 
bölüm kemik renginde olup 125 mik-
ron altı yoğundur. Agregalar opak ve 
saydam renkli silikatlardan oluşmak-
ta olup az miktarda koyu renkli kayaç 
ihtiva etmektedir. Kızdırma kaybı 
en yüksek olan numunedir. Raman 
ölçümlerinde kalsit dışında karma 
agrega spektarlarında saptanmıştır. 
Muhtemelen kireç bağlayıcı ve kireç-
taşı tozu ile yapılan bir karışımdır. 
Numune karbonat ağırlıklı çıkmış ve 
karışımın söndürülmüş kireç bağla-
yıcı ve kireçtaşı kırığı ile hazırlandığı 
kararına varılmıştır (Şekil 9, 10).

2.4.3. Hasar analizi
Kült Yolu planimetrik anlamda iyi 
korunmuştur. Ancak hızlı ve ciddi 
bir malzeme bozulması alandaki diğer 
mimari öğelerde olduğu gibi burada 
da gözlenmektedir. Alandaki ki-

reçtaşlarında parçalanmalar ve 3-5 
cm’ye kadar yüzey aşınması görül-
mektedir (Şekil 11). 

Bunun yanında 2013 yılında ge-
çirdiği yangın da döşemeye oldukça 
fazla hasar vermiştir (Şekil 12, 13). 
Eriyerek taşlara yapışan çatı kapla-
ma malzemesinin yanı sıra düşmüş 
ve paslanmış metal elemanlardan 
oluşan kirlenme ve yanık, çatısız 
kaldığı dönemde çıkan bitkiler de 
diğer hasarlar olarak gösterilebilir. 
Malzemenin korunması açısından 
uygun yöntem yapılan denemeler ve 
laboratuvar incelemeleri sonucunda 
belirlenmiştir.

2.5. Koruma ve Onarım Çalışmaları
Döşeme üzerine 2006 yılında yapıl-
mış olan koruma çatısı 2013 yılında 
köylülerin anız yakması sırasında 
sıçrayan kıvılcım ile tutuşmuş ve 
yanmıştır (Şekil 12, 13). Bunun 
üzerine korumasız kalan döşemede 
biyolojik oluşumlar ve bozulmalar 
meydana gelmiş, ayrıca yanan çatı 
örtüsü ve metal elamanlar yanarak 
döşeme üzerine düşmüştür. Öncelik-
le döşeme üzerinden bitkiler temiz-
lenmiştir. Sonrasında proje üzerin-

Şekil 11. Kült Yolu döşeme taşlarındaki 
bozulmalardan bir örnek

Şekil 12. Kült Yolu’nun yanan çatısı
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Şekil 13. Kült 
Yolu’nun 
yangından 
sonraki 
görünüşü

Şekil 14. Taşlarda kısmi mekanik temizlik Şekil 15. Derzlerin boşaltılması

de, yangınla oluşmuş kirlenmenin ve 
3 cm’den daha büyük erimiş plastik 
tabakaların taş yüzeyinden temizlen-
mesi kararı alınmıştır. Bunun için 
taşlar pirinç telli fırçalar ile fırçalan-
mıştır. Taşlara yapışan erimiş plas-
tik esaslı malzemelerin boyut olarak 
3 cm’den daha büyük olanları dişçi 
motoru ile mekanik olarak temizlen-
miştir (Şekil 14). Daha küçük ve yü-
zeysel kirlilikler temizleme sırasında 
daha fazla hasar oluşturacağından 
taş yüzeyinde bırakılmıştır.

2.5.1. Derzlerin açılması
Temizleme işleminden sonra döşe-
meyi oluşturan taşların arasındaki 
toprak alınmış ve derzler açılmıştır 
(Şekil 15). Sondaj çalışmalarında 
döşemenin yapımı aşamasında taşlar 
için bir yatak hazırlanmadığı anla-
şılmış ve birbirine bağlı olmayan taş 
örgüsünde dağılmalar gözlemlendiğin-
den derzlerin harç ile doldurulması 
kararı alınmıştır. Açılan derzler geniş-
liğine göre iki farklı kalınlıkta hazır-
lanan kireç harcı ile doldurulmuştur.
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Şekil 16. 
Derzlerin 
harç ile 
doldurulması

2.5.2. Derzlerin doldurulması
Derzlere İstanbul Restorasyon ve 
Konservasyon Merkez ve Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü raporunda 
öngörülen terkip ile bir harç 
hazırlanmıştır. Bu terkibe göre; 
bağlayıcı olarak %40 oranında 
söndürülmüş ve 6 ay bekletilmiş 
bağlayıcı kaymak kireç, agrega 
olarak ise %60 oranında 4mm 
elek altı kireçtaşı kırığı ve tozu 
öngörülmektedir. Bu harç iki farklı 
kalınlıkta hazırlanmış ve eserde 
küçük bir alan üzerinde denenmiştir. 
Olumlu sonuç alındıktan sonra 
açılan derzlerin tamamına bu 
harç uygulanmıştır (Şekil 16). 
Çalışmanın yapıldığı yaz aylarında 
harcın aniden kuruyup çatlamasını 
önlemek adına düzenli nemlendirme 
işlemi yapılmış ve keten bez ile 
örtülerek güneş ışınlarından 
korunmuştur.

2.5.3. Güçlendirme
Döşemeyi oluşturan taş örgüsünün 
dağılmasını engellemek amacıyla 
çevresine bir kuşaklama yapılması 
gerektiğine karar verilmiştir. Özel-
likle kış şartlarının ağır geçtiği Er-
gili’de, yamaca bakan bu döşemenin 
yağmur ve kar yağışı ile birbirinden 
ve zeminden ayrılarak tahrip olması 
söz konusudur. Bunun için döşeme-
nin tüm çevresi 30 cm genişliğinde 
ve 20 cm derinliğinde açılmıştır. 
Açılan alana döşemede kullanılan-
dan farklı 9-10 cm büyüklüğünde 
taşlar ile önce blokaj yapılmış sonra 
üzerine hazırlanan kireç esaslı iri 
agregalı harç dökülmüştür (Şekil 
17). Priz süresini dolduran harcın 
üzeri tekrar toprakla örtülmüştür 
(Şekil 18-19).

2.5.4. Koruma çatısı
Yağışlar ile tek sıra olan ve harçlı bir 
yatağa oturtulmamış taş döşemenin 



189KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

Şekil 17. Kuşaklama

Şekil 18. Kült Yolu koruma ve onarım 
çalışmalarından önce

Şekil 19. Kült Yolu koruma ve onarım 
çalışmaları

dağılarak hasar görmesi olasıdır. Bu 
nedenle yapılan koruma ve onarım 
çalışmalarına ek olarak bir çatı örtü-
sü ile döşemenin kapatılması sağlıklı 
bir yöntem olarak görülmektedir. 
Rüzgâr, yağmur ve karın neden 
olduğu kimyasal ve mekanik etkiyi 
azaltmak için alan üzerine koruyucu 
çatı sistemi uygulanmalıdır. Ardın-
dan dağılan yapı malzemesini bir 
arada tutmak için bağlayıcı harcın 
iyileştirilmesi ve yetersiz kalan 
bölümlere tekrar müdahale edilmesi 
gerekmektedir. Bu doğrultuda Kült 
Yolu’nun 2013 yılında yanan koru-
ma çatısının yerine yeni bir çatı ya-
pılması planlanmaktadır (Şekil 20). 
Bu çatı öncekinin aksine altında 
yürünebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Bu sayede hem belirli zamanlarda 

döşemenin bakımı yapılabilecek hem 
de alana gelen ziyaretçiler tarafın-
dan döşeme görülebilecektir. Çatı 
örtüsü alanın görsel bütünlüğünü 
etkilememek adına oldukça sade bir 
formda düşünülmüştür. 

Çatı sistemi kuzey-güney yönün-
de tek satıhlı bir formda tasarlan-
mıştır. Taşıyıcı sistem; çelik karkas 
üzeri sandviç panel kaplama olarak 
450 cm’de bir tekrar ettirilerek 
yaklaşık 170 metrekarelik bir alanı 
kapatacak şekilde planlanmıştır. 
Eseri koruması için 50 cm dışarı 
taşırılan saçakların ucuna hem batı 
hem doğu yönünde yağmur olukları 
konmuş, bunu desteklemek üzere 
doğuya eser boyunca devam eden 
drenaj kanalı önerilmiştir. Çatının 
en alçak yerinin 180 cm, en yüksek 
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Şekil 20. 
Kült Yolu 
koruma 
çatısı planı

yerinin 340 cm’de tutulması mekâ-
nın ışık almasını ve içinde rahat 
hareket edebilmesini sağlayacaktır. 
Bu sayede konservasyon başta olmak 
üzere sergileme gibi fonksiyonlara 
da hizmet verebilecektir (Şekil 21).

3. SONUÇ
Arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıka-
rılan eserler hızlı bir deformasyon sü-

recine girmektedir bu nedenle esere bir 
takım koruma müdahaleleri yapılmalı-
dır. Detaylı belgeleme çalışmalarından 
ve analizlerden sonra esere yapılacak 
müdahalelerde, eserin özgünlüğüne za-
rar verecek uygulamalardan kaçınılma-
lıdır ama aynı zamanda kültür mirası-
nı gelecek kuşaklara aktarabilmek için 
bozulma sürecini yavaşlatacak önlem-

Şekil 21. Kült 
Yolu koruma 
çatısı kesitleri
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leri almak şarttır. Ölü anıtlar olarak 
değerlendirilen arkeolojik alanlardaki 
mimari eserlerin korunması ve içerdiği 
bilgi hazinesi nedeniyle teşhir edilmesi 
ilgili disiplinlerin sorumluluğudur. 

Bu bağlamda Daskyleion İlk Çağ 
kentinde, Kült Yolu gibi değerli bir 
alanın özgünlüğüne zarar vermeden 
korunması için kapsamlı çalışmalar 
yapılmıştır.
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MARDİN’İN, OĞUZ KÖYÜ’NDEKİ ANITLAR VE
KORUNMALARI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Mardin’in 30 km güneydoğusunda yer alan “Dara”/ Anastasiopolis  antik 
kenti, Roma İmparatoru Anastasius  tarafından, 505-507 tarihleri arasında, 
İran sınırını güçlendirmeye yönelik bir askeri garnizon olarak kurulmuştur. 
Kent günümüze ulaşan surları, sarnıçları, köprü ve kaya mezarları ile dikkat 
çekmektedir.  Üzerinde “Oğuz Köyü”  bulunan arkeolojik alandaki kalıntılar 
incelendiğinde,  zemin üstünde düzgün işlenmiş taş blokların kullanıldığı,  
ayrıca kaya zemin oyularak, altta derin mekânlar elde edildiği; masif kayanın 
yer yer taşıyıcı duvar ve ayak olarak biçimlendirildiği gözlenmektedir. Kireç 
taşının başlangıçta yumuşak olması, mimari yüzeylerin bezenmesine olanak 
sağlamış; başlık ve kemerlerde ince işçiliğe yer verilmiştir. 

Yaklaşık 800 x 900 m ölçülerinde bir alanı çevreleyen altıncı yüzyıl surları,  
4 m kalınlıktadır; dış yüzleri kesme taş  tekniğinde işlenmiştir. Cidarlardan 
taş alınması ve zamanın yıpratıcı etkisiyle, duvarların çekirdek kısmı ve örgüde 
kullanılan düşey bağlantılar açığa çıkmıştır. 

Ortaçağ’da terk edilen Anastasiopolis’in kalıntıları üzerinde gelişen 
köyün ev ve diğer yapılarında kalıntılardan alınan taşların kullanılması, 
tarihi yapıların üzerine inşaat yapılması sonucu bozulmalar hızlanmıştır. 
Üstü işgal edilen yapılara bir örnek “Zindan” olarak anılan binadır. Kısmen 
kaya zemine oyulan bu yapının üzerindeki önemli tarihi yapı yok olmuş; 
yerine bir köy evi yapılmıştır. Bakımsızlık sonucu çöken, desteksiz kalan 
surlarda da yer yer riskli durumlar vardır. 

1986 yılında Prof.Dr. Metin Ahunbay başkanlığında başlatılan 
araştırma ve kazılar kapsamında Dara’da belgeleme ve korumaya yönelik 
çalışmalar yapılmıştır. Köydeki yeni yapılaşmayı denetlemek, arkeolojik 
alandaki bozulmaları durdurmak ve  kalıntıları daha iyi sunmak için acil 
olarak konservasyon/sağlamlaştırma, temizleme uygulamaları yapılmasına 
gerek duyulmaktadır.

MONUMENTS IN MARDİN OĞUZ VILLAGE AND 
RECOMMENDATIONS ABOUT THEIR CONSERVATION

Dara, ancient Anastasiopolis, is located 30 km to the southeast of 
Mardin. The town was founded as a garrison on the eastern frontier of the 
Roman Empire by Emperor Anastasius  between the years 505-507. 

Anahtar Sözcükler: Dara, Anastasiopolis, Oğuz Köyü, Sur, Sarnıç, Taş Ocağı,  
Kaya Mezarı, Zindan, Tahıl Deposu
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   1. DARA ARKEOLOJİK SİTİ
Mardin’in 30 km güneydoğusunda 
bulunan Dara/Anastasiopolis, Roma 
İmparatorluğu’nun doğu sınırını Sa-

sanilere karşı korumak için İmparator 
Anastasios’un girişimiyle İS 505-507 
yılları arasında,  hızla inşa edilen bir 
garnizon şehridir [1]. Aynı yerde, 

25 years later, Emperor Justinian added an upper storey to the circuit wall in 
order to strengthen the defense system against Persian invasions. The site had 
abundant sources of limestone; thus the fortifications, bridges, religious and 
civil buildings in the town were constructed with local material. The ancient 
quarries which stretch to the west of the city were later used as a necropolis. 
They provide evidence about the quarrying techniques. Being soft when 
extracted, the stone permitted fine decorative carving for capitals, arches and 
cornices.  

The garrison was about 800 m x 900 m in plan and surrounded by walls 
with towers. River Kordes passed through the fort, providing water which 
was important in the hot climate.  Two churches, baths and cisterns were 
built in the stronghold. Procopius wrote about Dara and Emperor Justinian’s 
contribution to the site in the sixth century. The monumental architecture 
of the city has been subjected to ravages of time and only fragments of the  
cisterns, bridges and other buildings from the sixth century have survived. 
Starting in the 18th century, travelers visited Dara. Among them, Preusser 
and Bell are noteworthy with their sketches and photos, which provide  
valuable information about the previous condition of the site.

The site is occupied by “Oğuz” village today. The use of stone from old 
buildings and construction of new facilities over the ancient ruins accelerates 
the rate of destruction of the archaeological heritage.  There was an idea to 
move the village to another site and clear the village houses in order to expose 
the ruins; but this expensive project was not put into action. 

In 1986, with the encouragement of the Ministry of Culture, a team lead 
by Prof. Metin Ahunbay from Istanbul Technical University started researches 
at the site. The first step was to make a survey of the ancient site. Excavations 
were conducted to reveal the remnants of the towers and walls. Only the 
lower parts of the eastern and southern gates were found. The fortifications 
are better preserved in the north and south ends of the river. Different 
construction techniques are visible on the circuit walls, indicating repairs and 
renewals. The cisterns and other archaeological remains were documented. 

In recent years the site has started to attract tourists. The efforts to 
preserve the site and the impressive monuments have increased. The ancient 
necropolis and the rock cut tomb have been cleaned by the Mardin Museum. 
Urgent repairs and consolidations are needed to stop collapses and improve 
the condition of the archaeological remains which are owned by individuals.

Keywords: Dara, Anastasiopolis, Fortifications, Cistern, Quarry, Rock-Cut Tomb, Horreum
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daha önce var olan küçük yerleşme 
istimlak edilerek kurulan müstahkem 
kentin programında savunma yapıla-
rına ek olarak sarnıçlar, dini ve sivil 
yapılar yer almış; ilk surlar aceleyle 
yapıldığı için alçak olduğundan, 25 
yıl sonra duvarlar yükseltilmiştir [2]. 

Dara’nın bulunduğu yer kayalık 
ve taş çıkarmaya uygun olduğundan, 
inşaatta kullanılan ana malzeme 
taştır. Yöreden çıkarılan kireç taşı 
kentin surlarının, köprülerinin, dini 
ve sivil yapılarının yapımında kulla-
nılmıştır. Taşların çıkarıldığı ocaklar 
surların dışında hâlâ görülebilmekte-
dir; antik ocak işletme tekniklerine 
ilişkin izler korunmuştur. Basamaklı 
kesim yapılarak iri bloklar çıka-
rılmış; ocakların yakınlığı taşıma 
kolaylığı sağlamıştır. Kentin batı-
sındaki taş ocaklarının bir bölümü, 
nekropol alanı olarak kullanılmış; 
kaya yüzeylerine çeşitli boyutlarda 
mezarlar açılmıştır  [3](Şekil 1).  

Bugün kalıntıları mevcut olan 
surlar ve diğer anıtlar 6. yüzyıl Roma 
mimarlığı ve yapım teknikleri hak-
kında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. 
Dara’nın inşası için  doğudan ve batı-
dan gelen  ustalar [4] büyük blokları 
şekillendirerek duvarlar, su kemerleri, 

köprüler oluşturmuşlardır. Duvarla-
rın yapımı için iri bloklar murç, ince 
ve kalın uçlu taraklar kullanılarak 
işlenmiş; kalın tabakalar halinde 
kesilen taş levhalar düz atkılı sistem-
ler oluşturulmasında kullanılmıştır.  
Hızlı inşaat süreci dolayısıyla, ince 
taraklarla işlenen dekoratif alanlar 
sınırlıdır.

Dara için yer seçiminde savunma 
kolaylığı ve su kaynağının bulun-
ması gibi askeri  önceliklerin önemli 
olduğu belirtilmektedir [5]. Üç tepe 
üzerine kurulan antik kentin ortasın-
dan antik adı Kordes olan Dara Çayı 
geçmektedir (Şekil 2). Su şehir içine 
girmeden önce kesme taştan yapılmış 
bir kanalın içine alınmış ve uzun bir 
mesafeden sonra sur duvarlarındaki 
kemerli beş açıklıktan içeri yöneltil-
miştir (Şekil 3). 

Su şehir içinden  kesme taşla inşa 
edilmiş bir kanal içinden geçmekte-
dir. Bugün kurumuş olan derenin 
üzerinde, Surların güney kesiminde 
bulunan 14 nolu burcun 20.yüzyıl 
ortalarına kadar değirmen olarak kul-
lanıldığı bilinmektedir (Şekil 4).

Üstünde üç gözlü bir köprünün 
yıkıntısı bulunan derenin batı kıyısı 
boyunca uzanan  sütunlu caddenin 

Şekil 1. Dara taş ocağı Şekil 2. Dara hava fotoğrafı, Google 2008
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güneydeki kapıya bağlandığı izlerden 
anlaşılmaktadır. Bu yolun kaplaması-
na ait iri taşlar yerlerinde korunmuş-
tur (Şekil 5). 

Antik kentte korunmuş en yüksek 
kalıntılar surlara aittir. Şehrin planı 
düzgün bir geometriye sahip değildir; 
surlar savunmaya ve topoğrafyaya 
uygun bir hat izleyerek doğu-batı 
yönünde yaklaşık 800, kuzey güney 
yönünde 850 m uzunluğunda bir 
alanı çevirecek şekilde yerleştiril-
miştir (Şekil 6). İlk kuruluşundan 
sonra Dara Sasanilere karşı savaş-
larda önemli rol oynamış, Justinyen 
döneminde komutan Belisarius 
yönetiminde bir savaş kazanılmıştır;  
ancak 573’te İran ordusu kenti altı 
ay kuşatmış ve bir hafta süren yakın 
çatışma ile Dara’yı ele geçirmiştir [6]. 
Konstantinopolis’te büyük üzüntüye 
neden olan bu  yenilgiden sonra, Da-
ra’yı geri almak için yürütülen çabalar 
ancak 18 yıl sonra başarıya ulaşmıştır 
[7]. 6. yüzyılda İslam dininin orta-
ya çıkması ve askeri güç kazanarak  
kuzeye doğru ilerlemesiyle  Bizans 
İmparatorluğu’nun sınırları zorlan-
maya başlamıştır. Suriye’den sonra, 
çevre şehirlerle birlikte Dara da 639 

tarihinde Arapların eline geçmiştir 
[8]. Bu tarihten sonra şehir askeri 
önemini yitirmiş; ancak 13. yüzyıla 
kadar bir dini merkez olarak yaşamını 
sürdürmüştür [9]. 

Dara’nın 19. ve erken 20. yüz-
yıldaki durumu, bölgeyi ziyaret 
eden Avrupalı araştırmacıların gezi 
notlarından izlenebilmektedir. Bu 
araştırmacılardan Preusser şeh-
rin topoğrafik durumu ile ilgili bir 
kroki yayınlamıştır [10]. Dara’nın 
1911’deki durumunu kabaca yansıtan 
bu çizimde doğu ve kuzey kapılarına 
işaret edilmektedir. Gertrude Bell de 
Dara’yı 1911 de ziyaret etmiş; mev-
cut yapılar hakkında bilgi vermiş ve  
kalıntıları fotoğraflarla belgelemiştir 
[11]. Bu resimlerde arkeolojik alan 
terk edilmiş durumdadır; şimdiki köy 
henüz kurulmamıştır.

Dara’nın sit olarak tescil edilme-
si ve yasal koruma altına alınması 
1970’lerin ikinci yarısında olmuştur. 
Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek 
Kurulu GEEAYK Dara ören yerini 
8.4.1977 tarihinde “arkeolojik sit” 
olarak tescil etmiş; 11.11.1977 
tarihinde alanın üzerindeki  köyün  
taşınması için bir karar alınmıştır. 

Şekil 3. Dara Çayı’nın kuzeyde surlardan 
içeri girişi

Şekil 4. Dara, güney surları üzerinde  
bulunan 14 no.lu burç
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İlk sit alanı sadece surlarla çevrili kıs-
mı kapsadığı için, 2.7.1987 tarihinde 
sit alanı kaya mezarları-taş ocaklarını 
da koruma kapsamına alacak şekilde 
genişletilmiştir. Köyün taşınması yö-
nündeki kararı uygulamak için uzun 
yıllar bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
sırada  köydeki yapı faaliyeti de tam 
olarak denetlenmediği için,  kalıntıla-
ra zarar veren birçok ek yapılmış; özel 
mülkiyette olan arkeolojik alanlara 
zeytin ağaçları dikilmiştir. 

2. DARA’DA KAZI VE  
BELGELEME ÇALIŞMALARI
Dara’da ilk bilimsel kazı ve araştır-
malar Kültür Bakanlığı’nın isteğiyle 
1986 yılında, Prof. Dr. Metin Ahun-
bay tarafından başlatılmıştır [12]. 
M. Ahunbay ilk olarak sit alanının 
bir arkeolojik haritasını çıkarmaya 
girişmiştir. 1988 yılında burçların 

toprakla örtülü kalıntılarını açığa 
çıkarma amacıyla kazı başlatmış; 
Surların kalıntıları yer yer temizle-
nerek sur güzergahı tespit edilmiş ve 
haritaya işlenmiştir. Burçlar kuzeyba-
tıdan başlanarak, saatin tersi yönünde 
numaralanmıştır (Şekil 6).

Kentin ana girişlerine ait mimari 
öğeler büyük ölçüde  tahrip olmuştur; 
doğu ve güney kapılarının kalıntıları 
temizlik yapılarak ortaya çıkarıl-
mıştır. Kuzey kapısının yeri kabaca 
bellidir. Surların kuzey bölümüne ait 
parçalar günümüze iyi durumda ula-
şamamıştır.  Toplam 2.8 km olduğu 
ileri sürülen surlardan geriye yaklaşık 
1.5 km uzunluğundaki izler kalmış-
tır. Kalıntılar surların doğrultusu ve 
yapım tekniği hakkında veri sağla-
maktadır. Batı yönünde ayakta kal-
mış burçlar genel olarak U planlı, iki 
katlı ve kubbeyle örtülüdür (Şekil 7). 

Şekil 5. Sütunlu Cadde Şekil 6. Dara, plan (M. Ahunbay) 
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M. Ahunbay tarafından yapılan kazı 
çalışmalarında çokgen ve dikdörtgen 
planlı burç izleri de bulunmuş; burç-
ların aralarında ikişer bastion olduğu 
gözlenmiştir. Surların önünde önsur 
kalıntıları bulunduğu; ayrıca yer yer 
anakayaya oyularak derin hendekler 
oluşturulduğu saptanmıştır. Surlarda 
değişik dönem yapım ve onarımlarına 
bağlı olarak farklı yapım teknikleri 
gözlenmektedir [13]. 6. yüzyıla ait 
kesme  taş tekniği yaygındır ancak 
kuzey surlarında bosajlı kalıntılar da 
bulunmaktadır (Şekil 8).

2.1. Kaya Mezarı 
Dara’da anakayanın oyularak, zemin 
altında depo, sarnıç gibi mekânlar 
oluşturulmasının çeşitli örnekleri var-
dır. Masif kayanın yarı zemin üstü, 
yarı zemin altında biçimlendirildiği 
ilginç bir örnek nekropol alanındaki 
Kaya Mezarıdır. Eski taş ocaklarının 
nekropol alanına dönüştürülmesi 
kapsamında katlı mezar olarak biçim-
lenen galerili büyük mezar yapısı  tü-
müyle taşa oyulmuş bir anıttır. Diğer 
kaya mezarlarına oranla çok büyük 
olan bu anıt, iki  katlı, iç galerili bir 
düzenlemeye sahiptir. Kaya mezarı-
nın giriş cephesindeki yüksek kabart-

ma  ölüm ve yeniden doğuşla ilgili 
özel bir kompozisyona sahiptir (Şekil 
9). Taş ocağının sarp aynası üzerinde, 
yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş 
giriş, iç mekânın önemini vurgula-
makta ve çarpıcı bir etki yapmak-
tadır. Cephede resmedilen sahnede, 
İncil’den Hezekiel peygamberin kuru 
kemik vadisine girişinin ve Tanrının  
kemiklere tekrar can  ve ruh üflemesi-
nin anlatıldığı  belirtilmektedir [14]. 

İç mekâna giriş kuzeydendir. 
Zamanın etkisi ve insanların müda-
haleleriyle ana girişin yan söveleri 
yok olmuştur. muhtemelen mekânın 
ağıl olarak kullanıldığı dönemlerde 
giriş çıkışı kolaylaştırmak için geçit 
genişletilmiş, giriş cephesinde büyük 
bir yırtık oluşmuştur. Mezar anı-
tının iç mekânında aydınlanma ve 
ısınma amaçlı ateş yakılması sonucu 
iç yüzeyler kararmış, ince ayrıntılar 
harap olmuştur. Giriş içerdeki büyük 
alanı çevreleyen galeriye bağlanmak-
tadır. Buradan bir merdivenle zemin  
kata inilmektedir (Şekil 10). Burada 
taş levhalarla  oluşturulan  döşeme 
tümüyle kayaya oyulmuş ayaklar ve 
kirişlerle taşınmaktadır. Zemin kat-
tan merdivenle kripta seviyesine  inil-
diğinde, döşemeyi taşıyan taş ayaklar 

Şekil 7. U planlı bir burç Şekil 8. Kuzey sur kalıntılarında bosajlı örgü
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ve kirişler görülmektedir. Döşeme 
plaklarını taşımak için geliştirilen 
özel bindirme ayrıntıları, taş mimari 
tasarımının  hassasiyeti hayranlık 
uyandırmaktadır. 

Zemin kat mekânının alt seviyesi 
kemerli nişlerle, üst seviyesi ise üç 
yönde, bir kısmı yıkılmış olan taş 
kemerlerle çevrilidir.  Orta mekânın 
aydınlanması için masif taş duvarlar-
da mazgal gibi genişleyen pencereler 
açılmıştır.  Mekânın tavanı doğal 
taştır; üzerinde bir çatlak bulunmak-
tadır. Tavanda kare biçiminde baca 
benzeri bir oyuk bulunmaktadır. 
Preusser’in kesit çizimine göre dağın 
en üst seviyesindeki doğal zemine 
kadar çıkan bu kanal [15] bugün 
kapanmıştır. 

2.2. Anakayanın Oyulması ve 
Kârgir Duvar ve Tonoz Örgüsü 
İle Oluşturulan Anıtlar 

2.2.1 Sarnıçlar
Dara’da bütünlüğü nisbeten korun-
muş ilginç bir eser, yerleşmenin 
merkezinde bulunan plan ölçüle-
ri yaklaşık 32X40 m olan büyük 

sarnıçtır. Yarı harap durumda olan 
sarnıç  yapım sistemi hakkında 
ayrıntılı gözlem yapılmasına olanak 
vermektedir (Şekil 11). Ana kaya 
oyularak hazırlanan duvarlar do-
ğu-batı doğrultusunda uzanmakta ve 
üst örtüyü oluşturan beşik tonozları 
taşımaktadır. Taşıyıcı sistemin zemin 
üstündeki kısmı taş ve tuğla hatıllı 
duvarlardan oluşmaktadır. Dara’da üç 
sıra tuğla kullanılarak hatıl oluştu-
rulan tek yapı bu sarnıçtır.  Sarnıç 
dış ve ara taşıyıcı duvarlara oturan 
tonozlarla  örtülüdür;  duvarlarda ve 
tonoz örtüde yer yer iç yüzeyleri örten 
sıvaya ait parçalar korunmuştur. 
Sarnıcın örtüsünün büyük bölümü 
çökmüştür ve ince taşlarla iki sıra ha-
linde örülen tonozlar şu anda hassas 
bir denge içinde ayakta durmaktadır 
(Şekil 12). 

Büyük sarnıca oranla, plan ölçü-
leri daha mütevazi boyutlarda olan 
bir diğer sarnıç şehrin batı surlarına 
yakın bir konumdadır. Mardin Müze-
si  tarafından içi temizlenen sarnıcın 
gövdesi tamamen ana kayaya oyul-
muştur. Sarnıcın örtüsünü taşıyan 

Şekil 9. Kaya Mezarı, giriş cephesi
Şekil 10. Dara, Kaya Mezarı, plan  
(M. Ahunbay)
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serbest ayağın aşağıdan yukarıya doğ-
ru incelen biçimi ilginçtir (Şekil 13).  
Sarnıcın zemin üstündeki  girişinden 
döşemesine kadar inen merdivenleri, 
kesme taş  bloklarla oluşturulan  be-
şik tonoz üst örtüsü korunmuştur.

2.2.2. Zindan 
Halk arasında “Zindan” olarak anılan 
yapının bir tahıl deposu, su sarnıcı ve 
hapishane olma ihtimalleri üzerinde 
durulmaktadır [16]. Anıtı inceleyen 
değişik araştırmacılar bu önemli 
yapının doğu yönündeki çokgen planlı  
çıkıntının üstünde bir apsis olması 
ihtimali üzerinde durmuş; bir kilise 
veya önemli bir yönetim yapısının yer 
aldığını ileri sürmüşlerdir [17].  

Prof. M. Ahunbay’ın daveti 
üzerine, 10-19 Ekim 2008  tarih-
lerinde,  İTÜ Restorasyon yüksek 
lisans öğrencileriyle [18] Dara’ya 
gidilerek, “Zindan” olarak anılan 
yeraltı  yapısında korumaya yöne-
lik bir çalışma yapılmıştır.  Tarihi 
kalıntının üstüne sonradan  yapılan 
ve  özel mülkiyette olan evin sahibi  
evin avlusunda  inceleme yapılma-
sına izin vermediğinden, ölçüm ve 
gözlemler sadece alt katlarla  sınırlı 
kalmıştır. 

Yapının alt katının zemin üs-
tündeki duvarları iri taş bloklarla 
oluşturulmuştur; anıtsal bir nitelik 
taşımaktadır. İlk işlevinin bir hapis-
hane, tahıl deposu veya sarnıç olduğu 
konusundaki görüşler tartışılarak 
gerçek işlevi anlaşılmaya çalışılmıştır.  
Dara’da tahıl depoları yapıldığı tarihi 
kaynaklarda belirtilmiştir ancak bu 
yapıların yeri ve niteliği tam olarak 
bilinmemektedir. Dara’nın Roma 
İmparatorluğu’nun doğu sınırında bu-
lunması ve kuşatma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalındığında tahıl deposuna 
ihtiyaç olduğu açıktır. Roma döne-
minde Akdeniz çevresinde kuru bölge-
lerde zemin altında yeraltı silolarının 
yapıldığı ve sıvandığı bilinmektedir.  
“Horrea” olarak anılan bu yapıların 
yalnız buğday değil başka değerli 
malzeme ve eşyanın depolanması için 
de kullanıldığı belirtilmektedir [19]. 
Depolarda buğdayın çuvallarla veya 
dökülerek saklanması söz konusu ol-
duğundan,  giriş-çıkışın kolay olması, 
yükleme ve indirme için yeterli alan 
bulunması ve güvenlik bu yapılarda 
aranan önemli özelliklerdi. Tahılın 
bozulmaması için depolarda tama-
men kuru ve serin bir ortam olması 
gerekliydi; ayrıca yanal itki oluşması 

Şekil 11. Büyük Sarnıç Şekil 12. Büyük Sarnıç, güney bölüm
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dolayısıyla duvarlar payandalarla 
güçlendiriliyordu [20].  Zindan olarak 
anılan yapının iç yüzeyinin sıvanmış 
olması her ne kadar rutubeti engeller 
gibi düşünülse de, büyük mekânın 
havalandırılmasının zorluğu ve yük 
indirip bindirme konularında güç-
lükler tahıl deposu işlevi için uygun  
düşmemektedir. Furlan Justinyen 
döneminde Teodora’nın düşmanları 
için labirente benzer bir hapishane 
yaptırdığını ileri sürmekte ve yapı-
nın “Zindan” adıyla uyumlu bir amaç 
için tasarlandığını savunmaktadır 
[21]. Ayrıntılı incelemeler ve yapının 
tipolojisi,  zemin altındaki bu büyük 
mekânın şehrin ihtiyacı olan suyun 
depolanması için tasarlanmış olması-
nı daha uygun göstermektedir.

Yapının girişi batı yönündedir; 
güney yönünde uzun bir koridor 
bulunmakta,  buradan zemin altına 
dik bir merdivenle inilmektedir (Şekil 
15).  Zamanla sokak seviyesi yüksel-
diğinden, çalışmaya başlanıldığında, 
cephenin batı ucundaki kapı toprak 
altında kalmıştı. Daha sonra temizlik 

yapılarak kapı açılmıştır. Depo mekâ-
nına yanları parapetli bir merdivenle 
inilmektedir (Şekil 16).

Alttaki kayaya oyulmuş mekânın 
plan ölçüleri 11x16.5 m’dir. Dik-
dörtgen planlı mekân iri ayaklarla 
ikiye bölünmüştür.   Mekân kesme 
taş ayaklarla taşınan taş tonozlu bir 
sistem ile örtülmüştür. Tonozun 
döşemeden yüksekliği 15 m’dir. Yan 
duvarlarda payandalar yer almakta-
dır. Böylece hem yanal, hem de üst-
ten gelen düşey yükleri karşılayacak 
güçlü bir  altyapı oluşturulmuştur. 
Yapının içine su girişi olabilecek iki 
çörten; ayrıca iç mekânın sıvanması 
için kullanılan özel harç tabakasının 
kalıntıları yer yer tespit edilmiştir. 

Dara’ya gelen çok sayıda ziyaretçi 
tarafından gezilen bu önemli eserin  
özenle korunmasına,  iyi bir sunuşa 
kavuşmasına ihtiyaç vardır. Üstünde 
bulunan evin tüm atıkları cepheden 
aşağı, sokağa akmaya devam etmek-
tedir. Alanda çalıştığımız sırada döne-
min Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar 
Dara’ya gelerek ev sahibinden kamu-

Şekil 13. Küçük Sarnıç,  
ayak ve merdiven

Şekil 14. “Zindan” ve üzerindeki ev, güney cephesi
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laştırma için bir bedel bildirmesini 
istemiş, fakat olumsuz cevap almıştır. 
Umarız kamulaştırma için başlatılan 
yasal başvuru sonuçlanır ve çalışma 
olanağı bulunamayan üst seviyede de 
gerekli araştırmalar yapılarak koruma 
projesi tamamlanır.   

Dara’da mevcut değerli anıt ve 
kalıntıların daha iyi sunulması için 

acil olarak temizleme, konservasyon, 
sağlamlaştırma çalışmaları yapılma-
sına gerek duyulmaktadır. Bu önemli 
sitin korunması için sistematik çalış-
maların desteklenmesi gerekmektedir.  
Umarız Büyük sarnıç, surlar gibi 
önemli anıtlar bir an önce sağlam-
laştırılarak daha fazla yıkılıp, yok 
olmaları önlenir.

Şekil 15. Zindan, giriş koridoru Şekil 16. Zindan, iç mekân
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İMRAHOR İLYAS BEY CAMİİ’NİN (STOUDIOS BAZİLİKASI) 
KORUNMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Ioannes Prodromos Kilisesi, 
kentin önemli manastırlarından Stoudios Manastırı’na bağlı olarak, 5. 
yüzyılda (MS 450) inşa edilmiştir. Kilise İstanbul’un günümüzde ayakta 
duran en eski dini yapısıdır. Bizans dönemi boyunca işlevini sürdüren 
kilise, II. Bayezid’in mîr-ahûru İlyas Bey tarafından, 1486 yılında camiye 
çevrilmiştir. Cami ve ona bağlı olarak gelişen tekke, 20. yüzyılın ilk 
yıllarına kadar varlığını sürdürmüştür. Anıt, özellikle 1894 Depremi ve 
1920 Yangını’ndan önemli ölçüde hasar görmüş ve çatısı yok olmuştur. 
Deprem ve yangın hasarı sonucu çatısının çökmesi sonrasında terk edilen 
cami, barındırdığı arkeolojik değerler nedeniyle 1946 yılında müzeye 
dönüştürülmüş ve İmrahor Anıtı adıyla Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’ne 
bağlanmıştır. Çatısı olmaması dolayısıyla doğal etkilere açık olan eser, 
taşıyıcı sistem ve malzeme bozulması sorunlarıyla karşı karşıyadır. Kültür 
Bakanlığı eserin bakım ve onarımını yeterli düzeyde yerine getirmediği 
gerekçesiyle, 2012 yılında anıtı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
iade etmiştir.

Erken Bizans döneminin mimari niteliklerini ve taş işçiliğini yansıtan 
ender örneklerden biri olan anıt, barındırdığı dönem izleri nedeniyle “çok 
katmanlı” bir kültür varlığıdır. Yapıda, Bizans ve Osmanlı mimarisinin 
çeşitli dönemlerini içeren, altı tarihsel katman tespit edilmiştir. Mimarlık 
ve restorasyon tarihi açısından önemli bir belge değeri taşıyan bu izlerin 
tamamı yerinde korunamamıştır. Yapıda gözlenen tahribat, kökeni 
yaklaşık yüz yıl öncesine dayanan ve hızlanarak devam eden bir bozulma 
sürecinin sonucudur. Anıtın uzun süre bakımsız kalması malzemelerinde 
ayrışmalara neden olmuş, özgünlük değeri zedelenmiştir. İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü’nde yürütülen doktora çalışması kapsamında, 
anıtın güncel durumu ayrıntılı olarak belgelenmiş; koruma önerileri 
geliştirilmiştir. Anıtın ve yakın çevresinin korunması için görüş ve yöntem 
sunmak üzere, farklı disiplinlerden uzmanları içeren bir bilim kurulunun 
oluşturulması, böylece tüm korunma sorunlarının bir bütün olarak ele 
alınması önerilmektedir. 
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EVALUATION OF THE RECENT PRESERVATION STATE OF 

IMRAHOR ILYAS BEY MOSQUE (STOUDIOS BASILICA)

The Ioannes Prodromos Church of the Stoudios Monastery 
(Imrahor Ilyas Bey Mosque, Imrahor Monument) which is located at 
Yedikule, near the Golden Gate of the Theodosian Wall, is the oldest 
church extant in Istanbul. It was constructed in mid-5th century and 
was in use as a monastery church through the Byzantine era. Under the 
Ottoman rule, the church was used as a mosque and convent. In 1486, 
the chief of the imperial stable of Sultan Bayezid II converted the church 
into a mosque which served the muslim population in the neighborhood 
until early 20th century. The monument was affected by the earthquake 
in 1894 and several fires occurred between 1908-1920 leading to the 
collapse of the roof. In the Republican Period, the ruined monument 
became a museum due to its archaeological values and was attached to 
the Directorate of Hagia Sophia Museum under the Ministry of Culture 
in 1946. Recently, the monument was returned to the Prime Ministry 
Directorate General of Foundations in 2012.

Ioannes Prodromos Church of the Stoudios Monastery, one of the 
earliest basilicas surviving from the early Byzantine period an done of the 
most important ‘multi-layered’ cultural asssets of Istanbul. The current 
conservation state of the monument led to a professional and scientific 
study including the architectural documentation and conservation 
proposals. In an attempt to improve the state of conservation of the 
monument, a project was initiated at Istanbul Technical University, 
Faculty of Architecture, Architectural Restoration Department as 
part of a doctoral dissertation in 2011. The thesis aimed to develop 
the architectural documents and scientific data which are essential 
for conservation works. The documentation including the survey, 
reconstitution and conservation projects, analytical work and proposals 
covering the urgent implementations and long-term strategies were taken 
up within the context of this dissertation. Results of documentation 
and observations indicate the urgency to develop a comprehensive 
conservation project for the stability and presentation of the sensitive 
structure. Starting from the research step up to the monitoring phase, 
the whole conservation process of the monument requires a scientific, 
multidisciplinary and integrated approach to be handled within the frame 
of an inclusive protection and management plan of the surrounding area.

Keywords: Early Byzantine Architecture, Basilica, Architectural Conservation

      ABSTRACT 
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   TARİHÇE
Stoudios Manastırı’nın bir parçası 
olan Ioannes Prodromos (Vaftizci 
Yahya) Kilisesi; İstanbul’un günümü-
ze dek ulaşabilen en eski Hıristiyanlık 
anıtıdır. Bazilikal planlı kilise tipinin 
ilk temsilcilerinden biri olan anıt,1 
geç Roma, Bizans ve Osmanlı mi-
marlığından izler barındırmaktadır. 
Ioannes Prodromos Kilisesi, Osmanlı 
dönemindeki adıyla İmrahor İlyas 
Bey Camii; İstanbul’un Fatih ilçesin-
de, Yedikule ile Samatya arasındaki 
Narlıkapı civarında yer almaktadır. 
Narlıkapı, adını Marmara deniz suru-
nun son kapısı olan “Hagios Ioannes 
Stoudios Pyle”dan (Narlı Kapı) alır; 
bu noktadan sonra kuzeye dönen 
Kara Surlarının ilk kapısı, “Hagios 
Hoistos Pyle”dir (Mermer Kule), 
Debbağ Kapı (Papaz Kulesi) olarak 
da bilinmektedir (İnciciyan, 1976, s. 
11). Stoudios Manastırı’nın ilk sınır-
larının bağ, bahçe, tarla, değirmen ve 
işliklerle deniz kıyısına kadar yayılan 
geniş bir araziyi kapladığı ve ayrı 
bir iskelesinin olduğu bilinmektedir 
(Miller, 2000b). 

Mango’nun çalışmaları, bazili-
kanın 454’ten kısa bir süre önce 
tamamlandığını ortaya koymaktadır.2  
Mango’nun görüşünü destekleyen 
Prof. Dr. Urs Peschlow’un çalışmala-
rına göre, kilisenin yapım tarihi MS 
450’dir. Stoudios Manastırı’nda, 463 

 Anıtın genel görünümü (İ. İlze, 2010)

C. Boundelmonti Haritası’nda (1422)
Stoudios Manastırı

1Stoudios Bazilikası, İstanbul’daki ayakta kalan tek örnek olduğundan mimarlık tarihinde önemli bir 
yere sahiptir (Ebersolt ve Thiers, 1913/1979, s. 18; Mathews, 1971, s. 19; Eyice, 1994, s. 167; Mango, 
2006, s. 50).
2Mango tarafından Adler’den (1935) aktarılan metinde, Stoudios’tan “…zahmetlerinin/ uğraşlarının 
ödülünü konsül olarak hızla kazandı…” diye bahsedilmektedir. Burada kastedilen zahmetin, arazinin 
hibe edilmesi ve kilisenin yaptırılması olduğu tahmin edilmektedir (1978). Mango, Stoudios Doğu 
Konsülü seçilmeden önce (454’te), kilisenin tamamlanmış olması gerektiğini savunmaktadır. 
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yılından itibaren “akoimetoi” adlı top-
luluğun faaliyet gösterdiği bilinmek-
tedir. Manastırın başına İmparatoriçe 
İrene tarafından getirilen Theodoros, 
798-826 yılları arasında manastırın 
başrahipliğini yapmış ve bağımsız bir 
manastır organizasyonu kurmuştur 
(Miller, 2000b). Theodoros’un yazdığı 
typikon;3  Aynaroz’daki Bizans manas-
tırlarına örnek oluşturmuştur (ODB, 
1991). Theodoros’un İkonoklazma 
döneminde, 815’te sürgün edilmesi ve 
826’da ölmesinin ardından, manastı-
rın işleyişi kesintiye uğramıştır (Mil-
ler, 2000a). Manastıra, 11. yüzyılda 
İmparator Isaac Komnenos (1057-
59) ve Mikhail VII. Dukas’ın (1078) 
yerleştiği ve kilisenin güzelleştirilmesi 
için bazı işler yaptırdıkları bilinmek-
tedir (Müller-Wiener, 2002). Kilisenin 

E. H. Ayverdi Haritası’nda Mîrahûr 
Camii (19. yy)

Alman Mavileri Haritası’nda Narlıkapı ve Yedikule (20. yy başı)

3 Typikon, manastırın işleyişini belirleyen kurallar bütününü içermektedir (Ahunbay, 1997b, s. 
1159). Diatheke, hypotyposis, thesmos, diataxis, hypomnema gibi terimleri kapsayan, genel bir tanım olarak 
kullanılmıştır (ODB, 1991, s. 2132).
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naosunda yer alan ve günümüze yarı 
harap durumda ulaşan opus sectile 
döşeme, yapıya 11. yüzyılda eklen-
miştir.4

İmparator Konstantin Paleolo-
gos’un 1293 tarihli onarımında, 
kilisenin çatısının yenilendiği ve 
manastırı çevreleyen yeni kalın 
duvarların yaptırıldığı kaydedil-
mektedir (Millingen, 1912; Gurlitt, 
1912/1999; Eyice, 1994; Miller, 
2000a; Müller-Wiener, 2002). Ma-
nastır, 14. yüzyılın sonunda yeniden 
kentin en önemli manastırı statüsünü 
kazanmıştır (Ahunbay, 1997b; Mil-
ler, 2000a). Majeska’nın aktardığına 
göre (1984): Stoudios Manastırı’n-
daki St. John Kilisesi’ni ziyaret eden 
Stephen, kiliseyi “eğik çatıyla örtü-
lü, geniş ve yüksek bir yapı” olarak 
tarif etmiş; “altınla bezeli ikonların 

güneş gibi parladığına, döşemenin 
sanki incilerle yapılmış gibi, hiçbir 
ressamın çizemeyeceği kadar güzel 
olduğuna, yemekhanenin de (refec-
tory) diğer manastırlardakilerden çok 
daha şahane olduğuna” değinmiştir. 
Kilise, İstanbul’un fethinden kısa 
bir süre sonra, Sultan II. Bayezid döne-
minde (1481-1512), imrahor (mîr-ahûr)5  
İlyas Bey tarafından camiye çevrilmiştir 
(Ayvansarâyî, 2001, s. 260). İlyas Bey, 
“Mîrahûr-i Evvel” unvanına sahip olan ilk 
kişidir (Süreyyâ, 1996, s. 1735); cami de 
bu nedenle İmrahor (Mîrahûr) İlyas Bey 
Camii adını almıştır. Ayvansarâyî Hüseyin 
Efendi, 1865 tarihli “Hadîkatü’l-Cevâmi” 
adlı eserinde Mîrahûr Mescidi’nin İlyas 
Bey tarafından kiliseden dönüştürüldüğü-
nü ve İlyas Bey’in Arnavutluk - Görice’de 
(Korça)  imaret, cami, medrese, mektep 
gibi hayırlarının olduğunu yazmıştır. Eyi-

Naosun 
opus sectile 
döşemesi 
(A. Mutlu, 
2013)

4 Opus sectile döşeme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Kudde ve Ahunbay, 2014.
5 İmrahor (mîr-ahûr): Padişahın ahırlarına ve onlarla ilgili gereçlere bakmakla görevli kişidir.
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ce de, İlyas Bey’in 1486 tarihli vakfiyesine 
değinmekte; Görice’deki Botoşine köyünün 
gelirini caminin masrafları için ayırdığını 
kaydetmektedir (1994, s. 166).

İmrahor Camii, Osmanlı döneminde 
şehrin büyük camilerinden birisi olmuş; 
ayrıca cami ile eşzamanlı olarak Halvetîli-
ğin Sünbülî koluna bağlı İmrahor Tekkesi 
faaliyete geçmiştir.6 Tekâyâ ve Zevâyâ 
Defteri kayıtlarına göre İmrahor Tekkesi, 
1925 yılına kadar faaliyet göstermeye 
devam etmiştir (Köse, 2012, s. 33).

 Yapının camiye dönüştürüldükten 
sonraki durumu hakkında bilgi veren 
kaynaklardan biri de, 1544-47 yılla-
rında İstanbul’u ziyaret eden Pierre 
Gilles’in (Petrus Gyllius) gezi notları-
dır. Gilles, manastırdan geriye kalan 
kilise ve sarnıçla ilgili gözlemlerini 
yazmış; camiye dönüştürülen kilisenin 
girişindeki dört sütundan ve üzerin-
deki “muhteşem bir şekilde işlenmiş” 
arşitravdan bahsetmiştir (1997, s. 
191). Cami olarak işlevini sürdürmek-

te olan yapının, 18. ve 19. yüzyıllarda 
depremlerden ve çevrede çıkan yangın-
lardan önemli ölçüde zarar gördüğü 
bilinmektedir (Sakin, 2002; Genç ve 
Mazak, 2001); bunların en büyükleri, 
1766 ve 1894 depremleri7 ile 1718, 
1747, 1756, 1780, 1782 ve 1855 
yangınlarıdır (Cezar, 1963).

Apsisin üst bölümü, 19. yüzyıl 
başlarında, Osmanlı Baroğu üslu-
bunda yeniden yapılmıştır (Gurlitt, 
1912/1999, s. 32; Eyice, 1994, s. 
167). Ayrıca, 19. yüzyıl onarım-
larında galeri sütunlarının ahşap 
dikmelerle değiştirildiği bilinmektedir 
(Müller-Wiener, 2002, s. 150). Cami, 
Sultan III. Selim döneminde 1804-
1805 yıllarında Nazıperver Usta, 
ardından 1820’lerde saray başmima-
rı (Sermimâran-ı Hassa) Mehmed 
Râsim tarafından restore edilmiştir 
(Eyice, 1994, s. 167).

Encümen Arşivi kayıtlarına göre 
(1939); 20. yüzyılın başında, B. A. 

Anıtın ilk yapımından günümüze ulaşan rölyefler (Kudde, 2012)

6 “Şeyh Vahyi Efendi Tekkesi” adıyla da anılan Mîrahûr Tekkesi’nin ilk şeyhi olan İbrahim Menteşevî’nin 
1507’de ölmesi (İşli, 1998, s. 96) ve Tekâyâ ve Zevâyâ Defteri’nde tekkenin bânisi olarak İmrahor İlyas 
Bey’in adının geçmesi, kilisenin camiye dönüştürülmesiyle birlikte tekkenin de faaliyete geçtiğini 
göstermektedir (Eyice, 1994, s. 167). 
7 İstanbul’u 1780’lerde ziyaret eden Choiseul-Gouffier’nin çiziminden, 1766 depreminin yapıda önemli 
hasara yol açtığı anlaşılmaktadır. Yapıyı 20. yüzyılın başında ziyaret eden Gurlitt ise, anıtın 1894 
depreminden çok hasar gördüğünü yazmıştır (1912/1999, s. 32).
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Pantchenko başkanlığında ve Evkâf 
Nezâreti’nin izniyle, Rus Arkeoloji 
Enstitüsü (RAE) tarafından yapıda 
bir kazı gerçekleştirilmiş; raporlar, 
Pantchenko tarafından RAE bülten-
lerinde yayımlanmıştır (1908, 1909, 
1912). Bardill, 1907-1909’da krip-
tanın kazıldığına; 11. yüzyıla ait opus 
sectile döşemenin ortaya çıkarıldığına; 
100 civarında damgalı tuğla bulun-
duğuna; güney nefin doğu ucunda, 
kilisenin altında, sarnıca paralel daha 
eski bir yapının8 temellerine rastlan-
dığına; ancak hiçbir çizim ya da fotoğ-
rafın yayımlanmadığına değinmiştir 
(2004, s. 60). Güney nefin altından 
çıkarılan ve günümüzde İstanbul 
Arkeoloji Müzeleri’nde (İAM) koru-

nan buluntuların envanter bilgileri, 
Mendel’in (1914) kataloğunda yer 
almaktadır.

Yapının, 1908-1912 yılları ara-
sında harap ve terk edilmiş durumda 
olduğu bilinmektedir  (Ebersolt ve 
Thiers, 1913/1979). Çatı örtüsü, 
geçirdiği bir yangından sonra 1920’de 
tamamen yok olmuş,9 narteksin kuzey 
tarafı küçük bir mescit hâline geti-
rilerek 1950’lere kadar ibadete açık 
kalmıştır (Eyice, 1994).

İmrahor İlyas Bey Camii, eski 
adıyla Stoudios Kilisesi, 30.11.1939 
tarihinde “âsâr-ı atika” olarak tescil 
edilmiştir (İstanbul 4 Numaralı KVK-
BK Arşivi).10  Yapı, tescilinden kısa 
bir süre sonra 1946 yılında müzeye 

Naostan 
apsise 
bakış 
(Kudde, 
2013)

8 Prof. Dr. Urs Peschlow, bu yapı kalıntısının bir kiliseye ait olmadığını, muhtemelen Stoudios’un kır 
evinin temel duvarı olduğunu ileri sürmüştür (1984, s. 431).
9 Çatının yok oluş süreci, 1907-1910 arasında kısmen çökmesiyle başlamıştır (Eyice, 1994, s. 167; Miller, 
2000a, s. 70). 
10 KVKBK: Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu. Encümen Arşivi belgelerinde, yapının tescil edildiği 
tarihte “Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne ait” olduğu, “Müze’ce teşebbüsatta bulunulduğu”na dair bir dosyasının 
bulunduğu ve “yıkık” durumda olduğu kayda geçirilmiştir.
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dönüştürülmüş ve “İmrahor Anıtı” 
adıyla Kültür Bakanlığı Ayasofya 
Müze Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.

Müze olduktan sonra anıtta ger-
çekleştirilen ilk onarım, 1955 yılın-
da Bizantoloji Kongresi’ne hazırlık 
amacıyla, Yüksek Mimar Cahide 
Tamer tarafından yapılan bakım 
onarım işleridir.11 Bu tarihte, naosun 
orta nefindeki opus sectile döşemeye 
müdahale edildiğine dair bir bilgi 
yoktur; ancak Tahsin Öz 1962 tarihli 
eserinde, “yapının mozaiklerinin 
onarıldığını, fakat harap ve metruk 
durumda olduğunu” belirtmiştir (s. 
105). Tamer’in onarımından yedi yıl 
sonrasına ait olan bu not, opus sectile 
döşemede çimentolu harçla yapılan 
20. yüzyıl onarımlarının, 1955 yılına 
dayandığını düşündürtmektedir.12

Anıtın iç mekânı, 1968 yazında 
bitkilerden temizlenmiş ve içeri-
de inceleme yapılmıştır (Mathews, 
1971). Tehlikeli durumda olan naos 
sütun ve arşitravları ise, Ayasofya 
Müzesi’nin 9. Yıllığında belirtildiğine 
göre, Müze Müdürlüğü tarafından 
1975-76’da askıya alınmıştır (1983, 
s. 11). Alman Arkeoloji Enstitüsü 
tarafından, 1979 yılında, Prof. Dr. 
Urs Peschlow’un başkanlığında on 
gün süreli bir araştırma sondajı ya-
pılmıştır (1984, s. 432). Peschlow’un 
bulguları, özgün yapının gizli kalmış 
mimari niteliklerini ve alanın arkeo-

lojik potansiyelini ortaya koymakta; 
tarihî katmanların daha eskiye dayan-
dığını kanıtlamaktadır. Aynı yıllıkta, 
İmrahor Anıtı’nın dış narteksindeki 
sütunların üzerindeki demir çember-
ler bozulup kullanılamaz hâle geldi-
ğinden, 1982 yılında değiştirildikleri 
kaydedilmiştir (1983, s. 10, 11). 

Anıt, 2012 yılının Ekim ayında, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı idare-
sinden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne 
devredilmiştir; günümüzde harap 
ve bakımsız durumdadır. İstanbul 
Valiliği tarafından, İmrahor İlyas 
Bey Camii’nin Rölöve, Restitüsyon 
ve Restorasyon Projelerinin hazırla-
tılması için 2013 yılında bir proje 
ihalesi gerçekleştirilmiştir; proje çalış-
malarının devam ettiği bilinmektedir.

MİMARİ TANIM
Erken Bizans döneminin önemli şehir 
içi manastırlarından biri olan Stoudios 
Manastırı’ndan bugüne ulaşan yapı-
lar; Hagios Ioannes Prodromos (Vaf-
tizci Yahya) Kilisesi ve avlusu, sarnıç 
ve ayazmadır. Osmanlı döneminde 
İmrahor İlyas Bey Camii adını alan 
yapıya minare eklenmiş; avlusuna ise 
şadırvan, su haznesi, hazire ve günü-
müze ulaşamayan tekkeye ait birim-
ler yapılmıştır. Osmanlı döneminde 
camiye bağlı olarak kurulan tekkeden 
günümüze harap durumda ulaşan tek 
yapı, şeyh dairesi olarak kullanılmış 
olan iki katlı ahşap evdir. Evin zemin 
kat duvarları kârgir, üst kat duvarları 

11 “Bizans Eserleri Bakım ve Onarımı İşi” kapsamında, Ayasofya Müzesi’ne bağlı Kariye, Fethiye, İmrahor, 
Fenari İsa, Bodrum Camileri ile Tekfur Sarayı için keşif hazırlanmış ve bazı onarım işleri yapılmıştır 
(Tamer, 2003, s. 121, 163).
12 Mimar Füsun Alioğlu’nun 1981 tarihli yüksek lisans tezinde sunduğu fotoğraflarda da, döşemenin 
bazı yerlerinde çimentolu onarımların mevcut olduğu görülmektedir.
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ise ahşap karkas üzeri bağdâdî yapım 
tekniğiyle inşa edilmiş; cepheleri, ze-
min katta çimentolu harçla sıvanmış, 
üst katta ise ahşap levhalarla kaplan-
mıştır. Anıtın batısında yer alan avlu, 
kilisenin atriumudur. Avlunun kuze-
yini çevreleyen bahçe duvarının içeri-
sinde, atrium duvarının izleri kısmen 
korunmuştur. Avlunun ortasında, geç 
Osmanlı döneminden kalan sekizgen 
planlı, mermer bir şadırvanın gövdesi 
durmaktadır.

Avludan kilise olarak inşa edi-
len ana yapıya geçiş, üç bölümlü bir 
narteksle sağlanmaktadır. Narteksin 
girişindeki dört mermer sütun, kom-
pozit başlıkları ve bunların üzerine 
oturan arşitrav ve silmeler, 5. yüz-
yılın nitelikli taş işçiliğini yansıtan 
ender örneklerdendir. Narteksten, 
üç nefli naosa geçilmekte; naosun 
doğu ucunda, içte yarım daire, dışta 
yarım altıgen planlı bir apsis yer 
almaktadır. Yapının planı, doğuya 
doğru uzanan dikdörtgen planlı, üç 
nefli ve apsisli bir bazilikadır. Roma 

mimarlığında farklı yapı türlerinde 
yaygın kullanılan bazilika şeması, 
Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul 
edilmesinden sonra dini mimaride de 
tercih edilmeye başlanmış; mimari 
niteliği, önceden bilinen tekniklerin 
kullanımı, yetişmiş ustalar ve inşaat 
kolaylıkları, bazilikaların yapımını ve 
erken Bizans kiliselerinin yayılmasını 
hızlandırmıştır (Ahunbay, 1997a; 
Mango, 2006). Anıt, geç Roma döne-
mi yapım tekniklerinin devam ettiril-
diği bazilika mimarisinin İstanbul’da 
ayakta kalmış tek örneğidir.

Ortalama kalınlığı 100-105 cm 
arasında değişen beden duvarlarının 
yapım tekniği, beş sıra tuğla hatıllı üç 
sıra kireçtaşından oluşmaktadır. Aynı 
yapım tekniğini, orta nefin dört köşe-
sindeki duvar ayaklarında da görmek 
mümkündür. Tuğla boyutları genelde 
38x38x4,5 cm olmakla birlikte; yer 
yer 36-37-39 cm uzunluğunda ve 
kalınlığı 4-4,8 cm arasında değişen 
tuğlalara da rastlanmaktadır. Naosun 
planı, kuzey ve güneyde yedişer sütun 

Kuzey cephesi 
– atrium 
duvarının 
özgün 
kemerleri 
(Kudde, 2011)



213KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

tarafından üçe bölünmektedir; ancak 
bu sütunlardan sadece kuzeydeki altı 
tanesi günümüze ulaşmıştır. Sütun-
ların kaideleri ve kompozit başlıkları 
mermerden, gövdeleri serpantin bre-
şinden yapılmıştır. Yok olan yedinci 
sütunun yerine, dikdörtgen kesitli 
bir ahşap dikme ve başlık yerleştiril-
miştir. Naosun güneyindeki mermer 
stilobatın üzerinde görülen bağlantı 
yuvalarının izleri, yok olan güney 
sütun dizisine işaret etmektedir. 

İki katlı olduğu bilinen güney 
nefin üst katı (galeri katı) tamamen 
yok olmuştur; ancak galeri katının 
döşemesini taşıyan konsollar, kısmen 
hasarlı olarak günümüze ulaşmıştır. 
Kuzey ve güney beden duvarlarının 
ortalama +6.00 metre seviyesinde, 
üzerinde haç kabartmalar bulunan 
toplam 19 adet mermer konsol gö-
rülmektedir.

Apsisin batısında, serpantin breşin
den yapılmış bir seki yer almaktadır. 
Kilisenin “bema” bölümünü oluştu-
ran özgün mimari öğeler kullanılarak 
yapılan seki, yapı camiye çevrilirken 
güneydoğuya doğru döndürülmüş ve 
mihrap sofasını oluşturmuştur. Sekinin 
üzerinde, taş blokların üstüne başka 
elemanların oturtulduğuna işaret eden 
bağlantı yuvaları ve kurşunun akıtıl-
dığı kanal izleri görülmektedir. Mat-
hews’un hazırladığı bema restitüsyonu-
na göre (1971), sekinin üzerine templon 
ayakları oturtulmakta; ayakların ara-
larına parapet levhaları yerleştirilmek-
teydi. Serpantin breşinden yapılmış bu 
ayaklara ait bazı parçalar, günümüzde 
kırılmış halde yapıda durmaktadır. 

Apsisin alt kısmında özgün Bizans 
duvarı korunmuştur; üst kısmı ise 
Osmanlı döneminde yenilenmiştir. 
Apsisin iki sıra tuğla ve bir sıra taşla 
almaşık örülen kasnak bölümü ve 

Anıtın plan rölövesi (Kudde, 2015) Tez kapsamında yapılan belgeleme örneği 
(Kudde, 2015)
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pencereleri; Barok üslupta yeniden 
yapılmıştır (Gurlitt, 1912/1999; 
Eyice, 1994).

Naosun orta nefinde görülen opus 
sectile döşeme, doğu-batı yönünde dört, 
kuzey-güney yönünde altı örgü kuşağı 
tarafından on beş alana ayrılmıştır 
(Kudde ve Ahunbay, 2014). Opus secti-
le örgü kuşakları, toplam genişliği 13-
13,5 cm arasında değişen üç şeritten 
oluşmaktadır: Beyaz kireçtaşı ortaya 
yerleştirilmiş, etrafı kırmızı porfir ya 
da yeşil porfir şeritle çevrelenmiştir. 
Zincirin iki yanında ise sarı mermer13 
kullanılmıştır. Kuzey ve güney nef 

Avludan nartekse giriş (Kudde, 2013)

Naosun batı duvarına bakış (Kudde, 2012)

Kuzey nefin korunmuş sütun dizisi 
(Kudde, 2013)

Narteksin güneydoğu köşesine eklenen 
minare (Kudde, 2012)

13 Sarı mermer, opus sectile döşemenin bazı yerlerinde oldukça parlak ve düzgün bir yüzeye sahip olsa 
da, yaklaşık yüz yıldır sürekli maruz kaldığı dış koşulların etkisiyle, çoğu yerde mat ve pürüzlü hâle 
gelmiştir. İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı’nda, döşemenin tahrip olduğu yerden 
alınan örnek üzerinde yapılan petrografik inceleme, taşın yüzeyinin kimi yerlerde bozulmanın etkisiy-
le farklılaştığını doğrulamaktadır.
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döşemeleri korunamamıştır; toprakla 
örtülüdür.

Kilise camiye çevrilirken, nartek-
sin güneydoğu köşesine bir minare 
eklenmiştir. Minarenin kaide (kür-
sü), pabuç, gövde ve şerefe bölümleri 
günümüze ulaşmıştır; petek, külâh ve 
alemi yok olmuştur.14  

KORUMA SORUNLARI 
Anıtta gözlenen tahribat, kökeni yüz 
yıl öncesine dayanan ve hızlanarak 
devam eden bir bozulma sürecinin 
sonucudur. Anıtın önce çatısını 
yitirmesi, ardından uzun yıllar ihmal 
edilmesi, son yıllarda yaşanan mülki-
yet değişiklikleri ve düzenli bir izleme 
ve bakım sisteminin eksikliği yapıdaki 
tahribatın başlıca sebepleridir. 

Manastırdan günümüze ulaşan 
tek yapı olan bazilikanın ve Osmanlı 
döneminden izler barındıran avlunun 
yer aldığı parselin yakın çevresinde, 
gelecekteki araştırılma potansiyeli de 

düşünülerek bir koruma veya etki-
lenme alanı tanımlı değildir. Anıtın 
beden duvarlarının hemen dışında 
başlayan, mülkiyet dağılımı ve par-
selizasyona dayalı sorunlar koruma 
adına risk oluşturmaktadır. 

Anıtın uzun yıllar boyunca 
kullanılmaması ve ihmal edilmesi, 
doğal etkilerin yol açtığı tahribatı 
hızlandırmıştır. Bakımsızlık, anıtta 
belge değeri kayıplarına ve telafi-
si mümkün olmayan hasarlara yol 
açmaktadır. Bahçede, yapının içinde 
ve duvarlarda büyüyen ot ve ağaçlar, 
anıtın algılanmasını zorlaştırmak-
tadır. Hazire bakımsız ve harap 
durumdadır; tarihî mezar taşlarının 
çoğu kırılmış, eğilmiş veya yerleri 
değişmiştir. Mermer sütun başlıkları, 
arşitrav ve kornişler gibi yüzeyinde 
kabartma bulunan mimari elemanlar-
da meydana gelen form kaybı, mezar 
taşlarında da görülmektedir. Duvar 
örgüsündeki kayıplar ve boş kalan 

Yapıda kırılmış halde duran, templon 
duvarına ait düşey eleman (Kudde, 2014)

5. yüzyıla ait mermer arşitrav ve 
kornişin hasarlı durumu (Kudde, 2014)

14 Eyice’ye göre; “Minarenin şerefe kısmı geç devirde değişmiş olmakla beraber, esas gövdesi her halde 
eskidir.” (1962, s. 16).



216 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

eski hatıl ya da kiriş yuvaları, suyun 
toplandığı tuzaklar oluşturması sebe-
biyle başka bozulmalara da yol aça-
bilmektedir. Doğal taş yüzeylerinde 
ıslanma-kuruma dengesinin bozulma-
sına bağlı olarak oyuklanma, tozuma, 
aşınma gibi hasarlar da görülmekte-
dir. Ayrıca, geç Osmanlı döneminden 
kalan ve üzerinde 19. yüzyıl onarı-
mına dair bezeme ve renklerden izler 
barındıran sıva kalıntıları zaman 
zaman düşmekte, anıtın belge değeri 
taşıyan öğeleri her geçen gün eksil-
mekte ya da yok olmaktadır. Anıtın 
giderek kötüleşen korunma durumu, 
acil bir bakım ve onarım kapsamına 
alınmasını gerektirmektedir. 

Anıtta, uzun ömrü boyunca ge-
çirdiği büyük deprem ve yangınların 
izleri hâlâ okunabilmekte; ancak, 
bunların yol açtığı yapısal hasarların 
ne kadar riskli olduğu bilinmemek-
tedir. Yapıda 1894 depremi ve 1920 
yangınından sonra onarım, örtü, ya 
da güçlendirme yapılmamıştır. Yapı-
nın 1999 depreminden ne derecede 
hasar gördüğünü tespit etmek üzere 
yapılan bir çalışmaya rastlanma-
mıştır; dolayısıyla taşıyıcı sistemin 
durumu izlenememektedir. Özel-
likle mermer arşitrav ve kornişlerde 
görülen, elemanın kesiti boyunca 
ilerleyen yapısal çatlak ve yarılmalar, 
yapının mimari bütünlüğü ve statik 
durumu açısından risk oluşturmak-
tadır. Sütunların parçalanmasını 
önlemek amacıyla konulan demir 
çemberler de korozyona uğramış ve 
kopmuş olduğundan, çatlakların 
ilerlemesini durdurmak için acilen 
müdahale edilmesi gerekmektedir. 
Kuzey nef sütunlarında, gövdenin 
mermer kaide ve başlıklara bağlandı-

ğı noktalarda ve sütun kaidelerinde 
yer yer parça kopmaları meydana 
gelmiştir. Kârgir duvarlarda mey-
dana gelen 45 derecelik çatlaklar da 
önemli hasarlardır. Yapının kuzey 
beden duvarında, ortalama + 5,50m 
seviyesinden itibaren, aşağı yukarı 
üç derecelik bir düşeyden sapmanın 
meydana geldiği tespit edilmiştir. 
Duvardaki düşeyden sapmanın 
düzenli olarak ölçülmesi ve takip 
edilmesi gerekmektedir. 

Koruyucu bir örtünün eksikliği 
yapısal bozulmaları hızlandırmakta-
dır. Özellikle döşeme, tüm sıcaklık 
farklarına ve mevsim değişikliklerine 
doğrudan maruz kaldığından, önemli 
ölçüde bozulmuştur. Otların ve bitki 
köklerinin gelişimi, hem taşıyıcı 
beden duvarları hem de nadir döşe-
menin korunması açısından önemli 
bir tehlikedir.

Haziredeki kırılmış mezar taşları 
(Kudde, 2015)
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Anıtın nitelikli ve güncel bir mi-
mari belgesinin olmaması,15 koruma 
önlemlerinin alınmasını geciktiren 
bir faktör olarak değerlendirilmek-
tedir. Günümüzde mimari ölçüm ve 
belgeleme teknikleri ilerlemiş; pro-

jelendirme ilkeleri, analitik rölöve 
ve konservasyon projesi hazırlama 
esasları etraflıca tanımlanmış durum-
dadır.16 Bu ihtiyaca karşılık, anıtın 
günümüzdeki durumunun belgelen-
mesi ve korunma durumunun ayrın-

Narteks sütunlarında görülen çatlak ve 
demir çemberlerin korozyonu (Kudde, 2014)

Mermer arşitrav ve kornişte görülen 
yarıklar (A. Mutlu, 2013)

Kuzey beden duvarında görülen düşeyden 
sapma (Kudde, 2013)

Nartekste 19. yüzyıla ait sıva kalıntısı 
(2013’te düşmüştür.)

15İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.07.2001 tarih ve 12928 
sayılı kararında “İmrahor İlyas Bey Anıtı’nın farklı dönemleri ihtiva etmesi nedeni ile dönemlere ait 
restitüsyonu ile konservasyon proje ve raporlarının getirilmesine” karar verilmiştir. Ancak, İstanbul IV 
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2008 tarih ve 2387 sayılı kararın-
da, söz konusu projelerin eksikliği yinelenmiştir: “Analitik rölöve, restitüsyon, sağlamlaştırma ve kon-
servasyon projelerinin hazırlanmasına yönelik olarak üniversitelerin Bizans bölümleri, mimari koruma 
restorasyon bölümleri ve statik bölümlerinde kârgir yapı uzmanlarından destekle bilimsel çalışma ekibi 
oluşturulmasına ve bu ekibin görüşleri doğrultusunda uygulama taleplerinin ve projelerinin Kurulumu-
za iletilmesine, yüzeyde bitki temizliğinin yapılabileceğine karar verilmiştir.” (İstanbul IV Numaralı KT-
VKBK Arşivi). Günümüzde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi’ne dönüşen, eski adıyla İl Özel İdaresi 
tarafından başlatılan projelendirme ihalesinin devam ettiği bilinmektedir.
16 Bkz. ICOMOS tüzükleri; Ersen vd., 2013.
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tılarıyla değerlendirilmesi amacıyla, 
konunun bir doktora tezi kapsamında 
ele alınmasına karar verilmiştir.17 

KORUMA ÖNERİLERİ
İstanbul’un ve iki imparatorluğun 
mimarlık ve kültür tarihine ışık 
tutan, 1565 yıldır ayakta kalan bu 
anıtın; tarihî, estetik, mimari ve 
kültürel değerlerinden dolayı korun-
ması, şüphesiz uzmanlık gerektiren, 
önemli bir konudur. Anıt, tarihi 
boyunca ait olduğu toplumların 

yaşantısında önemli yer tutmuştur; 
hem Stoudios Manastırı’nın, hem de 
İmrahor İlyas Bey Camii ve Tekke-
si’nin bugüne ulaşan tek temsilci-
sidir. Farklı kültür ve dönemlerin 
yapım tekniklerinin ve onarımların 
izlerini taşımaktadır. 

Günümüzde geçerli olan koruma 
yaklaşımı; “eserin ömrünü uzatacak 
en az ve geri alınabilir müdahalede 
bulunmak koşuluyla,18 sahip olduğu 
somut ve somut olmayan değerlerin19  

Anıtın 
geçirdiği 
büyük 
afetler ve 
onarımlar

17 Esra Kudde, 2015, Stoudios Manastır Kompleksi-Ioannes Prodromos Kilisesi (İmrahor İlyas Bey Camii-İmrahor 
Anıtı) Koruma Projesi ve Önerileri, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora tezi (Danışman: 
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay).
18 “Müdahaleler, daha sonra gerçekleştirilecek araştırma ve çalışmaları yanıltmamalı; özgün yapıya ola-
bildiğince zarar vermeden, kaldırılabilir ve/veya yenilenebilir tekniklerle yapılmalıdır.” (ICOMOS Türki-
ye, 2013: Madde IV. 2/4). “Koruma müdahalelerinde, özgün niteliklerin korunması ve en az müdahale 
esastır.” (ICOMOS Türkiye, 2013: Madde IV. 3).
19 Özgünlük, teklik, enderlik değeri, kültür varlığını 1. derecede önemli kılarken; sahip olduğu tarihsel 
değer, belge değeri, mimari ve teknik değer, anı değeri, sosyal değer, estetik değer gibi tüm değerler de 
kültür varlığının koruma önceliğini belirlemede yardımcı olmaktadır (Bilgin Altınöz, 2012, s. 50). “Mü-
dahale biçimleri, yapının sahip olduğu değerlere ve koruma ilkelerine göre belirlenir.” (ICOMOS Türkiye, 
2013: Madde IV. 3).
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korunmasını ve sürdürülebilirliğin  
sağlamak” şeklinde özetlenebilir.

İlk adıyla Stoudios Bazilikası, son-
raki adıyla İmrahor İlyas Bey Camii’nin 
korunması ve yaşatılması gereken miras 
değerlerine koşut olarak belirlenen 

koruma yaklaşımının adımları:
 Özgünlüğün korunması, 
 Çok katmanlı mimari ve kültürel 

kimliğin devamlılığının sağlanması,20 
 Geri alınabilir müdahaleler yapıl-

ması,21 

Apsiste görülen tarihsel dönem izleri (a. Bizans, b. Barok, c. Geç Osmanlı dönemi)

c

a

b

20 Koruma ve onarım sırasında, belge niteliği olan izlerin yok olmamasına veya değiştirilmemesine dik-
kat edilmeli; yapının “mimari bütünlüğü” korunmalıdır (ICOMOS Türkiye, 2013: Madde IV.2).
21 Eserin ömrünü uzatmak için yapılacak müdahalelerde, mümkün olduğu kadar tahribatsız yöntemler, 
kaldırılabilir ve/veya yenilenebilir malzeme ve teknolojiler tercih edilmelidir (ICOMOS, 2003: Madde 
3.9, 3.10; ICOMOS Türkiye, 2013: Madde III.2).
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 Sürekli bakım ve izlemenin sağlan-
masıdır.22

Anıtın koruma süreci tanımlanır-
ken, uzun vadeli projelerin, bakım ve 
izleme programının düşünülmesi ve 
yakın çevresini de içine alan kapsamlı 
bir yönetim planının geliştirilmesi, 
dolayısıyla bütünleşik koruma yak-
laşımının benimsenmesi gereklidir. 
Yönetim planı; anıtın korunma so-
runlarının gerektirdiği bütün disip-
linlerden uzmanların katılımıyla acil 
ve uzun vadeli koruma önlemlerinin 
belirlenmesi, doğru müdahale tek-
niklerinin araştırılması ve uygulan-
ması, anıtın sürekli bakım ve izleme 
programının oluşturulması ve anıtın 
yakın çevresini de içine alan çözümle-
rin geliştirilmesi için gerekli bir “yol 
haritası” sunacaktır.

Çok katmanlılık, kültürel açıdan da 
geçerli bir değer olarak ele alınmalıdır. 
Anıtın üzerinde görünür durumda 
olan derzleme tekniği, boya izleri, 
sıva katmanları gibi tüm ayrıntılar, 
tarihî belge değeri taşımaktadır. Çok 
katmanlı mimari ve kültürel kimliğin 
devamlılığı ilkesi, dönem eklerine 
saygılı bir yaklaşımla mümkün ola-
bilir. Stoudios Manastırı, dünyadaki 
diğer bazı Ortaçağ manastırlarına yol 
gösteren işleyiş ve kurallar bütününün 
ortaya çıktığı, önemli bir merkezdir; 
ikona yapımcılığı, yazma eser kop-
yalama gibi işleri de barındıran çok 
işlevli bir kurum olmuştur. Osmanlı 
döneminde ise, camiyle birlikte gelişen 
tekke, dinî işlevinin yanı sıra, önemli 

hattatların yetiştiği bir eğitim kuru-
muna dönüşmüştür. Yapı, var olduğu 
her dönemde, ibadet mekânı olmanın 
ötesinde, toplumun yaşamına ve kültü-
rel gelişimine katkı sunmuştur. 

Kapsamlı bir koruma yaklaşımı 
belirleninceye kadar, anıtın durumu-
nun daha kötüye gitmesini engelleye-
cek acil koruma önlemlerinin alınma-
sı ve yapının statik durumunun takip 
edilmesi, geçen sürenin olumsuz etki-
lerini en aza indirebilir. Risk analizi 
yapılmadığından, deprem ve yangın-
ların yol açtığı yapısal hasarların da 
hangi oranda tehlike arz ettiği henüz 
bilinmemektedir. Anıtın bugünkü ha-
rap ve bakımsız durumundan acilen 
kurtarılması için, bahsedilen koruma 
ilkeleri çerçevesinde, kapsamlı ve çok 
disiplinli bir “eylem planı”nın oluştu-
rulması önerilmektedir. 

Anıtın korunması için görüş ve 
yöntem sunmak üzere, farklı disip-
linlerden uzmanları içeren bir bilim 
kurulunun oluşturulması, tüm ko-
runma sorunlarının bütün olarak ele 
alınmasını ve hasar verici etkilerin en 
aza indirilmesini sağlayacaktır. Acil 
koruma müdahalelerinden periyo-
dik bakım amaçlı işlemlere kadar, 
anıtı ilgilendiren tüm kararlar bilim 
kurulu tarafından alınmalıdır. Kon-
servasyona yönelik acil ve kısa vadeli 
çözümlerin uygulanmasının ardın-
dan, yapının yeniden hasar görmesini 
engellemek amacıyla, izleme ve uzun 
vadeli bakım programı tasarlanması 
faydalı olacaktır.

22 İzleme, onarım müdahalelerinin sonuçlarını denetlemek amacıyla, belirli ve sık aralıklarla yapılma-
lı; buna ilişkin kayıtlar, anıtın belgelenme sürecinin bir parçası olarak, saklanmalıdır (ICOMOS, 2003: 
Madde 3.21, 3.22).
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SİVAS GÖK MEDRESE’NİN ACIKLI HİKAYESİ 1997-2014

Anadolu Selçuklu Mimarisi’nin en önemli ve erken yapıtlarından olan 
Sivas Gök Medrese (Sahib Ata Medresesi), mimarı bilinen ender Selçuklu 
yapılarından biridir. On üçüncü yüzyılda inşa edilmiş olan yapı, Osmanlı 
Dönemi’nden başlayarak birçok kez onarılmıştır. Bu onarımlara ilişkin en 
erken yazılı bilgiye, Başbakanlık Arşivi’nde bulunan 1719 tarihli belgeden 
ulaşılmaktadır. Yapının geçirdiği en kapsamlı onarım 1823 yılına aittir. Bu 
müdahale sırasında yıkılmış olan doğu eyvanı ve komşuluğundaki mekânlar, 
inşa edilen yeni bir duvarla bina dışında bırakılmış ve bu durum aynı duvar 
üzerine yerleştirilen bir onarım yazıtıyla belgelenmiştir.

Geçirdiği çeşitli onarımlara rağmen işlevsiz ve dolayısıyla bakımsız kalması 
nedeniyle 20.yüzyılın sonuna ciddi hasarlarla ulaşan yapının onarımını 
desteklemek amacıyla kurulan Sivas Gök Medrese Eski Eserleri Koruma ve 
Yaşatma Vakfı ile Sivas Belediyesi’nin talebi üzerine restorasyon projesini 
hazırlamak üzere bir proje ekibi oluşturulmuştur. 1997-98’de yürütülen bu 
araştırma kapsamında yapıda başlatılan analitik çalışmalar, jeodezik ölçme, 
fotogrametrik belgeleme ile malzeme analizi ve bozulma süreçlerini de içeren 
analitik bir rölövenin yanında medresenin çöken doğu bölümü ve ana eyvanına 
ait arkeolojik kalıntı niteliğindeki mimari elemanların dokümantasyonunu 
da içermektedir. Bu araştırma kapsamında bahçede dağınık durumdaki 
bulunan, büyük bir kısmı bezemeli olan yapı taşları da belgelenerek özgün 
konumlarının tanımlanmasına çalışılmıştır. Taş ve çini bezemelerin tümü ayrı 
ayrı belgelenip gruplanarak yapının özgün bezeme programının belirlenmesine 
çalışılmıştır. Yapıda kullanılan malzemelerin türleri, nitelikleri, kullanım 
yerleri makroskopik gözlemler ve laboratuvar çalışmalarıyla saptanmış, gerek 
ilk yapım gerekse sonraki onarımlarda malzeme kullanım ilkeleri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Anıtta gözlenen bozulma süreçleri, malzeme özellikleri ve yapısal 
sorunlar bağlamında değerlendirilerek nedenleri araştırılmıştır.

Pek çok bilinmezi içeren yapının,elde edilen veriler değerlendirilerek 
hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projesi 2002 yılında onaylanmıştır. Farklı 
konulardaki uzmanlardan oluşan bilimsel bir kurulun katkılarıyla hazırlanan 
projedeki temel koruma yaklaşımı, sağlamlaştırma ve bütünleme önerilerinin 
yanı sıra zamanla yok olmuş mekânsal bütünlüğün yeniden kurgulanması adına, 
ana eyvan özgün parçalar kullanılarak yeniden yapılmıştır. 2006 yılında onarım 
uygulamasını üstlenerek ihaleye çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu süreçte 
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onaylı restorasyon projesinin kapsamı dışında aldığı yeni koruma kararları ilgili 
Koruma Kurulu’nda onaylanmıştır. Proje müelliflerinin, yapıdaki onarım ve 
yeniden yapım uygulamalarının denetimine yönelik sorumluluk üstlendikleri 
kısa bir dönem dışında Vakıflar’ın denetiminde sürdürülen uygulama 
çalışmaları, yüklenici firmanın iflasıyla kayyuma devredilmiştir.

Yapıda gerçekleştirilen niteliksiz/proje dışı uygulamalar, proje müelliflerinin 
mesleki uygulama sorumluluğu kapsamında yaptıkları uyarılarla ilgili idareler 
tarafından incelemeye alınmıştır. Onaylı proje doğrultusunda revizyonu 
öngörülen çalışmalar yerine, konunun VGM tarafından 2014 yılında tamamen 
yeni bir proje kapsamında ele alındığı öğrenilmiştir.

Bu bildiri, Sivas Gök Medrese’nin onarım süreciyle ilişkilendiğimiz yaklaşık 
20 yıllık bir tanıklığın aktarımıdır.

GOK MEDRESE IN SIVAS: A SAD STORY 1997-2014
 One of the most important and earliest structures of Seljuk 

architecture in Anatolia, Gökmedrese in Sivas (or Sahib Ata Medresesi), is one 
of the few monuments the architect of which is known. The early 13th century 
building was repaired many times, beginning in the Seljuk period. The earliest 
written source related to such interventions is a document dated to 1719 
in the Archives of the Turkish Prime Ministry. The repair with the largest 
scope, the building has undergone, was in 1823. During this intervention, the 
collapsed east iwan and the spaces flanking it were left outside the building by 
constructing a new wall, and this situation was documented with an inscription 
located on the same wall.

A conservation project group (Kani Kuzucular, Yegan Kahya, Gülsün 
Tanyeli) was formed at the request of Sivas Gökmedrese Foundation and the 
Municipality of Sivas in order to support the restoration and conservation 
of the building which had serious deteriorations due to the lack of function 
and maintenance. In 1997-98, the conservation project group carried out a 
detailed survey and documentation on the building. This survey consisted of 
a photogrammetrical documentation, an analytical survey including analyses 
of materials and deterioration processes, as well as the documentation of the 
archaeological remnants of the collapsed eastern part of the medrese and its 
main iwan. In the same research work individual building stones, scattered in 
the present garden, a large portion of which are decorated, were documented 
and tried to define their exact provenance. The deterioration processes were 
evaluated both in terms of material properties and structural failures and their 
sources were analyzed. The types and characteristics of materials used in the 
building were determined in terms of where they were used and if they 

Anahtar Sözcükler: Sivas Gök Medrese, Selçuklu Mimarisi

      ABSTRACT 
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   1. TARİHSEL SÜREÇ
Anadolu Selçuklu Mimarisi’nin en 
önemli ve erken yapıtlarından olan 
Sivas Gök Medrese  (Sahib Ata 
Medresesi), mimarı bilinen ender 
Selçuklu yapılarından biridir. On 
üçüncü yüzyılda inşa edilmiş olan 
yapı, Osmanlı Dönemi’nden başla-
yarak birçok kez onarılmıştır. 1650 
de Sivas’a gelen1  Evliya Çelebi’nin 

“zaman nice yerlerini bozmuştur” 
diye2 tanımladığı  yapıdaki onarım-
lara ilişkin en erken yazılı bilgiye, 
Başbakanlık Arşivi’nde bulunan 
1131/1719 tarihli belgeden ulaşıl-
maktadır.3 Yapının geçirdiği bilinen 
en kapsamlı onarım 1239/1823 
yılına aittir. Bu onarımda, büyük 
olasılıkla bir deprem sonucu yıkıl-
mış olan4 doğu eyvanı ve komşulu-

were preferred, aiming to determine the principles of material usage both in 
the original construction and in the later repairs and interventions; stone and 
tile decorations were recorded separately as well and classified with the aim of 
determining the initial decorative program of the monument.

The conservation project we prepared was approved in 2002. One of the 
most important decisions we put forward was to reconstruct the main iwan 
according to its proposed original design and the flanking rooms as modern 
extensions. However, the institution that initiated the works, Gökmedrese 
Foundation, was not intended to uphold the construction. Because of this 
reason, Directorate General of Foundations commenced to carry out it in 2006 
with its own means. Within this process new conservation decisions, outside the 
scope of our original project, were taken by the same institution and approved 
by the Council of Preservation. After a brief period, in which we held the sole 
responsibility of the conservation and reconstruction works, at least officially, 
the constructor firm bankrupted and could not finalized the works on the 
building. In 2014, it was learned that The Directorate General of Foundations  
decided to handle this situation with a new project instead of the approved 
project’s revision. 

This study is a statement about the restoration process which we witnessed 
for 20 years of Sivas Gök Medrese. 

1 A. Özdural, Sivas-Gökmedrese, METU Faculty of Architecture Department of Restoration, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara,1968, s. 85, F.N.8.
2 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, III, İstanbul 1314, s. 202.
3 M. Erdoğan, “Osmanlı Devrinde Anadolu Camilerinde Restorasyon Faaliyetleri”, Vakıflar Dergisi, sayı VII, 
1968, s. 164, 187 (Um.Şk.Ahk.Df.Bşb.Arş. no.84, 177)
4 17.08.1668, 11.01.1695, 16.09.1754 ve 18.07.1794 tarihli depremlerin Sivas ve yakın çevresinde yıkıcı 

hasarlara neden olduğu bilinmektedir, bkz. N. N. Ambradeys, C. F. Finkel, The Seismicity of Turkey and Adjadent 

Areas. A Historical Rewiew, 1500-1800, Eren yay., İstanbul 1995, s. 77-83, 95, 124, 166. Çok geniş bir bölgede etkili 
olan 18 temmuz 1794 depremi, yapıda 1823-4 yılı onarımını gerektiren büyük tahribatın nedeni olmalıdır.
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ğundaki mekânlar, buraya ait taş-
ların da kullanıldığı yeni bir duvar 
inşa edilerek bina dışında bırakılmış 
ve bu durum aynı duvar üzerine 
yerleştirilen bir onarım yazıtıyla bel-
gelenmiştir.5 Yapı, doğu görünüşüne 
bu onarım sonucunda ulaşmıştır. Bu 
sırada yapının üzerine yapılan ahşap 
mekânlarla ikinci kat oluşturulmuş-
tur.6 Avlunun kuzeybatı revakları ve 
arkasındaki duvar da bu dönemde 
sökülerek yeniden örülmüş olmalı-
dır.7 Yapı, 1904’te Sivas Valisi Reşit 
Akif Paşa döneminde Evkaf Nezare-
ti tarafından bir kez daha kapsamı 
bilinmeyen bir çerçevede onarılmış-
tır.8 Sözlü kaynaklardan aktarılan 
bilgiye göre ahşap giriş kapısı bu 
dönemdendir, havuz da bu döneme 
tarihlendirilebilir.9 Bir dönem askeri 
depo ve daha sonra İmam Hatip 
Okulu10  olarak kullanılan yapının, 
20. yy içerisinde çekilmiş fotoğraf-
lardan Sivas Müzesi olarak kullanıl-
dığını bilinmektedir.11

Sedat Çetintaş’ın 1937 yılında 
yapıda restorasyona yönelik bazı 
temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği, 
Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığı 
bir rapordan öğrenilmektedir.12 
Mekânların içinde ve hücrelerin 
üzerinde yer alan, sonradan yapılmış 

kerpiç duvarlar bu kapsamda temiz-
lenmiştir. Çetintaş bu raporunda, 
yıkılmış olan ana eyvanın duvar 
kalıntıları üzerinde bir mihrap izi 
bulunduğundan da bahsetmektedir. 
Raporun ekinde, “yapının 1937 
Temmuzuna kadar durumu”, “1937 
Temmuzunda alabildiği şekil” ve 
“restorasyon şekl’i” başlığını taşıyan 
1/200 ölçekli 3 taslak çizim bulun-
maktadır.13 Yapıda 1944 Ekim’inde 
bazı çalışmalar yapılmış ve çevresi-
ni saran niteliksiz bina kalıntıları  
kamulaştırılarak kaldırılmıştır, 
Yapıya 1951 ve 1960 yıllarında 
da müdahaleler yapıldığı bilinmek-
tedir.14 Medrese 1967 yılına dek 
müze olarak kullanılmış, müzenin 
bu tarihte restorasyonu biten Buru-
ciye Medresesi’ne taşınmasıyla, yapı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teslim 
edilmiştir. 

Yapıya ilişkin önemli bir çalış-
ma 1968 yılında ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi Restorasyon Programı’nda 
Alpay Özdural tarafından gerçekleş-
tirilmiş, yapının ayrıntılı olarak bel-
gelendiği ve sorunlarının tartışıldığı 
bir tez çalışması hazırlanmıştır.15 
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesin-
de 1978-79 yıllarında çalışan Orhan 
Cezmi Tuncer de, yapıda belgele-

5 R. Nafiz, İ.H.Uzunçarşılıoğlu, Sivas Şehri, İstanbul 1928, s. 116.
6 Aynı yer; A. Gabriel, Monuments Turcs d’Anatolia, II, Paris, 1934, Levha LII/2, LIV/1.
7 A. Özdural, age, s. 81.
8 aynı yer. 
9 ae, s. 81, 82.
10 R. Nafiz, İ. H. Uzunçarşılıoğlu, age, s. 117.
11 M. Sözen, Anadolu Medreseleri, Selçuklular ve Beylikler Devri, I, İstanbul 1970, s. 42.
12 A. Özdural, age, s. 83.
13 ae, Fig.2-4.
14 ae, s. 83.
15 Bkz. Dipnot 1.
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me çalışmaları yapmış, restitüsyon 
önerileri hazırlamıştır.16 Bu çalışma-
ların ardından Vakıflar tarafından 
yapının durumunu iyileştirmek 
amacıyla iyi niyetli ancak başarısız 
bazı müdahaleler yapılmıştır. Med-
resenin onarım amacıyla kaldırılan 
çatısı, ödeneğin kesilmesi nedeniyle, 
birkaç yıl açık kaldıktan sonra sac 
levha ile kapatılmıştır. Avlu cep-
hesindeki taşlar, yağlıboya ile tek 
tek numaralandırılmıştır, malzeme 
bünyesine nüfuz ederek geriye dö-
nüşü zahmetli bir iş olan bu işlemin 
gerekçesi anlaşılamamıştır. 
       Gökmedrese, 1994 yılında 
Sivas Belediyesi tarafından yap-iş-
let-devret modelinde onarılmak 
koşuluyla belli bir süre için Vakıf-
lar’dan devralınmıştır. Bu tarihe ka-
dar işlevsiz ve dolayısıyla bakımsız 
kalan yapıda, definecilerin yaptıkları 
kaçak kazılar da önemli tahribata 
neden olmuştur. Belediye, yapının 
onarımında izlenecek en doğru ve 
gerçekçi yöntemi belirlemek üzere 
1994-95 yıllarında konunun uz-
manlarını biraraya getiren istişare 
toplantıları düzenlemiştir.17 Top-
lantılarda yapıda onarım çalışma-
larına başlanmadan önce temizlik 

yapılması görüşünün öne çıkması 
üzerine, 1995-96 yıllarında Sanat 
Tarihçisi Burhan Bilget tarafından 
bir çalışma gerçekleştirilmiştir18. 
Çetintaş’ın 1937 raporunda 162 
adet olduğu belirtilen çok sayıdaki 
mimari eleman yapının dışına çıka-
rılmış, mekân içleri temizlenmiş, 
avludaki toprak dolgu kaldırılmış, 
revaklardaki sütunların kaideleri 
açığa çıkarılmıştır. Bu tarihler-
de çeşitli kurumlardan uzmanlar 
yapıda gerçekleştirdikleri gözlemlere 
dayanarak yapının durumuna ilişkin 
raporlar hazırlamışlardır19.

2. PROJE SÜRECİ
Bu süreçte, geçirdiği çeşitli onarımla-
ra rağmen 20. yüzyılın sonuna ciddi 
hasarlarla ulaşan yapının onarımını 
desteklemek amacıyla Sivas Gök Med-
rese Eski Eserleri Koruma ve Yaşat-
ma Vakfı kurulmuştur. Vakıf ile Sivas 
Belediyesi’nin isteği üzerine yapının 
onarımı için gerekli projeleri hazırla-
mak üzere 1997 yılında İTÜ Mi-
marlık Fakültesi’nde bir proje ekibi 
oluşturulmuş, proje müellifleri tara-
fından yapının korunmasına yönelik 
olarak konuyla ilgili farklı uzmanlık 
alanlarının işbirliği ile bilimsel bir 

16 O. C. Tuncer, “Orantı ve Modül Üzerine Selçuklu Yapılarından Bazı Örnekler”, Vakıflar Dergisi, XIII, 
Ankara 1981, s. 455; Tuncer bu çalışmalarının sonuçlarını oldukça geç bir tarihte paylaşmıştır: O. C. 

Tuncer, “Sahip Ata Gök Medrese ile İlgili Çalışmalar”, Vakıflar Dergisi, XXVIII, Ankara 2004, s. 121-140; 

O.C.Tuncer, Sivas Gökmedrese. Sahip Ata Fahrettin Ali Medresesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü yay., Ankara 2008.
17 İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri G. Tanyeli ve Y. Kâhya,  5-6 Mayıs 1995 tarihinde yapılan 2. 
istişare toplantısına davet edilmişlerdir. Bu toplantının katılımcıları arasında O. C. Tuncer, A. Özdural, 
M. Palamutoğlu, U. Tanyeli ve N. Cebeci de bulunmaktadır.  
18 B. N. Bilget, “Sivas Gökmedrese 1995-1996 Yılı Çalışmaları” VIII. Müze ve Kurtarma Kazıları Semineri (7-9 Nisan 

1997), Kültür Bakanlığı Yay., no. 2006, Ankara 1998, s. 607-616.
19 M. Bilge, M. Yorulmaz, M. Palamutoğlu ve R. Ülker imzalı 24.03.1995 tarihli rapor ve 29.07.1996 
tarihli ODTÜ Mimarlık Fakültesi raporu.
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kurul desteğiyle aşama aşama gerçek-
leştirilen bir çalışma başlatılmıştır.20 
Bu bildiri,21 proje müelliflerinin Sivas 
Gök Medrese’nin onarım sürecine yö-
nelik olarak istişare toplantılarından 
başlayan yaklaşık 20 yıllık tanıklık-
larının bir aktarımıdır. Projelendir-
me sürecinde elde edilen bulgular ve 
yapılan değerlendirmeler, mesleki 
ortamlarda da paylaşılmıştır.21 

Gök Medrese’de öncelikle 1997-
98 yıllarında ayrıntılı bir ölçme ve 
belgeleme çalışması gerçekleştiril-
miştir. Bu çalışma; jeodezik ölçme, 
fotogrametrik belgeleme ile malzeme 
analizi ve bozulma süreçlerini de 
içeren analitik bir rölövenin yanı sıra, 
medresenin çöken doğu bölümü ve 

ana eyvanına ait arkeolojik kalıntı 
niteliğindeki mimari elemanların 
dokümantasyonunu da içermektedir. 
Aynı araştırma kapsamında bahçede 
dağınık durumda bulunan, büyük bir 
kısmı bezemeli olan yapı taşlarının 
özgün konumlarının tanımlanmasına 
ve taş bezemelerin tümünün ayrı ayrı 
belgelenip gruplanarak yapının özgün 
bezeme programının belirlenmesine 
çalışılmıştır. Yapıda kullanılan malze-
melerin türleri, nitelikleri, kullanım 
yerleri ve öncelikleri, makroskopik 
gözlemler ve laboratuvar çalışmala-
rıyla saptanmaya çalışılmış, gerek ilk 
yapım gerekse sonraki onarımlarda 
malzeme kullanım ilkeleri belirlen-
meye çalışılmıştır. Anıtta gözlenen 

Şekil 1. Gök 
Medrese’nin 
2002 yılında 
onaylanan projesi 
kapsamında Dr. 
Kani Kuzucular’ın 
aksonometrik 
çizimiyle 
restitüsyon 
önerisi.

20 Proje müellifleri: Y. Kahya, G. Tanyeli ve K. Kuzucular (1949-2007), Proje yardımcıları: S. Akatay, N. 
Kuban; Fotogrametrik belgeleme: O. Müftüoğlu, C. Örmeci, C. İpbüker, N. Musaoğlu, Ş. Kaya, A. Uygur; 
Malzeme araştırma: E. Gürdal, A. Ersen, M. Karagüler, A. Güleç; Taşıyıcı sistem: F. Çılı. Raporlarıyla katkı 
ve katılımları olan danışmanlar: Z.Ahunbay, D.Kuban, U.Tanyeli, M.Yorulmaz, R.Ülker, A. Özdural.
21 Bu bildiri, “Gökmedrese in Sivas: A Sad Story”  ODTÜ Restorasyon Programı 50. Yıl Etkinlikleri 4/50, 
5.12.2014, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara’da verilen konferanstan derlenmiştir. 
22 Y. Kahya, G. Tanyeli,  K. Kuzucular,  “Sivas Gökmedrese Üzerine Yeni Bir Değerlendirme” I. Uluslararası 
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler, c.1, Konya SÜ Selçuk Araştırmaları Merkezi, Konya 2001, 
s. 441-449, 691-701; K. Kuzucular, G. Tanyeli, Y. Kahya, “Architectural Documentation of Gökmedrese 
Sivas-Turkey”, Proceedings of the XVIII. International Symposium CIPA 2001, Surveying and Documentation of 
Historic Buildings-Monuments-Sites, Traditional and Modern Methods, 18-21 Eylül 2001 Potsdam, Ed. J. Albertz, 
Berlin 2002, s. 653-660; Y. Kahya, G. Tanyeli, K. Kuzucular, “Sivas Gökmedrese”, Selçuklu Çağında Anadolu 
Sanatı, (Yay. Haz. D. Kuban), Yapı Kredi Yay. no.1567/89, İstanbul 2002, s. 185-190.



229KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

bozulma süreçleri, malzeme özellik-
leri ve yapısal sorunlar bağlamında 
değerlendirilerek bozulma nedenleri 
araştırılmıştır. 

Gök Medrese’nin avlusu ve mekân-
larının içinden 1995-56 yıllarında23 
dışarıya taşınan bezemeli taşların en-
vanter çalışmaları sırasında en önemli 
bulgu, Çetintaş’ın da raporlarında24 
belirttiği doğu eyvanı içerisinde olması 
muhtemel hayat ağaçlı mihrabın resti-
tüsyonunun yapılabilmiş olmasıdır.25 
Yapının özgün durumuna yönelik, 
yazılı kaynaklardan yararlanılarak ve 
yapının kendi verileri dikkate alınarak, 
Dr. Kâni Kuzucular tarafından hazır-
lanan aksonometrik çizimdeki restitüs-
yon önerilmiştir (Şekil 1).

Yapının ikinci katının olup 
olmadığı meselesi çok tartışılan bir 
konudur. Osmanlı döneminde kuşku-
suz dam üzerinde kapatılmış mekân-

lar ve kullanılmış alanlar vardır, 
ancak bunların özgün döneme ilişkin 
olmadığını ispatlayan başka veriler 
de bulunmaktadır. Dolayısıyla, doğu 
eyvanının iki köşesinde kubbeli olma-
sı beklenen kare mekânların kulla-
nılması ve doğu eyvanının yeniden 
yapımı proje sürecinde çok tartışılan/
irdelenen bir konu olmuştur. Taşı-
yıcı sisteme ilişkin irdelemeler ve bu 
konudaki proje danışmanları M. Yo-
rulmaz ve F. Çılı’nın da önerileriyle 
strüktürel olarak çerçeveyi tamamla-
yarak kapatacak ve yapının kaybedil-
mesini önleyecek bir müdahale olarak 
öngörüldüğü için bu bölümün eyvanla 
birlikte çağdaş bir ek gibi ele alınarak 
bütünlenmesi önerilmiştir.

Özellikle strüktür açısından epey 
tartışılan bir başka konu da, revakla-
rın arkasındaki iç avlu duvarlarının 
dış duvarlarla nasıl ilişkilendirileceği 

Şekil 2. Gök 
Medrese’nin 
2002 yılında 
onaylanan 
projesi 
kapsamında 
Dr. Kani 
Kuzucular’ın 
aksonometrik 
çizimiyle 
müdahale 
kararları

23 Burhan Bilget, age, s. 610, 615.
24 Alpay Özdural, age., s. 83.
25 Y. Kahya, G. Tanyeli,  K. Kuzucular,  “Sivas Gökmedrese Üzerine…”, s. 448, 697-699.
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ve sistemin nasıl birleştirileceği ile 
ilgili müdahale kararlarıdır. Çünkü 
20. yüzyılın son çeyreğinde üst örtü-
lere de ciddi müdahaleler yapılmıştır. 
Örneğin kuzeybatı taraftaki üçlü 
tonoz tamamen betonarme olarak 
inşa edilmiş ama özgün şemasıyla 
bırakılmıştır. Kuzey doğuda ise daha 
önceden ara duvarları kaldırılarak tek 
bir mekâna dönüşen kesim doğu-batı 
yönünde uzanan bir tonozla örtül-
müştür. Aynı durum güney kanadı 
için de geçerlidir. Bu türden mü-
dahalelere bir katman değeri olarak 
yaklaşılarak ve kullanım kararları ile 
müdahale boyutu da dikkate alınarak, 
özgün şemaya dönülmesi öngörülme-
miştir. Sonuçta 20. yüzyıla ulaşan 
hücre düzenlerindeki şemayı tutarak 
ama duvarların üst kotundan çelik 
sistemli bir döşeme ile ilişkilendiril-
mesinin kaçınılmaz olduğuna karar 
verilmiştir. Yapının öncelikle onarı-
larak, fiziksel olarak iyileştirilmesi 
öngörülmüştür (Şekil 2).

Uzun bir süre kullanılmayan ve 
düzenli bakım-onarım gerçekleştiril-
memiş olduğundan, sorunları ilerlemiş 

yapıya program olarak zorlamayan bir 
işlevin getirilmesi yapılan koruma ça-
lışmalarının kalıcılığı açısından önemli 
görülmüştür. Projenin hazırlandığı 
süreçte yapının hem kendini sergile-
yen bir müze, hem de aynı zamanda 
yapının sorumluluğunu üstlenen Sivas 
Gökmedrese Koruma ve Yaşatma 
Derneği’nin kullanacağı toplantı ofisi 
ve kent için gerekli arşiv ve konferans 
salonu, kitaplık gibi kültürel işlevlerle 
donatılması öngörülmüştür.

Gök Medrese, projeye başlandığın-
da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafın-
dan 1970’lerin sonunda gerçekleşti-
rilen belgeleme çalışmaları sırasında, 
sökülmesi hedeflenerek taşları nu-
maralandırılmış ve sonrasında da 
medresenin korunması için yapılmış 
sac örtü ve açıklıkları delikli tuğlayla 
kapatılmış durumdaydı (Şekil 3a, b). 
Projenin 2002 yılında onaylanmasın-
dan sonraki süreçte başka kurumların 
ve yine belediyenin bağlantılı olduğu 
ekipler tarafından sanat tarihi ve 
mühendislik başlıkları altında başka 
raporlar da hazırlanmıştır. Ancak bu 
sırada belediye başkanı değişikliği ve 
protokolün süresinin dolması üzerine 

Şekil 3a, b. Gök Medrese’nin proje sürecindeki durumu
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Vakıflar Genel Müdürlüğü yapıyı tek-
rar üzerine almıştır. Birkaç kez pro-
jenin uygulama aşaması konusunda 
İstanbul’da ortak toplantılar yapılmış 
ve proje müellifleri tarafından uygu-
lamanın tek defada yapılması yerine 
aşamalı ele alınması önerileri tartışıl-
mıştır. Ancak, VGM tarafından işin 
maliyetinin Vakıflar Bankası tarafın-
dan karşılanması tercihiyle, kültür 
varlığı yapılar dikkate alındığında, 
karşılaşılacak önceden bilinemez iş 
kalemlerini öngörmeyen bir yönteme 
karar verilmiştir.

3. UYGULAMA SÜRECİ
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü ile 
Doğa İnşaat San. ve Tic. Ltd.Şti ara-
sında, 18.07.2006 tarihinde anahtar 
teslimi 6.600.000 TL götürü bedelli 
ve bitim tarihi 31.12.2007 olan bir 
uygulama sözleşmesi imzalanmıştır. 
Ancak işin başlamasıyla birlikte proje 
müellifliğimizin gerektirdiği mesleki 
uygulama sorumluluğumuzla ilgili bize 
herhangi bir bildirimde bulunulmadığı 
gibi, bu sürecin başladığı bilgisi de 
verilmemiştir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere Gök 
Medrese’nin zeminine ilişkin olarak, 
önceden gerek proje sürecinde gerekse 
farklı kurumlar tarafından hazırlanmış 
raporlar bulunmaktaydı. Bu çalışma-
lardan bir diğerinin de proje onayı son-
rasında yapılmış olduğu basında çıkan 
haberden öğrenilmiştir.26 Sivas Müzesi 

Müdürlüğü tarafından Sivas’taki tarihi 
Gök Medrese’nin temel zemin seviyesi 
tespit edilerek, zemini güçlendirmeye 
yönelik kazı çalışması yapıldığı ve 2,8 
m’ye kadar inildiği haberde tanımlan-
mıştır. Ayrıca, Müze yetkililerinin “...
medresenin 6.5 metre altında bulunan 
bataklığın tarihi binanın statik dengesini 
bozduğunu belirterek, bu yüzden med-
resenin 733 yıllık dönemde dibe doğru 
çökme yaşadığını, ancak bu çökmenin, 
temelin ardıç ağaçlarıyla beslenmesin-
den dolayı dengeli şekilde olduğu...” 
yönündeki açıklamaları aynı haberde 
aktarılmaktadır. Bu çalışmanın sadece 
derinlikle ilgili verilerini dikkate alan 
ama özgün teknikle ilgili bir değer-
lendirmede bulunmayan, zemin ve 
temel güçlendirmesi başlıkları altında 
yapıya müdahale kararları getiren bir 
başka proje, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından ODTÜ’ye hazırlatılmıştır. 
Bütün duvarların altında temel güç-
lendirme müdahalelerinin yapılmasını 
öngören “temel güçlendirme projeleri” 
restorasyon projesi müelliflerinin gö-
rüşü alınmadan ilgili Koruma Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. Bu projeye 
istinaden yüklenici ile 09.04.2007 
tarihinde 3 ay süreli 1.933.800 TL 
bedelli ikinci sözleşme imzalanmıştır.

Gök Medrese’de ilk müdahaleler te-
mel güçlendirme projeleri doğrultusun-
da başlamış, 2006 sonbahar ve kışında 
gerçekleşen  işler basına yansımıştır.27 
Mart 2007 tarihindeki haberlerden 

26 URL-1. http://v3.arkitera.com/v1/haberler/2004/05/13/sivas.htm “Sivas Gökmedrese’de güçlendirme çalışması”, 
13 Mayıs 2004, Perşembe.
27 URL-2. http://v3.arkitera.com/h15201-gokmedrese-agac-kaziklar-uzerine-insa-edilmis.html “Gökmedrese ağaç kazıklar 
üzerine inşa edilmiş”; “Yapının toprak altında yaklaşık 8.5 metre devam ettiğini, tabanının yumuşak zemin olduğunu 
ifade eden Şantiye şefi Y. İnş. Müh. C.Kahraman, yapılan çalışmalar sırasında temelde ardıç ağacından kazıklara rast-
ladıklarını bildirdi. Ardıç ağacının suya dayanıklı olduğunu, yatay ve dikey kullanılan ardıç kazıkların sıra sıra çakılıp 
zeminin güçlendirildiğini ifade eden Kahraman, bu kazıkların o dönemde zemine konulmasının temelin güçlü kalmasını 
sağladığını kaydetti.” 
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sonra Restorasyon Projesi müellifleri 
tarafından herhangi bir kişi ya da 
kuruma muvaffakat verilmemiş oldu-
ğundan dolayı, uyarılar üzerine, Va-
kıflar Genel Müdürlüğü 19.05.2007 
tarih ve 2688/10164 sayılı yazısıyla 
mesleki kontrollük hizmeti (MUS) 
isteğinde bulunmuştur. İTÜ ile ya-
pılan sözleşmede belirlenen koşullar 
doğrultusunda Haziran-Aralık 2007 
aylarında, yerinde ve İstanbul’da ya-
pılan toplantılarla bir değerlendirme 
yapılmış ve karşılaşılan yeni bulgular 
gereği proje kararlarında revizyonlar 
gerçekleştirilmiştir. 

Gök Medrese’nin yukarıda sözü 
edilen projesinde,28 yapının bütün 
duvarlarının altına temel güçlendir-
me yapılması öngörülmüş olmakla 
birlikte, uygulamalar sırasında sadece 

dış duvarlar ve avlu iç kesiminde 
müdahalelerin yapılabildiği belirtil-
miştir. (Şekil 4). 

Koruma Kurulu’na gönderilmiş 
olan plan ve farazi bir kesit doğrultu-
sunda başlanan çalışmalarla yapının 
özgün zemin güçlendirme elemanları 
olan ahşap kazıklar ve onları kafa-
larından birbirine bağlayan hatıllar 
sökülerek yerine betonarme bir temel 
sistemi uygulaması gerçekleştirilmiş-
tir (Şekil 5). Daha önceki çalışmalar-
da yapı dışında zemin kotunun daha 
aşağıda olduğu bilinmekle birlikte, 
temel yapısının bu kadar derin oldu-
ğu öngörülmemişti. Gerçekten de bir 
Orta Çağ Anadolu yapısı için oldukça 
derin temel duvarları ve onun altında 
da yaklaşık 1,20 - 1,50 gibi uzunluk-

Şekil 4. 
Restorasyon 
Projesi planı 
üzerine temel 
güçlendirme 
için açılan 
kuyularının 
gösterimi 
(2007)

28 Genel Proje Yönetimi Prof. Dr. M. Erdemgil tarafından üstlenilmiş olan 01.06.2006 tarihli Temel 
Güçlendirme Projesi.
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Şekil 5. 
Özgün temel 
sistemine ilişkin 
bulguların MUS 
sonrası onaylı 
rölöve üzerine 
işlendiği 
çizimlerden 
güneybatı 
köşeye 
ilişkin ayrıntı 
(Temmuz 
2007-Doğa 
İnşaat)

Şekil 6a, b. Özgün temel sisteminden sökülen ardıç kazıklar ve başlık hatılları

ları olan zemin güçlendirme kazıkları 
Gök Medrese’yi Roma yapım gelene-
ğiyle ilişkilendirebilecek ayrıntılarıyla 
onu diğer Orta Çağ yapılarından 
farklılaştırmaktadır (Şekil 6a, b)

Ayrıca, yapının eyvanları ve taç 
kapısında kullanılan mermer blokla-
rın yanaşık derzli örgüsünde bağlantı 
elemanı olarak kullanılan demir 
kenetlerin varlığı, korozyona bağlı 
sorunlar üretmiş olduğu noktalarda 
gözlemlenebilmiştir (Şekil 7a, b). Bir 
diğer yapım tekniği gözlemi ise güney 

duvarının doğu köşesine yakın olan 
payanda taşlarının sökümü sırasında 
yapılabilmiştir. Kireçtaşı blokla-
rın arasında kelebek biçimli ahşap 
kenetlerin kullanımına yer veren 
bu teknik beden duvarlarının başka 
yerlerinde gözlemlenmemiştir (Şekil 
8 a, b). Çağdaşı olan yapılarda böyle 
bir alt yapı ve temel konstrüksiyonu, 
özellikle de demir kenet kullanımı 
bağlamında elde bilgi yoktur. 

Temele yönelik uygulamaların 
ardından, restorasyon projesinde 
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Şekil 7a, b. 
Giriş eyvanında 
mermer 
blokların 
arasında 
bağlantı 
elemanı olarak 
demir kenet

Şekil 8a, b. 
Güney duvarı, 
güneydoğu 
payanda 
blok taşlarını 
bağlayan 
ahşap 
kenetler

Şekil 9a. Gök Medrese’de 
temel güçlendirme çalışmaları 
tamamlandıktan sonra güneydoğudan 
görünüm (Nisan 2007-Doğa İnşaat)

Şekil 9b. Restorasyon Projesi’nde korunması 
önerilen doğu duvarının mevcut kesimlerinin 
MUS öncesi sökümü (Nisan 2007-Doğa 
İnşaat)

öngörülmediği halde, doğuda eyvanın 
arkasındaki duvar sökülerek yapının 
kendi duvarı gibi yeniden örülmeye 
başlanmıştır (Şekil 9 a, b). 

Mesleki uygulama denetimimiz 

başladıktan sonra bu kesimde yeniden 
yapılacak duvarların rekonstrüksiyon 
olarak düşünülmeyip29 yeni bir ek 
olarak tasarlanmasından dolayı aynı 
malzeme kullanılarak yapılsa bile 

29 Bkz. Sivas Gökmedrese Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Raporu, Haziran 2002, s. 22.
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Şekil 10. Doğu ve güneydoğu duvarlarının 
yeni bir ek olarak tasarlanmasından 
dolayı yanaşık derzli örgü üzerinde 
açılan ince fugalarla özgün örgüden 
farklılaştırılması (Temmuz 2007)

Şekil 11. Doğu ve güney duvarlarının 
tamamlandıktan sonraki görünümü 
(Haziran 2012)

özgün kesimlerden farklılaşmasını 
sağlayacak bir boyutlandırmasının 
olması, en azından yapıdaki en son taş 
işçiliğiyle (Şekil 10) çağdaş bir uy-
gulama olmasının gerekliliği yönün-
de değerlendirmelerimiz olmuştur. 
Bu yaklaşımla gerçekleştirilen köşe 
mekânlarının duvarında bırakılan 
açıklıkların yeri ve boyutlarının da bi-
linemeyeceğinden hareketle, özgün du-
rumdan farklılaşan mazgallar olarak 
yorumlanması yeğlenmiştir (Şekil 11).

Ne yazık ki, yeni duvarın dış ve iç 
cidarlarının birlikteliğini sağlayacak 
yapım sisteminin bizce hatalı görülen 
ve uyarılara rağmen yüklenici ve kont-
rollük teşkilatı tarafından bu şekilde 
sürdürülen uygulama detayı sonraki 
süreçte farklı değerlendirilmiştir.30

Gök Medrese’nin çevresindeki yol 
kotlarının zaman içinde çok yükselmiş 
olmasının araç ve yaya trafiği açısın-
dan yarattığı sorunlar ve VGM’nin 
müze olarak yeni kullanım kararı doğ-
rultusunda, kontrollü giriş-çıkışı sağ-
layacak bir çevre düzenleme projesinin 
yapımı 2007 yılında gündeme geldi 
ve yıl sonunda tamamlanan projenin 
restorasyon ve yeni kullanım kararları 
yönünden olumlu bulunduğu Koruma 
Kurulu’na bildirildi (Şekil 12). Bu 
konu, sonraki yıllarda tartışmalarıyla 
restorasyon uygulamalarının önünde 
bir yer tuttu.

30 Taş duvar işçilikleri konusunda çok ciddi uyarılarımız oldu: Çünkü hazır kesilerek gelmiş taş bloklar 
ile moloz ya da kaba yonu taşların hem birlikte örülerek çift cidarlı duvar oluşturulması hem de düzgün 
kesilmiş taşlardan kaba yonu örgü yapılması zordur. Ustalar ve yükleniciler, işçilikte zaman ve maliyeti 
dikkate alarak hazır kesilmiş taşları kullanmak istiyorlar. Burada da hem kesme taş kullanılan duvarlarda 
örgü bütünlüğü hem de moloz taş örgü tekniğine uygun yapılması konusundaki uyarılarımıza rağmen iç 
ve dış duvar cidarları/katmanlarını bağlamak için tijler kullanması tercih edilen bir uygulama detayı oldu. 
Bu konudaki eleştiriler, süreçteki bilgileri ve sorumlulukları olanlara rağmen şurada da dile getirilmiştir: 
Bkz. A. İlki, M. Cömert, C. Demir, Ş. Cengiz, “Sivas Gökmedrese: Yapı Mühendisliği Ön Değerlendirmeleri”, 
5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Erzurum, 2015, s. 565-575.
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Süre uzatımı başvurusu yapılma-
masına rağmen, 2008 yılı başında 
restorasyon-konservasyon işlerine 
yönelik olarak karşılıklı görüşme ve 
toplantılar özveriyle sürdürülmüştür. 
Örneğin, 2008’de ilk olarak cep-
he temizlikleri yöntemlerine karar 
verilmiş31 ve uygulama sürecine tanık 
olmadığımız, genelde mikro kumlama 
ile batı cephesinde lazerle temizlik 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Uygulama 
ekibi ve danışmanların, 2008 Şubat 
ve Mart aylarında İstanbul’da birlik-
te gerçekleştirdikleri toplantılarda 
Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları 
tarafından yapının kuzey ve güney 
eyvanında bulunan tonozlarda ve 
darülkurra ile mescit kubbesinde 
gerekli görülen yerlerde, karbon 
fiber bantlar ve ankraj çubukları 
yardımıyla strüktürel sağlamlaş-
tırmaların yapılması önerisi uygun 
bulunmamış, ancak darülkurranın 
kubbesinde yapılması düşünülen 
çelik çember ile sağlamlaştırma uy-
gulamasının detayları taşıyıcı sistem 
danışmanı Prof. Dr. Feridun Çılı 
tarafından oluşturulmuştur.

Ayrıca, yapının çevresinde Gök 
Medrese’ye ait olan, fakat yapıdan 
ayrılmış durumdaki ve ayrıca söküm 
sırasında duvar konstrüksiyonu için-
de yeniden kullanılmış olarak bulu-
nan bezemeli tüm taşların, alanda, 
kullanıldıkları yere uygun olarak 
düzenlenmesi ve bu taşların tümü-
nün envanterlerinin hazırlanması, 
yerleri kesinleştirilen taşların onaylı 

proje üzerine işlenmesi ve uygulama 
için gerekli olan detay kararlarının 
da alınabilmesi için 1/20 ölçekte 
çizilmelerinin uygun olacağı karar-
laştırılmıştır. Dolayısıyla, uygulama 
sırasında restorasyon projesinde 
yapılan bütün değişikliklerin onaylı 
restorasyon projesine işlenerek ilgili 
kurumlara iletilmek üzere revi-
ze edilmiş bir restorasyon projesi 
hazırlanması gerekliliği vurgulan-
mıştır. Öte yandan, onaylı projenin 
Gök Medrese Vakfı’nın kullanımı 
doğrultusunda işlevlendirme karar-
larının da güncellenmesi ve Kurul 
onayı alınması gerekmekteydi. Ör-
neğin, müderris odası olarak bilinen 
ve yapının güneybatı köşesinde yer 
alan mekânın restorasyon projesinde 
“Araştırma Kitaplığı” olarak kulla-
nımı yerine, Vakıflar Genel Müdür-
lüğü tarafından yeniden belirlenen 
müze işlevi doğrultusunda “Sergi-
leme Alanı” olarak düzenlenmesi, 
yine doğudaki mekânların sergileme 
amaçlı kullanımı gündeme gelmekle 
birlikte, VGM sergilenecek eserlere 
yönelik bir envanteri ve sergileme 
tasarımı kararlarını bu süreçte pay-
laşarak gerekli revizyonları günde-
me getirmemiştir.

Mesleki kontrollük sözleşmesi 
yenilenmediği için 2008 yılından iti-
baren gerçekleştirilen uygulamaların 
önemli bölümü yerinde denetimimiz 
olmadan ve yaz başından itibaren 
bilgimiz dışında sürdürülmüştür. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 

31 22.01.2008 tarihinde Prof. Dr. A. Ersen, Konservatör M. Yar ve E. Kambek’in katılımıyla İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nde gerçekleştirilen, Gök Medrese yapı taşlarında kirliliğin temizlenmesi ile ilgili toplantı.
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06.10.2008 gün ve 1781/13354 sa-
yılı yazısıyla mesleki kontrollük hiz-
metinin devamı istenmekle birlikte 
protokol koşullarına yönelik gerekli 
işlemler tamamlanmamıştır. 

Proje kararları doğrultusunda 
2008 yılı içerisinde Gök Medrese’nin 
özellikle bazı yapısal sorunları gide-
rilebilmiştir. Kuzey doğu köşesinde 

deprem nedeniyle dönmüş taş bloklar 
yerine başarılı bir biçimde oturtuldu. 
Strüktürel olarak en iyi durumdaki 
kuzey cephesinde gerekli çatlak ve 
derz enjeksiyonları ve temizlik çalış-
maları ardı ardına yapıldı ve içeriden 
de duvar örgüsü yine enjeksiyonlar-
la güçlendirildi. Kuzeybatıdaki üç 
hücrenin betonarme tonozu söküldü 

Şekil 12. 
Doğa İnşaat 
tarafından 
Trafo 
Mimarlar’a 
hazırlatılan 
çevre 
düzenleme 
avan projesi 
(Aralık 2007)

Şekil 13a, b. Kuzeybatıdaki üç hücrenin tonozlarının özgün yapım teknikleri doğrultusunda 
yeniden yapımı ve kuzeybatı köşe mekânındaki hela sisteminin onarımı sonrası 
(2008-Doğa İnşaat)
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(a)

(c)

(b)

(d)

Şekil 14a, b, c, d. Büyük bir çatlak ve malzemedeki yapısal bozulmalar sebebiyle bir kesimi 
sökülerek özgün yapım tekniği doğrultusunda bütünlen darülkurra kubbesi onarımı 
(2008-E. Kambek)

Şekil 15. 
Darülkurra 
kubbesinin 
onarımı 
tamamlandıktan 
sonraki 
görünümü 
(2010)
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Şekil 16a, b. Onarım uygulaması başında giriş eyvanı (2006-Doğa İnşaat) ve sıvanın 
altından çıkan özgün bezemeli taş yüzeyler (2010)

Şekil 17a, b. Restorasyon Projesinde önerilen doğu eyvanı bezeme programı ve 
bezemeli blokların envanteri yapıldıktan sonra yeni bulgulara göre geliştirilen çalışma 
(2008-Ü. Yaren)

ve özgün yapım teknikleri doğrultu-
sunda yeniden yapıldı. Yine kuzey-
batı köşe mekânındaki abdesthane 
sistemi onarıldı (Şekil 13a, b). 

En önemli uygulamalardan biri 
Restorasyon Uzm. Y. Mimar Erkan 
Kambek’in32 ustalarla birebir yap-
tığı darülkurra kubbesi onarımıdır. 

Büyük bir çatlak ve malzemedeki ya-
pısal bozulmalar sebebiyle bu kubbe, 
bir kesimi sökülerek özgün yapım tek-
niği doğrultusunda bütünlenmiş oldu 
(Şekil 14a, b, c, d ve Şekil 15).

Giriş eyvanı, mescit ve darülkurra 
kapılarının üzerinden başlayarak, du-
varları ve yıldız tonozu düz sıvalıydı. 

32 Görevlendirilme şartlarından biri olarak “Proje müelliflerinin belirleyeceği bir restorasyon uzmanı 
mimarın VGM tarafından müellifler adına yapıda sürekli istihdam edilmesi sağlanacaktır.” maddesi 
karşılığında Restorasyon Uzmanı Y. Mimar Erkan Kambek Temmuz 2007’den 2008 sonuna kadar şanti-
ye ekibinde görev yapmıştır.
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Ancak, zaman içerisinde düşen ve 
ayrılan kesimler nedeniyle bu sıvanın 
özgün bezemeli taş yüzeyler üzerine 
yapılmış olduğu anlaşıldı ve bezeme 
programının ortaya çıkarılmasına ve 
yüzeylerin sıvasız bırakılmasına karar 
verildi (Şekil 16a, b). 

Öte taraftan, yine şantiye ekibi-
nin hazırladığı, yapıya ait bezemeli 
blokların envanteri sayesinde, proje 
sürecinde elde edemediğimiz bazı yeni 
verilere ulaşıldı. Bu kapsamda doğu 

eyvanı bezeme programı ve kemer 
biçimlenişiyle ilgili çeşitli çalışmalar 
yapıldı (Şekil 17a, b).

Özellikle kûfi yazıtın çözümlen-
mesi ve nerede yer aldığı tartışıl-
makla birlikte, kufi yazıtlı blokların 
ana eyvanda sergilenmesine yönelik 
değerlendirmeler speküle edilen 
konular oldu. Eyvanlarda beyaz 
mermerle almaşık olarak kullanılmış 
beyaz damarlı açık gri mermerleşmiş 
taşa istenen uygunlukta bir malzeme 

Şekil 18. Doğu 
eyvanının 
hayat ağaçlı 
mihrap 
yerleştirilerek 
yapım süreci 
(2008-Doğa 
İnşaat)

Şekil 19a, b. Mescit kubbesinde konservasyon öncesi ve çini bezeme onarım sırasında 
(2008-Doğa İnşaat)
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Şekil 20a, b. Güney yan eyvan tonozu çinilerinin konservasyonu başladığı sırada 
(2008-Doğa İnşaat) ve yapıdaki uygulama sorunları nedeniyle çini bezeme onarımları 
tamamlandıktan sonraki bozulmalar (2012)

bulunamadı. Yeniden yapımı önerilen 
doğu eyvanının her iki köşesindeki 
duvarları mevcuttu. Ancak uygulama 
sürecinde aradaki duvar söküldükten 
sonra bu duvarlarda bazı oturmalar 
tespit edilince eyvan tonozunu taşıya-
cak yeni bir strüktür çözümü arayışı 
gündeme geldi. Eyvanın nasıl şekil-
leneceği ve taşıyıcı sistemi konusu, 
üzerinde çok tartışılan ve revizyon 
önerilerinin Koruma Kurulu’na gö-
türülmesi yönünde uyarılarımız olan 
konulardı. Onaylı restorasyon projesi 
doğrultusunda doğu eyvanının eksik 
duvarları kendi taşları da kullanılarak 
yükseltilmeye başlandı. Kendi özgün 
parçaları ve yeni parçayla tamamlana-
rak yerleştirilmek üzere mihrabın yeri 
de belirlendi ve hayat ağaçlı mihrap 
yerine yerleştirilmekle birlikte yeni 
oluşturulan eyvan iç yüzeylerinde 
imalat ve işçilik hataları yapıldı (Şekil 
18). 2008 yılı içerisinde gerçekleşti-
rilen çalışmaların önemli bir bölümü 
de çini konservasyonu ağırlıklıdır. 
Çini konservasyonu ve müdahale 
kararları kuzey ve güney eyvanlardaki 

askı iskeleleri nedeniyle restorasyon 
projesi kararları içinde yer almamış-
tır. Çalışmaların önemli bir bölümü 
bizim bilgimiz ve önerilerimiz dışın-
da, Vakıflar uzmanlarının kararlarıyla 
ilerlemiştir (Şekil 19a, b ve 20a, b).

2009 yılbaşı itibariyle yaşanan 
ayrılıklar sahadaki ekipte ciddi bir 
zafiyete yol açtı. Onların yerleri 
doldurulmadığı gibi, kış sonrasında 
aslında çeşitli uzatmalarla bir takım 
ek süreler ve ek bedeller sözleşmelere 
eklendi. Ama 2009 bahar ayların-
da zaten uzatılmış olan resmi süre 
bitmekteydi. Ancak yüklenici Doğa 
İnşaat istenen yönde işlerin yolu-
na konması için herhangi bir çaba 
göstermedi, taahhütlerini yerine 
getirememesinden ötürü, çalışmaların 
sürdürülmesi sekteye uğradı.

2008 yazı ile 2010 yıl bahar 
aylarında çalışmalar şantiye ortamı 
ve işçilikler yönünden olması gereken 
koşullar sağlanmadan gerçekleştiril-
miştir. Bu süreçte yaşanan sıkıntıları 
gözlemek üzere proje müellifleri 01 
Mayıs 2010 tarihinde yerinde yaptık-
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ları inceleme sonucunda, 09 Haziran 
2010 tarihli bir yazı ile konuyla ilgili 
tespitlerini ve önerilerini Sivas Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü’ne iletmişler-
dir. Bu rapor ekinde yer alan yazıda 
kısaca; çatı yalıtım uygulamasında 
membran yalıtım ve üzerine serilen 
toprakta yapılan uygulama yanlışları 
nedeniyle, taşlarda tuzlanma ve renk 
bozulması, sıvalarda patlamalar ve 
dökülmeler, konservasyonu yapılan 

çini imitasyonu yüzeylerde ise kabar-
malar ve dökülmeler şeklinde bozul-
malar görüldüğü; kubbe örtüsünde 
kiremit boyut ve biçimleri ile kubbe 
eğriselliğini oluşturan ahşap karkas 
altlıkta hatalar olduğu (Şekil 21); 
kaba yonu taş örgünün tekniğinin 
niteliksizliği ve olası mukavemet za-
yıflıkları olduğu; taş işçiliklerinin ye-
terli düzeyde olmadığı (Şekil 22a, b); 
revak döşeme kaplamasının usul ve 

Şekil 21. Mescit 
kubbesi üzerine 
yerleştirilecek 
sırlı kiremitlerin 
gerek boyut ve 
biçimleri, 
gerekse altındaki 
ahşap karkasın 
hatası nedeniyle 
dizilememesi ve 
duvar örgüsünde 
uygulama 
yanlışları (2010)

Şekil 22a, b. 
Proje Müellifleri 
tarafından 2010 
yılında hazırlanan 
raporda belirtilen, 
duvar tekniği, 
tuğla döşeme 
malzemesi 
ve putrellerin 
yerleşimine ilişkin 
yapım hataları 
(2010)
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tekniğine uygun olmadığı; iç mekân 
tuğla döşeme kaplamasında kullanı-
lan tuğlaların niteliği ve döşemede 
düzeltmeler yapılırken uygulanan 
tekniğin uygun bulunmadığı vurgu-
lanmıştır. 

Ayrıca yazının devamında, Gök 
Medrese restorasyon uygulamalarının 
derhal durdurulması; hatalı imalatlar 
sonucunda oluşan bozulmaların gi-
derilmesine yönelik uygulamalar için 
müdahale projelerinin hazırlanması; 
uygulamaların uzman bir teknik ekip 
denetiminde ve uzman, usta ekip-
ler eliyle yürütülmesi; kullanılacak 
malzemeler için gerekli tetkiklerin 
yapılıp onay alınması; uygulamalar 
yapılırken iklim şartlarının dikkate 
alınması; uygulama sürecinde mesleki 
kontrollük hizmetinin alınması ge-
rekliliği vurgulanmış, en kısa sürede 
müdahale projesinin hazırlanması ve 
restorasyon konusunda uzman teknik 
ekiplerle şantiye yönetim kadrosu 
oluşturulmadan hiçbir uygulama 
yapılmaması önerilmiştir. 

Bu yazıya cevaben, Sivas Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü’nün 21 Ekim 2010 
tarihli yazısında; Gök Medrese res-
torasyon uygulamaları yüklenicisine, 
yeni bir teknik kadro oluşturulması, 
müdahale projelerinin hazırlatılması 
ve uygulamalarının durdurulması hu-
susunda gereğinin yapılmasıyla ilgili 
olarak 28 Haziran 2010 tarihinde 
noter kanalıyla ihtarname çekildiği ve 
sözleşme gereği Vakıfbank ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili 

bilgilendirildiği ve sözleşme feshi 
dahil olmak üzere konuyla ilgili istek-
lerin bildirildiği belirtilmiştir. Yine 
aynı yazıda yüklenici firma Doğa 
İnşaat’ın 06 Temmuz 2010 tari-
hinde iflas kararının alındığı ve Gök 
Medrese restorasyon uygulamalarının 
devamı için Activ İth. İhr. Tic. Ltd. 
Şti.’nin Kadıköy İflas Müdürlüğü’nce 
taşeron firma olarak yetkilendirildiği; 
ancak bu kararın Sivas Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’ne 13 Ekim 2010 tari-
hinde bildirildiği bilgisi yer almakta-
dır. Buna istinaden, taşeron firmanın 
gerekli konularda ve özellikle teknik 
kadro oluşturulması ile müdahale 
projelerinin hazırlanması hususunda 
bilgilendirilmiş ve talimatlandırılmış 
olduğu da ilgili yazıda belirtilmiştir. 
Bu yazışmalar ve karşılıklı görüşme-
ler sonrasında, kış aylarının geldiği 
ve çalışmaların yapılamayacağı, 
dolayısıyla yapıdaki durumun tespit 
edilerek sonraki sezon için hazırlık 
yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Sivas Gök Medrese’nin restoras-
yon uygulamalarına yönelik  03 Ocak 
2011 ile 08 Ocak 2011 tarihleri 
arasında yerinde tespitlerle33 durum 
değerlendirme çalışması yapılarak E. 
Kambek tarafından bir rapor  hazır-
lanmıştır. Raporda yer alan genel 
tespitlerin yanında, her mekân için 
öncelikle yerinde inceleme sonucu ya-
pılan tespitler ayrı ayrı listelenmiş ve 
yapılması gerekenler, acil müdahale 
önerileri, izlenmesi gereken adımlar 
ve diğer hususlar değerlendirilmek 

33 Yerinde tespit çalışmalarına E. Kambek’in yanı sıra, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Ş. Cengiz, Vakıflar 
Sivas Bölge Müdürlüğü’nden A. O. Ayan ve O. Gözcü ile o süreçteki Yüklenici Activ İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. 
adına K. Onar katılmışlardır.
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üzere Vakıflar’a sunulmuştur. 31 ocak 
2011 de raporu değerlendirmek ve 
2011 yaz aylarına dek yapılması gere-
ken iş kalemlerini tanımlamak üzere 
VGM ve VSBG yetkilileriyle tekrar 
bir araya gelinmiş, raporda farklı 
başlıklarda gruplanan tespitlerin keşif 
hazırlanabilecek şekilde proje üzerine 
aktarılması öngörülmüştür. 

Açıkta kalan duvarlarda oluşan 
tuz problemi ve konservasyona yöne-
lik yeni imalat kalemleri ile nitelik-
siz olup sökülecek ve/veya yeniden 
yapılacak imalatların tanımlanarak 
yaklaşık maliyetlerin çıkartılması, 
yapının kendini sergilemesi kararı 
doğrultusunda elektrik-tesisat pro-
jelerinin yeniden ele alınması ve 
Kurul’a sunulacak revizyon projesinin 
kapsamı üzerinde irdelemeler yapıl-
mıştır. Revizyon projesine yönelik 
çalışmaların yeniden gözden geçiril-
diği 07.07.2011 tarihli toplantıda da 
deneyimli bir şantiye ekibi oluşturul-
ması, doğu eyvan yan mekânlarında 
yeni örülen duvar kesimleri ile nite-
liksiz tuğla, taş döşemelerin sökülerek 
doğru malzeme ve nitelikli işçilikle 
yeniden yapılması gibi uygulamaya 
yönelik hedefler tanımlanmış, mekân-
sal kullanım senaryosu tartışılmıştır. 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne 
yazılan yazıyla başlayan süreç erte-
sinde Sivas Koruma Bölge Kurulu, 
01.06.2012/329 gün ve sayılı kara-
rıyla müelliflerden yapılan uygulama-
lara yönelik bir teknik değerlendirme 
raporu, VGM’den ise temel güçlendir-
me projesine ilişkin rapor istemiştir. 
Proje müellifleri tarafından Kurul’a 
gönderilen 22.06.2012 günlü açıkla-
ma metninde; yerinde yapılan gözlem 
ve incelemeler sonucunda iki yıldan 

beri yapıda herhangi bir uygulama 
yapılmadığının görüldüğü; yapının 
parselinde devam eden çalışmaların 
onaylı “Çevre Düzenleme Projesi” 
doğrultusunda sürdürülmekte ol-
duğu; onarım çalışmalarının uzun 
zamandır durmuş olması nedeniyle 
dış etkenlere açık halde kalan yapının 
sorunlarının çözülerek onarım işinin 
tamamlanabilmesi için en kısa sürede 
bir müdahale projesinin hazırlanma-
sı gerektiği vurgulanmış; Kurul’dan 
onay alınmadan ve şantiyede res-
torasyon konusunda uzmanlardan 
oluşan bir teknik yönetim kadrosu 
bulundurmadan uygulama yapılma-
ması gerektiği belirtilmiştir. Sunulan 
raporu değerlendiren Koruma Kurulu 
30.06.2012/381 tarihli kararıyla 
uygulamanın tamamlanamamış olma-
sı, dolayısıyla çevre koşullarına açık 
kalmasının yapıyı olumsuz etkiledi-
ğini dikkate alarak ivedilikle yeni bir 
müdahale projesinin hazırlanması 
gerektiğine karar vermiştir. 

VGM yönetimi ve Sivas VBM uz-
manlarının katılımıyla 14.02.2013 
tarihinde İstanbul’da yapılan top-
lantıda, niteliksiz uygulamaların 
iyileştirilmesine yönelik olarak, 
Koruma Kurulu tarafından istenen 
müdahale projesinin hazırlanma-
sı için yapılacak hizmet alımının 
içeriği ve yöntemi ile proje müellifle-
rinin bu süreçte görevlendirilmeleri 
konusu görüşülmüş, proje üretim 
sürecine ilişkin değerlendirmeler 
yapılmıştır. VGM’nin isteği üze-
rine 2013 Ekim’inde yapılan bir 
başka toplantıda İtalyan uzman 
N. Berlucci ile proje ve uygulama 
sürecine ilişkin kararlar paylaşılmış 
ve ardından kendisi bu konudaki 
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değerlendirmelerini içeren bir rapor 
hazırlamıştır. 25.10.2013 tarihli bu 
raporda: “Benim düşüncem bu zama-
na kadar yapılmış çalışmaların bir 
çoğunu korumaya çalışmanız, Üniver-
sitenin tasarımcılarının orijinal fikrini 
tutmanız, fakat eskiye dair hiçbir şeyin 
kalmadığı yerlerde (girişin karşısında-
ki binanın köşelerinde) oluşturulacak 
sergi ve konferans salonlarıyla Sivas’a 
güzel bir müze vermek için bazı yüz-
leri modernleştirmenizdir” şeklinde 
onaylı projedeki koruma yaklaşımına 
ve yapılmış uygulamalara ilişkin 
değerlendirmelerini sunmuş, son-
raki müdahale süreci için öneriler 
getirmiştir. Sivas Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu aldığı 
30.10.2013/1162 tarihli kararla, 
Gök Medrese’deki onarım uygulama-
larının, yüklenicinin sözleşmesinin 
feshedilmesi nedeniyle durduğu ve 
tescilli yapıya ilişkin tüm sorum-
luluğun Sivas VBM’nde olduğunu; 
bu nedenle yapıya ilişkin tüm can, 
mal ve çevre güvenliğinin Vakıflar 
tarafından sağlanması gerektiğini be-
lirtmiştir. VGM, Kurul’un aldığı bu 
kararının ardından yapının onarım 
sürecine ilişkin çalışmaları yeniden 
başlatmak üzere girişimde bulunarak 
proje müellifleri ile bir araya gelmiş-
tir. Bu kapsamda, 26 Aralık 2013 
tarihinde İstanbul VBM’de gerçekleş-
tirilen geniş katılımlı toplantıda mü-
dahale kararlarına yönelik revizyon 
projesi ve uygulamasının elde edilme 
süreçleri yeniden gözden geçirilmiştir. 
Ancak VGM tarafından proje gün-
cellemesi istenmekle birlikte, proje 

ekibinin müellifliği konusunda kesin 
bir tanımlama getirilmeyen değerlen-
dirme toplantısının ardından sonraki 
gelişmeler ile alınan kararlarda proje 
ekibi sürecin dışında kalmıştır. 

Gök Medrese’de 2014 yazı itibariyle 
yeni bir restorasyon projesi sürecinin 
başladığı, proje ve uygulama işleminin 
yeni bir firmaya ihale edildiği, yapıya 
onaylı projesi doğrultusunda getirilmiş 
olan çağdaş ek kısmın yıkılmakta oldu-
ğu yönünde basın aracılığı ile bilgi edi-
nilmiştir. Bu yeni çalışma kapsamında 
yeniden hazırlanan rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projelerinin Koruma 
Kurulu’na sunularak onaylandığı 
bilgisi de aynı şekilde bir gazete habe-
rinden öğrenilmiştir.34 Bu kapsamda 
Gök Medrese’de taşıyıcı sisteme ilişkin 
yapılan bir çalışma, 2015 yılında 
düzenlenen bir sempozyumda aktarıl-
mıştır.35 Yapı mühendisliği ön değer-
lendirmelerinin sunulduğu sözkonusu 
bildiride, proje müelliflerinin niteliksiz 
uygulamalar konusunda, yazışmalar 
ve toplantılar aracılığıyla Vakıflar’a 
yapmış olduğu uyarı ve eleştirilerin 
aynen tekrarlanması dikkat çekicidir. 
Batıda özgün dış duvarda, doğuda yeni 
yapılan kesme taş duvarlarda örgü 
içinde yapısal bütünlüğü sağlamak için 
kullanılan tij detayları uygulama ve 
kontrol ekipleri tarafından geliştiril-
mekle birlikte “...Yapının özgün olma-
yan ve zaman içerisinde inşa edilen beden 
duvarlarında (özellikle de yakın zamanda 
inşa edilen doğu ve güney cephe doğu tara-
fı duvarlarında), dik birleşen duvarlar ve 
duvar tabakaları arasındaki bağlantıların 

34 URL-3. http://www.haberler.com/gok-medrese-icin-son-umut-6663317-haberi, 6 Mayıs 2014, Perşembe.
35 A. İlki, M. Cömert, C. Demir, Ş. Cengiz,  age, s. 566.
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Şekil 24a, b. Medrese’nin 
güneybatı kanadında 
revak arkasında düşeyden 
sapmış olan duvar için F. 
Çılı tarafından geliştirilen, 
içten desteklenecek tijlerle 
güçlendirme detayları 
uygulanmamıştır (2010)

Şekil 23. Batıda özgün dış duvarda, doğuda 
yeni yapılan kesme taş duvarda örgü içinde 
yapısal bütünlüğü sağlamak için tijlerin 
kullanılması uygulama ve kontrol ekipleri 
tarafından geliştirildi (2008-Doğa İnşaat)

ve duvar örgüsünün yeterince sağlıklı 
olmaması...”36 yönünde değerlendir-
melerde bulunulmuştur (Şekil 23). 
Aynı bildiride 2002 onaylı projede, 
taşıyıcı sistem danışmanları tarafın-
dan deplasmanların olduğu duvarlar 
için önerilen ‘tijlerle güçlendirme’ 
çalışmaları yapılmadan yüzeysel 
onarımlarla bırakılan duvarlara da 
(Şekil 24a, b) dikkat çekilmiştir.

Sonuç olarak, 13. yüzyılın en 
ünik anıtsal yapılarından biri olan 
Sivas Gök Medrese restorasyon 
aşamasında çok daha fazla özeni 
hak etmektedir (Şekil 25). Yapının, 
neredeyse yarım yüzyıldır süren ke-
sintili müdahaleler ve sürekli karar 
değişiklikleriyle artan sorunlarını 
daha da karmaşık hale getiren bu 
son tercihte, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü’nün sorumluluğu ve rolü 
açıktır.

36 ae, s. 575.
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Şekil 25. Gök Medrese batı cephesi (2012)

*Proje ekibinin aramızdan ayrılan değerli üyeleri, Dr. Alpay ÖZDURAL, Prof. Dr. Remzi ÜLKER, Prof. 
Müfit YORULMAZ, Dr. Kâni KUZUCULAR ve Prof. Dr. Ahmet ERSEN’i saygıyla anıyoruz.
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MODERN MİMARLIK MİRASININ ONARIMI VE 
YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ: KAYSERİ 
SÜMERBANK BEZ FABRİKASI BÜYÜK AMBAR BİNASI

Türkiye’de Modern Mimarlık Mirasının önemli örneklerinden ve 
ülkemizin ilk büyük ölçekli sanayi yerleşkelerinden biri olan Kayseri 
Sümerbank Bez Fabrikası, 2012 yılında eğitim amacıyla kullanılmak 
üzere Abdullah Gül Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Kampüste başlayan 
planlama, ek yapı, esaslı ve basit onarım ve yeniden işlevlendirme 
çalışmaları halen devam etmektedir. 2014 yılında onaylanan master 
plan kapsamında eğitim amacıyla yeniden işlevlendirilen Büyük 
Ambar Binasında yeniden kullanım amaçlı restorasyon projesi aynı yıl 
tamamlanmış, 2015 yılında başlanan uygulama çalışmaları ise bu yıl 
sonuçlandırılarak yapı Eylül 2016’da hizmete açılmıştır.

1932-1935 yılları arasında yerleşkenin geri kalanıyla birlikte, 
Ivan Nikolaev yönetiminde Turkstroj tarafından tasarlanarak Sovyet 
desteği ile inşa edilen 135x45m boyutlarındaki tek katlı yapı, yaklaşık 
6.000m2 taban alanına sahiptir. Dönemi için geniş açıklıklı olarak 
tanımlanabilecek betonarme iskelet taşıyıcı sistem, kuzey-güney yönünde 
dilatasyonlarla ayrılmış dört farklı bölümden oluşmuştur. Batı cephesi 
boyunca demiryoluna paralel uzanan kolonad, malzeme nakliyesi 
amacıyla tasarlanmış olmalıdır. Narin betonarme kolonlar, doğu ve 
batı cephelerinde 5m yükseklikten, yapının orta aksında 9m yüksekliğe 
ulaşan eğik betonarme plak biçimindeki üst örtüyü desteklemektedir. 
20cm kalınlığındaki narin Kayseri tüfü dış duvarlar, yatay derzlere 
yerleştirilen ince çelik donatılarla desteklenmiştir. Doğu ve batı 
cephelerinin üst bölümünde yapı boyunca sürekli bir yatay pencere ile 
her aks aralığına bir adet olarak yerleştirilmiş demir kapılar ritmik 
cephe düzenleri tanımlamaktadır. Orta akstaki koridor ise yine doğu ve 
batı cepheleri boyunca uzanan ikinci bir yatay pencere ile içeriye doğal 
ışık sağlamaktadır. Kısa kuzey ve güney cephelerinde ise parçalanmış 
yatay tepe pencereleri ile cephelerin orta aksında birer anıtsal kapı yer 
almaktadır.
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Restorasyon projesi yapıyı yeniden işlevlendirilen bir kabuk olarak ele 
almaktadır. İçi boş olan yapının, doğu-batı yönündeki özgün bölücü 
duvarları korunurken, üst kottaki yatay pencereyle aydınlanan orta 
aksı sürekli hale getirilmektedir. Yapının görece yüksek tavanlı orta 
kısmında çelik taşıyıcılı olarak tasarlanan iki katlı yeni bir mekân düzeni 
oluşturulmaktadır. Kutu içinde kutu olarak tanımlanabilecek bu sistem, 
giriş katında sınıflar ve üst katta açık bir koridor boyunca sıralanan ofisler 
olarak düzenlenmektedir. 1970 yılında işçi yemekhanesine dönüştürülen 
kuzey uç bölüm ise yeniden yemekhane olarak düzenlenmekte ve içinde 
çelik taşıyıcı sistemli bir kutu olarak mutfak oluşturulmaktadır. Taş 
cephenin zaman içinde hasar görerek ortadan kalkan bölümleri, mevcut 
açıklık düzenine uygun demir taşıyıcılı şeffaf cephelerle yenilenirken, 
korunmuş açıklıklar ve bunlara ait pencere ve kapılar onarılarak özgün 
halinde korunmaktadır. Her iki kottaki yatay pencerelerin iç kısmına, dış 
cepheden algılanmayan ikinci bir pencere sistemi eklenerek yapının iklim 
kontrolü sağlanmaktadır. Isıl geçirgenlik değeri düşük Kayseri tüfü dış 
duvarlar ise, iç yüzeyinden yatay yüklere karşı cam elyafı donatılı tekstil 
ile sarılarak güçlendirilmektedir. Özgün betonarme taşıyıcı sistemde 
yapısal güçlendirme gerekmediğine karar verilmiş olup, yalnızca çatlakları 
mafsallaşmış düşey elemanlar sac levhalarla sarılmıştır.

Uygulanan tüm restorasyon müdahalelerinin temel ilkesi, yapının özgün 
mimari ve yapısal sistemine zarar vermeden, kolaylıkla ayrıştırılabilir ve 
gerektiğinde sökülebilir yeni bir mimari ve taşıyıcı sistem oluşturmaktır. 
Bu bildiri, söz konusu yapıda gerçekleştirilen uygulamaları anlatmakta ve 
değerlendirmektedir.

RESTORATION AND ADAPTIVE REUSE OF MODERN 
ARCHITECTURAL HERITAGE CASE STUDY: GREAT 
WAREHOUSE OF THE KAYSERİ SÜMERBANK TEXTILE 
FACTORY

One of the important examples of Modern Architectural Heritage 
in Turkey and one of the largest industrial complexes founded by the 
young Turkish Republic, Kayseri Sümerbank Textile Factory Complex 
was allotted to Abdullah Gül University in 2012 to be used for higher 
education. The planning, new building design, restoration and adaptive 
reuse projects are still continuing. The restoration and adaptive reuse 
project for the Great Warehouse was completed in 2014 following the 
ratification of the master plan in the same year, which defined a function 

Anahtar Sözcükler: Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası, Sanayi 
Yapılarının Restorasyonu ve Yeniden işlevlendirilmesi.

      ABSTRACT 
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centering on education for this building; the implementation of the project 
began in 2015 was finalized this year, and the building was opened in 

September 2016.

The building, designed by Turkstroj under the direction of Ivan 
Nikolaev and constructed with Soviet financial and technological aid in 
1932-1935 with the rest of the complex, is a long and narrow building 
measuring 135x45m and 6,000m2, planned as a high single-story space. 
The reinforced concrete skeletal system based on wide spanning axes for 
its period was divided into four separate sections with construction joints 
in the north-south direction. A colonnade running along the western 
façade parallel to the railway must have been designed for unloading raw 
materials and loading finished goods. The slender reinforced concrete 
columns support the inclined reinforced concrete roof plane, rising from 
5m on the eastern and western façades to 9m at the central nave. The 
slender 20cm exterior walls, composed of stone blocks rectangular cut 
from Kayseri tuff, are strengthened with thin steel reinforcing elements 
placed in the horizontal joints. The eastern and western façades have 
rhythmical arrangements based on a high strip window running the length 
of the building and steel doors located at the center of each axis. There is 
a second strip window located along the eastern and western faces of the 
central nave above the roof that provides natural light. The short northern 
and southern façades have high horizontally elongated windows at either 
side of a monumental doorway.

The restoration project treats the building as a preserved shell housing 
a new use. In the free interior space, the original transversal walls in the 
east-west direction are protected while the central nave illuminated by 
the high strip windows becomes a continuous space. On either side of this 
nave, double-storey steel-framed new spaces are inserted in the relatively 
higher sections. This box-in-a-box system houses classrooms on the lower 
floor and faculty offices opening to a gallery on the upper floor. The 
northern end of the building, which was renovated as a workers’ lunch hall 
in 1970 is restored as a lunch hall with the insertion of another steel-
framed box for the kitchen. The demolished parts of the stone masonry 
façades are reconstructed as iron-framed glazed surfaces following the 
partitions on the strip windows while the preserved openings and their 
windows and doors are repaired according to the original examples on 
the building. A secondary window frame invisible from the outside was 
inserted on the inside of the high strip windows at two different levels 
to ensure climatic control. The tuff stone masonry exterior walls, which 
had adequate thermal conductivity values, were structurally strengthened 
against lateral loads with glass-reinforced plastic (GRP) woven textiles on 
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the interior face. On the other hand, it was decided that 
the original reinforced concrete skeletal system did not require structural 
strengthening, and those vertical elements with cracks that have developed 
into joints were strengthened by wrapping steel sheets around them.

The underlying principle of all the architectural restoration interventions 
focuses on the preservation of the original architectural and structural 
characteristics of the building while inserting a new reversible and 
removable architectural and structural system. This paper discusses and 
evaluates the restoration and adaptive reuse interventions on the building.

Keywords: Great Warhouse Warhouse of  the Kayseri Sümerbank Textile Factory,
Restoration and Adaptive Reuse of Industrial Buildings.

   1. GİRİŞ: SANAYİ 
ALANLARINDA KORUMA   
VE TASARIM İLKELERİ
Modern ve/veya daha genel tanımıy-
la 19-20. yüzyıllara ait mimarlık ve 
sanayi mirasının kültür varlığı olarak 
kabulü ve korunması, bu kapsamda 
ele alınabilecek yapı ve yapı grupları-
nın hızla yaşlanması, uygun olmayan 
teknik ve yöntemlerle dönüştürülmesi 
veya kentsel dönüşüm ya da deprem 
riski gibi iyi tanımlanmamış gerekçe-
lerle tamamen ortadan kaldırılması 
sonucu gün geçtikçe önemi artan 
ancak tanımı, terminolojisi, ölçütleri 
ve ilkeleri konusunda uzmanlar ara-
sında bile fikir ayrılıkları bulunan bir 
konudur (Baturayoğlu Yöney, 2014). 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de sanayi mirasının korunmasının 
önündeki en önemli engel, işlevini 
yitiren sanayi yerleşkesi ve yapılarının 
genişleyen kentsel alanlar içinde kul-
lanılmayan çöküntü bölgeleri haline 
gelmesi ve kentsel dönüşüme konu 
edilip yeniden planlanarak ortadan 
kaldırılmasıdır. Sanayi yerleşke ve 

yapılarının mimari nitelik ve önemleri 
dışında, kent ve kentlilerle anı ilişki-
leri ile ekonomi, üretim, toplum ve 
siyaset tarihindeki yerleri çoğunlukla 
göz ardı edilmektedir. Oysa genellikle 
dayanıklı ve yeniden işlevlendirilmeye 
uygun esneklikte kabuklar sunan bu 
yapılar, gerek sanayi tarihi bakımın-
dan makina ve üretim bantları yerinde 
korunarak, gerek kendini sergileme 
ve/veya müze işlevi başka amaçlarla 
topluma yeniden kazandırılabilir.
Modern mimarlık ve sanayi mirası mi-
ras ilk olarak 1990’da DOCOMOMO 
International örgütünün Eindhoven 
Bildirgesi ile 2003’te TICCIH’nin 
Nizhny Tagil Tüzüğünde bir bütün 
olarak ele alınmıştır. Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi’nin 9 Eylül 1991 
tarih ve R91 sayılı “20. Yüzyıl Mi-
marlık Mirasının Korunması” başlıklı 
tavsiye belgesi, söz konusu kültür 
varlıklarını “Avrupa tarihi mirasının 
ayrılmaz bir parçası olarak görmekte-
dir”. Bu mirasın tanınması ve korun-
masında öne çıkan sorunlar ise, yapı 
ve yapı gruplarının “çok yakın tarihli, 
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çok fazla sayıda, birbirinden çok farklı 
ve çeşitli karakterde ve kamu örgütleri 
ve kamuoyu tarafından miras olarak 
algılanmaz nitelikte” oluşu biçiminde 
özetlenmektedir.

ICOMOS ve TICCIH ortak ilke-
lerine (Dublin İlkeleri, 2011) göre 
sanayi mirası, “taşınabilir ve taşınmaz 
maddi varlıklar kadar üretim teknik-
leri, iş akışı ve işçi düzeni ile toplum-
ların hayatını biçimlendiren ve büyük 
topluluklara ve hatta genel olarak dün-
yaya yeni düzenler getiren karmaşık 
toplumsal ve kültürel kalıtlardan olu-
şan soyut miras boyutunu da” kapsar. 
Bu nedenle, “işlevsel bütünlüğü” koru-
yabilmek için “koruma önlemleri hem 
yapılara hem içeriklerine uygulanma-
lıdır”. ICOMOS 20. Yüzyıl Mimarlık 
Mirasının Korunması Yaklaşımları 
başlıklı Madrid Belgesi de (2011), bu 
mirasın tanımlanması ve değerlendiril-
mesinde, kabul edilmiş miras ölçütleri-
nin kullanılması gerektiğini vurgular: 
“Bu özel yüzyılın mimari mirası, ait 
olduğu zamanın, yerin ve kullanımın 
fiziksel belgesidir. Kültürel önemi, mi-
rasın fiziksel konumu, tasarımı, yapım 
sistemi ve teknik donanımı, dokusu, 
estetik niteliği ve işlevi gibi somut 
niteliklerine ve/veya tarihi, toplumsal, 
bilimsel ya da manevi çağrışımları ve 
yaratıcı dehası gibi soyut değerlerine 
dayanıyor olabilir.” Bunlara ek olarak, 
ICOMOS Tarihi kentler, yerleşim-
ler ve kent alanlarının korunması ve 
yönetimi için ilkeler (Valletta İlkeleri, 
2011) başlıklı bildirgede de “kültür 
mirasının, kent ekosisteminin ayrıl-
maz bir parçası olan gerekli bir kaynak 
olarak ele alınmasının” büyük önem 
taşıdığı vurgulanmakta ve ICOMOS 

Quebec Bildirgesine (2008) referansla 
“yerin ruhu” (genius loci ya da spirit 
of place) olarak tanımlanan bir ölçüte 
dikkat çekilmektedir: “Yerin ruhu, bir 
alana belirli kimlik, anlam, duygu ve 
gizemini veren somut ve soyut, maddi 
ve manevi özelliklerin tamamı olarak 
tanımlanabilir. Bu ruh mekânı yaratır-
ken aynı zamanda mekân da bu ruhu 
inşa eder ve yapılandırır.”

Madrid Belgesine (2011) göre, 
20. yüzyıl miras alanlarında öncelikle 
tarihi dokuya ilişkin yeterli araştır-
ma, belgeleme ve analiz gereklidir. Bu 
bağlamda ilk tasarımcı ya da mimarın 
özgün girdileri kadar, tanımlanan 
kültürel önemin korunmasına, yö-
netimine ve yorumlanmasına ilişkin 
politikalarının geliştirilmesine yönelik 
ve değişimin kabul edilebilir sınırları-
nı tanımlayan bir koruma planlaması 
yaklaşımını izlemek yararlıdır. Dola-
yısıyla koruma planı, miras alanının 
önemli kısımlarını, müdahalenin 
mümkün olduğu alanları, alanın en 
uygun kullanımını ve alınacak koruma 
önlemlerini tanımlamalı ve 20. yüz-
yılda kullanılan, gelenekselden fark-
lılık gösteren ve döneminde deneysel 
nitelik taşıyan özel mimarlık ilkeleri 
ile yapı malzeme ve teknolojilerini 
dikkate almalıdır. Disiplinlerarası 
bir yaklaşım gerektiren bu süreçte, 
modern koruma teknolojisi ve mal-
zeme bilimi uzmanlarının katkısı ve 
önderliği vazgeçilmezdir, çünkü bu tür 
yapılar genellikle özel koruma güçlük-
leri olarak tanımlanabilecek nitelikler 
gösterir ve bunların analiz ve değer-
lendirmesini gerektirir. Erişilebilirlik, 
sağlık ve güvenlik yönetmeliği, yangın 
güvenliği gereklilikleri ile deprem 
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güçlendirmeleri ve enerji verimliliğini 
arttıracak önlemler gibi yeni yapılar 
için standartlaşmış yapı yönetmelik-
leri, kültürel değerleri korumak adına 
mirasa olumsuz etkisi asgari düzeye 
indirgenerek esnek biçimde uyarlan-
malıdır. Gerçekleştirilecek müdaha-
leler ise “sadece gerektiği kadar ve 
mümkün olduğunca az” ve “değişimin 
kapsamı ve derinliği asgari düzeyde” 
tutulmalı, kültürel değerlere zarar 
vermemeli, geri dönüştürülebilir nite-
likte olmalıdır: “Önemli bileşenlerin 
yerlerine yenilerinin koymak yerine, 
dondurulmaları, sağlamlaştırılmaları 
ve korunmaları tercih edilmeli, yeni 
bir malzemenin eklenmesi gerektiği 
durumlarda, bu malzeme özgüne ben-
zetilmeli ancak ayırt edilecek biçimde 
işaretlenmeli veya tarihlenmelidir; 
eskilik, patinayla birlikte, zaman 
boyunca gerçekleşen tüm müdahale 
ve değişiklikler içinde ayırt edilebilir 
olmalıdır.”

Venedik Tüzüğüne (1965) göre, 
“anıtların korunması, her zaman 
onları herhangi yararlı bir toplumsal 
amaç için kullanmakla kolaylaştı-
rılabilir”. Diğer bir deyişle yeniden 
kullanım veya işlevlendirme (adaptive 
reuse), miras değeri taşıyan yapıla-
rın korunmasında kabul edilebilir ve 
hatta istenen bir uygulamadır. Madrid 
Belgesine (2011) göre, “miras alanının 
verimini ve işlevselliğini geliştirecek 
özel müdahaleler, kültürel değerin 
olumsuz etkilenmemesi koşuluyla uy-
gulanabilir; işlev değişikliği, kültürel 
değeri koruyacak, uygun bir yeni işlev” 
olarak tanımlanmalıdır. Dublin İlke-
leri (2011) ise “sanayi mirası niteliği 
taşıyan yerleşke ve yapıların korunma-

sı için uygun özgün ya da alternatif 
ve uyarlanmış kullanımların”, tercih 
edilen ve sürdürülebilir nitelikte uy-
gulamalar olduğunu belirtir. Önerilen 
yeni işlev, “önemli dolaşım ve etkinlik 
malzeme, bileşen ve dokularına saygı 
göstermelidir”.

Ancak yeniden kullanım genellikle 
çağdaş ekleri de gündeme getirmek-
tedir. Venedik Tüzüğüne (1965) 
göre, “eklere, ancak yapının ilgi çekici 
bölümlerine, geleneksel konumuna, 
kompozisyonuna, dengesine ve çevre-
siyle olan bağıntısına zarar gelmediği 
durumlarda izin verilebilir”. Madrid 
Belgesine (2011) göre miras alanının 
sürdürülebilirliğini sağlamak için 
gündeme gelen çağdaş ekler, “miras 
alanının ölçeğine, çevresine, kompo-
zisyonuna, oranlarına, strüktürüne, 
malzemesine, dokusuna ve rengine 
saygılı biçimde tasarlanmalıdır”. Aynı 
yerleşkedeki yapıların “incelenmesi ve 
tasarımlarının yorumlanması, uygun 
tasarım çözümleri sağlamada yardımcı 
olabilir; ancak, bağlam doğrultusun-
da tasarım, taklit anlamına gelmez”. 
Diğer yandan, “tümüyle yitirilmiş 
miras alanlarının ya da önemli yapısal 
bileşenlerinin rekonstrüksiyonu bir 
koruma eylemi değildir ve önerilmez; 
ancak, belgelerle desteklenmesi du-
rumunda, sınırlı bir rekonstrüksiyon 
çalışması, miras alanının bütünlüğüne 
ve anlaşılırlığına katkı sağlayabilir”.

Ülkemizde 1983 tarih ve 2863 
sayılı Kültür Varlıklarını Koruma 
Yasasının 6. Maddesi kapsamında 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşun-
da önemli tarihi olayların gerçekleştiği 
yerler” ile Kültür Varlıklarının Koru-
ma (KVK) Yüksek Kurulunun 1999 
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tarih ve 662 sayılı ilke kararı kapsa-
mında “kamu kurum ve kuruluşların-
ca kullanılan ve yapıldığı dönemin 
mimari özelliklerini taşıyan yapılar ile 
erken Cumhuriyet Dönemi yapıları”, 
ilgili KVK bölge kurullarının kararı ile 
kültür varlığı olarak değerlendirilebil-
mektedir (Baturayoğlu Yöney, 2011; 
Baturayoğlu Yöney vd. 2014). Ancak 
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında-
ki yasa (2005/5366) ile Belediyeler 
yasası (2005/5393) ve Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki yasa (2012/6306), tarihi 
kentsel alanların kontrolsüz ve rant 
odaklı dönüşümüne olanak vermiştir. 
Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 
20. yüzyıla tarihlenen sanayi alan-
larının miras niteliğinin kamuoyu, 
yerel yöneticiler ve hatta konunun 
uzmanları gibi paydaşlar arasında 
halen tartışılması ile bu yapıların 
günümüz statik, güvenlik ve fiziksel 
çevre kontrolü standartlarına uydurul-
ması yönündeki yönetim ve kullanıcı 
talepleri korunmalarını güçleştirmek-
tedir. Bunları kullanım bakımından 
yeni yapı gibi ele alırken, kültür 
varlıklarına yönelik ölçüt ve koru-
ma-onarım yöntemlerini uygulamaya 
çalışmak bir ikilem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Aslında deprem güvenliği 
ve fiziksel çevre kontrolü ile ilgili yasa 
ve yönetmelikler genel olarak kültür 
varlığı statüsü ve/veya niteliği taşıyan 
yapıları kapsam dışında bırakmakta-
dır (Salman vd., 2013). Uluslararası 
belge ve ilkelerde de belirtildiği gibi, 
paydaşların bilinçsizliği sonucu ortaya 
çıkan uygun olmayan müdahaleler ile 

betonarme onarımı ve güçlendirmesine 
göre daha hızlı ve ekonomik bir çözüm 
olarak kabul edilen ancak özgün yapıyı 
tamamen ortadan kaldırdığı için aslın-
da koruma ve onarım kapsamında ele 
alınması mümkün olmayan yeniden 
yapım (rekonstrüksiyon) uygulamaları 
sonucu bu döneme ait yapıların hızla 
tahrip olması ve ortadan kalkması 
engellenemeyecektir.

2. BÜYÜK AMBAR BİNASININ 
TARİHÇESİ VE MİMARİ 
ÖZELLİKLERİ
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin eko-
nomik sorunlarına bir çözüm olarak 
ortaya çıkan ilk beş yıllık kalkınma 
planının en büyük yatırımlarından 
ikisi, mimari ve sanayi üretim tasa-
rımları Sovyet danışmanlığı ve mali ve 
teknolojik desteğiyle gerçekleştirilen 
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası 
ile Nazili Sümerbank Basma Fabri-
kası olmuştur. Kayseri örneğinde bu 
yerleşke, aynı dönemde yapılan diğer 
yatırımlarla birlikte, kentsel, teknolo-
jik ve ekonomik gelişimin yanında sos-
yo-kültürel gelişimi de desteklemiştir 
(Baturayoğlu Yöney ve Asiliskender, 
2015c). 1932’de proje çalışmalarına 
başlanan tesis, 1933-1934 yıllarında 
Ivan Nikolaev yönetiminde Turkstroj 
tarafından tasarlanmış ve 1934-1935 
yıllarında inşa edilmiştir (Asilisken-
der, 2002). Kayseri kentinin kuzey 
gelişim koridoru üzerinde, demiryolu 
istasyonuna yakın bir konumda ve 
yaklaşık 922.500m2 genişliğinde 
bataklık bir alan üzerinde kurulan 
tesisin Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından devredilen alanları çıkarıl-
dığında, AGÜ Sümer Kampüsü olarak 
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kullanılan bugünkü alan 350.000m2 
kadardır. Dik açılı bir plan sistemiyle 
düzenlenen komplekste büyük taban 
alanlı yapılar, kuzey-güney doğrultu-
sunda şeritler halinde yerleştirilmiş 
ve geniş yollarla birbirinden ayrılmış-
tır (Şekil 1-4; Asiliskender, 2008b). 
1920’lerin idealist avant-garde yak-
laşımları 1930’lar modernizminde 
yerini siyasi bir anıtsallık ile klasik 
oranlara bırakırken, fabrika komp-
leksinin Sovyet mimari ve yerleşim 
tasarımında sosyalist, akılcı ve işlevci 
etkiler ve standartlaşma izlenmektedir 
(Baturayoğlu Yöney ve Asiliskender, 
2015c).

1996 yılında Türkiye Cumhu-
riyeti’nin tüm devlet fabrikalarında 
üretimi durdurmaya karar vermesini 
izleyerek, Kayseri Sümerbank Bez 
Fabrikası 1999 yılında kapanmıştır. 
Ancak ulusal önemi tanınarak özel-
leştirme kapsamından çıkarılmış ve 
Erciyes Üniversitesi’ne tahsis edilmiş-

tir. Kompleks ve bünyesinde yer alan 
lojmanlar dahil tüm yapılar ile müşte-
milatları, DOCOMOMO Türkiye’nin 
girişimiyle, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kayseri KVK Bölge Ku-
rulunun 12.12.2003 ve 3484 sayılı 
ve 30.01.2004 tarih ve 3510 sayılı 
kararları ile kültür varlığı statüsü 
kazanmıştır. Büyük Ambar Binası 
ise aynı kurulun 30.05.2008 gün 
ve 1123 sayılı kararı ile korunması 
gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescillenmiş ve  30.04.2009 gün ve 
1358 sayılı kararı ile de yapı grubu 
I. (birinci) grup olarak belirlenmiş-
tir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 
olan kompleks 20.04.2012 tarihinde, 
üniversite hizmetlerinde kullanıl-
mak üzere yeni kurulan Abdullah 
Gül Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. 
Alana ilişkin olarak AGÜ Mimarlık 
Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. 
Burak Asiliskender, Doç. Dr. Nilü-
fer Baturayoğlu Yöney ve Araş. Gör.

Şekil 1. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, 1932-1935 (B. Asiliskender Arşivi): Solda 
yarım tonoz üstörtülü Fabrika, orta önde Tamir Atölyesi ve Dökümhane, orta arkada 
Büyük Ambar, sağda Elektrik Santrali ve bunların arasında demiryolu görülmektedir.
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Şekil 2. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, 1935. (Anon., 1935a): Ortada Tamir Atölyesi 
ve Dökümhane, arkada Fabrika ve sağda Büyük Ambar görülmektedir.

Şekil 3a. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, 1935 (Anon., 1935b): Solda Müdüriyet, 
sağda Fabrika, sağ arkada Elektrik Santralinin bacaları ve orta arkada Büyük Ambar 
görülmektedir.

Şekil 3b. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, 1935 (Anon., 1935b): Solda Büyük Ambar, 
ortada Fabrika ve sağda Sosyal Bina görülmektedir.

Şekil 4. Kayseri 
Sümerbank Bez 
Fabrikası Büyük 
Ambar Binası, 
1934 (Komzin, 
1973).
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Özler Kevseroğlu Durmuş tarafından 
hazırlanan Master Plan, Kayseri KVK 
Bölge Kurulunun 23.07.2014 tarih ve 
1133 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
Bunu izleyerek söz konusu yapı için 
AGÜ Mimarlık Fakültesi öğretim 
üyeleri Doç. Dr. Burak Asiliskender ve 
Doç. Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney 
tarafından hazırlanan Restorasyon 
Avan Projesi Kayseri KVK Bölge 
Kurulunun 23.07.2014 tarih ve 1134 
sayılı kararıyla, Restorasyon Projesi 
aynı kurulun 17.09.2014 tarih ve 
1208 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 
Bu kapsamda Ocak 2015’te yapıda 
onarım ve koruma amaçlı uygulama-
lara başlanmıştır. Ancak uygulama 
sırasında tespit edilen yeni bulgular 
ışığında restitüsyon ve restorasyon 
revizyon projeleri hazırlanması zo-
runluğu ortaya çıkmış, Restorasyon 
Revizyon Projesi yine aynı kurulun 
24.08.2015 tarih ve 1688 sayılı 

kararıyla onaylanmıştır (Baturayoğlu 
Yöney, Asiliskender ve Özer, 2015). 
Uygulamaların büyük oranda ta-
mamlanmasını izleyerek, yapı Eylül 
2016’da kullanıma açılmıştır.
Büyük Ambar, geniş mekânlardan olu-
şan ve sınırlı sayıda iç bölüntüye sahip 
bir yapıdır. Adından anlaşıldığı gibi, 
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nda 
üretimde kullanılacak hammaddele-
rin ve fabrikada üretilen mamullerin 
depolanması amacıyla kompleksin geri 
kalanıyla birlikte 1932-1934 yılları 
arasında Mimar Ivan Nikolaev başkan-
lığındaki Turkstroj Şirketi tarafından 
tasarlanmış ve 1934-1935 yılları 
arasında inşa edilmiştir. 1999 yılında 
tesiste üretime son verilene kadar işle-
vini sürdürmüştür. Yapı, üç büyük de-
polama hacmi ile kuzey uçta yer alan 
yemekhane ve mutfak hacimlerinden 
oluşmuştur. Yapının doğu bölümüne 
yangın müdahale sistemi ile 

Şekil 5. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası: Uygulama öncesinde iç 
mekânlar.
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bir grup ofis yerleştirilmiştir. Yapının 
batı cephesinde, yapı boyunca sürekli 
bir kolonad yer almaktadır. 

Yaklaşık 135x45m büyüklüğün-
deki ve 6.000m2 taban alanına sahip 
olan yapı betonarme iskelet taşıyıcı 
sistemle inşa edilmiştir. Doğu-batı 
yönünde 9 ve kuzey-güney yönün-

de 20 akstan oluşan taşıyıcı sistem, 
doğu-batı yönünde dilatasyonlarla dört 
parçaya bölünmüştür. Tek katlı olan 
yapının çatı kotunda, doğu-batı yö-
nündeki orta aks üzerinde yükseltilmiş 
bir kısım bulunmaktadır. Aks açıklık-
ları doğu-batı doğrultusunda 5,50m, 
kuzey-güney doğrultusunda kuzeydeki 
iki parçada 5,90m, güneydeki iki par-
çada ise 8 metredir. 35x35cm kesitli 
narin betonarme kolonlar temel derin-
liği hariç, doğu ve batı cephelerinde 5 
metreden, yükseltilmiş orta kısımda 9 
metreye ulaşmaktadır (Şekil 5). Yapı-
lan sondajlarla temellerin özgün döşe-
me kotundan 1,25-1,30m derinlikte 
bulunduğu ve kolon hizasında iki katlı 
betonarme münferit pabuç biçiminde 
düzenlendiği belirlenmiştir. Alt pabuç 
seviyesindeki 50x35cm kesitli beto-
narme bağ kirişleri yine kolon aksı hi-
zasına yerleşmekte ancak kuzey-güney 
doğrultusunda bir aks atlamaktadır. 
Tek yönde bağ kirişine sahip pabuç-
lar 155x155cm ve 85x85cm, her iki 
yönde bağ kirişine sahip pabuçlar 
ise 115x115cm ve 80x80cm boyut-
larında düzenlenmiştir. İç bölücü 

Şekil 6. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası Temel Sondajı, 2015 
(Abdullah Gül Üniversitesi Arşivi).

Şekil 7. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası 
Büyük Ambar Binası: Kesme taş beden 
duvarlarında yatay derzlere yerleştirilen 
çelik donatı çubukları görülmektedir 
(Abdullah Gül Üniversitesi Arşivi).
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duvarların yer aldığı akslarda yer alan 
donatısız beton duvarların esnek bir 
altyapı oluşturmak amacıyla yerleş-
tirildiği düşünülmektedir. Pabuç 
ve kirişlerin arası ve üzeri toprakla 
doldurulmuş, özgün döşeme blokaj 
üzerine orta aksa doğru yükselen bir 
eğimle dökülen 15cm kalınlığında şap 
biçiminde tesis edilmiştir (Şekil 6). 
Üst örtüyü oluşturan betonarme plak 
ise 8cm kalınlığında ve %7 eğimli 
olup, kolon akslarına yerleştirilen 
20x35cm kesitli ana kirişler ve aks 
ortasında yer alan daha küçük boyut-
lu tali kirişlerle taşınmaktadır. Döşe-
me üzerindeki özgün çatı örtüsünün 
metal levhalardan oluştuğu bilinmek-
le birlikte, günümüze ulaşmamıştır. 
İç bölücü duvarlar, 65x200x100mm 
boyutlarında harman tuğlasıyla örül-

müştür. Yapının sökülmesi sırasında 
en az dört farklı marka ve özellikte 
tuğlaya rastlanmıştır. Bunların ara-
sında en yüksek nitelikli olan türün 
bir yüzünde “D. K. Büyükdere” yazısı 
diğer yüzünde ise bir arı markası yer 
almaktadır. Daha kaba biçimli ancak 
eş boyuttaki diğer tuğlalar ise “R”, “A” 
ve “H” / “ψ” markalarıyla işaretlen-
miştir. [1] Dış beden duvarları ise dış 
yüzü kesme ince yonu iç yüzü kaba 
yonu Kayseri tüfü [2] ile örülmüş, iç 
yüzler çimento katkılı kireç harcı ile 
sıvanmıştır. 20cm kalınlığındaki du-
varların yatay sıraları 24cm ve 30cm 
yüksekliğinde düzenlenmiş, dar sıralar 
kapı lentoları ve pencere denizlikleri-
ne denk getirilmiştir. Tüm duvarlarda 
eşit oranda çimento ve kireç bağlayıcı 
ile ince (Ø<1mm) kum agregadan olu-

Şekil 8. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası: Demir doğramalı 
pencere detayı (Abdullah Gül Üniversitesi Arşivi).
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şan zayıf bir harç kullanıldığı izlen-
mektedir. [3] Harca ek olarak taşları 
bir arada tutmak, ince ve yüksek narin 
duvarların esnekliğini sağlamak ve 
yanal yüklere dayanıklı hale getirmek 
üzere çelik donatı çubuklarından olu-
şan ikincil bir sistem oluşturulmuş-
tur. Taş duvarlarda her yatay derze ve 
tuğla duvarlarda iki yatay derzde bir 
yerleştirilen Ø 6mm çapındaki çelik 
çubuklar, betonarme kolonların yüz-
lerine yerleştirilen Ø 9mm çapındaki 
daha kalın düşey donatı çubuklarına 
bağlanmıştır (Şekil 7).

Doğal ışık almak için doğu ve batı 
dış beden duvarların üst kısmına sabit 
demir bant pencereler yerleştirilmiş-
tir. Toplam 140cm yüksekliğindeki 
pencereler doğu ve batı cepheleri ile 
yükseltilmiş bölümün doğu ve batı 
cephelerinde süreklidir ve betonarme 
kolon ve kirişlerin dış tarafında yer 
almaktadır. Pencereler düz ve L-bi-
çiminde bükülmüş demir şeritlerden 
imal edilmiştir; dış şeritler 6cm, iç 
şeritler ise 3cm genişliğindedir. Her 

bant pencere modülü düşeyde iki ve 
yatayda beş olmak üzere 65x37cm bo-
yutlarında 10 eşit parçaya bölünmüş-
tür. Su geçirimsizliği sağlamak üzere 
denizlik ve lento seviyelerinde özel 
detaylar yer almaktadır. Bunlardan 
biri pencere çerçevesinin dış cephede 
aşağıdan yukarıya dışa doğru eğimli 
olacak biçimde yerleştirilmesidir (Şekil 
8-9). Bu pencerelerin hemen hemen 
tümü sabit olup, yükseltilmiş bölümün 
batı cephesinde sonradan üç adet dışa 
doğru yatay açılır kanat oluşturulduğu 
izlenmiştir. Kuzey ve güney cephele-
rindeki pencereler ise bant formunda 
olmayıp, 2x5 üniteli birimlerin kapıla-
rın iki tarafına üst kotta simetrik ola-
rak yerleştirilmesiyle elde edilmiştir. 
Bunlara ek olarak doğu cephesinde alt 
kotta kuzeyden güneye doğru 6-7, 7-8 
ve 9-10. akslar arasına yerleştirilmiş 
üç adet bant pencere bulunmaktadır. 
Anlatılan biçim ve boyuta uygun ol-
makla birlikte, bu kez yatay birimlerin 
yan yana yerleştirilmesiyle 2x5 yerine 
1x10 birimlik bir pencere elde edildiği 

Şekil 9. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası: Özgün demir pencere 
doğramaları (Abdullah Gül Üniversitesi Arşivi).
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görülmektedir. Pencereleri boşlukla-
rını üst tarafta betonarme bantlar ve 
yan ve alt kenarlarda kesme taş söveler 
çerçevelemektedir.

Kapılar ise doğu ve batı cepheleri 
boyunca her aks aralığına bir adet 
olmak üzere yerleştirilmiştir. Kapılar 
yine L-biçiminde bükülmüş demir 
şeritlerden imal edilmiş ve sac levha-
larla kanat haline getirilmiştir. Doğu 
cephesindeki kapılar yana doğru 
açılan 220x110cm boyutlarında iki 
kanattan oluşmuştur. Batı cephesinde 

kolonada açılan kapılar ise yukarıdan 
asılmış 230x230cm boyutlarında 
yana doğru kayarak açılan kanat-
lardır; kapı alt ve üstünde raylar ve 
kapının önünde yaklaşık 30cm kadar 
daha aşağıda bulunan kolonad döşe-
mesinden içeri girişi sağlayan rampa-
lar bulunmaktaydı (Şekil 10). Kuzey 
ve güney cephelerinin, yükseltilmiş 
orta bölüme denk gelen orta aksında 
ise 500x220cm boyutlarında, iki 
camlı kanatla örtülen birer kapı boş-
luğu yer almaktadır. Ancak varlıkları, 

Şekil 10. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası: Özgün demir doğramalı 
sac kapı kanatları; solda doğu cephesinde yer alan yana doğru açılan çift kanatlı kapı 
ve sağda batı cephesinde yer alan tek kayar kanatlı kapı görülmektedir (Abdullah Gül 
Üniversitesi Arşivi).

Şekil 11. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası: Solda özgün yangın 
söndürme sistemine ait ana vana ve pompalar, sağda yangın zilleri görülmektedir 
(Abdullah Gül Üniversitesi Arşivi).
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boyutları ve biçimleri yapı üzerin-
deki izlerden anlaşılabilen kanatlar 
ve bunların dış tarafında yer aldığı 
anlaşılan aynı boyutlarda sac kepenk 
kanatları günümüze ulaşmamıştır.

İnce mimari malzemeleri ve kap-
lamalar genellikle basit niteliktedir. 
Betonarme kolon ve kirişler ile üst 
örtünün iç yüzü brüt olarak bırakılmış 
olup, şap döşeme üzerinde de herhangi 
bir kaplama bulunmamaktaydı. Kesme 
taş duvarların kaba yonu iç yüzleri ile 
bölücü tuğla duvarların yüzleri genel 
olarak sıvalı durumda bulunmuştur. 
Harç gibi yumuşak ve zayıf sıva karı-
şımının da kireç esaslı olduğu düşü-
nülmektedir. Beden duvarlarının dış 
yüzlerinde kullanılan özgün derzleme 
harcının korunmuş örneğine rastlan-
mamış olmakla birlikte, bunun da 

duvar harcıyla benzer nitelikte olması 
muhtemeldir. Hiç bir bezemesi bulun-
mayan yapıda korunmuş diğer mimari 
ögeler ise servis elemanlarıdır. Özgün 
yangın söndürme (sprinkler) sistemi-
ne ait tavana asılı borular, kuzeyden 
güneye doğru 9-10. akslar arasında yer 
alan bunlara ait merkezi vana siste-
mi ve aynı hizada doğu cephesinde 
bulunan üzerlerinde Kiril alfabesiy-
le “sprinkler” ve “Moskva” yazılı iki 
adet kırmızı zil (Şekil 11) ile sigorta 
kutuları, aydınlatma armatürleri, çelik 
borular gibi elektrik aksamı bunlara 
örnek gösterilebilir.

Yapı zaman içinde çeşitli değişik-
liklere uğramıştır. Örneğin dilatasyon 
hizasında bulunanlar dışında iç bölücü 
duvarlar ve mekânların daha sonra 
eklendiği düşünülmektedir. Yapının 

Şekil 12. Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası: Solda batı cephesinin 
güney ucunda farklı malzeme, teknik ve nitelikte örülen duvarlar ile kapı ve pencere 
açıklık ve doğramalarında yapılan değişiklikler görülmektedir. Sağda doğu cephesinin 
güney ucunda kapatılan kapı açıklıkları görülmektedir (Abdullah Gül Üniversitesi Arşivi).
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kuzey ucunda bulunan yemekhane ve 
mutfak hacimleri 1970 yılında bir 
renovasyon geçirmiş, daha sonraki bir 
tarihte ise kolonadın kuzey ucu kapa-
tılmış ve mutfak hacmi genişletilerek 
bir bulaşıkhane oluşturulmuştur. Bu 
değişiklik sırasında batı cephesinin ko-
lonad arkasında kalan kuzey ucunda 
1-2. akslar arası kısmen, 2-4. akslar 
arası ise tamamen sökülmüştür. F 
aksı üzerinde kuzey-güney doğrul-
tusunda yer alan duvar ile mutfak 
içinde ve 4-5. akslar arasında yer 
alan mekânlarda yapılan düzenleme-
ler de bu döneme ait olmalıdır. Yine 
bu düzenlemede kuzey cephesinin 
orta aksında yer alan büyük açıklığın 
özgün doğramalarının kaybolduğu 
ve bu cepheye zemin kat kotunda 
yatay pencereler açıldığı, ayrıca doğu 
cephesinin kuzey ucunda da, 1-2. ve 
3-4. akslar arasında tek kanatlı kapı 
açıklıkları, 4-5. akslar arasında ise 
çift kanatlı bir kapı açıklığı oluşturul-
duğu düşünülmektedir.

1999 yılında tesisin kapatılması-
nı izleyerek doğuda yer alan Fabrika 
içindeki makinelerden bir bölümünün 
Büyük Ambara taşındığı anlaşılmakta-
dır. Bu işlem sırasında iş makineleri-
nin geçişine imkan vermek üzere, doğu 
cephesinde 13-14. akslar arasında 
kalan bölüm yırtılmıştır. Güney uçtaki 
depo ise 2000’lerde Erciyes Üniver-
sitesi’nin yapıyı kullandığı dönemde 
İnşaat Fakültesi Deprem Araştırma 
Merkezi Laboratuvarı olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Kolonad arkasında 
kalan batı cephesinin güney ucunda 
16-19. akslar arasında kalan duvarlar 
ile 17. aks üzerinde yer alan bölücü 
duvarın bu dönemde sökülerek farklı 

malzeme, teknik ve nitelikte yeniden 
örüldüğü anlaşılmaktadır. Bu deponun 
güneydoğu köşesine WC hacimleri inşa 
edilmiş ve bu ıslak hacimleri havalan-
dırmak için güney cephesinde alt kotta 
kare biçimli pencereler açılmıştır. 
Yine güney cephesinin orta aksında 
yer alan büyük kapı açıklığının da bu 
dönemde doğuya doğru genişletildiği 
düşünülmektedir. Kuzey ve batı cephe-
lerinde yer alan özgün doğramalar 
değiştirilmiş, doğu cephesindeki kapı 
açıklıkları kapatılırken batı cephesin-
deki kapı açıklıkları büyütülmüştür 
(Şekil 12). Anılan laboratuvar düzen-
lemesi kapsamında, sarsma tablası gibi 
düzeneklerin eklenmesi amacıyla bu 
bölgede temel ve zemin döşemelerinin 
de değiştirildiği anlaşılmaktadır.

3. BÜYÜK AMBAR BİNASININ 
RESTORASYONU VE YENİDEN 
İŞLEVLENDİRİLMESİ
Abdullah Gül Üniversitesi, Sümer 
Kampüsünü ve sahip olduğu kültürel 
mirasın sürdürülebilirliğini önemli 
bir toplumsal görev olarak benimse-
mektedir. AGÜ, Kayseri ve Türkiye 
modernleşmesi için önemli bir eşik 
olan Sümerbank Bez Fabrikası’nı sade-
ce eğitim ve araştırma amacıyla değil, 
çevresi ile doğrudan iletişim ve etkile-
şim içerisinde olacak sosyo-kültürel bir 
merkeze dönüştürmeyi amaçlamakta-
dır. Bu kapsamda Büyük Ambar Bi-
nası, eğitim ve araştırma kullanımının 
yanı sıra bilimsel ve kültürel çeşitli 
toplantılara ev sahipliği yapacak bir 
buluşma noktası olarak ele alınmıştır.
Restorasyon projesi, yapıyı yeniden 
işlevlendirilen bir kabuk olarak ele 
almaktadır. Bu bakışla Büyük Am-
bar, yeni kurulan ve hızla mekânsal 
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altyapı geliştirme ihtiyacı içinde 
olan bir üniversite için sadece ve çok 
sayıda derslik ve akademik ofis gibi 
birincil ihtiyaçlara cevap verecek bir 
boşluk olarak ele alınmamış, AGÜ’nün 
topluma fayda üretmeyi amaç edinen 
vizyonu içinde farklı işlevler içeren ve 
bu işlevlerin önemli bir parçası olan 
bir yapı olarak değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda, yapı içerisinde korunan ile 
sürekli etkileşim içinde olan başka bir 
yapı grubu tasarlanmıştır. Uygulanan 
tüm restorasyon müdahalelerinin 
temel ilkesi, yapının özgün mimari ve 
yapısal sistemine zarar vermeden, ko-
laylıkla ayrıştırılabilir ve gerektiğinde 

sökülebilir yeni bir mimari ve taşıyıcı 
sistem oluşturmaktır. Özgün projede 
yer aldığı belirlenen tüm yapısal ele-
manlar ile duvarlar korunmuş, olduğu 
gibi korunması teknik olarak mümkün 
olmayanlar ise özgüne yakın malzeme-
ler ve günümüze uyarlanmış teknik-
le yeniden inşa edilmiş, yok olmuş 
kısımlar ise farklı malzeme ve teknikle 
tasarlanarak yeniden inşa edilmiştir.

Çağdaş ekin ana fikri, özgün yapı 
kabuğu ile yeni eklenenler arasında 
çok amaçlı kullanılabilecek ara mekân-
lar üretmeye dayanmaktadır. Bu man-
tıkla, yapı bütününde kuzey-güney 
aksı boyunca uzanan ana bir omurga 

Şekil 13. AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası restorasyon ve yeniden 
işlevlendirme projesi: Tasarım ilkeleri (sol), kat planları (sağ).

Şekil 14. AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası restorasyon ve yeniden 
işlevlendirme projesi: Tasarım ilkelerini anlatan kavramsal kesit



266 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2015

oluşturulmuş, tüm yeni mekânlar bu 
aksa bağlanmıştır. İçi boş olan yapı-
nın, özgün bölücü duvarları korun-
muş, bu aksa paralel uzanan doğu ve 
batı kanatlarında çelik taşıyıcı sistemli 
iki katlı yeni bir mekân düzeni ku-
rulmuştur. İlkesel olarak, kutu içinde 
kutu olarak tanımlanabilecek ekler, 
giriş katında sınıflar ve üst katta bir 
galeri boyunca sıralanan ofisler olarak 
planlanmış ve bunlar mevcut taşıyıcı 
sistemden tamamen bağımsız olarak 
kurgulanmıştır. Yeniden işlevlendiri-
len yapı kabuğu içinde ikinci bir ka-
buk sistemi gibi ele alınan bu mekân-
lar, çelik taşıyıcılı, ahşap döşemeli ve 
şeffaf cepheli olarak inşa edilmiş ve 
kullanım ömrünü tamamladığında 
yapıya herhangi bir zarar vermeden 
sökülerek ortadan kaldırılabilecek ni-
teliktedir. Böylece, sınıflar ile ofisleri 
galeri düzeninde birleştiren ve özgün 
yapıyı bu buluşmanın odağı yapan 
mekânlar üretilmiştir. Bunlar doğu 
ve batı yönlerinde yerleştirilen iki 
geniş basamaklı merdiven ile birbiri-
ne bağlanmaktadır. Her iki merdiven, 
sadece düşey sirkülasyon elemanı 
olmak yerine, yapı içerisinde farklı 
etkinliklere ve buluşmalara olanak 

verecek biçimde ve genişlikte tasar-
lanmıştır. Yapı içerisinde oluşturulan 
mekânlar ile çok amaçlı doğu, orta ve 
batı koridorları arasındaki özgün gör-
sel etkileşimi korumak amacıyla şeffaf 
duvarlarla birbirinden ayrılmıştır. Bu 
sayede, mekân içerisinde oluşturulan 
mekânlara doğal ışığın girmesi sağ-
lanmıştır. Sadece, derslik ve ofisleri 
birbirinden ayıran ara bölücüler dolu 
olarak üretilmiştir. Görsel geçirgen-
likleri ile derslik ve ofisler, yapıda 
korunan tüm elemanlar ve strüktürel 
öğelerle, deneysel bir mekânsal bütün-
lük sağlamaktadır (Şekil 13-15).

Yapının betonarme iskelet sistemi, 
statik açıdan değerlendirilmiş, günü-
müz için narin özgün taşıyıcı eleman-
larının değiştirilmeden korunmasına 
özen gösterilmiştir. Hiç bir yapısal 
taşıyıcı elemanın mantolanmasına ve 
boyut değişikliğine uğramasına gerek 
duyulmamış, sadece doğu ve batı 
cephelerinde yer alan kolonların yatay 
pencereler arasında kalan kısımları, 
kısa kolon riskine karşılık fiber dona-
tılı plastik (FRP) tekstil ile sarılarak 
güçlendirilmiş ve batı cephesindeki 
kolonadda bulunan ve mafsallaşmış 
altı kolon çelik sac levha ile sarılarak 

Şekil 15. AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası restorasyon ve yeniden 
işlevlendirme projesi: Sınıfları çevreleyen şeffaf duvarlar ile ortak iç mekânların ilişkisi.
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güçlendirilmiştir. Eğimli döşeme pla-
ğının, nemden ağır hasar gördüğü tek 
bir grid alanında yenilenmesi gerekli 
olmuştur. Plak dış yüzeyine kadar çatı 
üzerindeki tüm kaplamalar sökül-
müş ve ahşap kadronlu yüzey üzerine 
kenetli sistemle çinko kaplanmıştır. 
Saçak kısımları da çinko dönüşler ile 
sonlandırılmıştır. Kaplama altında 
kalan özgün döşeme hizasını cephede 
izleyebilmek için saçak kaplamala-
rında iki kademeli bir bitiş düzeni 
tercih edilmiştir (Şekil 17). Mevcut 
betonarme taşıyıcı sistem ve döşeme 
plağının iç yüzeyi, zaman içerisinde 
oluşan nem ve tuz lekelerinden kuru 
fırçalama yöntemiyle temizlenmiş, 

yüzeylere özgün renge uygun çimento 
esaslı bir yüzey koruyucu sürülmüştür. 
Bu malzeme kuru yöntemle temizlene-
meyen lekeleri örterek taşıyıcı sistemin 
homojen bir bütün olarak algılanma-
sını sağlayacak ancak özgün yüzeyler-
deki kalıp izlerinin izlenmesine olanak 
verecek niteliktedir.

Statik projesi uyarınca, özellikle 
yeni mekânlara ait taşıyıcı sistemin 
yerleştirildiği aks aralıklarında, dö-
şemeler kaldırılarak münferit temel 
pabuçlarından oluşan sistem müte-
madi temele dönüştürülmüştür. Bu 
süreçte yapının Erciyes Üniversitesi’ne 
tahsis edildiği dönemde hasar gören ve 
özgün niteliğini yitiren güney ucunda, 

Şekil 16. AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası restorasyon uygulaması: Amfi 
sınıflar (sol) ve ana merdiven (sağ).

Şekil 17. AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası restorasyon uygulaması: Solda 
mütemadi temel oluşturulan alanlar, ortada dış duvar iç yüzlerinde cam lifi donatılı 
plastik (GRP) tekstil uygulaması ve sağda sacla sarılarak güçlendirilen mafsallaşmış 
bir kolon görülmektedir.
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derinliği özgün döşeme kotunun 40cm 
altına inen amfi sınıflar tesis edil-
miştir (Şekil 16). Yanal yüklere karşı 
dayanıklılığını artırmak üzere mevcut 
duvarların bazı bölümleri betonarme 
perde duvara dönüştürülmüş, mekân 
ortasında kalan perdeler ise yarım aks 
genişliğinde oluşturulmuştur. Yine ya-
pının narin beden duvarlarının yatay 
yüklere dayanımını artırmak amacıyla 
özgün sisteme zarar vermeden, duvar 

iç yüzlerinden cam lifi donatılı plastik 
(GRP) tekstil ile sarılarak güçlendi-
rilmiştir (Şekil 17). Beden duvarı dış 
yüzleri hassas mekanik yöntemlerle 
temizlenmiş, derzleri yenilenmiştir. İç 
duvarlar ise sıva raspası ile temizlen-
miş, özgününe uygun olarak yeniden 
sıvanmış ve boyanmıştır. Ortak alan-
larda kalan iç duvarların raspa son-
rası ortaya çıkarılan tuğla yüzeyleri, 
dönemin yapı malzeme ve teknolojisini 

Şekil 18. 
AGÜ Sümer 
Kampüsü 
Büyük 
Ambar Binası 
restorasyon 
uygulaması: 
Konferans 
salonu ve 
çevresindeki 
sergi ve fuaye 
alanlarının 
genel 
görünüşü.

Şekil 19. 
AGÜ Sümer 
Kampüsü 
Büyük 
Ambar Binası 
restorasyon 
uygulaması: 
Yemekhane ve 
mutfak.
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sergilemek için temizlenip derzlenerek 
sıvanmadan bırakılmıştır.

Konferans salonu da kutu içeri-
sinde kutu tasarım ilkesiyle, özgün 
taşıyıcı sistemden bağımsız bir kutu 
olarak eklenmiştir. Amfi sınıflardaki 
gibi özgün zemin kotu altına inmek 
yerine, salon sıra düzeni hacim içeri-
sinde yükseltilerek oluşturulmuştur. 
Salon içerisinde bırakılan özgün 
kolonlar, oturma kısmı ile koridor 
kısmını ayırmaktadır. Dikdörtgenler 
prizması biçimde tasarlanan konfe-
rans salonu kütlesinin çevresindeki 
mekânlar, yapının özgün malzeme ve 
yapım sisteminin okunabildiği, fuaye 
ve sergi gibi kullanımlara imkan 
verecek ve yapının ana omurgası 
üzerine oturan çok amaçlı bir boşluk 

olarak bırakılmıştır (Şekil 18).
Mekânın hafızası dikkate alınarak 

yemekhane bölümünün aynı işlev-
le kullanılmasına karar verilmiştir. 
Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlar, 
teknik ve mekânsal donatılara bağlı 
olarak, yemekhane bölümü yeniden 
planlanmıştır. Kutu içerisinde kutu 
ana ilkesini sürdürerek, yemek salo-
nunun doğu kısmına, mevcut yapıdan 
bağımsız hafif strüktürlü mutfak 
hazırlık ve pişirme alanı eklenmiştir 
(Şekil 19). 1970 dönemi revizyonuna 
ait bölücü duvar, giyotin pencereli 
servis açıklıkları ve mutfak-yemekhane 
geçişi korunmuştur. Bu düzenlemeden 
günümüze ulaşan davlumbaz gibi dö-
neme ait elemanların, mekânın kafeye 
dönüşümü sonrası kendi konumların-

Şekil 20. AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası restorasyon uygulaması: Yapının 
batı cephesinde restorasyon öncesi sökülen ve/veya özgün malzeme, teknik ve nitelikte 
tamamlanan bölümler, yapının yeni işlevi göz önüne alınarak demir taşıyıcılı şeffaf bir 
düzenle yenilenmiştir.
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da yeniden sergilenmesi planlanmıştır. 
Yemekhane ile depolama hacimleri 
arasında kalan, daha önce mutfak 
kısmına ait servis mekânları olduğu 
tespit edilen kısım yeniden düzenlen-
miştir. Bu aksın doğu kanadına depo-
lar ve ıslak hacimler, batı kanadına ise 
elektrik ve mekanik teknik hacimleri 
yerleştirilmiştir. Yemek salonunda 
oluşacak koku ve gürültüyü yapı bütü-
nüne taşımamak ve orta aksta yer alan 
fenerin görsel bağlantısını kesmemek 
için şeffaf bir iç cephe üretilmiştir.

Cephe bütününün, özgün malzeme 
ve ilk yapıldığı döneme ait düzeni ile 
korunmasına özen gösterilmiştir. Dış 
çeperde kısmen korunmuş bölümler 
özgüne uygun malzeme ve teknikle 
bütünlenmiştir. Dış duvarlarda sonra-
dan açılmış veya özgün kullanım ya da 
sonrasında tarihlendirilen nitelikli dö-
nemlere ait olmayan açıklıklar, özgüne 
uygun malzeme ve teknikle örülerek 
kapatılmıştır. Kompleksin işletmeye 
kapatılması sonrası yapının doğu ve 
batı cephelerinde çeşitli sebeplerle 
sökülen ve/veya yeniden farklı mal-

zeme, teknik ve nitelikte inşa edilen 
taş beden duvarları, büyük miktarda 
özgüne benzer Kayseri tüfü elde etme-
nin güçlüğü ile yapının yeni işlevinin 
gerekleri göz önüne alınarak, açıklık 
düzenine uygun demir taşıyıcılı ve 
doğramalı şeffaf cephelerle yenilenmiş-
tir. Bu sayede, ortak hacimlere doğal 
ışık sağlanmıştır (Şekil 20).

Açıklıklar ve bunlara ait pencere 
ve kapıların onarılarak özgün halinde 
korunmasına özen gösterilmiştir. Kay-
bolan pencere ve kapı kasa ve kanatları 
özgün örneklere uygun olarak yeniden 
üretilerek tamamlanmıştır. Yatay bant 
pencerelerin özgün demir doğramaları 
yerinde bakım ve onarımları yapılarak 
korunmuştur. Bunların üstündeki 
betonarme söveler, bozulan kısımları 
yeniden yapılarak bütünlenmiştir. Ka-
sanın özgün yapısını bozmamak ve ya-
pının ısı konforunu artırmak amacıyla, 
dış duvarların iç yüzü hizasına sabit 
ikinci bir doğrama düzeni eklenmiştir. 
Daha az algılanmasını sağlamak için 
bu yeni sistem, özgün her 2x5 parçalı 
birimi kayıtsız geçecek şekilde bütün-

Şekil 21. AGÜ Sümer Kampüsü Büyük Ambar Binası restorasyon uygulaması: Yapının 
güneybatı köşeden görünüşü.
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cül ince kesitli alüminyum çerçeveli 
bir düzende tasarlanmıştır. Doğu ve 
batı cephelerinde bulunan tüm özgün 
sac kapı kanatları korunmuş, deği-
şikliğe uğrayan kısımlarda kaybolan 
kapı kanatları ise aslına uygun olarak 
yeniden üretilmiştir. Pencerelerde 
olduğu gibi dış duvar iç yüzeyi hiza-
sına ince alüminyum doğramalı şeffaf 
kapı kanatları eklenerek iç mekânın 
kullanım konforu artırılmıştır. Kuzey 
ve güney cephelerinde kaybolmuş olan 
özgün kapı doğramaları ise yapının 
üzerindeki izler ile mevcut özgün doğ-
ramalarla karşılaştırılmalı çalışmayla 
bütünlenmiştir. Bunlar özgüne uygun 
boyut ve biçimde ancak yeni malze-
me ve teknikle yeniden üretilmiştir. 
Sürekli olarak kullanılması planlanan 
kapılara, ısı kayıplarını engellemek ve 
güvenli giriş-çıkış sağlamak amacıyla 
rüzgarlıklar ilave edilmiş, bunlar cep-
he düzenini etkilememek için iç mekâ-
na yerleştirilmiştir. Güney rüzgarlığı, 
girişin anıtsal etkisinden dolayı şeffaf 
olarak tasarlanmış, doğu-batı cephe-
lerindeki rüzgarlıklar ise, üste ve tek 
yöne katlanmış metal bir plak olarak 
biçimlendirilmiştir. Yapı çevresini 
saran tretuvarlar, özgün doku örnek 
alınarak baskı beton uygulamasıyla 
yeniden üretilmiştir. Günümüzdeki 
çevre düzenleme kotlarının altında 
kalan özgün kolonad döşemesi kotunu 
görünür kılmak amacıyla, bu döşe-
menin günümüze ulaşmış bir parçası 
kolonadın güney ucunda şeffaf döşeme 
altında korunmuştur.

Zemin katta ana kullanım mekân-
ları epoksi, sınıflar ve atölyeler lino-
leum, ıslak hacimler  vitrifiye seramik, 
konferans salonu halı ve ıslak hacimler 

hariç üst katın tamamı doğal ahşap ile 
kaplanmıştır. Yeni üretilen mekânla-
ra ait orta aksa ve koridorlara bakan 
kısımlar, çift cidarlı çerçevesiz cam ola-
rak planlanmıştır. Tüm kapılar, doğal 
ahşap meşe kaplamadır. Depolar gibi 
bazı mekânların duvarlarında, üst kat 
döşemesi ve iç kapılara uyum sağlaması 
için, ahşap kaplamalar kullanılmıştır. 
Benzer kaygılar ile sınıfları birbirinden 
ayıran duvarlarda ahşap akustik panel-
ler tercih edilmiştir. Üst katta ofislerin 
arasındaki bölme duvar yüzeylerinde, 
üç boyutlu dokuya sahip ham MDF 
levhalar kullanılmıştır. Islak hacimle-
rin bulunduğu kısımlar ile konferans 
salonunun dış yüzeyi, korunan tuğla 
duvarlarla ilişkisi göz önünde bulun-
durularak, paslandırılıp sabitlenmiş 
2x2cm boşluklu perfore sac korten ile 
kaplanmıştır. Yemekhane bölümünde 
eklenen mutfak kütlesinin yemek salo-
nuna bakan yüzeyi, gri-antrasit arası 
üç farklı renkte birbirine girişim yapan 
parçalı çinko ile kaplanarak, dokulu bir 
yüzey elde edilmiştir.

Yapıldığı dönemin teknolojisi için 
dikkat çekici nitelikte olan yangın 
söndürme (sprinkler) sistemine ait 
boru, pompa, vana ve zil gibi eleman-
lar temizlenerek kendi konumlarında 
ve özgün renginde bırakılmıştır. Ana 
vana ve pompalarla aynı mekânda yer 
alan ve yapı içinde başka bir benzeri-
ne rastlanmayan ısıtma sistemine ait 
sac diskli radyatör de temizlenmiş ve 
sergilemek üzere özgün konumunda 
bırakılmıştır. Dış cephede bulunan 
yangın zilleri de temizlenmiş, kon-
servasyonu yapıldıktan sonra özgün 
yerine takılmıştır. Benzer biçimde, 
yapının özgün elektrik tesisatına ait 
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dış ve iç cephelerde yer alan çeşitli 
elemanlar da, temizlenerek konservas-
yonu yapıldıktan sonra özgün konum-
larında korunmuşlardır. Yapının iç 
ve dış mekânlarında yer alan uyarı ve 
yönlendirme levhalarının korunması 
ve sergilenmesine karar verilmiştir. 
Hazırlanan envanterde özgün konum-
ları belirlenen levhalar inşaat sırasında 
hasar görmemeleri amacıyla geçici 
olarak oluşturulan envanter deposuna 
kaldırılmıştır. Bunlar konservasyonla-
rı yapıldıktan sonra özgün konumla-
rında sergilenecektir.

Yapıda kullanılan renklerin 
seçiminde yapının üzerinde izlenen 
özgün renklerden hareket edilmiştir. 
İç mekânlarda sıvanan yüzeyler, özgün 
renklerine uygun biçimde boyanmıştır. 
Yapının ve yerleşke içerisinde bulunan 
diğer yapıların kapı ve pencere kasala-
rının renkleri incelenmiş ve tüm çer-
çeveler özgün gri renkte üretilmiştir. 
Yeni imal edilen çelik taşıyıcı sistem, 
korkuluklar, havalandırma sistemi ve 

zemin kat döşemesi, yapının dönemine 
ait en dikkat çekici kısımlarından biri 
olan yangın söndürme sisteminin öz-
gün rengi koyu mavi-gri ile boyanmış-
tır. Kabloları taşıyan tavalar ise, yapı 
içerisindeki görsel dengeyi sağlamak 
için turuncu renkte seçilmiştir.

Büyük Ambar Binası özgünü 
koruma ve yenilenen işlevin önemli 
bir parçası olarak yapıyı yeni kulla-
nıma dahil etme arayışlarıyla proje-
lendirilmiştir. Mevcut yapı sadece 
özgünlükleriyle kendini sergileyen 
ve yeni işlev için eklenen mekânlara 
bir kabuk olmak yerine, kullanıcı ile 
sürekli görsel ve fiziksel etkileşim 
içinde olan deneyimsel bir boşluğa 
dönüştürülmüştür. Kullanıcılarının, 
dönemin yapım teknolojisi ve mima-
ri yaklaşımlarını yansıtan bir kabuk 
ve içerisinde üretilen çağdaş ekin 
biçimi, malzemeleri ve teknolojisi 
arasındaki mekânsal deneyimleriyle 
an’ı ve miras kalanı sorgulamaları 
amaçlanmıştır.

[1] Bu tuğlalar kalınlıkları dışında Raymond (1908) tarafından “tuğla, parlak Marsilya, 
çökük yüzlü” biçiminde tanımlanan tipe uygundur. Ancak 20. yüzyılın ilk çeyreğine 
ait kaynaklarda İstanbul Sarıyer Büyükdere’de olabileceği düşünülen bu fabrika ya 
da üreticinin D. K. baş harfleriyle ifade edilen adına rastlanmamıştır (Raymond, 1908; 
Cervati, 1909-1928; Ticârî ve İktisâdî İzmir Rehberi, 1926).

[2] Yapı taşı türü andezitik tüf (tufa) olarak tanımlanmıştır. Kayseri çevresinde kullanılan 
taşlar genellikle ocakların isimleriyle anılmaktadır. Ancak 20. yüzyılın ilk yarısında kullanılan 
ocakların halen işler olmaması, ocak ya da ocakların bulunmasını olanaksız kılmıştır. Kayseri 
çevresinde bol miktarda rastlanan bu taş, kızıl, gri ya da kahve renkli olup içinde iriden 
mikroskobik boyuta kadar farklı çaplarda volkanik cüruf barındırmaktadır. Kimyasal olarak 
tüfler silis (%~70) ve alümin (%~15) ile farklı miktarlarda kuvars, plajiyoklas ve feldspat 
minerallerinden oluşur (Anon., 2014). Diğer yapı taşlarına göre gözeneklilik oranı yüksek 

NOTLAR
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(%~20-35) ve özgül ağırlıkları (~1.50) ile ısıl geçirgenlikleri düşüktür. Su emme kapasiteleri 
(%~9-16) ve kuruma hızları yüksektir. Ocaktan suya doymuş ve yumuşak halde çıkan 
yapı taşları, kurudukça hafifler ve sertleşir. Basma dayanımları (~30-35 N/mm2) diğer yapı 
taşlarına göre daha düşük olmakla birlikte, eğilme (~7 n/mm2) ve kesme (~-10 N/mm2) 
dayanımları diğer yapı taşlarıyla eşdeğer düzeyde ve kireç taşı ve travertenlere göre daha 
yüksektir (Çorapçıoğlu vd., 2008a ve 2008b; Erguvanlı ve Malik, 1962).

[3] İçinde çimento bulunmasına rağmen harcın hava kireci harcı gibi elle kırılabilecek 
düzeyde zayıf olması ve hidrolik nitelik göstermemesi, çimentonun tepkimeye girmediği 
biçiminde yorumlanabilir. Bunun nedeni söndürülmemiş hava kireci kullanılması ve 
harç karışımındaki tüm suyu kirecin çekmesi sonucu, çimento taneciklerine kimyasal 
tepkimeye girecek su kalmaması olabilir. Harç matrisinin açık rengi, içinde tuğla ya da 
kiremit tozu gibi hidrolik nitelik kazandıracak yapay bir puzolanik katkı bulunmadığına 
işaret etmektedir. Daha açık renkli yerel tüf ve volkanik topraklar da puzolanik etkinlik 
gösterebilmekle birlikte (Çorapçıoğlu vd., 2008b), deneysel çalışmalar bu niteliklerinin 
düşük düzeyde olduğunu ve istenen mekanik dayanım değerlerinin sağlanabilmesi için 
büyük miktarlarda kullanılmalarının gerektiğini göstermiştir (Kozlu, 2010). Bu tür bir 
katkının hava kireci ile birlikte kullanılmış olması da harcın zayıflığını açıklayabilir.
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