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ÖNSÖZ

Kitap, İstanbul Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde, 6-7 Aralık 2016 
tarihlerinde düzenlediğimiz Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri-VIII  
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. 

VIII. Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri gelenekselleştiği üzere iki 
gün, dört oturum şeklinde düzenlemiştir. Toplamda 21 bildiri sunulan seminere 
900’ü aşkın dinleyici katılmıştır.
 
Seminer  süresince, Taş Eğitim Atölyesi 8. 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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MISIR ÇARŞISI KORUMA UYGULAMASI (2013 – 2016) 

Mısır Çarşısı 17. yüzyılda, 1663-1664 yıllarında Hatice Turhan 
Valide Sultan tarafından Yeni Cami Külliyesi’nin arasta yapısı olarak inşa 
ettirilmiştir. Mısır Çarşısı, günümüze özgün mimarisi ve işlevini koruyarak 
gelebilmiştir. Restorasyon süreci devam ederken yapının strüktürel hasarları 
tespit edilmiş ve onarım yöntemleri belirlenmiştir. 
Bu çalışmada, Mısır Çarşısı’nda 2013-2016 yılları arasında yapılan koruma-
güçlendirme uygulamaları anlatılmaktadır.

CONSERVATION IMPLEMENTATIONS ON THE MISIR ÇARŞISI   
BETWEEN 2013 - 2016:

Mısır Çarşısı was built by Hatice Turhan Valide Sultan; as a 
Ottoman Bazaar of the Yeni Cami (Valide Mosque) Social Complex in 17th 
century. The building reflects Ottoman traditional construction and still 
preserves its authentic architectural character. During the restoration works; 
structurel damages of the building were determined, the methods of repairing 
and strengthening were defined. 
This study includes, repair works for the Mısır Çarşısı between 2013 - 2016.

      ÖZET 

Oğuz Ceylan, Hatice Çiğdem Saruhan, Aynur Yüce*

* Prof. Dr. Oğuz CEYLAN, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı, e-posta: oceylan55@
gmail.com; Hatice Çiğdem SARUHAN, Rest. Uzm. Y. Mimar, e-posta: karamanoglucigdem@gmail.com; 
Aynur YÜCE, Mimar, e-posta: yuce-aynur@hotmail.com.

Keywords: Mısır Çarşısı (Spice Bazaar), 17th century, Conservation - Strength of Structural 
System, Restitution and Restoration project. 

Anahtar Sözcükler: Mısır Çarşısı, On yedinci yüzyıl, Koruma - Güçlendirme, Restitüsyon, 
Restorasyon 

   1. GİRİŞ
Fatih İlçesi, Eminönü semtinde 
bulunan Yeni Cami Külliyesi’nin bir 
bölümünü oluşturan Mısır Çarşısı, 
külliyenin bir akarı olarak inşa edil-
miştir (Şekil 1). Mısır Çarşısı’na bu 
adın verilmesinin nedeni, Mısır’dan 
gelen mal ve ürünlerin, özellikle de 
baharatın satıldığı yer olmasındandır. 

Mısır Çarşısı’nın rölöveleri Aralık 
2008, restitüsyon projeleri Ağustos 

2009, restorasyon projeleri ise Ocak 
2011 tarihinde, İstanbul IV no.lu 
KTVKBK tarafından onaylanmış-
tır. Koruma uygulaması ise, 2013 
tarihinde başlamış olup halen devam 
etmektedir.

2. TARİHİ GELİŞİM

2.1. Kuruluş
Yeni Camii’nin temeli, 10 Muharrem 
1006 (23 Ağustos 1597) tarihinde 

      ABSTRACT 
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dönemin Hassa Baş Mimarı Davut 
Ağa tarafından atılmıştır. Davut 
Ağa’nın bir yıl sonra ölümü üzerine 
inşaatı Dalgıç Ahmet Çavuş sürdür-
müştür. İnşaat bir süre durmuş, daha 
sonra Hatice Turhan Sultan Yeni 
Cami’yi Hassa Baş Mimarı Mustafa 
Ağa’ya tamamlatmış, ayrıca bir çarşı, 
türbe, dârülkurrâ, iki sebil ve bir 
kasır inşa etmesini talep etmiştir. 
Vakanüvis Silahtar Fındıklılı Meh-
met Ağa, külliyenin yeniden inşaatı-
na H.25 Zilkade 1073 (1 Temmuz 
1663) tarihinde başlandığını, H.20 
Rebiyülâhır 1076 (30 Eylül 1665) 
tarihinde tamamlanarak bir açılış 
töreni düzenlendiğini belirtmektedir. 

2.2. Mimari Tanım - Arasta Kavramı
Mısır Çarşısı “L” formunda, çift akslı 
bir arastadır. Arasta, genellikle tek 
tip malın satıldığı, karşılıklı dükkân 
dizilerinden oluşan, “tek kerede” inşa 
edilmiş bir ticari yapı türüdür.  

Osmanlı döneminde, özellikle kül-
liyelerde inşa edilen arastaları diğer 
çarşı yapılarından ayıran en önemli 
özellik, düzgün bir yapıya sahip ol-
malarının yanı sıra, zaman içerisinde 
dükkân ilaveleri yapılmaması ve ilk 

şekillerinin değişmemesidir; bir başka 
deyişle özgün formlarını korumala-
rıdır. Satış mekânları (dükkânlar) 
ve yaya mekânından (sokak) oluşan 
arastalar, çoğunlukla kârgir olarak 
inşa edilmiştir. Arastalarda yer alan 
dükkânlar, eş ölçü ve yüksekliktedir. 
Dükkân dizilerinin arasında yer alan 
ve tüketicinin dolaşarak alışveriş yap-
tığı sokak mekânının üzeri açık veya 
kapalı olabilir. Arastalarda kapalı 
sokak mekânının üzeri çoğunlukla bir 
tonoz örtü ile örtülmüştür. Bazı aras-
talarda, esnafın belirli gün ve zaman 
aralığında toplanarak dua ettiği ve 
vaaz dinlediği, bir dua kubbesi ile de 
vurgulanan dua meydanları buluna-
bilir. Bazı arastaların kent dokusu 
içerisinde bağımsız, bazılarının ise 
külliyeler ile birlikte çözümlendiği 
görülmektedir. Bağımsız arastalara 
örnek olarak, 1442 yılına tarihlenen 
Bursa’daki Irgandı Köprüsü üzerinde 
yer alan arasta verilebilir (Şekil 2).

  Arasta gelir getiren bir yapı 
olduğundan, çoğunlukla bir külliye 
ile birlikte inşa edilmiş; külliyenin bir 
birimini oluşturarak dini yapıların 
bakımı için gerekli giderleri karşılamış-

Şekil 1. Mısır Çarşısı kuzeydoğu cephesi 
(TURES Mimarlık fotoğraf arşivi)

Şekil 2. Bursa Irgandı Köprüsü 

(Albert Kahn fotoğraf arşivi)
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tır. Arastaların külliye oluşumlarında 
“Arasta Eksenli Külliyeler” ve “Aras-
talı Külliyeler” olmak üzere iki farklı 
konumda yer aldıkları görülür (Şekil 
3). Arasta Eksenli Külliyelerde; arasta 
külliye planlamasının aksını oluştu-
rur ve diğer yapılara dağılım arasta 
sokağından sağlanır. Arastalı Külli-
yeler grubunda ise, arasta külliyenin 
bir birimini oluşturmaktadır. Çalışma 
konusu olan Mısır Çarşısı ise, “Arastalı 
Külliyeler” grubuna girmektedir.

Biri uzun, diğeri kısa iki arastadan 
oluşan Mısır Çarşısı’nda, dükkânların 
önünde birer eyvan dizisi bulunur. 
Eyvanların arkasında ise dükkânlar sı-
ralanmıştır. Yaya aksının üzeri kemerli 
bir tonoz örtü ile örtülüdür. Dükkân 
sıralarından daha yüksek olan bu kı-
sım, üst kotlarda yer alan pencerelerle 
aydınlatılmaktadır. Tahmis Sokağı’na 
bakan dış cephede 18 adet dükkân 
bulunur. Uzun arastada karşılıklı ola-
rak 46, kısa arastada ise karşılıklı 36 

adet eyvan ve dükkân; ayrıca iki aksın 
birleşme noktasında altı adet eyvan ve 
dükkânlar bulunmaktadır (Şekil 4).

İki arastanın birleşme noktasında 
ise bir dua meydanı bulunmaktadır 
(Şekil 5). Çarşının dört esas, iki kü-
çük olmak üzere altı kapısı vardır. İki 
arastanın giriş mekânlarının üzerinde 
kubbe ile örtülü odalar mevcuttur. 

2.3. Mısır Çarşısı’nı Etkileyen Afetler 
/ Yangınlar – Depremler
Mısır Çarşısı’nın tarih boyunca çeşitli 
yangın ve depremlere maruz kaldığı 
ve bu afetlerin çarşıda değişik boyut-
larda hasara yol açtığı bilinmektedir. 
Örneğin, 8 Mart 1688 tarihinde 
Haliç kıyısında Balık Pazarı’ndan 
çıkan yangın, surları aşarak büyü-
müş ve Mısır Çarşısı Tahmis Sokağı 
dükkânları ile Rüstem Paşa Camii 
arasındaki tüm işyerlerini yakmış-
tır. Daha sonra, 3 Ocak 1691 gecesi 
Mısır Çarşısı’nda bir dükkânda çıkan 
yangın, çarşının içine yayılmış ve 

Şekil 3. 
Arasta 
Gruplaması 
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1 Yapının restitüsyon ve restorasyon belgelerinde yer alan yazılı kaynak ve gravürlerde, ”Vav” simgeli bir 
özgün yerinin Balıkpazar iç kapısında olduğu belirtilen bir kitabe yer almaktadır. 
(Fotoğrafta görülen tarihlerin okunması ve değerlendirilmesi Prof. Dr. Fatma Ürekli tarafından yapılmıştır.) 

ertesi gün akşam saatlerine kadar 
devam etmiştir. 1827 yılında Mah-
mutpaşa civarını etkileyen yangından 
Mısır Çarşısı’nın da etkilendiği dü-
şünülebilir; 1940 yılında önemli bir 
yangın daha geçiren çarşı, 1940-1943 
yılları arasında Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından kapsamlı bir onarıma 
tabi tutulmuştur (Şekil 6). Encümen 
arşivinde bulunan 1945 yılına ait iki 
fotoğraftan, dış cephede yer alan bazı 
dükkânların yıkık olduğu tespit edil-
mektedir. Bu iki fotoğraftan, yapının 
strüktür kurgusuna ilişkin veriler 
elde edilmiştir. Mısır Çarşısı günü-
müzdeki görünümüne bu onarımdan 
sonra kavuşmuştur (Şekil 7).

İstanbul’da 1766 ve 1894 yılların-
da meydana gelen iki büyük deprem-
den ve 1827 yılındaki yangından 
Mısır Çarşısı’nın da etkilendiği ve ha-
sar gördüğü, 19 Ağustos 1943 tarihli 

bir fotoğraftan anlaşılmaktadır.1 Bu 
fotoğraftaki kitabede; ikisi deprem, 
biri ise yangın sonrası müdahaleyi 
belirten ve kitabenin yazı kuşağının 
altına eski yazı ile not düşülen ona-
rım tarihleri yer almaktadır.

Kitabe üstünde yer alan tarihler:
 H.1189 / M.1775-1776
 H. 1312 / M.1894-1895 
 H. 1347 / M.1928-1929.

İlk tarih 1766 Depremini takip 
eden 10. yıla aittir. İkinci tarih 1894 
Depremi’ni, üçüncüsü ise, 1928-
1929 yılları yapılan bir onarımı 
göstermektedir (Şekil 8).

3. MISIR ÇARŞISI KORUMA 
UYGULAMASI (2013 – 2014)

3.1. Koruma Metodolojisi
Mısır Çarşısı koruma uygulaması 
(2013 - 2014) öncesinde bir koru-
ma metodolojisi geliştirilerek bazı 

Şekil 4. 
Pervititch 
Haritası 
1940                  

Şekil 5. 
Mısır 
Çarşısı Dua 
Meydanı 
(Encümen 

Arşivi)
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Şekil 6. 
1943 yılı 
onarımı   
(Encümen Arşivi)              

Şekil 7. 
Mısır Çarşısı 
Tahmis Sokağı 
dükkânları 
(Encümen Arşivi)

 Şekil 8. 
Mısır Çarşısı 
(Encümen Arşivi)

ilkeler saptanmış; uygulamanın bu 
ilkeler doğrultusunda yürütülmesi 
hedeflenmiştir. 

3.1.1. Uygulamaya dönük veri 
toplanması ve değerlendirilmesi
Koruma uygulaması öncesinde, veri-
ler iki kaynaktan elde edilmiştir. Bu 
veriler, yapının mevcut durumun-

dan öğrenilen, ayrıca yazılı ve görsel 
dokümanlardan elde edilen veriler-
dir. Bu verilerin değerlendirilerek 
gerekli çizimlerin yapılabilmesi için 
şantiyede çizim ekibi güçlendiril-
miş, çizimlerin etaplar halinde ilgili 
koruma kuruluna gönderilerek onay 
alınması kararlaştırılmıştır. 



15KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

3.1.2. Niteliksiz dönem eklerinin 
yapıya zarar verilmeden alınması
Yapıya geç dönemlerde ilave edilmiş 
niteliksiz eklerin yapıdan uzaklaştırıl-
ması ilke olarak kabul edilmiş, ancak 
eklerin alınmasının yapıda herhangi 
bir hasara neden olması durumun-
da, eklerin olduğu gibi bırakılması 
yönünde görüş belirlenmiştir.

3.1.3. Yapıda mevcut malzemelerin 
analizlerinin yapılması
Uygulama öncesinde yapıda mevcut 
malzemelerin tanımlanmasına ve 
malzemelerdeki bozulmalar sonu-
cunda oluşan hasarların tespitine yö-
nelik analiz çalışmaları yapılmıştır. 
Bu doğrultuda hazırlanan “Eminönü 
Mısır Çarşısı Taşlarında Koruma 
Önerileri” başlıklı bir rapordan; 
yapının dış cephelerinde genellikle 
kesme, yarı yonu veya moloz maktra-
lı kireçtaşı (küfeki taşı), ayrıca yine 
aynı cephelerde, tuğla ve az miktarda 
od taşı kullanıldığı öğrenilmektedir. 
Taş dizileri arasında çimento bağla-
yıcılı, oldukça sert, yer yer duvardan 
ayrılmış kırmızı renkli, tuğla kırığı 
dolgulu, niteliksiz derz onarımları 
tespit edilmiştir. Çarşının iç bölüm-
lerinde bulunan tonoz ve dükkân 
kemerlerinde kesme tüf taşının 
kullanıldığı, bu taşların bir kısmının 
yüzeyinde çarşıda meydana gelen 
yangına bağlı olarak yüzey erozyon-
larının bulunduğu, bu aşınmaların 
daha sonra iki tabaka halinde sıvana-
rak ve boyanarak onarıldığı öğrenil-
mektedir. Raporda ayrıca, yangın 
söndürmede kullanılan suyun taşları 
birbirine bağlayan demir kenetlerde 
korozyona neden olduğu belirtilmek-

tedir. Raporda, bu sorunların gide-
rilmesinde uygulanacak yöntemlere 
ilişkin öneriler de yer almaktadır.

3.1.4. Statik tahkik yapılması
Arastalarda, yaya mekânının üzerini 
örten ve 1940 yılı onarımında çatıya 
eklendiği düşünülen iki eğimli beton 
plağın alınmasının yapı için bir risk 
oluşturup oluşturmadığı konusu bir 
statik rapor ile belirlenmiş, buna göre 
plağın alınmasının risk oluşturma-
yacağı, aksine olumlu olacağı ifade 
edilmiştir. Ayrıca, konunun uzmanla-
rınca iki eğimli beton plağın alınma-
sından sonra tonozda ortaya çıkan 
çatlaklar değerlendirilmiş, modelle-
me yapılarak olası sorunlar ortaya 
konulmuştur. Buna göre çatlakların 
zamanla oluştuğu, bu itibarla sadece 
enjeksiyon harcı ile doldurulmasının 
yeterli olacağı belirlenmiştir.

3.2. Uygulama Aşamaları
 Uygulama öncesinde yapının tüm 

fotoğrafları çekilerek sorunlar tespit 
edilmiştir. 

 Çarşının üzerine geçici koruyucu 
çatı yapılması ve iç yaya mekânların-
da alışveriş eyleminin kesilmemesi 
için çalışma platformu oluşturulması 
kararı alınmıştır (Şekil 9, 10).

 Çarşıda, dükkân kubbeleri 
üzerinde bulunan taş alemlerin hasar 
tespit ve malzeme analizlerinin yapı-
larak projelendirilmesi (Şekil 11, 12).

 Çatı, kubbe ve tonoz yüzeyleri 
üzerindeki kurşun örtünün sökülmesi.

 Arastaların yaya mekânlarının 
üzerinde bulunan iki eğimli çatının 
üzerindeki beton plakanın kesilmesi ve 
altındaki toprak dolgunun alınması; 
tekrar uygulanmak üzere iki eğimli çatı 
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projesi hazırlanması (Şekil 13, 14).
 Dış cephelerde derz çalışması ya-

pılması ve çarşı ikinci kat dış cephele-
rinde bulunan çimento esaslı kapla-
maların sökülmesi (Şekil 15, 16).

 Kirpi saçakların hasarlı kısımla-
rının çürütülmesi ve onarımlarının 
yapılması.

 Çarşı içi koridor tavan ve duvar 
yüzeylerinde kalem işi araştırma raspa-
sı yapılması ve ortaya çıkan süslemele-

rin projelendirilmesi (Şekil 17 - 21).
 Çarşı içi koridor tavan ve duvar 

yüzeylerinde sıva (çimento) raspası 
yapılması ve çimento kalıntılarının 
temizlenmesi.

 Çarşının ikinci katındaki taş 
tuğla almaşık duvar yüzeylerinde ni-
teliğini kaybetmiş yüzeylerin çürütül-
mesi (Şekil 22, 23).

 İki arastanın yaya mekânlarının 
üzerini örten tonozdaki hasarların tes-

Şekil 9. İç mekânda 
çalışma platformu kurulumu                         

Şekil 12. Mısır Çarşısı taş alemlerin projelendirilmesi

Şekil 13. Tonoz üstünden beton 
plakların alınması.         

Şekil 14. Çarşı beşik tonozunun ahşap 
çatı projesinin uygulanması.                                    

Şekil 10. İç mekân 
platformdan görünüş      

Şekil 11. Mevcut taş
 alemler                                                          
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Şekil 15. Çarşı üst kot beden duvarlarında 
çimento esaslı derzlerin alınması                                                  

Şekil 16. Çarşı üst kot beden duvarlarında 
yıkama derz yapılması.                                           

Şekil 17. Raspa araştırmaları sonucu dükkân giriş cephelerinde tespit edilen kalem işleri                                                            
Şekil 18. Çarşı için hazırlanan tezyinat projesi.                                          

Şekil 19. Çarşı 
içinden kalem 
işlerinin görünüşü                                

Şekil 20. Yapılan 
“Çifte Vav” 
uygulamasından 
görünüş                

Şekil 21. Çifte 
Vav (Encümen 

Arşivi 19 Ağustos 

1943)    



18 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

pit edilerek, statik tahkikin yapılması 
ve çatlaklara enjeksiyon malzemesi 
uygulanması (Şekil 24).

 Çarşı ikinci kat duvarlarında 
bulunan hatıl boşluklarının tespiti, 
temizliği ve mevcut olmayan hatılların 
tümlenmesi, hatıl çevresindeki boşluk-
lara enjeksiyon uygulanması (Şekil 25).

 Çarşı ikinci kat kuzeydoğu ve 
güneydoğu cepheleri duvarlarında 
bulunan “od taşı’’ sövelerin hasarlarının 
tespit edilmesi ve onarılması (Şekil 26).

 Yangın sonrası oluşan ısı fark-
ları yüzünden hasar gören iç mekân 
duvar yüzeylerinde, özellikle pence-
re alt yüzeylerinde tespit çalışması 
yapılması.

 Tonoz iç kemerlerinin yüzeyinde 
mevcut çimento esaslı kaplamanın tes-
piti ve sökülmemesi kararı (Şekil 27).

4. MISIR ÇARŞISI 
BALIKPAZARI KAPISI VE 
HASEKİ KAPISI ÜSTÜ ODALARI 
GÜÇLENDİRME PROJESİ;
4.1. Mısır Çarşısı Balıkpazarı Kapısı 
Üstü Odaları Güçlendirme Projesi
“Mısır Çarşısı 2013-2016 Yılları Ko-
ruma ve Restorasyonu Uygulaması”, 
Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlü-
ğünün kontrollüğünde, Bilim Kurulu 
danışmanlığında devam etmektedir.

Mısır Çarşısı’nın her iki ucun-
da bulunan giriş kapıları, mimari 
bakımdan etki kazandırmak amacıyla 
yükseltilmiştir. Bu giriş kapılarının 
üst katları “Ticaret Mahkemesi” ola-
rak kullanılmıştır. Yazılı kaynaklarda 
bu mekânlarda anlaşmazlıkları çözen 
kadıların oturdukları belirtilmiştir.2 

Şekil 22. Çarşı 2. kat 
taş duvarın durumu  

Şekil 23. Çarşı 2. kat 
taşların durumu

Şekil 24. Çarşı beşik 
tonozda görülen 
çatlaklar

Şekil 25. Çarşı beden duvarlarında 
ahşap hatılların değiştirilmesi.                  

Şekil 26. Çarşı Od 
taşı sövelerin yapımı                       

Şekil 27. Çarşı içi tonoz kemer  
taşlarının raspası                                                     

2 G. Özdeş, Türk Çarşıları, İTÜ Doçentlik tezi, 1952. Yeni basım: Tepe Yayınları, Ankara, 1998, s. 3
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Şekil 28. 
Balıkpazarı Kapısı 
(14 Mart 1941)   

Şekil 30. 
Balıkpazarı 
Kapısı mevcut 
kılıçlamalar

Şekil 29. Haseki 
Kapısı (Vakıflar İst. 

1. Bölge Md. Arşivi, 

1968-1970)

Şekil 31. 
Balıkpazarı 
Kapısı kılıç ve 
gergi tespitleri    

Şekil 32. Balıkpazarı Kapısı 
kuzeydoğu cephesi hasar tespiti

Şekil 33. Balıkpazarı Kapısı 
güçlendirme şeması 
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Mısır Çarşısı, geçmişinde çok 
sayıda tabii afet ve yangına maruz 
kalmış ve bunun sonucunda birçok 
onarım geçirmiştir. Özellikle 1894 
Depremi çarşının ağır hasar alma-
sına yol açmış, yapı İstanbul Bele-
diyesi tarafından 1941-1943 yılları 
arasında kapsamlı bir restorasyona 
tabi tutulmuştur. Bu restorasyona 
ait belgeler ve siyah-beyaz fotoğraf-
lar Encümen Arşivinde mevcuttur. 
Balıkpazarı Kapısı üstündeki odalara 
ait fotoğraflarda, geçmiş döneme ait 
onarımlarda uygulanmış olan kılıç 
ve gergi sistemi görülmektedir. Bu 
güçlendirme sistemi günümüze ula-
şabilmiştir.

Restorasyon uygulaması esna-
sında kuzeydoğu cephesinde soldan 
dördüncü ve beşinci pencere söveleri 
arasındaki kısımda bir deformasyon 
tespit edilmiştir. Bu bölümde, duvar 
dışa doğru yatay düzlemde taşma 
yapmaktadır. Bu deformasyon Bilim 
Kurulunun 29.05.2015 tarihli 
toplantısında görüşülmüş ve mevcut 
hasarın yatay ve düşey düzlemde 
ölçülmesi ve projeye işlenmesi kararı 
alınmıştır. Gerekli tespit paftaları 
hazırlanmış ve “Mısır Çarşısı 2013-
2016 Yılları Restorasyonu” işinde, 
statik danışmanı ve ekibinin görü-
şüne sunulmuştur. Statik danış-
manı ve ekibi, yapının “Balıkpazarı 
Kapısı Üstü Odaları” bölümünü 
Mısır Çarşısı’nın Eminönü Kolu ile 
birlikte yapı mühendisliği açısından 
incelemiş; gerçekleştirilen analizler 
sonucunda, yapının kuzeydoğu cep-
hesinin deprem yükleri altında zor-
landığını tespit etmişlerdir. Deprem 
etkilerini azaltmak için daha önceki 

müdahalelerde eklenen gergilerin 
yetersiz kaldığı bölümlerde cepheye 
dik olarak yerleştirilecek ilave gergi-
lerin, çekme gerilmelerini % 18 - % 
40 mertebesinde azaltacağı sonucu-
na ulaşılmıştır. Bilim Kurulunun 
09.10.2015 tarihli toplantısında, 
kuzeydoğu cephesindeki mevcut kılıç 
ve gergi sisteminin rölöve üstüne 
işlenmesi, “Restorasyon Müdahale 
Projesi”nde hasarlı duvarda dikiş 
uygulanacak alanın işlenmesi, yü-
zey kaybı olan taşlarda bütünleme 
önerilmesi ve ilave gergilerin kuzey-
doğu cephesinde, plan ve kesitlerde 
gösterilmesi ve hazırlanan projenin 
Koruma Kuruluna gönderilmesi ka-
rarı alınmıştır. Hazırlanan projeler 
Koruma Kuruluna sunulmuş, proje-
ler onaylandıktan sonra güçlendirme 
uygulamasına başlanmıştır.

4.2. Mısır Çarşısı Haseki Kapısı  
Üstü Odaları Restitüsyon ve   
Restorasyon Projesi
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü kont-
rollüğünde devam eden Mısır Çarşısı 
restorasyon uygulaması esnasında, 
çarşının Haseki Kapısı Üstü Odala-
rı’nın üst örtülerinin betonarme mal-
zemeyle üretildiği tespit edilmiştir. 
Özgün olmayan malzemeler konusu 
Bilim Kurulunda görüşülmüş, Mısır 
Çarşısı’nın bu bölümüne dair restitüs-
yon ve restorasyon projelerinin revize 
edilmesi kararı alınmıştır. 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ar-
şivinde yapılan araştırma ile geçmiş 
yıllara ait hakedişler, yazışmalar ve 
projeler taranarak; 1968-1970 yılla-
rında Haseki Kapısı Üstü Odaların-
da bir onarım gerçekleştiği belirlen-
miştir (Şekil 37).
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Yapıyla ilgili restorasyon karar-
larının alınabilmesi için, söz konu-
su mekânın ve örtü elemanlarının 
taşıyıcı sisteminin incelenmesi 
konusunda statik danışmanının gö-
rüşüne başvurulmuştur. Danışman-
lar, Mısır Çarşısı’nın Haseki Kapısı 
Üstü Odaları ve Sirkeci Kolu’nu 
statik modelleme yöntemiyle incele-
mişler ve yapının bu bölümünde üst 
örtülerin deprem yüklerini karşılaya-
madığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu 

statik rapor, İstanbul IV numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kuruluna sunulmuş; aynı kurulun 
21.04.2016 gün ve 4571 sayılı 
yazısı ile gönderilen statik rapor 
ve araştırma raspalarına ait rölöve 
hakkında; bu rölövenin belge olarak 
kabul edilmesine, muhdes örtülerin 
sökülmesine ve söküm sonrasında 
ortaya çıkan bilgi ve belgelerin Ko-
ruma Kuruluna sunulmasına karar 
verilmiştir.

Şekil 34. Çarşı Balıkpazarı 
Kapısı kuzeydoğu cephesi 
flanş görünüşü    

Şekil 37. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi, Betonarme Uygulama Detayları (1968).

Şekil 35. Kuzeydoğu 
cephesi iç mekân flanş 
durumu 

Şekil 36. Flanşların 
kapı boşluğuna gelen 
görünüşleri.                          
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4.2.1. Mısır Çarşısı Haseki Kapısı 
Üstü Odaları Restitüsyonu:
Yapılan kaynak araştırmaları so-
nucunda3 Mısır Çarşısı’nın tarihsel 
süreç içinde “Dört dönem” geçirdiği 
tespit edilmiştir. Restitüsyon pro-
jesinde; Encümen arşivi, VGM ve 
İstanbul Belediyesi onarımlarına 
dair arşiv fotoğrafları ve yapının ge-
çirdiği deprem ve yangınlardan sonra 
yapılan onarımlar doğrultusunda, 
dört dönem dikkate alınmıştır:

I. Dönem Restitüsyonu: (16. yüz-
yıl sonlarından 1766 İstanbul Depre-

mi’ne kadar olan dönem)
Mısır Çarşısı’nın temeli 1597 ta-

rihinde atılmış, yapı 1663-1664 yılla-
rında tamamlanmıştır. Bu döneme ait 
yeterli belge ve iz olmaması nedeniyle 
restitüsyon önerisi hazırlanamamıştır.

II. Dönem Restitüsyonu: 1766 
İstanbul Depremi’nden, arşiv belgele-
rine göre4 1868-1870 yıllarına kadar 
olan dönem.

Yapının bilinen en eski tarihli 
belgeleri bu dönemi yansıttığından, 
restorasyon kararlarında bu dönemin 
bilgileri bulunmaktadır (Şekil 39, 40). 

Şekil 38. Haseki Kapısı Üstü Odalarının muhdes betonarme örtülerini gösteren çizim.

Şekil 39. Beyazıt Kulesi’nden çekilen 
fotoğraf (Encümen arşivi, H.1280/ M. 1860)                                         

Şekil 40. Beyazıt Kulesi’nden çekilen fotoğrafta çatı 
örtülerinin durumu (Encümen arşivi, H. 1280/M.1860)

3 Encümen arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü.
4 Encümen arşivi, Gündüz Özdeş, Türk Çarşıları (1998) ve Prof. Dr. Oğuz Ceylan arşivi.
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Şekil 41. Gündüz 
Özdeş, Türk 
Çarşıları, 1952, 
s. 48     
          
Şekil 42. 
II. dönem 
restitüsyon plan 
durumu

Şekil 43. Haseki 
Kapısı 1941-1943 
yılları onarımına 
ait fotoğraf                                                                  

Şekil 44. Haseki 
Kapısı 1941-1943 
yılları onarımına 
ait fotoğraf      

Şekil 45. Haseki Kapısı mevcut betonarme kubbe ve tonozlu güneydoğu görünüşü
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III. Dönem Restitüsyonu: 1868-
1870 ve 1941-1943 yılları onarımla-
rına kadar olan dönem (Şekil 43, 44).

 Mısır Çarşısı Haseki Kapısı Üstü 
Odalarının bulunduğu yerdeki ek bina 
(Makulyan Han) bu dönemde inşa 
edilmiştir.  

IV. Dönem Restitüsyonu: İstanbul 
Belediyesinin 1941-1943 yılları ona-
rımları ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlü-
ğü 1968-1970 yılları onarımlarının 
yapıldığı dönem.

4.2.2. Mısır Çarşısı Haseki Kapısı 
Üstü Odaları restorasyonu:
Mısır Çarşısı’nın restorasyon sü-
reci başlamadan önce hazırlanan 
ve İstanbul IV numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 15.08.2011 gün ve 
4748 sayılı kararı ile onaylanan 
restorasyon projesi doğrultusunda, 
yapının ikinci kat örtüleriyle ilgili 
olarak proje revizyonu hazırlanması 
talep edilmiştir.

Daha önce Koruma Kuruluna 
gönderilen rölöve ve statik raporları 
incelenmiş; İstanbul IV no.lu Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu-

nun 21.04.2016 gün ve 4571 sayılı 
kararı ile üst örtülerin sökülmesi ve 
araştırma raspalarının yapılması ka-
rarı verilmiştir. Bu karar sonucunda, 
örtülerin sökülmesi sürecine geçilerek 
ortaya çıkan bütün veriler değerlendi-
rilmiştir (Şekil 46, 47).

Revizyonu yapılan restorasyon 
projesinde, yapının II. restitüsyon 
dönemindeki mimari durumu dikka-
te alınmıştır. Encümen arşivindeki 
1860’lı yıllara ait bir belgede, Mısır 
Çarşısı’nın Haseki Kapısı Üstü Odala-
rının örtüleri görülmektedir. Kuzeyba-
tı cephesinde yan yana sıralı üç tonoz 
(aynalı) ve bu mekânın güneydoğu 
bölümünde üst örtünün sökülmesi 
sonrasında tonoz izleri görülmektedir. 
Bu izler projede değerlendirilmek-
tedir; ayrıca mekânın giriş holünde, 
arşiv kayıtlarından yararlanılarak bir 
duvar örülmesi öngörülmektedir.5 
Mekânın kuzeydoğu cephesinin üst 
seviyelerinde, geç dönemlerde açılan 
pencereler vardır; bu pencereler, nite-
likli dönem eki olarak kabul edilmekte 
ve korunması öngörülmektedir. Mısır 
Çarşısı koruma uygulaması halen 
devam etmektedir.

Şekil 46. 
Haseki Kapısı 
üstü odalarının 
betonarme 
örtülerinin alınması  

Şekil 47. Betonarme 
örtü ve kemerlerin 
alınması                                                                                

5 Gündüz Özdeş’in Türk çarşıları adlı doçentlik tezinde yer alan bir rölövede, Haseki Kapısı Üstü 
Odalarının birinci kat duvarları işlendiği görülmektedir. Bu belgeye göre,  yapının kuzeybatı cephesinde 
yan yana sıralı duran tonozlardan ilkinin oturduğu bir duvarın varlığı belgelenmiştir. (Bkz. Şekil 41, 42).
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ŞEREFİYE (THEODOSİUS) SARNICI RESTORASYON 
UYGULAMALARI ÖRNEKLERİ VE KORUMA SÜRECİ 
ÜZERİNE YORUMLAR

Şerefiye (Theodosius) Sarnıcı, Bizans İmparatoru II. Theodosius 
döneminde, 428-443 yılları arasında yaptırılmıştır; İstanbul’a su sağlayan St. 
Valens sisteminin bir parçasıdır. Sarnıç, II. Theodosius döneminde harap olan 
su sisteminin ihyası için; Büyük Saray’a, Nemf’e adanan “Nymphaeum” anıtına 
ve “Zeuksippos Banyoları”na suyu yönlendirmesi için yapılmıştır.
Sarnıç alanının boyutları yaklaşık 45 x 25 m olup çatısı 9 m yüksekliğindedir; 
32 adet mermer kolon tarafından desteklenmektedir ve 45 adet, 3,30 m 
çapında basık kubbeyle kapatılmıştır. Sarnıcın tabanı 40 x 40 cm boyutunda 
tuğlalar ile döşenmiştir. Sarnıç, İstanbul Tarihi Yarımada’nın kalbinde, 
Binbirdirek Mahallesi’nde, Çemberlitaş’tan Kadırga’ya doğru yer almakta olup 
UNESCO Dünya Kültür Miras Alanlarına komşu bir konumdadır.
Sarnıcın restorasyon projesinin iki objesi bulunmaktadır: Bunlardan birincisi 
sarnıcın kendisidir, diğeri ise sarnıç girişi için Y. Müh. Mimar Cafer Bozkurt 
tarafından tasarlanan çağdaş ek yapıdır. Bu yapı, TMMOB Mimarlar Odası 
tarafından verilen Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında Koruma-Yaşatma 
dalında birincilik ödülü almıştır. Restorasyon projesi İdare olarak İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nce, uygulama işleri 12.08.2014 tarihinden itibaren 
SA-FA Restorasyon San. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülmektedir. 
Restorasyon işlerinin şantiye şefliğini koruma uzmanı Yüksek Mimar Erkan 
Kambek yapmaktadır.
Bu çalışma, sarnıcın restorasyon işleri kapsamında yapılan koruma-
uygulama örneklerini içermekte; yapının statik anlamda güçlendirilmesi 
için gerçekleştirilen uygulamalar ile yapının konservasyon çalışmalarını 
kapsamaktadır.
Restorasyon uygulamaları sırasında, yapının koruma sürecinin nasıl 
yürütüldüğüne ilişkin bir süreç incelemesi yapılacaktır. Günümüzde koruma 
süreçleri içerisinde dile getirilen sorunların, söz konusu sarnıç özelinde 
irdelenerek tartışmaya açılması amaçlanmıştır. Süreçlerin getirdiği zorluklar 
nedeniyle, bir süredir kamu kuruluşları tarafından uygulanagelen “Bilim 
Heyeti” veya “Danışma Kurulu” gibi sistemler açıklanarak, koruma süreçlerinin 
koruma lehine nasıl değiştirilebileceği, bu uygulama kapsamında izah 
edilecektir.

Anahtar Sözcükler: Kârgir yapılar, Koruma, Onarım, Şerefiye (Theodosius) Sarnıcı, 
Kurul, Proje Yönetimi. 
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* Erkan KAMBEK, Koruma Uzm. Y. Mimar, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Restorasyon 
Doktora Programı, e-posta: erkankambek@gmail.com.
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RESTORATION SITE WORKS of ŞEREFIYE (THEODOSIUS) 
CISTERN and PRESERVATION PROCESS

Şerefiye (Theodosius) Cistern was built between 428 and 443 
AD during Byzantine Empire Theodosius, II. period. It is a part of 
the Valens water system which was providing water to Istanbul. In the 
period of Theodosius II the ruined water system was repaired and this 
structure was constructed for directing the water to the monuments of 
“Nymphaeum” which was dedicated to Great Palace and the Nymphs and 
to the “Zeuksippos Baths”. 

The dimensions of the cistern are approximately 45x25 meters and the 
roof is supported by 32 marble columns at 9 meters height. The roof was 
covered with 45 domes of 3.30 m in diameter. The cistern’s base was laid 
with hand made bricks of 0,40x0,40 m in dimensions.

The cistern is located in the heart of the historic peninsula of Istanbul, 
a few steps down from Cemberlitas to Kadırga and in the neighborhood 
of UNESCO World Cultural Heritage Sites. The restoration project 
has two objects. The first one is the cistern itself and the other is the 
contemporary structure designed by Cafer Bozkurt (Dipl. Eng.-Arch.), 
for welcoming the visitors of the cistern. The entrance was awarded in 
the category of Protection and Survival under the National Architecture 
Awards given by the Chamber of Architects.

The restoration project is being carried out by Istanbul Metropolitan 
Municipality. Works on site has been started from 12.08.2014, by SA-
FA Restoration San. Construction. Tic. Ltd. The project on site is led by 
Erkan Kambek, a conservation architect specialized in restoration works.

This study contains examples of conservation practices carried out in the 
restoration works of the cistern. It includes the work done to strengthen the 
structure in a static means and the conservation work done to exhibit it.

Also in this study a review will be done on how the preservation process 
goes on during the restoration application and site works. Today, it is 
aimed to discuss the problems expressed in the restoration field and the 
solutions of these problems in this case in particular. The systems such 
as the “Science Board” or the “Advisory Board” implemented by the public 
institutions due to the difficulties brought by the processes itself will be 
explained in this case and how the conservation processes can be changed 
in favor of conservation.

Keywords: Masonry Structures, Restoration, Conservation, Repair, Şerefiye (Theodosius) 
Cistern, Monuments Board, Project Management.

      ABSTRACT 
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   1. GİRİŞ
Şerefiye (Theodosius) Sarnıcı, Emi-
nönü Belediyesi döneminde bir süre 
ziyarete açılmış olsa da, daha önce 
yaygın olarak tanınmış bir yapı 
değildi ve öncesinde bir tamir ya da 
restorasyon geçirmemişti. Sarnıcın 
kapsamlı restorasyon çalışmalarına, 
2010 yılında sarnıcın üzerinde yer 
alan eski Eminönü Belediyesi hizmet 
binasının yıkılması ile başlamıştır1 
(Şekil 1). Tarihi Arif Paşa Konağı’na 
ek olarak yapılan bu betonarme hiz-
met binası yıkılırken, sarnıçta isten-
meyen hasarların oluşmaması için 
yapının içerisinde çelik gergi sistem-
leri ve sütun çemberlemeleri yapılarak 
bazı önlemler alınmıştır.

Sarnıç, bu tarihten itibaren zi-
yarete kapatılmıştır. Yapının 2011 
yılında başlayan rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projesi çalışmaları, 2013 

yılında ilgili koruma bölge tarafından 
onaylanarak restorasyon planlama sü-
reci tamamlanmıştır. Sarnıcın rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon çizimleri 
hazırlanırken, 2012 yılında ziyaret-
çiler için sarnıca bir giriş bölümü 
yapılması için tasarımı çalışmalarına 
başlanılmış, bu ek yapı kapsamında 
projelendirilen “Kitap Satış, Kafeterya 
ve Çevre Düzenlemesi”, 2014 yılı-
nın Ocak ayında ilgili koruma bölge 
kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu-
nun sonucunda sarnıcın restorasyon 
uygulaması için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlı-
ğı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 
ihale hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Aynı yıl içerisinde sonuçlandırılan 
ihale süreci sonrasında, 12.08.2014 
tarihinde yükleniciye yer teslimi yapı-
larak şantiyede mobilizasyon çalışma-
ları başlamıştır. Yukarıdaki tarihten 

1 http://fatih.p.yapyonet.com/icerik/474/tarihi-serefiye-sarnici-uzerindeki-eski-eminonu-belediye-hizmet-binasi-yikiliyor/ 
(Erişim tarihi: 28.05.2017).

Şekil 1. 
Betonarme 
ek hizmet 
binasının 
yıkılışı
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itibaren devam eden çalışmaların 
2017 yılının ilk yarısında tamam-
lanarak sarnıcın ziyarete açılması 
planlanmıştır.

Bu çalışma kapsamında, inşai 
faaliyetleri devam eden projeyle ilgili 
olarak, öncelikle sarnıcın konumu, 
kısa tarihçesi ve mimari özellikleri 
anlatılarak, yapı tanıtılacak ve şantiye 
kurulumu ile birlikte yapılan ilk işler 
açıklanacaktır. Daha sonra, restoras-
yon imalatlarından örnekler verilerek; 
yapılan çalışmalar duvarlar, sütunlar, 
gergi elemanları ve kubbeler özelinde 
açıklanmaya çalışılacaktır. Koruma 
anlayışında müstesna bir yeri olan 
çağdaş ek kavramı, sarnıç giriş yapısı-
nın temel kazıları ve kazılar sırasında 
çıkan sürprizlerle birlikte değerlendi-
rilecek ve ortaya çıkan bu verilerle bir 
başka boyuta evrilen koruma süreci 
irdelenecektir.

Çalışmaya geçmeden önce, ifade 
edilen hususların daha iyi kavrana-
bilmesi amacıyla kısa bir terminoloji 
açıklaması yapmak faydalı olacaktır. 
Burada açıklanan terminoloji sadece 
bu proje ve yazarın diğer çalışmaları 
kapsamında değerlendirilmelidir. 
Terminoloji açıklamaları, kavramla-
rın birbiri içerisine girdiği koruma 
alanında bir sözlük oluşturmaya ilk 
adım olarak görülebilir:

Proje: Bir işin yapılabilmesi ama-
cıyla verilen karar ile başlayan; plan-
lama, uygulama, tamamlama ve geri 
beslemeleri içeren bütün bir sürecin 
tanımlanmasında kullanılmaktadır.

Koruma: Tarihi çevrelerin ve 
yapıların gelecek kuşaklara aktarılma-
sı amacıyla yapılan her türlü yazılı, 
çizili, görsel, inşai vb. işlerin yapıl-

dığı farklı disiplinlerden uzmanları 
barındıran faaliyet alanı.

Restorasyon: Tarihi çevrelerin ve 
yapıların gelecek kuşaklara aktarıl-
ması amacıyla yapılan her türlü inşai 
faaliyetin genel olarak tanımlanması 
amacıyla kullanılmaktadır.

Konservasyon: Tarihi yapıların 
mimari elemanlarının, örneğin sıva, 
sütun, duvar vb. güçlendirilmesi ya 
da korunması amacıyla yapılan fiziki 
ve kimyasal müdahaleleri tanımlamak 
amacıyla kullanılmaktadır.

Çağdaş Ek: Özellikle yeniden işlev 
verilen ya da yeniden kullanılması 
hedeflenen tarihi yapılara eklenen 
yeni mimari öğelerin tanımlanması 
amacıyla kullanılmaktadır.

Müze: Yapılan restorasyon çalış-
ması sırasında, kazı yapılacaksa bu 
kazıları denetlemekle görevli olan 
ilgili müzeyi tanımlamaktadır.

İdare: Kamu kurumları tarafından 
yaptırılan restorasyon çalışmalarında 
işvereni tanımlamak amacıyla kulla-
nılmaktadır.

2. SARNICIN KONUMU, 
TARİHÇESİ VE MİMARİSİ
Şerefiye Sarnıcı, İstanbul’un eski 
Eminönü /bugünkü Fatih İlçesi’n-
de, Ayasofya’nın önünden gelerek 
batıya doğru devam eden ve antik 
Mese yolunu takip eden ana caddede, 
eski adı Forum Konstantinos olan 
Çemberlitaş meydanının ortasındaki 
Köprülü kütüphanesinin güneyinde, 
şimdi yıkılmış eski Eminönü Belediye 
Binası’nın bodrumunda bulunmak-
tadır. Sarnıç, Peykhane Sokak ile 
Boyacı Ahmet Sokağı’nın kesiştiği 
köşede, Piyer Loti Caddesi üzerinde 
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bulunmaktadır, ancak bu caddenin 
devamlılığı, yapılan çevre düzenleme-
siyle kesintiye uğramıştır (Şekil 2).

Günümüzden yaklaşık 1500 sene 
önce yapılan sarnıç, II. Theodosius 
(408-450) dönemine tarihlendiril-
mektedir. Elde mevcut bir yapım 
kitabesi olmadığından, eserin Doğu 
Roma (Bizans) yapısı olduğu ileri sü-
rülmektedir. Theodosius Sarnıcı, gü-
nümüzde bulunduğu sokağın adıyla, 
Şerefiye Sarnıcı olarak adlandırılmak-
tadır (Forchheimer, 1893) (Şekil 3).

Şerefiye Sarnıcı dikdörtgen bir 
plana oturmaktadır; iç ölçüleri 41,30 

m x 23,75 m’dir. Yapı 32 sütun ve 45 
tonoz ile geçilmiştir. Sarnıcın girişi 
Piyer Loti Caddesi’ndendir ve 19. yüz-
yıldan kalma bir Osmanlı dönem eki 
olan, almaşık örgülü duvardaki 1,63 
metrelik bir kapıdan sağlanmaktadır. 

Yapı zeminden tonoz içine kadar 
ortalama 11 m yüksekliğindedir. 
Beşinci yüzyıl sarnıcının sütunları, 
sütun başlık ve alt kaideleri devşirme 
olmayıp bu sarnıç için tek tip ola-
rak özel imal edilmiştir. Sütunların 
impost üst kısmına kadar zeminden 
yüksekliği 8,30 m’dir (Forchheimer, 
1893) (Şekil 4).

Şekil 2. Şerefiye Sarnıcı’nın konumu

Şekil 3. Şerefiye Sarnıcı Kesiti Şekil 4. Şerefiye Sarnıcı için özel 
üretilen sütun başlığının çizimi
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3. RESTORASYON İŞLERİ 
ÖNCESİ KORUMA TEDBİRLERİ
Sarnıçta yapılacak imalatların korun-
ması ve zemin suyunun drenaj işleri 
tamamlanması amacıyla geçici çatı 
konstrüksiyonu yapılmıştır (Şekil 5).

Sarnıçta yapılacak tonoz ve duvar 
onarımları esnasında yapının özgün 
tuğla zemin kaplamasına ve mermer 
sütunların kaide, gövde, başlık ve 
impost kısımlarına zarar gelmemesi 
için ahşap karkastan koruma 
yapılmıştır. Bu strüktür yapılmadan 
önce, gerek sarnıcın zeminindeki 

özgün tuğla döşemeler gerekse 
mermer sütunlar balonlu naylonlarla 
kaplanmıştır. Bu kaplama işleminden 
sonra ahşap karkaslar oluşturularak 
ekstrüde polistiren köpük levhalarla 
yastıklama sağlanmıştır. Korunması 
gerekli elemanlara gelebilecek darbeleri 
önlemek amacıyla tüm karkas yüzeyi 
su kontrası (plywood) ile kaplanmıştır 
(Şekil 6).

4. RESTORASYON İŞLERİ
Restorasyon işleri kapsamında yapı-
daki bozulmalar ve bunlara yapılan 
müdahaleler dört ana başlık altında 
anlatılacaktır: Duvarlar, sütunlar, 

Şekil 5. 
Geçici çatı 
konstrüksiyonu 
imalatı

Şekil 6. 
Ahşap karkas 
yüzeylerin 
plywood ile 
kaplanması
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gergi elemanları ve kubbeler. 

4.1. Duvarlarda Yapılan  
Bütünleme İşleri
Sarnıç beden duvarları üzerinde, 
zaman içerisinde büyük ihtimalle de-
finecilik nedeniyle açılmış büyük boş-
luklar bulunmaktaydı (Şekil 7). Yer 
yer derinliği 1,5 m’yi bulan bu oyuk-
lar, sarnıcın dış duvarlarında büyük 
statik problemlere yol açmamıştır. 
Sarnıcın rölöve çalışmaları esnasında 
18 Mart Çanakkale Üniversitesinden 
bir ekiple yapılan jeoradar çalışmaları 
neticesinde, sarnıcın dış duvarlarının 
2,5 m ile 3,5 m arasında bir kalın-
lıkta olduğu tespit edilmiş ve sarnıç 
tamamıyla yerin altında olduğundan 
statik açıdan oldukça iyi bir durumda 
olduğu görülmüştür. Definecilerin 
duvar içinde açtığı boşluklar görece 
geniş olmalarına rağmen, sarnıç be-
den duvarlarında yapısal olarak ciddi 
bir zafiyet yaratmamıştır. Yapının 
özgün harç ve tuğla özelliklerine uy-
gun bir örgü tekniği kullanılarak bu 
boşluklarda bütünlemeler yapılmıştır. 
Ayrıca duvarda bulunan oyuklarda, 
özgün tuğla boyutlarında üretil-

miş toprak tuğla kullanılarak yakın 
dönem onarımı belli olacak şekilde 
bütünleme sağlanmıştır. Bunun için, 
onaylı restorasyon çizimlerinde de 
belirtildiği üzere, bütünleme amacıyla 
örülen duvarlar özgün duvar izinden 
yaklaşık 5 cm içeride bitirilmiş (Şekil 
8) ve yapılan tamamlamalarda tuğla 
dizilerinin aynı doğrultuda olmasına 
özen gösterilmiştir. Bununla birlikte, 
bütünlenen kısımlarla özgün tuğla 
duvarların ayrışmaması için L şek-
linde metal kenet elemanları kulla-
nılmıştır. Kullanılan metal kenetler 
için paslanmaz çelik malzeme tercih 
edilmiştir (Şekil 9).

İlgili koruma bölge kurulu tara-
fından onaylanan restorasyon proje-
sindeki müdahale yöntemlerine göre; 
sarnıç duvarlarındaki özgün sıvalar 
olduğu gibi korunacak, sıvanın eksik 
kısımlarında bütünleme yapılmaya-
cak, ancak özgün sıvanın yer aldığı 
kısımların korunması sağlanacaktır. 
Kurul onaylı müdahale paftalarında 
bazı yerlerin çimento esaslı sıva ile 
tamir gördüğü ve bu kısımların ras-
pasının yapılması gerektiği belirtil-
miştir. Bu kısımları tespit etmek ve 

Şekil 7. Beden duvarları üzerinde bulunan 
boşluklar

Şekil 8. Beden duvarları üzerinde bulunan 
boşluklarda yapılan bütünleme çalışmaları
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sarnıç duvarlarındaki özgün sıvaları 
belirleyebilmek için, ilk olarak saf su 
ve yumuşak plastik fırçalar yardımıy-
la bir ön yıkama yapılarak sıvaların 
durumu incelenmiştir. Bu aşamada, 
yapıda herhangi bir çimento esaslı 
tamir sıvasına rastlanmamış, bundan 
dolayı sarnıcın özgün duvarların-
da herhangi bir sıva raspası işlemi 
yapılmamıştır. Özgün sıvalar ortaya 
çıkarılıp kirlerinden arındırıldıktan 
sonra, yapının özgün harç terkibine 
uygun bir hidrolik kireç harcı ile 
sıva kenarları konturlanmış, böylece 
mevcut özgün sıvalardaki dökülme-
lerin önüne geçilmiştir (Şekil 10). 
Keza, özgün sıvalar üzerinde el ve 
ahşap tokmaklarla arkasında boşluk 
olan kısımların tespiti yapılmıştır. 
Bu kısımlarla sarnıç duvarlarındaki 
özgün sıvaların duvarla arasındaki 
boşluklar, enjeksiyon yöntemiyle su 
bazlı epoksi reçine katkılı bir harç 

ile doldurulmuştur (Şekil 11). Bu 
işlemden sonra herhangi bir hareket 
oluşmaması için özgün sıvalar yaylı 
desteklerle desteklenmiştir (Şekil 12).

4.2. Sütunlarda Yapılan 
Konservasyon İşleri
Yukarıda belirtildiği üzere, Şerefiye 
Sarnıcı’nın sanat tarihi açısından 
en önemli öğeleri, bu yapı için eş 
olarak üretilmiş 32 adet sütundur. 
Bu sütunların restorasyon çalışma-
ları başladığında, neredeyse mermer 
oldukları anlaşılamayacak derecede 
kirlendiği tespit edilmiştir. Marmara 
Adası mermerinden yapılmış olan 
sütunlar, öncelikle yumuşak plastik 
fırça ve saf su yardımıyla yıkamadan 
geçirilmiştir. Bu yıkama neticesinde, 
ihtiyaç duyulan noktalarda amonyum 
bikarbonat ile kimyasal temizlik uy-
gulanmış, bazı durumlarda da bisturi 
ucu kullanılarak el ile itinalı mekanik 

Şekil 9. 
Bütünleme 
çalışmasında 
kullanılan “L” 
metal kenetler

Şekil 10. Özgün 
sıva yüzeyi 
bitişlerinin 
konturlanması

Şekil 11. Su bazlı epoksi reçine katkılı harç ile 
enjeksiyon uygulaması

Şekil 12. Özgün sıva 
yüzeylerinin desteklenmesi



34 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

temizlik gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
temizlik neticesinde mermerlerin 
ocaktan yeni çıkmış gibi beyaz ve 
temiz olması hedeflenmemiş, bilakis 
üzerindeki patina korunarak yaşan-
mışlık hissinin devam etmesi sağlan-
mıştır (Şekil 13).

Daha sonra, sütun gövdelerindeki 
çatlaklara enjeksiyon yöntemi kullanı-
larak epoksi katkılı harçla sağlamlaş-
tırma yapılmıştır. Bu işlem sırasında 
herhangi bir sızıntı olmaması için 
çatlaklar cam macunu ile kapatılmış 
ve sağlamlaştırma işlemi tamamlan-
dıktan sonra bu macunlar alınarak 
son bir temizlik yapılmıştır (Şekil 
14). Ayrıca, 2010 yılında sarnıç üze-
rinde bulunan yapı yıkılırken yapılan 
paslanmaz çelik çemberlemeler de 
temizlenerek zaman içerisinde oluşan 
kirden arındırılmıştır.

4.3. Gergi Elemanlarının 
Değiştirilmesi
Yukarıda bahsi geçen paslanmaz çelik 
çemberlemeler ile birlikte, sarnıç 
kubbelerini taşıyan kemerlerin üzengi 
hizalarında çelik elemanlarla gergi 
çubukları kullanılmıştır. Ancak bu 
imalatlar, normal çelik kullanılarak 
yapıldığından aradan çok kısa bir süre 
geçmiş olmasına rağmen yoğun bir 
korozyona maruz kalmıştır. Bu koroz-
yonun en önemli nedeni, sarnıç içe-

risinde sürekli suyun yol açtığı % 90 
oranındaki nem miktarıdır. Korozyo-
na uğramış bu elemanlar, hem statik 
anlamdaki görevlerini yerine getir-
mek konusunda hem de pas lekeleri 
nedeniyle sarnıç sütunlarında yeni 
problemlere yol açmıştır (Şekil 15). 
Bu nedenle kaldırılmaları konusunda 
uzlaşılmıştır, ancak yerlerine konu-
lacak yeni elemanlara ihtiyaç olup ol-
madığı tartışmaya açılmıştır. Sarnıcın 
üzerinde hâlâ yapılar olduğu ve statik 
açıdan gerekli görüldüğünden; 40 
x 40 mm kesitinde paslanmaz çelik 
elemanlarla, her açıklıkta ikişer tane 
olmak üzere gergilerin yenilenmesine 
karar verilmiştir. Ancak özgün du-
rumunda gergi bulunduğuna dair bir 
iz olmadığından, kemerlerde üzengi 
hizasında delikler açılmamıştır, onun 
yerine aynı yerde dörtgen bir çember-
leme yapılarak gergi elemanlarının 
imalatı tamamlanmıştır (Şekil 16).

Son olarak, paslanmaz çelik 
çemberleme elemanları ile mermer 
sütunlar arasında yer alan boşlukların 
erimiş kurşun akıtılarak doldurul-
masıyla, paslanmaz çelik elemanlarla 
yapılan statik güçlendirme işlemleri 
tamamlanmıştır.

4.4. Kubbelerde Yapılan 
Bütünleme İşleri
Sarnıçta restorasyon işleri başlama-

Şekil 13. Doğal 
taş yüzeylerde 
temizlik uygulaması

Şekil 14. Sütun 
gövdelerinde yapılan 
sağlamlaştırma 
çalışması
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dan önce kubbelerde oluşan düzensiz 
yırtıklardan kanallar ve bodrum kat 
döşemeleri görülmekteydi. Muhteme-
len yerin altında bir sarnıç olduğunu 
bilmeden yapılan altyapı çalışmaları 
nedeniyle, kubbelerin bazılarında 
yırtıklar mevcuttu. Sarnıç tonozla-
rında yer alan, genellikle tesisat ve 
su alma amaçlı açılmış bu delik ve 
yırtıklarda, kubbe harç ve tuğla özel-
liklerine uygun olarak bütünlemeler 
yapılmıştır (Şekil 17, 18).

Ancak kubbelerden bir tanesi, 
sarnıç üzerine inşa edilmiş Arif Paşa 
Konağı’nın temel sistemlerinin bir 
parçası olan volta döşeme ile kapa-
tılmıştır. Bu volta döşeme kısımla 
Arif Paşa Konağı’nın bodrum katının 
zemin döşeme kotu arasında yakla-
şık 1,5 metrelik bir kot farkı olması 
ve konağın yığma duvarlarından bir 

tanesinin bu volta döşemenin üzeri-
ne oturması nedeniyle, bu kubbenin 
örgüsü ancak belirli bir kota kadar 
tamamlanabilmiştir. Tıpkı sarnıç gibi 
korunması gerekli kültür varlığı olan 
Arif Paşa Konağı’nın bir parçası olan 
bu noktada, sarnıç ve konağın birlikte 
mevcudiyetlerinin sürdürmesi tercih 

Şekil 15. Korozyona 
uğrayan metal 
elemanların, sütunların 
üzerinde oluşturduğu 
pas lekeleri

Şekil 16. Dörtgen 
çemberleme 
uygulaması

Şekil 17-18. Kubbelerde bütünleme uygulamaları

Şekil 19. Kubbe üzerindeki volta döşeme
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edilmiştir (Şekil 19). Dolayısıyla, bu 
kısımda yapılan kısmi kubbe bütünle-
mesi işlerinden sonra, volta döşemede 
gerekli konservasyon çalışmaları yapı-
larak uygulama bitirilmiştir.

5. PLANLANAN   
ÇAĞDAŞ EKLER
Yukarıda belirtildiği üzere, proje kap-
samında iki farklı yapıdan söz edilmiş-
tir. Bunlardan biri tarihi sarnıç, diğeri 
ise, ziyaretçilerin kullanımı için tasar-
lanan olan yeni giriş yapısıdır. İlkine, 
ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştıracak 
iki eleman yerleştirilmiştir. Bunlar-
dan birincisi, bir iskele gibi sarnıcın 
içerisindeki suyun üzerine yapılmış 
gezi platformudur. Bu platform, tarihi 
sarnıç yapısının mimari elemanlarına 
dokunmadan kauçuk ayaklar üzerine 
oturtulmuştur. Ayrıca, sarnıcın giriş 
kapısından yürüme platformuna engel-
lilerin ulaşımını sağlamak için, bir de 
asansör kulesi yerleştirilmiştir.

İkinci yapı, kelimenin tam an-
lamıyla çağdaş bir ektir. Sarnıcın 
güneyinde giriş, kafeterya ve kitap 
satış birimlerini içeren, gelen ziya-
retçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde çelik konstrüksiyon bir yapı 
tasarlanmıştır. Bu çağdaş ek yapı, 
Mimarlar Odası tarafından verilen 
Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsa-
mında, “Koruma-Yaşatma” dalında 
birincilik ödülü almıştır. Bu yapının 
inşası için İstanbul Arkeoloji Müzesi 
denetiminde temel kazı çalışmaları-
na başlandığında, aşağıda açıklana-
cağı üzere, koruma süreci hiç tahmin 
edilemeyecek bir şekilde değişmiştir.

5.1. Temel Kazılarındaki Sürprizler
Çağdaş ekin inşa edilebilmesi için, 

sarnıcın güneybatı köşesinde L şeklin-
de bir kazı yapılması planlanmıştır. 
Dört çelik kolona oturtulan giriş 
yapısının temelini oluşturmak için 
kazı çalışmaları başladığında, şaşırtıcı 
olan ilk husus, sarnıcın batı duvarı-
nın kalınlığının projede ön görülen 
kalınlıktan oldukça farklı olmasıydı. 
Esasında yukarıda belirtilen jeora-
dar çalışmaları sırasında bu duvarın 
kalınlığının yaklaşık 3,5 m olarak 
tespit edildiği bilindiğinden dolayı, 
bu bir sürprizden ziyade beklenen bir 
durumdu; ancak planlama aşamasın-
da bunun ön görülmemiş olması bir 
sürprizdi (Şekil 20).

Esas sürpriz, güney duvarının 
önünde yapılan kazı esnasında orta-
ya çıkmıştır. Yapılan kazı esnasında 
ortaya çıkan bir deliğin içinde ne 
olduğu araştırılırken, eski Eminönü 
Belediyesi hizmet binasının bodrum 
katıyla karşılaşılmıştır (Şekil 21). 
Bu bina yıkıldığında bodrum katın 
üzeri, içerisindeki metal dolaplar 
durduğu halde, üstü toprak örtülerek 
yeşil alana çevrilmiş ve bu durum, 
ancak temel kazısı başladığında orta-
ya çıkmıştır.

Bu iki sürpriz durum karşısında, 
çağdaş ek olan giriş yapısının planlan-
masında revizyona gidilmesi kaçınıl-
maz olmuştur. Sarnıç duvarlarından 
dolayı ve bulunduğu yer itibariyle 
bodrum kat planlanmayan giriş yapı-
sında, ortaya çıkan eski bodrum katın 
hâlihazır mekânının kullanılması ka-
rarı ile projede revizyon yapılmıştır. 
Proje müellifi tarafından hazırlanan 
revizyon çizimleriyle, koruma bölge 
kurulu süreci başlatılmıştır.

Bu karar verildikten sonra, müellif 
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proje ofisi 67 gün içerisinde çizimle-
rin revizyonunu tamamlamış ve ilgili 
koruma bölge kurulu müdürlüğüne 
bu çizimleri teslim etmiştir. Çizim-
lerin ilgili koruma bölge kurulunun 
gündemine gelmesi 228 gün sürmüş-
tür (Tablo 1).

Bu çalışma kapsamında, müellifin 
ofisinde bir personelin günde 8 saat 
bu iş üzerinde çalıştığını; kuruldaki 
raportörlerin ise, yoğun programları 
içerisinde günde sadece bir saatlerini 
bu çizimlere ayırdığı kabul edilmiştir. 
Tabloda da takip edilebileceği gibi, 
müellif mimarlık ofisinin bu proje 
için ayırmış olduğu zamanın koruma 
bölge kurulu ve müdürlük personeli-

nin ayırdığı sürenin toplamından çok 
daha fazla olduğu görülmüştür (Tablo 
2). Ancak gün olarak bakıldığında, 
kurul sürecinde geçen sürenin olduk-
ça fazla olduğu tespit edilmiştir.

Tescilli kültür varlıklarının ko-
runması ve doğru restorasyon uygu-
lamaları elbette oldukça önemlidir. 
Fakat içerisinde bulunulan çağın 
gerçekleri de göz ardı edilmemeli ve 
bir proje yapılırken sürenin ve büt-
çenin de kalite kadar önemli olduğu 
unutulmamalıdır. Bununla birlikte, 
koruma projesi sürecinde tarafların 
harcadığı emekler de göz ardı edilme-
melidir. Bu noktada, bütün bu olgu-
ları birlikte ele alıp iyi bir süperpoze 

Şekil 20. Sarnıcın batı duvarı

Tablo 1. Proje revizyon süreci 
çalışma saatleri

Tablo 2. Proje revizyon süreci çalışma 
saatleri

Şekil 21. Eminönü Belediye Hizmet Binası 
bodrum katı

Gün Saat Toplam

Müellif 67 8 536

Kurul Raportörü 228 1 228

Koruma Bölge 

Kurulu
2 8 16
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yapılması gereği ilgili taraflarca 
dikkate alınmalıdır (Gerger, 2006).

Kurulda geçen sürelere dönülecek 
olursa, böyle bir tablonun ortaya çık-
masındaki en büyük etken, koruma 
bölge kurulu müdürlüklerinin proje 
sürecine oldukça geç dâhil olma-
sıdır. Hâlihazırda uygulanagelen 
koruma bölge kurulları sisteminin, 
mimarlık eğitiminde de var olan 
jüri sisteminin bir yansıması olduğu 
düşünülmektedir. Koruma alanında-
ki çok değerli bir isim olan Ali Saim 
Ülgen’in Maarif Vekâleti Anıtlar 
Şubesi Müdürlüğü görevini yürüt-
mekte iken, kendi gayretiyle 1951 
yılında kurulan Gayrimenkul Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 
(GEEAYK), koruma alanındaki tek 
yetkili kurul olarak bu işlevini 1983 
yılındaki 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında getirilen koruma yük-
sek kurulu ve koruma bölge kurul-
ları uygulamasına geçilene kadar 
sürdürmüştür (Ahunbay, 2007). 
Seksenli yıllarda kurulan koruma 
bölge kurullarıyla, o zamana kadar 
tek merkezden yürütülen kültür 
varlıklarını koruma süreci bölgelere 
yayılmış; 1983 yılından günümüze 
kadar da, koruma bölge kurulları 
GEEAYK benzeri bir sistemle kültür 
varlıklarının korunması için çalışma-
larını sürdürmüştür. Tıpkı mimarlık 
eğitimindeki jüri sisteminde oldu-
ğu gibi, tüm araştırma, analiz ve 
hazırlık aşamalarından habersiz olan 
koruma bölge kurulu ve bu kurulun 
müdürlüğü, bu aşamaları her bir 
yapı özelinde anlamak için yoğun 
bir çaba sarf etmektedir. Oldukça 

nitelikli isimlerden oluşan merke-
zi kurul (GEEAYK) ve sonrasında 
seksenlerde kurulan sistem ile görevi 
devralan koruma bölge kurullarının 
işleyişinde, son zamanlarda çeşitli 
düzenlemelerle bir revizyon yapıl-
maya çalışılmaktadır. Ellili yıllarda 
o zamanın imkân ve kısıtları çerçe-
vesinde oluşturulan kurul sistemi, 
1980’li yıllardaki revizyondan sonra, 
günümüzde de çağa ayak uydurarak 
gelişimini devam ettirmelidir.

5.2. Şerefiye Sarnıcı Koruma 
Süreçleri 
Pek çok restorasyon projesinde, 
süreci tümüyle iki ayrı safha gibi ele 
alma alışkanlığı vardır. Öncelikle 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
çizimlerinin yapılması, bunlara bağlı 
ilgili mühendislik çizimleri ile rapor-
larının hazırlanması, sonrasında ise 
bu çizimlerin onaylanmasını mütea-
kip, uygulama süreci başlamaktadır. 
Her ne kadar bu çalışma kapsamında 
uygulama süreçleri ağırlıklı olarak 
ele alınmış olsa da sadece uygulama 
aşamasına bakıp Şerefiye Sarnıcı 
Restorasyon Projesi’ni algılamak 
oldukça zor olacaktır.

Uygulama sürecinden daha önce, 
eski Eminönü Belediyesi binasının 
yıkılması sırasında, sarnıç için bir 
proje kararı verilmiştir. Sarnıcın, bu 
binanın yıkımının hemen ardından 
başlayan rölöve, restitüsyon ve res-
torasyon çizimleri 330 gün sürmüş, 
daha sonra onay için kurula teslim 
edilmiş ve kuruldan 252 gün sonra 
onay alınabilmiştir. Bu süre içerisin-
de proje üç defa koruma bölge kuru-
lunun gündemine gelmiş ve konuyla 
ilgili kararlar alınmıştır (Tablo 3).
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Bununla birlikte, kullanıcının 
talebi olan giriş yapısı için bir başka 
müellif ile çalışma başlatılmış, 183 
günlük projelendirme sürecinden 
sonra, çizimler onay için ilgili koruma 
bölge kuruluna teslim edilmiştir; bu 
süreçte konu, koruma bölge kurulunun 
gündemine iki kez gelmiş ve 227 gün 
sonra hazırlanan çizimler onaylanmış-
tır (Tablo 4). Grafiklerde birbirinden 
bağımsız gibi görünen bu üç farklı 
sürecin karşılaştırılması ve toplamdaki 
etkisi görülebilir (Tablo 5).

Şerefiye Sarnıcı Projesi özelinde 
hazırlanan çizimler, üç farklı durum 
için ilgili koruma bölge kurulu ona-
yına sunulmuştur. Bu üç durumda 
da, kurulun çizimlere onay verme-
si 7 ila 8 ay kadar sürmüştür. Bu 
süreç, yukarıda da belirtilen adam / 
saat hesabına dönüştürüldüğünde, 
müellifinin proje için çok daha fazla 
zaman ayırdığını belirtmek gerekir. 
Ancak müellifin geçirdiği süre zar-
fında, konuya hiç müdahil olma-
yan koruma bölge kurulu, analiz 

Gün Saat Toplam

Müellif 330 8 2640

Kurul Raportörü 252 1 252

Koruma Bölge 

Kurulu
3 8 24

Gün Saat Toplam

Müellif 183 8 1464

Kurul Raportörü 227 1 227

Koruma Bölge 

Kurulu
2 8 16

Tablo 3. Projenin kurulda onaylanma 
sürecinde çalışma saatleri

Tablo 4. Giriş yapısına ait projenin onay 
sürecinde çalışma saatleri

Tablo 5. Üç farklı sürecin karşılaştırılması
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Proje Müdahilleri (Ek)

1. İdare

2. Mal Sahibi

3. Kullanıcı

4. Proje Yöneticisi (Müşavir)

5. Mimari Ofis

6. Malzeme Laboratuvarı

7. Koruma Bölge Kurulu

8. Koruma Uygulama Denetleme Büroları

9. Elektrik Mühendisi

10. Mekanik Mühendisi

11. Statik Mühendisi

12. Bilimsel Restorasyon Uzmanı/Danışmanı

13. Peyzaj Mimarı

14. Sanat Tarihçisi

15. Mimarlık Tarihçisi

16. Yerel Yönetim

17. Yüklenici ve Alt Yükleniciler

18. Konservatörler

19. Maliyet Hazırlama Ofisi

20. Yangın Danışmanı

21. Akustik Danışmanı

Tablo 6. Bir 
restorasyon 
projesinin 
paydaşları

Şekil 22. 
Bir anıt eserin 
restorasyon 
bilgilendirme 
panosu

süreçlerini değerlendirmek için çok 
ciddi yoğun bir çaba harcamıştır. 
Fakat koruma bölge kurulundaki 
gündem yoğunluğu nedeniyle, bu 
konuların karara bağlanması 7 ila 8 
ay sürmüştür. Elbette koruma bölge 
kurullarının personelinde artışa 
gidilerek bu sorunun çözüleceği dü-
şünülebilir. Ancak bu durumda, jüri 
benzeri bir düzenlemeye sahip koru-
ma bölge kurulu sisteminde, kurul 
sayısını artırmak gerekir ki; bu 
durumda aynı bölge içerisinde farklı 
kurulların olması korumanın bü-
tüncül ele alınmasını güçleştirecek 
ve farklı sonuçlar doğurabilecektir. 
İstanbul Tarihi Yarımada kapsamın-
da oluşturulan farklı kurullar bunun 
örnekleriyle doludur.

6. SONUÇ
Gerek teknik açıdan gerekse idari 
açıdan çok karmaşık düzenlemelere 

sahip olan restorasyon projelerinde 
tek bir doğru olduğunu iddia etmek 
olanaksızdır. Ancak 1950’li yıllardan 
beri gelişimini sürdüren bir kurul 
sistemi vardır. İlk yıllarda tek bir 
merkezi kurul tarafından yürütülen bu 
süreç, daha sonra bölge kurulları hâlini 
almıştır ve günümüzde de bu formatta 
devam etmektedir.

Restorasyon projeleri çok sayıda 
paydaş içermektedir (Tablo 6) (Orbaş-
lı, 2008). Günümüzde pek çok anıt 
eserin restorasyonunda özellikle uygu-
lama süreçlerinin sekteye uğramasının 
önüne geçmek için, “Bilim Heyeti” 
veya “Danışma Kurulu” adı altında, 
çeşitli yöntemler uygulanmaktadır 
(Şekil 22). Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından başlatılan bu sistem, uygu-
lama sırasında ortaya çıkan sürpriz ya 
da beklenen durumlarda karar almayı 
kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Bazen 
ilgili koruma bölge kurulu tarafın-
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dan alınan bir kararla uzmanlıklar 
belirtilerek bir kurul oluşturulması 
istenmekte, bazı durumlarda da mal 
sahibi tarafından bu kurul oluştu-
rulmaktadır. Bu noktadan hareketle, 
merkezi bir kuruldan (GEEAYK), 
bölge kurullarına dönüşen sistemin, 
bölge kurullarından da yapı özelindeki 
kurullara evrildiği görülmektedir. Sis-
temin, bu yönde bir gelişime mevcut 
yasal düzenlemeler çerçevesinde açık 
olduğu söylemek güçtür; ancak ül-
kemizde pek çok alanda olduğu gibi 
restorasyon alanında da fiili durum 
sonrası bu düzenlemelerin yapılacağı 
kabul edilebilir.

Her şeyden önce yapılması ge-
reken, insanımızın karakteristik 
özelliği olan acelecilikle karar ver-
memektir. Yaşadığımız çağa uygun 
restorasyon projelerini yürütebilmek 
için, bir projenin üç sac ayağını oluş-
turan; süre, bütçe ve kalite etmen-
lerini dikkatli bir şekilde planlamak 
gereği kaçınılmazdır. Elbette resto-
rasyonda, planlama safhasındaki her 
iş uygulama safhasında aynı şekilde 
karşımıza çıkmayacaktır; ancak, buna 
hazırlıklı olarak ve bu tür durumların 
ortaya çıkacağını kabul ederek, bir 
planlama süreci düşünülmelidir.

İlgili tabloda da görülebileceği üze-
re yirmiden fazla paydaşın yer aldığı 
bu tür projelerin süreçlerini yönetmek 
için tek bir cevap olası değildir. Bu du-
rumda restorasyonun değişmez ilkesi 
olan, duruma göre çözüm üretilmesi 
ilkesi ile hareket edilmeli ve paydaşlar 
ortak karar almalıdır. Restorasyon 
proje süreçlerinde sistemden kaynaklı 
tıkanma noktaları bu şekilde daha 
doğru bir şekilde aşılabilecektir. Yoksa 
herhangi bir paydaş üzerinden kalem 
kavgası üretmek, bu çalışmanın amacı 
ya da kapsamı değildir.

Son olarak 2010 yılından günü-
müze kadar, kurul süreçleri için har-
canan zamanlarla Şerefiye Sarnıcı’nın 
yaşamını kıyaslayan tabloya baktığı-
mızda, neredeyse bu konuda hiç vakit 
harcanmamış gibi gösteren bir grafik 
ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden tekrar 
belirtmek gerekir ki, aceleci kararlar 
yerine bütüncül bir planlama anlayı-
şıyla, paydaşların projenin her aşa-
masında dâhil olabileceği bir sistem 
üzerine koruma süreçlerini inşa etmek 
gerekir. Unutulmamalıdır ki, yüz-
yıllardır yerlerinde duran bu eserler 
gelecek nesillerden bize emanettir ve 
gerekli özenle korunmaları güncel 
yöntemlerle sağlanmalıdır. 
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DİYARBAKIR CEMİL PAŞA KONAĞI 
RESTORASYON ÇALIŞMASI

Diyarbakır Cemil Paşa Konağı, kentsel sit alanı olan Suriçi bölgesinin 
güneybatı diliminde yer almaktadır. Kentin surlarla çevrili oluşu sıkışık bir 
yerleşim düzenini zorunlu kılsa da, konak kentteki dört yanı sokakla çevrili 
ada biçimindeki ender yapılardandır. Alipaşa Mahallesi’ndeki konağın kuzey ve 
doğu yönlerini Köylü Sokak, güneyini Binici Sokak, batısını ise Ekinler Sokak 
sınırlamaktadır.

Konak, geleneksel Diyarbakır evlerinin yapım özelliğini koruyarak 
günümüze bütünsel olarak ulaşmıştır; yapı harem, selamlık ve servis 
bölümlerinden oluşmaktadır. Harem bölümü ortadaki büyük dörtgen avluyu 
saran dört kanattan oluşmaktadır. Güney kanadının önemli bir bölümü 
yaklaşık bir yüzyıl önce yıkılmıştır. Diğer kanatlar ise; eyvan, odalar, 
mutfak, hela, depo ve hamam gibi birimlerden oluşmaktadır. Harem ve servis 
bölümünün ortasında kalan selamlık ise, güneyde üç yönü açık büyük bir 
eyvan ile arkasındaki iki katlı bölümden oluşmaktadır. Harem girişinin yanı 
sıra, kuzey ve güneyden de sokak girişi bulunmaktadır. Konağın doğusundaki 
servis bölümü, avlu ile bunu saran mekânlardan oluşmaktadır, ancak 
günümüzde mülkiyet sorunundan dolayı dört bölüme ayrılmıştır.

Konağın mirasçılarının kenti terk etmesiyle, evin bekçiliğini üstlenen bir 
aile harem bölümünün bir kanadında 2000’li yıllara kadar ikamet etmiş; 
selamlık bölümü ise, uzun süre boş kalmıştır. Servis bölümü dört farklı 
aileye satıldığından, yapının özgünlüğünü bozan birçok eklenti, kapatma ve 
bölünmelerle tahrip edilmiştir.

Cemil Paşa Konağı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır 
Valiliğinin desteği ile 2011-2014 yılları arasında kamulaştırılıp restore 
edilerek “Kent Müzesi” olarak işlevlendirilmiştir. Bu çalışmada; bir kültür 
varlığı olarak Diyarbakır Cemil Paşa Konağı tanıtılarak yapıda meydana 
gelen hasarlar ile harem ve selamlık bölümlerindeki restorasyon uygulamaları 
anlatılmaktadır.

RESTORATION STUDY ON DIYARBAKIR CEMIL PACHA MANSION 
Cemil Pasha Mansion is located in southwestern zone of Suriçi region, 

which is an urban protected area. Despite the fact of the city is surrounded 
by walls forces to have a constricted settlement order, it is one of the unusual 
building whose shape is like an island that is surrounded by four streets. The 
mansion located in Alipaşa neigbourhood, is bounded by Köylü Street on east 
and west sides, Binici Street on south side and Ekinler Street on west side.

Anahtar Sözcükler: Diyarbakır, Cemil Paşa Konağı, restorasyon, geleneksel mimari.
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   1. GİRİŞ
Diyarbakır geleneksel kent dokusu, 
surlarla çevrili bir alanda kurulmuş-
tur. Suriçi olarak tanımlanan bu 
bölgede, farklı dönemlerin yapım 
tekniğini ve tasarım, tarih ve sanat 
anlayışını yansıtan çok sayıda anıt-
sal yapı bulunmaktadır. Bunların 
bir kısmı özgünlüklerini koruyarak 
günümüze ulaşmışsa da, önemli bir 
bölümü kaybettiğimiz kültür varlıkla-
rı arasındadır.

Diyarbakır surlarının sınırladı-
ğı Suriçi bölgesinin en önemli yapı 
grubunu geleneksel evler oluşturmak-
tadır. Aile, ekonomik yapı, kültürel 
etkileşim, surlar, iklim, jeolojik yapı 

ve malzemenin biçimlendirdiği gele-
neksel Diyarbakır evleri, kendine özgü 
mimari özellikleriyle kentin kültür 
mirası içinde önemli yer tutmaktadır.

Diyarbakır evleri; dış dünyadan 
soyutlanmış, kendi içinde bağımsız 
bir avlu ve onu saran kanatlardan 
oluşmaktadır. Dörtgen planlı avlu, 
etrafında odaların, eyvan, mutfak, 
hela, kiler, ahır vb. birimlerin yer 
aldığı üstü açık, havuzlu bir mekân-
dır. Yazın günlük yaşamın büyük bir 
bölümünün geçtiği ve mekânlar arası 
bağlantının sağlandığı ortak bir alan 
olan avlunun zemini, genellikle göze-
nekli bazalt ile kaplıdır; bir bölümü 
de bahçe olarak düzenlenmektedir. 

The building is a mansion which remained integrally until today 
conserving building techniques of traditional Diyarbakır mansions. It consists 
harem, selamlık and service sections. Harem section is formed with four 
different wings covering the big rectangular courtyard. A big part of the south 
wing was destroyed about a century ago. The other wings consist eyvan, 
chambers, toilet, depot and bath units. The selamlık which is between harem 
and service sections , consists a big eyvan which is facing three directions on 
South and the two-story section behind it. There are two entrances from North 
and South near the entrance of harem section. The service section on the east 
consist a courtyard and the spaces around it. Due to ownership issues, it is 
actually divided into four parts. 

Eventhough, a family took charge for guarding the house and lived there 
until 2000’s after the inheritors of the building left the city, selamlık section 
was left empty for a long time. Service section was damaged by many additions 
and division destroying the authenticity of the building as it was sold to four 
different families.

Between 2011 and 2014, Cemil Pacha Mansion was expropriated and 
restored with the support of Diyarbakir Metropolitan Municipality and 
Diyarbakir Governorate and functioned as the City Museum. In this study; 
Diyarbakır Cemil Pacha Mansion is introduced as a cultural asset and 
damages from the building and restoration interventions in the harem and 
selamlık sections are explained.

Keywords: Diyarbakır, Cemil Pacha Mansion, restoration, traditional architecture.
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Yazların uzun ve sıcak geçtiği 
kentte, kuzeydeki yazlık kanat-
lar yüksek tavanlı ve bol pencereli 
tutulmuştur. Yüksek ve gösterişli 
eyvanlarla hareketlendirilen bu 
kanat, evin en zengin avlu cephe-
sini oluşturur. Kışlık ve baharlık 
kanatlarda pencereler daha az sayılı 
ve basıktır. Birinci katta mekânları 
büyütmek amacıyla sokağa taşan 
cumbalı odalar yapılmıştır. Taş ve 
ahşap bingilerin taşıdığı, iç kısımları 
hafif malzemeyle doldurulmuş ahşap 
taşıyıcı sistemli cumbalar, evlerin 
sokağa yansıyan en zengin bölüm-
leridir. Avludan bir kaç basamakla 
inilen bodrum, ev halkının kışlık 
yiyecek ve yakacaklarını sakladığı 
servis alanıdır. Bazı evlerin bodrum 
katında, yaz ayları için düzenlenmiş 
havuzlu odalar bulunmaktadır.

Büyük ve varlıklı ailelerin evleri, 
harem ve selamlık olarak iki bölüm 
halinde düzenlenmiştir. Girişleri ayrı 
olan bölümlerin kendi içlerinde bağ-
lantısı bulunmaktadır. Sadece evin er-
keklerinin ve erkek misafirlerin kabul 
edildiği selamlıkta, haremden ayrı 
olarak ahır ve avluda atların bağlana-
bildiği köşeler bulunur. Birçok evde 
döner bir dolapla iki bölüm arasında 
bağlantı kurulmuştur.

Yarı kapalı bir mekân olan ey-
van, çoğu kez çift merkezli, yüksek 
tutulan kemerlerle avluya açılan 
bir yaşam alanıdır. Hem avludan 
odalara geçişi sağlaması hem de yaz 
aylarında yarattığı gölgelik ve serin-
likle, günlük yaşamın sürdürüldüğü 
bir mekândır. Eyvan, tek açıklıklı 
olabildiği gibi, iki veya üç açıklıklı 
olanları da mevcuttur.

Diyarbakır evlerinde, ana yapı 
taşı yöresel bir malzeme olan ba-
zalttır. Gözenekli ve gözeneksiz iki 
çeşidi olan bazaltın kullanım yer-
leri de farklılık gösterir. Döşeme, 
duvar, kemer gibi yapı elemanları 
gözenekli bazalt taş ile yapılırken, 
sütun, sütun başlığı, havuz gibi 
birimlerde gözeneksiz olanlar tercih 
edilmiştir. Ahşap; üst örtü, kapı, 
pencere ve dolap gibi yapı elemanla-
rında kullanılmıştır. Yuvarlak kesitli 
ahşaplar, mekânların kısa kenarları 
doğrultusunda atılıp üstü ince ahşap 
levhalarla kaplanarak uygulanmıştır. 
Ahşap ayrıca, mekânların bölücü du-
varlarında da kullanılmıştır. Ahşap 
örtülerin üstünü toprak dam kapat-
maktadır. Metal, pencere ve merdi-
ven korkuluklarında kullanılmıştır; 
farklı dekoratif bezemeli olanları da 
vardır. Bunun yanında evlerin bir 
bölümünde az da olsa yerel kireç taşı 
kullanılmıştır. “Cas” denilen, yöreye 
özel bir harçla yapılan bezemelerle 
avlu cepheleri zenginleştirilmiştir.

2. CEMİL PAŞA KONAĞI 
VE DİYARBAKIR KENT 
MİMARİSİNDEKİ YERİ
Suriçi’nin güneybatı diliminde, Ali 
Paşa Mahallesi’nde yer alan Cemil 
Paşa Konağı, dört yanı sokakla çevri-
li, ada biçimindeki ender yapılardan-
dır. Kuzeybatısında Aynalı Minare 
Camisi’nin bulunduğu konağın kuzey 
ve doğu yönlerini Köylü Sokak, güne-
yini Binici Sokak, batısını ise Ekinler 
Sokak sınırlamaktadır (Şekil 1, 2). 
Yaklaşık dört dönümlük bir alanı 
kaplayan Cemil Paşa Konağı, harem, 
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selamlık ve servis bölümlerinden oluş-
maktadır (Şekil 3).

Yapının selamlık bölümü giriş 
kapısı üzerindeki konsol koçbaşı taşları 
üzerinde yazılı bilgilere göre, konağın 
inşasına H.1305 / M.1887-1888 tari-
hinde başlandığı, H.1306 / M.1888-
1889 tarihinde inşasının tamamlandığı 
anlaşılmaktadır. Kuzey yönündeki Köy-
lü Sokak’ta yer alan, selamlık bölümü-
ne ait iki kanatlı ahşap kapı üzerinde 
bulunan ve Cemil Paşa’nın ölümünden 
sonraki dönemde eklendiği düşünü-
len yazıdan, Cemil Paşa’nın H.1320 
(M.1902) yılında vefat ettiği anlaşıl-
maktadır (DKTVKK arşivi, 2016).

Harem bölümü, ortada bahçesi ve 

eliptik havuzu olan dörtgen büyük 
bir avlu ve onu dört yönden saran 
kanatlardan oluşmaktadır. Güney 
kanat kısmen yıkılmıştır; batı ve ku-
zey kanat bodrum+zemin kat; doğu 
kanat ise bodrum+zemin+birinci 
kattan oluşmaktadır. Kuzeydoğuda-
ki aralığın doğusundaki bir kapı ile 
selamlık avlusuna geçilmekte, kapının 
yanındaki döner dolapla da haremden 
gelen yemek, selamlığa ulaştırılmak-
tadır. Aynı aralığın batısından harem 
avlusuna geçilmektedir. Üç büyük 
ocağın yer aldığı çift kemerli mutfak, 
haremin kuzey batısında yer almak-
ta; bir taraftan hela ve hamam, diğer 
taraftan kilerle sınırlanmaktadır.

Şekil 1, 2. Cemil Paşa Konağı’nın Suriçi’ndeki yeri 

Şekil 3. Cemil 
Paşa Konağı’nın 
zemin kat planı
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Her dört kanadında da bodrum 
bulunan haremin, kuzey, güney ve 
batı kanadı bodrum+zemin katlar-
dan; doğu kanadı bodrum+zemin+-
birinci katlardan oluşmaktadır. Genel 
mekân dizilimi eyvan ve her iki 
yanındaki odalar şeklindedir.

Selamlık bölümü, harem ve servis 
bölümünün ortasında, güneydeki tek 
kanattan oluşmaktadır. Doğudaki 
servis bölümünde geçiş alanı ve helalar 
bulunmaktadır. Avlusu 500 m²’den 
büyük olan bu bölümün, kuzey ve 
güney yönlerinde iki sokak girişi bu-
lunmakta, batıda ise harem bölümüne 
geçilmektedir. Avlunun kuzey ve batı 
avlu duvarlarında evin sakinleri ve 
gelen misafirlerin atları için yemlikler 
bulunmaktadır. Girişin hemen yanın-
daki doğu duvarı üzerinde, iki tuvalet 
ile beş yemlik yer almaktadır. Bod-
rum katı bulunmayan yapının zemin 
katında, havuzlu ve avluya üç yönden 
çıkıntı yapan büyük bir eyvan ile 
buradan geçilen kahve ocağı ve odalar 
yer almaktadır. Üst katta misafirlerin 
kabul edildiği başoda ile diğer mekân-
lar bulunmakta, harem ile bağlantı 
sağlanmaktadır.

Konağın doğu kısmını, günümüz-
de dört ayrı konut birimi şeklinde 
bölünen servis kısmı oluşturmakta-
dır. Geniş avluyu saran kanatlarda, 
mülkiyet sorunlarından dolayı zaman 
içinde çok sayıda değişiklik yapıl-
mıştır. Yapının eski durumuna ait 
birçok izin korunduğu yapı, betonar-
me eklenti katlar, bölünen mekânlar, 
kapatılan eyvanlar ve yeni açılan 
girişlerle özgün hâlinden kısmen 
uzaklaştırılmıştır. Ortadaki selamlık 
bölümüne sırtını dayayan kanadın, 

tuvaletlerin yanında bağlantı kapısı 
bulunmaktadır. 

Cemil Paşa Konağı’nın ana yapım 
malzemesi bazalt taşıdır. Kentin 
geleneksel yapım tekniği ve malze-
mesiyle inşa edilmiştir; yukarıda da 
söylendiği üzere, yapının bazı bö-
lümleri bodrum+zemin, bazıları ise, 
bodrum+zemin+üst kattan oluşmak-
tadır. Cemil Paşa Konağı sadece bir 
ailenin barınma ihtiyacını karşılamak 
için inşa edilmiş bir yapı değil, aynı 
zamanda döneminde kent sorunları-
nın ele alındığı önemli bir yapıdır.

3. YAPIDA RESTORASYON 
ÖNCESİ TESPİT EDİLEN 
HASARLAR

3.1. Yıkılma ve Çökmeler
Harem bölümünde, güney kanadın 
büyük bir kısmı günümüze ulaşama-
mıştır. Avlu zemini üzerindeki iki 
kemer yayı, bu bölüm kotunun diğer 
kanatlardan farklı olduğunu, yapı bü-
tünü ile bu kanat arasında dönemsel 
bir paralellik bulunmadığını göster-
mektedir. Diyarbakır Arkeoloji Mü-
zesi tarafından 1999 yılında bir kazı 
yapılmış, ancak bu çalışma, koruma 
boyutunda değerlendirilememiştir.

Harem bölümünün kuzey, batı ve 
doğu kanatlarında özgün toprak dam 
yer yer çökmüş, üzerindeki otlar dam 
örtüsünün algılanmasını engelleyecek 
boyuta ulaşmıştır. Uzun süreli bakım-
sızlık, kuzey kanadın damında büyük 
bir çöküntüye ve hemen altındaki ah-
şap kirişlemeli üst örtüde önemli bir 
tahribata neden olmuştur. Selamlık 
bölümünün hem özgün toprak damı 
hem de ara kat döşemesinin bütünü 
çökmüştür; duvar-döşeme birleşim 
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yerlerinde kısmen ahşap kirişleme 
parçaları bulunmaktadır.

Harem ve selamlık avlu döşemesi 
ile haremin güneydoğu köşesindeki 
eyvanın bazalt döşemesinde yer yer 
oturmalar meydana gelmiş, eyvanın 
hemen arkasındaki odanın döşeme-
si çökmüştür. Selamlık avlusunda, 
toprak olan bölümde zaman içerisinde 
önemli çöküntüler meydana gelmiştir 
(Şekil 4, 5, 6).

3.2. Strüktürel Sorunlar
Geleneksel yığma yapı tekniğine göre 
inşa edilen konakta, zemin ya da 
yapısal olarak önemli bir strüktürel 
problem tespit edilememiştir. Ancak 
üst örtünün tamamen ya da büyük 
ölçüde çöktüğü alanlarda, oluşan 
yatay kuvvetler ve doğa koşullarının 
etkisiyle duvarlarda yer yer oynama 
ve ayrışmalar meydana gelmiştir. 

Konağın güney kanadında, avlu 
sınır duvarı ile kuzeye bakan kemer-
li duvar parçasında yatay bağlayıcı-
nın olmayışı ve yağmur, kar, güneş 
ve rüzgâr gibi doğal etkenlerden 
dolayı tahribat büyümüştür. Bu ba-
kımdan, kuzey duvarı avluya doğru 
yaklaşık 11 cm.lik bir açılmayla 
eksenden ayrılmıştır. Güney duvarı 
da boşalan derz ve harç malzemesi 
nedeniyle zayıflamış, üst sıralardaki 
taşlar yerinden oynamıştır. Mevcut 

duvar kalıntıları da bağlayıcı harcın 
çözülmesiyle bozulmuş, bazı kısım-
larda önemli ölçüde dağılma meyda-
na gelmiştir (Şekil 7). 

Selamlık bölümündeki üst örtü ve 
iki kat arası ahşap kirişlemeli hora-
san döşeme yok olduğundan, doğa 
koşullarına karşı savunmasız kalan 
duvarların üst sıralarında malzeme 
kayıpları meydana gelmiş, yer yer 
ayrışmalar oluşmuştur. Ancak güç-
lü ve bağlayıcılığı yüksek malzeme 
kullanımı ve yapım sistemi sayesinde, 
ara kat döşeme kirişlerinin oturduğu 
basık kemer bütünselliğini koruyabil-
miştir (Şekil 8). 

Ahşap çatkılı bölme duvarlar ile 
eyvana açılan kapının üstüne kadar 
bazalt taşı, sonrası kerpiç dolgulu 
bağdâdî duvarlarda, çöken çatı örtü-
sü ve üstten sürekli nem etkisiyle, 
tehlike arz etmeyecek ölçüde ayrış-
malar meydana gelmiştir.

 3.3. Yapı Elemanlarında   
Aşınma ve Kayıplar
Konak sahipleri yapıyı terk ettik-
ten sonra, yapı bir dönem bakımsız 
kalmış, bu yüzden zaman içerisinde 
kapı, pencere, korkuluk, şebeke, 
dolap vb. yapı elemanları yok olmuş-
tur. Bunun yanı sıra, kullanılmayan 
mekânların ahşap, metal ve alçı gibi 
dekoratif elemanları aşınma ve bo-

Şekil 4. Harem bölümünde 
çöken toprak dam

Şekil 5. Harem bölümünde 
yıkılan yazlık kanat

Şekil 6. Üst örtüsü ve ara kat 
döşemesi çöken selamlık bölümü
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zulmalara maruz kalmıştır. Bezemeli 
ahşap kirişler, yüzeyin aşınması ve 
zamanla oluşan kirlenme ve böceklen-
me yüzünden tahribata uğramıştır. 
Kapı ve pencere doğramaları gibi 
birçok ahşap eleman da çalınmıştır 
(Şekil 9, 10).

3.4. Özgün Taş Yüzeylerin 
Sıvanması - Boyanması
Konağın sahipleri tarafından terk 
edilmesinin ardından, yapının harem 
bölümünün bir kısmını kullanma-
ya başlayan aileler, kendi istekleri 
doğrultusunda kesme taş yüzeyli 
mekânlarda sıva ve boya uygulamaları 
yapmıştır (Şekil 9, 10, 11).

3.5. Bitki Oluşumları
Yapının uzun süre bakımsız kal-

dığından toprak damda bitki olu-
şumları başlamış, avludaki döşeme 
taşlarının derz aralarında yeşeren 
otsu ve odunsu bitkiler geniş alan-
lara yayılmıştır. Harem avlusunda, 
elips havuzun yanında bulunan 
ağaç, havuz ve avlu taşlarını yerin-
den oynatacak boyuta ulaşmıştır 
(Şekil 12, 13, 14).

3.6. Kapatma ve Bölmeler
Konağı son kullanan aileler, yaşadık-
ları bölümlerdeki ısı kaybını önle-
mek amacıyla çok sayıda pencere, 
kapı ve tepe pencere boşluğunu tuğla 
ile örerek kapatmış, bazılarında 
da daha küçük pencere boşlukları 
oluşturmuşlardır. Bunun yanı sıra, 
eyvanların birçoğu da aynı yöntemle 

Şekil 7. Harem bölümü yazlık kuzey 
duvarında avluya doğru yaklaşık 11 cm 
eksenden sapma

Şekil 9, 10, 11.Özgün taş yüzeylerde boya ile tahrip ve yok olan ahşap vb. dekoratif elemanlar

Şekil 8. Selamlık bölümünde bulunan, 
yüzeyinde ayrışma meydana gelen duvar
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kapalı alanlara dönüştürülmüş, iç 
mekânlar daha küçük alanlara bölün-
müştür (Şekil 15, 16).

3.7. Çimento Esaslı Malzeme ile 
Derz ve Sıva Yapımı
Yakın bir dönemde, konağın özellikle 
dış cephelerinde ve yer yer iç mekân-
larda çimento esaslı malzemeyle özen-
siz derzleme çalışmaları yapılmıştır. 
Zeminden gelen nem ile boşalan derz 
alanları da üst üste bu tür malze-
meyle doldurulmuş, özgün görüntü 
kısmen bozulmuştur (Şekil 17, 18).

3.8. Metal Elemanlarda Korozyon
Yapının uzun süre kullanılmayışı ve 

bakımsızlık nedeniyle, doğa koşulları 
karşısında savunmasız kalan dış cep-
helerdeki metal elemanlarda korozyon 
oluşmuştur. Ayrıca, korkuluk, pencere 
şebekesi gibi birçok metal eleman da, 
konağın boş kaldığı dönemde çalın-
mıştır (Şekil 19, 20, 21).

3.9. Nem Kaynaklı Hasarlar
Konağın çöken ve toprak dolgusu 
gevşeyen bölümlerinin damlarında, 
yağmur suyunun tahliye edilememesi 
nedeniyle, ahşap kirişlemeli tavanlar-
da ve duvarların üst kısımlarında nem 
kaynaklı bozulmalar meydana gelmiş-
tir. Suyun etkisiyle dayanım gücünü 
kaybeden kirişlemeler yer yer kopmuş, 

Şekil 12, 13, 14. Avluda ve özgün toprak damda bitki oluşumları

Şekil 15, 
16. Eyvan, 
kapı ve 
pencerelerin 
kapatılması.

Şekil 17-18. 
Harem ve 
selamlık cephe 
yüzeylerinde 
özensiz derz 
yapımı
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sehim yapmış ya da küflenmiştir.
Dört yanı sokakla çevrili konağın 

cephe duvarlarında; zeminden gelen su, 
taş yüzeylerde derzlerin aşınıp dökül-
mesine ve zamanla taşların oynamasına 
neden olmuştur (Şekil 22, 23, 24).

3.10. Özgün Sıva - Derz ve 
Bezemelerdeki Kayıplar
Yapının uzun süre kullanılmayışı, ba-
kımsızlık ve yıpranan toprak damdan 
sızan yağmur suları gibi nedenlerle 
özgün sıva ve boyalarda kayıplar mey-
dana gelmiştir. Ayrıca, iç mekândaki 
alçı ve ahşap bezemelerde de kopma, 
aşınma ve yer yer dökülmeler görül-
mektedir (Şekil 23, 24). 

4. CEMİL PAŞA KONAĞI’NDA 
RESTORASYONA VE YENİDEN 
KULLANIMA YÖNELİK 
MÜDAHALELER
Yapının uzun süre kullanılmamış 
olması meydana gelen hasarlar için 
zemin oluştursa da, yanlış kullanımlar-
dan kaynaklanacak tahribat ve bozul-
maları da engellemiştir. Bu bakımdan 
yapıda, insan etkisiyle, yani yapıdan 
daha fazla yararlanma çabasından 
kaynaklanacak aşırı yükleme ve buna 
bağlı deformasyonlara rastlanmamış 
ve bu durum, yapının özgün biçim 
ve detaylarının daha iyi korunmasını 
sağlamıştır. Yapının restorasyon uygu-
laması, hazırlanan rölöve, restitüsyon 

Şekil 19, 20, 21. Metal elemanlarda meydana gelen çürüme ve korozyonlar

Şekil 23, 24. Nem etkisiyle ahşap kirişleme ve diğer elemanlar ile 
duvar yüzeylerinde oluşan bozulmalar ve dökülmeler

Şekil 22. Cephe 
duvarlarında nemli 
yüzeyler
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ve restorasyon projeleri doğrultusunda 
yapılmıştır. Konağın harem ve se-
lamlık bölümlerindeki müdahaleler; 
temizleme, sağlamlaştırma-güçlendir-
me, tamamlama, yenileme ve yeniden 
yapım başlıklarında gruplandırılabilir.

4.1. Temizlik – Söküm 
Harem bölümünün kuzey, doğu 
ve batı kanatlarında kısmen ya da 
tamamen kapatılmış eyvandaki ni-
teliksiz ekler ile muhdes pencere ve 
kapılar sökülmüş, bu kısımlar özgün 
biçimlerine getirilmiştir. Konağın, 
kuzey, doğu ve batı kanadındaki 
bodrum katlarda zamanla biriken 
hafriyat alınarak özgün döşemede 
yüzey temizliği yapılmıştır. Özelli-
ğini kaybetmiş toprak dam ve ahşap 
kirişlemeli üst örtü sökülerek otur-
duğu duvar yüzeyleri temizlenmiştir. 
Güney kanatta; döşeme, mevcut 
duvar ve kemerde kazı sonrası yüzey 
temizliği yapılmıştır. Birinci katta, 
yakın zamanda betonarme olarak 
değiştirilen tüm döşemeler sökülmüş 
ve temizlenmiştir. Çimento esaslı 
derzler kaldırılmış ve tüm taş yüzey-
lerde temizlik çalışması yapılmıştır 
(Şekil 25, 26, 27).

Taşıyıcı ve bağlayıcı işlevini kay-
betmiş tüm ahşap kirişleme ve döşe-
meler sökülmüş, duvarda oturdukları 

yerler temizlenmiştir. Kullanılamaz 
durumdaki pencere, kapı kasası gibi 
ahşap elemanlarla diğer çürümüş 
metal aksam sökülmüş; kullanılabilir 
durumdaki kapı ve metal korkuluklar, 
uzmanlar tarafından bakımı yapıldık-
tan sonra yerlerine yerleştirilmiştir. 
Tüm ahşap bezeme ve alçı detaylarda, 
sonradan yapılmış yanlış müdahaleler 
uzmanlar tarafından temizlenmiştir.

4.2. Araştırma- Analiz ve   
Proje Çalışması
Yapının, 2011 yılının bahar aylarında 
total station (lazer okuyuculu) yardı-
mıyla rölövesi alınarak yapı üzerinde 
hasar ve yapısal sorunların işlendiği 
bir analiz paftası hazırlanmıştır. Daha 
sonra, kentteki diğer konak ve gelenek-
sel evler üzerine araştırma yapılmış, 
önceden yapılmış proje çalışmaları ile 
yazılı ve görsel kaynakların yanı sıra, 
konak sahiplerinden hayatta olanların 
sözlü ifadelerinden de yararlanarak, 
yapının restitüsyon projesi ve dönem 
analizi hazırlanmıştır.

Restitüsyon kararları, yapıdan 
gelen bilgiler ve geleneksel yapım 
ilkeleri doğrultusunda; konağın res-
torasyon projesi, müdahale paftaları 
ve işlevlendirme düzenlemeleri yapıl-
mıştır. Kent müzesi olarak işlevlen-
dirilen yapının yeni kullanımı için, 

Şekil 25, 26. Toprak dam ve ahşap kirişlemelerin sökülmesi Şekil 27. Taş yüzeylerde 
temizlik
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selamlık kanadının güney girişine 
yakın bir yere asansör eklenmiştir. 
Daha sonra yapının farklı kısım-
larından alınan iki sıva ve dokuz 
derz harcı örneğinin Mardin Müzesi 
Restorasyon-Konservasyon ve Analiz 
Laboratuvarında analizleri yapılmış-
tır. Tüm projeler, Diyarbakır Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulun-
da onaylandıktan sonra, restorasyon 
çalışmalarına başlanmıştır.

Harem bölümünün önceki dö-
nemde yıkılmış olan güney kanadı-
nın, Diyarbakır Müze Müdürlüğü 
denetiminde yüzey temizliği ve kısmi 
araştırma kazısı yapılarak, rölöve-
si hazırlanmış; 1999 yılında Müze 
tarafından yapılan kazının verileriyle 
birlikte değerlendirilerek, koruma 
önerileri geliştirilmiştir (Şekil 28).

4.3. Sağlamlaştırma – Güçlendirme 
Konağın, özellikle üst döşemesi çöken 
selamlık kanadı ile haremin kuzey ve 
doğu kanadının malzeme ve bağlayıcı 
harcın kaybı yüzünden taşları ayrışan 
duvarlarında, enjeksiyon sistemiyle 
güçlendirme yapılmıştır. Bunun yanı 
sıra, sokak cephelerinde nemden do-
layı boşalan derzler ve iç mekânlarda 
temizlik nedeniyle açılan derz boşluk-
ları, laboratuvar analiz sonuçları esas 

alınarak hazırlanan harç ile yeniden 
doldurulmuştur.

Harem bölümünde bulunan elips 
havuzun tüm bölümlerinde (Şekil 
29) ve güney kanattaki duvarın eyvan 
kemer taşlarında sağlamlaştırma 
yapılmıştır. Kuzeybatıda yer alan 
mutfağın ocaklarında sağlıklaştırma 
çalışması yapılarak fonksiyonellikleri 
düzenlenmiştir. Birinci katta bulunan 
odalardaki ahşap ve alçı bezemelerde, 
uzmanlar tarafından itinalı bir şekilde 
konservasyon çalışması yapılmıştır.

4.4. Yenileme 
Ahşap yüklük ve dolap gibi dekoratif 
elemanların zarar görmüş parçaları 
ve günümüze çok azı ulaşan ahşap 
pencerelerde, yenileme yapılmıştır.

4.5. Tamamlama 
Haremin kuzey ve doğu kanadında 
sokağa, batı kanadında ise selamlığa 
bakan çörtenlerden günümüze ula-
şamayan veya kırık durumda olanlar 
eldeki örnekler doğrultusunda, harem 
ve selamlık avlularındaki taş döşeme-
ler ve basamaklardaki eksik kısımlar 
mevcut dokuya uyumlu biçimde ta-
mamlanmıştır (Şekil 30). Harem bö-
lümü güney kanadı dış duvarında ve 
konağın özgün taş yüzeylerinde “Cas” 

Şekil 28. 
Yazlık 
kanatta 
yapılan kazı 
ve rölöve 
çalışması
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sıva ile yapılmış bezemelerde, ahşap 
detaylarda ve eksik bingi taşlarında 
tamamlama çalışmaları yapılmıştır. 

4.6. Yeniden Yapım
Harem bölümünde, çöken avlu 
döşemesi sökülerek zemin tesviyesi 
sağlanmış, mevcut taşların önem-
li bir bölümü kullanılarak döşeme 
yeniden yapılmıştır. Güney kanattaki 
yıkık duvarın eyvan kemer taşlarında 
sağlamlaştırma yapılırken, duvarın 
taşıyıcılığını kaybeden bölümü sö-
külerek mevcut taşlarla yeniden inşa 
edilmiştir. Avlu duvarı da sökülerek 
strüktür raporunda belirtilen boyutta 
tekrardan yapılmıştır. Güney kana-

dında, kazı sonrası elde edilen bulgu-
lar ve hazırlanan restorasyon projesi 
doğrultusunda, bir modern eklenti ve 
eyvan ile diğer iki oda yeniden inşa 
edilmiştir (Şekil 31).

Harem ve selamlık bölümlerindeki 
yok olmuş veya sökülmüş tüm pencere 
ve kapıların kanat ve kasaları, görsel 
kaynaklar ve karşılaştırmalı çalışma 
doğrultusunda projelendirilerek, çam 
ağacından yeniden imal edilmiştir. 
Betonarme olarak değiştirilmiş harem 
bölümü zemin ve üst kat odalarının 
döşemeleri detaylandırılarak gelenek-
sel yapım tekniğine uygun bir şekilde, 
ahşap kirişlemeli ve ahşap kaplamalı 

Şekil 29. Havuz taşlarında tamamlama             

Şekil 31. 
Güney kanatta 
yeniden yapım   
Şekil 32. 
Geleneksel 
toprak damın 
yeniden yapımı

Şekil 33, 34. 
Bezemeli ahşap 
kirişlemelerin 
hazırlanması 
ve yerine 
konulması

Şekil 30. Döşemede tamamlama
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Şekil 35, 36. Restorasyon sonrası harem bölümü

olarak, ayrıca tüm ahşap kirişler özgün 
desen ve bezemeleriyle yeniden yapıl-
mıştır. (Şekil 33, 34).

Harem ve selamlık bölümünün tüm 
üst örtüleri, hazırlanan proje doğrul-
tusunda ahşap kirişleme üzeri toprak 
dam olarak yapılmış(Şekil 32), yanı 
sıra selamlık bölümünün üst katında, 
günümüze ulaşmayan basık kemer ve 
tüm ara kat döşemeleri yeniden inşa 
edilmiştir. Özgün dokusu sıvalı olup 
mevcut sıvası raspa edilerek temizlenen 
tüm yüzeyler, kireç esaslı sıva ile ye-
niden sıvanmıştır. Harem giriş kapısı 
üzerindeki cumba, yapıdan gelen izler 
ve diğer kaynaklardan gelen verilerle 
hazırlanan restorasyon projesi doğrul-
tusunda, yeniden imal edilmiştir.

5. SONUÇ
Koruma, kültür varlığının sosyal ve 
mimari bütünselliğini koruyarak tam 
hedefine ulaşır. Ancak, çoğunlukla 
geleneksel konutlarda koruma uzun 
sürmemektedir. Genellikle konutun 
ilk sahipleri ve sonraki bir ya da iki 
kuşak konutu kullansa da, daha sonra 
miras paylaşımı, başka kentlere göç, 
günümüz konfor koşullarına sahip yeni 
ve modern konutlarda yaşama isteği, 
yıpranma ve ihtiyaçlara yeterince cevap 
verememe gibi nedenlerle yapı terk 

edilmektedir. Cemil Paşa ailesinin son 
kuşağının, konağı 1980’li yıllarda terk 
etmesiyle, yapı kendi haline bırakılarak 
doğa koşullarının zarar verici etkilerine 
maruz kalmıştır. Sosyal sürekliliğin 
bitişi; konağı da içinde yaşanmayan, 
dolayısıyla kullanılmayan ve işlevini 
sürdüremeyen, toplumsal ve kentsel 
yaşamdan koparılmış, her geçen gün 
hızla yıpranan ve giderek yok olan bir 
yapı kütlesi haline getirmiştir. Diyar-
bakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyar-
bakır Valiliğinin çabaları, ÇEKÜL’ün 
de desteğiyle, 2000 yılında konağın 
korunması ve kent müzesi olarak kulla-
nılması için, çalışmalara başlanılmıştır. 
Uzun süren mülkiyet sorunlarından 
sonra 2010 yılında başlayan restoras-
yon çalışması, 2014 yılında tamamlan-
mıştır (Şekil 35, 36). Ancak yapının 
kent müzesi olarak düzenlenmesi halen 
devam etmektedir. 

Sonuç olarak, Diyarbakır geleneksel 
kent dokusunda; konumu, yapım özel-
liği, malzeme, biçim ve yapım tekniği 
ile önemli bir yer tutan Cemil Paşa 
Konağı’nın özgün değerleriyle kent 
kültürüne yeniden kazandırılması, bir 
kültür varlığımızın daha korunarak 
yaşatılabilmesi için önemli bir adım ve 
örnek bir uygulama oluşturmuştur. 
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OSMANLI MİMARLIK TARİHİ YAZIMINDA ÖNEMLİ BİR ESER: 
RİSALE-İ Mİ’MARİYYE’DE SÖZ EDİLEN VE SULTANAHMET 
CAMİİ’NİN YAPIMINDA KULLANILAN DOĞAL TAŞLARIN 
TESPİT ÇALIŞMASI

Osmanlı döneminde 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar mimarlık 
üzerine yazılmış olan kaynakların yetersizliği, bu devre ait mimari 
yapıların tasarım ve yapım özellikleriyle kullanılan malzemelerin adları 
bilinse de, dildeki değişim nedeniyle türlerini anlamak ve belgelemek 
konusunda önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Osmanlı 
dönemindeki mimari yapıların bu özelliklerini araştırmak için 
günümüzde yararlanabileceğimiz iki temel yazılı kaynak bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi Sâi Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan, 
Mimar Sinan hakkındaki (Tezkiretü’l-Bünyan ve Tezkiretü’l Ebniye) 
yazma eserlerdir. İkinci önemli kaynak ise, 1614 yılında, Ca’fer Efendi 
tarafından Sultanahmet Camii’nin de mimarı olan Mimar Sedefkâr 
Mehmet Ağa’nın yaşamına ilişkin Risale-i Mi’mariyye adlı kitaptır. 
Bu kaynağın tamamı ilk defa 1987 yılında Howard Crane tarafından 
İngilizceye çevrilmiş, 2005 yılında ise İ. Aydın Yüksel tarafından Latin 
harfleriyle yeniden yayımlanmıştır. 

İstanbul’da, At Meydanı’nda (Hipodrom) bulunan Sultanahmet Camii, 
17. yüzyıl (1609-1616) Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli kârgir 
mimari eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ca’fer Efendi 
tarafından kaleme alınan Risale-i Mi’mariyye adlı eserde; dönemin 
padişahı Sultan I. Ahmet tarafından Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya 
yaptırılan Sultanahmet Camii’nin yapımında 12 tür (nevi’) doğal taş 
malzemenin kullanıldığından söz edilmektedir. Eserde sözü edilen 
ve yazılan şekliyle bu on iki doğal taş türünü başlıca; mermerhâ-i 
beyaz (Marmara mermeri), mermerhâ-i siyah (Üsküdar mermeri) ve 
mermerhâ-i sebz (Kırmızı somaki, safi kırmızı serçe gözü mermeri, 
yeşil Dehne mermeri, beyaz üstüne mavi alacası olan Zile ve Amâsiyye 
“Amasya” mermeri, kırmızı üstüne kırmızı alacası olan kurd-bağrı 
(kurtbağrı) mermeri, alaca serçe gözü mermeri, Gekyivize (Gebze) ve 
Mihalıç ile Cebel-i Tekfur mermeri) olarak adlandırılan doğal taşlar 
oluşturmaktadır.
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Bu bildiride, Risale-i Mi’mariyye’de söz edilen ve Sultanahmet Camii’nin 
yapımında kullanılan doğal taşların, günümüzde elde edilen bilgiler 
ışığında türleri, çıkarıldığı bölgeler ve yapıda kullanıldığı yerler tespit 
edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Risale-i Mi’mariyye, Doğal taş, Ca’fer Efendi, Mimar Sedefkâr 
Mehmet Ağa, Sultanahmet Camii.

A MAJOR WORK IN THE HISTORY OF OTTOMAN 
ARCHITECTURE: DETERMINATION OF NATURAL STONES 
USED IN THE CONSTRUCTION OF THE SULTANAHMET 
MOSQUE MENTIONED IN RİSALE-İ Mİ’MARİYYE

Until the second half of the 19th century, the inadequacy of the 
manuscripts on architecture, the design and construction characteristics 
of the architectural constructions and the names of the materials used 
due to changes in the language are important obstacles in defining and 
documenting the material types used in the Ottoman period. In this 
context, there are two basic written sources that we can use today to 
investigate the characteristics of the architectural structures in the Ottoman 
period. The first is the manuscripts written by Sâi Mustafa Çelebi on 
Architect Sinan (such as Tezkiretü’l-Bünyan and Tezkiretü’l Ebniye). The 
second important source is the Risale-i Mi’mariyye book, written about the 
life of Architect Sedefkâr Mehmet Aga, the architect of the Sultanahmet 
Mosque in 1614 by Ca’fer Efendi. This entire source was first published in 
1987 by Howard Crane in English. In 2005, it is published in Latin letters 
in the form of new writing by I. Aydın Yüksel.

Sultanahmet Mosque or Blue Mosque is one of the most important 
architectural monuments of the 17th century (1609-1616) Classical 
Ottoman Architecture located at the Istanbul Hippodrome (At Meydanı) 
Square. In the Risale-i Mi’mariyye, Ca’fer Efendi mentions that twelve 
kinds of natural stone are used in the construction of Sultanahmet Mosque 
built by Architect Sedefkâr Mehmet Ağa on the order of Sultan Ahmet I, 
the sultan of the period.  

As mentioned and written in the text, these 12 natural stone types are 
mainly; mermerhâ-i beyaz (White marble or Marmara marble), mermerhâ-i 
siyah (Black marble or Üsküdar marble) and mermerhâ-i sebz (Red marble, 
pure red sparrow eye marble, green Dehne marble, white top mai pearl Zile 
and Amâsiyye (Amasya) marbles, and red pear on red pearl marble which 
is known as kurd-bağrı (kurtbağrı) marble, mottled sparrow eye marble, 
Gekyivize (Gebze), Mihalıç and Cebel-i Tekfur marbles). 

      ABSTRACT 
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   1. GİRİŞ
Osmanlı mimarlık tarihinde, İm-
paratorluğun önemli mimarlarının 
yaşamları ve eserleri hakkında, çok az 
yazılı kaynak bulunmaktadır. Bun-
ların en önemlileri arasında, Sulta-
nahmet Camii’nin mimarı Sedefkâr 
Mehmet Ağa’nın hayatı ve eserleri 
üzerine Ca’fer Efendi tarafından 
1614 yılında kaleme alınan “Risale-i 
Mi’mariyye” adlı çalışma sayılabilir. 
Bu kitap, bugün dahi önemli bilgilere 
sahip olmasına rağmen, ne yazık ki 
yeterince ilgi görmemiş ve hakkında 
yeterince inceleme yapılmamış, nadir 
bir eserdir. Ca’fer Efendi bu kitapta, 
kendisini Mehmet Ağa’nın himayesin-
de bir şair olarak tanıtmakta, kimliği 
hakkında eserde verdiği bilgilerin 
haricinde fazla bir malumat bulunma-
maktadır. 

Risale-i Mi’mariyye’de yalnızca Se-
defkâr Mehmet Ağa’dan bahsedilme-
miş, yanı sıra mimarlık, inşaat terim-
leri, birçok malzeme bilgisi, arazi alan 
hesapları, ölçü birimleri ve ek olarak 
da Türk musikisi hakkında birçok 
tanım ve terim açıklanmış, hatta 
döneminin coğrafi bilgilerinden söz 
edilmiştir (Can, 2005). Ca’fer Efendi, 
Mehmet Ağa ve arkadaşlarının konuş-
maları sırasında duyduklarını eserin-

de yazdığından bahsetmekle birlikte, 
çalışmada yapıda kullanılan taşlar 
ile ilgili bölümde, inşaat alanında 
bulunduğu ve gördüklerini yazdığı da 
anlaşılmaktadır (Crane, 1987). 

Osmanlı döneminde Saray tara-
fından yaptırılan ve bir inşaat için 
harcanan paranın her akçesinin de-
taylı olarak hangi amaçla sarf edildi-
ğini “belgelemek” için tutulan “İnşaat 
defterleri” ve onarımlardan önce 
hazırlanan “Keşif defterleri”nin yanı 
sıra, yazma kaynaklar da mimarlık ve 
sanat tarihi alanına ışık tutmaktadır. 
Bu belgeler; yapı türleri, yapıda kulla-
nılan malzeme adları ve kullanım 
miktarı, yapıda kullanıldıkları yerler, 
getirildikleri bölgeler ve ulaşımın na-
sıl sağlandığı, yapımda çalışan meslek 
grupları ile yapının tefrişi için alınan 
malzemeler hakkında bilgi vermekte-
dir (Aktuğ Kolay, 2000).

Bu bağlamda, dönemin en önemli 
mimari eserlerinden olan ve Ca’fer 
Efendi tarafından kaleme alınan 
yazma “Risale-i Mi’mariyye”de, 
Sultanahmet Camii’nin yapımında 
kullanılan ve Arapça “Ruhâm” (yarı 
değerli mermer) olarak tanımlanan on 
iki tür (nevi’) doğal taş malzemenin 
kullanıldığından söz edilmektedir. 
Bahsi geçen bu doğal taşlar, yapıda 

Keywords: Risale-i Mi’mariyye, Natural Stone, Ca’fer Efendi, Architect Sedefkâr 
Mehmet Ağa, Sultanahmet Mosque.

In this study, the natural stones mentioned in the Risale-i Mi’mariyye as 
being used in the construction of the Sultanahmet Mosque were tried to be 
found based on the information obtained today on their types, where they 
are extracted and where they are used in the mosque.
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yerinde tek tek tespit edilerek, türleri 
ve kökenleri belirlenmeye çalışılmış-
tır. Çalışma kapsamında, kaynakta 
belirtilen doğal taş türlerinin yanı 
sıra, caminin çeşitli kısımlarında 
kullanılan toplam dokuz farklı türde 
doğal taş daha tespit edilmiştir. 

2. SULTANAHMET CAMİİ’NİN 
MİMARİ ÖZELLİKLERİ
Dönemin padişahı Sultan I. Ahmet 
tarafından Mimar Sedefkâr Meh-
met Ağa’ya yaptırılan Sultanahmet 
Külliyesi; cami, darülhadis (medrese), 
mektep, türbe, imaret, darüşşifa, ha-
mam, iki çeşme, iki katlı oda, kubbeli 
oda ve altta zemin kat odaları, tek 
katlı oda, dükkânlar ve birkaç evden 

oluşmaktadır (Nayır, 1975) (Şekil 1). 
Günümüzde külliyenin birçok yapısı 
yok olmuştur. 

Sultanahmet Camii, bir büyük 
kubbe ve dört yarım kubbenin örttü-
ğü merkezi planlı bir camidir (Şekil 
2). İç mekânda köşelerde küçük 
kubbelerle örtülmüş ikincil mekânlar 
bulunmaktadır. Kubbeler ve yarım 
kubbeler, iç mekândaki dört ayak ve 
beden duvarlarındaki payandalara 
oturan kemerler ile taşınmaktadır 
(Şekil 3). Yarım kubbelerin tromp 
kemerleriyle kuzey köşelerdeki küçük 
kubbeleri taşıyan kemerler ise, pa-
yandaların iç yüzeyi ile aynı hizada 
bulunan kalın sütunlara oturmakta-

Şekil 1. 
Sultanahmet 
Camii ve 
Külliye 
yapılarının 
vaziyet planı 
(Kuban, 2007).
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dır. İbadet alanı, doğu, batı ve kuzey 
yönlerinde payandaların iç yüzeyi 
hizasına kadar uzanan ve payandalar 
ile kalın sütunlar arasında yer alan, 
daha ince sütunlarla taşınan galeri-
ler ile çevrilmiştir. Kuzey galerisi, 
ana giriş kapısı önündeki tromp 
kemerlerin oturduğu kalın sütunlar 
hizasında, döşemesini taşıyan ince 
sütunlarla beraber içeri doğru taşmış-
tır. İbadet mekânının doğu ve batı 
cephelerinde duvar yüzeyinden dışarı 
taşan payandaların arasında dış gale-
riler bulunur. Kuzeydoğu ve kuzey-
batı köşelerindeki galeriler yüksek 
ve tek katlıdır. Bu galerilerde ibadet 
mekânına yan girişler yer alır. Diğer 
dış galeriler ise iki katlıdır. 

Cami avlusu, son cemaat yeri ve 
revaklarla dört cepheden çevrilmiştir. 
Son cemaat yeri revakları ile avlu re-
vaklarını oluşturan kubbeli birimler, 
planda ve kesitte aynı boyuttadır. Yal-

nızca, cami cümle kapısının bulundu-
ğu kubbeli birimde, kubbe kasnağının 
oturduğu duvar daha yüksek tutula-
rak giriş aksı vurgulanmıştır. 

Doğal taş malzeme cami cephesi 
ve avluda, hem strüktürel hem de be-
zeme amacıyla kullanılmıştır. Zemin 
katta; sütunlar ve sütun başlıkların-
da, duvarlarla payandalarda galeri 
hizasına kadar ve kubbeyi taşıyan 
ayaklarda galeri katındaki kemer-
lerin başlangıç hizasına kadar olan 
bölümde doğal taş malzeme görül-
mektedir. Strüktürel doğal taş mal-
zemenin üzeri galeri katında çiniyle, 
kemerler ve tavanda da sıva üzerine 
kalem işi bezemeyle kapatılmıştır.

3. RİSALE-İ Mİ’MARİYYE 
HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
Bu bölümde; Risale-i Mi’mariyye’nin 
şekilsel özellikleri, yazılış amacı ve 
içeriği hakkında genel bilgiler veril-
miştir.

Şekil 2. Sultanahmet Camii’nin dış görünümü. Şekil 3. Sultanahmet Camii’nin 
iç görünümü.
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3.1. Risale-i Mi’mariyye’nin 
Şekilsel Özellikleri
Risale-i Mi’mariyye, tek nüshadır ve 
Topkapı Sarayı Müzesi kütüphane-
sinde Ms. Yeni Yazmalar 339 numara 
ile kayıtlı olup 25 x 41 cm boyutunda 
kahverengi deri bir cilt içindedir (Şekil 
4). Eser, 87 varaktan ibarettir; her 
sayfa 25 satır olup siyah mürekkeple, 
talik kırmasıyla yazılmış, ayrıca nu-
maralandırılmıştır. Fasıl başları bazı 
ayet, hadis ve kibar-ı kelâmlar ve sayfa 
derkenarlarında bulunan şiir vezinleri 
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Keli-
melerin çoğu harekelenmiştir. Eserin 
15 fasıl (bölüm) olarak yazılan fihrist 
varağına numara verilmemiş, birinci 

varağın birinci sayfası derkenarında 
87 varak olduğu ve “Temellekehü’l-fa-
kir… Mahmut bin Hasan…” yazılarak 
risalenin kime ait olduğu kaydedilmiş-
tir. Fihristte, her faslın hangi varakta 
olduğu ve içerdiği konular kısaca 
belirtilmiştir (Kale, 2009).

Bu eserin tamamı ilk defa 1987 
yılında Howard Crane tarafından İn-
gilizceye çevrilmiş, daha sonra 2005 
yılında İ. Aydın Yüksel tarafından 
Latin harfleriyle tam metin halinde,-
Türkçede yayımlanmıştır (Şekil 5, 6).

3.2. Risale-i Mi’mariyye’nin   
Yazılış Amacı 
Eserin yazarı Ca’fer Efendi risalenin 
yazılış amacını: “Lâkin bundan akdem 

Şekil 4. Risale-i 
Mi’mariyye’nin 
Topkapı 
Sarayı Müzesi 
kütüphanesinde 
bulunan orijinal 
nüshası.

Şekil 5. 
Risale-i 
Mi’mariyye’nin 
Howard Crane 
tarafından 
İngilizce 
yayımlanan 
nüshası.

Şekil 6. Risale-i 
Mi’mariyye’nin 
İ. Aydın Yüksel 
tarafından 
Latin harfleriyle 
Türkçe 
yayımlanan 
nüshası.
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ba’zı mimar ağalara birer menâkıbnâme 
tahrîr ve tasnîf olunmuş olub onlara 
menâkıbnâme tahrîr olunduğu gibi ol 
ilm-i hendese risalesinden gayrı dahi 
bizim mürüvvetlü Ağa Hazretleri’ne bir 
menâkıbnâmeme tahrîr eylemek üzeri-
mize lazım gelmeğin Hakk Teâlâ celle 
celaluhu ve amme nevâlühû Hazretle-
ri’nin inayetiyle tahrir eylemek vâkıî 
oldu. Cümlesi onbeş fasıl olub her fasıl 
dahi Ağa Hazretlerine müteallık olmağ-
la Risâle-i Mi’mariyye deyü tesmiye 
olundu” şeklinde açıklamaktadır 
(Yüksel, 2005). 

3.3. Risale-i Mi’mariyye’nin içeriği 
Risale-i Mi’mariyye, yazıldığı koşul-
ları anlatan geniş bir önsözle beraber 
içindeki bölümler ve şiirlere ait geniş 
bir indekse de sahiptir. On beş bö-
lümden oluşan bu eser başlıca;

 Mehmet Ağa’nın hayatı ve kişili-
ği (1- 4. bölümler),

 Mehmet Ağa’nın mimari çalışma-
ları ve malzemeler (5. ve 6. bölümler),

 Geometrik tanımlar, yüzey öl-
çümleri ve alan hesaplamaları (7- 10. 
bölümler),

 Üç dilde (Arapça, Farsça ve 
Türkçe) mimari terimler, kavramlar 
ve müzik (11- 14. bölümler), 

 Dua (15. bölüm),
konu başlıklarını içermektedir.

4. RİSALE-İ Mİ’MARİYYE’DE 
SÖZ EDİLEN VE SULTANAHMET 
CAMİİ’NİN YAPIMINDA 
KULLANILAN DOĞAL TAŞLAR
Risale-i Mi’mariyye’nin 6. bölü-
münde, Ca’fer Efendi Sultanahmet 
Camii’nin yapımında kullanılan doğal 
taşlardan: “Cami-i Şerif binasında oni-
ki cins mermer müşâhede eyledim demiş 

olmağın lazım geldi ki mermerleri dahi 
tetebbu edip, mermer cinsinin envaını 
ve her nevinin rengini beyan edem. Ve 
anları dahi bu menakıbnamede tahrir 
edem” şeklinde ifade etmektedir (Yük-
sel, 2005).

Eserde sözü edildiği ve yazıldığı 
şekliyle, bu on iki doğal taş türünü 
başlıca; mermerhâ-i beyaz (Marmara 
mermeri), mermerhâ-i siyah (Üsküdar 
mermeri) ve mermerhâ-i sebz (kırmı-
zı somaki, safi kırmızı serçe gözü 
mermeri, yeşil Dehne mermeri, beyaz 
üstüne mai (mavi) alacası olan Zile 
ve Amasiyye mermeri, kırmızı üs-
tüne kırmızı alacası olan kurd-bağrı 
(kurtbağrı) mermeri, alaca serçe gözü 
mermeri, Gekyivize (Gebze) ve Miha-
lıç ile Cebel-i Tekfur mermeri) olarak 
tanımlanan doğal taşlar oluşturmak-
tadır (Tablo 1). 

Bu çalışma kapsamında, camide 
yerinde yapılan gözlemler ve araştır-
malarda, kitapta bahsedilen on iki 
doğal taşın günümüz bilgileri ışığın-
da türleri (litolojileri), çıkarıldıkları 
bölgeler ve yapıda kullanıldığı yerler 
tespit edilmeye çalışılmıştır (Tablo 2) 
(Şekil 7, 8).

Çalışma kapsamında, Risale-i 
Mi’mariyye’de bahsedilen on iki doğal 
taşın yanı sıra, caminin çeşitli yerle-
rinde kullanılan toplam dokuz farklı 
türde doğal taş daha tespit edilmiştir 
(Tablo 3). Tespit edilen bu doğal 
taşlar, başlıca minber ve mihrap kıs-
mında bulunan pencere içi yer mozaik 
süslemelerinde (Şekil 9) ve Sultan I. 
Ahmet’in Mısır’daki Kayıtbay Türbe-
si’nden getirdiği, daha önceden Hz. 
Muhammed’in Ayak İzi’nin (Kadem-i 
Şerif) bulunduğu yere konmuş olan 
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Tablo 2. Sultanahmet Camii’nin yapımında kullanılan doğal taşların özellikleri.

No Doğal Taş Adı
Risale-i 

Mi’mariyye’deki Adı
Litoloji Çıkarıldığı Yer

1
Marmara 

mermeri

Malik-i mermeri – 

Kapudağı mermeri

Mermer-Dolomitik 

mermer
Marmara Adası-Saraylar

2
İstanbul 

siyah kalkeri
Mermer-i Üsküdar Yoğun kireçtaşı İstanbul-Beykoz-Kanlıca

3
Teselya 

mermeri
Yeşim mermeri Serpantin breşi Yunanistan-Teselya

4 Yeşil porfir Dehne mermeri Andezit porfir Mısır-Gebel Duhan

5 Kırmızı porfir Somaki mermeri Andezit porfir Mısır-Gebel Duhan

6
Mısır graniti 

(pembe)
Serçe-gözü mermeri Siyenit Mısır-Asvan (Asuan)

7 Zile mermeri Mermer-i ebrî Damarlı mermer Tokat-Zile

8 Şirinçavuş tüfü
Kurd-bağrı (Kurtbağrı) 

mermeri
Trakitik tüf

Balıkesir-Edincik-

Şirinçavuş

9
Mısır graniti 

(kırmızı)

Alaca serçe-gözü 

mermeri
Siyenit Mısır-Asvan (Asuan)

10
Gebze 

Rudistli kalkeri
Gekyivize mermeri

Fosilli (Rudistli) 

kireçtaşı
İzmit-Gebze-Kutluca

11 Hereke pudingi Mihalıç mermeri
Konglomera 

(puding)
İzmit-Hereke-Kışladüzü

12 Kestanbol graniti
Cebel-i Tekfur 

(Tekfurdağı) mermeri (?)
Kuvars monzonit Çanakkale-Ezine-Koçali

BEYAZ RENKLİ DOĞAL TAŞLAR Maliki mermeri, Marmara mermeri (Kapudağı mermeri)

SİYAH RENKLİ DOĞAL TAŞLAR Mermer-i Şam, Mermer-i Üsküdar

YEŞİL RENKLİ DOĞAL TAŞLAR
Yeşim mermeri, Dehne (Arap Yarımadası’nda Necd’de bir 

bölge) mermeri

KIRMIZI RENKLİ DOĞAL TAŞLAR Somaki mermeri, Serçegözü mermeri

ALACA RENKLİ DOĞAL TAŞLAR

Beyaz üstüne mavi alacalı Zile ve Amâsiyye (Amasya) 

mermerleri, kırmızı üstüne kırmızı alacalı kurd-bağrı 

(kurtbağrı) mermerleri, Alaca serçegözü mermeri, Gekyivize 

(Gebze), Mihaliç ve Cebel-i Tekfur (Tekfurdağı) mermerleri

Tablo 1. Risale-i Mi’mariyye’de bahsedilen ve renklerine göre Sultanahmet Camii’nin 
yapımında kullanılan doğal taşlar.
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Şekil 7. Caminin avlu, revak ve şadırvan sütunlarında kullanılan pembe ve kırmızı renk-
li Mısır-Asvan (Asuan) ve gri renkli Çanakkale-Kestanbol granitleri ile kemer süslemel-
erinde disk şeklinde kullanılan Mısır-Gebel Duhan kırmızı ve yeşil porfirleri.

Şekil 8. Caminin 
son cemaat 
yeri taban 
döşemelerinde 
kullanılan 
Marmara mermeri, 
Gebze Rudistli 
kalkeri, Hereke 
pudingi ve İstanbul 
siyah kalkerinin 
görünümü.
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No Doğal Taşın Adı
Taşın Dünya 

Literatüründeki Adı 
Litoloji Çıkarıldığı Yer

1 Bilecik Mermeri Breccia Corallina Tektonik Breş Bilecik-Vezirhan

2 Afyon Mermeri Pavonazzetto Breşik Mermer Afyon-İscehisar

3 Muğla Mermeri
Cippolino Rosso / 

Brecciato

Mermer / Breşik 

Mermer
Muğla-Milas

4
Gebze Kırmızı 

Kalkeri
- Marnlı Kireçtaşı İzmit-Gebze

5
Albatr (Oniks) 

Mermeri
Alabastro Circeo Kalsit Alabasteri İtalya-Lazio

7 Portor Mermeri Portoro Damarlı Kireçtaşı İtalya-Linguria

8 Carrara Mermeri Bianco Carrara Mermer İtalya-Carrara

9
Broccatello 

Mermeri
Broccatello Fosilli Kireçtaşı İspanya-Tortosa

Tablo 3. Çalışma kapsamında camide tespit edilen diğer doğal taşların özellikleri.

Şekil 9. Cami içi minber ve mihrap kısmındaki pencere içi yer mozaiklerinde kullanılan ve 
çalışma kapsamında tespit edilen diğer doğal taş türleri  
(Kırmızı renkliler: Gebze kırmızı kalkeri; Siyah renkliler: İstanbul siyah kalkeri; Bordo renkliler: 
Muğla-Milas mermeri; Mor renkliler: Afyon-İscehisar mermeri; Pembe renkliler: Bilecik-Vezirhan 
tektonik breşi).
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No Doğal Taş Adı
Risale-i Mi’mariyye’deki 

Adı
Litoloji Çıkarıldığı Yer

1 Küfeki taşı Neşefe – Seng-i paşine
Fosilli (Mactralı) 

Kireçtaşı
İstanbul-Bakırköy-Haznedar

2 Od taşı Kahkarra – Seng-i ateş Zeolitli Dasitik tüf İzmit-Karamürsel-Dereköy

3 Od taşı Kahkarra (Kavak Taşı) Andezitik Breş İstanbul-Sarıyer-R.Kavağı

4 Kayagan taşı Safvan – Seng-i lafzan Sleyt-Arduvaz -

ve Yemen’den getirildiği söylenilen, 
mihrabın sol duvarına asılmış tablo 
şeklindeki dekoratif objede kullanıl-
mıştır (Şekil 10).

Ayrıca Risale-i Mi’mariyye’nin 12. 
bölümünde, değersiz taş (kara hacer) 
olarak tanımlanan bazı doğal taşlar-
dan bahsedilmektedir (Tablo 4). Bu 
tür doğal taşlar çoğunlukla caminin 
beden duvarlarında, minarelerde ve 
temelde kullanılmıştır (Şekil 11).

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalışma kapsamında, camide ya-
pılan incelemeler ve gözlemler so-
nucunda Ca’fer Efendi tarafından 
kaleme alınan “Risale-i Mi’mariyye” 
adlı elyazmasında, Sultanahmet 
Camii’nin yapımında kullanılan ve 
döneminin taş terminolojisiyle adları 
belirtilen on iki farklı türdeki doğal 
taşın yapıdaki yerleri tespit edilmiş, 
günümüz Türkçesiyle adları ve dünya 

Tablo 4: Risale-i Mi’mariyye’de bahsedilen ve caminin yapımında kullanılan değersiz 
doğal taşların (Kara hacer) özellikleri.

Şekil 10. Caminin 
mihrap kısmının sol 
duvarında asılı olan 
doğal taşlardan 
yapılmış olan tablo 
şeklindeki dekoratif 
obje (Dıştan içe 
doğru: İtalya-Portor 
mermeri; İtalya-
Carrara mermeri; 
İspanya-Broccatello 
mermeri; İtalya-
Carrara mermeri; 
İtalya-Circeo 
alabasteri). 
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literatüründeki karşılıkları verilmiş-
tir. Bunun yanı sıra Risale-i Mi’ma-
riyye’de söz edilmeyen, ancak camide 
az miktarda da olsa farklı yerlerde de-
koratif amaçla kullanılan dokuz farklı 
türde doğal taş daha tespit edilmiştir 
(Muhtemelen Risale-i Mi’mariyye’de 
“hurdevat” mermer olarak bahsedilen 
ve / veya eserin yazımı tamamlandık-
tan sonra kullanılan doğal taşlar). 
Günümüzde, özellikle yapının dışında 
kullanılan bazı doğal taş türlerinin, 
korunmuşluk durumları açısından, 
bilhassa atmosferik etkiler, depremler 
ve vandalizm sonucunda yıprandığı 

ve bozulmaya uğradığı görülmüştür. 
Özellikle strüktürel amaçlı kullanı-
lanlar bazı doğal taşlarda, önemli ha-
sarlar meydana geldiği ve müdahaleye 
ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

Bu çalışmanın, yakın gelecekte 
yapılması planlanan restorasyon çalış-
malarında, yapıda özellikle müdahale 
gerektiren doğal taşların günümüz-
de de sağlanabilme olanaklarının 
araştırılması için, caminin yapımın-
da kullanılan doğal taşlara ait bir 
envanter (türleri, getirildikleri yerler 
vb.) oluşturulmasına katkı sunacağı 
düşünülmektedir.

Şekil 11. Caminin beden duvarlarında ve minarelerinde kesme taş olarak kullanılan 
İstanbul-Bakırköy küfeki taşlarının genel görünümü.
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TARİHİ YAPILARIN BELGELENMESİNDE    
YERSEL LAZER TARAMA SONUÇLARININ   
MİMARİ TEKNİK RESİM DİLİNE AKTARILMASI

Yersel lazer tarama uygulamaları, mimari rölöve başta olmak üzere 
birçok tersine mühendislik alanında yaygınlaşmaktadır. Lazer tarama ile 
nokta bulutu alınması, birleştirilmesi, işlenmesi ve ortografik fotoğraflara 
dönüştürülmesi için izlenen iş dizisi standartlaşsa da, lazer tarama 
uygulamalarının mühendislikten mimari alana taşınması, özellikle mimari 
teknik resim diline aktarım ve klasik mimari belgelemenin bir adım ötesine 
geçmek için kullanılması henüz aynı derecede geliştirilememiştir. Çalışma, 
birbirlerinden çok farklı sorunlara çözüm üretmeye çalışan farklı lazer tarama 
uygulamalarına genel bir bakış getirmeye çalışırken, Aznavur Pasajı ve 
Profesörler Evi gibi birbirinden çok farklı, bazı açılardan zıt denebilecek iki 
örnek üzerinden, temel olarak bir tersine mühendislik uygulaması olan lazer 
taramanın mimari dile nasıl aktarılabileceğine ilişkin sonuçlar sunmaktadır.

TRANSLATING TERRESTERIAL LASER SCANNING OUTPUT OF 
HISTORICAL BUILDINGS IN TO TECHNICAL DRAWINGS WITHIN 
THE DEFINITION OF ARCHITECTURE

Terrestrial laser scanning gains more ground on many reverse 
engineering fields as in the field of architectural survey every day. The 
workflow for scanning, registering and orthorectifiying of scan data is getting 
standardized. Meanwhile, converting the output of laser scanning into the 
field of architectural drawings and getting beyond the architectural survey 
requires extension of this workflow from the field of engineering towards to 
architecture. This paper, scopes a general summary on different examples 
of laser scan surveys of different challenges and needs, and focuses on the 
survey conducted at Aznavur Passage and House of Professors in Istanbul. 
Both surveys, which represent contrary approaches on laser scan surveying, 
contribute to the question of how to translate the output of laser scanning, 
and commonly defined as a reverse engineering process, into the field of 
architecture.

Keywords: Documentation, Surveying, Architectural Conservation, Laser Scanning.
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   1. GİRİŞ
İBB KUDEB tarafından düzenlenen 
VIII. Kârgir Yapılarda Koruma ve 
Onarım Semineri’nde sunulan “Tarihi 
Yapıların Belgelenmesinde Yersel Lazer 
Tarama Sonuçlarının Mimari Teknik 
Resim Diline Aktarılması” başlıklı 
bildiride, yersel lazer tarama sonuç-
larının mimari teknik resim diline 
aktarılması üzerine geliştirilmiş farklı 
yaklaşımlar; ilk bölümde genel lazer 
tarama uygulamalarının farklı tarihi 
yapılar üzerindeki örnekleriyle, ikinci 
ve üçüncü bölümlerde ise, Aznavur 
Pasajı ve Profesörler Evi taramaların-
da izlenilen özel yöntemlerle örnek-
lendirilerek sunulmuştur. 

Yersel Lazer Tarama geniş bir 
alanda kullanılmakta, pahalı olma-
sına karşın hızı, obje ve çevresinin 
gerçeğe yakın bir şekilde görselleşti-
rilmesi ve uzun mesafe ölçüm yetene-
ği gibi özellikleriyle öne çıkmaktadır 
(Gümüş, 2014). Ancak, yapılan 
çalışmalar genel olarak bir tersine 
mühendislik hizmeti olarak kalmak-
ta, tarama sonuçlarının mimari dile 
aktarılması, çalışmanın çoğunlukla 
en zayıf kısmını oluşturmaktadır. 
İki alan arasındaki disiplinler arası 
köprünün zayıf kalması, günümüzde 
halen yüksek maliyetli bir çalışma 
olan lazer tarama uygulamalarının 
yaygınlaşması ve koruma alanında 
çalışan mimarlar tarafından benim-
senmesinin önündeki önemli engel-
lerden biridir.

2. YERSEL LAZER TARAMADA 
TEMEL YAKLAŞIM
Yersel lazer tarama, istasyon (durak) 
olarak adlandırılan, genellikle üçayak 

üzerinde kurulan geçici bir konum-
dan, tüm uzay yönlerine istenilen 
sıklıkta lazer noktaları göndererek, 
bu noktaların dönüşleri üzerinden 
ölçülen noktanın mesafesi ve lazeri 
noktaya gönderen aynanın, yatay ve 
düşey açıların yardımıyla istasyona 
bağlı koordinat sistemindeki konu-
munu hesaplayan ölçüm cihazı ve bu 
cihazın oluşturduğu sistem olarak ta-
nımlanabilir (Faro, 2013). Havadan, 
uçak ya da çoklukopter insansız hava 
aracı (quadcopter, drone) ile yapılan 
lazer tarama uygulamaları da olmakla 
beraber, bu sistemler tekil yapılarda 
mimari rölöve ölçeğinde kullanılmak 
için henüz çok yüksek maliyetli ol-
duklarından çalışmaya konu edilme-
miştir. Yersel lazer taramada da farklı 
sistemler olmakla birlikte, çalışmada 
kullanılan Faro marka Focus 3D 
model lazer tarayıcı; 45 derece açılı, 
dikey eksende 360 derece dönen 
bir ayna yardımıyla lazer ışınlarını, 
cihazın alt kısmının gölgesinde kalan 
kısım haricinde, aynı pusula doğrul-
tusunda 300 dereceyi kapsayacak bir 
dilime gönderirken, cihazın kendisi-
nin de yatay doğrultuda 360 derece 
dönmesiyle, tüm pusula yönlerinde 
tarama yapmaktadır (Faro, 2013). 
Lazer ışınlarının hangi aralıklarla 
gönderileceği, dolayısıyla yatay ve 
düşey dilimlerin ne kadar aralıklı 
olacağı, çalışmanın kalitesi ve süre-
sini belirleyen temel unsurdur (Faro, 
2017). Genel bir kural olarak, elde 
edilen tarama kalitesiyle süre ters 
orantılıdır. Bu çalışmada kullanılan 
cihazın maksimum çözünürlükte ça-
lıştırılması durumunda, her bir lazer 
atımı yatayda ve düşeyde 0.009° ara-
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lıkla yapıldığında, 10 metre mesafede 
dik duran bir yüzeydeki nokta aralığı 
yaklaşık 1,6 mm olmaktadır. Bu 
yoğunluktaki tam bir tarama ise, yak-
laşık iki saat sürmektedir. 1/2, 1/4, 
1/8 gibi daha düşük çözünürlüklerde, 
nokta aralığı çözünürlüğün düştüğü 
oranda artmaktadır. En kısa tarama 
süresi bir dakikayla sınırlandığında, 
elde edilen tarama sonucu mimari 
rölöve için yetersiz kalmaktadır. 
Tarama kalitesine etki eden bir diğer 
unsur da saniyede okunan nokta sayı-
sıdır. Taramaların nokta hassasiyeti 
±2mm’dir (Faro, 2013). 

Yapılan çalışmada, daha çok lazer 
tarayıcı ölçüm yapan cihaz, mo-
dellenmesi istenilen tüm yüzeyleri 
görebilmesi için farklı pozisyonlarda 
çalıştırılır. İstasyon adı da verilen 
bu çalışma pozisyonlarından elde 
edilen üç boyutlu veri, ilgili cihaz 
pozisyonunu merkez alan yerel bir 
koordinat sisteminde noktaları ölçer 
(Altuntaş, 2011). 

Farklı istasyonlardan alınan farklı 
yerel koordinat sisteminin, tek bir 
sistemde birleştirilmesi için temelde 
şu yöntemler uygulanır: 

1- Her iki taramada da alınan özel 
hedeflerin kullanımı (Siyah-beyaz 
damalı hedefler ve referans küreleri),

2- Her iki taramada da görülen 
nesnelerdeki ortak noktalar,

3- Her iki taramada da görülen eş 
yüzeyler (Duvar, tavan yüzeyleri vb.) 
(Gümüş, 2014).

Mümkün olduğu kadar aynı re-
ferans noktası, objesi ya da yüzeyini 
gören ardışık taramalardan biri refe-
rans taraması kabul edilerek, diğeri 
onun koordinat sistemine oturtulur. 

İstenirse, referans hedefler “Total 
Station” ya da “GPS / GNNS” sis-
temleri ile okunarak, ilk tarama bu 
hedeflerin okunan koordinatlarına 
oturtularak da yapılabilir. Bu işlem, 
ister lazer tarama üreticilerinin ci-
hazlarıyla uyumlu şekilde geliştirdik-
leri yazılımlar, ister bağımsız firma-
ların geliştirdikleri yazılımlar olsun, 
yeterli eş referans bulunması duru-
munda, kullanılan program içinde 
tam ya da kısmen program kont-
rollü olarak, veya tam veya yarım 
kullanıcı kontrollü olacak şekilde 
yapılır. Yeterli sayıda eş referansın 
yön ve yükseklik açısından homojen 
dağıldığı ideal durumda, bilgisayar 
programları iki ölçümü kullanıcı 
ek müdahalesi gerektirmeden, aynı 
koordinat sistemi içinde birleştirir 
ve eşleşen referansların kalan hata 
paylarını liste olarak kullanıcıya 
sunar. Kullanıcı burada, yüksek 
hata veren noktaların birleştirme 
işleminde çıkarılması müdahalesinde 
bulunabileceği gibi, manuel olarak eş 
referansları ekleyip yeni referansla-
rın da katılımıyla yeni bir bilgisayar 
birleştirmesi komutu verebilir, ya 
da farklı bakış açılarından, tarama 
sonuçlarından birini diğerindeki 
referanslara göre hareket ettirerek 
iki tarama koordinatını eşleştirebilir. 
Bu işlem, ideal şartlarda kullanıcı 
müdahalesini ne kadar az gerektirir-
se, o kadar sağlıklı olmaktadır.

Birleştirme işleminden sonra 
ortografik fotoğraflar alınmaktadır. 
Doğrudan nokta bulutunun Bilgisa-
yar Destekli Çizim (CAD) ya da Bina 
Bilgi Modellemesi (BIM) program-
larına aktarılması mümkünse de, 
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eski eser rölövelerinde, taramadan 
ayıklanması gereken ve çeşitli engeller 
sebebiyle alınamayan noktaların çok-
luğu ve bozulma düzeylerinin BIM 
için elverişli olmaması sebebiyle, bu 
çalışmada ölçekli ortografik fotoğraf-
lar üzerinden oluşturulan altlıklar 
incelenmiştir. Rölövede, gerek plan 
gerekse kesitlerde en büyük kalem 
kalınlığıyla çizilecek kesit hattı ayrı 
bir ortografik fotoğraf (Kısaca or-
tofoto) olarak alınır (İnce kesit) ve 
böylelikle ölçülerin verileceği, detay-
ların işleneceği ana kontur, görünüş 
katmanlarından ayrı olarak çizilebilir. 
Plan / kesit / tavan görünüşleri ayrıca 
alınarak, kesit hattının arka planına 
CAD ortamında eklenir. Çalışmada, 
CAD ortamında ortofoto üzerinden 
yapılan çizimler kullanılmıştır.

2.1. Eski İmaret Camii Örneğinde 
Klasik Yöntemin Sonuçları ve 
Eksiklikleri
Mustafa Birer’in İTÜ Mimarlık 
Fakültesinde, Yrd. Doç. Dr. Gülsün 
Tanyeli danışmanlığında hazırladığı 
restorasyon programı yüksek lisans 
tezinin bir parçası olarak yaptığı rö-
löve çalışmaları, önce total station ve 
klasik ölçü yöntemleriyle başlamıştır. 

On birinci yüzyıl sonunda I. Aleksion 
Kommenos’un annesi Anna Dalassena 
tarafından yaptırılan ve İstanbul’un 
fethinden kısa bir süre sonra camiye 
çevrilen Eski İmaret Camii’nde, yer-
sel lazer tarayıcı, cephelerin ölçümün-
de kullanılmıştır (Birer, 2014). Bu 
işlemde, 19 noktadan alınan yarım 
saatlik (1/2 çözünürlükte) tarama-
larla yapı cephelerinin tamamına 
yakını taranmış, yukarıda belirtilen 
yöntem izlenerek birleştirilmiş ve bu 
sonuçlardan cephe görünüşleri elde 
edilmiştir. 

Bu çalışmada, yersel lazer tara-
manın en önemli eksikliklerinden 
olan çatı ardında kalan kısımların 
taranamaması sorunu, sonuçlarda öne 
çıkmaktadır. Çatının güvenli şekil-
de ulaşılabilen kısımlarına çıkılmış, 
ortak referans azlığı sebebiyle yarı 
manuel birleştirme yöntemleri uygu-
lanmış, ancak yine de taranamayan 
yüzeyler kalmıştır. 

Birleştirme sonuçlarında ayrıca, 
farklı taramaların, farklı ışık ve kon-
tur değerlerinin oluşturduğu girişim 
sorunu da görülmektedir.

Lazer tarama sonuçları üzerinden 
taş ve tuğlaların çizimi yapılmış, 

Şekil 1a, 1b. Eski İmaret Camii (Eski Pantepoptes Manastırı Kilisesi) doğu cephesi 
ortografik fotoğrafı ve 3 boyutlu model ekran görüntüsü
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taramada görünmeyen yerler, fotoğ-
raflarından orantılandırılarak yerleş-
tirilmiştir. Taramada gözükmeyen 
ya da çizilecek kadar iyi çıkmayan 
kısımlardaki geometrik hassasiyet, bu 
kısımlar total station ile de alına-
mayan noktalar oldukları için, göz 
oranlamasıyla yapılmıştır.

2.2. Farklı Lazer Tarama 
Uygulamalarından Örnekler
Lazer tarama uygulamaları, mimari 
uygulama alanları dışında pek çok 
tersine mühendislik uygulamasında 
da kullanılmaktadır. İnşaat mühen-
disliğinde, deformasyon analizleri ve 
taşıyıcı sistem rölövelerinde, maden-
cilikte karmaşık hacim hesaplamala-
rında, adli tıpta olay yerinin eksiksiz 
belgelenmesi ve kaza modellemele-
rinde, sinema endüstrisinde sahne 
devamlılığının sağlanmasında, sigor-
tacılıkta hasar tespitlerinde yapılan 
işlemler, mimari dışı uygulamalara 
örnek gösterilebilir. 

Mimari uygulamalar ise, arala-
rında genelde ters orantı ilişkisi olan 
yüksek çözünürlük isteyen uygulama-
lar ve yüksek hızla / düşük maliyetle 
tamamlanması gereken uygulamalar 
olarak iki farklı alanda incelenebilir. 
Başka bir sınıflandırma da ölçek üze-
rinden yapılabilir, büromuzun yaptığı 
çalışmalardan elde ettiğimiz deneyim; 
obje ölçeğinde taramalar (taşınabilir 
kültür varlıkları, ince detayları olan 
taşınmaz kültür varlıkları, mezar 
taşları, sütun başları, heykeller gibi), 
iç mekân taramaları (İç mekân tadi-
latlarına yönelik, çoğunlukla kültür 
varlığı olmayan mekânların tarama-
sı), tek yapı ölçeğinde tam mimari 
rölöveler, sokak siluetleri ve kentsel 
dokunun taranması olarak, genel 
ölçek sınıflarının belirginleştirilebile-
ceğini göstermektedir. Bu sınıflardan 
obje ölçeğindeki taramalar, fotoğraf-
tan nokta bulutu ya da el tarayıcı-
ları desteğiyle yapılabilirken, sokak 

Şekil 2. Eski İmaret Camii doğu cephesi lazer taramadan rölöveye geçiş aşamaları
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siluetlerinden kentsel ölçeğe geçerken 
havadan ölçüm sistemlerinin devreye 
alınması gerekebilmektedir. 

Yüksek çözünürlük isteyen uygu-
lamalarda, yalnızca kısmi alanların 
yüksek çözünürlükle taranması mali-
yeti arttırabilmektedir.  

Yeniköy Panayia Kilisesi Templon 
taraması, çalışmada kullanılan cihaz-
la alınabilen en yüksek çözünürlüğe 
sahiptir. Detaylardan da görüleceği 
üzere, Templon panosunun üç boyut-
lu yazıcılarla yeniden üretilmesi için 
altlık olabilecek çözünürlükte bir so-

nuç elde edilmiştir. Tek bir pano için, 
bir adet iki saatlik istasyon ve üç adet 
yarım saatlik istasyon kurulmuştur.

Sokak cepheleri uygulamaları, 
özellikle saçak üstü kotlardaki gö-
rünmeyen kısımlar açısından sorunlu 
olmaktadır. Beyoğlu, Galata Tımarcı 
Sokak’tan alınan aşağıdaki örnekte 
görüldüğü üzere, komşu yapılardaki 
balkonlardan ve yüksek üçayaktan 
yararlanıldığı halde, baca hizasında 
gölgeler görülmektedir. Yoğun kentsel 
yerleşimin olduğu Beyoğlu-Galata gibi 
bölgelerde, saçak üstü kotlarda çoğun-

Şekil 3. Yeniköy Panaiya Kilisesi Templon Duvarı ortografik fotoğrafı

Şekil 4a, 4b. 
Templon 
duvarından lazer 
tarama ile alınan 
siyah-beyaz ve 
renkli detaylar 



74 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

lukla muhdes yapılaşmalar, sadece 
yersel tarama ile alınamamaktadır. 
Bu alanlarda havadan ölçümler, gerek 
alanın darlığı sebebiyle türbülans ve 
özel hayatın gizliliği sorunları gerek-
se sokaklarda olası bir kazada zarar 
görebilecek insan yoğunluğunun fazla 
olması sebebiyle zor gerçekleşmekte, 
ilgili izinlerin alınması bu sebeplere 
de bağlı olarak zor olmaktadır.

Maliyet etkin taramalara örnek 
olarak, tarama çalışması yapılırken 
Sultanahmet’te,  o tarihte tescilsiz 
olan bir erken Cumhuriyet dönemi 
yapısı çalışma konusu edilmiştir. 

Tüm yapı dört dakikalık siyah-be-
yaz taramalarla üç günde taranmış, 
karmaşık merdiven yapısı kesitlerde 
yeterli belirginlikte çıkartılabil-
miştir. Tarama sonucu, çalışmada 
tanıtılan diğer taramalarla karşılaş-
tırıldığında zayıf kalmakla birlikte, 
detayları nispeten niteliksiz, yapısal 
bozulması yüzeysel yıpranmalarla sı-
nırlı, kesiti dik açılı yapısal eleman-
lardan oluşan bu yapı için yeterli 
sonucu verebilmiştir. Yapı cepheleri 
15 dakika renkli taranmıştır. Ancak 
yapı, rölövesi çizildikten sonra tescil 
edilmiş olduğundan, tarama karar-

Şekil 5a, 5b. Galata Galip Dede Caddesi ve Tımarcı Sokak’tan cephe ortografik fotoğrafları

Şekil 6a, 6b. Sultanahmet’te Erken Cumhuriyet dönemi yapısı taraması ve rölövesinin işlenişi
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ları alınırken kültür varlığı eski eser 
olarak değerlendirilmemiştir.

3. AZNAVUR PASAJI ÖRNEĞİNDE 
ÇOK FARKLI İŞLEVLERDEKİ 
MEKÂNLARIN TEK BİR KESİTTE 
BİRLEŞTİRİLMESİ
İstiklal Caddesi üzerindeki önemli 
pasajlardan biri olan ve tabelasında 
1893 tarihi bulunan Aznavur Pasajı, 
özgün yapı yıkılarak 1988 tarihli 
restorasyon projesine göre yeniden 
inşa edilmiş; son haline 1990 yılında 
kavuşarak, ön cephesi özgün düzeni-
ni devam ettiren, içerisi ise avlulu, 
büyük bir betonarme yapıya dönüş-
müştür (Kambek, 2014). Pasajın 
zemin, birinci ve bodrum katlarıyla 
asma katı, küçük dükkânların bulun-
duğu klasik bir Beyoğlu pasajı iken, 
üst katları orta avlulu modern bir 
han yapısı özelliği taşımaktadır. Şu 
andaki betonarme yapının özgün avlu 
açıklığı kapatılmış, kimi katlar farklı 
bürolar tarafından kullanılırken, kimi 
katlar tüm katta tek bir işletmenin 
yer alacağı şekilde düzenlenmiştir.

Yükleniciliğini Y. Şehir Plancı-
sı-Restorasyon Uzmanı Berna Usan-

maz’ın üstlendiği proje ve gayrimen-
kul geliştirme projesi çerçevesinde; 
Y. Mimar Erkan Kambek tarafından 
hazırlanan rölöveye altlık oluşturmak 
üzere yapılan lazer tarama çalış-
masının temel zorluğu, birbirinden 
farklı işletmelerde faaliyet sürmekte 
iken, bunlara en az müdahale ile 
çalışmanın tamamlanması gerekliliği 
olmuştur. Cep tiyatrosundan spor 
salonuna, dövüş sanatları okulundan 
müzik okuluna, turizm acentesinden 
kafeteryaya, tüm mekânlarda ölçüm 
kalitesi ve hız arasında denge sağlan-
maya çalışılmıştır.  

Yapının, lazer tarama açısından en 
zor kısmını ise zemin kat oluşturmak-
tadır. Küçük dükkânların çevrelediği 
bir avludan oluşan bu katta, mimari 
elemanlar, satılan hediyelik eşyalar 
arasından zor seçilmektedir. Dükkân-
lar küçük olduğundan, açık oldukları 
saatlerde içerde tarama yapılması 
için izin alınamamıştır. Dükkânlar, 
çalışmanın paydaşı olmayan üçüncü 
kişilere ait olduğu ve dükkân sahiple-
ri satışını gerçekleştirdikleri hediyelik 
eşyanın açıkta kalmasını istemedikle-
ri için çalışma saatleri dışında ke-

Şekil 7. 
Aznavur Pasajı 
zemin katından 
tarayıcı 
kamerasından 
görünüş
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Şekil 8. Aznavur Pasajı zemin kat ince kesit, zemin ve tavan görünüşleri

Şekil 9. Aznavur Pasajı lazer tarama kesitleri ve 6. kat plan görünüşü

penkleri indirilip kapatılmıştır. 
Bu şartlar altında, klasik metotla 

alınan ince kesit, mimari eleman-
ları boyutlandırmaktan çok uzakta 
kalmıştır. Mimari elemanlardan 
ziyade, satışı yapılan nesneler kesite 
girmiş; rölöve için sağlıklı veri elde 
edilememiştir. Elde edilen zemin 
görünüşü de, tam bir plan çıkarmak-
tan uzaktır. Bu kattaki dükkânlarda 

satılan nesnelerin en az yer aldığı 
kısım, tavanlardır. Üst pencereler de 
nispeten daha az engellenmiştir. Üst 
kottan kesilerek alınan tavan planı, 
mekânların gerçekçi bir ölçüsünü 
verebilmektedir. Burada belirtilmesi 
gereken önemli nokta, satılan nesne-
ler yüzünden klasik ölçü yöntemi ile 
de ölçüm yapılamamasıdır.

Çalışma sonucunda, her katı farklı 
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bir yaşantıyı sürdüren binanın tüm 
bu durumu tek bir kesitte toplana-
bilmiştir. Elde edilen sonuç, mimari 
teknik resim belgesinin ötesinde 
yapıdaki gündelik yaşamı, yani somut 
olmayan kültür varlığını da belgele-
yen, canlı bir kesittir. Yapı, özgün 
mimari karakterini yitirmiş olmakla 
birlikte, Beyoğlu’ndaki yaşamın eşsiz 
bir özetini sunmaktadır. Klasik bel-
geleme metotlarıyla yakalanması son 
derece zor olan bu özetten bir kesit, 
lazer tarama sonucu sağlanabilmekte 
ve mimari rölövenin ötesinde, yeni bir 
rölöve türüne kapı açılmaktadır.

4. PROFESÖRLER EVİ  
(BAB-I SERASKERİ DOĞU 
KÖŞKÜ) ÖRNEĞİNDE YERSEL 
LAZER TARAMA HAM 
SONUÇLARININ MİMARİ TEKNİK 
RESİM DİLİNE ÇEVRİLMESİ
Günümüzde İstanbul Üniversitesi 
Profesörler Evi olarak adlandırılan 
yapı, üniversiteye girişte Bab-ı Seras-
keri Güney Nizamiye Kapısı’nın iki 
yanına yapılan ve mimari özellikleri 
açısından birbirine eş, iki küçük köş-
kten doğuda olanıdır. Batıdaki köşk, 

“Biniş Dairesi” olarak adlandırılırken, 
çalışma konusu köşk “Şehzadeler Da-
iresi” olarak tanımlanmaktadır (Can, 
1994; Çiftçi, 2004). Gülberk Gizem 
Küçükosmanoğlu’nun, Prof. Dr. 
Kemal Kutgün Eyüpgiller danışman-
lığında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsünde hazırladı-
ğı “İstanbul Üniversitesi Profesörler Evi 
Restorasyon Projesi” konulu yüksek 
lisans tezi kapsamında gerçekleştiri-
len tarama çalışması, kalemişi beze-
melerin son derece yoğun yer aldığı 
zemin katta, Aznavur Pasajı’na göre 
çok daha rahat bir çalışma ortamı 
içinde yürütülmüştür. Mekânlarda 
perdeler, ahşap kalorifer muhafazaları 
ve kristal avizelikler dışındaki tefriş, 
ölçüm esnasında dışarı taşınabilmiş-
tir. Her ana mekânda ikişer yarım 
saatlik tarama (1/2 çözünürlük) 
yapılmış, geçişlerde daha kısa tarama-
lar yapılmıştır. Mekân büyüklükleri 
açısından tek tarama yeterli olmasına 
karşılık, avizelerin oluşturduğu tara-
ma gölgesini engellemek için ikinci 
pozisyonlardan da tarama yapılmıştır. 
Kalemişi üzerindeki parlak cila taba-
kası ışıkta kimi yerlerde aşırı parla-

Şekil 10. 
Aznavur 
Pasajı lazer 
tarama 
kesitinden 
detay
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Şekil 11. Profesörler Evi taraması plan konturu (İnce kesit) ve zemin kat görünüşü 
(Tarama pozisyonları dairesel tarama gölgeleri olarak seçilebilmektedir)

Şekil 12. Profesörler Evi taraması tavan planı ve tavan planından detay

malar oluşturduğundan, avize gölgesi 
dışında kaldığı halde parlama yüzün-
den renkli sonuçlarda kullanılamayan 
taramalarda ikinci pozisyonlardan 
alınan veri değerlendirilmiştir.

Profesörler Evi’nin bodrum katı 

mutfak olarak kullanıldığı için, 
Aznavur Pasajı’ndan da daha kısa 
sürelerde çalışılmak gerekmiştir. 
Mutfağın aktif olarak kullanılmadığı 
ve mekânın açık tutulabildiği kısıtlı 
süre içinde, dört dakikalık siyah-be-
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yaz aramalar ile tüm kat taranmış 
ve yalnızca siyah-beyaz sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu katta mimari öğeler 
zemin kattaki kadar nitelikli olma-
dığından, bu kısa süreli taramalar 
yeterli olabilmiştir. 

Ham tarama sonuçlarının mimari 
dile aktarılması için öncelikle ince 
kesitler alınmış, bu kesitlerde avize, 
perde gibi rölövede çizilmeyecek 
noktalar fotoğraf düzenleme prog-
ramı ile silinmiştir. İnce kesitlerin 
rölöve gösterim tekniğine göre mal-
zeme taraması ile taranacak kısımla-
rı, fotoğraf düzenleme programında 
dolu olarak taranmış, ince kesit 
konturu kalınlaştırılarak vurgulan-
mış ve arka plan görünüşü bu altlık 
üzerine eklenmiştir. 

Kalem işi geometrik desenler 
siyah-beyaz sonuçlar üzerinden çi-
zilmiş, kalem işi resimler doğrudan 
renkli tarama sonucu olarak kulla-
nılmıştır. 

Bu uygulama, sonuçları itibarıy-
la klasik plan-kesit-görünüş rölöve 
çizimlerinin altlığını oluşturmaktan 
öteye geçerek, doğrudan mimari bel-
geleme niteliği kazanmaya başlayan 
bir çalışma olmuştur.

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Lazer tarama uygulamaları, mimari 
rölövenin yanı sıra, pek çok farklı 
alanda kullanılmaktadır. Mimari uy-
gulamalar ise, istenilen belgeleme öl-
çeğine ve sahanın izin verdiği ölçüm 
süresine bağlı olarak, farklı yoğunluk 
ve hızlarda yürütülmektedir. Tarama 
sonucunda elde edilen nokta bulutu-
nun tam bir üç boyutlu model olma-
dığı hususu ve istenilen nihai çizim 
göz önünde bulundurularak, hangi 
istasyonlardan elde edilen noktaların 
kullanılacağı belirlenmelidir. Teknik 
resim kurallarına uygun kademelen-
dirme sisteminin oluşturulması için 
farklı ortofotolar farklı katmanlar 
halinde alınmalı, sonuçlar üzerinden 

Şekil 13. Profesörler Evi taraması iç mekân kesiti
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KAYNAKÇA

çizim yapacak teknik elemanı ya-
nıltacak öğelerden temizlenmelidir. 
Görsel olarak renkli tarama sonuçları 
daha bütüncül ve doyurucu sonuçlar 
verse de, siyah-beyaz tarama sonuç-
ları konturları belirginleştirdiğinden 
çizim yapacak teknik eleman açısın-
dan daha iyi sonuçlar verebilmekte-
dir. Belgelemeyi tamamlayabilmek 
için, engellerin olduğu kısımlar, 
farklı kesitler ve tarama içinden nok-
talar alınarak sonuca gidebilir. Bu 
noktada, yapılan çalışmalardan elde 
edilen en önemli çıkarım; tarama 
istasyonlarının belirlenmesinden, 
birleştirme ve ortofotoların alımına 
kadar, yürütücünün teknik resim 
bilgisine ve tercihan işin gerektirdiği 
rölöveyi tamamen çizebilecek teknik 

ve mesleki donanıma sahip olması 
gerektiğidir. Aletli ölçümlerin belki 
de en tehlikeli yanı, kullanıcıya her 
zaman nihai ve en doğru altlığı ver-
diği yanılgısına düşmektir. Sonuçlar, 
yetkin bir göz tarafından filtrelen-
meden ve düzenlenmeden teslim 
edilirse, veri kullanılmaz olabileceği 
gibi, yanlış sonuçlar da verebilir. 

Günümüzde, mevcut İHA tek-
nolojisi geliştikçe, taramaların eksik 
yanları da azalacaktır. Yine de, gele-
cekte tam bir modelin ortaya çıkması 
için lazer ışın tayfı dışında malzeme 
özelliklerini tespit edebilen, ya da üst 
yüzey altındaki malzeme ve yapım 
sistemlerini gösterebilen sistemlerin 
bir arada kullanılabildiği platformların 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
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TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN BELGELENMESİNDE 
YENİ TEKNOLOJİLER: YAPIYA ÖZEL BELGELEME 
YÖNTEMİ BELİRLEME

Mimari bağlamda belgeleme, bir yapıyı ya da alanı açıklayıcı kayıtlar 
(çizimler, fotoğraflar, videolar, modeller, koordinatlar vb.) oluşturmaktır. 
Çoğunlukla rölöve ve restorasyon projelerinin bir parçası olarak değerlendirilse 
de, belgeleme, gelecekte belki de hafızalardan dahi silinebilecek bazı tarihi 
yapıların varlığının bir kanıtıdır. Günümüzde giderek daha fazla yıkıcı hale 
gelen savaşların yok ettiği şehirler, belirli politikalarla yıkıma / korunmamaya 
terk edilen bölgeler veya simgesel anlam taşıyan yapıların yağmaya açılması 
düşünüldüğünde, belgelemenin önemi daha iyi anlaşılır. Bu anlamda; kültürel 
mirasın önce belgelenmesi, sonra korunması ve yönetilmesi için ulusal bir 
veri tabanının kurulması, gelecekte yok olma tehlikesi olan yapıların dijital 
ortamda varlıklarını sürdüreceklerinin garantisi olacaktır. 
Özellikle yaşadığımız dijital çağda bu verileri oluşturmak, saklamak ve 
düzenlemek giderek kolaylaşmaktadır. Ölçüm tekniklerinin de gelişmesiyle 
yapıya ait ölçümler çok detaylı bir şekilde yapılabilmekte, geleneksel teknikler 
hâlâ kullanılmasına rağmen, yerini giderek daha yeni yöntemlere bırakmaktadır. 
Ancak bu durum, sanıldığı gibi her zaman belgeleme sürecini kolaylaştırmayıp 
bazı durumlarda işi olduğundan daha da karmaşık hale dönüştürebilmektedir. 
Üretilen kayıtların son derece büyük olması sistemlerin yavaşlamasına ya 
da veri depolamada sorunlara yol açmaktadır. Bu noktada çözüm, belgeleme 
sürecinin doğru yapılmasından, yani öncelikle yapıya en uygun ölçüm tekniğine 
/ tekniklerine karar verilmesinden geçmektedir. Başka bir deyişle; yapının 
durumu, konumu, büyüklüğü ve karmaşıklığı gibi parametrelerin göz önünde 
bulundurulduğu; belgelemenin amacının, süresinin ve bütçesinin de hesaba 
katıldığı, yapıya özel bir belgeleme yöntemi belirlemek gerekmektedir. 
Örneğin, özellikle klasik dönem arkeolojik kazıların belgelemesinde ya da taş 
/ tuğla dokusunun sıvalı olmadığı kârgir yapılarda, üç boyutlu tarama veya 
fotogrametrik modellemenin, genel olarak benimsenen eskiz + totalstation 
tekniğinden (topografik belgeleme) çok daha verimli olabildiği görülmüştür. 
Bu modellerden alınan gerçek ortofotolar ile hem mimari çizimler daha hızlı 
bir şekilde yapılabilmekte hem de gerçekçi üç boyutlu model ile alan daha iyi 
ve detaylı belgelenmektedir. Çalışma, bu bağlamda çeşitli örnekler üzerinden 
ve birincil deneyimler ışığında yapıya özel bir belgeleme yönteminin nasıl 
belirlenebileceğini göstermeyi hedeflemektedir. Çalışmada, farklı ölçüm 
teknikleri ve bu tekniklerle üretilebilecek kayıtlardan bahsedilecek; hangi 
tekniğin hangi tür yapılarda verimli olabileceği tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Kârgir yapılar, Koruma, Belgeleme, Fotogrametri, Modelleme.
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   1. TARİHİ VE KÜLTÜREL 
MİRASIN BELGELENMESİ VE 
FOTOĞRAFIN ROLÜ
Bu çalışma, tarihi ve kültürel mirası 
belgeleme pratiklerinden biri olan 
üç boyutlu fotogrametrik modelle-
menin, örnek proje ve proje süreçleri 
üzerinden kullanımını tartışmak-
tadır. Bu anlamda ilk olarak “Bel-
geleme nedir?”, özellikle “Projelen-
dirmenin ötesinde belgeleme neden 
önemli?” sorularından hareketle, 
belgeleme ve belgeleme teknoloji-
lerinin öneminden bahsedilecek, 
fotoğrafın tarihi ve kültürel mirasın 
belgelenmesindeki rolüne değinile-
cektir. Daha sonra, belgeleme alanın-
da kullanılan görece yeni olarak tabir 
edebileceğimiz aslında hızla değişen 
ve gelişen bir ölçme tekniği olan üç 
boyutlu fotogrametrik modelleme 
tekniklerinden ve bunun uygulama-
larından bahsedilecektir.

1.1. Mimari Belgeleme Nedir? 
Neden Belgeliyoruz?
Tarihi ve kültürel mirasın belgelen-
mesinin bir parçası olarak mimari 
bağlamda belgeleme, bir yapıyı ya 
da alanı açıklayıcı kayıtlar (çizim-
ler, fotoğraflar, videolar, modeller, 
koordinatlar vb.) oluşturmaktır. Bu 
belgeler, yapının tarihteki bir anının 
‘tarihi belgeleri’ olarak değerlendiril-
melidir. Çoğunlukla rölöve ve resto-
rasyon projelerinin bir parçası olarak 
değerlendirilse de, belgeleme, gelecek-
te belki de hafızalardan dahi silinebi-
lecek bazı tarihi yapıların varlığının 
bir kanıtıdır.

Günümüzde giderek daha fazla 
yıkıcı hale gelen savaşların yok ettiği 
şehirler, belirli politikalarla yıkıma 
ya da kendi haline terk edilen bölgeler 
veya simgesel anlam taşıyan yapıla-
rın yağmalanması düşünüldüğünde 
belgelemenin önemi daha iyi anlaşılır. 

NEW TECHNOLOGIES IN DOCUMENTATION OF HISTORIC AND 
CULTURAL HERITAGE: 3D PHOTOGRAMMETRIC MODELLING

This research investigates the use of 3D photogrammetric 
modelling in the documentation of historic and cultural heritage buildings 
and sites. The emphasis is twofold. First, the importance and purpose 
of documenting historic and cultural heritage are briefly discussed with 
a particular focus on the role of photography and photogrammetry. The 
second part examines the use of 3D photogrammetric modelling and 
its complementary use with other measurement techniques through the 
examples of architectural documentation projects in different scales. 
The aim is to show the potential of 3D photogrammetric modelling as a 
feasible measurement technique in its own and also as a complementary 
method which can be easily used together with other techniques such as 3D 
scanning, topographic measurement and so on.  

Keywords: Heritage, Heritage protection, Documentation, 3D Photogrammetry, Drone 
modelling.

      ABSTRACT 
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Örnek vermek gerekirse Işid’in Pal-
mira, Nimrud ve Hatra antik kent-
lerini yok etmesi, Taliban’ın Buda 
heykellerini dinamitle patlatması, 
dünya savaşlarında yok olan şehirler, 
Menderes döneminde yapılan uygula-
malar, Diyarbakır Sur’daki tahribat ve 
benzerleri gibi. Bu anlamda kültürel 
ve tarihi mirasın önce belgelenmesi, 
sonra korunması ve yönetilmesi için 
ulusal bir veri tabanının kurulma-
sı, gelecekte yok olma tehlikesi olan 
yapıların dijital ortamda varlıklarını 
sürdüreceklerinin garantisi olacaktır. 
Ayrıca unutulmamalıdır ki, tarihi 
yapıların ya da arkeolojik alanların 
belgelenmesi; birçok farklı disiplinin 
dâhil olduğu ya da olması gereken bir 
pratiktir ve ancak, farklı disiplinlerin 
beraber çalışmasıyla belgeleme hızlı ve 
verimli bir biçimde yapılabilir. 

Özellikle yaşadığımız dijital çağda 
bir yapıya ait verileri oluşturmak, 
saklamak ve düzenlemek giderek ko-
laylaşmaktadır. Ölçüm tekniklerinin 
de gelişmesiyle yapıya ait ölçümler 
çok detaylı bir şekilde yapılabilmekte, 
geleneksel teknikler hâlâ kullanılma-
sına rağmen yerini giderek daha yeni 
yöntemlere bırakmaktadır. Ancak bu 
durum, sanılanın aksine her zaman 
belgeleme sürecini kolaylaştırmamak-
ta, bazı durumlarda işi olduğundan 
daha karmaşık bir hale de dönüştü-
rebilmektedir. Üretilen kayıtların 
son derece büyük olması sistemlerin 
yavaşlamasına ya da veri depolamada 
sorunlara yol açmaktadır.

1.2. Günümüzde Belgelemede 
Kullanılan Ölçüm Teknikleri
Günümüzde belgelemede kullanılan 
ölçüm teknikleri şunlardır:

 Geleneksel yöntemler (elle ölçüm 
ve üçgenleme teknikleri), 

 Totalstation kullanımı (topogra-
fik belgeleme),

 Fotogrametrik yöntemler,
 Lazer tarama,
Bunların içinden tek bir yöntemin 

en etkin ve kullanışlı olduğunu savun-
mak yerine, yapıya en uygun ölçüm 
tekniğine ya da tekniklerine karar 
vermek daha doğru bir yaklaşımdır. 
Başka bir deyişle, yapının durumu, ko-
numu, büyüklüğü ve karmaşıklığı gibi 
parametrelerin göz önünde bulundu-
rulduğu; belgelemenin amacının, süre-
sinin ve bütçesinin de hesaba katıldığı, 
yapıya veya alana özel bir belgeleme 
yöntemini belirlemek gerekmektedir.

Bu çalışmada, yukarıdaki kriter-
ler göz önünde bulundurularak çoğu 
zaman lazer taramanın gölgesinde 
kalan bir teknik olan üç boyutlu fotog-
rametrik belgeleme yöntemleri anla-
tılmaktadır. Bu sebeple, ilk olarak üç 
boyutlu fotogrametrinin gelişiminden 
ve çalışma prensibinden kısaca bah-
sedilecek, daha sonra da bu tekniğin 
kullanılabileceği farklı ölçeklerdeki 
projeler ve diğer ölçüm teknikleri ile 
olası sentezleri incelenecektir.

1.3. Fotoğrafın Belgelemedeki Rolü
Kültürel ve tarih mirasının korun-
ması ve belgelenmesi konusunda 
en kapsamlı uluslararası sözleşme, 
1970 UNESCO Sözleşmesi’dir. 
Günümüzde Türkiye’nin de arala-
rında bulunduğu birçok ülke tara-
fından kabul edilen, 1970 tarihli, 
tam adıyla “UNESCO Kültür Var-
lıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve 
Mülkiyet Transferinin Önlenmesi 
Sözleşmesi”nde, belgelemenin ve 
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eser tanımlama sistemlerinin gerek-
liliğinden bahsedilmiştir. Özellikle 
1997 yılında sözleşmenin bir parçası 
olarak yayımlanan rehberde fotoğ-
rafın önemi vurgulanmıştır (http://
www.unesco.org.tr). Bu sözleşmeye 
göre, fotoğraf hem tarihi belge hem 
de yasadışı uygulamaların bir deli-
li kabul edilerek, adli kanıt olarak 
kullanılabilmektedir. 

Eleanor Mattern (2012), fotoğrafın 
kültür mirasının korunmasındaki rolü-
ne ilişkin yaptığı çalışmada, fotoğrafın 
tanımlama ve belgelemenin ötesinde, 
aynı zamanda bir kanıt değeri de taşı-
dığından bahseder. Buna göre, dünyaca 
ünlü bir sanat simsarı olan Giacomo 
Medici’nin 2004 yılında tarihi eser ka-
çakçılığından hüküm giymesi, çektiği 
polaroid fotoğraflarda görülen tarihi 
eserlerin kanıt gösterilmesi ile müm-
kün olur (Mattern, 2012). 

Fotoğrafın kolay erişilebilir bir 
ekonomik değer olması ve fotografik 
verinin dağıtımının özellikle dijital 
çağda oldukça kolaylaşması, kültürel 
ve tarihi mirasın belgelenmesi ve ko-
runmasında fotoğrafın adeta vazgeçil-
mez bir yer edinmesine yol açmıştır. 
Buna ek olarak fotogrametrinin bu 
alanda kullanılmaya başlanması, 
fotoğrafı aynı zamanda bir ölçüm 
tekniği haline de getirmiştir. 

Fotogrametrinin ilk olarak 1849 
yılında Fransız Aimé Laussedat ta-
rafından başlatıldığı kabul edilmek-
tedir (Bilgi, 2007; Burtch, 2006). 
Ancak kültür varlıklarının korun-
masında fotogrametrik yöntemlerin 
kullanılması, 1970 sonrası dönemde 
fotoğrafın tarihi mirası koruma bağ-
lamında öneminin fark edilmesinden 

sonra gerçekleşmiştir (Bilgi, 2007).

2. ÜÇ BOYUTLU FOTOGRAMETRİK 
MODELLEME İLE BELGELEME

2.1. Fotogrametri
Fotogrametri, en basit tanımıyla fo-
toğraf üzerinden ölçüm yapma tekni-
ğidir. Bunun için fotoğraf düzlemi ile 
obje düzlemi arasında bir bağıntının 
kurulması gerekir. Fotoğraf üzerinde 
tanımlanabilen ve koordinatları (x, 
y, z) bilinen noktalar kullanılarak 
fotoğrafın çekim anındaki konumu ve 
dönüklük parametreleri bulunabilir 
(Wolf ve Dewitt) (Şekil 1).

Mimari belgeleme alanında yersel 
fotogrametri, genelde yapılara / obje-
lere ait fotoğrafların rektifiye edilme-
siyle kullanılmıştır (Şekil 2). Fotoğraf 
düzleminin, çizimi yapılacak yüzeye 
paralel olacak şekilde tanımlanmasına 
“Rektifikasyon işlemi” denir (Wolf ve 

Şekil 1. Fotoğraf düzlemi ve arazi düzlemi 
arasındaki matematiksel model.
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Dewitt). Rektifiye edilen fotoğrafta 
tanımlanan yüzey dışındaki alanlar 
perspektife gireceğinden, bu alanlara 
ait anlamlı bir veri üretmek müm-
kün değildir. Tek resim değerlendir-
mesinde objeye ait iki boyutlu veri 
üretilebilir. Ancak iki farklı konum-
dan çekilen, konumu ve dönüklüğü 
bilenen iki ya da daha fazla fotoğrafın 
kapsadığı ortak alana ait üç boyutlu 
veri üretilebilir. Yersel dijital fotog-
rametride, fotoğraflar üzerinden üç 
boyutlu ölçüm yapmaya dayalı ilk 
yaklaşımlarda, fotoğraflar teker teker 
obje koordinat sisteminde tanımlanır, 
daha sonra üç boyutlu koordinatları 

belirlenecek nokta, en az iki fotoğ-
rafta işaretlenerek oluşturulurdu. 
Koordinatları belirlenen bu noktalar 
ile vektörel çizim yapılabilir ve objeye 
ait gerçekçi bir model üretilebilir (Şe-
kil 3). Bu yaklaşımla, maliyeti düşük 
bilgisayar ve yazılımlar kullanılarak 
kapsamlı bir şekilde fotoğraflanan 
herhangi bir objeye ait üç boyutlu ve-
riler üretilmeye başlanmıştır (Hanke 
ve Grussenmeyer, 2002).

Her bir fotoğrafı obje koordinat 
sisteminde teker teker tanımlamak, 
objeye ait ölçümü manuel yapmak 
gibi zaman alan sorunların yanın-
da, üç boyutlu vektörel çizimlerin 

Şekil 2. Fotoğrafın rektifiye edilmesine bir örnek.

Şekil 3. 
Photomodeler 
yazılımı ile 
üretilmiş 
üç boyutlu 
gerçekçi model
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iki boyuta indirgenememesinden 
kaynaklanan mimari çizimdeki kısıt-
lamalar sebebiyle, fotoğraflardan üç 
boyutlu veri üretmeye dair daha pra-
tik yöntemlerin kullanılması ihtiyacı 
oluşmuştur.

Günümüzde ise, fotogrametri 
yazılımları fotoğraflar üzerinde oto-
matik olarak binlerce anahtar nokta 
bulur (SIFT) ve bu noktaları eşleş-
tirerek hem bu noktaların hem de 
fotoğrafların konumlarını ve dönük-
lerini, yazılımın kendi oluşturduğu 
bir koordinat sisteminde belirler 
(SfM) (Ullman, 1979; Plets, vd., 
2012) (Şekil 4).1 

Bu işlemin ardından yazılım, fo-
toğrafların kapsadığı ortak alana ait, 
yoğun, renkli bir nokta bulutu oluştu-
rur (MVS)2. Nokta bulutunun üçgen-
lenmesi ile mesh (ağ örgüsü) ve buna 
fotoğraflardan doku geçirilerek ger-
çekçi bir model oluşturulur (Şekil 5). 
Son adım olarak, fotoğraflar üzerinde 
tanımlanabilen ve gerçek konumu 
bilinen en az üç nokta ile dönüşüm 

yapılarak modelin gerçek konumu 
ve boyutu belirlenir (AgiSoft LLC, 
2014). Modelin koordinat dönüşü-
mü gerçekleştirildikten sonra, model 
üzerinden alınacak gerçek ortofotolar 
ile iki boyutlu mimari çizimler yapıla-
bilir. Gerçek ortofotolar perspektif 
içermeyen imajlardır; dolayısıyla 
bunlar üzerinden ortografik çizimler 
gerçekleştirilebilir (Şekil 6).

2.2.İnsansız Hava Araçlarının 
Fotogrametrik Alanda Kullanımı

İnsansız Hava Aracı (İHA), genel 
olarak bilinen adıyla drone, uzaktan 
kumanda edilen bir tür hava aracıdır. 
Üzerlerinde konum bilgisi sağlayan 
GPS, kamera (standart, termal, ultra-
viyole), lazer tarayıcı (LIDAR) bulu-
nabilir. Dijital fotogrametrinin evrim 
geçirmesi, GPS ve İHA teknolojisinin 
gelişmesiyle, drone’lar harita yapmak 
ve üç boyutlu veri üretmek için aktif 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Akıllı telefon veya tabletlere uyumlu 
uygulamalar ve üzerindeki GPS saye-

1 SIFT: “Scale invariant feature transform”, SfM: “Structure from motion”.
2 MVS: “Multi-view stereo”.

Şekil 4. Solda; SIFT algoritması kullanılarak anahtar noktaların (mavi noktalar) otomatik 
olarak bulunması, sağda; SfM algoritması ile anahtar noktalar eşleştirilerek fotoğrafların 
çekim anındaki parametrelerinin hesaplanması.
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Şekil 6. Üç boyutlu modelden alınan plan ve görünüşe ait gerçek ortofotolar.

Şekil 5. Sol üst, 
MVS algoritması 
kullanılarak 
yoğun nokta 
bulutu 
oluşturulması; 
Sağ üst, yoğun 
nokta bulutunun 
üçgenlenmesiyle 
oluşturulan 
mesh; Altta, 
mesh’e 
fotoğraflardan 
doku geçirilerek 
oluşturulan 
gerçekçi model.
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Şekil 7. Drone uçuş planına ait bir örnek.

sinde uçuş planı, yüksekliği, fotoğrafla-
rın enine ve boyuna bindirme oranları 
gibi parametreler, drone’a yüklenerek 
otomatik bir şekilde iki veya üç boyut-
lu veri üretilebilir (Şekil 7).

2.3. Üç Boyutlu Fotogrametrik 
Modellemenin Kullanıldığı Projeler

2.3.1. Proje 1 - Konut – Erken   
20. yüzyıl.
Mevcut belgeler ve analizler ışığında 
20. yüzyılın başına tarihlenen yapı, 
Balıkesir il merkezinde yer almakta-
dır. Yapı, iki katlı ahşap karkas olup 
duvarları taş ve tuğla dolguludur. Rö-
löve, restitüsyon ve restorasyon proje-
lerinin hazırlanması istenen yapının 
ölçümleri dört gün sürmüş, bu süre 
zarfında çıkarılan eskizler üzerinden 
totalstation ile ölçümler yapılmış ve 
bu veriler eskizlere işlenmiştir. Yanı 
sıra, yapının üç boyutlu fotogramet-
rik modellemesi yapılmış, sonuçta iki 
yöntem aynı anda kullanılmıştır. Bu 
şekilde hem daha detaylı verilere ula-
şılmış hem de fotogrametrik modelin 

kesinliği üzerine bir değerlendirme 
yapılmıştır (Şekil 8).

Rölöve projesi kapsamında yapının 
cephelerinin modellenmesi için 160 
adet fotoğraf kullanılmış, bu fotoğraf-
larla yaklaşık 57 milyon nokta içeren 
bir nokta bulutu oluşturulmuştur. 
Yöneltme ve dengeleme işlemleri için 
koordinatı bilinen ve dış cephelere 
yerleştirilen 26 hedef, totalstation ile 
ölçülmüştür. Yapı cephesi için oluştu-
rulan bu modelin ortalama hata payı 
4,5 mm’dir. Çatının fotoğraflanması 
gerçekleştirilemediği için, çatı model-
leme dışında bırakılmıştır (Şekil 9). 
Bu görselde, sol tarafta modelden alı-
nan gerçek ortofoto; sağda ise ondan 
üretilen rölöve çizimi görülmektedir. 
Özellikle rölöve projesine malzemele-
rin ve yapısal bozulmaların işlenme-
sinde, gerçek ortofotolar büyük bir 
kolaylık sağlamaktadır.

Bu projede ayrıca, yapının iç 
mekânları da fotogrametrik yöntemle 
modellenmiştir (Şekil 10). 

Fotoğraf çekimi için uygun 
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Şekil 8. 
Rölöve projesi 
gerçekleştirilen 
yapı ve 
fotogrametrik 
modeli.

Şekil 9. Yapıya ait bir cephenin ortofotosu ve ortofoto üzerinden gerçekleştirilen çizim.
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olmayan kısımlar, özellikle banyo 
ve tuvalet gibi dar mekânlar modele 
dâhil edilememiştir. Ancak detay 
içermeyen alanların metre veya 
totalstation ile ölçümünün zaman 
açısından daha verimli olabileceği 
gözlemlenmiştir. 

2.3.2. Proje 2 - Köy Yerleşimi –  
18., 19. ve 20. yüzyıllar
Bu proje, Gökçeada’da bulunan 
Dereköy’de gerçekleştirilmiştir. 
Ölçüm çalışmaları Ağustos 2016’da 
yaklaşık dört gün süren bu projede, 
diğerlerinden farklı bir üç boyutlu 
fotogrametrik belgeleme yöntemi 

kullanılarak geniş alanların hızlı 
ve detaylı bir biçimde belgelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu sebeple, projede 
fotogrametrik modelleme için drone 
kullanılmış, belgeleme kapsamında 
köye ait toplam dokuz farklı model 
oluşturulmuştur (Şekil 11).

Üzerinde 4000 x 3000 piksel 
çözünürlükte fotoğraf çekebilen 
kamera ve konumsal doğruluk için 
GPS bulunan, uzaktan kumanda-
ya takılabilen bir akıllı telefon ve 
gerekli yazılımlarla kolayca kontrol 
edilebilen bir drone kullanılarak, be-
lirlenen alanı hem enine hem boyuna 

Şekil 10. 
Yapıya ait bir 
odanın modeli 
ve modelden 
alınan 
ortofotolar.
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(double grid) tarayan ve fotoğrafları 
belli bir açıyla çeken, üç boyutlu 
modellemeye uygun bir uçuş planı 
tercih edilmiştir. Yaklaşık 17-18 
dakikada çekilen 475 fotoğraf ile 
modellenen alan, yaklaşık iki hektar 
büyüklüğündedir.

3. Kısa Bir Değerlendirme 
Yapıya özel bir belgeleme yöntemi 
belirlenirken farklı teknikler bir arada 
kullanılabilir. En etkin yolun belir-
lenmesinde, yapının ve projenin her 
yönüyle ele alınması esastır.

Farklı ölçekteki alanların belge-
lenmesinde üç boyutlu fotogramet-
rik modelin etkili ve hızlı sonuçlar 
verdiği görülmüştür. Bu model, 
aynı zamanda üç boyutlu tarama ve 
/ veya topografik ölçüm uygulama-
larında tamamlayıcı ya da yardımcı 
bir yöntem olarak da kullanılabilir. 
Özellikle duvar dokusu açıkta kalan 
kârgir yapıların rölöve çizimlerinin 

oluşturulmasında üç boyutlu fo-
togrametri çok kullanışlı olacaktır. 
Ancak, farklı fotoğraf makinelerin-
den alınan fotoğrafların aynı model 
yapımında kullanımının sorunlara 
yol açabileceği hesaba katılmalıdır. 
Ayrıca, yansıması yüksek veya şeffaf 
olan yüzeyler modelde sorun çıkar-
maktadır. Örneğin, pencere gibi 
yansıtıcı yüzeyler üç boyutlu model-
de bazı bozulmalara yol açmaktadır. 
Bunun haricinde fotoğraf çekimini 
kısıtlayıcı durumlar (ışık, objeye 
olan mesafe vb.) modelin doğruluğu-
nu etkileyen faktörlerdir.

Bu çalışmada ağırlıklı olarak 
fotogrametrik modellemenin çeşitli 
alanlarda uygulanması ve geometrik 
belgelemedeki yeri incelenmiş; elde 
edilen veriler ışığında kullanım alan-
larına göre pozitif ve negatif yönler 
ortaya koyularak ölçüm yöntem ya da 
yöntemlerinin belirlenmesi konusun-
da bir çalışma yapılmıştır.

Şekil 11. Dereköy’ün bir kısmına ait ortofoto.
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RESTORASYON UYGULAMALARINDA ÇAĞDAŞ 
YAKLAŞIMLARA ÖRNEKLER: NURUOSMANİYE CAMİSİ 
VE ZEYREK ŞEYH SÜLEYMAN MESCİDİ ONARIMLARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, son 15 yılda uzman kadrosunu 
geliştirerek geçmişten günümüze sürdürdüğü restorasyon uygulamalarında 
çağdaş ve uluslararası kaliteyi yakalama konusunda oldukça önemli bir 
aşama kaydetmiştir. İstanbul’dan iki örnek, Nuruosmaniye Camisi ve 
Şeyh Süleyman Mescidi restorasyonları bu yaklaşımın yerel ve uluslararası 
boyuttaki iki önemli örneğidir.
Nuruosmaniye Camisi restorasyonunda gerek bilim kurulu, gerekse 
uygulamayı yürüten uzman kadro tümüyle yerel iken, Şeyh Süleyman 
Mescidi restorasyonunda İtalyan uzmanlarla işbirliği yapılmıştır. Her iki 
uygulamada da başarılı bir restorasyon süreci örneklenmiştir.
Bu bağlamda, 2010-2012 yılları arasında gerçekleşen Nuruosmaniye 
Camisi restorasyonunda bilim kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrol 
ekibi, yüklenici ve sürece katılan kurumlar, onarım boyunca bilimsel 
ve çağdaş koruma yöntemlerine uygun bir onarım gerçekleştirmiştir. 
Külliye, onarım sonrası süreçte UNESCO Dünya Miras geçici listesine 
alınmıştır. Diğer taraftan 2013-2016 yılları arasında uluslararası Med-Art 
Projesi kapsamında İtalyan Restorasyon Firmaları Birliği “Assorestauro” 
ile gerçekleştirilen Şeyh Süleyman Mescidi restorasyonu, Türkiye’deki 
uzmanlar, özellikle de VGM teknik personeli açısından, İtalyan koruma 
yaklaşımlarının deneyimlendiği bir restorasyon laboratuvarı olarak, 
kurumsal bilgi birikimi ve deneyimine önemli bir katkı sunmuştur. 
Her iki uygulamada da yapıların tüm değerleri hassasiyetle korunmuş, 
minimum müdahale ilkesi ile hareket edilmiş; uygulamalar kapsamlı 
analizler sonrasında yapılmıştır. Nuruosmaniye Camisi restorasyonu, 
bir külliyenin bütünsel ele alınarak, tüm aktörlerin işbirliğiyle yapılmış 
yerel düzeyde örnek bir çalışma; Şeyh Süleyman Mescidi ise, aynı şekilde 
uluslararası seviyede bir uygulama olmuştur. Her iki uygulamada da erken 
teşhis ve erken müdahale ilkesinden hareketle, yapının gelecek kuşaklara 
aktarılmasına çalışılmıştır. Şeyh Süleyman Mescidi restorasyonunda 
yapının tüm yaşanmışlıklarına derin saygı duyularak ileri bir konservasyon 
anlayışı uygulanmıştır. Yapının geçmişten gelen hikâyesi gelecek kuşaklara 
okutulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Kârgir yapı, Koruma, Onarım, Analiz, Nuruosmaniye Camisi, Şeyh 
Süleyman Mescidi.
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EXAMPLES OF CONTEMPORARY APPROACHES FROM 
RESTORATION IMPLEMENTATIONS NURUOSMANİYE MOSQUE 
AND ZEYREK ŞEYH SÜLEYMAN MASJİD RESTORATIONS

During the last fifteen years, General Directorate of Foundations 
of Turkey, both enlarged its professional team and made a considerable 
progress on contemporary and international quality for its restoration 
works that are made within that period. The two examples from Istanbul; 
Nuruosmaniye Mosque and Şeyh Süleyman Masjid restorations are two 
important, one being national and the other one being international, 
examples of this approach.

While both the scientific committee and the professional team that had 
managed the implementation of Nuruosmaniye Mosque restoration are 
national, an international collaboration have been made with Italian 
professionals in Şeyh Süleyman Masjid restoration. Both restorations 
illustrated a succesfull restoration process.

During the restoration of the Nuruosmaniye Mosque, the scientific 
committee, the General Directorate of Foundations‘s control team, the 
contractor and the institutions participating in the process have carried 
out repairs according to scientific and contemporary protection methods 
during the repair between the years 2010-2012. The complex has been 
taken to the UNESCO World Heritage temporary list in the post-repair 
period. Şeyh Süleyman Masjid restoration, which was carried out with 
the Italian Restoration Company Association, Assorestauro within the 
framework of the international Med-Art Project between 2013 and 2016, 
is a restoration laboratory where almost all Italian conservation approaches 
are experienced in terms of experts in Turkey and especially General 
Directorate of Foundations (Vakıflar Genel Müdürlüğü) technical staff. It 
has made an important contribution between cultures.

In both applications, all values of the structures were precisely preserved, 
moved with minimum interference principle, and applications were made 
after extensive analysis. The restoration of Nuruosmaniye Mosque is a case 
study which is a harmonious work with all the actors, taking a holistic view 
of the whole of the mosque, and Şeyh Süleyman Masjid alike has been a 
case study in the international level. In both applications, early detection 
and early intervention have been tried to transfer the work to future 
generations. In the restoration of the Sheikh Suleiman Masjid, a deep sense 
of conservation was applied with deep respect for all the experiences of the 
work. The story of the past has been tried to be taught to future generations.

Keywords: Masonry, Conservation, Repair, Analysis, Nuruosmaniye Mosque, 
Şeyh Süleyman Masjid.

      ABSTRACT 
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   1. GİRİŞ
Kaliteli bir restorasyon uygulama 
çalışması, uzun bir süreçte gerçekle-
şen önemli bir ekip işidir. Bir ortak 
çalışma, daha işin başında, yani sıfır 
noktasında yapıda yapılacak işlerin 
organizasyonunu, yapının iyi anlaşıl-
masını ve buna göre seçilecek uygu-
lama yöntemlerinin belirlenmesini 
içerir. Buraya kadar ifade edilenler, 
tanıma, proje ve dokümantasyon 
aşamasının bileşenleridir. Bu çalış-
malar uzman ekiplerce yoğun işbirliği 
içinde yapılırsa, uygulamanın kalitesi 
de büyük ölçüde istenilen düzeyde 
gerçekleşecektir. Unutulmamalıdır 
ki, uygulama kalitesi, iyi proje, iyi 
organizasyon kaliteli malzeme seçimi 
kadar, uygulama ekibinin tecrübesine 
ve donanımına da bağlıdır.

Yirmi birinci yüzyılın başından 
itibaren, teknolojik gelişmelere paralel 
olarak koruma yaklaşımları da gelişmiş 
ve değişmiştir (URL-1, URL-2, URL-
3). Özellikle gelişmiş ülkeler, yapıyı 
tüm değerleri, malzemesi ve çevresi 
ile korumanın yanı sıra enerji tasarru-
funu önceleyen çözümler, çevre dostu 
teknolojiler, sürdürülebilir yöntemler 
ve yerel katılımlara önem veren yak-
laşımlarla koruma stratejileri üzerine 
yoğunlaşmaktadır (Aygen, 2013). 

Kaliteli restorasyonun teme-
li, yapıyı “iyi anlamak”, ona “saygı 
duymak” ve onu “korumak” esaslarına 
dayanır (Feilden, 2003). Bu, farklı 
disiplinlere mensup uzmanlardan olu-
şan bir çalışma ekibi ile yapılmalıdır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
yürüttüğü restorasyonlarda uygula-
ma kalitesi son on beş yılda önemli 
bir ilerleme kaydetmiştir. Bunun en 

önemli sebebi, gerek yönetici kad-
rolarında gerekse sahada görev alan 
personelde “koruma uzmanı” sayısı-
nın artması, bunun neticesinde de 
bilimsel yaklaşımların, uluslararası 
kriterlerin ve bilhassa disiplinlerarası 
işbirliğinin uygulamalarda hızlı bi-
çimde karşılık bulmasıdır. Uygulama-
yı her aşamada takip eden ve gerekli 
ara kararları alan bilim kurulu üyesi 
akademisyenler, restorasyon yakla-
şımlarının belirlenmesinde oldukça 
etkin rol oynamaktadırlar. Nuruos-
maniye Camisi ve Şeyh Süleyman 
Mescidi restorasyonları, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğünün çağdaş ve bilimsel 
yaklaşıma dayalı, disiplinlerarası 
işbirliği anlayışını birinde yerel, diğe-
rinde uluslararası ölçekte sergilediği 
iki kaliteli uygulamadır.

Nuruosmaniye Camisi, 1749 
yılında Sultan I. Mahmud tarafından 
Kapalıçarşı’nın bitişiğinde inşasına 
başlanan, ancak onun ölümü üzerine 
1755 yılında Sultan III. Osman ta-
rafından tamamlanan bir külliyenin, 
merkezi ve en önemli yapısıdır. Barok 
üsluptaki külliyede ayrıca, hünkâr 
kasrı, medrese, kütüphane, türbe, 
sebil, çeşme, aşhane-imaret ve dük-
kânlar bulunmaktadır (Eyice, 2007).

Nuruosmaniye Camisi projeleri, 
FOM Grup Mimarlık tarafından 
hazırlanmıştır. Rölöve, restitüsyon, 
restorasyon projeleri ve raporları, 
03.10.2007 tarihli ve 1743 sayılı 
kararla İstanbul IV. no.lu KTVK 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
Caminin restorasyon işi, Vakıf-
lar Bölge Müdürlüğü tarafından 
28.01.2010 tarihinde ihale edilmiş, 
14.04.2010 tarihinde de Kadıoğlu 
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İnşaat ile sözleşme imzalanmıştır. 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kara-
rı doğrultusunda, Danışma Kurulu; 
Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu, Prof. 
Dr. Feridun Çılı, Doç. Dr. Ahmet 
Güleç, Yard. Doç. Dr. Ahmet Vefa 
Çobanoğlu ile oluşturulmuştur. 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına, 
kontrolör olarak Dr. Y.Mimar Olcay 
Aydemir, Mimar Ayşe Öztürk, 
Haluk Yıldız, Aytekin Şahin, Hasan 
Yalın; Kadıoğlu İnşaat adına İsmet 
Kadıoğlu, şantiye şefi Mimar Sait 
Durak ve Ozan Kılıç uygulama süre-
since görev yapmışlardır.

Zeyrek’teki Şeyh Süleyman Mes-
cidi Erken Hıristiyan ve ilk Bizans 
dönemine ait bir yapıdır. Vaftizhane 
ve mezar yapısı olarak inşa edildiği 
tahmin edilmektedir (Eyice 1994). 
On ikinci yüzyılda inşa edilen Pan-
tokrator Manastırı sınırları içinde 
yer alan yapının (Müller-Wiener, 
1977), o dönemde manastır tarafın-
dan kütüphane olarak kullanıldığına 
dair görüşler vardır (Eyice, 1994). 
Yapı, 1491 yılında Şeyh Süleyman 
Halife tarafından mescide çevrilmiş-
tir (Müller-Wiener, 1977).

Şeyh Süleyman Mescidi restoras-
yonunda restorasyon uzmanı mimar, 
inşaat, elektrik ve makine mühen-
disleri, arkeologlar, restoratörler 
başta olmak üzere Türk (VGM) ve 
İtalyan (Assorestauro) uzmanlardan 
oluşan geniş bir ekip görev almıştır; 
Türk ekip adına danışma kurulu 
üyesi Dr. Olcay Aydemir, Muradiye 
Şimşek, Fikret Kuran; İtalyan ekip 
adına şantiye koordinatörü Nicola 
Berlucchi, ekiplerin koordinasyonu 
ve şantiyenin yönlendirilmesinden 

sorumlu olmuşlardır. Buna ilaveten 
Prof. Dr. Nevzat İlhan, Prof. Dr. 
Zekai Celep ve Dr. Hayri Fehmi 
Yılmaz’dan oluşan bilim heyeti ile 
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
kontrol heyeti, uygulama boyun-
ca elde edilen yeni bulguları ve işi 
bilimsel açıdan yönlendirmişlerdir. 
Ayrıca kullanılacak konservasyon 
malzemelerinin değerlendirilmesi 
konusunda zaman zaman Doç. Dr. 
Ahmet Güleç de teknik ekibe katkı 
sunmuştur. Uygulama işini, yükleni-
ci Reskon Restorasyon yapmıştır. 

2. NURUOSMANİYE CAMİİ 
VE ŞEYH SÜLEYMAN 
MESCİDİ RESTORASYON 
UYGULAMALARINDA ÇAĞDAŞ 
YAKLAŞIMLAR

2.1. Yapının Anlaşılması ve 
Projelendirilmesi
Tarihi araştırma -literatür ve arşiv 
çalışması- ve yapının uzmanlarca 
yerinde incelenmesi, yapıyı iyi anla-
manın, bir diğer ifadeyle okumanın 
en temel iki koşuludur. Bu, koruma-
ya yönelik alınacak tüm kararların 
başlangıcıdır. Bu aşamada, yani sıfır 
noktasında yapıyı yerinde incelemek, 
üzerinde geçmişten gelen izleri dik-
katle takip etmek, doğru anlamak ve 
yorumlamak çok önemlidir. Bunun 
yanı sıra, yapının ilk yapımdan itiba-
ren tüm hikâyesini; farklı kullanım-
ları, kullanıcıları, o kullanımların 
getirdiği ilave ve değişimleri, çevre-
siyle geçmişten günümüze dek kur-
duğu ilişkileri araştırmak, yapının 
korunacak değerlerini ortaya koymak 
açısından elzem çalışmalardır.
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2.1.1. Tarihi araştırma    
ve alan incelemesi 
Tarihi araştırma ve alan incelemesi, 
proje hazırlığından önce gerekli verile-
rin toplanmasını sağlayan önemli bir 
aşamadır. Bu aşamada yapıyı olabil-
diğince tanımlayabilecek, sorunları 
doğru teşhis edebilecek ve müdahalele-
ri doğru yönlendirebilecek araştırma ve 
inceleme tekniklerinden yararlanılır. 
Proje raporları uzman mimar tara-
fından, sanat tarihi raporu ise sanat 
tarihçi tarafından hazırlanmakta; 
uygulama aşamasında da, elde edilen 
yeni bulgularla gerektiğinde revize pro-
jelere ilaveten, ek raporlar veya revize 
raporlar düzenlenmektedir.

Her iki yapıda da proje öncesi 
tarihi araştırma, genel olarak lite-
ratür taraması ve arşiv çalışmasına 
dayanmaktadır. Nuruosmaniye Camisi 
restorasyon uygulama kararları, 
bilimsel çalışmalar sonrasında ve tüm 
arşiv ve eski onarım belgeleri ışığında, 
evrensel koruma ölçütleri esas alınarak 
caminin özgünlüğünü ve bütünlüğünü 
sürdürülebilir kılacak biçimde karara 
bağlanmıştır. Uluslararası bir proje 
olması itibariyle Şeyh Süleyman Mes-
cidi restorasyonunda tarihi araştırma; 
VGM arşivindeki belgeler, 2008-2009 
yıllarında Al-Tuğ Mimarlık tarafından 
hazırlanan Koruma Kurulu onaylı 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon pro-
jeleri ve raporları1 ile Prof. Dr. Zeynep 
Ahunbay danışmanlığında 2008-2009 
yılında hazırlanan analitik cephe 
rölövesi çalışmalarına dayalı olarak 
başlatılmıştır. Alan incelemesinde 
elde edilen yeni bulgular; VGM teknik 

ekibi tarafından yapılan literatür araş-
tırmaları ile derinleştirilmiş, mimar 
Prof. Dr. Nevzat İlhan, sanat tarihçi 
Dr. Hayri Fehmi Yılmaz ve arkeolog 
Alessandro Zanini danışmanlığında, 
gerek literatürdeki gerekse İtalya’daki 
benzer örnekler ile karşılaştırmalı de-
ğerlendirilerek, yapı daha doğru analiz 
edilmeye çalışılmıştır.

Şeyh Süleyman Mescidi restoras-
yonunda alan çalışmasına dair süreç, 
Med-Art Projesi başlangıcı “sıfır nok-
tası” kabul edilerek yeniden başlatıl-
mıştır. Bu kapsamda yapıyı tanımaya 
yönelik olarak İtalyan uzmanlarca;

 Yapı, lazer tarama yöntemi kul-
lanılarak üç boyutlu belgelenmiştir 
(Şekil 1, 2, 3).

 Farklı dönemlere ait yapı kat-
manlarının tanımlanması için önce-
likle yapı çevresinde zeminde, daha 
sonra yine yapının farklı dönemlere 
ait katmanlarının ve yapısal anomali-
lerin tespiti için yapı üzerinde, düşey 
(duvarlar) ve yatay (zemin) düzlemde 
Georadar (3D GPR) yöntemi ile yapı-
sal tetkikler yapılmış; 

 Yapı çevresinde zeminde elekt-
rikli tomografi (3D ERT) yöntemi ile 
zemin araştırılmış; 

 Malzeme ve hasar tespit analizleri 
yapılmış; 

 Yapıyı oluşturan tüm katmanlar 
(kalem işi, sıva, duvar, vb.), tipolojiler 
ve dönemleri de içerecek şekilde in-
celenmiş, malzeme örnekleri alınmış, 
laboratuvar ortamında tetkik edilmiş 
ve raporlanmış;

 Dinamik analiz için ortam vibras-
yonu ölçümü yapılmış;

1 Bu projelerin raporları Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Prof. Dr. Metin Ahunbay tarafından hazırlanmıştır.
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 Yapıdaki nem sorununa yönelik 
olarak ortamda ve yapısal ögelerde öl-
çümler yapılmış, duvarlardan malzeme 
örnekleri alınarak laboratuvar orta-
mında tetkik edilmiş ve raporlanmış;

 Enerji tasarrufu değerlendirmeleri 
için yapı ve çevresinin potansiyelleri 
araştırılmıştır.

Ayrıca bir İtalyan ekip, mescidin iç 
mekân, avlu ve müştemilat aydınlatma-
ları konusunda öneriler geliştirmiştir.

2.1.2. Proje ve Dokümantasyon 
Nuruosmaniye Camisi’ndeki restoras-
yon uygulaması; iç ve dış mekânlarda 
iskele kurulması, rölövelerin reviz-
yonu, sondajlar, malzeme analizleri, 
çimento harç ve derzlerin kaldırıl-
ması, sıva raspaları ile başlamıştır. 
Elde edilen yeni veriler, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü arşivi ile Encümen 
arşivindeki bilgi, belgeler, Nuruosma-
niye Camisi’ne ilişkin makale, kitap, 

Şekil 1. Şeyh 
Süleyman 
Mescidi, 
cephede 
lazer tarama 
çalışması. 
(VGM arşivi)

Şekil 2. Şeyh 
Süleyman 
Mescidi, iç 
mekânda 
yapılan lazer 
taraması. 
(VGM arşivi)
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tez vb kaynaklar eşliğinde tartışılarak 
restorasyon kararları alınmıştır. Ha-
zırlanmış bir rölöve-restitüsyon-res-
torasyon projesi olmakla beraber, 
uygulama sürecinde ortaya çıkan 
sorunların çözümüne Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü kontrolörleri, şantiye 
yetkilileri, bilim kurulu ile birlikte 
tartışılarak karar verilmiştir (Alioğlu 
ve Aydemir, 2012).

Şeyh Süleyman Mescidi restoras-
yonunda; lazer tarama ile yapının iç 
ve dış, her ayrıntısının görülebileceği 
üç boyutlu bir modeli (3D model-
leme) elde edilmiş ve fotogrametrik 
rölövesi hazırlanmış (Şekil 3, 4); 3D 
modellemeyle istenilen her noktadan 
kesit alınıp yapıyı ve çevresiyle ilişki-
sini inceleme imkânı sağlanmıştır.

Georadar çalışmasıyla bir yapının 
avlusunda ve çevresinde, arkeolojik 
alanda kazı yapmadan tespit yapıla-
bilmektedir. Bu yöntemle; yapının 
çevresindeki, varlığı bilinen ancak 
zemin kaplamaları nedeniyle görün-
meyen yapısal kalıntıların tam olarak 

tespiti yapılabilmektedir. Nitekim 
Şeyh Süleyman Mescidi avlusun-
da bulunan ve üzeri kapatılarak izi 
zamanla yok olan kuyunun yeri bu 
yolla tespit edilmiştir. Yine yapının 
beden duvarlarında, tavan, kubbe ve 
çatısında yapısal ayrılmalar, katman 
ayrılmaları, çatlaklar da tespit edile-
bilmektedir (Şekil 5, 6).

Elektrikli Tomografi Çalışması 
(ERT) yapı temellerinin seviyesine 
dair bilgi verebilmektedir (Şekil 7, 
8). Şeyh Süleyman Mescidi restoras-
yonunda, bodrumdaki su haznesinin 
çıplak kayaya oyulduğu bu yöntemle 
tespit edilmiştir. Yapı çevresindeki 
yapısal kalıntıların varlığı ERT so-
nuçlarıyla da tespit edilebilmektedir. 
Bu konuda radar ve ERT verileri, 
Georadar verileri ile korelasyon sağla-
mak amacıyla kullanılmış ve her iki 
uygulama birbirini doğrulamıştır.

Bu veriler ışığında yapının rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon projeleri 
hazırlanmış, üç boyutlu model kulla-
nılarak strüktürel analizleri yapılmış 

Şekil 3. Şeyh Süleyman Mescidi, yapının lazer taramasından elde edilen kesit örneği (VGM 

arşivi). Şekil 4. Assorestauro tarafından hazırlanan Şeyh Süleyman Mescidi Restorasyon 
önerisini gösteren 3D kesit (VGM arşivi).
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Şekil 5. Güney cephesi önünde, Zeyrek Caddesi’nde yapılan radar çalışması.
Şekil 6. Mescit iç duvarında yapılan Georadar çalışması (VGM arşivi)

Şekil 7. Elektrikli Tomografi Çalışması (ERT) (VGM arşivi)

Şekil 8. Zeyrek Caddesi’nde yapılan Elektrikli Tomografi Çalışması (ERT) (VGM arşivi)

Şekil 9. 
Assorestauro 
üyesi firmalar 
tarafından 
2014 yılında 
mühendis-mimar 
Nicola Berlucchi 
koordinatörlüğünde 
hazırlanan Şeyh 
Süleyman Mescidi 
Restorasyon Projesi 
(VGM arşivi).
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ve güçlendirme projesi hazırlanmış-
tır (Şekil 9, 10).

Yapının tarihsel incelemesinin 
yapı malzemeleri ile ilişkilendirilmesi 
sürecinde, mimar, sanat tarihçi ve 
malzeme uzmanının birlikte çalışması 
önem taşımaktadır. Tüm modelleme, 
inceleme ve analizler sonucunda, bi-
limsel bir restorasyon projesini uygu-
lamak için en iyi yol, bu denli hassas 

bir yaklaşımın ve analiz sonuçlarının, 
ayrıntılı bir şekilde renkli grafik anla-
tımlı raporlar ve 1/20 ölçekli projelere 
yansıtılmasıdır; çünkü bu grafik ve 
tablolar, kurumun o işe özel, kıla-
vuzu / reçetesi niteliğindedir. Örnek 
tabloda bir yapının farklı dönemler-
deki duvarlarına ait dönem analizi, 
örgü şekli ve niteliğini içeren detaylar 
görülmektedir (Şekil 11).

Şekil 10. Assorestauro tarafından hazırlanan Şeyh Süleyman Mescidi güçlendirme projesi ve 
yapı duvarlarındaki zayıf noktalarda çelik halat ile derz arası yapılan uygulama (VGM arşivi).

Şekil 11. Ayrıntılı dönem ve duvar tipolojilerini içeren tablo (Assorestauro, VGM arşivi).
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Malzeme ve hasar tespit paftaları 
ile müdahale paftalarının hazırlanma-
sı, taşıyıcı sistemin mevcut durumu-
nun irdelenmesi, modelleme çalışma-
ları ve öneri güçlendirme projelerinin 
yapılması; yapının ısıtma, soğutma, 
su tahliyesi, nem dengesinin sağlan-
ması vb. konular, doğru uzmanla-
rın sürece eşlik etmesi ile mümkün 
olacaktır (Şekil 12). Nuruosmaniye 
Camisi’ne yönelik koruma yaklaşımı, 
Kurul onayı almış restorasyon proje-
sinde tanımlanmış olmakla birlikte, 
uygulamanın ilk aşaması olan raspa 
işlemleri, sondajlar ve ayrıntılı analitik 
çalışmaların tamamlanmasıyla kesinle-
şebilmiştir. Alan çalışmalarının verile-

ri, caminin mevcut ve tarihsel özellik-
lerini daha tanımlanabilir kılmıştır. 
Böylelikle en uygun koruma yöntemle-
rine karar verilirken hedeflenen amaç, 
yapının taşıdığı tarihsel belge değerinin 
korunması olmuştur. Bu bağlamda, 
Nuruosmaniye Camisi’nde en az müda-
haleden en fazla müdahale aşamasına 
geniş bir skala belirlenmiş; temizlik, 
ayıklama, bütünleme, yenileme, sağlam-
laştırma içerikli koruma yöntemlerine 
karar verilmiştir (Şekil 13-14a-14b).

2.2. Uygulama Aşaması

2.2.1. Şantiyenin kurulması
Şantiye kurulması ve güvenlik ön-
lemlerinin alınması, tüm restorasyon 

Şekil 12. Şeyh Süleyman Mescidi şantiyesi, Bilim ve Danışma Kurulu toplantısı. (VGM arşivi) 
Şekil 13. Nuru osmaniye Camisi mermer bütünleme örneği (VGM arşivi)

Şekil 14a-14b. 
Nuruosmaniye 
Camisi temizlik 
ve raspa 
örnekleri 
(VGM arşivi)
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Şekil 15a. Şeyh Süleyman Mescidi dış iskele (VGM arşivi). Şekil 15b. Assorestauro tarafından 
hazırlanan Şeyh Süleyman Mescidi iç mekân iskele projesi. (VGM arşivi)

çalışmalarında uygulamaya başlama-
nın ilk adımıdır. 

Şeyh Süleyman Mescidi’nde, yerel 
ihale usullerine göre Vakıflar İstanbul 
Bölge Müdürlüğünce yapılan uygulama 
işi ihalesi sonucunda bir yüklenici atan-
mış ve yer teslimini müteakip, 2013 
yılı Eylül ayı başında yüklenici şantiye-
yi kurmuştur. Ancak projenin uluslara-
rası niteliğinden dolayı, restorasyonun 
araştırma ve proje süreci en başından 
itibaren ele alındığından, tüm inceleme 
ve ölçüm çalışmaları şantiyenin kurul-
masının ardından, burada yapılmıştır. 

Şeyh Süleyman Mescidi’nde kul-
lanılan yüksek güvenlikli, çok yönlü 
kurulabilir, konsol çalışabilir, hafif 
metal alaşımdan imal edilmiş iskele, 
içeride ve dışarıda mekân kısıtları ol-
duğundan büyük avantaj sağlamıştır 
(Şekil 15a-15b). İskele, Assorestauro 
tarafından tasarlanarak projelendiril-
miş ve tüm güvenlik hesaplamaları 
kurulmadan önce yapılmıştır.

Nuruosmaniye Camisi’ndeki 

restorasyon uygulamasında, iç ve 
dış mekânlarda güvenli iskele inşa 
edilmiş, çalışma ekibine toplantı alanı 
sağlanmış olup ahşap, taş, içlik vb. 
onarım atölyeleri külliye içinde kurul-
muştur (Şekil 16-17).

2.2.2. Restorasyon uygulamaları
Şeyh Süleyman Mescidi’ndeki res-
torasyon çalışmaları, tüm uygu-
lamalarda olduğu gibi ayıklama, 
güçlendirme, temizleme, sağlamlaş-
tırma, tamamlama ve rehabilitasyon 
süreçlerinden oluşmaktadır. Raspa, 
araştırma kazıları, malzeme hazırlan-
ması ve diğer tüm uygulamalar, Türk 
yüklenici firma tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. İtalyan uzmanlar, uygulama 
süreci boyunca her aşamanın başlan-
gıcında ve daha sonra da gerektiğinde 
şantiyeye gelerek tecrübe ve yöntem-
lerini uygulayıcı teknik personel ile 
paylaşmaya devam etmişlerdir. Yapıya 
minimum müdahale, yaşanmışlıkların 
ve eskilik değerinin her uygulama aşa-
masında itina ile korunması, projenin 
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temel ilkesi olarak uygulama sürecin-
de de devam ettirilmiştir. 

İtalyan uzmanların başta sıva ve 
derz onarımları olmak üzere, cephede-
ki taş ve tuğla boşluklarının ve eksik 
kemer örgülerinin tamamlanmasında 
sanatçı hassasiyeti, renk ve doku uyu-
mu sağlamak için uyguladıkları tek-
nikler, Türk uygulayıcılar için kılavuz 
niteliğinde paylaşımlar olmuştur. Bu 
süreçteki tüm paylaşımlar, yüklenici 
firma tarafından fotoğraf ve video 
kaydı yapılarak arşivlenmiştir.

Şeyh Süleyman Mescidi’nde, kripta 
katının altında yakın çevredeki sarnıç-
lardan gelen suyun etkisiyle meydana 
gelen kapiler nem problemi, yeni tek-
noloji elektroosmoz prensibine dayalı 
kapiler nem uzaklaştırma cihazı ile 
yapıdan uzaklaştırılmıştır. 

Enerji verimliliği sağlamak üzere 
Assorestauro tarafından bir ısıtma sis-
temi projelendirilmiş olsa da, avludaki 
yer kısıtlılığı nedeniyle gerekli sistem 
odası kurulamamıştır. Tasarlanan 
projede, topraktaki mevcut ısıyı çekip 
mescit içinde yükseltilmiş döşeme 
altından zemin ısıtmasında kullanacak 
bir sistem öngörülmüş, ancak uygula-

mada proje revizyonuna gidilip sistem 
doğalgaza dönüştürülmüştür. Yüzer 
döşemeli yerden ısıtma sisteminin ter-
cih edilmesinde; mescidin orijinal ko-
tunun bahçe seviyesinin 20 cm kadar 
aşağısında olması avantaja dönüştürül-
müş, dolgu kısım alınarak restorasyon 
öncesi iç mekân kotu korunmuştur. 

2.2.3. Eğitim çalışmaları
Eğitim çalışmaları, Med-Art projesinin 
bir bölümü olarak Şeyh Süleyman Mes-
cidi alan çalışmaları ile başlamış; şan-
tiye, restorasyon uygulaması boyunca 
sektördeki uzmanlara, akademisyenlere 
ve öğrencilere kapılarını açmıştır.

Eğitim çalışmaları esas itibariyle 
Vakıflar Genel Müdürlüğü perso-
neline yönelik olarak planlanmış, 
Türkiye genelindeki yirmi beş bölge 
müdürlüğü ve genel merkezde koruma 
alanında çalışan yüzden fazla mimar 
ve mühendis eğitim için şantiyede 
bir araya gelmiştir. Projenin başla-
masını müteakip 27 Eylül-10 Ekim 
2013 tarihlerinde ilk eğitim; İtalyan 
uzmanların proje ve koruma önerile-
rini geliştirmelerini takiben, 10-14 
Şubat 2014 tarihlerinde ikinci eğitim 

Şekil 16. Nuruosmaniye Camisi alçı içlik yapımı atölye çalışması (VGM arşivi) 

Şekil 17. Nuruosmaniye Camisi ahşap kapı onarımları atölye çalışması (VGM arşivi)
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organize edilmiştir. Bu eğitimlerde teorik 
bilgilenmenin yanı sıra, şantiyede örnek 
uygulamalar da VGM uzmanlarına açık-
lamalı olarak sunulmuştur.

Bu değerli bilgi ve tecrübe paylaşımı, 
uygulamanın ilerleyen etaplarında oluştu-
rulan eğitim katılımcıları grubuna internet 
üzerinden fotoğraf ve videolarla aktarılma-
ya devam etmiştir. Bu yönüyle bir eğitim 
laboratuvarına dönüştürülen Şeyh Süley-
man Mescidi restorasyonu, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü için de bir ilk olmuştur.

Nuruosmaniye Camisi Restorasyonu 
sırasında çok sayıda akademisyen, STK, 
kurum ve kuruluşun ziyaretleri esnasında 
Bilim Kurulu ve kontrol ekibi tarafından 
bilgilendirme gezileri yapılmıştır. Sonuç 
olarak cami yapısının restorasyonu, kül-
liye bütününü UNESCO Geçici Dünya 
Miras Listesi’ne taşıyacak bir potansiyeli 
ortaya çıkarmıştır (Şekil 18-19-20). 

Şekil 18. Nuruosmaniye Camisi 
Restorasyonu, bodrum kat 
restorasyon sonrası (VGM arşivi). 

Şekil 19. Nuruosmaniye Camisi restorasyon sonrası  (İBB Fotoğraf arşivi, hava fotoğrafı 2013).
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Şekil 20. Nuruosmaniye Camisi restorasyon sonrası (Aras Neftçi arşivi).
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İBRAHİM PAŞA SARAYI İKİNCİ AVLU ZEMİN KOTUNDA 
YER ALAN KALINTILARIN KORUMA VE ONARIM 
ÇALIŞMALARI

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet semtinde yer alan İbrahim Paşa 
Sarayı’nın (Türk ve İslam Eserleri Müzesi) bulunduğu arazi ve yakın çevresi, 
yaklaşık 1500 yıllık bir mimari katman barındırmaktadır. Bu katman, 
birbiri içerisine geçmiş yapı ve yapı kalıntıları ile birlikte günümüzdeki 
Sultanahmet Meydanı’nı (Atmeydanı) oluşturmuştur. Bu alanda İbrahim 
Paşa Sarayı’na en yakın konumda bulunan antik eser kalıntıları, Hipodrom, 
Antiochos Sarayı ve Lausos Sarayı’na aittir. Kaynaklara göre İbrahim Paşa 
Sarayı, Hipodrom’un batı kanadı üzerine inşa edilmiştir. Bu makalede, 
2014 yılında gerçekleştirilmiş restorasyon çalışmaları sırasında, bahsi 
geçen kalıntıların yeniden ele alınması, koruma ve onarım uygulamaları, 
tarihlendirilmesi ve diğer yapılarla ilişkilendirilmesi çalışmaları 
anlatılmaktadır.

CONSERVATION AND REPAIR WORKS ON THE REMAINS ON 
GROUND LEVEL OF THE SECOND COURTYARD OF İBRAHİM 
PAŞA PALACE

İbrahim Paşa Palace (Turkish and Islamic Arts Museum) 
is located in the district of Istanbul, Fatih; Sultanahmet and the 
surrounding area has an architectural layer of about 1500 years. This 
layer, together with the structure and building remains that have 
passed into each other, has formed the present Sultanahmet Square 
or “Atmeydanı” (Hippodrome). Within this area are the remains of the 
Hippodrome, Antiochos Palace and Lausos Palace, the closest to İbrahim 
Paşa Palace. According to the sources, İbrahim Paşa Palace was built on 
the western wing of the Hippodrome. This study is about the conservation 
and  restoration, dating and associations with described residues were 
made during the restoration works in 2014.

Anahtar Sözcükler: Restorasyon, Hipodrom, Harabe.
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   1. GİRİŞ
İbrahim Paşa Sarayı, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın veziri ve döneminin güç-
lü devlet adamlarından Pargalı İbra-
him Paşa’nın sarayı olarak bilinmek-
tedir. Yapı 16. yüzyılda inşa edilmiş, 
büyüklüğü ve görkemi ile Topkapı 
Sarayı’nı kıskandıracak bir mimari 
görünüme sahip olmuştur. Birçok 
kompleks yapıdan oluşan saraydan, 
günümüze divanhanenin bulunduğu 
2. avlusu ve daha küçük boyutlarda 
olan 3. avlusu kalmıştır. En son ve 
en büyük yıkıma, 20. yüzyılda inşa 
edilen ve Sultanahmet Adliye Sarayı 
olarak bilinen yapının inşası sırasında 
maruz kalan İbrahim Paşa Sarayı, 
1983 yılında ilk kez kapsamlı bir 
onarım görerek bugünkü işlevi olan 
müzeye çevrilmiştir. Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi, günümüzde yapı 
içerisinde faaliyet göstermeye devam 
etmektedir.  

Yapı, Konstantinopolis Hipod-
romu olarak bilinen, 4. yüzyılda 
yapımı tamamlanmış Hipodrom’un 

batı kanadı kalıntıları üzerine inşa 
edilmiştir. Yapının hemen bitişiğinde 
ise, 5. yüzyıla tarihlenen Antiochos 
Sarayı ve Lausos Sarayı kalıntıları yer 
almaktadır.

Stanley Casson’un 1927 yılında 
Hipodrom’un batı tarafında Terziha-
ne Sokağı civarında yaptığı ve daha 
sonra, 1950 yılında İstanbul Arkeo-
loji Müzeleri başkanlığında Rüstem 
Duyuran tarafından yürütülen kazılar, 
Hipodrom’un batı kanadının yönü ve 
hizası ile ilgili çok önemli bilgileri or-
taya çıkarmıştır. Duyuran tarafından 
gerçekleştirilen kazılar, hemen sonra-
sında inşa edilecek Adalet Sarayı için 
yapılmıştır. Adalet Sarayı’nın yapımı 
sırasında İbrahim Paşa Sarayı’nın bü-
yük bir bölümü kaldırılmış, Antiochos 
Sarayı kalıntılarının bir kısmı da bu 
inşaat sırasında zarar görmüştür.

2014 yılında tamamlanan Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi restorasyon 
çalışmaları esnasında, İbrahim Paşa 
Sarayı ikinci avlu zemin kotunda yer 
alan kalıntılar ve Hipodrom’un batı 

Antiochos ve Lausos 
Sarayları kalıntıları

İbrahim Paşa Sarayı

Hipodrom yapısı 
kalıntıları (Spina)

Şekil 1. 1966 yılında çekilmiş hava fotoğrafı üzerinde mevcut kalıntıların konumu.
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kanadının halen mevcut kalıntıları 
üzerinde GPS ölçümleri gerçekleştiril-
miş ve bu kalıntıların, Hipodrom’un 
batı kanadı kalıntıları ile aynı hizada 
olduğu görülmüştür. Ayrıca yapım 
tekniği ve harç sıva karakterizasyonu 
olarak da mevcut kalıntılar Hipodrom 
kalıntıları ile benzerlik göstermektedir.

Bu veriler doğrultusunda, 16. 
yüzyılda inşa edilmiş olan İbra-
him Paşa Sarayı’nın, 2. avlu zemin 
kotunda yer alan kalıntılar, Kons-
tantinopolis Hipodromu batı kanadı 
ile ilişkilendirilebilmektedir. Tüm 
bu çalışmalar sonrasında, Hipodrom 
kalıntıları olarak adlandırılan bu 
harabe alanı, tüm belgeleme işlemleri 
tamamlandıktan sonra koruma ve 
onarım programına alınmıştır.

2. KORUMA VE ONARIM 
ÇALIŞMALARI ÖNCESİ 
KALINTILARIN DURUMU
İbrahim Paşa Sarayı, 1983 yılından 
beri yeni işlevi ile Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi olan bu anıt yapı, 
müze koşullarının sağlanması için 
birtakım değişiklikler geçirmiştir. 
Bunlardan biri de ısıtma sistemle-
rinin, Hipodrom’a ait kalıntıların 
bulunduğu alana yerleştirilmesidir. 
Kalıntıların üzerine yerleştirilen 
fuel-oil tankları ve diğer ısıtma 
cihazlarının zaman içerisinde yapı 
kalıntılarına büyük zararlar verdiği 
gözlemlenmiştir. 

Kalıntıların bulunduğu alan, 
8,93 x 22,70 m ebadında dikdörtgen 
bir alandır. Alanın güney kısmında 

1950 yılında Rüstem 
Duyuran’ın yaptığı 
Hipodrom’ un kuzey-batı 
kısmı kazıları alanı.

İbrahim Paşa Sarayı, 
ikinci avlu, zemin 
kotunda yer alan 
kalıntıların bulunduğu 
alan.

1927 yılında Stanley 
Casson’ un Terzihane 
Sokağı’nda yapmış 
olduğu Hipodrom 
kazıları alanı.
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yaklaşık 2,73 m genişliğinde bir ana 
duvar ortaya çıkartılmıştır. Bu duvar, 
tuğla ölçüleri yaklaşık 5 x 32 cm, 4,5 
x 30 cm boyutlarında dört sıra tuğla 
hatıllı, tuğla kırıklı Roma harcı ile 
yapılmış moloz taş örgüdür. Alanın 
kuzey kenarı boyunca devam eden, 
135 cm yüksekliğinde, uzunluğu tes-

pit edilememiş bir tonozlu geçit bu-
lunmaktadır. Taşıyıcı duvarları moloz 
taş örgü olan geçidin, ortalama 4,5x 
30 cm boyutundaki tuğlalardan imal  
edilmiş tonoz örgüsü bulunmaktadır. 
Zemin döşemesinde ortalama 30 x 30 
cm ve 30 x 32 cm boyutlarında tuğla 
malzeme kullanılmıştır. Kazı alanın-

Şekil 3. GPS 
teknolojisi ile 
Sultanahmet 
Meydanı, Türk 
ve İslam Eserleri 
Müzesi Kazı 
Alanı (Kanal), 
Sfendon Duvarı, 
Örme Dikilitaş, 
Yılanlı Sütun ve 
Dikilitaş’tan Alınan 
Ölçüm Noktaları

Şekil 4. Hipodrom 
kalıntıları zemin 
kat planı rölövesi.
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daki bu iki ana yapı elemanı arasın-
da,farklı kotlarda duvarların olduğu 
görülmektedir. Toprak dolgu üzerine 
oturan bu ara elemanlarla birlikte, 
yapı bir bütünlük arz etmektedir. 
Yine üst kotta tonozu tahrip olmuş 
küçük bir kanal yer almaktadır.

Alanın kazan dairesi olarak kulla-
nılmasından kaynaklanan zift vb. kir-
lilikler, kalıntıların üst katmanlarında 
tabakalar oluşturmuştur. Daha önceki 
imar faaliyetlerinden kalan portland 
çimentolu harçlar ise, yapı elemanla-
rında ayrışmaya sebebiyet vermiştir. 
Özellikle tuğla yüzeylerde, portland 
çimentosu içeriğinden kaynaklı, çözü-
nebilir tuzların hareketlerinin oluştur-
duğu ayrışmalar gözlemlenmiştir. 

Kalıntıların üzerinde yer yer yosun 
oluşumları ve kurumadan kaynak-
lanan tuz rekristalizasyonu (çiçek-
lenme), buna bağlı olarak özellikle 
tonozlardaki tuğlalarda mukavemet 
kaybı, yüzey erozyonu gibi ayrışmalar 
oluşturan adezyon ve kohezyon azal-
maları görülmüştür. Analiz sonuçla-
rında da yer alan bu tuz varlığı, başta 
tuğla malzeme olmak üzere, derzlerde 
ve diğer harçlı alanlarda çeşitli ayrış-
malar biçiminde kendini göstermiştir. 
Tonozların tuğla derzlerindeki Roma 
harçlarında, yer yer iki santimetreye 
varan yüzey erozyonu vardır. Yapı 
malzemesi olarak genellikle kireç taşı 
kullanılmış olup taş malzemeler genel 
olarak sağlam durumdadır.

Şekil 5. Koruma ve onarım çalışmaları öncesi 
kalıntıların görünümü (2014).

Şekil 7. Tonoz kesiti 
(güney-batı kısmı). 

Şekil 8. Tonozlu 
geçit zemin 
döşemesi. 

Şekil 9. Arazinin kuzey-doğu kenarında 
izlenen tuğla hatıllı 273 cm genişliğindeki 
duvar kalıntısı.

Şekil 6. Koruma ve onarım çalışmaları 
öncesi kalıntıların görünümü (2014).



112 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

3. UYGULAMALAR
Yapı kalıntılarının bulunduğu alan, 
2014 yılında tamamlanan Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi Restorasyon 
Projesi kapsamında koruma ve ona-
rım çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından, önceden planlandığı şekilde 
sergi alanı olarak işlevlendirilmiş-
tir. Koruma ve onarım çalışmaları 
kapsamında, temizlik ve sağlamlaş-
tırma çalışmaları ve harçlı onarımlar 
gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Yakın Dönem Eklerinin 
Uzaklaştırılması ve Temizlik 
Çalışmaları
Kazan dairesi ekipmanlarının tamamı 
ve portland çimentolu harçların büyük 
çoğunluğu alandan uzaklaştırılmış, 
betonarme tavan örtüsü kaldırılarak 
kalıntılar bütünüyle açığa çıkarılmıştır. 

Yapılan işlemlerin büyük bir kısmı 
temizlik çalışmalarından oluşmaktadır. 
Kalıntıların üzerinde yoğun miktarda 
görülen fuel-oil kalıntıları, sadece me-
kanik yöntemler kullanılarak temizlen-
miş; 2 ila 20 cm arasında değişen yakıt 
kalıntılarıyla toprak ve toz kalıntıları, 
küçük el aletleri ve fırçalar ile araziden 
uzaklaştırılmıştır.

Tuğla yüzeylerde görülen rekristali-
zasyon (çiçeklenme), kâğıt hamurunun 
saf su ile ıslatılarak tuğla yüzeylere 
yapıştırılması ve çözünebilir tuzların 
yüzeyden alınması ile engellenmeye ça-
lışılmıştır. Bu işlem, yüzeylerdeki tuz 
oranlarının ölçülerek periyodik şekilde 
bakım programına alınması ile devam 
etmelidir. Yüzeylerdeki çözünebilir tuz 
oranı, istenilen oranlara ulaştığı nok-
taya kadar bu işlem sürdürülebilir.

Şekil 10. Kazı alanının kuzeydoğu kısmı.

Şekil 12. Kazı alanının üst kısmı.

Şekil 11. Kazı alanının güneybatı kısmı.

Şekil 13. Temizlik çalışmaları. Yüzeydeki 
fuel oil kalıntılarının uzaklaştırılması.
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Şekil 14. Temizlik çalışmaları: Yüzeydeki 
fuel-oil kalıntılarının uzaklaştırılması.

Şekil 16. Temizlik çalışmaları: Duvar 
yüzeylerinin mekanik temizliği.

Şekil 18. Harçlı onarım uygulamaları.

Şekil 15. Temizlik çalışmaları: Fuel-oil 
kalıntılarının uzaklaştırılması.

Şekil 17. Kâğıt hamuru ile çözünebilir 
tuzların ekstrasyonu (yüzeyden alınması) 
uygulamaları.

Şekil 19. Destek duvarı örgüleri.

3.2. Harçlı Onarımlar
Kalıntılar üzerinden alınan harç 
örneklerinin analiziyle elde edilen 
veriler doğrultusunda hazırlanan ona-
rım harçları içinden, onarım sonrası 
orijinal harçlar ile en uyumlu olacağı 
düşünülen bileşimler seçilmiş ve bu 
harçlar uygulanmıştır. 

Toprak dolgu üzerine oturan 
kalıntılar, kireç harcı ile örülmüş har-
man tuğla duvarlar ile sağlamlaştırıl-
mıştır. Toprak dolgu tabaka, zamanla 
hareketlenip duvar örgülerine zarar 
vereceğinden, toprak dolgunun bir 
kısmı alınarak yerine bu duvarlar ile 
destek yapılmıştır.
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Örülen destek duvarlarının üzeri, 
analizler sonucu bileşimi belirlenen 
moloz görünümlü harç ile kaplanarak 
toprak dolgusu görüntüsü yeniden 
kazandırılmaya çalışılmıştır.

Kazı alanı, koruma ve onarım 
çalışmalarının tamamlanmasının ar-
dından ışık ve ısıtma sistemleri, nem 
kontrol cihazları ve bilgi panolarının 
yerleştirilmesi ile sergi alanı halini 
almış ve ziyarete açılmıştır.

4. SONUÇ
Harabe kapsamında değerlendirilen bir 
taşınmaz eser ziyaretçi ve / veya araştır-
macı tarafından bütünüyle benimsenir 
ve ziyaretçi ve / veya araştırmacı yapı-
lan yeni müdahalelerden rahatsız olur. 
Yeni yapılan yapılardaki tamamlanma-

mışlık bizi nasıl rahatsız ediyorsa, eski 
eserlere yapılan aşırı müdahaleler ve 
tamamlamalar da aynı hisleri uyandı-
rır. Bu çalışmada; harabe niteliğindeki 
kalıntılara en az seviyede müdahale ile 
koruma ve onarım çalışmaları tamam-
lanmıştır. “Harabe dondurma teknik-
leri” olarak adlandırılan bu onarım 
faaliyetlerinin amacı, fark edilebilir 
bir görünüme ulaşmış olan anıtın bu 
son harabe halinin, tarihi ve estetik 
değerini muhafaza edebilmektir. 

Harabe estetiğinin korunması du-
rumunun yanı sıra, ziyaretçiye eser ile 
ilgili en yüksek seviyede bilginin akta-
rılması gerekliliği de göz ardı edilemez. 

Konstantinopolis Hipodromu; 
sanat tarihi, arkeoloji ve mimarlık 

Şekil 20. Destek duvarı örgüleri.

Şekil 22. Destek duvarları üzerine 
moloz görünümlü harç uygulamaları.

Şekil 23. Destek duvarları üzerine moloz 
görünümlü harç uygulamaları.

Şekil 21. Destek duvarları üzerine 
moloz görünümlü harç uygulamaları.
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gibi bilimler açısından çok kıymetli 
bir eserdir. Halen ayakta olan Hi-
podrom’un Sphendone kısmı, alanın 
küçük bir bölümü olmasına rağmen 
İstanbul’un en büyük ve önemli Bi-
zans yapıtlarından biridir. Bu açıdan, 
ziyaretçinin Hipodrom ile ilgili bil-
giye ulaştığı ilk yerin Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi bünyesinde olması 
hem müze yetkililerine hem de ilgili 
tüm kurumlara büyük bir sorumluluk 
yüklemektedir. Dolayısıyla, müze 
içerisinde yer alan Hipodrom sergi-
sine ilişkin olarak ziyaretçiye bilgi 
aktarımı konusunda daha verimli bir 
çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Sultanahmet bölgesi, barındırdığı 
taşınmaz kültür varlıkları ile eşsiz 
bir tarihi bölgedir; ancak planlanmış 
bir arkeolojik gezi güzergâhı ve ziya-
retçiyi en iyi şekilde yönlendirecek ve 
en yüksek seviyede bilgi verecek bir 
alan yönetimi planı maalesef henüz 
mevcut değildir. 

 Bu kapsamda; İstanbul, Fatih 
İlçesi, Sultanahmet bölgesinde yer alan 
İbrahim Paşa Sarayı, günümüzdeki 
kullanımı ile Türk ve İslam Eserleri 

Müzesi içerisindeki Hipodrom kalın-
tıları ve yine aynı müze bünyesindeki 
Antiochos Sarayı, Lausos Sarayı ve 
yakın çevresindeki Büyük Saray (Pala-
tium Magnum) kalıntıları gibi arke-
olojik eserlerin, esaslı bir arkeolojik 
gezi güzergâhı planına ihtiyacı vardır. 
Yapıların kendine has hikâyesi ve çev-
resindeki yapılar ile tarihsel ilişkisi te-
mel alınarak planlanacak bir sergileme 
programı ile seyirciye en doğru bilginin 
aktarılması, günümüz yapılarının 
inşası esnasında gördüğü hasarlar veya 
bu yapıların mimarları tarafından nasıl 
korunduğu, yapıların günümüze ulaşan 
kısımlarının daha iyi analiz edilmesi-
ne ve tekil olarak yapıların tümünün 
kapalı halde algılanmasına yardımcı 
olabilir. Bu durumun ziyaretçiye en 
iyi şekilde aktarılması, muhakkak bir 
ilgi artışı yaratacaktır. Bu ilgi artışı, 
dolaylı olarak bilginin artmasına, daha 
fazla araştırmacının bu yapılar ile ilgili 
çalışmalara yönelmesine yol açacaktır. 
Yeni arkeolojik gezi güzergâhlarına 
ihtiyaç doğduğunda, istihdam artışı ve 
yeni projelerin konuşulmaya başlanma-
sı da kaçınılmazdır.
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3. Işın, E. (yay. haz.), 2010, Hipodrom / Atmeydanı, İstanbul’un Tarih Sahnesi, Pera Müzesi Yayınları, 
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4. Yazgan, E., 2011, Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanımına Yönelik Yaklaşımın İstanbul 
İbrahim Paşa Sarayı Örneğinde İrdelenmesi (Scrutinizing The Approach Towards the Use of Monumental Cultural 
Properties as Museum in the Example of Ibrahim Pasha Palace in Istanbul), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri 
Fakültesi Mimarlık Ana Bilim Dalı Doktora Tezi.
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KÜTAHYA ALİ PAŞA CAMİİ RESTORASYON UYGULAMALARI

Kütahya Ali Paşa Camii, 1796-1797 yılları arasında, Anadolu Valisi 
Süleyman Ağa’nın oğlu Ali Paşa tarafından yaptırılmış, Osmanlı dönemine ait 
bir yapıdır. Caminin taşıyıcı sistemi kârgir olup çatı örtüsü ahşaptır. Cami, 
1897 yılında çıkan bir yangın sonrası onarım görmüştür. Külliye olarak 
inşa edilen yapının, medresesi, sıbyan mektebi ve özgün şadırvanı günümüze 
ulaşamamıştır. Ahşap olduğu anlaşılan bu bölümler, yandıktan sonra tekrar 
inşa edilmemiş, sadece cami bölümü yenilenmiştir. Bazı kaynaklarda, 
biri kuzey girişinde yer almak üzere, yapıda bulunan üç kitabeden söz 
edilmektedir. Ancak bu kitabelerin hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Bahsi 
geçen kitabelerden birinin kopyası 0,40 x 0,50 m. ölçülerinde, oymalı bir 
tahta üzerine yapıştırılmış kâğıt pano halinde olup kırk beyitten oluşmaktadır. 
Söz konusu kitabenin metni kısaca şudur: 
Cenab-ı hazret-i seyid Ali paşa’y-ı ekrem kim,
Hudâ dergâh-ı lütfün cümle nase mel’ce etti
O düstur-u keremküster ki fart-ı cuud-u bahsinden,
Seha şermeyledi, ihsan-ı lal oldu. Hayâ etti.

RESTORATION IMPLEMENTATIONS OF KÜTAHYA ALİ PAŞA 
MOSQUE

Ali Pacha Mosque, founded by Ali Pacha, the son of the governor 
of Anatolia (1796-1797) Süleyman Aga, is a building of the Ottoman Period. 
Construction system of the mosque is load-bearing stone masonry wall and 
the roof is built of wood. It was restored after a fire in 1897. The mosque 
was built as a social complex (külliye), but none of the madrasah, primary 
school and authentic şadırvan (ablution fountain) remained standing. It can 
be understood that these parts of the külliye were made of wood and after the 
fire in 1897 only the mosque was restored. In some resources, it is stated 
that there were three epigraphs and one of them was at the north entrance. 
However, none of these epigraphs could reach today. Dimensions of one of 
those epigraphs are 0,40 x 0,50 m. The epigraph is in the form of a paper 
panel attached on carved wood and there are forty couplets on it. 

Anahtar Sözcükler: Kârgir Yapılar, Koruma, Onarım, Restorasyon, Kütahya, 
Ali Paşa Camii

Keywords: Masonry Buildings, Conservation, Renovation, Restoration, Kütahya, 
Ali Paşa Mosque
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   1. GİRİŞ
Kentte, merkezi konumu itibariyle 
de önem taşıyan Kütahya Ali Paşa 
Camii’inde, restorasyon çalışmalarına 
2014 yılında başlanmıştır. Bu yazıda, 
çeşitli üniversitelerin ilgili bölümle-
rinden akademisyenlerin katılımıyla 
oluşturulan Bilim Heyeti’nin görüş 
ve onaylarıyla, ilerleyen uygulamalar 
hakkında bilgi verilmektedir.

2. RESTORASYON AŞAMALARI
Caminin duvarlarında yapılan ara 
ştırmalar sonucunda, duvar yüzey-
lerinde iki dönem filetoya rastlan-
mıştır. Öncelikle ikinci dönem, daha 
sonra birinci dönem açılarak, yapı 
genelinde orijinal sıva ve desenlere 
ulaşılmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 
duvar yüzeylerinde olduğu gibi, pen-
cere altlarında da iki farklı dönemde 
uygulanmış somaki taklitlerine ulaşıl-
mış; pandantif yüzeylerinde kimyasal 
temizlik uygulanarak, bezemelerin 
üzerindeki kir tabakası kaldırılmıştır.

Caminin son cemaat yerinde 
yapılan araştırmalar sonucunda, iki 
farklı döneme rastlanılmıştır. Alınan 
kararlar doğrultusunda, öncelikle tüm 
yüzeyde ikinci dönem, daha sonra 
birinci dönem açılmış, açılma işlemle-
rinde kimyasal kullanılmıştır. Kim-
yasalın bezeme yüzeylerinde solma 
yapmaması için, yüzey saf su ile arın-
dırılmıştır. Raspa işleminden sonra, 
o dönemde oluşan akıntı izleri Acqua 
Sporca tekniği ile dengelenecektir.

Minber yüzeyinde yapılan raspa 
işleminde, boya sökücü, alkol ve saf 
su kullanılmıştır. İhya öncesinde, 
zemini hazırlamak için yüzeydeki 

sorunlu alanların %50 primal ve %50 
ince talaş tozu ile dolgusu yapılmış-
tır. Minber göbeğinin mevcut deseni 
Edirnekâri’dir ve göbek kısmında her-
hangi bir raspa işlemi yapılmamıştır.

Yoğun yağışlar sonucunda, cami 
duvarlarında çiçeklenme ve küf olu-
şumu gözlenmiştir. Küf ve tuz oluşan 
duvarlarda tuzun tamamen uzaklaş-
tırılması için, zemine kadar inilerek 
saf su ile kâğıt hamuru uygulaması 
yapılmış, yüzey alkolle bolca temizle-
nip kurumaya bırakılmıştır. Bu işlem 
sonucunda duvar yüzeyindeki çiçek-
lenmenin durduğu görülmüştür. 

2.1. Bezemeli Sıva Yüzeylerinin 
Konservasyonu
Öncelikle, niteliğini yitirmiş olan 
sıvalar belirlenerek kesim yapılacak 
alanlar işaretlenmiş, daha sonra kesim 
yapılacak duvar yüzeyinde koruyucu 
önlemler alınarak elmas uçlu spiral 
ile sıvanın kesimi yapılmıştır. Kesilen 
sıvanın arkasında mekanik temizlik 
işlemi yapılmış ve %5’lik polaroidle 
sağlamlaştırılmıştır. Kopuk ve hasarlı 
alanlara primal uygulanmıştır.

Konservasyon işlemi tamamlanan 
sıva plakaları, yüzeye uygun bir şekil-
de hazırlanan harçla birlikte yerlerine 
yerleştirilmiştir.

2.2. Çinilerin Konservasyonu
Çini yüzeylerindeki kirlerin temiz-
liği için, 1 litre saf su içerisinde %3 
amonyum bikarbonat ve %1 noniyonik 
deterjandan oluşan bir karışım kulla-
nılmıştır. Karışımın uygulanmasının 
ardından, yüzeyler saf su ile durulan-
mıştır. Temizlik işlemi tamamlanan 
çinilere her pano kendi içerisinde 
olacak şekilde envanter numaraları ve-
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Şekil 1. Araştırmalar sonucunda duvar 
yüzeyinde bulunan iki dönem fileto.

Şekil 3. Pandantifler üzerinde kimyasal temizlik öncesi ve sonrası

Şekil 4. Son cemaat yerinde iki farklı 
dönem uygulamasının görünümü

Şekil 6. Minber üzerinde mekanik ve kimyasal raspa uygulamaları

Şekil 2. Pencere altında bulunan somaki 
taklidi uygulaması

Şekil 5. Son cemaat yerinde açığa çıkarılan 
somaki taklidi uygulaması
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Şekil 8. 
Niteliğini 
yitirmiş 
sıvanın kesim 
işlemi

Şekil 9. 
Dayanımını 
yitirmiş 
sıvaya kesim 
işleminden 
sonra yapılan 
konservasyon 
müdahaleleri

Şekil 9. 
Dayanımını 
yitirmiş 
sıvaya kesim 
işleminden 
sonra yapılan 
konservasyon 
müdahaleleri
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rilmiş ve hasar tespitleri yapılmıştır. Yapı 
genelinde 1322 adet çini bulunmaktadır.

Temizlik ve envanter işlemlerinin 
ardından, çini pano yüzeylerine Japon 
kağıdı gerilerek söküm işlemine hazır 
hale getirilmiştir. Söküm işlemine, 
bisturi, spatül, keski ve çekiç yardımı 
ile en müsait olan derzden, özellikle üst 
kısımlardan başlanılmıştır.

Çinilerin sökülmesinin ardından 
yapılan konservasyon uygulamalarının 
ilk aşaması; bisküvi yüzeylerindeki harç 
tabakasının, bistüri, çekiç ve spatula ile 
alınarak temizlenmesi olmuştur. Her 
çininin arkasına envanter numarası 
tekrar yazılarak, pano ve envanter numa-
rası kaybına karşı önlem alınmıştır. Bu 
işlemlerden sonra, bir sonraki aşamada 
iki ahşap su teknesinin içi naylon ile 
kaplanmış, biri saf su, diğeri deiyonize 
su ile doldurularak kullanıma hazır hale 
getirilmiştir. Çiniler, hazırlanan tekne-
nin içine pano sırasına göre yerleştirilip 
bir gece saf suda bekletilmiş, ertesi gün 
bisküvi yüzeyleri yumuşak diş fırçası ile 
fırçalanarak kalan harç ve tozun gide-
rilmesi sağlanmıştır. Temizliği biten 
çiniler, diğer ahşap tekneye dizilerek 
deiyonize su içerisinde bekletilmiştir.

Konservasyon işlemi tamamlanan 
çiniler, panolar halinde yere serilip ölçü-
leri alınmış ve son kontrolleri yapılarak 
yerine geri yerleştirme işlemine hazır hale 
getirilmiştir.

3. DIŞ CEPHEDE DOĞAL RENKLİ 
NEFASET SIVA UYGULAMASI
Camide, geçmiş dönemlerde yapılan 
çimento sıva uygulamasının özgün yapı 
elemanları üzerinde oluşturmuş olduğu 
tahribat nedeniyle, ilk iş olarak çimento 
esaslı sıvalar yapıdan uzaklaştırılmıştır. 

Şekil 11. Çini söküm işlemi

Şekil 12. Saf  su ve deiyonize suda 
bekletme işlemlerinin ardından 
bisküvi yüzeylerinin temizlenmesi
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Bu işlemin ardından yapılan yüzey 
temizliği ve konservasyon uygulamaları 
ile tuğla duvar yüzeyleri sıva uygula-
ması için hazır hale getirilmiştir.

Hidrolik kireç esaslı kaba sıva-
nın yapılmasından sonra, geleneksel 

yöntemlerle hazırlanmış pigmentli 
sıva, çelik mala tekniği ile uygulana-
rak pürüzsüz bir yüzey elde edilmiş-
tir. Pigmentli sıva uygulanan duvar 
yüzeylerine herhangi bir boya işlemi 
uygulanmamıştır.

Şekil 15. Pigmentli sıva uygulaması

Şekil 14. Tuğla yüzeylerin temizlenmesi

Şekil 13. Saf su ve deiyonize suyun son durumu
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DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI’NI 
KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Anadolu Selçuklu beyliklerinden Mengüceklerin başkenti Divriği’de 
yer alan Ulu Cami ve Darüşşifası, kalenin eteğinde, güneye eğimli bir 
yamaca yaslanmıştır. 1228 yılında Ahmet Şah ve eşi Turhan Melik’in 
yaptırdığı eserlerin yalın geometrik kütlelerinden taşan anıtsal taç kapıları 
ve piramidal külâhları, yüzyıllardır Divriği siluetinin önemli bileşenleridir. 
İslam mimarlığının en güzel mekânları arasında sayılan Cami ve Darüşşifa, 
dönemin yetenekli sanatçılarının hayal gücüyle desteklenen tasarımları 
yanında, mükemmel taş ve ahşap işçilikleriyle 1985 yılında UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girmiştir. 
Anıtının bakım ve onarımından sorumlu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
(VGM), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel kurumların desteğini alarak, 
bu önemli kültür varlığını güvenle geleceğe aktarmak için çalışmalar 
yürütmektedir. Anıtların güncel durumunu belgeleyen ayrıntılı rölöveler 
hazırlanmış; restitüsyon ve restorasyon önerileri, çevre düzenleme projeleri 
Sivas Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır.  Uygulama için ihale 
yapılmış ve yüklenici şantiyede çalışmalara başlamıştır. Koruma çalışmaları 
VGM, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve oluşturulan Bilim Kurulu tarafından 
izlenmektedir. 
Zaman içinde çeşitli müdahaleler geçiren Külliye’nin mevcut durumu, 
ayrıntılı bilimsel çalışmaların yapılmasını ve çağdaş bilim ve teknolojinin 
seferber edilmesini gerektirecek karmaşık sorunlar barındırmaktadır. 
Koruma uygulamaları için taş ve diğer yapı malzemelerinden alınan örnekler 
incelenmekte, çözüme yönelik kararlar üretilmektedir. Yapının gözle 
görülebilen yüzeyleri gerisindeki durumun, hasar vermeyen yöntemlerle 
incelenmesi ve gerektiğinde sondajlarla desteklenmesiyle daha önce sahip 
olunmayan bilgiler edinilmiştir. Cami ve Darüşşifa’nın dış duvarlarının, 
minarenin temel sisteminin durumu araştırılmıştır. Külliye’nin depreme 
karşı güvenliğinin sağlanması, taş bozulmalarının durdurulması, yeni 
kayıpların önlenmesi, yükselen nem ve benzeri sorunların giderilmesi için 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

CONSERVATION OF THE GREAT MOSQUE 
AND HOSPITAL AT DIVRIGI 

Founded at Divriği, the former capital of the Mengujekids, in 
1228 / 1229, the Great Mosque and Hospital are unique for their design and 
decoration. The mosque and the adjoining hospital in Divriği were founded

Anahtar Sözcükler: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Dünya Mirası, Koruma.
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   DiVRiĞi VE KÜLLiYESi
Ortaçağ’da Mengücek Beyliği’ne baş-
kentlik yapmış olan Divriği, Sivas’ın 
yaklaşık 100 km güneydoğusunda 
bulunmaktadır. Tarih öncesinden 
başlayarak insan yerleşimlerine açık 
olan bölgede, Hitit, Roma, Bizans 
dönemlerine ait değerli izler bulun-
maktadır. Sivas’ı Malatya ve güneyde 
Halep’e bağlayan yol üzerinde bulu-
nan Divriği, demir madeni kaynağıyla 
da ilgi çekmiş ve güçlü bir ekonomiye 
sahip olmuştur. Ortaçağ’dan kalan 
kale görkemli konumuyla etkileyicidir 
(Şekil 1). Kalede bugün sadece cami 
ayaktadır. Şehinşah bin Süleyman 
tarafından 1181’de yaptırılan Kale 
Camii, uzunlamasına dikdörtgen 
planlı, kesme taştan yapılmış, üç 
nefli bir anıttır. Caminin doğusunda 

yapılan kazılarda eski yerleşimlere ait 
izler ortaya çıkarılmıştır. 

On üçüncü yüzyılda Mengücek 
beyi Ahmet Şah ve eşi Turan Melike 
Sultan tarafından kurulan külliye, 
UNESCO Dünya Mirası statüsünü 
almış bir yapılar grubudur. Orta-
çağ’da Anadolu’da, yan yana, birle-
şerek tek kütle oluşturan cami-med-
rese-türbe örnekleri görülmektedir. 
Hayır yapan kişinin türbesinin geride 
bıraktığı eserlerine yakınlığı, sık sık 
hatırlanmasına, dualarla anılmasına 
ve ruhuna fatiha okunmasına vesile 
olmaktadır. Türbenin cami, medre-
se yapılarıyla birlikte düzenlendiği 
birçok örnek bulunmaktadır; ancak 
cami-darüşşifa birlikteliğinin Anado-
lu’daki tek örneği Divriği’dedir. 

Hicri 626 / Miladi 1228 / 1229’da, 

 by Ahmed Shah and his wife. The complex was included on the World 
Heritage List in 1985 due to its being a “ unique artistic achievement”. 
In medieval Anatolia, several religious, educational and health buildings were 
founded as charitable institutions by the members of the ruling families. 
The  medreses offered free education and  boarding for students. Hospitals 
provided medicine and health services to the people. The architectural 
complex at Divriği was donated to the people.
The mosque is rectangular in plan, measuring 30 x 38 meters. The interior 
is a unified space with five aisles and five bays. The decorated vaults covering 
the space rest on elegant stone piers. The hospital is attached to the south 
wall of the mosque. Its monumental entrance leads to an enclosed courtyard, 
flanked by arcades on two sides. The iwan facing the entrance is monumental 
and raised from the floor. The tomb of the founder is situated to the north of 
the main iwan. The hospital has a partial first floor with some rooms placed 
at the south and a spacious hall on the west. 
The complex has suffered from ravages of time. Recently the General 
Directorate of Pious Foundations, which is the responsible institution for 
the monuments has developed a conservation project to improve the state of 
conservation of the complex. 

Keywords: Great Mosque and Hospital at Divriği, World Heritage, Conservation.
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kalenin doğusunda, güneye bakan 
yamaçta yapılan 32 x 64 m boyutla-
rındaki külliye, kısmen yamaca gömül-
müş, kısmen dolgu üzerine  oturtul-
muştur. Eski resimlerde caminin batı 
tarafında dar bir düzlük olduğu görül-
mektedir; muhtemelen cami önündeki 
dolaşımı kolaylaştırmak amacıyla alan 
sonradan genişletilmiştir. Caminin 
doğusundaki yamaçta eskiden fazla bir 
yapılaşma bulunmazken, 20. yüzyıl-

da çevre değişmiştir. Batıdan genel 
bakışta cami ve darüşşifa tek bir kütle 
olarak algılanmaktadır. Yapıda, 64 m 
uzunluğundaki batı duvarı üzerinde 
iki kapı öne çıkmaktadır. Kuzey uçta 
yer alan caminin batı girişi, ikincil bir 
kapıdır (Şekil 2, 3). Güney uçta yer 
alan darüşşifa kapısı ise anıtsal kemeri 
ve işlenişiyle çarpıcı bir etki yaratmak-
ta ve batı cephesine egemen olmakta-
dır (Şekil 4). 

Şekil 1. Divriği kalesi, güneyden genel görünüş

Şekil 3. Divriği Ulu Camii, batı kapısı Şekil 4. Divriği Turan Melik Darüşşifası, 
anıtsal giriş

Şekil 2. Divriği Ulu Camii, batı cephesi
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ULU CAMİ
Kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
Ulu Cami’nin ana girişi kaleye bakan 
kuzey cephesindedir (Şekil 5). Kapı 
üzerindeki kitabede vakfın kurucusu 
Ahmet Şah’ın ve o sırada Anadolu’ya 
egemen olan Selçuk Sultanı Alaud-
din Keykubat bin Keyhüsrev’in adı 
geçmektedir. On dört metre yüksek-
liğindeki anıtsal kapı saçak hattının 
üstüne çıkmakta ve zengin bezeme-
siyle çarpıcı bir etki yaratmaktadır. 
Ahlatlı sanatkârın yaratıcı dehası 
böyle bir tasarıma olanak vermiştir. 
Prof. Doğan Kuban bu kapıyı “Cennet 
Kapısı” olarak adlandırmıştır. 

Kuzey kapısı ünik bir anıtsal kom-
pozisyondur. Bu cepheye üzerinde 
yapraklar, palmetler, güneş kursları 
ve lotus çiçekleri olan simgesel bir 
hayat ağacı işlenmiştir. Kapının beze-
mesi aynı dönemin medrese, han gibi 
anıtsal yapılarında olduğu gibi alçak 
kabartma tekniğinde değil, çok daha 
cesur, heykelsi bir ifade taşımaktadır. 
Gerideki yüzeyden ayrılan, dönerek 
hareket kazanan kütleler, palmetler, 
diskler, çiçek açmış bir cephe izleni-
mini vermektedir. 

Cami, darüşşifa ve türbe kıs-
men batıya doğru eğimli yamacın 
oyulmasıyla elde edilen bir düzlüğe 
oturtulduğundan, doğu duvarının 
ancak küçük bir kısmı zemin üstün-
de görülebilmektedir. Bu cephede 
hünkar mahfiline giriş bulunmaktadır 
(Şekil 6). Mukarnas bezemeli olan bu 
kapı daha sonra pencereye dönüştü-
rülmüştür. 

Caminin iç mekânı dikdörtgen 
planlıdır (30 x 38 m) ve dört sıra 
ayakla beş nefe bölünmüştür. Mihra-
ba yönelen orta aks, yanlardakinden 
daha geniştir. Kıble duvarının orta-
sında simetrik bir konumda bulunan 
mihrabın sivri kemerli nişi zengin bir 
bezemeyle vurgulanmıştır (Şekil 7). 
Dikdörtgen çerçevesinin yanlarına 
meşaleye benzer soyut ögeler tuttu-
rulmuştur. Ceviz ağacından yapılan 
minber, ilk yapımdan günümüze 
ulaşan önemli bir değerdir. Üzerinde 
yapan ustanın imzası: “Amel-i Ahmed 
bin İbrahim el Tiflisi” ve H.638 
(M.1240) tarihi yer almaktadır.

Giriş ile kıble duvarının arası beş 
açıklığa bölünmüştür. İç mekânı 
örten taş tonozlar yüksek kaideler 

Şekil 5. Divriği Ulu Camii, kuzey cephesi Şekil 6. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 
doğu cephesi
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üzerinde yükselen, sekizgen prizma 
gövdeli kesme taş ayaklara oturmak-
tadır. Örtü, tonoz ve kubbelerden 
oluşmaktadır. On üçüncü yüzyılda, 
Anadolu’da cami, medrese, türbe, 
han yapılarında zengin bir yansıma-
sını bulan güçlü taş işçiliği geleneği, 
burada da üstün bir ifadeye sahiptir. 
Tonozların tasarımında ve işçiliğinde 
olağanüstü bir yaratıcılık ve mükem-
mellik görülmektedir. Çapraz ve yıl-
dız biçimli tonozların kalın kaburga-
ları etkileyicidir (Şekil 8). Nervürlerle 
tonoz yüzeylerini ayırmak için iki 
renkli taş kullanılmış; ayrıca kırmızı 
boya ile yapılan bezemeyle gözalıcı, 
zengin bir doku yaratılmıştır. Kesme 
taş özgün tonozların üstlerine siyah 
boya ile yapılmış rumi bezemeler de 
sanat tarihi yönünden çok önemlidir.

Kuzeydeki cümle kapısından, 

girişten başlayarak mihrapta sonla-
nan orta aksın örtüsü yanlardan daha 
farklı düzenlenmiştir. İlk açıklık üç 
yana eğimli, ortası sarkıtlarla bezeli 
bir tonozla örtülüdür. İkinci aksın to-
noz örtüsü kalın taş kaburgaları olan, 
dört köşeli bir yıldız biçimindedir. 
Yanda batı kapısına bağlanan üçün-
cü aks, Anadolu’nun birçok Ortaçağ 
camisinde olduğu gibi bir iç avlu gibi 
düşünülmüş, üzerine içeriyi aydınla-
tan bir fener yerleştirilmiştir. Fenerin 
altındaki havuzun kar kuyusu olduğu 
ileri sürülmektedir. Açıklığı örten 
özgün örtü günümüze ulaşamamıştır; 
mevcut kubbe 20. yüzyıl onarımına 
aittir (Şekil 9). Mihrap önü, sütunce-
lere oturan, on iki kaburgalı yüksek 
bir kubbe ile vurgulanmıştır. Mak-
sure kubbesinin kasnağındaki dört 
pencereden içeriye ışık girmektedir. 

Şekil 7. Divriği Ulu Camii mihrabı Şekil 8. Divriği Ulu Camii iç mekânı, taş 
sütunlar ve tonoz örtü
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Bu kubbenin üstünde, türbeninki gibi 
piramidal, fakat ondan daha haşmetli 
bir külâh yükselmektedir.

Divriği Külliyesi’nin kapılarının 
tasarımı ve işçiliği olağanüstü bir ya-
ratıcılık yansıtmaktadır. Sanat tarih-
çileri, Orta Asya, İran, Ermenistan ve 
Mısır sanatından esintiler olduğuna 
değinmişler; Prof. Oktay Aslanapa, 
İran’da bazı camilerde alçı ile yapı-
lan bezemelerin burada taşa işlenmiş 
olduğunu belirtmiştir. Prof. Doğan 
Kuban, usta ve zanâatkârların değişik 
yerlerden geldikleri ve mimar tarafın-
dan bu olağanüstü anıtı oluşturmak 
için ustaca yönetildikleri kanısında-
dır. Batı kapısı, alçak kabartmaları 
dolayısıyla “Tekstil Kapısı” olarak 
adlandırılmıştır (Arel, s. 376). Prof. 
Kuban, batı cephesinin 13. yüzyıl 
eseri olmadığını; hasar gördüğü için 
yeniden yapıldığını, bu süreçte bazı 
eski parçaların yeniden kullanıldığını 
ileri sürmektedir. Batı kapısındaki 
düşeyden ayrılma gözle farkedilmek-
tedir (Şekil 3); onarımlarda yanındaki 
duvarlar düşey hale getirilmiş, fakat 
kapıya dokunulmamıştır. Kapıdaki 
çift başlı kartalın Selçuklu sultanla-
rının simgesi olduğu ve I. Alauddin 
Keykubat’ı temsil ettiği; başı eğik 
şahinin ise, sultana bağlı Ahmet Şah 
olduğu yorumu yapılmaktadır.

Külliyenin mimarı olduğu tah-
min edilen Ahlatlı Hurrem Şah’ın 
adı, hem camide hem de darüşşifada 
taşa işlenmiş olarak yer almaktadır. 
Kündekâri tekniğiyle yapılmış olan 
minberin üzerinde Tiflisli Ahmet bin 
İbrahim’in adı geçmektedir. Doğu 
kapısında silinmiş bir yazıtta, Ahmed 
adı okunmuştur. 

Caminin Osmanlı dönemindeki 
onarımlarıyla ilgili onarım keşifle-
rine ulaşılamamıştır. Dolayısıyla, 
kayıpların oluşmasının nedenlerini ve 
onarımları yorumlamak kısıtlı tarihi 
bilgi ve yapıdaki gözlemlerle yapıl-
maktadır. Külliyenin ilk yapımından 
gelen sorunları vardır; batı yarısının 
kayaya, diğer yarısının kısmen dolgu-
ya oturması dolayısıyla batı duvarının 
düşeyden ayrılma eğilimi gösterdiği, 
deprem etkilerinin de hasarı arttırdığı 
tahmin edilmektedir. Divriği, Kuzey 
Anadolu fay hattına yakın bir konum-
dadır; ayrıca Doğu Anadolu’nun dep-
remden etkilenen Erzincan şehrine de 
komşudur. Dolayısıyla zaman içinde 
tekrar eden sarsıntıların taşıyıcı sis-
temde sorunlara yol açması beklenir. 
Camideki pencere sayısı çok kısıtlıdır. 
Batı duvarındaki dört alt pencerenin 
ilk tasarıma ait olmadığı, 16. yüzyıl-
daki deprem sonrasındaki onarımlar-
da yapıldığı ileri sürülmektedir. 

Zamanla ortaya çıkan taşıyıcı sis-
tem aksaklığına bağlı olarak, özellikle 
batı yönündeki düşey taşıyıcıların 
gömlek giydirilerek güçlendirildiği; 
hasar gören kemerlerin altına, onları 
güvenceye almak amacıyla ek kemerler 
yapıldığı gözlenmektedir. Batı duvarı 
da tonozlardan gelen itkileri alacak 
biçimde, içten payandalarla desteklen-
miştir. İlk tasarımda örtünün tümü-
nün taş tonozlardan oluştuğu, bir 
deprem sonucu çökmeler olduğu anla-
şılmaktadır. Kayıplar sonrasında batı 
duvarına yakın tonozlar tuğla kubbe-
lere dönüştürülmüştür. Çöken zengin 
bezemeli taş tonozların onarımında 
kolay çözüm seçilmiş; açıklıklar, tuğla 
kubbelerle örtülmüştür (Şekil 10).
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Caminin kuzey cephesinin batı 
köşesinde bir minare bulunmakta-
dır. Minareye giriş, caminin içinden 
yükselen bir merdivenle sağlanmak-
tadır. Divriği Külliyesi’yle ilgili 
olarak, birçok araştırmacı caminin 
ilk yapımında minare bulunmadığı-
nı, minarenin sonradan eklendiğini 
ileri sürmüştür. Minarenin kaidesini 
saran geniş kârgir kütle üzerinde 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
yapıldığına dair bir kitabe olması, 
minarenin 16. yüzyıldan önce var 
olduğuna işaret sayılabilir. Minare, 
muhtemelen üstüne oturduğu zemi-
nin dolgu olması ve deprem etkisiyle 
16. yüzyılda düşeyden ayrılmış ve 
kaidesi yuvarlak planlı bir kitle ile 
sarılarak güvenceye alınmıştır. Mi-
narenin daha sonraki yüzyıllarda da 
onarımlar geçirdiği, üst kısımlarının 

yenilenerek bugünkü biçimini aldığı 
düşünülmektedir.

DARÜŞŞİFA
Caminin kıble duvarına bitişik olan 
darüşşifa, iki katlı ve dikdörtgen 
planlı bir yapıdır. Vakfiyesi kaybol-
duğu için görevliler ve verilen hizmet 
hakkındaki bilgiler eksiktir. Anado-
lu’daki Selçuklu dönemi darüşşifaları-
nın büyük bir kısmı açık avlu çevre-
sinde gelişen yapılardır. Divriği’deki 
Turan Melik Darüşşifası ise, avlusu 
kapalı tiptedir.  

Batı yönündeki anıtsal girişten 
üstü ışıklıklı bir kubbeyle örtülü, 
ortada bir havuzu olan iç avluya geçil-
mektedir (Şekil 11). Ortaçağ mima-
risinde çok kullanılan kapalı medrese 
tipinin darüşşifaya uygulanması 
olarak değerlendirilen mekân, mi-
mari ögelerindeki bezemeler ve ışıklı 

Şekil 9. Divriği Ulu Camii, ışıklı kubbe 
altından batı girişine bakış

Şekil 10. Divriği Ulu Camii, batı cephesine 
bitişik tuğla kubbe



129KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

kubbenin altındaki havuzla zengin-
leştirilmiştir. Zemin katta iki yanda 
revaklar bulunmaktadır. Üç eyvanla 
çevrelenen avlunun batı ve güney 
kanatları iki katlıdır. Ana eyvan, du-
varlarındaki kabartmalarla sıradışı bir 
tasarıma sahiptir. Külliyenin mimarı 
Ahlatlı Horşah’ın adı burada da taşa 
işlenmiştir. Darüşşifanın kuzeydoğu 
köşesinde Ahmet Şah ve ailesinin 
türbesi bulunmaktadır.  

Üst kata, kapalı avlunun güneybatı 
köşesindeki dar bir merdivenle çıkıl-
maktadır (Şekil 12). Üst katta girişin 
üstüne rastlayan batı kanattaki geniş 
salonun Divriği’ye açılan görkemli 
bir manzarası vardır. Salonun güney 
duvarında boya izleri ve graffitiler 
bulunmaktadır. Üst katın güney ko-
lunda, dışa ve avluya açılan pencereleri 
bulunan mekânlar sıralanmaktadır.

TÜRBE
Şifahanenin kuzeydoğu köşesinde, ca-
minin kıble duvarına bitişik konum-
da bulunan türbe, alt seviyedeki iki 
pencereyle camiye açılan, dikdörtgen 

planlı (4.70 x 5.35 m) bir mekândır. 
Böylece, camide ibadet edenlerin tür-
bede gömülü olanlara dua etmeleri, 
fatiha okumaları için görsel bağlantı 
kurulmuştur. İçerde darüşşifanın ba-
nisi olan Melike Turan’ın firuze sırlı 
tuğla ile kaplı sandukasının yanında, 
ikisi Ahmet Şah’ın oğulları olmak 
üzere, onbeş kişi gömülüdür. 

Mekânın aydınlanması üst seviye-
lerde bulunan ve ikisi doğu yönüne açı-
lan pencerelerle sağlanmaktadır (Şekil 
6). Türbe içerden kubbe ile örtülmüş-
tür. Mekâna girişte, geniş bir kemerle 
dikdörtgenden kareye dönüşüm için 
hazırlık yapılmış; üst örtüye geçiş 
tromplarla sağlanmıştır. Dışta, kubbe-
nin üstünde sekizgen plana oturan bir 
piramidal külâh yükselmektedir.

DİVRİĞİ KÜLLiYESİ’NiN 
GEÇiRDiĞi ONARIMLAR VE 
KORUNMA DURUMU 
Külliye, 1228’de başlayan yapımın-
dan 20. yüzyıla kadar birçok onarım 
geçirmiştir. Zamanın etkilerine ek 
olarak, yapıların yamaca oturtulması 

Şekil 11. Darüşşifa iç mekânı, 
doğu yönündeki eyvana bakış

Şekil 12. Darüşşifa iç mekânı, batı cephesinde giriş ve 
üst kata çıkan merdiven
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da hasarlara neden olmuştur. Cami-
nin batı yarısının dolgu zemine otur-
ması, muhtemelen oturma ve düşey-
den ayrılmalara yol açmış; depremler 
de kayıpları arttırmıştır. Ne yazık 
ki, onarımlarla ilgili tarihi belgeler 
sınırlıdır. Minarenin kaidesinde 16. 
yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman dö-
neminde yapılan kesit genişletmenin 
bir yazıtla belgelenmesi, zaman içinde 
oluşan hasarları kavramaya yardımcı, 
önemli bir veridir.  

On yedinci yüzyıla ait bir vakıf 
belgesinde külliyenin gelirlerinin 
toplanamamasından dolayı yapıla-
rın bakımsız kaldıkları belirtilmiş-
tir (Sakaoğlu 2017, s. 381). Doğu 
ve batı duvarlarında, son Osmanlı 
onarımlarını belgeleyen küçük taş 
yazıtlar bulunmaktadır. Batı duvarın-
da küçük Ampir kitabe içinde 1903; 
doğu duvarındaki yazıtta ise, 1907 
tarihi vardır. İçerde mihrap duvarın-
da bulunan, çiçekli nesih hatla bezeli 
ve kırmızı zeminli kuşak Osmanlı 
dönemine tarihlenen bir bezemedir, 
ancak tarih belirtilmemiştir. 

Divriği’nin iklimi oldukça serttir. 
Kışın yoğun kar alan bir bölgede ol-
ması dolayısıyla çatısının iyi korun-
ması önemlidir. İlk tasarımda çatının 
yöredeki geleneksel yapıya uygun 
olarak toprak damlı olduğu, sürekli 
bakımı yapılamadığı için taş kaplan-
dığı; bu çatının da su alması sonucu 
kurşun örtülü eğimli çatılarla korun-
maya çalışıldığı bilinmektedir. 

Camiyi 20. yüzyılda inceleyen 
Prof. Albert Gabriel ve Y. Mimar 
Ali Saim Ülgen, gömlek giydirilerek 
kesitleri genişletilen ve sağlama alınan 
ayakları belgelemişlerdir. İkinci Dün-

ya Savaşı sırasında tarihi belgelerin ve 
İstanbul’daki Osmanlı saraylarının eş-
yasının korunması için külliye onarıl-
mıştır. Çatının kesme taş kaplamaları 
ve taş külâhları iyi yalıtılmadığı için, 
tonozların üstüne ahşap çatı yapılarak 
eğim verilmiş ve kurşun örtülmüştür. 
Bu süreçte, doğu cephesi saçakları 
değiştirilmiş; bu kısımlara kemerli 
çörten delikleri açılmıştır. 

Ali Saim Ülgen Divriği Külliyesi 
ile ilgili yayımladığı makalede, cami 
ve darüşşifayı ayrıntılı olarak tanım-
lamıştır. Arşivindeki fotoğraflar ve 
yazılı belgeler de, eserlerin 20. yüzyıl 
ortasındaki durumu hakkında görsel 
veri sağlamaktadır (Şekil 13, 14). 
Ülgen’in, 1962 yılında yayımlanan 
makalesindeki “Maalesef bu eserin 
yüzünden geçirdiği değişiklikleri silmeğe 
imkan yoktur. Çünkü taşları rutubet 
etkisiyle güherçileşmiş ve dökülmeye baş-
lamış bulunmaktadır” ifadesi ilginçtir. 

Divriği Külliyesi’yle 1960’larda 
ilgilenmeye başlayan Prof. Doğan 
Kuban, buradaki çok değerli taş 
işçiliğinin dökülüp yok olmasını 
önlemek için, tüm anıtsal kapıların 
mulajlarının alınarak belgelenmesini 
ve külliyenin üzerine koruyucu bir 
çatı yapılmasını önermiştir (Kuban, 
1982, s. 25). Üst örtünün külliyenin 
genel görünüşüne yapacağı olumsuz 
etki gözönünde tutularak, bu öneri 
fazla kabul görmemiştir. 

DÜNYA MİRASI DİVRİĞİ 
KÜLLİYESİ İÇİN KORUMA 
İLKELERİ 
Evrensel değer taşıyan bu kültür 
mirasının özgünlük ve bütünlüğü-
nün korunarak geleceğe aktarılması 
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istenmektedir. Bu amaçla, eserlerin 
mevcut durumlarının uzman heyetler 
tarafından incelenmesi, daha fazla ha-
sar görmemeleri için sürekli izlenme-
si, bakım ve onarımlarının yapılması 
gerekir. Divriği Külliyesi yakın ve 
uzaklardan gelen seçkin sanatçıların 
katkılarıyla oluşturulmuştur. Bakım 

ve onarımlarının da üst düzey bilgi 
ve hassasiyetle yapılması beklenmek-
tedir. Günümüzde cami ve darüşşifa 
doğal etkenlerden kaynaklananlar ya-
nında, yanlış onarımlar sonucu ortaya 
çıkan  sorunlarla da karşı karşıyadır. 
Zamanın ve depremlerin olumsuz et-
kilerine, 20. yüzyılda yapılan çimen-

Şekil 13. Cami 
kuzey cephesi: 
A. S. Ülgen 
arşivinde 
bulunan bu 
eski fotoğrafta 
külliyenin 
geç Osmanlı 
onarımları 
sonrasındaki 
durumu 
görülmektedir.

Şekil 14. A.S. 
Ülgen Arşivinde 
bulunan bu eski 
fotoğrafta batı 
cephesinde 
yapılan 
onarımın 
boyutu 
görülmektedir.
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tolu müdahalelerin de katılmasıyla, 
bozulmalar artmıştır.

Divriği Külliyesi’nin önemi göz 
önüne alınarak, taşıyıcı sistemin du-
rumunun saptanması ve güvenliği-
nin sağlanması için disiplinlerarası 
çalışmalar yürütülmektedir. Günü-
müz teknolojisi, belgeleme, araştır-
ma, analiz, izleme ve değerlendirme 
çalışmalarına destek vermektedir. 
Araştırmalar için öncelikle hasar 
vermeyen teknikler tercih edilmekte-
dir. İçinde boşluklar olduğu sap-
tanan batı duvarının güvenliğinin 
doğru değerlendirilmesi için ayrın-
tılı araştırmalara yönelinmiştir. 
Radar, endoskopi, termografi gibi 
tekniklerin istenilen düzeyde bilgi 
sağlamadığı durumlarda, araştırma-
lar kaplamalar dikkatle kaldırılarak 
sürdürülmektedir. Bu kapsamda 
cami içindeki taşıyıcı ayakların te-
melleri araştırılmış; yapılan kazılar-
la tonozları taşıyan ayakların temel-
lerinin münferit olduğu, duvarlarla 
birbirine bağlanmadığı gözlenmiştir 
(Şekil 15). 

Camide, Ortaçağ ahşap sanatının 
seçkin örnekleri yer almaktadır. Min-
berin konservasyonu ve caminin bu 
değerli ögesinin yerinde korunması, 
işlevini sürdürmesi önemlidir. Ahmet 
Şah’ın mahfili de ahşap işçiliğiyle 
dikkat çeken bir ögedir, ancak yerin-
de kalan ögeleri sınırlıdır. Mahfilin 
zengin bezemeli ahşap korkulukları 
Ankara’ya VGM müzesine götürül-
müş; geride taşıyıcı dikmeler ve bir 
kısım kirişler kalmıştır. Caminin iç 
mekânının önemli bir ögesinin daha 
iyi sunulması için üzerinde çalışılma-
sı gerekmektedir. 

Zengin bezemeli tonozların çökme-
si, yerlerine düz kubbelerin yapılması 
anıtın bütünlüğü açısından önemli 
bir kayıp olmuştur. Dolayısıyla ilk 
tasarımdan kalan Ortaçağ tonozları-
nın korunmalarına özen gösterilmesi 
gerektiği açıktır. Mevcut durumun iyi 
değerlendirilmesi ve taşıyıcı sistemin 
yeni kayıpları önleyecek biçimde 
güvenceye alınması önemlidir. Sonuç 
olarak, külliyenin evrensel değerle-
rinin korunması ve güvenle geleceğe 
aktarılması için taş koruma sorunları-
nın üstesinden gelinmesinin yanı sıra, 
uygun olmayan onarımların ayıklan-
ması da önceliklidir. Ülkemizin insan 
ve parasal kaynakları, bu evrensel 
hazineyi yaşatmak sorumluluğunu 
hakkıyla yerine getirmek üzere sefer-
ber edilmiştir. 

Şekil 15. Divriği Ulu Cami içinde 2016 
yılında yapılan incelemelerde ortaya 
çıkarılan münferit temel.
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DİVRİĞİ ULU CAMİİ ve DARÜŞŞİFASI YAPI 
MALZEMELERİNİN ANALİZİ ve KORUMA-ONARIM 
ÖNERİLERİ

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı 
Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. 1228 yılında başlanıp 1243 
tarihinde tamamlanan yapı kompleksinin Ulu Cami bölümü Süleyman Şah’ın 
oğlu Ahmet Şah, Darüşşifa bölümü ise eşi Melike Turan Melek tarafından, 
Başmimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’a yaptırılmıştır.
Bu çalışmada, Divriği Camii ve Darüşşifası’nın yapı malzemelerinin nitelikleri 
ve sorunları araştırılmıştır. Camiden ve darüşşifadan taş, harç ve sıva örnekleri 
alınmış, İBB KUDEB laboratuvarında standart ve ileri analiz teknikleri ile 
bu malzemelerin nitelikleri, sorunları ve bunların nedenleri ile kaynakları 
tespit edilmiş; harç ve sıva örneklerinin bağlayıcı içeriklerinin belirlenmesi 
sonucunda, yapıların onarım kronolojisi hakkında değerlendirmeler 
yapılmıştır.
Ayrıca bu analizlerin sonucunda, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın koruma 
onarım çalışmalarında uygulanacak yöntemlerin ve kullanılacak taşın niteliği 
ile harç, sıva ve diğer yapı malzemelerinin içerikleri konusunda önerilerde 
bulunulmuştur.

BUILDING MATERIALS ANALYSIS OF DİVRİĞİ GREAT MOSQUE 
AND HOSPITAL AND PROPOSALS FOR CONSERVATION AND 
REPAIR

Divriği Great Mosque and Hospital were built in period of 
Mengujekids under the Sultanate of Rum. Construction of the building 
complex started in 1228 and completed in 1243. The Great Mosque was built 
with the order of Ahmet Şah who is son of Süleyman Şah and the hospital was 
built by Hürrem Şah of Ahlat, the son of Head-architect Muğis with the order 
of Melike Turan Melek who is wife of Ahmet Şah.
In this paper, properties and problems of building materials of Divriği Great 
Mosque and Hospital were analysed. Stone, mortar and plaster samples were 
taken from the mosque and the hospital; properties, problems, reasons and 
sources of problems of these materials have been determined with standard and 
advanced analysis methods in Istanbul Metropolitan Municipality KUDEB 
Laboratories. As a result of determination of binders of mortar and plaster 
samples, repair chronology of the buildings has been evaluated. 

Anahtar Sözcükler: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Tarihi eserlerde teşhis, Koruma 
ve onarım, Harç ve sıva analizleri.
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   1. GİRİŞ
Kültürel mirasımız olan taşınabilir 
ve taşınmaz tarihi eserlerde; orijinal 
malzemelerle uyumsuz, esere zarar 
verici tuz vb. maddeler içeren güncel 
malzemelerle gerçekleştirilen ve özgün 
malzemelerin nitelikleri, sorunları ve 
bunların nedenleri üzerine bilimsel ça-
lışmalar olmaksızın yapılan koruma ve 
onarım çalışmaları, telafisi olanaksız 
hasarlara yol açabilmektedir. 

Tarihi eserlerin konservasyon ve 
restorasyon projelerinde koruma basa-
makları: Belgeleme, teşhis, uygulama 
(temizleme, yapıştırma-dolgu-tümle-
me, sağlamlaştırma-koruma vb.) ve 
bakım aşamalarından oluşmaktadır. 
Bu işlemler, gerektiğinde sıralamanın 
değişmesi ya da bazılarına ihtiyaç du-
yulmaması halinde değişiklik göster-
mektedir (Güleç, 2009).

Özellikle anıtsal yapılar ve sivil 
mimari örnekleri üzerinde yürütüle-
cek koruma ve onarım çalışmaların-
da belirlenmesi gereken asıl hedef; 
eserin özgünlüğü (otantikliği), form 
ve tasarımı, fonksiyonu ve konumuyla 
birlikte, malzemelerin nitelikleri ile 
yapım tekniklerinin ve patinasının 
da olabildiğince korunması olmalıdır. 
Yapılması gerekli olan müdahaleler bu 
hedef doğrultusunda projelendirildik-
ten sonra, bu kapsamda kullanılacak 

uygulama teknikleri ve yeni onarım 
malzemeleri belirlenmelidir.

Koruma ve onarım çalışmalarında; 
detaylı bilimsel veriler elde etmek, 
orijinal ve yeni onarım malzemelerin 
niteliklerini belirlemek, eserde görülen 
problemlere neden olan etkenleri tespit 
etmek, doğru koruma yöntemi ve doğ-
ru onarım malzemelerini seçebilmek 
ve hatalı uygulamaların önüne geçebil-
mek için teşhis aşaması oldukça önem-
lidir. Yapılan teşhisin sonuçları doğ-
rultusunda belirlenecek olan koruma 
ve onarım yöntemlerinde; zarar verici 
etkenlerin uzaklaştırılması, uygulana-
cak yöntemin orijinal malzemeye zarar 
vermemesi ve kullanılacak malzemele-
rin fiziksel, kimyasal ve mekanik özel-
liklerinin orijinal malzemelerle benzer 
olması sağlanmalıdır. Böylelikle, tarihi 
eserin ve malzemelerinin sağlığı ve 
özgünlüğü korunmuş olacak, mevcut 
malzemesi ile kullanılacak onarım 
malzemesi uyumlu davranışlar göste-
recek ve yapı, yaşantısını sağlıklı bir 
şekilde sürdürecektir. Bunun yanında, 
özellikle harç ve sıva gibi dönemsel 
kullanımları farklı olan malzemelerin 
niteliklerinin belirlenmesi, yapının 
kronolojik geçmişinin tanımlanmasına 
da yardımcı olacaktır.

Bu çalışmada; “Divriği Ulu Camii 
ve Darüşşifası 2015-2019 Yılları Res-

Furthermore, as a result of these analyses, proposals for application methods of 
conservation-repair works for Divriği Great Mosque and Hospital, properties 
of the stone which will be used and the content of mortars, plasters and other 
building materials have been developed.

Keywords: Divriği Great Mosque and Hospital, Diagnosis on historical buildings, 
Conservation and repair, Mortar and plaster analysis.
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torasyon İşi” kapsamında, Divriği Ulu 
Camii ve Darüşşifası yerinde incelene-
rek görsel problemleri tespit edilmiş, 
yapı kompleksinin duvar cephelerin-
den, harim bölümünden, temelinden 
ve Darüşşifa’nın odalarından alınan 
harç, sıva, taş, ahşap ve boya örnekleri 
üzerinde yapılan analizlerle de genel 
malzeme nitelikleri ve problemleri 
belirlenmiştir. Ayrıca, cephelerden alı-
nan birikinti, kabuk ve tuz gibi yüzey 
kirlerinin nitelikleri ve problemleri 
araştırılmıştır. Bu amaçla, dört etap 
halinde alınan örneklerden harç, sıva, 
taş ve kabuk kir örneğinin nitelik ve 
problemleri görsel analiz, basit spot 
testler ve petrografik ve stereo mikros-
kop altında yapılan görsel analizlerle 
araştırılmıştır. Analiz sonuçlarının 
değerlendirilmesi ile mevcut malzeme-
lerin nitelik ve problemleri, belirlen-
miş, harç ve sıvalar farklılıklarına göre 
gruplandırılmış, yapılacak koruma ve 
onarım çalışmaları için orijinal malze-
melere uygun yöntem ve malzemeler 
önerilmiştir. 

Yapının Tarihçesi 
Çalışmanın yürütüldüğü yapı komp-
leksi, cami, darüşşifa ve türbeden 
oluşmaktadır. Anadolu Selçuklu Dev-
leti’ne bağlı Mengücek Beyliği döne-
minde, 1228 yılında başlanıp 1243 
tarihinde tamamlanan kompleksin 
cami bölümü, Süleyman Şah’ın oğlu 
Ahmet Şah, darüşşifa bölümü ise eşi 
Melike Turan Melek tarafından, Baş-
mimar Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem 
Şah’a yaptırılmıştır.

Yapı kompleksinin başta kapılar 
olmak üzere birçok kısmında görülen, 
taş işçiliğinin en görkemli ve nadide 
motifleri, Ahlatlı ve Tiflisli ustalar 

tarafından yapılmıştır. Bu esere değer 
katan ve özgün kılan bir diğer özellik 
de aslında asimetrik olan bezemelerin 
uzaktan bakıldığında simetrik olduğu-
nun düşünülmesidir; ancak motiflerin 
hiçbiri kendini tekrar etmemektedir. 
Mimari üslubu, süsleme ve örtü sis-
temlerinin dengeli ve uyumlu tasarı-
mıyla bir mimari şaheser olan anıt, 
görülmeye değer eserler listesinin en 
başında yer almaktadır. Evliya Çelebi 
yüzyıllar önce Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifası’nı, “Methinde diller kısır, 
kalem kırıktır”, diyerek betimlemeye 
çalışmıştır. Görenleri kendisine hayran 
bırakan bu muhteşem anıt eser, sanat 
tarihçileri tarafından “Divriği muci-
zesi”, “Anadolu’nun Elhamrası” gibi 
ifadelerle tanımlanmıştır. İslam mi-
marisinin bu başyapıtı, 1985 yılında 
UNESCO tarafından “Dünya Kültür 
Mirası” listesine alınmıştır. 

Anıtta, kapılara göre oldukça sade 
olan ve sütunlar tarafından taşınan 
tonozlarla örtülmüş harim bölümünde; 
günümüze bir kısmı ulaşmış hünkâr 
mahfili, mihrap ve minber dışında tek 
parça taştan oyulmuş iki emanet san-
dığı ile bir sadaka taşı bulunmaktadır. 
Orijinali tamamen açık olan, ancak 
sonradan kapatılan fenerli kubbe 
caminin ortasındadır; bunun altında 
daha sonra kapatılarak namaz yeri 
haline getirilmiş bir kar kuyusunun 
varlığından bahsedilmektedir (Saka-
oğlu, 2017). Cami içinde, mihrabın 
sol yanında, Darüşşifa’daki türbelere 
açılan iki adet kapı vardır.

Caminin kuzeyinde bulunan ve 
döneminde cümle kapısı olarak kulla-
nılan görkemli kapı, Divriği Kalesi’ne 
baktığı için “Kale Kapı”, üzerindeki 
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cenneti tasvir eden benzersiz motifleri 
ile de “Cennet Kapı” olarak isimlendi-
rilmiştir. Kapının sağ tarafında, yıldız 
bordüründe “Adaletli sultanın mutlulu-
ğu, egemenliği ve saadeti sonsuz olsun”; 
simetrisinde ise “Allah’tan başka ilah 
yoktur, sadece o vardır” yazıları vardır. 
Kapının üst bölümünde ise, “Sulta-
nü’l Muazzama, Halife’nin yardımcısı 
Alaaddin Keykubat zamanında” yazısı 
yer almaktadır.

Caminin batısında günümüzde ana 
giriş kapısı olarak kullanılan kapı, üze-
rindeki kilim veya seccadeyi andıran 
ince taş işçiliği nedeniyle “Tekstil 
Kapı” olarak isimlendirilmiştir. Bu 
kapının üzerindeki üç satırlık kitabe-
de, “Şehinşah oğlu Süleyman Şah oğlu 
Ahmet Şah, Allah’ın affına muhtaç aziz 
kul, adaletli Melik bu caminin yapılışını 
626 (M.1228) yılında emretti” yaz-
maktadır. Doğu cephesinde yer alan, 
insan ölçeğine göre küçük boyuttaki 
ve sadece iskeleti kalmış olan hünkâr 
mahfilinin, “Şah Kapısı” diye isim-
lendirilen giriş kapısının kitabesin-
de, “Mülk Kahhar ve tek olan Allah’a 
aittir”, yazmaktadır.

Caminin güney (mihrap) yönünde 
bulunan ve camiye bitişik olan Darüş-
şifa, zamanının tıp merkezi olup esas 
işlevi akıl hastalarının tedavi edilme-
siydi. Ana giriş kapısının tam karşısın-
da, akustik özelliği bulunan ve keme-
rinde mimarının adı yazılı olan büyük 
eyvanın yanında çok sayıda hasta odası 
ve küçük eyvanlar da bulunmaktadır. 
Görkemli yapısı ve motifleriyle kadın 
tacını anımsatması nedeniyle “Taç 
Kapı” olarak isimlendirilen Darüşşi-
fa giriş kapısının sağında ve solunda 
bulunan kabartma rozet biçimindeki 

bitkisel bezemelerin üzerindeki insan 
figürleri tahrip edilmiştir. Kapıda 
bulunan denge sütununun altındaki 
kitabede, “Fahrettin Behram Şah’ın kızı 
Melike Turan, Allah’ın affına muhtaç 
aciz kul, adaletli Melike tarafından bu 
şifa yurdunun yapılışını, 626 (M.1228) 
yılında emretti”, yazmaktadır.

Yazılı kaynaklardan elde edilen 
bilgilere göre kompleksinin geçirmiş 
olduğu uygulamalar (Sakaoğlu, 2017):

13. yüzyıl (1228-1243): İlk inşaat,
16. yüzyıl: Minare kaidesini yapıl-

ması, tonoz onarımları,
17. yüzyıl: Tonoz onarımlarının 

devamı, kemerlerin takviye edilmesi, 
ayakların mantolanması, Çarşı Kapı-
sı’nın yan bölümlerinin takviyesi,

18. yüzyıl: Yazı kuşaklarının ve 
cami kapılarının yenilenmesi,

19. yüzyıl: Deprem nedeniyle hasar 
gören ve yıkılan aydınlatma fenerlerinin 
ve mihrap önü kubbesinin onarımları,

20. yüzyıl (1904-1910): Cephelerde 
taş kaplama nitelikli onarımlar,

1949: Maarif Vekâleti onarımları 
(yarım kalmıştır),

1960: Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
onarımları olarak sıralanmaktadır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  
VE YÖNTEM 
Kültür mirası olan tarihi anıtların ko-
ruma ve onarım projeleri kapsamında 
yapılan malzeme analizlerinin amacı, 
orijinal malzemelerin kimyasal ve 
fiziksel özellikleri ile üretim teknoloji-
lerini belirlemek, içinde bulundukları 
durum ve buna yol açan olan etken-
leri açıklayacak bilgileri sağlamaktır 
(Güleç, 1992). Bu çalışmada, Divriği 
Ulu Camii’nin cephelerinden, harim 
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bölümünden, temelinden ve Darüş-
şifa’nın odalarından alınmış örnek-
lerden sadece harç, sıva ve yüzey kiri 
örnekleri üzerinde; malzeme nitelikle-
rini ve problemlerini belirlemek üzere 
aşağıda tanımlanan analizler yapılmış 
ve sonuçları değerlendirilerek koruma 
ve onarım yöntemleri önerilmiştir. 
Ayrıca harç ve sıva örnekleri gruplan-
dırılarak, yapı kompleksinin geçirdiği 
onarım aşamaları konusunda bilgi 
edinilmiştir. 

2.1. Örnek Alma ve Görsel Analiz
Mevcut malzemelerin benzer ve farklı 
özellikleri ile niteliklerini saptamak, 
bozulma sebeplerini tespit etmek ve 
onarım için benzer karışımları belir-
lemek amacıyla, caminin yukarıda 
sayılan bölümlerinden dört etap halinde 
örnekler alınmıştır. 

Bu kapsamda yapılardan:
1. etapta; 14 adet harç, 1 adet sıva, 

45 adet kir, 10 adet taş ve 2 adet ahşap 
örneği,

2. etapta; 6 adet harç, 5 adet sıva, 
13 adet kir, 4 adet taş, 3 adet boya ve 4 
adet ahşap örneği,

3. etapta; 11 adet harç, 4 adet sıva, 
5 adet kir, 1 adet taş ve 2 adet ahşap 
örneği,

4. etapta; 10 adet harç, 1 adet sıva 
ve 2 adet taş örneği alınmıştır.

Alınan örneklerin genel tanımları, 
KUDEB tarafından hazırlanmış olan 
raporlarda (Bkz. İBB KUDEB I, II, 
III, IV ve V. Etap Raporları, 2016-
2017), yerleri rölöve çizimlerinde 
gösterilmiş (Şekil 1-7); kısa tanımları 
da “Sonuçların değerlendirilmesi” bölü-
münde verilmiştir.

Şekil 1. A-A Cephesi Örnek Alım ve Tuz Analizi Paftası
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Şekil 2. B-B Cephesi Örnek Alım ve Tuz Analizi Paftası

Şekil 3. C-C Cephesi Örnek Alım ve Tuz Analizi Paftası
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Şekil 4. D-D Cephesi Örnek Alım ve Tuz Analizi Paftası-1

Şekil 5. D-D Cephesi Örnek Alım ve Tuz Analizi Paftası-2
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Şekil 6. Cami Bölümü +2.00 Kotu Planı Örnek Alım Paftası

Şekil 7. Darüşşifa Bölümü +2.00 Kotu Planı Örnek Alım Paftası
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2.2. Suda Çözünebilir Tuzlar ve Yağ 
ile Protein Analizi 
Harç ve sıva örneklerinin içeriğinde 
bulunan suda çözünebilir tuzların 
nitelikleri [klorür (Cl-), sülfat (SO4

=), 
karbonat (CO3

=) ve nitrat (NO3
-) 

tuzları] ve yaklaşık miktarları ile 
protein, yağ vb. katkı maddelerinin 
bulunup bulunmadığını belirlemek 
amacıyla analizler yapılmıştır. Tuz-
ların ve katkıların nitelikleri basit 
spot testlerle araştırılmış, tuzla-
rın miktar analizleri ise iletkenlik 
özellikleri kullanılarak belirlenmiştir 
(Güleç, 1992). Beş etapta alınan ör-
neklerin içeriklerinde bulunan tuzlar 

ve yaklaşık miktarları ile organik 
katkıların nitelikleri Tablo 1, 2, 3, 4 
ve 5’te verilmiş, esere yapmış olduğu 
etkilerin genel değerlendirilmesi “So-
nuçların değerlendirilmesi” bölümün-
de yapılmıştır.

Ayrıca taşların yüzeyinde bulu-
nan, kir-kabuk tabakası olarak alınan 
örneklerle diğer harç, sıva ve taş 
örneklerinin içeriğindeki bağlayıcının 
(protein, yağ vb.) niteliğini belirlemek 
üzere spot testler yapılmış, sonuçları 
Tablo 1, 2, 3, 4 ve 5’te verilmiştir. 
Analiz sonuçlarının genel değerlendi-
rilmesi “Sonuçların değerlendirilmesi” 
bölümünde yapılmıştır.

Örnek
No

TUZ

Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- İLETKENLİK 

(µS)
% TUZ 

MİKTARI
PROTEİN YAĞ

1 ++ ++ - ++ 843 5,31 + -

2 +++ + - + 559 3,52 + -

3 ++ +++ - + 845 5,32 + -

4 +++ + - + 910 5,73 + -

5 ++ ++ - + 846 5,33 + -

6 ++ ++ - + 933 5,88 + -

7 ++ + - + 437 2,75 - -

8 + ++ - - 472 2,97 + -

9 + ++ - + 898 5,66 + -

10 ++ +++ - + 1452 9,15 + -

11 + ++ - + 497 3,13 - -

12 + +++ - + 1192 7,51 + -

13 + + - + 474 2,99 + -

14 + + - + 555 3,50 - -

15 ++ + - + 672 4,23 + -

Tablo 1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası cephelerinden alınmış (KUDEB 1. Etap Raporu) 
örneklerin suda çözünebilir tuzlar ile protein ve yağ analizleri.  
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16 + ++ - + 1442 9,08 + -

17 - ++ - - 696 4,38 + -

18 + ++++ - - 2410 15,18 + -

19 ++ + - ++ 1266 7,98 - -

20 ++ + - +++ 2000 12,60 - -

21 + + - ++ 1228 7,74 - -

22 +++ + - + 1691 10,65 - -

23 + + - +++ 1753 11,04 - -

24 ++++ + - ++ 1797 11,32 - -

25 +++ + - ++ 643 4,05 - -

26 ++ ++ - + 1085 6,84 - -

27 +++ + - ++ 906 5,71 - -

28 ++ ++++ - +++ 4570 28,79 - -

29 + ++++ - ++ 4060 25,58 + -

30 + + - - 384 2,42 + -

31 + + - - 237 1,49 + -

32 + + - - 335 2,11 + -

33 + + - + 956 6,02 - -

34 + ++ - + 1608 10,13 + -

35 + + - + 985 6,21 + -

36 ++ + - ++ 1140 7,18 - -

37 ++ + - - 1288 8,11 + -

38 + ++ - + 1203 7,58 - -

39 +++ - - + 1128 7,11 - -

40 ++ + - +++ 1343 8,46 - -

42 ++ + - + 592 3,73 + -

43 + - - ++++ 5950 37,49 - -

44 + + - + - + -

45 - +++ - + 1061 6,68 + -

46 + ++ - + 2050 12,92 + -

47 + + - + 814 5,13 + -

48 - ++++ - ++++ 9440 59,47 - -

49 - +++ - + 1325 8,35 + -
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50 + ++ - ++ 1151 7,25 - -

51 - +++ - + 1719 10,83 + -

52 + + - + 672 4,23 + -

53 + + - +++ 1177 7,42 - -

54 + + - ++ 894 5,63 - -

55 + - - ++ 813 5,12 - -

56 - ++++ - + 1932 12,17 + -

57 - ++ - + 945 5,95 + -

58 - + - + - + -

59 + + - + 981 6,18 - -

60 + + - + - + -

61 + + - + 761 4,79 + -

62 + ++ - + 709 4,47 - -

63 + - - +++ 2050 12,92 - -

64 +++ ++ - +++ 1615 10,17 - -

65 - + - + - + -

66 + ++ - + 1185 7,47 + -

67 + + - + 736 4,64 + -

68 + + - + 729 4,59 + -

69 ++ - - ++ 960 6,05 + -

70 +++ - - +++ 1109 6,99 - -

REFERANS ++ +++ - + 2310 14,55 + -

 -: Yok; ±: Var-Yok;+: Az var;++: Var; +++: Fazla var; ++++: Çok fazla var; *: 
uygulanmadı

Tablo 2. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, cami bölümünden alınmış (KUDEB 2. Etap 
Raporu) örneklerin suda çözünebilir tuzlar ile protein ve yağ analizleri. 

Örnek
No

TUZ

Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- İLETKENLİK 

(µS)
% TUZ 

MİKTARI
PROTEİN YAĞ

2 - - - - İletkenlik ölçülmemiştir. + +

3 - - - - İletkenlik ölçülmemiştir. + +

4 + + - +++ 2010 12,66 - -

5 + - - + 425 2,68 + -
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6 ++ + - ++ 1129 7,11 - -

7 + - - + 299 1,88 + -

8 + +++ - + 2340 14,74 + -

9 + ++ - ++++ 10050 63,32 + -

10a - + - + 619 3,90 + -

10b Boya örneği olduğundan tuz analizi yapılmamıştır. + -

11 - ++++ - +++ 3960 24,95 + -

12 + - - ++++ 7810 49,20 - -

13 ++ ++ - ++++ 3970 25,01 + -

14 - + - + 578 3,64 + -

15 +++ ++++ - ++++ 13240 83,41 + -

16 +++ + - +++ 2100 13,23 + -

17 Boya örneği olduğundan tuz analizi yapılmamıştır. + -

18 Boya örneği olduğundan tuz analizi yapılmamıştır. + -

19 - + - - İletkenlik ölçülmemiştir. + -

20 +++ + - + 2070 13,04 + -

21 - + - + 764 4,81 + -

22 ++++ + - +++ 7110 44,79 + -

24 + + - + 770 4,85 + -

25 ++ ++ - ++ 2390 15,06 + -

26 - ++ - + 2000 12,60 + -

27 - - - - 1800* 11,34 + -

28 +++ + - ++ 1320 8,32 - -

30 ++ +++ - + 2760 17,39 + -

31 +++ +++ - ++ 2890 18,21 - -

32 ++ - - + 259 1,63 + -

34 ++ - - + 524 3,30 + -

35a + ++++ - + 2170 13,67 + -

35b Boya örneği olduğundan tuz analizi yapılmamıştır. + -

36 Boya örneği olduğundan tuz analizi yapılmamıştır. + -

37 + - - - 167 1,05 + -

-: Yok; ±: Var-Yok;+: Az var;++: Var;  +++: Fazla var; ++++: Çok fazla var; *: 
Uygulanmadı.
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Örnek
No

TUZ

Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- İLETKENLİK 

(µS)
% TUZ 

MİKTARI
PROTEİN YAĞ

1 - ++++ - ++ 2030 12,79 + -

2 ++ ++ - + 1340 8,44 - -

3 - ++++ - ++ 4610 29,04 - -

4 - - - + - + -

5 + - - + 142 0,89 + -

7 - - - + 242 1,52 + -

8a - ++++ - ++ 2140 13,48 + -

9 ++++ - - ++ 2480 15,62 - -

10 ++ - - + 588 3,70 - -

11 + +++ - + 1990 12,54 + -

12 - ++++ - + 2120 13,36 + -

14 ++ + - + 302 1,90 + -

15 - - - + - + -

16 + - - + 145 0,91 + -

17 ++ - - + 135 0,85 + -

18 ++ + - + 427 2,69 + -

19 + ++++ - ++ 2460 15,50 + -

20 + + - ++ 459 2,89 + -

21 + - - + 148 0,93 + -

22 - ++++ - + 2090 13,17 + -

23 ++ + - + 344 2,17 + -

Tablo 3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, darüşşifa bölümünden alınmış (KUDEB 3. Etap 
Raporu) örneklerin suda çözünebilir tuzlar ile protein ve yağ analizleri.

-: Yok; ±: Var-Yok;+: Az var;++: Var;  +++: Fazla var; ++++: Çok fazla var; *: 
Uygulanmadı.
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Örnek
No

TUZ

Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- İLETKENLİK 

(µS)
% TUZ 

MİKTARI
PROTEİN YAĞ

1 ++ - - - 167 1,05 + -

2 ++ - - - 187 1,18 + -

3 ++ - - - 195 1,23 + -

4 ++ - - - 184 1,16 + -

5 ++ - - - 152 0,96 + -

6 ++ - - - 150 0,95 + -

7a ++ - - - 172 1,08 + -

8 ++ - - - 171 1,08 + -

9 ++ - - + 204 1,29 - -

10 ++ - - + 336 2,12 - -

Örnek
No

TUZ

Cl- SO4
2- CO3

2- NO3
- İLETKENLİK 

(µS)
% TUZ 

MİKTARI
PROTEİN YAĞ

1 + - - - 140 0,88 + -

2 + - - - 154 0,97 + -

3 + ++++ - + 2330 14,68 + -

Tablo 4. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’ndan alınmış (KUDEB 4. Etap Raporu) örneklerin 
suda çözünebilir tuzlar ile protein ve yağ analizleri.   

Tablo 5. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’ndan alınmış (KUDEB 5. Etap Raporu) örneklerin 
suda çözünebilir tuzlar ile protein ve yağ analizleri

-: Yok; ±: Var-Yok;+: Az var;++: Var;  +++: Fazla var; ++++: Çok fazla var; *: 
Uygulanmadı.

-: Yok; ±: Var-Yok;+: Az var;++: Var;  +++: Fazla var; ++++: Çok fazla var; *: 
Uygulanmadı.
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2.3. Kızdırma Kaybı    
(Kalsinasyon) Analizi
Malzemede sürekli artan sıcaklığa bağlı 
olarak meydana gelen ağırlık değişi-
minden yararlanılarak; nem, molekül 

suyu (bağıl su) ve organik madde mik-
tarının belirlenmesi ile CO2 kaybından 
CaCO3 miktarı hesaplanmıştır (Ersen 
ve Güleç, 1998). Analiz sonuçları Tab-
lo 6, 7, 8, 9 ve 10’da verilmiştir. 

Tablo 6. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 
cephelerinden alınmış (KUDEB 1. Etap 
Raporu) örneklerin kızdırma kaybı analiz 
sonuçları

Tablo 7. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 
cami bölümünden alınmış (KUDEB 2. Etap 
Raporu) örneklerin kızdırma kaybı analiz 
sonuçları

Örnek No Kızdırma Kaybı (%)

Nem 550 oC CaCO3

5 0,62 3,77 90,99

6 0,70 2,85 93,94

7 0,57 2,23 98,77

8 0,70 4,94 41,38

9a 2,00 4,27 51,09

12 2,45 2,89 86,92

13 0,73 3,76 36,92

14 2,99 5,93 32,43

15 0,43 7,18 85,83

20 1,80 17,64 66,02

22 1,16 11,18 76,94

23 3,96 6,60 37,48

24 3,31 10,06 33,38

25 1,78 7,12 91,37

30 1,73 2,62 43,69

31 0,22 0,60 98,99

33 5,24 5,35 30,78

36 6,42 13,68 44,13

40 6,97 8,52 45,99

50 2,68 4,47 86,52

55 2,98 11,71 79,05

56 18,57 2,92 6,27

64 5,05 5,51 57,21

70 4,64 6,75 45,75

REFERANS 19,50 4,55 10,59

Örnek No Kızdırma Kaybı (%)

Nem 550 oC CaCO3

4 1,20 14,09 73,60

5 1,07 2,71 27,07

6 4,65 6,59 46,30

7 0,48 7,47 88,66

8 19,09 3,52 13,18

10a 0,88 3,96 92,23

16 12,78 15,49 57,28

27 0,86 5,13 51,06

28 7,99 6,88 28,71

30 20,54 7,24 8,05

31 16,87 7,48 13,46

32 0,70 3,31 54,17

34 1,40 6,30 48,23

35a 11,66 4,89 14,64

37 1,76 0,90 22,93
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2.4. Asit Kaybı ve Elek Analizi
Örneklerin içeriğindeki bağlayıcı kısım 
ve karbonatlı agregalar dışındaki 
silikatlı agregaların nitelikleri ve boyut 
dağılımlarının saptanması amacıyla, 
harç ve sıva örnekleri üzerinde asit 
kaybı deneyi uygulanmıştır. Deneyde; 
25-40 g arasında tartılan ham örnek, 
105±5oC’de kurutulup tekrar tartıl-
dıktan sonra % 10’luk hidroklorik asit 
(HCl) ile muamele edilerek parçalan-
mıştır. Örneğin asitle tepkimeye gir-
meyen kısmı filtre edilerek yıkandıktan 

sonra, 105±5oC’de kurutulup tartılmış, 
125, 250, 500, 1000µ’luk elek seti 
kullanılarak elenip ayrı ayrı tartılmış 
ve agregaların boyut dağılımı tespit 
edilmiştir. Daha sonra, her boyut 
grubundaki agregalar stereo mikroskop 
altında incelenerek agregaların parçacık 
nitelikleri ve yaklaşık oranları belirlen-
miştir (Ersen ve Güleç, 2009). Örnek-
lerin asit kaybı ve elek analiz sonuçları 
Tablo 11, 12, 13, 14 ve 15’te, genel 
değerlendirilmesi “Sonuçların değerlen-
dirilmesi” bölümünde verilmiştir.

Tablo 8. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 
darüşşifa bölümünden alınmış (KUDEB 3. 
Etap Raporu) örneklerin kızdırma kaybı 
analiz sonuçları

Tablo 9. Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifası’ndan alınmış (KUDEB 4. Etap 
Raporu) örneklerin kızdırma kaybı analiz 
sonuçları

Tablo 10. Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifası’ndan alınmış (KUDEB 5. Etap 
Raporu) örneklerin kızdırma kaybı analiz 
sonuçları

Örnek No Kızdırma Kaybı (%)

Nem 550 oC CaCO3

1 12,54 2,64 15,24

2 14,75 4,67 53,22

5 0,79 1,93 48,22

7 0,81 2,59 56,22

8a 12,74 3,61 15,36

9 5,18 5,23 51,33

12 13,48 3,70 14,22

14 1,43 5,67 38,36

16 0,14 0,66 99,97

18 1,06 3,81 33,79

19 16,18 3,99 12,71

20 1,52 3,93 57,18

21 0,58 2,32 49,80

22 21,04 2,16 6,26

23 9,05 2,62 36,21

Örnek No Kızdırma Kaybı (%)

Nem 550 oC CaCO3

1 2,46 0,95 99,51

2 4,92 1,64 46,27

3 21,74 3,30 45,61

4 4,61 1,90 53,13

5 7,24 1,44 55,20

6 9,64 2,64 55,58

7a 21,31 2,56 47,23

8 5,64 2,25 52,35

9 16,62 6,72 52,23

10 17,31 5,20 39,06

Örnek No Kızdırma Kaybı (%)

Nem 550 oC CaCO3

1 3,35 1,70 34,62

2 5,19 1,61 48,60

3 17,61 4,77 15,50
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Tablo 11. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, cephelerden alınmış (KUDEB 1. Etap Raporu) 
örneklerin asit kaybı ve elek analiz sonuçları

Örnek No Asitte (%) Elekte Kalan (%)

Kayıp Kalan Kıtık 5000 μ 2500 μ 1000 μ 500 μ 250 μ 125 μ 63 μ <63 μ

5 99,53 0,47 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

6 98,81 1,19 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

7 97,19 2,81 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

8 51,22 48,78 0,00 0,00 0,00 19,48 32,91 30,22 12,31 3,28 1,79

9a 61,68 38,32 0,00 0,00 0,00 3,68 9,20 22,51 38,31 19,48 6,82

12 98,90 1,10 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

13 56,76 43,24 0,00 19,61 2,42 16,65 18,28 24,27 12,29 4,00 2,48

14 42,81 57,19 0,00 2,05 5,05 15,74 25,04 28,70 13,54 5,27 4,61

15 94,14 5,86 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

20 98,95 1,05 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

22 96,95 3,05 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

23 42,26 57,74 0,00 34,30 12,09 20,40 13,84 10,28 5,20 2,46 1,42

24 43,03 56,97 0,00 28,05 20,68 18,88 12,76 9,92 5,38 2,64 1,69

25 96,76 3,24 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

30 51,96 48,04 0,11 0,00 1,34 13,76 21,81 32,77 17,90 7,61 4,81

31 97,43 2,57 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

33 54,90 45,10 0,00 3,46 8,01 18,20 22,11 24,48 12,19 6,92 4,64

36 61,29 38,71 0,00 0,00 1,40 26,26 23,46 19,72 15,33 8,50 5,33

40 65,75 34,25 0,00 0,00 0,00 3,31 3,82 12,09 20,61 33,84 26,34

50 98,06 1,94 0,00 0,00 0,00 4,08 8,16 24,49 20,41 18,37 24,49

55 97,47 2,53 0,00 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

56 55,63 44,38 0,00 0,00 0,00 1,60 11,80 37,80 28,40 16,60 3,80

64 56,08 43,92 0,00 41,81 6,07 17,35 13,80 11,34 5,58 2,70 1,35

70 52,61 47,39 0,00 1,33 3,23 18,71 30,86 31,91 9,59 2,94 1,42

REFERANS 41,39 58,61 0,00 0,00 12,97 19,02 5,91 34,15 19,74 6,20 2,02
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Örnek No Asitte (%) Elekte Kalan (%)

Kayıp Kalan Kıtık 5000 μ 2500 μ 1000 μ 500 μ 250 μ 125 μ 63 μ <63 μ

4 99,66 0,34 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

5 45,39 54,61 0,00 8,24 18,00 34,49 20,17 11,35 4,70 2,10 0,94

6 59,70 40,30 0,00 0,00 0,08 16,93 19,51 33,86 19,65 5,99 3,97

7 98,55 1,45 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

8 59,99 40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 17,30 61,99 14,02 5,81

10a Örnek elverişsiz olduğundan asit kaybı ve elek analizleri yapılmamıştır.

16 75,17 24,83 0,00 11,87 19,20 20,94 11,87 12,04 12,04 6,81 5,24

27 64,66 35,34 0,00 19,79 11,13 23,20 15,57 14,02 8,97 4,54 2,78

28 42,69 57,31 0,00 0,00 1,72 15,49 24,01 31,84 18,24 6,28 2,41

30 64,90 35,10 0,00 0,00 0,00 1,44 16,23 41,59 26,68 11,06 3,00

31 53,56 46,44 0,00 0,00 1,88 14,19 14,47 26,13 17,20 22,46 3,67

32 58,34 41,66 0,00 11,84 13,45 32,93 17,42 11,76 4,89 4,35 3,36

34 58,82 41,18 0,17 19,43 1,30 5,39 9,27 13,91 18,88 19,97 11,86

35a 61,16 38,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 3,67 54,05 29,15 11,00

37 18,08 81,92 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

Örnek No Asitte (%)

Kayıp Kalan 5000 μ 2500 μ 1000 μ 500 μ 250 μ 125 μ 63 μ <63 μ

1 43,24 56,76 0,00 0,00 0,00 8,25 37,75 35,82 16,42 1,76

2 63,02 36,98 0,00 7,08 22,39 20,88 24,25 15,20 7,31 2,90

5 44,38 55,62 20,61 12,52 23,09 15,40 13,69 8,48 3,73 2,49

7 59,72 40,28 0,00 3,91 24,25 17,49 24,49 18,96 8,06 2,85

Tablo 12. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, cami bölümünden alınmış (KUDEB 2. Etap 
Raporu) örneklerin asit kaybı ve elek analiz sonuçları

Tablo 13. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, darüşşifa bölümünden alınmış (KUDEB 3. Etap 
Raporu) örneklerin asit kaybı ve elek analiz sonuçları
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Örnek No Asitte (%)

Kayıp Kalan 5000 μ 2500 μ 1000 μ 500 μ 250 μ 125 μ 63 μ <63 μ

1 98,31 1,69 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

2 34,58 65,42 27,95 19,34 20,54 14,20 9,67 4,68 2,42 1,21

3 63,95 36,05 17,26 12,33 20,96 12,19 15,62 12,47 5,34 3,84

4 57,03 42,97 16,57 18,11 21,19 15,22 14,55 8,48 3,66 2,22

5 42,38 57,62 11,99 21,81 25,60 17,48 13,84 5,26 2,71 1,31

6 52,06 47,94 5,02 12,69 25,84 23,20 21,00 7,49 3,20 1,55

7a 43,75 56,25 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

8 37,81 62,19 51,45 9,83 17,82 10,54 6,23 2,28 1,14 0,70

9 31,46 68,54 73,80 1,90 6,08 4,56 5,57 4,05 2,28 1,77

10 45,88 54,12 32,00 6,13 17,59 16,97 12,99 7,26 4,19 2,86

Tablo 14. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’ndan alınmış (KUDEB 4. Etap Raporu) örneklerin 
asit kaybı ve elek analiz sonuçları

8a 45,85 54,15 0,00 0,00 0,00 13,35 45,02 27,99 9,96 3,69

9 58,27 41,73 3,13 16,97 23,89 19,11 18,04 11,20 5,11 2,55

12 45,96 54,04 0,00 0,00 0,00 18,73 30,80 29,63 15,80 5,05

14 44,71 55,29 22,90 8,92 20,02 21,46 14,56 7,13 3,16 1,84

16 97,40 2,60 Taş örneği olduğundan elek analizi yapılmamıştır.

18 39,73 60,27 11,69 9,71 24,10 22,20 20,12 8,38 2,43 1,37

19 34,48 65,52 Elek analizi yapılmamıştır.

20 59,00 41,00 0,00 23,34 29,51 16,51 14,42 8,92 4,55 2,75

21 53,13 46,87 14,72 21,21 24,38 15,25 11,85 6,57 3,85 2,19

22 25,35 74,65 Elek analizi yapılmamıştır.

23 38,71 61,29 24,15 13,90 14,20 10,44 19,03 10,93 4,11 3,24
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2.5. Örneklerin Petrografik 
(Mikroskop) Analizleri
Caminin inşasında kullanılan taşla-
rın ve epoksiye gömülen harç ve sıva 
örneklerinin hazırlanan ince kesit-
lerinden; taşların nitelikleri, harç ve 
sıvaların mineral içerikleri ile kabaca 
oranları polarizan mikroskop (çift 
nikol) ve stereo mikroskop (tek nikol) 
altında incelenerek, bağlayıcı rengi ve 
alanı, agregalarının tipi ve nitelikleri, 
varsa içeriklerinde bulunan lifsel kat-
kıların özellikleri belirlenmiştir.

Ayrıca, caminin çeşitli yerlerin-
de kullanılmış ahşap elemanlardan 
alınan örneklerin, enine, teğet ve 
radyal kesitleri hazırlanarak polari-
zan mikroskop altında incelenmiş ve 
ahşapların nitelikleri belirlenmiştir.

Örneklerin petrografik analiz 
sonucu elde edilen bilgilerle diğer 
analizlerden elde edilen verilere göre 
yapılan genel değerlendirilmesi, “So-
nuçların değerlendirilmesi” bölümün-
de verilmiştir.

3. ANALİZ SONUÇLARI 
VE MALZEMELERİN 
KARAKTERİZASYONU
 “Divriği Camii ve Darüşşifası 2015-
2019 Yılları Restorasyon İşi” projesi 

kapsamında alınan harç, sıva, ahşap 
ve kir-kabuk örnekleri üzerinde yapı-
lan ve KUDEB raporlarında detaylı 
olarak açıklanan, bu çalışmada da 
sadece sayısal sonuçları tablo olarak 
verilen analizlerin sonuçları değerlen-
dirilmiş, bu malzemelerin nitelikleri 
ve problemleri aşağıda verilmiştir.

Yapı malzemelerini belirlemek 
üzere yapılmış olan petrografik ana-
lizler sonucunda, caminin duvarları, 
kapıları, minareleri ve sütunlarında, 
genel örgü taşı olarak Divriği böl-
gesine ait mikritik, biyomikritik ve 
intraklastlı mikritik kireçtaşlarının 
kullanıldığı tespit edilmiştir (Şekil 8, 
Tablo 16).

Yapı kompleksinden beş etap-
ta alınan harç ve sıva örneklerinin 
petrografik analizleri ile agregaların 
genel nitelikleri KUDEB raporlarında 
(2016, 2017); bu analizlerin sayısal 
değerleri ile boyut dağılımları Tablo 
1-15’te verilmiştir. Bu analizlerin 
değerlendirilmesi sonucunda, harç ve 
sıvaların dönemsel dağılımlarının:

1A Dönemi; Caminin temelinden 
alınmış harçlar ve bunlarla özdeş olan 
harçlar olup caminin ilk inşa sürecinde 
kullanılan harçlar,

1B Dönemi; 1A döneminde ve / veya 

Örnek No Asitte (%)

Kayıp Kalan 5000 μ 2500 μ 1000 μ 500 μ 250 μ 125 μ 63 μ <63 μ

1 35,65 64,35 1,91 1,30 26,86 27,14 22,08 11,35 5,40 3,96

2 52,75 47,25 15,09 10,16 26,09 19,75 16,22 8,32 2,68 1,69

3 64,55 35,45 0,00 6,06 23,67 27,27 15,30 13,28 11,98 2,45

Tablo 15. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’ndan alınmış (KUDEB 5. Etap Raporu) örneklerin 
asit kaybı ve elek analiz sonuçları
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bu döneme yakın olan süreçte yapılan 
tekil ekler veya onarımlar,

2. Dönem; Harim bölümünün gü-
neydoğu yönündeki tuğla tonoz harcının 
referans olduğu, Kanuni Sultan Süley-
man dönemi 16. yy. (Mimar Sinan) 
onarımına ait harçlar,

3. Dönem; 1. Mahmut (18. yy.) 
döneminde yapıldığı düşünülen, geneli 
alçı bağlayıcılı olan onarımlar,

4A Dönemi; 19. yy. sonu, 20. yy. 
başı onarımları olduğu düşünülen, erken 
dönem Portland çimentosu bağlayıcılı 
harçlar,

4B Dönemi; Az miktarda beyaz 
çimento ve alçı takviyeli, agregasız kireç 
harcı olup 20. yüzyılın ikinci yarısına 
ait onarımlar,

5A Dönemi; 20. yy. ortalarında 
Ali Saim Ülgen tarafından yapılan, 

Örnek No Kalsinasyon % Asitte Kayıp % Açıklamalar

5 90,99 99,53 Mikritik Kireçtaşı

6 93,94 98,81 Mikritik Kireçtaşı

7 98,77 97,19 Mikritik Kireçtaşı

12 86,92 98,90 Intraklastlı Biyomikritik Kireçtaşı

15 85,83 94,14 Biyomikritik Kireçtaşı

20 68,29 98,95 Biyomikritik Kireçtaşı

22 84,69 96,95 Mikritik Kireçtaşı

25 91,37 96,76 Intraklastlı Mikritik Kireçtaşı

31 101,24 97,43 Mikritik Kireçtaşı

55 79,05 97,47 Mikritik Kireçtaşı

Şekil 8. Caminin duvarlarında genel örgü taşı olarak kullanılan Divriği bölgesine ait 
mikritik kireçtaşlarının genel ve detay görünüşleri.

Tablo 16. Taş örneklerinin kalsiyum karbonat oranları ve cinsleri.

a b
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Portland çimentosu bağlayıcılı, yüksek 
mukavemetli onarım harçları,

5A Dönemi; Az miktarda Portland 
çimentosu ilaveli alçı ve kireç bağlayıcılı 
harçlar olup 20. yüzyılın ikinci yarısına 
ait onarımlar,

olduğu anlaşılmıştır.
Yapı kompleksinden alınan harç 

ve sıva örneklerinin özet nitelikleri 
ve ait olduğu düşünülen dönemler, 
analiz etaplarına göre aşağıda sıra-
lanmıştır:

1. Etap sonuçları
Örnek 8. Beyaz renkli kireç harcıdır 

(1A Dönemi).
Örnek 9. Açık gri beyaz renkli, 

erken dönem Portland çimentosu ilaveli 
kireç harçlı, derz onarım harcıdır (4A 
Dönemi).

Örnek 13. Beyaz renkli kireç harcı 
olup toz agregası kahvemsi koyu bejdir 
(1A Dönemi).

Örnek 14. Koyu gri renkli az kireçli 
kuvvetli (42,5) çimentolu onarım harcı-
dır (5A Dönemi).

Örnek 23 ve 24. Beyaz renkli kireç 
harcı olup toz agregaları açık gri-açık bej 
renklidir (1B. Dönemi).

Örnek 30. Gri renkli kireçsiz yak-
laşık 300 doz Portland çimentosu (5A 
Dönemi).

Örnek 33. Gri renkli % 10-15 kireç-
li yaklaşık 300 doz Portland çimentosu 
(5A Dönemi).

Örnek 36 ve 40. Pembemsi gri renkli 
yaklaşık 300 doz Portland çimentosu 
ilaveli kireç harcı olup tuğla kırığı agre-
gaları da bulunmaktadır (4A Dönemi).

Örnek 50. Beyaz renkli az miktar-
da beyaz çimento ve alçı takviyeli kireç 
harcı olup agregasızdır (4B Dönemi).

Örnek 56. Krem renkli %5-10 

kalsitli alçı sıvadır (üzerinde M.1748’e 
denk gelen hicri tarih kazınmıştır) (3. 
Dönem).

Örnek 64. Bej renkli kireç harcı olup 
toz agregaları açık gri-açık bej renklidir 
(1A Dönemi).

Örnek 70. Bej renkli kireç harcı olup 
toz agregaları açık gri-açık bej renklidir 
(1A Dönemi)

2. Etap sonuçları
Örnek 5, 6 (1A Dönemi) ve 16 

(1B Dönemi) Beyaz renkli kireç harcı 
olmakla birlikte dolguları farklıdır (ayrı 
dönemler).

Örnek 27, 28 ve 32. Beyaz renkli 
kireç harcıdır ((2. Dönem)

Örnek 34. Pembe renkli kireç harçlı, 
tuğla kırığı dolgulu ve kıtıklı ((2.
Dönem)

3. Etap sonuçları
Örnek 1, 8 ve 12. Açık gri beyaz 

renkli, % 10-15 kireç ve 25-50 doz 
çimento katkılı alçı (5B Dönemi).

Örnek 5, 7, 9, 14, 20 ve 21.Açık 
gri açık bej renkli, % 25-35 kireç harç-
ları ((1A Dönemi).

Örnek 19 ve 22. Beyaz renkli, yak-
laşık % 10 kalsit ve killi “cas” nitelikli 
alçı (3. Dönem).

Örnek 18 ve 23. (150 200 doz 
Portland çimentosu +% 5-10 kireç) 
melez harç (5A Dönemi).

4. Etap sonuçları
Örnek 2 ve 3. Beyaz renkli kireç 

harcı olup <500 μ’dan küçük boyutlu 
agregaları gri açık bej renklidir (1A 
Dönemi).

Örnek 4. Beyaz renkli kireç harcı 
olup <500 μ’dan küçük boyutlu agre-
gaları kahvemsi koyu bej renklidir (1A 
Dönemi).
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Örnek 5. Beyaz renkli kireç harcı 
olup <500 μ’dan küçük boyutlu a gre-
gaları kahvemsi koyu bej renklidir (1A 
Dönemi).

Örnek 9 ve 10. Pembe renkli kireç 
harcı olup <500 μ’dan küçük boyutlu 
agregaları kahvemsi kırmızı renklidir (2. 
Dönem).

4. SONUÇLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
KORUMA ÖNERİLERİ
“Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 
Koruma ve Onarım Projesi” kapsa-
mında cami ve darüşşifanın çeşitli 
yerlerinden alınan harç, sıva, taş ve 
kir örnekleri üzerinde yapılan ve so-
nuçları yukarıda verilmiş olan analiz 
değerlendirmelerine göre, malzeme-
lerin problemleri ile çözüm önerileri 
aşağıda sıralanmıştır.

4.1. Cephelerde Tuz ve Kir 
Problemleri ve Çözüm Önerileri
Darüşşifanın güney cephesinde klorür 
(Cl-) ve sülfat (SO4

2-) tuzları başta 
olmak üzere kayda değer oranlarda 
tuz bulunduğu, bunların önceki ona-
rımlarda kullanılan çimento bağlayı-
cılı derz ve örgü harçlarından kay-
naklandığı, özellikle bu tuzların taş 
cephenin yapraklanma, tozuma olan 
bölgelerinde yaygın biçimde dağıldığı, 
kir örneklerinin ilgili analizleri sonu-
cunda tespit edilmiştir.

Doğu cephesinde Şah Kapı’nın gü-
neyinde kalan bölümde yer yer ciddi 
tuz kirlilikleri (örnek 16) olmakla 
birlikte, cephenin bu bölümünün 
genelinde makul seviyede tuz bulun-
duğu, Şah Kapı’nın kuzey bölümüne 
geçildiğinde tuz miktarlarında ciddi 
artışlar olduğu görülmüştür. Özellikle 

yüzey kirleri ile beraber, harç içerik-
lerinde olmak üzere kapının kuzey 
bölümünde etken olan klorür ve sülfat 
tuzlarının, çimento bağlayıcılı malze-
melerden; nitrat (NO3

-) tuzunun ise 
canlı hayvan atıklarından kaynaklan-
dığı anlaşılmıştır. Kapı üzerindeki 
yapı taşlarının içeriğinde yüksek mik-
tarda klorür ve nitrat tuzları tespit 
edilmiş, yüzey kirlerinde değişkenlik 
görülmüştür. Her üç cins tuzun da 
çeşitli oranlarda bulunduğu tespit 
edilmiş, burada daha çok çimento ile 
birlikte canlı hayvan atıklarının da 
etkin olduğu anlaşılmıştır.

Kuzey cephede yüksek kotlarda 
(zeminden iskelesiz ulaşılabilen çalış-
ma kotunda) kayda değmeyecek mik-
tarlarda tuz varlığına rastlanmışken, 
zemine yakın olan bölgelerde (özellik-
le buharlaşma zonunda) ciddi miktar-
da tuz bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kapı yüzeyinde ise, tek tük kayda 
değer miktarda tuz bulunan kısımla-
rın yanı sıra, Cennet Kapı genelinde 
ciddi oranda tuzlara rastlandığı ve 
bunların, genellikle nitrat tuzu önce-
likli olmak üzere, klorür ve sülfat tuz-
ları olduğu, dolayısıyla bu yüzeydeki 
tuz varlığının nedeninin kuşlar başta 
olmak üzere çimento onarımlarından 
kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Batı cephesinde ciddi miktarda 
tuz bulunduğu, bu cephenin kuzey 
yönünde harçların bağlayıcılarından 
kaynaklı (alçı bağlayıcılı sıvalar) 
sülfat tuzları ve kuşlardan kaynaklı 
nitrat tuzları varken; yine bu cephe-
nin güney bölümünde, muhtemelen 
kış şartlarında yapılan klorür tuzu 
uygulamasından kaynaklı tuzlar ile 
yükselen nem ve kuş atıklarından 
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duvara geçen tuzların bulunduğu 
anlaşılmaktadır.

Batı cephesi Cami Kapısı’nda 
(Tekstil Kapı), alçı ve çimento bağla-
yıcılı harçlar ile kuşlardan kaynaklı 
tuz varlığının lokal olarak değişkenlik 
(harçlara yakınlığı itibariyle 672 μs 
ile 1932 μs aralığında) gösterdiği; 
Şifahane Kapısı’nda, yine benzer mik-
tarlarda (761 μs ile 2050 μs aralığın-
da) ve benzer nedenlerden kaynaklı 
tuz varlığı tespit edilmiştir.

Bu değerlendirmelere göre, düz 
duvar yüzeylerinde çimentolu ve alçılı 
onarımlardan kaynaklanan ve yükse-
len nem ile özellikle kuruma zonunda 
biriken tuzların aşırı miktarlarda 
bulunduğu tespit edilmiş; taç kapı-
larda ise, bunlara ilaveten özellikle 
kuşlardan kaynaklanan çeşitli oran-
larda tuzlar ve yerinde tespit edildiği 
üzere birikinti kirlilikler bulunduğu 
görülmüştür.

Yapı cepheleri (düz duvar yüzey-
lerinde) ve taç kapıların yüzeylerinde 
yer alan tuz ve kirliliklerin temizli-
ğinde;

 Düz duvar yüzeylerinde öncelikle 
mekanik çimento temizliği yapılması,

 Mekanik temizlik sonrasında 
duvar yüzeylerinde tespit edilen aşırı 
miktardaki klorür ve sülfat tuzlarının 
uzaklaştırılması ve bu çalışmanın, 
kuruma zonuna kadar saf su ve kağıt 
hamuru kullanılarak tuz ekstraksiyon 
yöntemi ile yapılması,

 Yapının taç kapılarında, aşırı 
hassas hale gelmiş (el teması ile dö-
külebilen yüzeylerde) sırasıyla % 2’lik 

konsantrasyonda PB 72 ve % 3’lük 
konsantrasyonda PB 72’nin fırça ile 
sürülerek derinlemesine bir sağlam-
laştırma yapılması, sonrasında en az 
iki gün uygulamanın fonksiyonel hale 
gelmesi için beklenmesi, daha sonra 
tüm yüzeylerde saf su ve kâğıt hamu-
ru ile tuz ekstraksiyonu yapılması,

 Tuz ekstraksiyonu sırasında yu-
muşayan birikinti kirliliklerin su ve 
yumuşak fırçalar ile uzaklaştırılması, 
bu şekilde temizlenemeyen inatçı 
birikinti kirliliklerine ise, hassas me-
kanik yöntemle (bisturi vb.) işlem ya-
pılması, yüzeylerde yapılacak olan son 
temizlik işleminden önce, niteliksiz 
onarımların hassas ve itinalı olarak 
mekanik yöntemle1 uzaklaştırılmaları 
uygun olacaktır.

4.2. Cephe Taşlarının Problemleri 
ve Çözüm Önerileri
Yapının dış cephelerinin bazı nok-
talarında gerçekleştirilen son dönem 
onarım çalışmalarında yapılmış “ni-
teliksiz” derzlerde kullanılan çimento 
bağlayıcılı yapı malzemelerinden 
kaynaklı, yoğun klorür ve sülfat tuzu 
varlığı tespit edilmiştir. Ancak, bu çi-
mento bağlayıcılı yer yer aşırı sağlam 
olan derzlerin yapıdan uzaklaştırılma-
sı önerilmekle birlikte, bu uygulama 
esnasında yapı cephesini oluşturan 
taşlara daha fazla zarar verilip veril-
meyeceğinin değerlendirilmesi, zarar 
verilebileceği öngörülüyorsa, uygula-
manın yapılmaması önerilmektedir.

Yapının üretim döneminin veya 
korunması gereken onarım dönemleri-

1 Taş temizliğinde uzmanlaşmış konservatörlerin, probleme göre mikro kumlama, ultrasonik el aletleri 
veya bisturi vb. el aletleri ile yaptığı kontrollü temizlik uygulamasıdır.
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nin tekniğini yansıtan derzlerin, yapı-
lan koruma ve onarım çalışmalarında 
zarar görmemesi ve bu amaçla su tu-
zakları vb. olumsuzlukları engellemek 
adına; uygulamanın gerekli görülmesi 
durumunda yapılabilecek kısmi derz-
leme çalışmalarında yeni derz dolgu-
ları özgün malzeme yüzeyinden daha 
alt seviyede (kotta) bitirilmeli, derz 
onarımları yalnızca su tuzaklanmala-
rının olduğu yerlerle sınırlı tutulmalı 
ve özgün dokuyu bozmamalıdır. Ayrı-
ca, derz onarımları derz kayıplarının 
tamamında uygulanmamalı ve yeni 
derz açımı kesinlikle yapılmamalıdır.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 
cephelerinde gerçekleştirilecek tüm 
müdahalelerin “Minimum Müdahale / 
Maksimum Koruma” prensibi gözeti-
lerek yapılması ve uygulama kararla-
rının bu doğrultuda alınması uygun 
olacaktır.

Divriği Ulu Cami yapısında 
gerçekleştirilecek koruma-onarım 
çalışmalarında tüm yapı genelinde ve 
özellikle yapının sanat eseri niteliğin-
deki kapılarında, proje detaylarının 
hassasiyetle çalışılması gereklidir. Ha-
sar analizleri detaylı olarak analitik 
rölöve üzerine işlenmeli, yapı cep-
helerinde ve özellikle “taç kapılarda” 
oluşmuş boşluklar, çatlaklar, kayıplar 
gibi hasarların nitelikleri ve boyut-
ları, analitik rölöve üzerinde tüm 
detayları ile gösterilmelidir. Yapıla-
cak koruma-onarım çalışmalarında, 
yapının farklı üretim teknolojisi ile 
üretilmiş (farklı onarım dönemlerine 
ait) kısımlarında tespit edilen mal-
zeme farklılıkları göz önüne alınarak 
yapılan analizler sonucunda, nite-
liği belirlenen taşlarda (Divriği taş 

ocaklarından temin edilen) ayrı ayrı 
müdahale yöntemlerinin kullanılması 
önerilmektedir.

Yüzey erozyonu ve diğer tahribat 
nedenlerine bağlı olarak yüzey kay-
bına uğramış doğal taş elemanların, 
cephe yüzey kayıplarının miktarına 
(derinliğine) göre;

 Gerek plastik yönden gerekse de 
statik açıdan bütünselliğini koruyan 
ve 2 cm derinliğe kadar olan “küçük 
yüzey alanlı” yüzey kaybına uğramış 
elemanların oldukları gibi korunma-
sı; yalnızca su tuzağı oluşturabilecek 
formlu, küçük alanlı ve derinliği fazla 
olmayan kayıplı noktalarda kozme-
tik onarım uygulaması ile koruma 
yapılması,

 Yapıda kullanılmış doğal taşlarda 
yüzey erozyonu ile oluşmuş 5 cm’ye 
kadar olan boşlukların, herhangi bir 
işlem yapılmadan, olduğu gibi korun-
ması (dikeyde boşluk oluşturmamaları 
ve içeriye su almamaları durumunda); 
ancak su tuzağı oluşma riski bulunan 
5 cm’den küçük boyutlu kayıp ve 
boşluklarda kozmetik onarım şeklinde 
çalışmaların yapılması; bu çalışma-
larda agrega olarak taşın kendi tozu,  
bağlayıcı olarak hidrolik kireç kulla-
nılması; hazırlanacak harcın suyuna 
% 2-3 konsantrasyonda Primal AC 
33 akrilik emülsiyonu katkı olarak 
ilave edilmesi; gerektiği takdirde taş 
rengine uyumu sağlamak için toprak 
boya katılarak onarımın estetik açı-
dan uygunluğunun temin edilmesi,

 Yapının düz duvar örgüsünde 
kullanılan kesme taşlardaki 5 cm’den 
daha büyük kayıplarda, yüzey me-
kanik yöntem ile düzeltilerek aynı 
nitelikteki taşlar ile tümlenmeli, 
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 Yapının düz duvar örgüsünde 
kullanılan ve kırık kısmı mevcut harç 
ile yapıştırılabilecek nitelikteki kesme 
taşların, 1 kısım hidrolik kireç (NHL 
3,5 Mpa), 0,5 kısım 1 mm elek altı 
boyutta kireçtaşı tozu, 2,5 kısım 1 
mm elek altı boyutta kara kumu karı-
şımı harç ile tümlenmesi,

 Yapının düz duvar örgüsünde 
kullanılan ve kısmen kayıpları olan 
kesme taşların, aynı nitelikteki taşlar 
ve yukarıda içeriği verilen harç ile 
tümlenmesi,

 Eğer tümleme yapılacak (eksik) 
taş harcın taşıyamayacağı boyutta ise, 
yukarıdaki tümleme çalışmalarına 
ilave olarak uygun çapta donatı (pas-
lanmaz çelik, epoksi fiber çubuk vb) 
kullanılması,

 Bütünselliğini tamamen kay-
bederek fiziksel ve fizikomekanik 
özelliklerini yitirmiş ve işlevini yerine 
getiremeyen yapı elemanı formlarının 
tamamını kapsayan (kemer, lento, 
söve vb.) doğal taş yüzey kayıpların-
da, mevcut tüm yapı elemanı formu-
nun restitüsyona uygun bir şekilde 
(sistem ve nokta detaylarına bağlı ola-
rak) özgün doğal taş cinsiyle yeniden 
üretilmesi ve yukarıda verilen uygula-
ma prensipleri ile 1 kısım söndürül-
müş kaymak kireç (bölgesel kaynaklı, 
dolomitik özellikli), 0,5 kısım 2 mm 
elek altı boyutta kireçtaşı kırığı ve 
tozu, 2,5 kısım 2 mm elek altı boyut-
ta kara kumu (bölgesel kaynaklı, tüfik 
ve puzzolanik özellikli) harç karışımı 
kullanılarak cephe düzenine montaj-
larının yapılması,

 Ancak, tüm bu uygulamalardan 
önce, suda çözünebilir tuzların bulun-
duğu alanlarda gerekirse ön sağlam-

laştırma yaparak, kağıt hamuru ile 
tuzların uzaklaştırılması önerilmiştir.

4.3 Yapı Kompleksinin Genel 
Problemleri ve Çözüm Önerileri
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nda 
görsel olarak tespit edilen problemle-
rin nedenlerini uzaklaştırmak üzere:

 Özellikle cami ve darüşşifa anıt 
kapılarının bulundukları cephelerde 
belirgin bir şekilde görülebilen yapısal 
hareketliliğin önlenebilmesine yönelik 
zemin ve statik araştırmaları ayrı bir 
çalışma konusu olarak ele alınmalı, 
sonuçlar koruma-onarım projesi dâhi-
linde değerlendirilmelidir.

 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifa-
sı’nın eğimli bir arazide bulunması 
vd. etkenlere bağlı olarak, özellikle 
zemin kotuna yakın yerlerden alınmış 
örneklerden elde edilen sonuçlara 
göre, yapının / cephelerinin zeminden 
kaynaklı su ve nem sorunu yaşadığı 
anlaşılmış, bu nedenle yapı çevresinde 
bir drenaj sisteminin projelendirilerek 
önleyici bir uygulamanın yapılması 
önerilmiştir.

 Raporda değerlendirilen uygula-
ma metodolojileri ile uygulamalarda 
kullanılması önerilen onarım malze-
meleri ve alınacak kararlar, yapıda 
gerçekleştirilecek koruma-onarım 
çalışmalarının ilerleyen aşamalarında 
periyodik olarak gözden geçirilerek 
değerlendirilmeli, yapıdan elde edilen 
bulgularla paralel olarak geliştirilmeli 
ve düzenlenmelidir.

* Yapının ünik önemi göz önünde 
bulundurularak, yapıda koruma-o-
narıma yönelik alınacak uygulama 
kararlarının, raporun tamamında 
hassasiyetle değinilen “Eski Eser 



160 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

Koruma Prensipleri” doğrultusunda, 
uluslararası koruma ilke ve kararla-
rına uygunluğu gözetilerek alınması 
uygun olacaktır.

Ayrıca, yerinde yapılan incele-
meler ve alınan örneklerin analiz-
leri sonucunda hazırlanan ve / veya 
hazırlanacak ilgili raporların, yapının 

restitüsyon ve restorasyon çalışmala-
rının tamamlanması sonrasında, proje 
kararlarına göre ve / veya koruma-ona-
rım çalışmalarının uygulama safhasın-
da ulaşılabilecek yeni bulgulara bağlı 
olarak yeniden ele alınması ve değer-
lendirilmesi, gerektiğinde ilave araştır-
maların yapılması uygun olacaktır.

1. Kuban, D., 2014, Cennetin Kapıları: Divriği Ulucamisi ve Şifahanesinde Hürremşah’ın Yontu Sanatı, 
İstanbul.

2.Sakaoğlu, N., 2017, Yitik Bir Anadolu Beyliği, Mengücekoğulları, İstanbul.

3. Ersen, A., Güleç. A., 2009, “Basit ve İleri Analiz Yöntemleri ile Tarihi Harçların Analizi”, 
KUDEB Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, sayı 3, s. 65-72.

4. Güleç, A., 1992, Bazı Tarihi Anıt Harç ve Sıvalarının İncelenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Yayımlanmamış Doktora Tezi.

5. Güleç. A., Ersen, A., 1998, “Characterization of Ancient Mortars: Evaluation of Simple and 
Sophisticated Methods”, Journal of Architectural Conservation, sayı 1, s. 56-67.

6. İBB KUDEB Raporu, Haziran 2016, Sivas İli, Divriği İlçesi, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Cepheleri (1. 
Etap) Restorasyon Konservasyon Raporu, (yayımlanmamış rapor).

7. İBB KUDEB Raporu, Ekim 2016, Sivas İli, Divriği İlçesi, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Cami Bölümü 
(2. Etap) Restorasyon Konservasyon Raporu, (yayımlanmamış rapor).

8. İBB KUDEB Raporu, Ocak 2017, Sivas İli, Divriği İlçesi, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Darüşşifa 
Bölümü (3. Etap) Restorasyon Konservasyon Raporu, (yayımlanmamış rapor).

9. İBB KUDEB Raporu, Ağustos 2017, Sivas İli, Divriği İlçesi, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (4 ve 5. 
Etap) Restorasyon Konservasyon Raporu (yayımlanmamış rapor).
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KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA VAKIFLAR  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN RESTORASYON 
ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: DİVRİĞİ ULU CAMİİ  
VE DARÜŞŞİFASI KORUMA PROGRAMI ÖRNEĞİ

Bu çalışmada; Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nda 2004 yılından 
itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon öncesi araştırma 
çalışmaları aktarılacaktır. Öncelikle 2007 yılında gerçekleştirilen acil önlem 
paketinin detayları, gerekçesi ve içeriği tanıtılacak, ardından 2014 yılı 
onarım ihalesi kapsamında hazırlanan özel teknik şartname içeriği, ihale 
süreci ve mimari proje ile belirlenen uygulama kararları hakkında genel bir 
bilgilendirme yapılacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilk kez bu anıtın 
restorasyon ihalesinde özel teknik şartnamenin bir parçası olarak geliştirilen 
ve İsteklilerce alanda gerçekleştirecekleri araştırma sonuçları ve önerilerini 
hazırlayıp İdareye sunmaları beklenen ön etüt raporunun ayrıntıları da çalışma 
kapsamında aktarılacaktır. Bu kapsamda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası için geliştirilen restorasyon öncesi ön 
araştırma çalışmalarının, diğer yapılar özelinde de geliştirilip uygulanabilir 
olacağı hususu değerlendirilecektir.

PRE-RESTORATION PREPARATION WORKS CONDUCTED 
BY DIRECTORATE GENERAL OF FOUNDATION ON THE 
CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE: CASE OF DIVRIĞI 
GREAT MOSQUE AND HOSPITAL CONSERVATION PROGRAM

This study gives information on the pre-restoration research works 
conducted on Divriği Great Mosque and Hospital by Directorate General of 
Foundations since 2004. Firstly, details, necessities, and contents of urgent 
precaution program realized in 2007 will be introduced, and then content 
of special technical specifications and tender process of 2014 restoration 
contract and conservation decisions determined in architectural projects will be 
broadly presented. In addition, details of preliminary study report developed 
by Directorate General of Foundations as part of the special technical 
specifications of this monument as an initial experiment of restoration tender 
process, and expected that the applicants are to submit their suggestions and
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   1. GİRİŞ
UNESCO Dünya Kültür Mirası Liste-
sine 1985 yılında alınan Divriği Ulu 
Camii ve Darüşşifası’nın korunmasına 
yönelik proje ve uygulama çalışmala-
rını yönlendirmek üzere, 28.06.2004 
tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sivas 
Valiliği arasında bir protokol imza-
lanmış ve bu kurumların üst düzey 
yetkililerinden oluşan Yürütme Ku-
rulu, farklı disiplinlerden uzmanların 
bir araya getirildiği Bilimsel Danışma 
Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı uzman 
teknik personelinden oluşturulan Tek-
nik Komisyon çalışmalara başlamıştır. 
İlk olarak, anıt yapıya ilişkin Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kayseri 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu Müdürlüğü arşivlerinde yer 
alan bilgi ve belgeler taranarak der-
lenmiştir. Ayrıca, 2004 yılına kadar 
yapılmış olan tüm tespitler, araştır-
malar, hazırlanan bilimsel raporlar, 
makale, kitap ve düzenlenmiş panel 
sonuçları incelenerek değerlendirilmiş, 
izlenecek yol ve yöntem konusunda 

komisyon görüşü oluşturulmuştur. 
Yine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
hazırlanarak 27.11.2005 tarihinde 
yürürlüğe giren “Alan Yönetimi ile 
Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve 
Görevleri ile Yönetim Alanlarının 
Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında, 
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 
koruma çalışmaları için oluşturulan 
Bilimsel Danışma Kurulu, Bakanlık 
tarafından Anıt Eser Kurulu olarak 
yeniden düzenlenmiştir.1 Böylece 
anıt yapının korunması için izlenen 
bu yöntem, diğer anıt yapılar için de 
model oluşturmuştur. Bu çalışma ile, 
öncelikle Divriği Ulu Camii ve Darüş-
şifası’nda 2007 yılında uygulanan acil 
önlemler projesi ve uygulaması tanı-
tılacak, ardından 2013 yılında Sivas 
Koruma Bölge Kurulunca onaylanan 
koruma projesi öncesi araştırma çalış-
maları aktarılacak ve sonrasında 2015 
yılında Vakıf Kültür Varlıkları İhale 
Yönetmeliğine göre gerçekleştirilen 
restorasyon uygulama işi ihalesi önce-
sinde hazırlanan restorasyon uygula-
ma özel teknik şartnamesi ve detayları 
hakkında bilgi verilecektir.2  

field work research results to the Institution will be introduced.  Hence, it is 
evaluated that these pre-restoration preliminary research studies developed for 
Divriği Great Mosque and Hospital by Directorate General of Foundations can 
be developed and applied in particular for other monuments as well.

Keywords: Divriği Great Mosque and Hospital, Historic Conservation, Preliminary 
Research, Directorate General of Foundation

1 Bkz. Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.
2 Bkz. Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği.
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2. ACİL ÖNLEMLER PROJESİ 
VE UYGULAMASI
Anıt Eser Kurulu ile yapılan tespit-
ler ve değerlendirmeler sonucunda 
anıt yapının uzun erimde korunması 
için yapılması gereken araştırma 
ve proje çalışmaları öncesinde “Acil 
Önlemler Projesi” hazırlanmıştır 
(Şekil 1).3 Bu süreçte, 21.06.2006 
tarihinde Kayseri Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
tarafından uygun görülen “Divriği 
Ulu Camii ve Darüşşifası Acil Ön-
lemler Projesi” uygulaması, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından 2007 
yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Bu proje kapsamında yamaçtan 
gelen suyun yapıdan uzaklaştırılması 
için çevre drenajı yapılmıştır. Yapı-
nın doğu tarafına 1945 yılında inşa 
edilen istinat duvarı ve 1971 yılında 
bu duvarla doğu duvarı arasına yapı-
lan betonarme galeri içindeki beton 

büzler zamanla kırılarak işlevini 
yerine getirememiş, dolayısıyla çevre 
suları yapıdan uzaklaşmak yerine 
galeride toplanarak yapıda nem 
sorunun oluşmasına neden olmuştur. 
Anıttan suyun uzaklaştırılması ve 
çatı ve yüzey drenajının sağlanmasına 
yönelik olarak yapılacak kapsamlı 
çevre düzenleme projesinin, anıt 
yapının koruma projeleri ile birlikte 
hazırlanmasına kadar geçecek süre 
zarfında bozulmanın durdurulmasını 
sağlamak üzere, geçici bir çatı ve gale-
ri içi drenaj sistemi oluşturulmuştur. 
Ayrıca kurşun üst örtü kaplamasının 
kısmi onarımı yapılarak, kurşun kaplı 
saçaklar uzatılmış ve bozulan kurşun 
derzleri yenilenmiştir. Çimento içe-
rikli sıvaların bir kısmı raspa edilmiş 
ve kireç esaslı harçla sıvanmış, mina-
re şerefe korkuluklarındaki ayrılma 
ve kopmaları engellemek amacıyla 
kurşun kelepçe yapılmıştır.

3 Bkz. Vakıflar Genel Müdürlüğü Sivas, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 2007 Yılı Acil Önlemler Projesi ve 
2013 Yılı Onaylı Koruma Projesi Dosyası.

Şekil 1. Sivas, 
Divriği Ulu Camii 
ve Darüşşifası 
Anıt Eser Kurulu 
toplantısından 
bir görünüş 
(Kaynak: Esin 

Serttaş YAREN, 

Gülşen DİŞLİ, 2013)
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3. KORUMA PROJESİ ÖNCESİ 
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Koruma öncesi araştırma çalışmaları; 
“Jeolojik ve Jeoteknik Araştırmalar”, 
“Yapısal Hareketin Bilgisayarlı Sis-
temle İzlenmesi” ve “Koruma Projele-
ri” başlıkları altında aktarılmıştır.

3.1. Jeolojik ve Jeoteknik 
Araştırmalar
Anıt yapının taşıyıcı sistemindeki 
sorunların nedenlerini tespit amacıy-
la, yapının bulunduğu alanın jeolojik 
ve jeoteknik kökenli problemlerinin 
araştırılmasına yönelik bir ön etüt 
yapılmıştır. MTA tarafından 2009 
yılı Mart ayında gerçekleştirilen bu 
çalışmada, yapıda ve çevre istinat du-
varlarında oluşan çatlakların kaynağı; 
heyelan, zeminden kaynaklı sorunlar, 
deprem ve üst yapı başlıkları çerçe-
vesinde araştırılmıştır. Bu çalışma 
sonucunda, alanda yeraltı suyu olmadı-
ğı, ancak kireç taşı içindeki çatlaklarda 
su bulunabileceği tespit edilmiştir. 
Yapıdaki strüktürel çatlakların nede-
ninin; deprem, zeminden kaynakla-
nabilecek sorunlar (jipsli birimlerdeki 
erime boşlukları / karstik boşlukların 
çökmesi, farklı oturumlar) veya üst 
yapıdan kaynaklı olabileceği değerlen-
dirilmiştir. Yapılan ön etüt sonucunda 
yapısal hareketlerin bilgisayarlı sistem-
le incelenmesine ve jeofizik etütlerin 
yapılmasına karar verilmiştir. 

3.2. Yapısal Hareketin Bilgisayarlı 
Sistemle İzlenmesi
 “Yapısal Hareketin Bilgisayarlı Sis-
temle İncelenmesi” projesi 2010 Yılı 

Haziran ayında başlatılmış, on altı 
ay süre ile yapı izlenerek 2011 yılı 
sonunda çalışma tamamlanmıştır. Bu 
çalışma kapsamında, yapının avlu-
su ve çevresinde altı sondaj kuyusu 
açılmış ve 10 m ila 15 m derinlikler-
de yapılan ölçümlerde yer altı suyu-
na rastlanmamıştır. Ayrıca, yapıda 
mevsimsel ısı değişikliklerinin sebep 
olduğu döngüsel hareket dışında 
önemli bir hareket izlenmemiştir.

Ön etütler ile elde edilen veriler 
doğrultusunda, Anıt Eser Kurulu 
üyeleri ve teknik komisyonun ortak 
çalışmasıyla, rölöve, restitüsyon, 
restorasyon, yapısal onarım / güç-
lendirme, mühendislik hizmetleri ve 
çevre düzenleme projesi özel teknik 
şartnamesi hazırlanmıştır. Hazırla-
nan özel teknik şartname diğer anıt 
yapılar için de model olmuş ve Kül-
tür ve Turizm Bakanlığınca hazır-
lanan “Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, 
Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri 
Hazırlama Teknik Şartnamesi”ne 
hazırlık oluşturmuştur.4

3.3. Koruma Projeleri
Koruma projeleri kapsamında, Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca “Sivas Divri-
ği Ulu Camii ve Darüşşifası Malzeme 
Analizinin Yapılması; Rölöve, Resti-
tüsyon, Restorasyon Yapısal Onarım 
Güçlendirme ve Mühendislik Projele-
rinin Hazırlanması İşi”nin 2010 yılı 
Eylül ayında ihalesi yapılmış ve proje-
ler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları 
denetiminde yürütülmüştür. Projeler 
2013 yılı Haziran ayında Koruma 

4 Bkz. Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Hazırlama Teknik Şartnamesi.
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Kurulu tarafından onaylanmıştır.5  
Hazırlanan projeler kapsamında; 

anıtın güçlendirilmesine ilişkin araş-
tırmalara uygulama aşamasında da 
devam edilmesi gerektiğine karar veri-
lerek, güçlendirme ve koruma proje-
lerinin uygulama aşaması ile birlikte 
geliştirilmesi amacıyla; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından Divriği Ulu 
Camii ve Darüşşifası Restorasyonu 
2015-2019 yılları işi için özel teknik 
şartname hazırlanmıştır. Uygulama 
aşamasında danışmanlık yapmak 
üzere, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay baş-
kanlığında; Prof. Dr. Ömür Bakırer, 
Prof. Dr. Alper İlki, Doç. Dr. Ahmet 
Güleç, Prof. Dr. Recep İyisan, Tarih-
çi Necdet Sakaoğlu ve İtalyan uzman 
Mimar Nicola Berlucchi’den oluşan 
Bilim Heyeti ile birlikte uygulama 
özel teknik şartnamesi hazırlanmıştır.

4. RESTORASYON UYGULAMA 
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
Özel Teknik Şartnamedeki başlıca 
başlıklar; tanımlar, amaç ve kapsam, 
görev tanımları, ön etüt raporu, ön-
celikli önlemler, saha araştırmaları ve 
analiz çalışmaları, malzeme labora-
tuvar analizleri, yapısal güçlendirme 
projesi, geliştirici / destekleyici / sağ-
lamlaştırıcı teknikler, teknik perso-
nel, yasal düzenlemeler ve geogrid do-
natılı bohçalama tipi geoduvar istinat 
duvarları için teknik şartnamedir.6  
Saha araştırmaları ve analiz çalışma-
ları kapsamında; çatıların lazer ile 

taranarak belgelenmesi, cephelerde 
georadar ile araştırma yapılması, kı-
zılaltı ısıl görüntüleme analizi, zemin 
sorunları, zemin ve yapının dinamik 
özelliklerinin ölçülmesi, nem gider-
me (dehumidification) testi ve yapısal 
hareketin bilgisayarlı sistemle izlen-
mesi aşamaları gerçekleştirilecektir. 
Malzeme laboratuvar analizleri; taş 
analizleri, tuğla analizleri, harç / sıva 
analizleri vb. diğer yapılacak çalışma-
ları içermektedir. Yapısal güçlendirme 
projesi ise, duvar deneyleri ve sismik 
tehlike analizini kapsamaktadır.

Anıt yapının restorasyon uygu-
lama yaklaşık maliyetinin hazırlan-
ması aşamasında, üniversitelerden 
teklifler alınmış, ayrıca ülkemizde 
yaygın olarak kullanılmayan bazı 
analizler için yurt dışından teklifler 
istenmiştir. Yaklaşık maliyetinin 
hazırlandığı 2014-2015 yıllarında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser 
Birim Fiyat kitabında yer almayan, 
tarihi yapılarda malzeme laboratuvar 
analizleri ve jeoradar ölçümleri için 
tarifler ve birim fiyatlar oluşturul-
muş; bu imalat kalemleri, 2016 yılı 
“Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski 
Eser Birim Fiyat Tarifleri” kitabında 
yayımlanmıştır (Şekil 2).7 

İhale aşamasında kullanılan “Özel 
Teknik Şartname”nin bir parçası 
olarak, İsteklilerden, bir bölümünü 
alanda gerçekleştirecekleri araştırma 
sonuçları ve önerilerini “Ön Etüt 

5 Bkz. Vakıflar Genel Müdürlüğü Sivas, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 2008 Yılı Acil Önlemler Projesi ve 
2013 Yılı Onaylı Koruma Projesi Dosyası.
6 Bkz. Sivas, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 2015-2019 Yılları Restorasyonu İşi Özel Teknik Şartnamesi.
7 Bkz. 2016 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat Tarifleri Kitabı.
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Raporu” halinde İdareye sunmaları 
istenmiştir. Böylece, İsteklilerin bu 
araştırma ve önerileri göz önünde 
bulundurarak, yapının onarımını 
nasıl planladıklarını anlatmaları ve 
sorunları yeterince kavrayıp hâkim 
olabilme yetilerinin değerlendirilmesi 
hedeflenmiş olup raporlar, ihale süre-
cinde İdare ve Bilim Heyeti tarafın-
dan değerlendirilmiştir. 

4.1. Ön Etüt Raporu
Ön Etüt Raporunda;
 Mevcut proje ve raporların değer-

lendirilmesi ve arazide yapılacak ön 
araştırmalar neticesinde anıt yapıdaki 
sorunların tespiti ve bunların gideril-
mesine yönelik önerilerin sunulması,

 Onarımın özgün dokuya en az 
müdahale ile gerçekleştirilmesi, iç dü-
zenlemenin değiştirilmemesi, mekân 
bütünlüğünün zedelenmemesi gibi 
ilkeler doğrultusunda, restorasyon 
müdahalelerine ilişkin yaklaşımların 
belirlenmesi,

 Yapının mevcut durumuna 

bağlı olarak; korumaya yönelik 
gerçekleştirilecek ilk müdahalelerin 
neler olabileceğinin tespit edilmesi, 
onarım aşamalarının belirlenmesi 
(Askılama ve safhaları, dolgu boşal-
tılması, söküm, hafriyat yapılması, 
yapıya ilişkin araştırma ve onarım 
çalışmaları vb.),

 Anıtın genel sorunları olan 
çimentolu harç ve tuz temizliği, nem, 
drenaj, çatı, kopan taşlara müdahale 
ve strüktürel müdahale gibi konular 
için yaklaşımların belirlenmesi,

 Anıtın nem ve tuz sorununu 
çözmeye yönelik, doğru tanımlanmış 
analizlerin yapılması önemli oldu-
ğundan, bu şartnamenin analizler 
başlığı altında yapılması öngörülen 
çalışmalar için ilave / eksiltme ek 
önerilerin geliştirilmesi,

 Taş bozulmalarının kontrolü, taş 
onarım işlerinin tanımı ve uygulama 
programının hazırlanması (Nereden, 
neden, hangi analizi yapmak gerekti-
ği, bu analizlerin neticesinde ne tür 
sonuçlar alınmak istendiği ve sonuç-

Şekil 2. 2016 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat Eki Listesi kitabı 
kapak sayfası (solda) ile malzeme analizi ve jeoradar ölçümleri birim fiyatlarını içeren 
sayfadan bir görünüş (sağda).
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lar doğrultusunda yapının sorunların-
dan kurtulma yollarının neler olabile-
ceğinin değerlendirilmesi),

 Yapıdan örnek alınacak yerlerin 
belirlenmesi, ne tür örneklerin (Taş, 
tuğla, sıva, harç, vb.) hangi verilere 
ulaşmak amacıyla alınacağı ve bu 
işlemlerle sorunları çözmeye yönelik 
ne tür analizler yapılacağının plan-
lanması, 

 Onarımda kullanılacak taşların 
temin edileceği taş ocağının ve diğer 
onarım malzemelerinin nereden ve 
nasıl temin edileceğinin belirlenmesi,

 Taşıyıcı sistemdeki sorunların 
giderilmesi için yapılması gerekli 
yapısal takviye için öneri projesi 
geliştirilmesi, 

 Geçici çatıya yönelik alternatif 
form, yöntem, teknik, maliyet vb. 
analizlerin / etütlerin hazırlanması,

 Uygulama aşamasında yararlanı-
lacak uzmanlık alanlarının ve görev 
tanımlarının belirlenmesi (Teknik, 
uygulamayı yapacak kişilerde arana-
cak mesleki yeterlilik vb.).

İstekliler, yukarıda sıralanan un-
surları içeren ön etüt raporlarını ihale 
günü İdareye sunmuşlardır. Yükleni-
cinin belirlenmesi aşamasında, verilen 
teklif tutarlarının yanı sıra her bir 
İsteklinin ön etüt raporunda sunduğu 
yaklaşımlar da ihale sürecinde belir-
leyici unsur olmuştur. Divriği Ulu 
Camii ve Darüşşifası özelinde gelişti-
rilen bu ön etüt hazırlama maddele-
rinin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
gerçekleştirilecek, özellikle büyük 
programlı yapılar için bir örnek oluş-
turması önemlidir. Gelecek dönem 
önerileri olarak, ön etüt raporunda 
yapılacak durum değerlendirmesi 

sonucuna göre, aşağıdaki maddelerin 
de eklenmesi yerinde olacaktır. 

 Yapı şantiye alanının kurulumu; 
geçici ibadethane, teknik ofis, wc, 
abdesthane vb.

 Ziyaretçi programının ve izleme 
/ seyir / ziyaret teraslarının belirlen-
mesi vb.

4.2. Öncelikli Önlemler
Ön Etüt Raporuna ek olarak, yine 
ilk aşamada Divriği Ulu Camii ve 
Darüşşifası ve çevresinin korunma-
sı ve onarımına ilişkin uygulama 
kapsamında, Yükleniciden onarım 
işine başlanmadan evvel, “Öncelikli 
Önlemler Projesi / Raporu” hazırla-
ması da istenmiştir. 

Anıtın özgün niteliklerinin ko-
runması, yapı içinde ve çevresinde 
can güvenliğinin sağlanması ama-
cıyla; yapı ve çevresinde acil önlem 
gerektiren yapısal sorunlar ve mal-
zeme sorunlarına yönelik, “Öncelikli 
Önlemler Projesi” kapsamında; kuzey 
ve batı portallerinde dış koşulların 
etkisiyle oluşabilecek kayıpların ön-
lenmesi amacıyla, geri dönüşü olan 
ve yapıda kalıcı izler bırakmayacak 
önlemlerin geliştirilip projelendi-
rilmesi, ayrıca yapının doğu duvarı 
boyunca yer alan betonarme galeri-
nin neden olduğu sorunlarla bunla-
rın kaldırılmasına ilişkin yöntem ve 
müdahalelerin tanımlanması ve konu 
ile ilgili gerekli rapor ve projelerin 
hazırlanması istenmiştir (Şekil 3). 
Anıt yapıda ve çevresinde uygulama 
işi esnasında oluşabilecek risklere ve 
bu risklerin giderilmesine yönelik 
önerileri içeren rapor, Öncelikli Ön-
lemler Projesi ile birlikte yer teslimi 
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tarihinden itibaren iki ay içerisinde 
tamamlanarak İdareye teslim edil-
miş, Yüklenici tarafından hazırlanan 
ve öncelikli önlemleri içeren proje / 
rapor, Kontrollük teşkilatı ile Bilim 
Heyetinin onayına sunulmuştur.

Yapı ve çevresinde öncelikli ön-
lemler alınarak mimari restorasyon 
projesinde belirtilen araştırma ve 
uygulama çalışmalarına başlanmıştır. 
Onaylı restorasyon projesi ile mimari 
restorasyon dört aşamada ele alınmış-
tır. İlk aşamada çatının ve üst örtüde 
bulunan çimento içerikli katmanların 
sökülmesi, üst örtüde tahribatsız yön-
temlerle araştırma yapılarak tonoz-
ların güçlendirilmesi ve betonarme 
galerinin sökülmesi yer almaktadır. 
Proje aşamasında belirtilen etaplar, 
uygulama aşamasında tahribatsız 
analiz yöntemleriyle yapılan araştır-
malarla birlikte, tekrar değerlendiril-
mektedir. 

Bilim heyeti ile aylık toplantılar 
yapılarak devam eden araştırma çalış-
maları değerlendirilmekte ve uygula-
maya yön verilmektedir.

5. SONUÇ
Bu çalışma kapsamında öncelikle, res-
torasyonu devam etmekte olan Sivas, 
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası için 
2004-2015 yılları arasında gerçek-
leştirilen restorasyon öncesi hazırlık 
çalışmaları aktarılmıştır. Ayrıca, 
Türkiye’de vakıf kültür varlıklarının 
korunmasından sorumlu kuruluş olan 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilk defa 
bu yapıda uygulanan ve restorasyon 
ihalesinde sözleşmenin bir eki olarak 
hazırlanan özel teknik şartname ile 
İsteklilerden ve sonrasında Yüklenici-
den talep edilen “Ön Etüt” ve “Önce-
likli Önlemler Raporu” uygulaması 
hakkında bilgi verilmiştir. Gerek 
restorasyon ihaleleri sürecinde gerekse 
ihale öncesi hazırlık çalışmalarında 
olumlu çıktıların gözlendiği; “Resto-
rasyon Öncesi Hazırlık Çalışmaları”, 
“Ön Etüt” ve “Öncelikli Önlemler Ra-
poru” uygulamalarının tanıtımı ve her 
yapı özelinde geliştirilerek yaygınlaş-
tırılması, ülkemizde onarıma ihtiyacı 
olan diğer pek çok yapı için de örnek 
olması açısından önemlidir.

Şekil 3. Sivas, 
Divriği Ulu 
Camii ve 
Darüşşifası’nın 
batı cephesinden 
bir görünüş 
(Kaynak: Esin 

Serttaş YAREN, 

Gülşen DİŞLİ, 2016).
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BURSA ESKİ ESERLERİ SEVENLER KURUMU ve 
KAZIM BAYKAL’IN BURSA ONARIMLARININ 
KORUMA TARİHİNE KATKILARI

Deprem tarihinde önemli bir yeri olan 1855 Bursa Depremi’nden 
sonra kentteki tarihi anıtların bir bölümünün hasar gördüğü, birçoğunun 
yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Dönemin 
yetkilileri tarafından onarılan bu yapılar; kısa bir süre sonra bir devrin 
kapanışına, büyük savaşlara tanık olmuş, yeri geldiğinde cephanelik olarak 
kullanılmış, önemli bir bölümü ise zarar görmüştür. Kazım Baykal’ın 
Bursa’ya gelişi de bu dönemin ardından gerçekleşmiştir. Yeni Türk 
Devleti ile birlikte geçmişine sahip çıkmak isteyen toplumda koruma 
bilincini oluşturmak amacıyla 1946 yılında kişisel menfaatlerden uzak, 
şehrin tarihi değerlerini diriltmeyi hedefleyen “Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu” kurulmuştur. Koruma yasasının bulunmadığı, koruma 
kavramında boşlukların olduğu, geleneksel teknikleri bilen ustaların 
sayısının gitgide azaldığı bir dönemde toplumsal bir bilinçle hareket eden 
üyeler, kurumun aktif olduğu 40 yılı aşkın süre boyunca yüz elliye yakın 
anıtın onarımını gerçekleştirmiş, Türkiye’deki “Sivil Toplum Hareketleri” 
açısından önemli bir örnek teşkil etmiştir.

Kazım Baykal, yaptığı çalışmalarda halkın katılımını her zaman önemsemiş, 
bunun yanı sıra uzman kişilerle de işbirliği yapılması gerektiğinin bilincinde 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca o dönemde nadir bulunan sanatkâr ustaları 
da göz ardı etmemiştir. Kurucusu Kazım Baykal ile özdeşleşen kurum, 
yapılacak restorasyonlara yol göstermesi için tarihi belgeleri yazılı kaynakları 
araştırmış, Şer’i Mahkeme Sicillerinden yararlanmıştır. Kurumun ilk büyük 
çalışması olan Koza Hanı Mescidi’nden başlayarak, tüm onarım süreçlerinde 
bu araştırmalardan faydalanıldığı bilinmektedir.

Bu bildiride, Türkiye’de koruma bilincinin geliştirilmesinde önemi 
yadsınamayacak olan sivil toplum kuruluşlarının çalışma tarzlarını 
daha iyi anlayabilmek adına, 1946 yılında kurulan “Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu”nun çalışmaları detaylı bir şekilde incelenmiş, Kazım 
Baykal’ın restorasyon anlayışının örnek yapılar bazında ele alınmasının 
ardından, kurumun Türkiye ve Avrupa’daki benzerleri ile mukayesesi 
yapılarak benzer koruma modellerinin ulaştığı noktaların farklı olmasının 
nedenleri irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bursa, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Koruma, Onarım 
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CONTRIBUTIONS OF “THE SOCIETY OF FRIENDS OF 
HISTORIC BUILDINGS IN BURSA” and KAZIM BAYKAL’S 
BURSA RESTORATIONS TO ARCHITECTURAL 
CONSERVATION IN TURKEY

Since Bursa has been located in the first-degree seismic zone, 
the monuments built in this period were exposed to serious earthquakes 
and were fallen into ruin for several times. By periodic repair 
interventions being applied, the buildings were provided to survive. In 
1855, after one of the most significant earthquakes in the history of 
Bursa, these historical monuments were damaged critically and many 
of them were almost demolished. Certain monuments which were able 
to survive had been repaired by the authorities of the time and after 
only a short period of time, they witnessed the end of an era and during 
serious wars they were used as arsenals in battlefields. Kazım Baykal’s 
arrival to Bursa happened during that time of the period that he led the 
establishment of “The Society of Friends of Historic Buildings in Bursa” 
with the purpose of building a conservation awareness. By the efforts of 
the members of this association, approximately 150 monuments have 
been restored over a 40 years of time, despite the absence of historic 
preservation laws and reduced number of craftsmen for the traditional 
techniques and that makes it a significant example among the civil 
society organisations in Turkey. 

Kazım Baykal was aware of the importance of the public support and 
working with the experts. From the first significant project (Koza Hanı 
Mescidi) to the latest, same process was in progress: The Society always 
worked with precision and analysed each details of the monuments. 
Before the implementation of the restoration process, past documents 
related to the subject building, like the court orders during the Ottoman 
Empire, were evaluated. 

In this study, “The Society of Friends of Historic Buildings in Bursa”s 
restoration projects are analyzed in order to understand the working 
process of this societies better that have a significant meaning in 
developing the historical conservation awareness in Turkey. Besides, The 
Society’s restoration approach is interpreted and the question “Why these 
non-governmental organizations in Turkey are downsizing or closing while the 
European counterparts keep growing?” is tried to be answered.

      ABSTRACT 

Keywords: Bursa, Civil Society Organizations, Conservation, Restoration
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   1. TÜRKİYE’DE KORUMA   
GEÇMİŞİ ve STK’LAR
Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yıllarında yoğun, yıpratıcı ve birbiri 
ardına gelen savaşlar yüzünden eski 
eser yapıların onarım çalışmalarında 
aksamalar olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
dönemi takiben, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında yapılan onarımların da ye-
terli düzeyde olduğu söylenememekte-
dir. Atatürk’ün, Kasım 1930’da baş-
layan Bursa, İzmir, Antalya, Adana, 
Konya gibi illeri kapsayan gezisinden 
sonra 19.02.1931 tarihinde Başvekil 
İsmet İnönü’ye gönderdiği telgraf, 
Türkiye’de korumaya yönelik çalışma-
lara hız kazandıran önemli bir belge 
olarak nitelendirilmektedir. Atatürk 
bu telgrafta; ziyaret ettiği illerde 
bulunan müzelerdeki eserlerin ve 
Konya’daki tarihi anıtların durumuna 
değinmekte, müzelerdeki eserlerin 
korunması için uzman personelin gö-
revlendirilmesini, Konya’daki tahrip 
olmuş anıtların onarımına başlanma-
sını istemektedir. Anıtları Koruma 
Komisyonu (AKK) 1933 yılında ku-
rulmuş olup bu komisyon tarafından 
başlatılan çalışmalar Cumhuriyet’in 
ilk büyük programlı etkinliği olarak 
bilinmektedir. Bu komisyonun koru-
ma ve onarım konusunda aldığı ka-
rarlar doğrultusunda, ülke genelinde 
yaklaşık 3500 yapı tarihi anıt olarak 
saptanmış ve bu anıtlar için onarım 
raporları hazırlanmıştır. Koruma 
alanındaki en önemli kuruluşlardan 
biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü-
nün çalışmaları 1935 yılında çıkarı-
lan bir yasa ile yeniden düzenlenmiş, 
1936’da Anıtları Koruma Kuruluna 
bağlı İstanbul Rölöve Bürosu kurul-

muştur. Evkaf ve Umum Müdürlüğü 
tarafından 21.05.1936 tarihinde ha-
zırlanan, “Camilere ve Camilerin Kap-
sama Alanında Olan Binaların Tamir 
ve İnşaatlarına Ait Fenni Şartname”de 
yer alan maddeler dönemin restoras-
yon yaklaşımını göstermektedir:

 Muhdes, tarihi kıymeti olmayan, 
binaya ağırlık veren kısımlar kaldırı-
lacaktır.

 Bazı imalat türlerinin, özgün 
nitelikleriyle yeniden yapılması ola-
naklıdır. Ancak, çini süsleme, kalem 
işleri, çok ince işlenmiş alçı çerçeveler 
gibi imalatın yeniden yapılmasında 
yeterli malzeme ve uzman bulunma-
dığı için, yapıların bu tür elemanları 
aynen korunmalıdır.

 Eğer onarılacak bölüm mevcut 
değilse, o devre ait aynı kısmın tarz-ı 
mimarisi ve şekli esas ittihaz edile-
cektir. Yapım döneminin belirlenmesi 
için Müzeler Müdürlüğünden bilgi 
alınacaktır.

 Yapıda tarihe mal olmuş mimari 
hatalar düzeltilmeyecektir.

 Tavan, döşeme, saçak, vb. ele-
manlar, özgün  görünümleri değiş-
memek koşuluyla ve daha dayanıklı 
olmaları için betonarme olarak yeni-
lenebilir.

 Onarılacak herhangi bir elema-
nın yapıda eşi varsa, bu kısmın rölöve 
projesine ve fotoğrafına gerek yoktur.

 Onarımda kullanılacak malze-
me, yapının tarihi değerine, mimari 
niteliklerine ve yapıldığı döneme göre 
belirlenecektir.

Cumhuriyet döneminde tarihi 
anıtların korunması için alınan en 
önemli karar, 1951 yılında çıkarılan 
bir yasa ile “Gayrimenkul Eski Eser-
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ler ve Anıtlar Yüksek Kurulu”nun 
(GEEAYK) kurulmasıdır. Cumhuri-
yet döneminin ilk eski eserler yasası 
olan, kültür ve doğa varlıklarının 
korunmasına yönelik çağdaş yakla-
şımlar içeren 1710 sayılı Eski Eserler 
Kanunu 1973 yılında çıkarılmıştır. 
Daha sonra, 1983 yılında 2863 sayılı 
yasa ile GEEAYK kaldırılmış, ilke 
oluşturma görevi, merkezi bir üst 
kurum olan “Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Yüksek Kurulu”na 
(KTVKYK) bırakılmış, karar verme 
ve yerel ölçekte denetimler ise, yerel 
yönetim temsilcilerinin de bulundu-
ğu “Bölgesel Koruma Kurulları”nın 
(KTVKK) sorumluluğuna alınmış-
tır. Bu yasa, 1987 yılında çıkarılan 
3386 sayılı yasa ile bazı değişikliklere 
uğramış; 1989 yılında da Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu ve Koruma Kurulu Yönetme-
liği tekrar düzenlenmiştir.

Türkiye’de tarihi çevreyi korumaya 
yönelik derneklerin varlığının Os-
manlı dönemine uzandığı bilinmek-
tedir. Bunların en eskilerinden biri, 
1911/1912 (başka bir kaynağa göre 
de 1908 yılı) yılında kurulan “İs-
tanbul Şehri Muhipleri Cemiyeti”dir 
(İstanbul Kentini Sevenler Derneği). 
Derneğin amacı; şehrin estetik güzel-
liklerini tanıtmak, anıtlarla ilgili bil-
gileri yayımlamak, İstanbul’un tarih 
ve mimarlık açısından değer taşıyan 
yapılarının korunması için hükümet 
katında girişimlerde bulunmaktır. 
Dernek, çalışmalarının Birinci Dünya 
Savaşı (1914-1918) sonrası, önce 
yavaşlayıp sonra durması üzerine, 
1940’lı yıllarda Turing ve Otomobil 
Kurumunun bir şubesi olarak, ayrı 

bir tüzükle “İstanbul’u Sevenler Gru-
bu” adıyla kurulmuş ve İstanbul’daki 
çeşme ve sebillerin, ahşap yapıların, 
Galata Kulekapısı Mevlevihanesi’nin 
onarılması gibi çalışmalar yapmıştır. 

Türkiye’de onarım ve koruma 
çalışmalarına katkıda bulunan ilk 
derneklerden biri de, “Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu”dur. “Türk 
Seyyahin Cemiyeti” adıyla 1923 yı-
lında kurulan ve daha sonra “Türkiye 
Turing Kulübü” adını alan dernek, 
Türkiye’de turizm ve otomobilcilik 
üzerine faaliyet gösteren ilk kuruluş 
olup 1930 yılında “kamu yararına 
dernek” statüsünü kazanmıştır. Bu 
kurum, gümrük ve trafik konularıyla 
ilgili kimi özel yetkilere sahip olmuş, 
1971’de Gümrük ve Maliye Bakan-
lığı ile imzaladığı bir anlaşma gere-
ğince, sınırlarda yurtdışından gelen 
Türklerin giriş belgelerinin kurum 
tarafından verilmesi kararlaştırılmış 
ve kurum, gelir kaynağı yaratan bu 
protokol sayesinde gerçekleştirdiği 
onarım işleri ve yayın çalışmaları 
için gerekli bütçeyi sağlayabilmiştir. 
Ancak, 1990 yılında bu uygulama-
nın kaldırılması ile birlikte kurumun 
büyük ölçekli onarım ve yenileme 
çalışmaları sekteye uğramıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında İstan-
bul dışında kurulan bu tür dernekle-
rin biri de İzmir’dedir. 1927 yılında 
kurulan “İzmir ve Havalisi Âsar-ı 
Atika Muhibleri Cemiyeti”, dönemin 
İzmir Valisi Kâzım Dirik ve İzmir 
Âsar-ı Atika Umumi Müfettişi Ahmet 
Aziz Ogan’ın girişimleriyle açılan 
İzmir Âsar-ı Atika Müzesi’nin kurul-
ması yönünde atılan bir adım olarak 
faaliyete geçmiştir. Bu derneğin, 
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“İstanbul Şehri Muhipler Cemiyeti”ni 
örnek aldığı düşünülmektedir. Dernek 
ilk büyük kaybını, genel sekreterliğini 
yapan Aziz Ogan’ın İstanbul Müze-
si Genel Müdürlüğüne atanmasıyla 
yaşamıştır. Eski eserler konusunda 
en donanımlı elemanını kaybeden, 
dernek başkanı ve en büyük destekçi-
si olan Vali Kazım Dirik’in de 1935 
yılında Trakya Umumi Müfettişliğine 
atanması ve İzmir’den ayrılmasıyla, 
derneğin çalışmaları aksamış ve faali-
yetlerine son vermiştir.

Bu alanda kurulmuş bir diğer sivil 
toplum kuruluşu ise, 1946 yılında 
kurulan “Türkiye Anıtlar Dernegi”-
dir. Türk bilim insanı ve siyasetçi 
Şemsettin Günaltay başkanlığında 
Ankara’da kurulan derneğin kuru-
luşundaki en büyük etkenlerden 
biri, Atatürk’ün 19.02.1931 tarihli 
telgrafıdır. Toplumsal bir bilinçle 
Ankara’da faaliyete geçen bu derneğin 
kuruluşunda dönemin siyasetçileri 
ve bilim insanlarının rol oynadığı 
görülmektedir. Derneğin İstanbul 
şubesi 1948 yılında kurulmuştur. 
Onarım işlerine gelir sağlaması ama-
cıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
09.04.1949 gün ve 63200/26 sayılı 
genelgesinin onuncu maddesine göre, 
camilere kasa koyulma izni sadece 
“Türkiye Anıtlar Derneği”ne veril-
miştir. Dernek, Bakanlar Kurulunun 
20.04.1949 tarih ve 3/9101 sayılı 
kararıyla “kamu yararına dernek” 
statüsünü kazanmıştır. Kurumun 
devletin çeşitli kademelerinden 
gördüğü destek, 1954 yılında kurum 
tarafından hazırlanan, “Abidelerimiz” 
kitabında yayımlanmış bildirilerden 
de anlaşılmaktadır. Kurumun onarı-

mını yaptığı yapılar arasında cami, 
mescit, türbe, yalı gibi yapıların yanı 
sıra; anıt mezar, kabristan, sebil gibi 
şehir tarihini yansıtan diğer kültürel 
varlıklar da bulunmakta, bunlara ek 
olarak yeni cami inşaatları da gerçek-
leştirilmektedir. Günümüze kadar 
İstanbul dışında Kastamonu, Yalova, 
Adapazarı, Erzurum, Bursa, Sivas, 
Kocaeli ve Malatya’da hizmet vermiş 
olan Türkiye Anıtlar Derneğinin, 
günümüzde İstanbul dışında Konya 
şubesi aktif olarak çalışmaktadır.

2. AVRUPA’DAKİ STK’LAR
Avrupa’daki Kültürel Miras Hareketi 
ülkeler arasında farklılık gösterse de 
birçok ortak özellik barındırmakta-
dır. Bu özelliklerin ilki, Avrupa’da 
bu kültürel mirasın korunması 
yönündeki çalışmaların Türkiye ile 
karşılaştırılamayacak kadar geniş bir 
zaman dilimine ve toplumun geneline 
yayılmış bir mücadelenin birikimi ol-
masıdır. Avrupa ülkeleri bu kapsamlı 
STK mücadele geleneğinin bir parçası 
olarak, diğer toplumsal ihtiyaçlarının 
yanında kültürel mirasın korunma-
sında da örgütlü toplumlara dönüş-
müşlerdir.

2.1. Birleşik Krallık- İngiltere
Birleşik Krallık’ta STK’ların uzun bir 
geçmişi vardır. En eski iki kuruluştan 
biri 1877’de William Morris tarafın-
dan kurulan “Tarihi Binaları Koruma 
Birliği” (Society for the Protection of 
Ancient Buildings / SPAB), diğeri ise 
1895’te kurulan “Ulusal Vakıf”tır 
(National Trust). Üç hayırsever tara-
fından kurulan National Trust, tehdit 
altındaki kıyıları, kırsal alanları ve 
yapıları ulus adına korumayı amaçla-
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mıştır. Kurumun 1895’te 100 üyesi 
varken, günümüzdeki üye sayısı 3,6 
milyon kişi civarındadır. Avrupa’nın 
en büyük koruma kuruluşu olan bu 
örgüt, devletten tamamen bağımsızdır 
ve ana çalışmalarında hiçbir kamu 
bağışı ve desteği almamaktadır. Tü-
rünün ilk örneği olarak adlandırılan 
SPAB, 1840-1870 yılları arasında 
6000’den fazla Ortaçağ kilisesinin 
abartılı ve zarar verici bir üslupla res-
tore edilmesini protesto etmek mak-
sadıyla, 1877 yılında William Morris 
tarafından kurulmuştur. SBAP ve 
benzeri STK’ların tarihi çevreyi koru-
yacak yasaların çıkmasındaki önemi 
yadsınamayacak ölçüdedir. Ayrıca bu 
kuruluşlar, halkı özgünlüğü fark edi-
lemeyecek yapılara değer verilmesi yö-
nünde de eğitmektedir. Günümüzde 
ise SPAB kampanyalar düzenleyen, 
danışmanlık yapan, halkın eğitimine 
yönelik aktiviteler düzenleyen bir 
kurum olarak çalışmaktadır. 

2.2. Fransa
Fransa’daki tarihi eserlerin birçoğu 
Viollet-Le-Duc ve onun felsefesini 
benimseyen kişiler tarafından kur-
tarılmıştır. Ancak, bu anlayışla bir 
anıtın karakteri olarak tanımlana-
bilecek geçmişini ve görünümünü 
belirleyen unsurlar da yok olmuş, 
tarihi yapıların değerlendirilmesine 
yönelik izlerin silinmesi gibi büyük 
değişiklikler yaşanmıştır. Bu çalışma-
lar, derin ayrıntılara inen incelemeler 
sonucunda gerçekleştirilmiş olsa da, 
bir oranda tahminlere dayalı olması 
sebebiyle direnişlerle karşılaşmıştır. 
1884 yılında “restorasyon değil ba-
kım” felsefesiyle faaliyete geçen “Paris 
Anıtlarını Sevenler Derneği” (Société 

des Amis des Monuments Parisiens) 
ve 1897 yılında kurulan “Eski Paris 
Komisyonu”nun (Commission de Vieux 
Paris) etkileriyle; anıtın geçmişi ile 
birlikte bir değeri olduğu ve anıtı ilk 
yapıldığı şekle götürme felsefesinin 
tehlikeli ve yanıltıcı olduğu, önceki 
nesillerin yaptığı değişikliklere de 
saygı duyularak günümüzde korun-
ması gerektiği anlayışı gelişmeye baş-
lamıştır. Bu anlayışın gelişmesinde 
büyük rol oynayan bir diğer kuruluş 
da, 1890 yılında örgütleşen “Fransız 
Turing Kulübü”dür (Touring-Club de 
France). Ayrıca, 1966 yılında kurulan 
Rempart Birliği de, Turing Kulü-
bünün kültürel miras varlıklarının 
korunmasına yönelik katkı isteği 
sonucu doğmuştur. Kurulduğu zaman 
yirmi dört üyesi bulunan bu girişim 
daha o yıllarda karşılıklı fikir ve bilgi 
alışverişinin sağlanabildiği bir ortam 
yaratabilmiştir. Bu hareket, 1968 yı-
lından itibaren bir dernekler birliğine 
dönüşmüştür. 1966 yılından beri fa-
aliyet gösteren Rempart, günümüzde 
Fransa’nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 
200 derneği bünyesinde toplayan bir 
kuruluştur.

3. BURSA ESKİ ESERLERİ 
SEVENLER KURUMU

3.1. Kurumun Kurucusu Kazım 
Baykal ve Özgeçmişi
Bursa’nın Hoca Hasan Mahallesi’nde 
25 Aralık 1905 tarihinde dünyaya ge-
len Kazım Baykal, son üç padişahın, 
II. Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve 
VI. Mehmet Vahdettin’in dönemleri-
ni yaşamıştır. Baykal, 1915 yılında 
Dârulhilafe Medresesi’ne girmiş, 
1923 yılında bu medreseden me-
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zun olmuş; 1924 yılında İstanbul’a 
giderek Dârulfünun İlahiyat Fakül-
tesine girmiş, 1927 yılında buradan, 
1928 yılında da Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü ve Yüksek Muallim 
Mektebinden mezun olmuştur. Kazım 
Baykal’ın başarısının arkasındaki 
en önemli unsurlardan biri, yüksek 
tahsili sırasında ilmi ve fikirsel alışve-
rişlerde bulunduğu ilim insanlarıdır. 
1920’li yıllarda Dârulfünûn İlahiyat 
ve Edebiyat Fakültelerinde öğretim 
üyesi olarak görev yapan bu kişiler, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
döneminde yetişmiş ve Cumhuriyet 
döneminde hizmet etmiş önemli ilim 
insanlarıdır. K. Baykal, 1928 yılında 
mezun olduktan sonra ilk olarak Kay-
seri Lisesinde öğretmenlik yapmış, 
sırasıyla Sivas Kız Muallim Mektebi 
ve Niğde Ortaokulunda çalışmış, 
sonrasında Niğde Maarif Müdürlüğü 
görevini yürütmüştür. Bu görevinden 
sonra Diyarbakır Lisesinde yedi yıl 
süreyle felsefe ve tarih öğretmenliği 
yapmış, anıt eserlere olan ilgisi de bu-
rada başlamıştır. 1946 yılında “Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu”nun 
kuruluşuna öncülük eden ve vefatına 
kadar Bursa’da birçok eserin kurtarıl-
masını sağlayan Kazım Baykal, 1965 
yılında emekli olmuştur. Bursa’ya 
yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 
25.10.1992 tarihinde Bursa Erkek 
Lisesinin bahçesine büstü dikilmiş-
tir. Uludağ Üniversitesi tarafından 
05.06.1992 tarihinde kendisine 
“fahri doktor” unvanı verilen Kazım 
Baykal’ın, kendi bilgi birikimi ve 
araştırmalarına dayalı birçok eseri 
bulunmaktadır. Bursa’da tarihi değeri 
olan kültür varlıklarını anlattığı 

1950 yılında yayımlanan “Bursa ve 
Anıtları” kitabı, bu eserlerin en önem-
lilerinden biridir.

3.2. Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumunun Kuruluşu
Bursa’daki bütün camilerin, 1855 
Depremi’nde genel olarak hasar 
gördüğü bilinmektedir; Bursa adeta 
bir harabe haline gelmiştir. Deprem 
sonrasında yapılan onarımlarla kent 
diriltilmiş, ancak 1945’e gelindiğinde 
gerek savaşlar (Balkan Savaşı, Birinci 
Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı), 
gerekse bakımsızlıktan camilerden 
birçoğu yine harap hale gelmiştir. 
Kazım Baykal’ın Bursa’ya gelişi de 
böyle bir ortama denk düşmüştür. 
1945 yılında Bursa Erkek Lisesinde 
felsefe öğretmeni olarak görev yapan 
Kazım Baykal, Bursa Müzesinde Şer-i 
Mahkeme Sicilleri ile ilgili çalışmalar 
yapmaktadır. Dönemin Müze Mü-
dür Yardımcısı Vecdi Kalyoncuoğlu, 
Kazım Baykal’a Bursa’daki anıtları 
korumak için bir dernek kurmayı 
teklif etmiştir. Baykal’ın bu öneriyi 
dönemin Halkevi Dil-Tarih-Edebiyat 
Komitesindeki arkadaşlarına açması 
sonucunda, 1946 yılında “Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumu” kurulmuş-

Şekil 1. Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu Kurucuları
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tur. O tarihte Bursa’nın nüfusu yüz 
binlerdedir. Türkiye’de restorasyon 
sistemi ve yasaları henüz netleşme-
miştir ve bu alanlarda birçok boşluk 
mevcuttur. Günümüzde de nadir 
bulunan uzman ustaların sayısı ise 
oldukça azalmıştır. Böyle bir ortam-
da restorasyon yapmak oldukça risk 
teşkil etmektedir. Zira, bu kurumun 
yönetim kurulu üyeleri bilgili ve 
kültürlü kişiler olmalarına karşın, 
hiçbiri restorasyon uzmanı değildir. 
Ancak, kurul üyeleri kendilerine ve 
Bursalılara inanmaktadır. Halkın 
katılımının çok önemli olduğunu 
bilen Kazım Baykal, bunun yanı sıra 
uzman kişilerle çalışmak gerektiğinin 
de bilincindedir. Ayrıca restorasyona 
yol göstermesi için tarihi belgeleri, 
yazılı kaynakları araştırır; Şer’i Mah-
keme Sicillerini inceler. Kurumun 
ilk önemli restorasyon çalışması olan 
Koza Hanı Mescidi’nde bütün bu 
araştırmalardan yararlanılmıştır.

3.3. Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumunun Çalışmaları
Kurum, kurulduğu 1946 yılından 
Kazım Baykal’ın vefat ettiği 1993 
yılına kadar Bursa’daki birçok tari-
hi anıtın kurtarılmasını sağlamış-
tır. Kurum, 11.12.1947 tarih ve 
6671 sayılı karar ile “kamu yararına 
dernek” statüsü kazanmış; onarım 
faaliyetleri kapsamında sadece mimari 
eserleri restore etmekle kalmamış, 
aynı zamanda tarihi çınar ağaçları, 
mezarlıklar gibi kent tarihinin bir 
parçası olan alanları da koruma altına 
almıştır. Kuruluşundan çok kısa bir 
süre sonra, Bursa’daki tarihi değerle-
rin korunması amacıyla, 1946 yılında 

Demirtaş ve Hocaalizade mezarlıkları 
korumaya alınmış, tehlike altındaki 
çınar ağaçlarına “Tabii anıttır, kesile-
mez” levhaları konulmuştur. Aşağıda-
ki tabloda yapılan çalışmalar sayılarla 
belirtilmiştir:

Yeni Yapılan Camiler
Altı Havuz Üstü Cami
Cami Kapısı Yaptırılması
Restorasyonu Yapılan Camiler
Tamiratı Yapılan Camiler
Restorasyonu Yapılan Minareler
Tamir Edilen Minareler
Yeni Yapılan Türbeler
Restorasyonu Yapılan Türbeler
Tamir Edilen Türbeler
Restorasyonu Yapılan Medreseler
Restorasyonu Yapılan Tekke
Tamir Edilen Tekke
Tamir Edilen Yurt
Restorasyonu Yapılan Hanlar
Restorasyonu Yapılan Hamamlar
Restorasyonu Yapılan Çeşmeler
Tamir Edilen Bahçe Duvarları
Tamir Edilen Mezarlar
Satın Alınan Yapılar
Proje Yapımı
Muhtelif İşler
Yarım Kalan İşler

3 Adet
2 Adet
2 Adet
32 Adet
38 Adet
4 Adet
2 Adet
3 Adet
3 Adet
10 Adet
5 Adet
1 Adet
2 Adet
1 Adet
2 Adet
3 Adet
4 Adet
5 Adet
3 Adet
4 Adet
3 Adet
6 Adet
6 Adet

3.3.1 Koza Hanı Mescidi  
Onarımı- 1946
Koza Hanı Mescidi’nin 1855 Bursa 
Depremi’nde kubbesi çökmüş, ahşap 
çatı olarak onarılmıştı; kurumun 
onarım kararı aldığı yıllarda mescit 
depo olarak kullanılmaktadır. Ku-
rum üyelerinden Vecdi Kalyoncuoğ-
lu İstanbul’a giderek Milli Eğitim 
Bakanlığının yetkili mimarından 
mescidin keşfini talep etmiştir. Ancak 
İstanbul’dan keşfi yapmak için hiçbir 
yardım alınamaması üzerine, kurum, 
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Yeşil Türbe’nin de onarımını gerçek-
leştiren Yüksek Mimarlar Celal ve 
Reşat Beylerden ricada bulunmuş, 
onlar da mescidin onarımı için on bin 
liralık bir keşif yapmışlardır. Kurum, 
yapılan keşifle ilgili olarak Bakanlığı 
bilgilendirmeyi düşündüğü sırada, 
Yeşil Türbe’nin keşfi için Bakanlığın 
Bursa’da bulunan mimarı Ali Saim 
Ülgen de mescidin onarımından 
haberdar olmuş ve konuya ilgi göster-
miştir. Daha önceden Bursa anıtları 
ile ilgilenen diğer bir yetkili mimar 
olan Sedat Çetintaş da Kozahanı Mes-
cidi’nin onarımıyla ilgilenmiş ve iki 
taraf arasında teknik fikir ayrılıkları 
ortaya çıkmıştır. Bakanlığın Yüksek 
Mimarı Ali Saim Ülgen mescidin 
üzerine o günkü mevcut haliyle çatı 
mı yoksa kubbe mi yapılması gerekti-
ği üzerine çok düşünmüştür. Benzeri 
türbe ve mescitleri gezmiş, Koza 
Han’ın asli durumunu, mescidin eski 
şeklini incelemiştir. Kazım Baykal da 
yaptığı araştırmalar sonucunda, Şer’i 
Mahkeme Sicillerinde mescidin üze-
rinin kubbe olduğuna dair bir onarım 
kararına rastlamıştır. Bunun üzerine 
Ali Saim Ülgen yapılacak onarımda 
mescidin üzerinin kubbe olması ge-

rektiğini söylemiş ve kuruma faaliyete 
geçmelerini bildirmiştir. Ancak, Sedat 
Çetintaş onarıma müdahale etmiş, 
kubbe yerine çatı yapılması gerek-
tiği konusunda uyarıda bulunarak 
ilgili makamlara rapor yazmıştır. Bu 
sebepten ötürü, kurum onarım kara-
rıyla ilgili olarak ikilemde kalmıştır. 
Ali Saim Ülgen, bu mescidin benzer-
lerine Şer’i Mahkeme sicil kayıtlarına 
göre direktif verirken, Sedat Çetintaş 
teknik görüşlerle tezini savunmuştur. 
Bu iki teknik görüş farklılığı yüzün-
den işler uzamış, kış mevsiminin 
yaklaşması dolayısıyla üstü açık olan 
mescidin bir an önce kapatılması 
istenilmiştir. Bunun üzerine kurum 
bir yönetim kurulu toplantısı düzen-
lemiş, Yüksek Mimarlar Celal Biçer 
ile Bedri Köken’i çağırmıştır. Bu 
mimarların da ortak kanaati kubbe 
yapılmasının doğru olacağı yönün-
dedir. Karar 25.07.1946 tarih ve 
17 numaralı tezkere ile Bayındırlık 
Müdürlüğüne arz edilmiştir. Heyet, 
dönemin Bayındırlık Müdürü Yüksek 
Mimar Ali Saim Ülgen’in verdiği kub-
be keşfini yerinde incelemiş, mescidin 
duvar ve direklerini tetkik ederek 
üzerine gelecek kubbenin ağırlığını 

Şekil 2. Soldaki görselde Mescid’in onarım öncesi durumu, ortadaki görselde onarım 
sonrası durumu, sağdaki görselde günümüzdeki durumu görülmektedir.
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hesap etmiş; 26.07.1946 tarih ve 
2220 numaralı tezkere ile mescidin 
üzerine kubbe yapılmasında hiçbir sa-
kınca olmadığını bildirmiştir. Bunun 
üzerine kurum hemen işe koyulmuş 
ve Yeşil Türbe’nin onarımını yapan 
Yüksek Mimar Celal Biçer ve Yüksek 
Mimar Bedri Köken’in denetiminde 
kubbe inşaatını gerçekleştirmiştir. 
Kurum, 1946 yılında Kazım Bay-
kal’ın kaleminden kubbenin inşa 
sürecini anlatan bir faaliyet raporu 
yayımlamıştır.

3.3.2. Süleyman Çelebi Türbesi 
Yeniden İnşası (1952)
Süleyman Çelebi’nin kabrinin son me-
zar taşlarının da kaybolduğunu tespit 
eden kurum yönetim kurulu, Bursa 
Valiliğinin uygun görmesiyle 1947 yı-
lında türbe inşaatını üzerine almıştır. 
Önce İstanbul ve Bursa’daki yerel ba-
sın aracılığı ile halka Süleyman Çelebi 
Türbesi’ni nasıl görmek istediklerine 
dair anket düzenlenmiş, gelen yanıt-
lar değerlendirildikten sonra projeyi 
doğrudan bir mimari büroya yaptırmak 
yerine, proje yarışması düzenlenmesi 
düşünülmüş ve kurumun yıllık kongre-
sinde bu fikir onaylanmıştır. Dereceye 
girecek yarışmacılara verilecek ödüller 
belirlendikten sonra, haber gazeteler-
de ilan edilmiş, yarışmaya 19 proje 
katılmıştır. Jürinin değerlendirmesi 

sonucunda Mimar İbrahim Süzen ile 
Mimar Nurettin Özselam’ın projesi 
birinci seçilmiştir. Türbe inşaatı için 
gerekli paranın tedarik edilmesinin 
zaman alması nedeniyle, inşaata fiilen 
1948 yılında başlanmış ve 31.08.1952 
tarihinde bitirilmiştir. 

3.3.3. Hocaalizade Camii  
Onarımı (1954)
İkinci Murat devrinde, Hocaali adlı 
kişi tarafından 1439 yılında yaptı-
rılan bu cami, Bursa depremleri ve 
yangınlarından oldukça hasar gör-
müştür. Özellikle 1863 Setbaşı Yan-
gını’nda, caminin son cemaat yerinin 
ahşap kısımları yanmıştır. Kurum, 
camiyi ele almaya karar verdiğinde, 
ahşap olan son cemaat yeri kısmen 
harap durumdadır; kurşun örtüsü 
bozulmuş, ara ara da yok olmuştur. 
Caminin kurum tarafından 1954 yı-
lında yapılan onarımında en önemli 
adım, yapının yıkılma tehlikesinin 
önüne geçilmesidir. Cephe taşları 
hatıllara kadar sökülmüş, taş duvar-
ların içinden yangından kömürleşmiş 
hatıl parçaları çıkarılmış, yerine 
betonarme hatıllar konulmuştur. 
Kurşun örtü tamamen sökülmüş, eri-
tilerek tekrar döşenmiştir. Hocaali-
zade Cami’nin onarımı mahalleliden 
temin edilen 2141 lira ile gerçekleş-
tirilmiştir.

Şekil 3. Soldaki 
görselde Türbe’nin 
yeniden inşa 
sonrası durumu, 
sağdaki görselde 
günümüzdeki 
durumu 
görülmektedir.
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Şekil 4. Soldaki görselde Cami’nin onarım öncesi durumu, ortadaki görselde onarım 
sonrası durumu, sağdaki görselde ise günümüzdeki durumu görülmektedir.

3.3.4. Bedrettin Camii   
Onarımı (1956)
Kurum, Çelebi Sultan Mehmet’in kızı 
Hafsa Hatun tarafından 1443 yılın-
da yaptırılan cami için onarım kararı 
aldığında, yapının kubbelerinin üstü 
açıktır ve içeri sızan sular yüzünden 
sıvalar dökülmüştür. Caminin içindeki 
renkli su yolu motiflerinden parçalar 
kalmıştır; sıvalı ve badanalı minare-
nin bir iki sıra tuğlası durmakta olup 
kaidesine kadar yıkılmıştır. Cami-
nin ön cephesinde yükselen kalkan 
duvarının dörtte bir kısmı, modeli 
anlaşılacak kadar sağlam durumdadır. 
Ancak duvarda çatlaklar oluşmuş ve 
yerinden kaymış, özensiz bir şekilde 
tuğla ile tamamlanmıştır. Kubbenin 
kirpi saçakları bozulmuş olup duvar-
ların bir kısmı onarıma muhtaçtır. 
Kıbledeki klasik çeşmenin ise iskeleti 
kalmıştır; ihata duvarları harap halde-
dir. Kurum tarafından 1956 yılında 
yapılan onarımda, kalkan duvarından 
kalan kısımların fotoğrafları çekilmiş, 
orijinalleri referans alınarak boya ile 
örneği çıkarılmış, bu kısımlar yıkılarak 
hazırlanan örneğe ve fotoğraflara göre 
yeniden yapılmıştır. Minarenin onarı-
mında kullanılmak üzere tuğla tedarik 
edilmesine olanak bulunamadığından, 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün mimar-
larına da danışılarak aynı tarzda beton 
tuğla hazırlatılmış ve kaideye uygun 
şekilde tamamlanmıştır. Kirpi saçaklar 
tamamen değiştirilmiş, taş ve tuğla-
ların derzleri yenilenmiştir. Kubbe 
kurşunları yerine, yetkili mimarların 
yönlendirmesi ile orijinaliyle aynı ebat-
ta, parçalar halinde beton dökülmüş, 
yağmur suyunun geçmesini önlemek 
amacıyla asfalt ve ziftle kaplanmış, 
onun üzerine de kurşun görüntüsü 
veren boya sürülmüştür. Üst pencereler 
beton, alt pencereler kestane ağacından 
olmak üzere yeniden yapılmış, tama-
men yıkılmış durumdaki ahşap kapı da 
tekrar imal edilmiştir. Kıble duvarın-
daki kapalı pencereler açılarak eksik 
demir parmaklıklar orijinaline göre ya-
pılmıştır. Cami içi badanası yapılmış, 
yapının kıble duvarı ile sol duvarında 
bulunan, temizlenmesi mümkün olan 
kırmızı boyalı, lale biçimli orijinal su 
yolu motiflerinden kalan kısımların te-
mizliği yapılmıştır. Kıble tarafında sa-
dece iskeleti duran çeşme, aslına uygun 
olarak onarılmış, ancak parçalanmış 
orijinal yalak taşı kullanılamayacak 
durumda olduğundan, yerine yeni bir 
yalak taşı konmuş ve “Tamiri: 1956” 
yazılı bir kitabe eklenmiştir.
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3.3.5. Kanberler Camii   
Onarımı (1956)
Kazım Baykal, 1950 yılında yayım-
lanan “Bursa ve Anıtları” kitabında; 
Oruç Bey’in kızı Sitti Hatun tarafın-
dan 1460 yılında yaptırılan Kanber-
ler Camii’nin tuğla işçiliğinin, Bur-
sa’daki en güzel örneklerinden biri 
olduğundan bahsetmektedir. Caminin 
minaresi 1855 Bursa Depremi’nden 
sonra yeniden yapılmıştır. Ancak 
külahı yıkık durumdadır. Özgün mi-
naresinin tuğlalarına son cemaat yeri 
kubbeciklerinin üzerindeki molozlar 
temizlenirken rastlanmış, tuğlalar, 
cami içinde ve kurumda muhafaza 
edilmiştir. İncelenen bu tuğlalar-
dan, minarenin Bedrettin Camii’nin 
minaresine benzediği ve derzli olduğu 
anlaşılmıştır. Kurum onarım kararı 
aldığında; caminin üstü tamamen 
açık olup suyun içeri sızmasından do-

layı bütün sıva ve derzler bozulmuş, 
kubbedeki kirpi saçaklar harap olmuş, 
minaresi çatlak ve külahsız kalmış, 
ihata duvarları yıkılmış, beden ve 
kalkan duvarları onarıma muhtaç bir 
durumdadır. Kurum tarafından 1956 
yılında yapılan onarımda, kubbesi 
Bedreddin Camii’nde olduğu gibi 
kurşun taklidi betondan yapılmıştır. 
Çatlak minarenin onarımı yapılmış, 
külahı da devrini yansıtacak şekil-
de ,kubbe onarımında olduğu gibi 
betondan yapılmıştır. Aynı şekilde 
üst pencereler de tek kalmış bir özgün 
pencereye uygun olarak, betondan 
yeniden yapılmıştır. Alt pencerelerin 
çerçeve ve camları da yeniden imal 
edilmiş, kapının ve kitabenin temiz-
liği yapılmış, ihata duvarları yeniden 
inşa edilmiştir. Son olarak Bedrettin 
Camii’nde olduğu gibi, “Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumu” tarafından 

Şekil 5. Soldaki görselde Cami’nin onarım öncesi durumu, ortadaki görselde onarım 
sonrası durumu, sağdaki görselde ise günümüzdeki durumu görülmektedir.

Şekil 6. Üstteki görselde Kanberler Camii’nin onarım öncesi durumu, ortadaki görselde 
onarım sonrası durumu, sağdaki görselde ise günümüzdeki durumu görülmektedir.
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onarıldığını gösteren tamir kitabesi 
eklenmiştir. Caminin hemen doğu-
sunda, Sitti Hatun’un cami ile birlik-
te yaptırdığı, iki harap kubbeden olu-
şan Fatih devrinden kalan tek ilkokul 
da (Kanberler Muallimhanesi) kurum 
tarafından koruma altına alınmıştır. 
Molla Fenari İmamı Hafız Mehmed 
Özkurşuncu’nun şahsi mülkü olan bu 
eseri, Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu satın alarak Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne devretmiştir.

3.3.6. Nalbantoğlu Camii   
Onarımı (1958)
Eski kayıtlara göre mescit olan ve 
minberi bulunmayan bu caminin ilk 
inşasına dair kesin bir bilgi bulunama-
makla birlikte, Fatih devri ya da daha 
önceki döneme ait olduğu düşünül-
mektedir. Yapı, 1654 Bursa Depremi 
sonrası büyük bir onarımdan geçmiş; 
revakları, kalkan duvarı, ayakları 
yıkılmış, uydurma bir ahşap revak ya-
pılmış ve böylelikle yapının karakteri 
bozulmuştur. Camiye, 1945’de bu son 
durumuna göre takviye yapılmış, re-
vaklar kapatılarak son cemaat yeri Ka-
zım Baykal’ın deyimiyle “apartman”a 
benzetilmiştir. “Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu” tarafından Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün de yardımıyla 

1957 yılında minaresi raspa edilmiş 
ve onarımı yapılmıştır. Caminin esaslı 
onarımı da bir sonraki yıla bırakılmış 
ve kurumun 1958 yılı çalışmaları bu 
cami ile başlamıştır. Kurum, onarım 
kararı aldığında dış cephe derzleri, 
kirpi saçakları, döşemesi, kapı ve 
pencereleri, içlik alçı ve dışlık beton 
pencereleri harap bir durumdadır. 
Kıble duvarında sonradan iki pencere 
açılmış, yan pencerelerin kemerle-
ri kırılmış, söveleri değiştirilmiş, 
böylelikle strüktürleri bozulmuştur. 
“Apartman”a benzetilen son cemaat 
yerinde iki oda oluşturulmuştur. İlk 
olarak apartman görünümündeki 
cephe sökülmüştür. Revak ayakları-
nın yerleri tespit edilmiş, bulunan 
profile göre ayaklar yükseltilmiştir. 
Ayakların üzerine kubbe ve tonoz-
lar, onların üzerine de kalkan duvarı 
yükseltilmiştir. Böylelikle son cemaat 
yerindeki iki oda da yıkılmıştır. Revak 
bölümü betonarmeden yapılmış; revak 
kemerlerinde mermer korkuluk izine 
rastlanmış ve caminin devrine göre 
nasıl bir korkuluk yapılması gerektiği 
üzerine düşünülmüştür. Bunun için 
Fatih dönemi ve önceki devirlerde 
yapılmış, orijinalliğini muhafaza eden 
İbni Bezzaz ve Tuz Pazarı Camile-

Şekil 7. Soldaki görselde Cami’nin onarım öncesi durumu, ortadaki görselde onarım 
sonrası durumu, sağdaki görselde ise günümüzdeki durumu görülmektedir.
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rindeki korkuluklar referans alınarak, 
onlara benzer mermer korkuluklar 
yapılmıştır. Bu korkulukların arasına 
kurum tarafından mermer kapı yapıl-
ması düşünülmüş, bu fikir Vakıfların 
mimarı Ali Saim Ülgen tarafından 
uygun bulunmuştur. Burada da, 
korkuluklarda olduğu gibi, yine İbni 
Bezzaz Camii referans alınmıştır. Dış 
cephe derzleri, kubbe kasnağı ve kirpi 
saçaklar da elden geçirilmiştir. Sonra-
dan yükseltilmiş olan pencere söveleri 
indirilmiş, kırılan kemerler onarılmış-
tır. Kıble duvarında sonradan açılmış 
olan pencereler kapatılmış; zeminde 
bulunan özgün tuğla modellerine göre 
beton tuğlalar yapılarak döşenmiştir.

3.3.7. Lala Şahin Paşa Medresesi 
Renovasyonu (1969) 
Kazım Baykal, Sultan Murat Hüdâ-
vendigâr devrinde yaptırılan bu eserle 
ilgili olarak 1950 yılında yayımlanan 
“Bursa ve Anıtları” kitabında, yapının 
cephe ve iç görünüş itibariyle galeri 
tarzı bir manastıra benzediğini be-
lirtmiştir. Kemerler altında karşılıklı 
iki sütun ve başlıkları, beşik tonoz 
ve altındaki istalaktitli su yolları, 
zemin, kapı söveleri üzerindeki pence-
reler, Bizans malzemesi ve işçiliğiyle 
yapılmıştır. Kurum onarım kararı 
aldığında; büyük tonozu sağlam, 
batı duvarının kaplamaları değişmiş, 
batı odalarının tonozunun ise yarısı 
yıkılmış, büyük kubbe ve doğu tonozu 
çökmüş durumdadır. Doğu duvarı 
ise, ince ve moloz bir taştan ibarettir. 
Kubbenin mermer sütunlarından ikisi 
sağlam, ikisi yıkılmış durumdadır, 
kemerlerinden ise geriye parçalar kal-
mıştır. Kazım Baykal, dönemin Va-

kıflar Genel Müdürlüğü Abide Şubesi 
Başkanı Ali Saim Ülgen ile medreseyi 
görmeye gittiğinde, yapı içinde dilen-
cilerin ve evsizlerin yaşadığı bir hara-
beydi. Ali Saim Ülgen’in talebi üzeri-
ne kurum bu medresenin onarım işini 
üzerine almış, 1966 yılında ilk olarak 
medresenin büyük tonozu ile sağ ve 
sol tonozlarını ve doğu duvarının dış 
kaplamaları yapılmıştır. Dış kapının 
sağ tarafında kubbenin oturduğu 
sütunlardan ikisinin kaidesi tespit 
edilmiş ve hemen yanlarında yükse-
len duvarın arkasında, bu sütunların 
aksında bir sütun kaidesi görüldü-
ğünden başka bir sütun kaidesinin 
daha olması gerektiği düşünülmüştür. 
Ancak, yapının hemen yanında bu-
lunan ev ve dükkânın yapının avlu-
sunun yarısını işgal etmesi nedeniyle 
kaide görülememiştir. Bu binaların 
kaldırılması ve yapının restorasyonu 
için detaylı bir araştırma yapılması 
gerektiğinden, aynı yıl içerisinde iş 
tatil edilmiştir. Mimar Cahide Tamer 
tarafından 1967 yılında yapının 
etüdü yapılmış, 1968 yılında medre-
se önünde kuzey ve doğu tarafı işgal 
eden dükkânlar kurum kanalıyla satın 
alınarak yıktırılmıştır. Kaldırılan 
binaların bulunduğu yerde var olduğu 
düşünülen temel izleri bulunamamış, 
ancak giriş bölümünde ahşap revak 
olduğu anlaşılmıştır. Batı tonozu ile 
büyük tonoz arasındaki molozlar kal-
dırılmış, dolgu içerisinde 8-10 adet 
orta boy küp ve onların aralarında da 
yüklerini hafifletmesi için birçok su 
künkü bulunmuştur. Bunlardan ikisi 
kurumun galerisine konmuş, diğer-
leri ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
teslim edilmiştir. Her iki küçük tonoz 
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ve büyük kubbe betonarme olarak 
yeniden yapılmıştır. Cami kapısından 
içeri girildiğinde solda bulunması 
gereken ve yerinde olmayan sütun 
için, Orhaneli apartmanının inşaatı 
sırasında kazılardan çıkan büyük 
sütun kullanılmış, üst kısmı için de 
Osmangazi İlkokulu yapılırken çıkan 
parça kullanılmıştır. Girişin sağ 
yanındaki sütun için böyle bir kom-
binasyon bulunamadığından, sütun 
betonarme inşa edilmiş; biri medrese 
önündeki enkaz altından çıkan, diğeri 
de açıkta bulunan iki başlık Karayol-
larının vinci ile bu sütunların üstüne 
konmuştur. Kemerler projelerine göre 
yapılmış, yapının dış yüzü horasan 
harcı ile sıvanmış, ihata duvarla-
rı tamamlanmıştır. Bu duvarların 
üzerine demir parmaklık yapılmış, 
binanın dışına tuvalet ve odun deposu 
eklenmiştir. Kıble duvarı ve batı du-
varı dibine drenaj yapılarak yağmur 
suyunun içeri sızması engellenmiştir. 
Yapının çatısı eskisini taklit edecek 
biçimde betondan kiremitle örtülmüş, 
giriş kapısının önüne, Altıparmak 
semtinde Ampir üslup ile yapılmış 
bir köşkün yıkımından çıkan mermer 
havuz eklenerek yapının restorasyo-
nu tamamlanmıştır. Kurum yapının 
sadece restorasyonunu yapmakla 

kalmamış, aynı zamanda yeniden 
işlevlendirilmesini de gerçekleştirmiş-
tir. Karaşeyh Camii’nde hizmet veren, 
ancak, caminin ibadete açılması 
sebebiyle kaldırılan çocuk kütüphane-
sinin bu yapıya taşınması “Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumu” tarafından 
gerçekleştirilmiş ve Lalaşahin Paşa 
Medresesi 15.12.1969’da “Çocuk Kü-
tüphanesi” olarak hizmete girmiştir.

3.4. Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumunun 1990 sonrasında 
Bursa’daki Rolü 
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kuru-
mu”nun aktif olarak görev yaptığı dö-
nem, 1993 yılında Kazım Baykal’ın 
ölümüyle son bulmuştur. Kazım 
Baykal’ın vefatının ardından günü-
müze kadar kurumun başkanlığını 
yapan Mimar Zafer Ünver bu durumu 
şu şekilde açıklamaktadır: 

 Kurumun kuruluşundaki heye-
can ve özveriye dayalı çalışma arzusu 
zamanla azalmıştır.

 Kentteki nüfus artışı sebebiyle 
hemşehrilik duygusunu yaşatacak 
olan kesim azınlıkta kalmıştır. Kuru-
mun kurulduğu yıllarda yüz bin civa-
rında olan Bursa nüfusu günümüzde 
başka illerden gelenlerle birlikte en az 
on katına ulaşmıştır.

Şekil 8. Soldaki görselde Medrese’nin onarım öncesi durumu, ortadaki görselde onarım 
sonrası durumu, sağdaki görselde ise günümüzdeki iç mekan durumu görülmektedir.
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 Yerel yönetimlerin “Tarihi ve 
Doğal Çevre” konusunda birlik düze-
yinde örgütlenmeleri de kurumun ça-
lışmalarının zayıflamasındaki bir di-
ğer nedendir. Bursa’da, 22.07.2000 
tarihinde 54 tarihi kent belediyesi 
tarafından kabul edilen tüzük, “Ku-
ruluş Bildirgesi” ile kurulan “Tarihi 
Kentler Birliği” ve 1989 yılında 
kaleli şehirlerin sürdürülebilir kal-
kınması için proje üretmesi hedefiyle 
kurulan, Türkiye’den yalnızca Bursa 
Osmangazi Belediyesi’nin üye olduğu 
“Dünya Kaleli Kentler Birliği”, bu 
örgütlenmelere örnek gösterilebilir. 

 21.07.1983 tarihli ve 2863 
sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu”nun 12’nci mad-
desinin beşinci fıkrasına dayanıla-
rak oluşturulan, “Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı 
Payına Dair Yönetmelik” gereği, 
belediyelerin görev alanlarında kalan 
taşınmaz kültür varlıklarının korun-
ması ve değerlendirilmesi amacıyla 
emlak vergisinin % 10’unun taşın-
maz kültür varlıklarının korunma-
sına yönelik katkı payı olarak fona 
aktarılması da, “Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu”nun çalışmaları-
nın zayıflamasındaki bir diğer etken 
olarak gösterilmektedir. 

Kurum günümüzde aktif olarak 
çalışamasa da kurum üyeleri haftalık 
toplantılarına devam etmekte, hayır 
sahiplerinin desteğiyle günümüze 
ulaşan bu kurumun ruhunu yaşat-
maya çalışmaktadır.

3.5 Kurumun Restorasyon 
Yaklaşımı
Kurumun üyesi olan Yüksek Mi-
mar Hüsrev Tayla, yapılan ona-
rımlarla ilgili olarak mutlaka ufak 
tefek hataların olmuş olabileceğini, 
ancak günümüzde yapılan restoras-
yonlarla kıyaslandığında, bunların 
ihmal edilebilecek ölçüde olduğunu 
dile getirmiştir.1 Bunun en önemli 
sebebi olarak da yapılan onarımların 
müteahhit aracılığıyla değil, Kazım 
Baykal ve kurum üyelerinin biz-
zat işin başında durarak, kendileri 
tarafından yapılmasını göstermek-
tedir. Kazım Baykal, bir onarıma 
başlarken yapının tarihçesine dair 
araştırmalarında asla tek bir kaynak-
la yetinmemiş, incelemelerini Şer-i 
Mahkeme Sicillerine kadar derinleş-
tirmiş, gerektiğinde bulduğu kaynak-
lardaki bilgilerle de karşılaştırmıştır. 
Böylelikle, detaylı analizlerle başla-
nan restorasyonlarda süreç de aynı 
hassasiyetle ilerlemiş; Kazım Baykal 
onarım sürecinde yeri geldiğinde bir 
usta gibi çalışmıştır. Kurum, yaptığı 
onarımlarda her zaman Gayrimen-
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu (GEEAYK) ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ile işbirliği içinde olmuş, 
yetkili mimarların direktifleri ışığın-
da onarımları gerçekleştirmiştir. Bu 
yetkili kişiler ile zaman zaman prob-
lemler yaşandığı gözlense de bunun 
en önemli sebebi Kazım Baykal’ın 
bir ilim insanı yaklaşımıyla yapıyı 
detaylıca araştırması, doğruluğuna 
inandığı fikirleri yetkililere karşı ıs-

1  H. Tayla, 2005, “Kazım Baykal Anısına”, Kazım Baykal Sempozyumu, İrfan Form ve Matbaacılık, Bursa, 
s. 13-19.
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rarla savunmasıdır. Yapılan onarım-
larda günümüzde eleştirilebilecek bir 
yaklaşım olarak, kubbe ve tonozların 
kurşun taklidi betondan yapılması 
gösterilebilir. Ancak, bu onarımların 
Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda 
büyük savaşlardan çıkmış bir ülke-
de, maddi yokluklar içinde yapıldığı 
düşünülürse, o günün koşulları için 
bunun çok da yanlış bir yaklaşım 
olmadığı sonucuna varılabilir. Bu 
durumu meşru kılan en önemli 
neden, 21.05.1936 tarihinde Evkaf 
ve Umum Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan “Camilere ve Camilerin 
Kapsama Alanında Olan Binaların 
Tamir ve İnşaatlarına Ait Fenni 
Şartname”de; “Tavan, döşeme, saçak, 
vb. elemanlar, özgün görünümleri de-
ğişmemek koşuluyla ve daha dayanıklı 
olmaları için betonarme olarak yenile-
nebilir.” maddesinin bulunmasıdır. 
Bu şartnamenin bir diğer maddesi 
olan “Onarılacak herhangi bir elema-
nın yapıda eşi varsa, bu kısmın rölöve 
projesine ve fotoğrafına gerek yoktur.” 
ifadesi dikkate alındığında; kurumun 
yaptığı onarımlarda, yapıdaki ista-
laktit, nakış vb. gibi orijinal detayla-
rı referans alarak tamamlama yoluna 
gitmesi hususu, dönemin koşulları 
içinde projesiz yapıldığı gerekçesiyle 
eleştirilecek bir durum olmaktan 
çıkmaktadır. Kurumun bir diğer res-
torasyon yaklaşımı da, onarımlarda 
mimar haricinde, diğer gerekli konu-
larda uzman kişilere danışma bilinci-
nin olmasıdır. Günümüzdeki resto-
rasyonlarda bile onarım konularında 
uzmanlaşmış ressam, heykeltraş vb. 
meslek gruplarının zaman zaman 
göz ardı edildiği görülürken, o gü-

nün koşullarında bu bilinç düzeyiyle 
hareket edilebilmesi azımsanacak bir 
tutum değildir. Özetle, kurulduğu 
yıllar ve eski eserlerin onarılmasında 
kurumun aktif olduğu 40 yıllık dö-
nemin sosyal ve ekonomik koşulları, 
ülkedeki tarihi değerlerin korunması 
yönündeki bilinç düzeyi göz önünde 
bulundurulduğunda, yapılan onarım-
ların ve kurumun koruma yaklaşımı-
nın, dönemi içinde başarılı olduğun-
dan söz edilebilir.

4. SONUÇ
Bursa’da, 1946-1993 yılları ara-
sında yüz elliye yakın anıt eserin 
restorasyonunu gerçekleştiren “Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu”na 
ve Türkiye’deki benzer örneklere 
bakıldığında, bu derneklerin günü-
müze kadar ulaşmalarının mümkün 
olmadığı ya da faaliyet alanlarının 
daraldığı görülmektedir. Türkiye’de 
koruma çalışmalarının ilerlemesinde 
ve toplumsal bilincin oluşturulma-
sında yadsınamaz bir öneme sahip 
bu sivil toplum örgütlerinin, Avrupa 
örneklerinde olduğu gibi kuruluşla-
rından günümüze ivme kazanan bir 
grafik gösteremiyor olması ülkemiz 
adına üzücü bir durumdur. İngiltere 
ve Fransa gibi Avrupa örnekleri-
ne bakıldığında, gönüllü gruplar 
tarafından küçük birer oluşum 
olarak başlayan bu tarz örgütlerin 
zaman içinde büyüyen geniş kap-
samlı organizasyonlara dönüştüğü ve 
varlığını günümüzde de sürdürdüğü 
gözlemlenmektedir. İngiliz sivil 
toplum kuruluşu SPAB ve Fran-
sız sivil toplum kuruluşu Rempart 
Hareketleri, günümüzde bu ülkeler 
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genelinde çalışmalara imza atan ve 
eğitimler veren büyük kuruluşlara 
dönüşmüşlerdir. Türkiye’deki yerel 
ölçekli sivil toplum kuruluşlarına 
bakıldığında, büyük bir hevesle 
ata yadigârı eserlere sahip çıkmak 
isteyen gönüllülerin başlattığı bu 
hareketler, belli bir dönem içinde 
önemli çalışmalara imza atsalar da 
varlıklarını uzun soluklu kılmaları 
mümkün olmamıştır. Elbette ki bu 
durumun önemli sebeplerinden biri, 
yasaların zaman içinde değişmesi, 
kimi zaman da kurumlar arasında 
imzalanan protokollerin geçerliliğini 
yitirmesidir. 

Türkiye’deki onarım ve koru-
ma çalışmalarına katkıda bulunan 
ilk derneklerden biri olan “Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu”nun 
onarım çalışmalarına gelir kaynağı 
yaratan Gümrük ve Maliye Bakanlığı 
ile 1971 yılında imzaladığı anlaş-
manın 1990 yılında kaldırılması, bu 
duruma örnek olarak gösterebilir. 
Aynı şekilde “Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu” örneğinde görüldü-
ğü üzere emlak vergilerinin % 10’luk 
bölümünün tarihi eserlerin korunma-
sı için fona aktarılıyor olması koruma 
alanında çalışan devlet teşkilatlarını 
güçlendirirken, yerel ölçekli dernek-
lerin faaliyetlerini zayıflatmıştır. 
Şüphesiz ki devletin bu sivil toplum 
kuruluşlarına, faaliyete girdikleri 
dönemdeki yardımları yadsınamaz. 
“Türkiye Anıtlar Derneği”, “Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu” ve 
“Türkiye Turing ve Otomobil Kuru-
mu” örneklerinden anlaşılacağı üzere; 
bu derneklere, kuruluşlarından çok 

kısa bir süre sonra “kamu yararına 
çalışan dernek” statüsü verilmiş, 
faaliyetleri devlet tarafından destek-
lenmiştir. “Türkiye Anıtlar Derneği” 
ve “Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu”nun çalışmaları incelendi-
ğinde, birbirine çok benzeyen koruma 
modellerinin geliştirildiği görülmek-
tedir. Kuruluş yılları bile aynı olan 
(1946) bu iki kurumun çalışma mo-
deli içinde; yapılan onarımlara dair 
halkı bilgilendirici broşürler hazırla-
ma, hayır sahibi kişilerin olanakları 
ile yaratılan kaynaklar, yıllık olağan 
kongreler ve Şer-i Mahkeme Sicille-
rine kadar inen detaylı araştırmalar 
gibi büyük benzerlikler bulunmak-
tadır. Her iki dernek de hiçbir siyasi 
dönemde kapanmamıştır. Ancak, 
değişen ve gelişen ülke koşulları ve si-
yasi faaliyetler, bu derneklerin yerini 
daha büyük ölçekli başka derneklere 
ya da devlet teşkilatlarına bırakması-
na sebep olmuştur. 

Yerel yönetimler, “Tarihi Kentler 
Birliği” gibi, üye belediyeler ara-
sında işbirliği ve deneyim ortaklığı 
sağlayan ve belediyecilik, koruma, 
kültür, çevre, imar ve tarihi kent 
konularıyla ilgili çalışmalar yapan 
büyük organizasyonlarla işbirliği 
yaparak koruma alanında güçlenir-
ken, bahis konusu kurum gibi sivil 
toplum kuruluşları faaliyet alanları-
nı yitirmiştir. “Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu” günümüzde aktif 
olarak çalışmalarına devam edemese 
de, oluşturduğu koruma modeli ve 
kendi kaynağını yaratma çabasıyla 
Türkiye’de koruma tarihinde örnek 
teşkil etmektedir. 
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ANTİK KENTLERDE DEPREM SONRASI ONARIMLAR: 
ANAİA BİZANS KİLİSESİ*

Batı Anadolu’da, deprem kuşağında bulunan antik kentlerin tarih 
boyunca meydana gelen depremler sonucu hasar gördüğü bilinmektedir. 
Efes, Magnesia (Menderes), Priene ve Milet, depremlerden etkilenen antik 
kentlerden bazılarıdır. Orta Batı Anadolu’da bulunan Anaia antik kenti 
de depremlerden zarar görmüş bir yerleşimdir. Bizans dönemi boyunca 
bir piskoposluk merkezi olan Anaia antik kentinde, Kadıkalesi olarak 
bilinen kalede yer alan Bizans dönemi kilisesinin, yüzyıllar boyunca 
geçirdiği depremlerden sonra yapılan onarımlarla kullanılmaya devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, Anaia Bizans Kilisesi’nde deprem sonrası 
yapılan onarımlar ve depreme karşı alınan önlemler incelenmiştir. Anaia 
Kilisesi, günümüzde üst örtüsü tamamen yok olmuş bir kalıntı durumundadır. 
Erken Bizans döneminden (5. ya da 6. yüzyıl) Geç Bizans dönemine (13. 
yüzyıl) kadar kullanıldığı düşünülen kilise, üç nefli uzunlamasına dikdörtgen 
bir plana, iç ve dış nartekse sahiptir. Duvar yapım tekniği, düşeyde üç tabakalı 
bir yapı göstermektedir; iki dış yüzey; kaba yonu taş / tuğla almaşık örgü, kaba 
yonu taş ya da moloz taş örgü, arası irili ufaklı moloz taş ya da kırık küçük 
taşlar ve harç dolgu olarak inşa edilmiştir. Kilisenin özgün halinin ahşap çatılı 
olduğu düşünülmektedir. Yapı kalıntısında; duvarların ayaklarla desteklenerek 
güçlendirilmesi, nefleri ayıran sütunların arasının ve çevresinin duvar örülerek 
sütunların duvarlar içine alınmış olması, önceki duvar kalıntıları üzerine farklı 
bir teknikle yeni duvarların örülmesi, yaşanan depremler sonucunda yapının 
onarılarak tekrar kullanıldığını göstermektedir. Özgün durumda nefler arası 
sütunlu ve ayaklı olan ahşap çatılı yapı strüktürünün, depremler sonucu hasar 
gördüğü ve sütunların duvar ve ayaklarla desteklendiği düşünülmektedir. 
Bunun yanı sıra, farklı duvar örgüleri ve yerleri, deprem sonrası 
güçlendirmeleri ve yapıdaki müdahale evrelerini tanımlamakta; inşa edildiği 
dönemin önceki dönemden farklılaşan yapım tekniği özellikleri ve işçilikteki 
nitelik farkı hakkında da bilgi vermektedir. Çalışma, Bizans döneminde 
deprem sonrası onarım yaklaşımlarını göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Arkeolojik Alan, Anaia Bizans Kilisesi, Anaia Antik Kenti, Deprem Hasarı. 
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   1. GİRİŞ
Dünyanın aktif sismik bölgelerinden 
biri olan Batı Anadolu’daki antik 
kentler, tarih boyunca depremler-

den etkilenmiştir. Arkeolojik kazılar 
sonucu ortaya çıkarılan kalıntılarda, 
deprem sonucu kullanılamaz duruma 
gelmiş yapılarla birlikte, onarım göre-

RESTORATIONS DUE TO EARTHQUAKES IN THE ANCIENT 
CITIES: ANAIA BYZANTINE CHURCH

Ancient cities, located in the seismic belt of Western Anatolia 
such as, Ephesus, Magnesia (on the Meander), Priene and Miletos, were 
frequently affected by earthquakes. The ancient city of Anaia, which is located 
in Midwest Anatolia, was a city damaged by earthquakes. It is understood 
that in Anaia, a bishopric during the Byzantine period, a Byzantine church 
was built within the fortress, which was constructed for protection purposes, 
known as Kadıkalesi, continued to be used by means of restorations after 
the earthquakes. In this study, the restorations after the earthquake and the 
measures taken against earthquakes in the Anaia Byzantine church were 
investigated. Anaia Church, today is totally ruined and its roof entirely 
disappeared. The church, which is thought to have been used from the Early 
Byzantine period (5th or 6th century) to the Late Byzantine period (13th 
century), has three-aisled longitudinally rectangular plan with inner and 
outer narthexes. Construction technique of the walls consists of three vertical 
layers; two vertically parallel faces are made of stone / brick alternating bond, 
rough cut stone bond or rubble stone bond and the filling between the faces 
are made of large and small rubble stone or broken small stones and mortar. 
It is thought that the church originally had a wooden roof. In the remains of 
the church, strengthening of the walls by supporting with piers, wall bonding 
between and around the columns which divided the naves, walls reconstructed 
with a different technique over antecedent wall remains indicate that the 
church was continued to be used following restorations after the earthquakes. 
It is thought that in the original, the structure of the building with columns 
and piers between the naves and with a wooden roof, was damaged after the 
earthquakes, and columns and piers were strengthened by additional walls 
and piers. In addition, different wall bondings and their places reveal the 
strengthenings after the earthquakes and the intervention phases in the 
structure as well as the construction techniques that differ from the previous 
period of its original construction and the quality of workmanship. The study 
has a significance as it highlights the restoration approaches in the Byzantine 
period after the earthquakes.

Keywords: Archaeological Site, Anaia Byzantine Church, Anaia Ancient City, 
Earthquake Damage. 

      ABSTRACT 
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rek kullanılmaya devam edilen yapı-
ların izleri de gözlenir. Bu onarımlar, 
dönemin yapım tekniği, malzeme-
leri, planlama anlayışı ve ekonomik 
durumu hakkında bilgiler veren tarihi 
göstergeler olarak değerlendirilebilir. 
Orta Batı Anadolu’da bulunan Anaia 
antik kenti de depremlerden zarar 
görmüş bir yerleşimdir (Mercangöz ve 
Tok, 2012; Mercangöz, 2012; Mer-
cangöz, 2013). Bizans dönemi boyun-
ca bir piskoposluk merkezi olan Anaia 
antik kentinde, koruma amaçlı inşa 
edildiği düşünülen Kadıkalesi’nde 
bulunan Bizans dönemi kilisesinin, 
depremlerden sonra yapılan onarım-
larla kullanılmaya devam edildiği 
anlaşılmaktadır (Şekil 1). Bu çalışma-
nın amacı, Anaia Kilisesi’nin günü-
müze ulaşan kalıntılarında, yapıda 
deprem sonrası yapılmış onarımların 
ve depreme karşı alınan önlemlerin; 
kalıntıların koruma kararlarının 
geliştirilmesine yönelik olarak in-

celenmesidir. Çalışmanın yöntemi, 
kalıntılar üzerinde farklı duvar örgü 
tekniklerinin ve yapı bölümlerinin ye-
rinde incelenmesi ve yapının geçirdiği 
dönemlerin belirlenmesi için karşılaş-
tırma çalışmalarıdır. Çalışma, Anaia 
Kilisesi’nin yaklaşık dokuz yüzyıl 
boyunca onarımlar geçirerek kullanıl-
dığını ve Bizans dönemindeki onarım 
yaklaşımlarını göstermesi açısından 
önem taşımaktadır.

Anaia Kilisesi, günümüzde üst 
örtüsü tamamen yok olmuş bir kalıntı 
durumundadır. Erken Bizans dö-
neminden (5. ya da 6. yüzyıl) Geç 
Bizans dönemine (13. yüzyıl) kadar 
kullanıldığı düşünülen kilise; üç nefli 
uzunlamasına dikdörtgen bir naos 
planına, iç ve dış nartekse sahiptir. 
Yapı kalıntısı; planlama özellikleri, 
yapım tekniği ve mimari elemanları 
açısından kullanıldığı dönemlerin 
özelliklerini yansıtır. Duvarların 
yapım tekniği düşeyde üç tabakalı bir 

Şekil 1. Kadıkalesi içindeki Anaia Kilisesi’nin konumu.
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yapı göstermektedir: İki dış yüzey; 
kaba yonu taş / tuğla almaşık örgü, 
kaba yonu taş ya da moloz taş örgü, 
arası irili ufaklı moloz taş ya da kırık 
küçük taşlar ve harç dolgu olarak inşa 
edilmiştir. Kilisenin özgün durumun-
da ahşap çatılı olduğu düşünülmek-
tedir. Yapı kalıntısında; duvarların 
ayaklarla desteklenerek güçlendi-
rilmesi, nefleri ayıran ayakların ve 
sütunların arasının, ayrıca sütunların 
çevresinin örülerek sütunların duvar-
lar içine alınmış olması, önceki duvar 
kalıntıları üzerine tekrar örülen du-
varlar, yaşanan depremler sonucunda 
yapının onarılarak tekrar kullanıldığı-
nı göstermektedir.

Antik kentlere ait arkeolojik alan-
larda deprem hasarları konusunda çok 
sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalış-
malar: Jeolojik incelemelerle birlikte 
yürütülen deprem hasarlarının genel 
tanımı, hasar tipleri, diğer neden-
lerle oluşan hasarlardan farklılıkları 
(Stiros, 1996; Ambraseys, 2006; 
Marco, 2007); arkeolojik alanlardaki 
depremlerin tanımlanmasına yönelik 
kaynakların tanıtımı (Caputo ve Hel-
ly, 2008); farklı depremlerin etkileri 
(Kázmér ve Major, 2010); deprem 
hasarlarının değerlendirilmesi ve ya-
şanmış depremlerin tarihlendirilmesi 
(Christoskov vd., 1995; Gergova vd., 
1995; Hancock ve Altunel, 1997; 
Altunel ve Barka, 1996; Altunel, 
1998; Korjenkov ve Mazor, 1999; 
Altunel vd., 2003; Monaco ve Torto-
rici 2004; Similox-Tohon vd, 2006; 
Kürçer vd, 2012); tarihi depremlerin 
değerlendirilerek gelecek depremler 
konusunda tahminler (Karabacak, 
2011); depremler sonucu yerleşim 

yerlerinin değiştirilmesi ya da yeni 
yerleşim yerlerinin belirlenmesi 
(Nur, 2002; Erel ve Adatepe, 2007; 
Tokmak, 2012) konularında çeşitlen-
mektedir. Jeolojik incelemelere dayalı 
deprem hasarları konusundaki araş-
tırmalar dışında, antik kentlerde dep-
rem sonrası yapılan onarımlara ilişkin 
çalışmalar kapsam olarak yapıların 
tanıtımı üzerinedir: Priene Bizans 
Bazilikası [The Byzantine Basilica 
at Priene, (Westphalen, 2000)] ve 
Bizans Amorium’unda Kilise ve Dini 
Hayat [Kirche und Religiöses Leben 
im Byzantinischen Amorium, (Ivision, 
2010)] başlıklı çalışmalar, doğrudan 
deprem sonrası yapılan onarımları 
değil, kalıntıların tanıtımı kapsamın-
da depremle ilişkili değerlendirmeleri 
içermektedir. 

Bu çalışmada, Anaia Bizans Kili-
sesi’nde, deprem hasarları ve depreme 
karşı alındığı düşünülen önlemler 
birlikte incelenmiş ve değerlendiril-
miştir. Yapılan inceleme, bölgedeki 
depremlerin tarihleri dikkate alına-
rak, kalıntılar üzerindeki yapı tekniği 
farklılıklarına dayalı deprem sonrası 
onarımların değerlendirilmesi açı-
sından önem taşımaktadır. Çalışma, 
diğer yandan kalıntıların korunma-
sına yönelik geliştirilecek kararlarda, 
farklı dönemlerin sergilenmesine de 
(farklı dönemlerdeki uygulamalara) 
dikkat çekmeyi hedeflemektedir.

2. BATI ANADOLU’DAKİ   
BAZI ANTİK KENTLERDE   
DEPREM ETKİLERİ
Batı Anadolu’daki antik kentlerin 
tarih boyunca depremlerden etki-
lendiği hem kaynaklardan hem de 
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1 Milet, Myus, Priene, Efes, Kolofon, Lebedos, Teos, Klazomenai, Phokaia (Foça), Chios (Sakız), Erythrae, 
Samos (Sisam), bkz. Herodotus, 1920, Histories, İng. çev. A. D. Godley, Cambridge, Harvard University Press.

yerinde, kalıntılar üzerinde yapılan 
gözlemlerden tespit edilebilmektedir. 
Efes, Magnesia (Menderes), Priene 
ve Milet, yaşanan depremler sonucu 
hasar gören önemli antik kentlerdir 
(Altunel ve Barka, 1996; Altunel, 
1998; Altunel, vd., 2003; Bingol, 
2007). Geçmişte bir liman kenti olan 
Efes, tarihi boyunca depremlerden 
etkilenmiş ve tekrar inşa edilmiştir. 
Efes’in ciddi bir şekilde etkilendiği 
depremlerin tarihleri, yıllar itibariyle: 
MS 17, 23, 47, 178, 194, 262, 275, 
337, 358 - 365 ve 614’tür (Foss, 
1979; Guidoboni, 1994). Magnesia 
antik kenti MS 17’de yaşanan deprem 
sonrası Roma imparatoru Tiberius 
tarafından tekrar inşa ettirilmiştir. 
Bu deprem, filozof Seneca tarafından 
on iki İyon kentinin1 tamamının 
etkilendiği bir deprem olarak tanım-
lanmıştır (Cancik vd., 2002; Bingöl, 
2007; Tokmak, 2012). Priene antik 
kentinin ilk olarak bugünkü yerinin 
8 km kadar doğusunda kurulduğu; 
ancak MÖ 350’li yıllarda, olası bir 
deprem sonucu taşınmış olduğu 
ileri sürülmektedir (Altunel, 1998). 
Priene’nin günümüzdeki yerinde 
de, kalıntılar üzerinde depremlerin 
bıraktığı izler gözlenebilmektedir. Ör-
neğin Athena Tapınağı’nın alt sütun 
kasnaklarındaki kırıklar, Agora’nın 
taş döşemelerindeki yer değiştirme 
ve kırılmalar, ayrıca Kutsal Salon’un 
merdiven bloklarındaki yer değiştir-
me ve dönmeler, depremlerin etkileri 
olarak değerlendirilmektedir (Altunel, 
1998). İlk yapım tarihi Erken Bizans 

dönemine, 5-6. yüzyıllara tarihlenen 
Priene Bizans Kilisesi’nin ilk inşa 
döneminde naosun on çift sütun ile 
neflere ayrıldığı, ancak daha sonra 
yapı onarılırken bu sütunların arasına 
ayaklar eklendiği ve ahşap çatılı 
naosun tonozla örtülmüş olduğu ileri 
sürülmektedir (Westphalen, 2000). 
Bu düzenlemenin deprem sonrası 
bir onarım olduğu düşünülebilir. İlk 
inşası muhtemelen 5-6. yüzyıllar olan 
Amorium Aşağı Kent Kilisesi’nin 
naosunun, bu dönemde sütunlarla 
neflere ayrıldığı düşünülmektedir. 
Ancak yapının hasar görmesi sonucu 
9-11. yüzyıllar arasında naosa ayaklar 
eklenmiş ve yapının üst örtüsü kubbe 
olarak değiştirilerek kullanılmaya 
devam edilmiştir (Ivision, 2010). Bu 
değişikliğin de deprem sonrası bir 
müdahale olduğu düşünülebilir. Batı 
Anadolu’da; Hierapolis (Hancock, 
Altunel, 1997), Knidos (Altunel vd., 
2003), Sagalassos (Similox-Tohon 
vd., 2006, 2007) gibi antik kentler-
de de depremin kalıntılar üzerindeki 
izleri belirlenmiştir.

3. ANAİA ANTİK KENTİ’NİN 
TANITILMASI
Orta Batı Anadolu’da bulunan Anaia 
antik kenti, günümüzde Aydın İli, 
Kuşadası İlçesi, Davutlar Mahalle-
si’nde yer almaktadır ve yakın çevre-
sinde Efes, Magnesia, Priene ve Milet 
antik kentleri bulunmaktadır. Ken-
tin adının görüldüğü en eski tarihli 
harita, 1756’da Vaugondy tarafından 
hazırlanmıştır (Vaugondy, 1756). 
Kiepert’in 1890 tarihli haritasında 
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Kadıkalesi günümüzdeki konumunda 
gösterilirken, Anaia Kadıkalesi’nin 
güneyinde gösterilmiştir (Kiepert, 
1890). Kadıkalesi ve Anaia’nın bir-
likte görüldüğü bir diğer harita ise, 
Philippson tarafından hazırlanmıştır. 
(Philippson, 1910-1913) (Şekil 2).
Alanda yapılan 2002 kazılarında 
bulunan bir Hitit heykelciği ve 
Bizans öncesi seramik buluntularına 
dayanılarak, Kadıkalesi’nin prehisto-
rik bir höyük üzerinde konumlandığı 
düşünülmektedir (Mercangöz, 2003; 
Mercangöz, 2005; Mercangöz, 
2012). Diğer yandan, Anaia’nın MS 
451’den 1230’a kadar bir piskopos-
luk olduğu, Efes Metropolitliğine 
bağlı kiliselerin kayıtlarına göre 
hazırlanmış piskoposluk listesinden 

anlaşılmaktadır (Culerrier, 1987).
Kadıkalesi’nin ilk planı o dönemde 

Priene kazılarını sürdüren Wiegand 
ve Schrader tarafından 1904 yılında 
hazırlanmış olup (Wiegand ve Schra-
der, 1904) daha sonra 1961 yılında 
Müller-Wiener tarafından daha detay-
lı bir planı çizilmiştir. Müller-Wiener 
kaleyi 12-13. yüzyıllara tarihlemekte-
dir (Müller-Wiener, 1961). Kadıkale-
si, günümüzde birinci derece arkeo-
lojik alandır. Anaia antik kentinden 
günümüze, Kadıkalesi ve içerisindeki 
kalıntılar ulaşmıştır. Kalenin etrafı 
günümüzde yazlık konutlar ile çevrili-
dir.2 Kale içerisindeki kilise kalıntısı, 
Bizans dönemine; mescit ve tabyalar 
ise geç Osmanlı dönemine aittir (Mer-
cangöz, 2010; Mercangöz, 2012).

2 Kadıkalesi’nde 2001 yılında Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep 
Mercangöz başkanlığında kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar, günümüzde “Kuşadası, Kadıkalesi 
- Anaia Kazıları” adıyla devam etmektedir.

Şekil 2. Anaia ve Kadıkalesi’nin birlikte görüldüğü Philippson haritası (1910-1913).
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4. ANAİA BİZANS KİLİSESİ’NDE 
DEPREM ETKİLERİ VE DEPREM 
SONRASI ONARIMLAR 
Anaia Kilisesi’nin kalıntıları, Ka-
dıkalesi’nin doğu ucunda konum-
lanmaktadır (Şekil 3). Kilisenin, 
doğu-batı doğrultusunda üç nefli 
uzunlamasına dikdörtgen bir naos 

ile iç ve dış nartekse sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Günümüze kalıntı 
olarak ulaşan mekânlar; naos, bema, 
apsis, pastoforium3 odaları, iç ve dış 
narteks, pareklesyon4 ve sarnıçlar-
dır (Şekil 4). Kalıntılar; planlama, 
mimari elemanlar, yapım teknikleri 
ve malzeme açısından incelenmiş ve 

3 Pastoforium: Apsisin kuzey ve güneyindeki kapalı mekânlara denir. Bu odalar kiliselerde yapılacak dini 
törene hazırlık yeri, aynı zamanda da din görevlilerinin eşyalarını koydukları bölümlerdir. Prothesis: 
Kuzeydeki oda, Diokonikon: Güneydeki oda. Bkz. Alexander Kazdhan (yay. haz.), 1991, The Oxford Dictionary 
of Byzantium, New York, Oxford University Press. 
4 Bizans mimarisinde bir kiliseye bitişik veya ayrık olarak inşa edilmiş, kilise ile ilişkili şapel.

Şekil 3. 
Kadıkalesi 
içindeki 
Anaia Kilisesi 
ve diğer 
kalıntılar.

Şekil 4. 
Anaia Kilisesi 
planı ve 
mekânlar.
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yapıda üç inşa dönemi belirlenmiştir. 
Kilisenin ilk olarak Erken Bizans 
döneminde inşa edildiği anlaşılmak-
tadır (Mercangöz, 2013). İkinci ve 
üçüncü inşa dönemi ise, muhtemelen 
11. yüzyıl ila 13. yüzyıl arasındadır 
(Şekil 5). Yapının deprem etkisiyle 
yıkılan kısımlarının yeniden inşa 
edilerek onarıldığı (Mercangöz ve 
Tok, 2012) ve depreme karşı güçlen-
dirilerek kullanıldığı ileri sürülebilir.

4.1. Birinci İnşa Dönemi
Kilisenin, ilk inşa döneminde üç 
nefli, uzunlamasına dikdörtgen planlı 
bir naos, narteks ve atrium mekânla-
rından oluştuğu ve ahşap asma çatılı 
olduğu düşünülmektedir (Şekil 6, 7). 
Daha geniş olan orta nef; yan nefler-
den bir sütun bir ayak dizisinde, beş 
çift sütun dört çift ayakla ayrılmıştır. 
Bu ayak ve sütunların kemerlerle 
birbirine bağlandığı, kazı sırasında 

ortaya çıkan kemer kalıntılarından 
anlaşılmaktadır. İlk inşa döneminden 
günümüze ulaştığı düşünülen bölüm-
ler, apsis ve naosun batı duvarıdır. 
Apsis bölümünde iki-beş sıra kesme 
ya da kaba yonu taş, üç-dört sıra 
tuğla, bir sıra kesme ya da kaba yonu 
taş ile dört sıra tuğla örgü; naos batı 
duvarında ise bir-iki sıra kaba yonu 
ya da moloz taş, bir-iki sıra kaba 
yonu ince taş ya da tuğla örgü gözlen-
mektedir. 

Yapılan karşılaştırmalı araştırma-
ya göre, Anaia Kilisesi’nin ilk dönemi 
planlama özellikleri açısından 5-6. 
yüzyıllar Bizans dönemi özelliklerini 
yansıtır. Örneğin Bulgaristan’daki 
Pliska Büyük Bazilikası, naosun ayak 
ve sütun dizisi ile neflere ayrıldığı 
5-6. yüzyıllara tarihlenen bir örnektir 
(Krautheimer, 1965 / 1985). Planla-
ma açısından Anaia Kilisesi’ne benzer 
diğer örnekler ise; İstanbul’daki 

Şekil 5. Kilise kalıntılarında belirlenen inşa dönemleri. 
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Studios Bazilikası (İmrahor Camii) 
ve Theotokos Kilisesi’dir (Acem Ağa 
Mescidi). Ayrıca naosta merkezi ola-
rak konumlanmış ambo5 ve apsisteki 
synthronon6 erken döneme ait mimari 
elemanlardır. Bu mimari elemanlara 
sahip diğer örnekler, 5-6. yüzyıllara 
tarihlenen Priene Bizans Bazilikası, 
Amorium Aşağı Kent Kilisesi, Hie-
rapolis Aziz Philippus Kilisesi ve 
Peloponnes Akropol Bazilikası’dır.

4.2. İkinci İnşa Dönemi 
Anaia Kilisesi’nin ikinci inşa döne-
minin 11-13. yüzyıllar arası olduğu, 
farklı yapı tekniğindeki duvarlardan 
anlaşılmaktadır (Şekil 8, 9). Bu dö-
nemde, yapının olasılıkla 1039, 1040, 
1056 yıllarındaki depremlerden etki-
lendiği ve hasar gören kuzey, güney 
cephe duvarları ile narteksin kuzey, 
güney ve batı cephe duvarlarının, örgü 
tekniklerinde tespit edilen farklılıklar 
göz önüne alındığında, yeniden inşa 
edildiği düşünülmektedir (Şekil 10).

Anaia antik kenti ile ilgili her-
hangi bir deprem kaydına rastlanma-
makla birlikte, sit alanı birinci derece 

deprem bölgesinde bulunmaktadır. 
Aktif fay haritalarına göre (MTA, 
2015), alanın 3 km kuzeyinde Büyük 
Menderes sisteminin devamı olan 
Yavansu fayı bulunmaktadır (Şekil 
11). Kayıtları bulunan 1039, 1040 
ve 1056 depremlerinin (Calvi, 1941; 
Soysal vd., 1981; MTA, 2005) yapıda 
hasar oluşturduğu düşünüldüğünden, 
ikinci inşa döneminin bu tarihlere 
rastladığı ileri sürülebilir (Tablo 1).

5 Ambo: Vaazın verildiği, birkaç basamak ile çıkılan kürsü. Bkz. Age.
6 Synthronon: Kilise apsisinde yükselen sıralar halinde yer alan din görevlilerinin oturma yeri, Bkz. Age.

Şekil 6. 
Anaia Kilisesi 
planı, birinci 
inşa dönemi.

Şekil 7. Anaia Kilisesi, 
birinci inşa dönemi kesit.
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Şekil 8. 
Deprem 
hasarlarına 
yönelik olarak, 
ikinci inşa 
döneminde 
yeniden yapılan 
duvarlar, eklenen 
mekânlar ve 
onarımlar.

Şekil 9. 
Anaia Kilisesi, 
ikinci inşa 
dönemi 
uzunlamasına 
kesit 

Şekil 10. Kuzey cephede alt kısımda ilk döneme 
ait olduğu düşünülen duvar kalıntısı ve üzerinde 
muhtemelen yeniden örülmüş duvar kalıntısı. 

Şekil 11. Basitleştirilmiş Batı Anadolu 
fay haritası (E. Bozkurt, 2001; sayfa 4, 

Şekil 1’den yeniden çizilmiştir)
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On birinci-on üçüncü yüzyıllar 
arasına tarihlenen ikinci inşa döne-
minde, kuzey ve güney cephe duvar-
larında görülen gizli tuğla tekniği ve 
kademeli pilastırlar, ilk dönem duvar-
larının deprem sonucu yıkıldığını ve 
bu yüzyıllarda yeniden inşa edildiğini 
göstermektedir. Kaba yonu taş / tuğla 
almaşık örgü (kaba yonu-moloz taş 
üzeri, bir-iki sıra ince kaba yonu, 
bir sıra kaba yonu taş, üç sıra tuğla, 
bir sıra kaba yonu taş örgü, bir sıra 
tuğla örgü) olan kuzey ve güney cephe 
duvarlarının daha önceki döneme ait 
olduğu düşünülen kaba yonu / moloz 
taş örgülü duvar kalıntıları üzerin-
de bulunması, alt ve üst duvarların 
doğrultularındaki farklılıklar, apsis 
duvarı ve naosun batı duvarında görü-
len örgünün kuzey ve güney cephe 
duvarlarından ve narteksin kuzey, 
güney, batı duvarlarından farklılaş-
ması; kuzey ve güney cephe duvarları 
ile narteksin kuzey, güney ve batı du-
varlarının 11-13. yüzyıllar arasında 
yeniden inşa edildiğine işaret etmek-

tedir. Bu dönemde, ayrıca, yapının ilk 
inşa dönemine ait olduğu düşünülen 
naos ve narteksi ayıran, bir-iki sıra 
kaba yonu ya da moloz taş, bir-iki 
sıra kaba yonu ince taş ya da tuğla 
örgü duvar, narteks yönünden taş 
örgü ayaklarla desteklenmiştir. Bu 
durum; ayakların duvarla birleşim 
yerlerinden ve ayaklarda bir-üç sıra 
kaba yonu taş, iki-dört sıra tuğla, bir-
beş sıra kaba yonu ya da kesme taş, 
iki-beş sıra tuğla ve yer yer tuğla ile 
karışık kaba yonu örgü tekniğindeki 
farklılıktan anlaşılmaktadır. Günü-
müzde, naosun batı duvarını destekle-
yen bu ayaklar üzerinde, kuzey-güney 
doğrultusunda uzandığı anlaşılan 
kemer kalıntıları görülmektedir. İç 
narteks kuzey, güney ve batı duvar-
larının bu destekleme işleminden 
sonra yapıldığı; bir-üç sıra kaba yonu 
taş, iki-dört sıra tuğla, bir-beş sıra 
kaba yonu ya da kesme taş, iki-beş 
sıra tuğla ve yer yer tuğla ile karışık 
kaba yonu örgüden anlaşılmaktadır. 
Destek ayakları üzerindeki kemerle-

Tarih Şiddet Etkilenen Bölgeler Kaynak

MS 468 VIII İzmir, Aydın, Kos Calvi, 1941; Soysal vd., 1981

MS 688 IX İzmir Calvi, 1941; Ergin vd., 1967; Soysal vd., 1981

MS 1039 VIII
İzmir ve yakınındaki 
bölgeler

MTA, 2005

MS 1040 VII İzmir
Calvi, 1941; Francis, 1947; Ergin vd., 1967; 
Soysal vd., 1981

MS 1056 VIII İzmir ve geniş çevresi Calvi, 1941; Soysal vd., 1981

MS 1389 VII
İzmir, Sakız Adası, 
Foça ve İkarya Adası

Shebalin vd; 1974 in Soysal vd; 1981; 
MTA, 2005

Tablo 1. Anaia Çevresinde Yaşanmış Tarihsel Depremler

Şiddet derecesi MSK-64 ölçeğine göre gösterilmiştir. Bu ölçeğe göre: V: Oldukça kuvvetli, VI: Kuvvetli, 

VII: Çok kuvvetli, VIII: Hasar verici, IX: Yıkıcı, X: Harap edici (Soysal vd., 1981).
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rin, yapının ilk dönemine ait naos ve 
narteks arasındaki duvarı destekle-
mek amacıyla ikinci inşa döneminde 
yapıldığı düşünülebilir.

4.3. Üçüncü İnşa Dönemi 
Üçüncü inşa dönemi, 11-13. yüzyıl-
lar arasında ikinci inşa döneminden 
sonraki dönem olarak düşünülmüş-
tür. Kazı buluntularının 12-13. 
yüzyıllarda yoğunlaşması nedeniyle 
(Mercangöz, 2010; Mercangöz, 
2013), yapının son olarak 13. yüz-
yılda kullanıldığı ileri sürülebilir. 
Yapıda bu dönemde depreme karşı 
önlemlerin alındığı, dış narteksin 
ve vaftizhanenin inşa edildiği ileri 
sürülebilir. Bunların yanı sıra, parek-
lesyon ve sarnıçlar da yapıya eklenmiş 
olmalıdır. Bu bölümlerin, dış narteks 
duvarıyla birleşim yerleri incelendi-
ğinde sonradan inşa edildiği anlaşıl-
maktadır (Şekil 12).

Naosu neflere ayıran sütun ve 
ayakların arası, ayrıca sütunların 
çevreleri örülerek sütunlar duvarların 
içine alındığı ve yan nefler yönünde 

taş örgü ayaklar inşa edildiğinden, 
bu dönemde yapının güçlendirildiği 
düşünülebilir. Ayaklar ve sütun-
lar arasındaki kaba yonu taş örgü, 
ayakların kaba yonu / tuğla almaşık 
örgüsünden farklıdır. Özgün ayak-
larda kaba yonu taş / tuğla örgü ve 
bağlayıcı olarak kireç harcı kullanılır-
ken, sonradan örülen dolgu duvarlar-
da değişik büyüklükte kaba yonu ve 
moloz taşlarla düzensiz örgü ve zayıf 
kireç harç görülmektedir. Bu kısımlar-
daki örgü, özgün ayaklardaki örgüyle 
karşılaştırıldığında, bu ayaklardaki 
moloz taştan daha fazla moloz taş 
kullanıldığı görülür; işçilik de düşük 
niteliklidir. Yekpare mermer sütunla-
rın etrafına sonradan örülen duvarlar 
ve özgün (Alt sırada bir-üç sıra moloz 
ve / veya kaba yonu taş, altı-yedi sıra 
tuğla, bir-dört sıra kaba yonu taş 
örgü) ayakların kalıntıları günümüzde 
açıkça gözlenebilmektedir (Şekil 13).

Yapının, kazılar sonucu ortaya 
çıkarılan kalıntılarından bir deprem 
sonucu kullanılamaz hale geldiği ileri 

Şekil 12. 
Üçüncü 
inşa dönemi 
müdahaleleri.
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sürülebilir. Kazı çalışmaları sonucu 
elde edilen veriler bu görüşü destek-
ler niteliktedir. Örneğin dolgu duva-
ra hasar vererek devrilen sütunlar, 
naos zemini üzerinde ortaya çıkarıl-
mış (Şekil 14); naosu neflere ayı-
ran sütunlar ve ayaklar üzerindeki 
kemerler de sütunlarla aynı yönde, 
özgün zemin kotu üzerinde devrik 
bir şekilde bulunmuştur (Şekil 15).

5. DEĞERLENDİRME 
Anaia Kilisesi, günümüzde üst 
örtüsü tamamen yok olmuş bir ka-
lıntı durumundadır. Erken Bizans 
döneminden (5. ya da 6. yüzyıl) 
Geç Bizans dönemine (13. yüzyıl) 
kadar kullanıldığı düşünülen kilise 
kalıntılarındaki farklılaşan duvar 
örgüleri, duvarları destekleyen 
ayaklar ve yerleri; yapının onarım-
lar geçirerek kullanılmaya devam 
ettiğini göstermektedir. 

Anaia Kilisesi’nin ilk inşa tari-
hinin Erken Bizans dönemi olduğu, 
yapının birinci dönem planlama 
özellikleri  ve ambo ve synthronon 
elemanlarının varlığına dayanılarak 
öne sürülmektedir. Yapının olasılık-
la bir deprem sonucu hasar görmesi 
üzerine, 11-13. yüzyıllarda kuzey 
ve güney cephe duvarları ile batı 
narteks duvarının tekrar inşa edil-
diği düşünülmektedir. Bu onarım-
dan sonra yapıda tekrar strüktürel 
hasarların oluştuğu ya da oluşabile-
ceği kısımlara güçlendirme yapılmış 
olmalıdır. Yapıda deprem sonrası 
yapıldığı düşünülen müdahaleler; 

 Yeniden inşa edilen duvarlar 
(Kuzey ve güney cephe duvarları ile 
kuzey, güney ve batı narteks duvar-
ları: 11-13. yüzyıllar)

Şekil 13. Dolgu duvar içindeki sütun kalıntısı. 

Şekil 14. Naosta devrik durumda ortaya 
çıkarılan sütun. 

Şekil 15. Naosta ortaya çıkarılan ayak ve 
sütunların üzerindeki kemer kalıntısı.
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 Ayaklarla desteklenen duvarlar 
(Narteks yönünden desteklenen naosun 
batı duvarı: 11-13. yüzyıllar)

 Güçlendirmeler (Naosta sütun ve 
ayakların arasının örülmesi ve nefler 
yönünden ayaklarla desteklenmesi) 
olarak sıralanabilir (Şekil 16).

Yüzeyleri; kaba yonu taş / tuğla 
almaşık örgü, kaba yonu ve moloz taş 
örgü olan duvarlar, düşeyde üç tabakalı 
bir yapı göstermektedir: İki dış yüzey; 
kaba yonu taş / tuğla almaşık örgü, 
kaba yonu ya da moloz taş örgü, arası 
irili ufaklı moloz taş ya da kırık küçük 
taşlar ve harç dolgu olarak inşa edil-
miştir. Yapının ilk inşa dönemine ait 
naos batı duvarı ile apsis duvarlarında-
ki kaba yonu taş / tuğla almaşık örgü, 
deprem sonrası 11-13. yüzyıllarda inşa 
edildiği düşünülen duvarlardaki taş / 
tuğla almaşık örgüden farklılaşmakta-
dır. Ayrıca bu dönemin duvarlarında 
görülen gizli tuğla tekniği ve kademeli 

pilastırlar da, ilk dönem duvarlarından 
ayrılan tekniklerdir. 

İncelemeler sonucunda, Anaia Kili-
sesi’nin 5-6. yüzyıllar olarak düşünü-
len ilk inşa dönemine ait, nefler arası 
sütun ve ayaklı olan ahşap çatılı yapı 
strüktürünün olasılıkla 11. yüzyılda 
meydana gelen bir deprem sonucu 
hasar gördüğü ileri sürülebilir. Deprem 
sonrasında, 11-13. yüzyıllarda kuzey 
ve güney cepheler ile batı narteks du-
varlarının, dönem özelliklerini yansı-
tan kademeli pilastırlarla gizli tuğla 
tekniği kullanılarak tekrar inşa edildiği 
düşünülmektedir.

Bu dönemde naos ve narteksi 
ayıran duvarın da narteks yönünden 
ayaklarla desteklendiği ve ayaklar 
arasına kuzey-güney yönünde kemerler 
inşa edilerek bu duvarın güçlendiril-
diği anlaşılmaktadır. Bu onarımdan 
sonra kilisede güçlendirmeler yapılmış 
olduğu ileri sürülebilir. Bunlar, naosu 

Şekil 16. Anaia Kilisesi’nde yeniden inşa edilen duvarlar, desteklenen duvarlar, devrik 
sütunlar ve destek ayakları.
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neflere ayıran sütun ve ayakların ara-
sının moloz taş örgü ile duvar haline 
dönüştürülmesi ve yan nefler yönünden 
moloz taş örgü ayaklarla desteklenme-
sidir. Güçlendirme olduğu düşünülen 
bu müdahalelerde, önceki dönemlerin 
daha nitelikli kaba yonu taş / tuğla 
almaşık örgü işçiliği incelendiğinde 
niteliksiz bir işçilik görülmektedir. 

6. SONUÇ
Anaia Kilisesi, 5. ya da 6. yüzyıllar-
dan 13. yüzyıla kadar kullanıldığı 
düşünülen, bu süre içinde değişik 
planlama ve yapım tekniklerinin gö-
rülebildiği, bir kale içinde konumlan-
mış, ender bir arkeolojik kalıntıdır. 
Anaia Kilisesi’nde görülen yapısal de-
ğişiklikler, bir yandan oluşan deprem-
ler sonucu yeniden yapım ve depreme 

karşı güçlendirme, diğer yandan da 
yapıldıkları dönemin planlama anla-
yışını yansıtan onarım müdahaleleri 
olarak değerlendirilebilir. Anaia Kili-
sesi, antik dönem deprem hasarlarının 
onarımına yönelik bilgileri içeren 
mimari ve tarihi değerler taşıması açı-
sından ayrıcalıklı bir Bizans dönemi 
yapısıdır. Farklı duvar örgüleri ve yer-
leri, deprem sonrası uygulamaları ve 
müdahale aşamalarını tanımlamakta, 
inşa edildiği dönemin yapım tekniğine 
dair özellikler ve işçilik kalitesi hak-
kında bilgi vermektedir. Kalıntılarda 
belirlenen farklı duvar örgü teknikleri 
ve yerleri, yapının, depremler sonucu 
gördüğü müdahaleler ve aynı zamanda 
ayakta olduğu dönemlerin göstergeleri 
olarak dikkatle korunmalı ve sergilen-
melidir.
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TARİHİ KÂRGİR YAPILARDA FLAT-JACK DENEYİ 
İLE MALZEMELERİN MÜHENDİSLİK (MEKANİK) 
ÖZELLİKLERİNİN YERİNDE BELİRLENMESİ

Tarihi kârgir yapılarda onarım, sağlamlaştırma ve güçlendirme 
müdahalelerinin kapsamını ve sınırlarını belirleyen en önemli hususlardan 
biri, taşıyıcı sistem elemanlarının mukavemeti olup taşıyıcı kârgir 
elemanların dayanımının makul bir yaklaşımla belirlenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tarihi yapılarda, yapıyı göz ardı ederek bir takım kabuller 
ve teorik yaklaşımlarla hareket etmek yerine, kârgir taşıyıcıları oluşturan 
malzemenin basınç dayanımı, kayma dayanımı, elastisite modülü gibi mekanik 
parametreleri deneylerle belirlenmelidir. Gerekli deneyler yapılmadan, 
kabullerle hareket edildiğinde, yapılacak müdahalenin gerçekten lüzumlu 
bir müdahale olup olmadığı tam olarak bilinememektedir. Söz konusu 
belirsizlik de, ya aşırı ya da gereğinden az müdahale yapılabileceği anlamına 
gelebilmektedir. Bu çalışmada, tarihi kârgir (yığma) yapıların basınç dayanımı, 
elastisite modülü ve Poisson oranı gibi mekanik parametrelerin belirlenmesi 
amacıyla, yapı üzerinde gerçekleştirilen hafif tahribatlı flat-jack deneyinin 
uygulama esasları ve ülkemizde bir tarihi yapıda gerçekleştirilen deneyin 
sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. 

IN-SITU DETECTION OF MECHANICAL PROPERTIES OF 
MATERIALS ON HISTORICAL MASONRY STRUCTURES:
TRANSFORMER BUILDING IN DERINCE HARBOUR

Endurance of structure elements is one of the most important matters 
for defining scope and limits of the repair, consolidation and strengthening works 
on historical masonry structures. In this case, a reasonable work for definition 
of endurance of load-bearing masonry elements is needed. As historical buildings 
already exist, the mechanic values such as compressive strength, sliding strength, 
modulus of elasticity for the materials composing the load-bearing masonry 
elements must be determined with experiments, instead of assumptions and 
theorical approaches which ignore the building itself. Without experimenting, it 
is not possible to know if the intervention is really necessary and this uncertainity 
may cause excessive or insufficient intervention for the buildings. In this paper, 
information about codes of practice of the minor destructive Flat Jack test which 
is done for defining the mechanic values such as compressive strength, modulus 
of elasticity and Poisson’s ratio for historical masonry buildings and results of an 
experiment on a historical building in Turkey.

Anahtar Sözcükler: Tarihi kârgir yapılar, Flat-jack deneyi, Hafif tahribatlı deney.
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   1. GİRİŞ
Doğal taş ve tuğla gibi geleneksel 
kârgir yapı malzemeleri homojen bir 
dokuda değildir, yanı sıra bu mal-
zemelerin yapıda kârgir örgü içinde 
bağlayıcı harçla kompozit bir bileşim 
meydana getirmesi, mekanik özellikle-
rinin belirlenmesini güçleştirmektedir 
(Kuran ve Dabanlı, 2016). Örneğin, 
bu yapılar için akla gelen ilk yön-
tem olan kârgir bir duvardan alınan 
karottaki doğal taş, tuğla ve harç 
içeren örnek, kompozit durumdaki 
kârgir malzemeyi çoğunlukla yeteri 
kadar temsil edecek nitelikte değildir. 
Dahası, kârgir örgülerde yatay derz sı-
raları şeklinde mevcut olan yönlenme 
dikkate alındığında, yatay doğrultuda 
alınan karotların düşey doğrultuda 
deneye tabi tutulması, malzemenin 
mevcut durumda maruz kalmadığı bir 
yükün deneyde uygulandığı anlamına 
gelmektedir. Özellikle harçla karışık 
şekilde alınan karot örnekleri, içinde-
ki malzemelerin konum ve oranlarına 
bağlı olarak düşey doğrultudaki tek 
eksenli basınç deneylerinde çok farklı 
sonuçlar verdiğinden, bunlar istatistik 
ve mühendislik açısından işe yarar bir 
değer oluşturmamaktadır. Tarihi ya-
pıya zarar vermemek için çoğu zaman 
laboratuvar deneyleri için standartlar-
da öngörülen sayı ve boyutlarda örnek 
alımı yapılamamaktadır. Bütün bu 
hususlara malzemenin alımı, taşın-
ması, deney hazırlıkları sırasındaki 
örsenleme ve cihazların kullanımı 
sırasındaki kullanıcı hataları vd. ekle-
nirse, yapılacak deneysel çalışmaların 
mühendislik ve istatistik açısından 
güvenilirliği daha da tartışmalı hale 
gelmektedir. 

Kârgir malzemenin mekanik 
özellikleri için yapılacak laboratuvar 
deneylerindeki söz konusu karmaşık 
durum, yapıdan örnek alınmadan, ta-
mamen hasarsız veya tamir edilebilir 
hafif hasarla yerinde yapılan deney-
lerin önemini iyice artırmaktadır. 
Bu anlamda ihtiyaç duyulan bilgiler 
farklı tekniklerle elde edilebilmek-
tedir. Bu teknikler arasında, tarihi 
yapılarda etkin bir biçimde kullanılan 
hafif hasarlı bir teknik olan flat-jack 
deneyi sayılabilir. Flat-jack deneyi 
ile tarihi kârgir yapıların kompozit 
malzeme özelliklerini yerinde, örnek 
almadan, kolayca tamir edilebilir ha-
fif bir hasarla ve güvenilir bir biçimde 
belirlemek mümkündür.

2. FLAT-JACK DENEYİ

2.1. Deney Yöntemi
Deney, çeşitli boyutlarda dikdörtgen 
veya yarı dairesel plakalarla gerçek-
leştirilebilmektedir. Duvarlardaki 
test yarıkları daire kesim yapabilen 
testerelerle oluşturulmaktadır. Deney 
sırasında gerekli basınç, bir hidrolik 
devre ile flat-jacklere bağlı bir pompa 
vasıtasıyla uygulanmaktadır. Basınç 
ölçümleri, ölçekli ve direkt olarak 
pompanın manometresine bağlı bir 
elektriksel basınç transdüseri vasıta-
sıyla bir veri kaydedicide toplanmakta 
ve buradan sayısal olarak bilgisayar 
ortamına aktarılabilmektedir. De-
formasyon ölçümleri ise, yine veri 
alım ünitesine bağlı, şekil değiştirme 
ölçen, düşey ve yatay olarak konum-
landırılmış transdüserler vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir (Şekil 1). Bu 
sayede flat-jack tekniğiyle yerinde (in 
situ) gerçekleştirilen tek eksenli ba-
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sınç deneyiyle kârgir yapı malzemesi 
ve elemanlarının mekanik büyüklük-
leri olan “Elastisite modülü”, “Basınç 
mukavemeti” ve “Poisson oranı”, 
deney sırasında kaydedilen basınç ve 
şekil değiştirme verilerinden faydala-
nılarak belirlenebilmektedir.  

2.2 Uygulama aşamaları
a. Birbirlerine paralel ve yaklaşık 

40 cm uzaklıkta iki yarık oluşturul-
muştur.

b. Düşeyde, üç çift çelik pim düşey 
deformasyon ölçerlerin monte edil-
mesini sağlamak için; yatayda ise, bir 
çift çelik pim yatay deformasyonları 
ölçmek üzere duvara sabitlenmiştir.

c. Daha sonra duvarda açılan iki 
yarığa yerleştirilen flat-jack vasıta-
sıyla kârgir yapıya tek eksenli basınç 
yüklenmiş ve iki yarık arasına yer-
leştirilmiş transdüserler aracılığıyla 
düşey ve yatayda görülen eksensel 
şekil değiştirmeler eş zamanlı olarak 
kaydedilmiştir. 

d. Deney, kârgir yapı biriminin 
basınç mukavemetine eriştiğinde veya 
flat-jack emniyet gerilmesi sınırı olan 
50 bar basınç değerine ulaştığında 
durdurulmuştur. 

e. Kaydedilmiş değerler ile yapıya 

ait gerilme-şekil değiştirme eğrileri 
elde edilmiş, yapının mekanik özellik-
leri belirlenmiştir. 

f. Kârgir yapıda basınç gerilmesi 
hesabı  

r için aşağıdaki eşitlik kulla-
nılmaktadır. 

 
r = Km(p).Ka.p

 Km (p): Yapıya flat-jack tarafından 
uygulanan basınç ile pompanın uygu-
ladığı basınç arasındaki korelasyonu 
ifade eden fonksiyondur.

Ka: Duvarda açılan yatay yarık 
boyutu ve flat-jack arasındaki boyut 
farkını hesaba katan yarık sabitidir, 
kesim alanıyla flat-jack alanı arasın-
daki orana eşittir.

p: Pompaya konumlandırılmış 
basınç transdüseri tarafından ölçülen, 
uygulanmış basınçtır.

3. DERİNCE LİMANI    
TRAFO BİNASI

3.1. Tarihçe ve Mimari
Kocaeli İli, Derince İlçesi, Deniz Ma-
hallesi’ndeki Derince Limanı sahası 
içinde, 95 Ada, 9 Parselde bulunan 
trafo binası, inşa edildiği tarihten gü-
nümüze fazla değişikliğe uğramadan 
gelmiştir (Şekil 2). Günümüzde hala 
trafo olarak kullanılan bina, özgün 

Flat-jack

Düşey Ölçüm 
Noktaları

Flat-jack
Yatay Ölçüm 

Noktaları

KesitGörünüş

Şekil 1. 
Flat jack 
deney 
düzeni 
(RILEM)
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halinde dizel jeneratör içeren bir 
elektrik santralidir. Arşiv kayıtlarında 
yapının ismi “Derince Travers Fabrika-
sı Kuvve-i-Muharrike Santral Binası” 
olarak geçtiğinden, bu santralin, 
yanında bulunan travers enjeksiyon 
fabrikasına enerji sağlayan bir elekt-
rik santrali olduğu anlaşılmaktadır. 
Binanın kesin yapım tarihine ulaşıla-
mamış olmakla birlikte, travers fabri-
kasına enerji sağladığı için enjeksiyon 
tesisiyle aynı dönemde (20. yüzyıl 
başı) inşa edildiği düşünülmektedir. 

3.2. Yapım Tekniği ve Malzeme
Dikdörtgen bir plan şemasına sahip 
olan yapı, yaklaşık 12,5 m x18 m öl-
çülerinde bir alana oturmaktadır (Şekil 
3, 4, 5). Yapının duvarları sarımsı 
renkte harman tuğlasından yapılmış 
ve bağlayıcı olarak çimentolu bir örgü 
harcı kullanılmıştır. Taşıyıcı duvar 
kalınlıkları 50 cm civarındadır. Tuğla 
duvarların iç ve dış yüzeyleri yaklaşık 
2,5-3 cm kalınlığında, sağlam yapıda 
çimentolu sıvayla kaplanmıştır. Yapı-
nın üst örtü taşıyıcıları ahşap makaslar-
dan oluşturulmuştur (Şekil 6). Ahşap 

Şekil 2. 
Yapının giriş 
cephesi 
genel 
görünüşü

Şekil 3. 
Zemin 
kat planı 
(Bozdağ 
Mimarlık)
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makasların kârgir duvarlara oturduğu 
bölümler genişletilerek duvar kesiti 
85 cm civarına çıkarılmıştır (Şekil 7). 
Yapının uzun doğrultudaki duvar-
larında üçer pencere açıklığı, kısa 
doğrultudaki duvarlarında ise sadece 
ön cephede iki adet geniş kapı boşlu-

ğu ve üst seviyede yatay bir pencere 
boşluğu bulunmaktadır. Pencere ve 
kapı açıklıkları betonarme lentolarla 
geçilmiştir. Yapının uzun doğrultu-
daki duvar yükseklikleri yaklaşık 5 
m, kısa doğrultudaki duvarlar ise en 
fazla 7,80 m yüksekliktedir.

Şekil 4. 
A-A Kesiti 
(Bozdağ 

Mimarlık)

Şekil 5. 
B-B Kesiti 
(Bozdağ 

Mimarlık)

Şekil 6. 
Binanın 
ahşap çatı 
makasları
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4. DENEYLER
Yapıda gerçekleştirilen deneyler, 360 
/ 260 / 4 mm ebadında, yarı dairesel 
yassı kriko (flat-jack) plakaları kullanı-
larak gerçekleştirilmiştir. Duvarlardaki 
yarıklar 36 cm çaplı karbür uçlu daire-
sel testere ile oluşturulmuştur. Deney 
sırasında gerekli basınç, bir hidrolik 
devre ile flat-jacklere bağlı bir hidro-
lik pompa vasıtasıyla uygulanmıştır. 
Basınç ölçümleri 100 bar ölçekli, di-
rekt olarak pompanın manometresine 
bağlı bir elektriksel basınç transdüseri 
vasıtasıyla veri toplayıcıda kayıt altına 
alınmış, buradan bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Deformasyon ölçümleri 
ise, yine veri alım ünitesine bağlı, üçü 
düşey biri de yatay olarak konumlandı-
rılmış toplam dört adet yer değiştirme 
ölçen transdüser vasıtasıyla gerçekleş-
tirilmiştir (Dabanlı vd, 2015). De-
neylerde ASTM C1197-14a standardı 
uygulanmıştır. 

4.1. Deney Noktaları
Deney noktaları, yapıda farklı duvar 
özellikleri ve malzemeyi karakterize 
edecek şekilde, yapıdaki imkânlar 
da dikkate alınarak belirlenmiş ve 
söz konusu noktalarda flat-jack 
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deney 
konumları aşağıda her bir nokta için 
ayrı ayrı belirtilmiş, ayrıca verilen 
plan üzerinde gösterilmiştir. Yapıda 
ikisi uzun doğrultudaki, biri de kısa 
doğrultudaki duvarda olmak üzere 
üç noktada deney yapılmıştır (Şekil 
8). Birinci nokta, giriş (güney) cep-
hesinde (Şekil 9) kapıların arasında 
kalan duvarın dış yüzeyinde; ikin-
ci nokta, yapı iç mekânında, batı 
duvarında girişe yakın olan taşıyıcı 
ayağın yanında seçilmiştir (Şekil 
10). Üçüncü nokta ise yapının doğu 
duvarının dış yüzeyinde, giriş cephe-
sine yakın bir bölgededir (Şekil 11).

Şekil 7. Ahşap 
makasların 
oturduğu 
bölümde 
genişletilen 
duvar kesitleri
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Şekil 8. 
Trafo 
binasındaki 
deney 
noktaları 

Şekil 9. 
1 no.lu 
deney 
noktasını 
ve yakından 
görünüşü

Şekil 10. 
2 no.lu 
deney 
noktasının 
genel ve 
detay 
konumu 
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4.2. Deney Sonuçları
Yapıda gerçekleştirilen deneyler 
sonucunda, gerilme-şekil değiştirme 
grafikleri hazırlanmış ve bu gra-
fiklerden faydalanılarak elastisite 
modülü değerleri belirlenmiştir. 
Deney noktalarında gerçekleştirilen 
üçer çevrimin her birinin elastisite 
modülü değerleri hesaplanmıştır. 

4.2.1. 1 no.lu deney sonuçları
Yapıda gerçekleştirilen 1 no.lu deneye 
ait yükleme çevrimlerinin gerilme-şe-
kil değiştirme ilişkisi aşağıdaki grafik-
lerde gösterilmiştir (Şekil 12, 13, 14). 
Bu sonuçlara göre, 1 no.lu duvarın 

ortalama elastisite modülü E1=8964 
MPa, Poisson oranı 0.30 (1-1.5 MPa 
aralığında) olarak tespit edilmiştir.

Şekil 11. 3 no.lu deney noktasının genel ve detay konumu 

Şekil 12. Deney no. 1, Çevrim: 01, Gerilme-
şekil değiştirme grafiği 

Şekil 13. Deney no. 1, Çevrim: 02, Gerilme-
şekil değiştirme grafiği 

Şekil 14. Deney no.1, Çevrim: 03, 
Gerilme-şekil değiştirme grafiği 

Tarihi Kârgir Yapılarda Flat-Jack Deneyi ile Malzemelerin Mühendislik (Mekanik) Özelliklerinin Yerinde 
Belirlenmesi: Derince Limanı Trafo Binası
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deney noktasında gerçekleştirilen üçer çevrimin her birin elastisite modülü değerleri 

hesaplanmıştır. 

1. No’lu Deney Sonuçları

Yapıda gerçekleştirilen 1 No’lu deneye ait yükleme çevrimlerinin gerilme-şekil değiştirme 

ilişkisi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir (Şekil 12, Şekil 13 ve Şekil 14). Bu sonuçlara göre 

1 Nolu duvarın ortalama elastisite modülü E1=8964 MPa, poisson oranı 0.30 olarak (1-1.5 

MPa aralığında) elde edilmiştir.

Şekil 12. Deney No: 1, Çevrim: 01, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 
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Şekil 13. Deney No: 1, Çevrim: 02, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

Şekil 14. Deney No: 1, Çevrim: 03, Gerilme-Şekil Değiştirme Grafiği 

y = 8958,9x + 1,0892 
R² = 0,9748 
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Trafo Binası_Deney No_1_Çevrim_02 

y = 8957,4x + 1,013 
R² = 0,991 
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Şekil 13. Deney No: 1, Çevrim: 02, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

Şekil 14. Deney No: 1, Çevrim: 03, Gerilme-Şekil Değiştirme Grafiği 

y = 8958,9x + 1,0892 
R² = 0,9748 
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Şekil 16. Deney no.2, Çevrim: 02, 
Gerilme-şekil değiştirme grafiği 

Şekil 18. Deney no.3, Çevrim: 01, 
Gerilme-şekil değiştirme grafiği

Şekil 15. Deney no.2, Çevrim: 01, 
Gerilme-şekil değiştirme grafiği 

Şekil 17. Deney no.2, Çevrim: 03, 
Gerilme-şekil değiştirme grafiği 

Tarihi Kârgir Yapılarda Flat-Jack Deneyi ile Malzemelerin Mühendislik (Mekanik) Özelliklerinin Yerinde 
Belirlenmesi: Derince Limanı Trafo Binası
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Şekil 16. Deney No: 2, Çevrim: 02, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

Şekil 17. Deney No: 2, Çevrim: 03, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

y = 5870,4x - 0,2337 
R² = 0,9948 
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y = 5754,8x - 0,2236 
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3. No’lu Deney Sonuçları

Yapıda gerçekleştirilen 3 No’lu deneye ait yükleme çevrimlerinin gerilme-şekil değiştirme 

ilişkisi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir (Şekil 18, Şekil 19 ve Şekil 20). Bu sonuçlara göre 

3 No’lu duvarın ortalama elastisite modülü E3=6020 MPa olarak tespit edilmiştir. Bu noktada 

poisson oranı 0.30 olarak (1-1.5 MPa aralığında) hesaplanmıştır.

Şekil 18. Deney No: 3, Çevrim: 01, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

y = 5839x - 0,0211 
R² = 0,9921 
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Tarihi Kârgir Yapılarda Flat-Jack Deneyi ile Malzemelerin Mühendislik (Mekanik) Özelliklerinin Yerinde 
Belirlenmesi: Derince Limanı Trafo Binası
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Şekil 16. Deney No: 2, Çevrim: 02, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

Şekil 17. Deney No: 2, Çevrim: 03, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

y = 5870,4x - 0,2337 
R² = 0,9948 
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Trafo Binası_Deney No_2_Çevrim_02 

y = 5754,8x - 0,2236 
R² = 0,9959 
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Tarihi Kârgir Yapılarda Flat-Jack Deneyi ile Malzemelerin Mühendislik (Mekanik) Özelliklerinin Yerinde 
Belirlenmesi: Derince Limanı Trafo Binası
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2. No’lu Deney Sonuçları

Yapıda seçilen 2 No’lu noktada yapılan deneylere ait yükleme çevrimlerinin gerilme-şekil

değiştirme ilişkisi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir (Şekil 15, Şekil 16 ve Şekil 17). Bu 

sonuçlara göre 2 No’lu duvarın ortalama elastisite modülü E2=5481 MPa olarak tespit 

edilmiştir. Bu noktada poisson oranı 0.30 olarak (1-1.5 MPa aralığında) hesaplanmıştır.

Şekil 15. Deney No: 2, Çevrim: 01, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

y = 4819x + 0,2178 
R² = 0,9832 
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4.2.2. 2 no.lu deney sonuçları
Yapıda seçilen 2 no.lu noktada yapı-
lan deneylere ait yükleme çevrimleri-
nin gerilme-şekil değiştirme ilişkisi 
aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir 
(Şekil 15, 16, 17). Bu sonuçlara 
göre, 2 no.lu duvarın ortalama elas-
tisite modülü E2=5481 MPa olarak 
tespit edilmiştir. Bu noktada Pois-
son oranı 0.30 olarak (1-1.5 MPa 
aralığında) hesaplanmıştır.

4.2.3. 3 no.lu deney sonuçları
Yapıda gerçekleştirilen 3 no.lu deneye 
ait yükleme çevrimlerinin geril-
me-şekil değiştirme ilişkisi aşağıdaki 

grafiklerde gösterilmiştir (Şekil 18, 
19, 20). Bu sonuçlara göre, 3 no.lu 
duvarın ortalama elastisite modülü 
E3=6020 MPa olarak tespit edilmiş-
tir. Bu noktada Poisson oranı 0.30 
olarak (1-1.5 MPa aralığında) hesap-
lanmıştır.

5. SONUÇLAR
Bu çalışma kapsamında; Derince 
Limanı’ndaki Trafo Binası’nda üç 
ayrı noktada gerçekleştirilen flat-ja-
ck deneylerinden elde edilen kârgir 
malzemeye ait mekanik özellikler, 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tab-
lo 1). Farklı noktalarda değişkenlik 
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Şekil 20. Deney no.3, Çevrim: 03, 
Gerilme-şekil değiştirme grafiği

Şekil 19. Deney no.3, Çevrim: 02, 
Gerilme-şekil değiştirme grafiği 

Tablo 1. Flat – jack deneyi sonuçları 

Tarihi Kârgir Yapılarda Flat-Jack Deneyi ile Malzemelerin Mühendislik (Mekanik) Özelliklerinin Yerinde 
Belirlenmesi: Derince Limanı Trafo Binası
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Şekil 19. Deney No: 3, Çevrim: 02, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

Şekil 20. Deney No: 3, Çevrim: 03, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

y = 6241x - 0,2209 
R² = 0,9962 
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y = 5980,5x + 0,1128 
R² = 0,9899 
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Tarihi Kârgir Yapılarda Flat-Jack Deneyi ile Malzemelerin Mühendislik (Mekanik) Özelliklerinin Yerinde 
Belirlenmesi: Derince Limanı Trafo Binası
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Şekil 19. Deney No: 3, Çevrim: 02, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

Şekil 20. Deney No: 3, Çevrim: 03, Gerilme-Şekil değiştirme Grafiği 

y = 6241x - 0,2209 
R² = 0,9962 
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Trafo Binası_Deney No_3_Çevrim_02 

y = 5980,5x + 0,1128 
R² = 0,9899 
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Trafo Binası_Deney No_3_Çevrim_03 

gösteren değerler elde edilmiş olmakla 
birlikte, kısa doğrultudaki duvarın 
elastisite modülü E1=8960 MPa 
civarında, 2 ve 3 numaralı deneylerin 
yapıldığı uzun doğrultudaki duvarla-
rın elastisite modülleri ise E2=5480 
MPa ve E3=6020 MPa civarında 
tespit edilmiştir. 

Deney sonuçlarına göre yapının 
taşıyıcı duvarlarına ait ortalama elas-
tisite modülünün Eort=6822 MPa 
değerinde olduğu hesaplanmıştır. 
Uygulanan basınç gerilmeleri altında, 
duvarlarda elastik sınırlar aşılmamış-
tır. Bu durumda, basınç mukavemeti 
değerine ulaşılamamıştır, ancak söz 
konusu basınç mukavemetinin 2.5 

MPa’dan büyük olduğu belirlenmiştir. 
Her üç noktada hesaplanan Poisson 
oranları (1-2 MPa gerilme aralığında) 
0.30 düzeyindedir.

Ülkemizdeki tarihi yapı onarım-
larında, proje ve uygulama sürecinde 
yerinde yapılabilecek deneylerin 
genellikle ihmal edildiği söylenebilir. 
Hâlbuki yapılar mevcut iken, yapıyı 
yerinde incelemek yerine teorik ka-
bul ve yaklaşımlara başvurmak kabul 
edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu 
konudaki araştırmaların teşvik edil-
mesi ve restorasyon uygulamalarının 
kalitesinin artırılması için şartname-
lerde düzenlemeler yapılması yararlı 
olacaktır.

Trafo Binası

Deney/Duvar No

Elastisite Modülü 

(MPa)

Poisson 

Oranı
Kârgir Duvar Tipi

1 8964 0,30

Çimento bağlayıcılı harç ve 

dolu tuğla ile örülmüş kârgir duvar

2 5481 0,30

3 6020 0,30

Bina Ortalaması 6822 0,30
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BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ 
RESTORASYON PROJESİ UYGULAMALARI
Melkan Gürsel*

* Y. Mimar Melkan Gürsel, Tabanlıoğlu Mimarlık, e-posta: info@tabanlioglu.com
Bu yazı, Y. Mimar Melkan Gürsel’in 06-07 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen İBB KUDEB VIII. 
Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri”nde yaptığı konuşmanın metin olarak düzenlenmiş halidir.

BEYAZIT STATE LIBRARY RESTORATION PROJECT AND 
IMPLEMENTATIONS

Beyazıt State Library is one of the oldest state libraries in Istanbul, founded 
in 1884 as the “Kütüphane-i Umûmî-i Osmanî”. The Library can be found in 
Beyazıt Square adjacent to Beyazıt Mosque built by Sultan Beyazıt II and completed 
in 1506. Beyazıt Square is today the one of the most vibrant space in the old part of 
the city. The restoration of the State Library has involved the sensitive reorganization 
of the interior and careful restoration of the building fabric with its prominent multi-
domed roof. A modest extension, respectful of the scale of the existing building 
has been added to the northeast façade of the existing Library. The area around the 
State Library is infused with historical connections of a literary nature. The old book 
bazaar (Sahaflar Çarşısı), a courtyard on the ancient site of the Byzantine book and 
paper bazaar, can be found to the south east of the Mosque and can be entered either 
from Beyazıt Square or from the Grand Bazaar via the Beyazıt Gate. The restoration 
of the Beyazıt State Library is exemplary. The ‘minimal intervention’ approach 
ensures the spirit of the place survives while modern facilities are grafted onto the 
historic fabric.

Keywords: Beyazıt State Library, Renovation, Contemporary Additions to Historic 
Buildings.

Merhaba. Bu seminerde Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi’nin restorasyon 
sürecini anlatmak istiyorum. Türki-
ye, mimari zenginlikleri ve kültürel 
yapıları yönünden çok değerli bir ülke 
ve bu tarihi eserlerin iyi değerlendiril-
mesi, doğru bir şekilde restore edilme-
si, uluslararası arenada kabul görmesi 
ve sahip oldukları veya yeni eklenen 
fonksiyonlarla, işleyen mekânlar 
olması çok önemli bir konudur. Bu 
bağlamda, Beyazıt Kütüphanesi’nin 

restorasyon projesi bizim açımızdan 
gerçekten iyi deneyim oldu. Uygula-
ma sonrası bu tarihi yapıyı ziyaret 
ettiğimde, bazı bölümleri açılmıştı 
ve kitap okuyan, araştırmalar yapan, 
çalışan genç insanlar vardı. Bu da 
bir mimar olarak çok sevindirici bir 
durum, çünkü binalar insanlar içindir 
ve onların bu mekânların içinde 
mutlu olduğunu, onlarla bütünleş-
tiğini görmek de çok keyif verici bir 
deneyimdir. Yapının bazı bölümleri 

      ABSTRACT 
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kapalıydı, onların da en kısa zamanda 
açılacağını umut ediyorum, zira bu 
bütün bir proje; bu projenin bir kısmı 
kullanılmaya başlandığında bazı fonk-
siyonlarını yerine getirmektedir, ama 
yapıyı bütün olarak hissetmek maale-
sef pek mümkün değildir. Kütüphane-
nin yakında tekrardan kentin kültürel 
ve entelektüel hayatına gireceğini 
düşünüyorum ve umut ediyorum. 
Yapının yer aldığı Beyazıt semtinin ve 
Beyazıt Meydanı’nın kent içinde çok 
önemli bir yeri vardır. Bu meydan, 
Tarihi Yarımada içerisinde her zaman 
önemli bir kamusal alan olma niteli-
ğini korumuştur. Bu kentsel mekân-
da çok eski, tarihi ve mimari değere 
sahip önemli yapılar bulunmaktadır. 
Meydanın Beyazıt Camii ve İstanbul 
Üniversitesi ile en önemli yapıların-
dan olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
II. Sultan Beyazıt tarafından 16. yüz-
yılda inşa ettirilen, yapımı 1506’da 
tamamlanan, kentin en eski emperyal 
camilerden olan Beyazıt Camii ve 
Külliyesi’nin bir bölümünün 1884 
yılında dönüşümü ile kazanılmış olan 
mekânda, “Kütüphane-i Umumi-i Os-
mani” adıyla ve devlet eliyle kurulan 
ilk kütüphanedir. Kütüphane yapı-
sı, aslında mekânsal olarak Beyazıt 
Meydanı’nı çevreleyen ve tanımlayan, 
mutfak, ilkokul, hastane, medrese ve 
hamam gibi birimlerden oluşan külli-
yenin çorba mutfağı ve kervansarayı; 
yani “imaret” bölümüdür.

Kütüphanenin konumlandığı Be-
yazıt Meydanı, aynı zamanda Divan 
Yolu’nun da önemli bir parçasıdır; 
Divan Yolu, İstanbul’un hem siyasi 
ve kültürel yaşamında çok önemli 
yeri olan tarihi bir ana akstır (Bizans 

döneminde Mese) hem de Babıâli’yi 
de kapsayan entelektüel merkezin 
bir parçasıdır (Şekil 1, 2, 3). Beyazıt 
Camii’nin haricinde, onu çevreleyen 
külliye yapıları, Kapalıçarşı, Kütüpha-
ne, İstanbul Üniversitesi Ana Binası 
ve Sahaflar Çarşısı da meydana çok 
ciddi bir değer katmaktadır; bu yapı-
lar meydanla bütünleşmiştir. Tabii ki, 
Beyazıt Meydanı’nın zaman içerisin-
de birçok farklı kullanımı da olmuş, 
dönem dönem buna yönelik bir takım 
projeler de yapılmıştır. Bunların bir 
kısmı hayata geçirilmeye çalışılsa da 
meydan maalesef günümüzde şu an 
bulunduğu haldedir. Beyazıt Mey-
danı tarih boyunca birçok geleneksel 
törene de ev sahipliği yapmıştır; siyasi 
olaylar, gösteriler de cereyan etmiştir 
ama meydanın, benim için her zaman, 
aslında hepimizin aklında yer etme-
si gereken öğesi, Küllük Kahvesi’dir 
(Şekil 4). Bu yer, döneminin birçok 
entelektüel sohbetine ev sahipliği 
yapmış, pek çok önemli yazar ve dü-
şünürün geçtiği, birbirleriyle buluşup 
konuştuğu bir yerdir ve tabii ki bu 
mekânla bir bütün oluşturan Sahaf-
lar Çarşısı ile birlikte anılmalıdır. 
Görselde, Beyazıt Kütüphanesi’nin 
ilk yapıldığı dönemdeki iç mekânını, 
göstermektedir; nasıl yapıldığını, nasıl 
düşünüldüğünü anlatmaktadır (Şekil 
5). Kütüphanenin içinden de bir 
takım kesitleri görmekteyiz, örne-
ğin restorasyon çalışmaları sırasında 
fotoğrafta gördüğümüz bu eski ahşap 
dolapları bulamadık (Şekil 6). Aslın-
da Beyazıt Kütüphanesi’nin sadece 
yapı olarak mevcudiyeti sürüyordu, 
maalesef iç mekânındaki mobilya 
ve donanımlardan geriye hiçbir şey 
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kalmamıştı. Burada kütüphanenin 
zaman içinde kullanımı; bakıldığında 
hakikaten değerli kitaplar, o mekânla 
mükemmel bir şekilde bütünleşmiş 
ahşap dolaplar, okuyanlar, çalışanlar, 
hatta masaların üstünde örtüler bile 
görülmektedir (Şekil 7). Demek ki kü-
tüphane bir ev haline getirilmiş, çok 
tüketilmiş, çok kullanılmış; bu da esa-
sında mimara çok büyük bir ilham ve-
riyor. Yapının iç mekânlarının hassas 
şekilde yeniden düzenlenmesinde ana 
yaklaşımımız, binanın tarihi dokusu-
nu olduğu gibi koruyarak iyileştirmek 
ve yeni çağdaş mekânlar kazanırken, 
kütüphanenin kıymetli arşivinin de 
teknolojik imkânlarla korunmasını 
sağlamak oldu.

Kütüphanenin yan tarafına daha 

sonra Beyazıt’ta Diş Hekimliği Fakül-
tesi eklentisi yapılmış, daha sonra bu 
iki bina birlikte kullanılmaya baş-
lanmıştır. Yapı bir renovasyon geçir-
miş ve bu sonradan eklenen binayla 
birlikte kullanılmaya, hareket etmeye 
başlamıştır; burada yapının geçirdiği 
renovasyondan, yani bizim bulduğu-
muz durumundan fotoğraflar eklen-
miştir. Yapının ortasındaki avluya 
bir kolon yapılmış ve üzeri bir çatıyla 
kapatılmış durumdaydı. 

Tabanlıoğlu Mimarlık, 2005 
yılında Beyazıt Camii Külliyesi’nin bir 
parçası olan ve şu anda Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi olarak kullanılan yapı-
nın, rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
çalışmalarına ek olarak, modern bir 
kütüphane ve eski kitapların korundu-

Şekil 1 Beyazıt Meydanı vaziyet planı

Şekil 3. Beyazıt Meydanı güncel durum 

Şekil 2. Beyazıt Meydanı 1940’lı yıllar
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ğu ve sergilendiği kamusal bir mekân 
olarak yeniden işlevlendirilmesi işini 
üstlendi. Renovasyon projelerine 
başlanıldığında, bütün mekânların 
eskisine uygun olarak kullanılması 
için nasıl bir çalışma yapılabilir, bu-
günkü kullanım mantığıyla, bugünün 
ihtiyaçlarıyla nasıl planlanır, dokunul-
maması gereken eserler nasıl saklan-
malıdır, vd. ilgili olarak bir takım 
çalışmalar yapıldı. Bu eski eserlere 
ilişkin olarak hem kütüphane yöneti-
miyle hem danışmanlarla bunların ne 
şekilde korunacağı ve idame ettirilece-
ği konularında işbirliğinde bulunuldu 
ve bütün restorasyon projeleri buna 
uygun olarak oluşturuldu. Beyazıt 
Kütüphanesi, restitüsyon ve renovas-
yon projeleriyle bugünkü kullanıldığı 

şeklini aldı. Görsellerde, kütüphane-
nin renovasyondan önceki ve sonraki 
zemin kat planları ve kesitleri ile yapı-
nın son çekilen fotoğrafında, yukarıda 
sözünü ettiğim daha önceki restoras-
yonda kaldırılan havuz ve çatı örtüsü-
nün yeni düzenlemesi görülmektedir 
(Şekil 8, 9, 10, 11). Kütüphane, do-
ğaldır ki döneminin statik değerlerine 
göre inşa edilmiştir ve bunlara ekleme 
yapıldığında, o yükleri binaya taşıtma-
mak gerekir. O yüzden de bu açıklığın 
mümkün olduğunca hafif sistemlerle 
geçilmesi gerektiğini düşündük. Bir 
önceki restorasyonda iç avluya eklenen 
bu kolon ve çatı kaldırıldı ve yerine 
yine kontrollü bir atmosfer sağlamak 
ve günışığını filtrelemek üzere, avlu-
nun üstü hafif ve şeffaf bir malzeme 

Şekil 4. Küllük Kahvesi, 20. yüzyıl başı.

Şekil 6. Beyazıt kütüphanesi iç mekânı, 
ahşap dolaplar, 1940’lı yıllar

Şekil 7. Beyazıt kütüphanesi iç mekânı, 
1940’lı yıllar

Şekil 5. Beyazıt Kütüphanesi iç mekânı, 
1940’lı yıllar.
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olan ETFE (şişirilebilir membran) 
ile örtüldü. Gazla şişirilen ETFE, 
sonuçta polikarbonat bir sistem ve 
bunun arasına hava doldurulduğunda 
kendiliğinden şişmekte ve kapatılmak 

istenilen alanı en hafif şekilde ört-
mektedir. Böylece binaya yük bindi-
rilmemiş oldu; dört taraftan da çok 
zarif, incecik kolonlar inşa edilerek o 
yükün bile yapıya binmemesi sağlan-

Şekil 8. Beyazıt kütüphanesi zemin kat planı: Restorasyon öncesi ve sonrası.

Şekil 10.
Beyazıt 
kütüphanesi 
kesitler:
Restorasyon 
öncesi ve son-
rası.

Şekil 9.
Beyazıt 
kütüphanesi 
kesitler:
Restorasyon 
öncesi ve son-
rası.
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dı. Kubbeli yapıyla uyum sağlayan bu 
malzeme sayesinde, avlunun çevresi 
ile görsel ilişkiyi sürdürmesi sağlandı. 
Bu avlu örtüsünü tasarlarken şunu 
amaçladık: Beyazıt Kütüphanesi’nin 
tarihi yapısıyla yarışmamasını, sade 
bir örtü olmasını hedefledik. Mimari 
anlayış olarak, katmanların eklen-
mesini ve o katmanların da doğru 
okunmasına önem veriyoruz. Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi gibi, başka bir 
mimarın eseri olan ve zengin bir tarihi 
geçmişe sahip bir yapıya; ki Türki-
ye’nin en eski kütüphanelerinden biri, 
hatta en eski devlet kütüphanesidir, 
mimar olarak müdahale edildiğinde, 
bu müdahalenin yıllar sonra da çok iyi 
okunması, binanın ana karakteriyle 
yarışmaması ve ona dokunmaması 
gerekir. Bu anlamda oldukça hassas 
davranmaya çalıştık; avlunun üstü 
kapatıldı ve burası, hem okuma salon-
larından çıkanların buluştuğu ortak 
bir mekân hem yapının ana girişinde 
gelenleri karşılayan bir hacim hem de 
yine sohbetlerin yapıldığı, kütüpha-
nede çalışan, okuyan insanların gelip 
belki bir şeyler paylaşabilecekleri, 
konuşabilecekleri, buluşma noktası 
oluşturabilecek bir alan şeklinde tasar-
landı (Şekil 11). 

Orijinal havuz da, kaldırılan 
kolonun yerine avlunun orta kısmına 
tekrar yerleştirildi. Bu avlu çeşitli 
toplantılara ev sahipliği yapacak, ya 
da sükûnet sağlayacak bir ara mekân 
veya sergilemeler için geniş ve her 
iklim koşulunda değerlendirilebilecek 
çok işlevli bir iç-dış mekân olarak 
yapıya kazandırıldı.

Bu avludan, diğer bölgelere açılan 
okuma salonları ve değerli kitapların 

saklandığı (“saklama kutuları” diye-
lim), cam kutuların olduğu mekânlar 
oluşturuldu. Var olan binanın ölçeğine 
ve patinasına saygılı, doğal aydınlat-
ma kriterlerini optimize edecek şekil-
de, özellikle çoklu kubbeli çatısıyla 
uyumlu, mütevazı bir mimari yenile-
me ile kazanılan okuma mekânlarının 
yanı sıra, geleneksel raf sistemi yerine 
korumaya yönelik cam kutular, ori-
jinal strüktüre değmeyecek biçimde, 
müstakil birimler olarak planlandı. 

Binanın yenilenen altyapısı içeri-
sinde, yazma eserlerin ideal koşullarda 
saklanması için tasarlanan siyah, say-
dam cam küpler, özel olarak iklimlen-
dirilmiş olduklarından kitaplar için 
uzun vadeli koruma altyapısı sağlama-
nın ötesinde, özgün aydınlatmalarıyla 
da mekânın korunmasına katkıda 
bulundular, saydamlıkları sayesinde 
de bu tarihi mekânla en üst seviyede 
bütünleştiler. Mekân içinde mekân 
yaratan ve girilebilir olan bu kutuların 
içinde yer alan kitapların dışarıdan 
da görülebilmesiyle, değerli kitapların 
sadece sergilenen değil aynı zamanda 
erişilebilir eserler olmaları sağlan-
mıştır. Bu siyah cam kutular binanın 
yenilenmiş kabuğunda çevreleriyle 
kontrast teşkil etseler de, özellikle 
sağladıkları yansımalarla, bulunduk-
ları mekânı güçlendiren elemanlar 
oldular (Şekil 12, 13).

Yapının aydınlatma projesini 
Atatürk Kültür Merkezi’nin de aydın-
latmasını yapmış olan ekibin, Alman 
Studio Dinnebier firmasının, ikinci 
jenerasyonuyla birlikte gerçekleştir-
dik. Burada amaç şuydu; aydınlatma 
projesi günün ihtiyaçları doğrultusun-
da, bugünün ekonomisinin getirdiği, 
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tüketimle alakalı bir takım tasar-
rufları kapsayan fakat aynı zaman-
da yine o mekânla yarışmayacak, 
sade bir anlayışla yapıldı. Aydın-
latmada, bu yapı için tasarlanmış 
incecik avizeleri kullandık; bu 
aydınlatma elemanları da yuvar-
lak formda, aslında camilerdeki 
kandilleri biraz hatırlatıyor ama 
içine günümüz teknolojisiyle led 
sistemler entegre edilerek uygu-
landı (Şekil 14). Diğer taraftan, 
bütün havalandırma, ısıtma, so-
ğutma gibi üniteler, sisteme zarar 
vermeden duvarların diplerindeki 
özel bir kanalda çözümlendi ve 
altyapıyla ilgili tüm sistem burada 
halledildi.

Bu uygulamalar neticesinde; 
ortaya hiçbir teknolojik altyapının 
hissedilmediği, ama aynı zamanda 
bütün bunların da kurgulandığı, 
sadece okumaya yönelik mekânlar 
çıktı (Şekil 15). Yine aynı şekil-
de, tavanlardaki bütün işlemeler 
aslına uygun olarak yeniden yap-
tırıldı. Bazı kitaplara dokunmak 
mümkün değildi, o yüzden nadide 
kitaplar kutular içinde korumaya 
alındı. Bu kutuların altından özel 
olarak havalandırma sistemleri 
geçirildi ve bu kitaplara dokunula-
madığından özel ledlerle aydınla-
tılmış, özel sergileme ünitelerinde 
izlenebilmeleri sağlandı. Kütüp-
hanedeki bulunan tüm tarihi 
mobilyalar, örneğin mevcut dolap 
korundu. Artık olmayan eşyaların 
yerine ise özel kitapların zarar gör-
memeleri için; hem korunmaları, 
hem gözükmeleri hem de ulaşıla-
bilir olmaları açısından, yukarıda 

Şekil 13. Beyazıt Kütüphanesi, cam kitap 
saklama kutuları

Şekil 12. Beyazıt Kütüphanesi, cam kitap 
saklama kutuları

Şekil 11. Beyazıt Kütüphanesi, restorasyon 
sonrası avlunun görünümü
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da sözü edilen siyah, saydam cam 
kutular tasarlandı (Şekil 16).

Diğer taraftan amaçlanan da 
şuydu: Duvarlara hiç dokunma-
mak, yapının kimliğini değişti-
recek hiçbir müdahalede bulun-
mamak, cam ve transparanlığın 
getirdiği avantajla sadece ortada 
çok sade mekânlar tasarlamak. 
Aynı zamanda aydınlatma ele-
manları ve bütün teknik donanım-
larıyla içine girilebilir mekânlar 
yaratmak, ama tarihi yapıyla da 
bir şekilde ayrışmak hedeflendi. 
Yani tarihi eserin hem içinde ol-
mak hem de bir taraftan da müda-
hale edileni de “nazik” bir şekilde 
göstermek amaçlandı. Görsellerde 
mesela; arkadaki ocak gözüküyor, 
ama aynı zamanda cam bir kutu-
nun içinden baktığınız zaman hem 
duvarları hissedebiliyorsunuz hem 
kitaplara ulaşabiliyorsunuz hem 
de binaya da bir şekilde müdahale 
edilmemiş oluyor. Diğer taraftan, 
yapının arka avlusunun da doğru 
bir şekilde tekrardan kullanılma-
sını amaçladık; zira bu mekân 
da girişte üstü kapatılan avluyla 
birlikte, kütüphanedeki yaşamla 
bütünleştirilmeliydi. İyi havalar-
da kütüphaneye gelenler okumak 
için dışarı çıktıklarında ya da bir 
etkileşim içinde olduklarında, 
bu, binanın sade yapısıyla uyum 
sağlayacak bir peyzaj çalışmasıyla 
nasıl entegre edilir, nasıl tasarla-
nır diye düşündük. Renovasyon 
çalışmaları sırasında; arka avluda 
kazı çalışmaları yapılırken, yan 
tarafta İstanbul’un zengin tarihi 
geçmişinden kaynaklanan başka Şekil 16. Beyazıt Kütüphanesi, iç mekân (2016)

Şekil 15. Beyazıt Kütüphanesi, iç mekân (2016)

Şekil 14. Beyazıt Kütüphanesi, aydınlatma  
elemanları
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Şekil 17. Bizans Kilisesi kalıntısı Şekil 18. Beyazıt Kütüphanesi zemin kat “zen bahçesi”

bir katman, Bizans dönemine ait bir 
kilisenin kalıntıları ortaya çıkarıldı. 
Çözüm olarak, bu yer olduğu gibi bı-
rakıldı, üzeri cam çatı ile örtülmek su-
retiyle korunarak sergilenmeye uygun 
hale getirildi, üzerinde yürünebilir bu 
cam örtü alternatif bir avlu olarak de-
ğerlendirildi (Şekil 17). Böylece daha 
önceki yüzyıllara ait ikinci bir tarihi 
de hissedebilme şansı yaratıldı. Bu 
kentte, binanızın altından her zaman 
başka dönemlere ait kalıntılar orta-
ya çıkabiliyor; bu alan da bir şekilde 
yapıda bunların ikisinin birleştiği bir 
nokta oldu. Ayrıca, arkadaki üçgen av-
luda bir “zen bahçesi” ile bağlanan iki 
yapı içerisinde iki ayrı kurum, Yazma 
Eserler Kütüphanesi ve Beyazıt Dev-
let Kütüphanesi faaliyet göstermek-
tedir. Bu bahçe okuma ve dinlenme 
alanı olarak alternatif bir dış mekân 
şeklinde tasarlanmıştır (Şekil 18).

Çağdaş standartların sağlandığı 
kütüphaneyi, nadir kitapların saklan-
ması ve sergilenmesine olanak sağlaya-

cak bir altyapıyla düzenlemenin yanı 
sıra, yapıya çeşitli kültürel faaliyet-
lere ev sahipliği yapacak mekânların 
kazandırılmasıyla da tekrar bir kentsel 
çekim merkezi olması amaçlandı. Yanı 
sıra; kentin merkezi konumundaki 
Tarihi Yarımada’da, Divanyolu’nun 
omurgasına bağlanan bölgede yer alan 
ve günümüzde de en hareketli kentsel 
mekânlardan biri olan Beyazıt Mey-
danı’nın yeniden kent meydanı vasfını 
geri kazanması hedeflendi.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi, hem 
2016 yılında WAF (World Architecture 
Festival) Dünya Mimarlık Festivali’nin 
hem Amerikan Mimarlar Odası’nın 
(The American Institute of Architects) 
özel ödülüne hem de 2017 yılında EU 
miesaward’a (Avrupa Birliği miesaward) 
layık görüldü; beğenilen bir restoras-
yon oldu. Türkiye’nin dünyada iyi 
şekillerde adından söz ettirmesi çok 
önemli; dolayısıyla bu ödüller, resto-
rasyon ve renovasyon projesinin biz 
mimarları için hediye oldu.
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YAPIDA TAŞ

STONE IN BUILDING
Stone is one of the building materials that are used by human being 

from early ages until today for meeting the need for housing. More precisely, 
it is a rich raw material, a source, more than a simple material. Stone is a 
“unique” and unrepeatable object that takes place in the building after a process 
which depends on various factors such as the techniques used for mining it or 
the talent and the knowledge of the craftsperson who will dress it.
If there is a tendency to use stone at the beginning of the design process, the 
relation between stone and other elements of the building is studied after that 
dimensions and the type of stone are determined. This process makes that 
building unique and unrepeatable. We have to re-fictionalize this process in each 
condition that we decide to use stone on a little house in countryside or on a 
multi-storey building. Thus, we experience another process that “we do not know 
what to do, but we know how to do” which is a common property of our designs. 
Then, at the end of this, we have an original building that belongs to is location. 
In this speech, the process mentioned above is explained with B2 House, SM 
House, Bademli Olive Oil Factory as countryside buildings and Turkish Misson 
Buildings in Strasbourg. as a multi-story buildings.

Han Tümertekin*

* Y. Mimar Han Tümertekin, Mimarlar Tasarım, e-posta: mimarlar@mimarlar.com. (Bu yazı, Y. Mimar 
Han Tümertekin’in 06-07 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen, VIII. Kârgir Yapılarda Koruma ve 
Onarım Semineri”nde yaptığı konuşmanın metin olarak düzenlenmiş halidir.)

Merhaba. Yapacağım konuşma, bu 
seminerin konusuyla örtüşmüyor gibi 
görünüyor, zira bugün herhangi bir 
fiziksel koruma ve onarımdan değil, 
yeni yaptığımız binalardan söz edip 
onlarla ilgili bilgi ve görselleri payla-
şacağım. Seminerin konusuyla ilişkili 
gözükmese de, bunda bir tutarlılık 
olduğunu düşünüyorum. Benim 
mimarlık anlayışım, her meslekta-
şım gibi mimarlığın fiziksel yönüyle 
kuşkusuz ilişkili; sonunda bir yapıya 
dönüşüyor. Ancak bu, temelinde bana 
özgü davranışların yer aldığı bir an-

layış. Dolayısıyla, anlatacaklarım bu 
davranış şeklinin bir tür korunması, 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi teme-
linde ele alınabilir ki; bunun, kendi 
açımdan bir rasyonalizasyon değil, 
gerçekten samimi düşüncem olduğu-
nu söyleyebilirim. 

Yaptığım binalarda taş malzeme 
kullanıyorum. Ancak hiçbir malzeme-
nin fetişisti değilim, bir dönem 
yapıldığı üzere mutlaka çıplak beton 
ya da en gelişmiş yapı ürünlerini, 
örneğin en gelişmiş cam teknolojisini 
kullanmak gibi bir saplantım olmadı. 

Keywords: Stone, B2 House, SM House, Bademli Olive Oil Factory, Turkish 
Misson Buildings in Strasbourg / Fransa.

      ABSTRACT 



227KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

Mimari anlayışıma göre, nerede, ne 
zaman, ne gerekiyorsa onu yapmayı 
hedef edindim. Buradan yola çıkarak, 
bu seminerde söz edeceğim yapıların, 
mimari üretimlerimizin içinden bir 
seçki olduğunu belirtmeliyim. Mimar-
lık bağlamında, koruma, sürdürme ve 
geliştirmeye çalıştığım davranış ise, 
taşla inşa tekniklerine ve bu malze-
meyle yapılmış mekânlara ilişkindir. 
Vereceğim örneklerin bir tür kronolo-
jik seçki; koruma, sürdürme ve 
geliştirme teması fiziksel sonuçlarıyla 
nasıl izlenebilir diye yapılmış bir 
sıralama olduğunu belirtmek gerekir. 
Taşla yoğun bir biçimde ilk çalış-
mam, Assos, Behramkale yakınların-
daki Büyükhusun Köyü’nde, iki katlı, 
6 m’ye 10 m boyutunda, küçük bir 
yapıdır. Köyün genel görünümünde 
bakıldığında, sağdaki yapı o köydeki 
ilk uygulama, soldaki uzun olanı ise 
bu uygulamadan birkaç yıl önce yine 
tarafımızca inşa edilen bir yapıdır 
(Şekil 1). Bu tür durumlarda, yani bir 
kentli köyde bir ev yaptırmak istedi-
ğinde konuya yaklaşım iki şekilde 
olmaktadır: İlki, mimari davranış 
açısından çok uzak olduğumuz, 
popülist ve romantik bir yaklaşımdır; 
kentli, köyde bir evim olsun, buradaki 
güzel taş evler gibi olsun düşüncesiyle 

geliyor. Zaten o köyün seçilme nedeni 
de genelde son derece popülist. 
Kentli, köydeki taş ustalarına gidip 
onlara inisiyatif veriyor, ancak iş 
doğal akışında yürümüyor; birtakım 
öncelikler ve istekler devreye giriyor. 
Usta o taş evi yapmaya kalkıştığı 
zaman ya da hemen öncesinde: “Biz 
buraya zaten hafta sonları kalmak için 
kentten geliyoruz, manzarayı görmek 
istiyoruz, pencereleri büyük yapın, 
havalandırma sistemi de olacak, o da 
olsun, bu da olsun”. Yani özgünlüğü 
tamamıyla kaybolmuş, tümüyle 
deforme edilmiş hilkat garibesi 
yapılar inşa ediliyor. İkinci eğilim ise; 
metropolde mimar, işvereniyle karar 
veriyor, proje çiziliyor, yapım ekibiyle 
birlikte mahalle gidip yapıyı inşa 
ediyor, tamamlayıp oradan ayrılıyor-
lar. Sonra işveren tarafından o yapıda 
sürdürülen yaşantı da benzer şekilde; 
gidiliyor, birkaç gün kalınıyor ve 
kente geri dönülüyor. Burada, önce-
likle tabii ki yapıyı kullanacak olan 
işverenin konuya yaklaşımı önemli, 
paralelinde de bizim yaklaşımımız. 
Bu yapıyla ilgili işveren-mimar 
işbirliği on iki, on üç yıl önce başladı. 
Evin kodlamasının B2 olmasının 
nedeni de, aynı işveren için üç ev ve 
başka birçok yapı inşa ettik ve hâlâ 

Şekil 1.  Büyükhusunlu köyü genel görünüm, solda SM Evi, sağda B2 Evi.
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ilişkimiz sürmektedir  (Şekil 2, 3). 
İşveren ve mimar olarak anlaştığımız 
ortak zemin, içinde yer alınacak çevre 
ile şu ya da bu düzeyde, şu ya da bu 
aşamada ilişki kurabilen bir ortam 
yaratmak fikriydi. Özetle; evin sahibi 
bir işadamı, çok seyahat eden birisi ve 
bizden istediği şuydu: “Ben o köye 
gidip birkaç gün kalacağım, manzaraya 
karşı kitap okuyup kente geri dönece-
ğim”; yani işten uzaklaşmak için 
istediği bir üs. Dolayısıyla minimum 
hacme ihtiyacı var ve evinin mahkû-
mu olmak istemiyor; şu çalışmadı, 
bunu yeniden boyamak lazım vs. En 
az bakım isteyen, gerekli en az 
hacmin elde edileceği bir tasarım 
problemiyle karşı karşıya idik ve 
işverenin önceliği olağanüstü deniz 
manzarasını seyretmekti, köye 
gittiğinde görmek istediği buydu; bir 
yandan da rasyonel bir bütçe oluşması 
lazımdı. Şimdi bütün bu kriterlere 
bakınca, yapı hakkındaki eğilimimiz; 
hem akıl hem biraz da duygu açısın-
dan yereli olabildiğince kullanarak bu 
ortamı nasıl yaratabiliriz düşüncesiy-
di. Bunun fiziksel karşılığı yerel 
malzemedir; taş var, iyi taş ustaları 
var, çevrede çok iyi taş evler var. O 

zaman burayı taşla yapabiliriz; ancak 
evin tamamını taşla yaparsak, cephe-
de dilediğimiz, beklediğimiz abartılı 
derecede çıplak deniz manzarasını 
elde edecek açıklıkları yaratamazdık. 
O zaman devreye betonarme desteği 
girdi; köyde betonarme de iyi uygu-
lanmaktaydı. Kısacası, köydeki inşaat 
imkânlarını kullanarak bunu nasıl 
yapmalıyız diye düşündük; işin 
fiziksel yansıması bu. Bir de köye 
birisi gelip orada yaşamak için ev 
yaptırmak istiyor; tümden yabancı 
birisi değil, o köyde olmak istiyor. 
Dolayısıyla, köydeki yaşantıyla 
gelenin ilişkisini nasıl kurarız sorusu 
gündeme geldi. İlk akla gelen ve 
genelde pek çok kez yaptığımız gibi, 
mevcutta elimizde hangi girdilerin 
olduğunu irdeledik. Yapının inşa 
edileceği arazide zaten setler vardı: 
Tipik Ege yerleşmesi, eğim var; 
dolayısıyla setlerle kuracağımız 
ilişkiyi şöyle tasarladık: Kritik 
yükseklik ve derinlikleri saptayarak, 
yapıyı deniz sağ tarafta kalmak üzere 
konumlandırdık; ki bu eskiz ilk 
eskizdir (Şekil 4, 5); yapı hemen 
hemen bu ilk şekliyle inşa edildi. 
İşverenin isteği doğrultusunda 

Şekil 2. B2 Evi ön cephe                          Şekil 3. B2 Evi ön cephe.
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yapının cephesini çok açacağız, 
böylece denizi seyretmek istiyoruz, 
ama o zaman diğerlerinin de bizi 
görmesi söz konusuydu. Bu aşamada 
ilişkinin nasıl kurulacağı, mahremiye-
tin nasıl ayarlanabileceği sorusuyla 
karşı karşıya kaldık. Bunu çözebilmek 
için, binanın derinliğini öyle bir 
şekilde saptadık ki, ev sahibi cepheye 
biraz yakın durduğunda hemen 
önünden, yoldan geçenlerle selamlaşıp 
konuşabiliyor, biraz geri çekildiğinde 
ise ufka ve manzaraya bakabiliyordu. 
Yapıda kesit, bizim çok önemsediği-
miz, çözüm yaratmak hususunda çok 
yardımcı olan bir veridir. Kesitle 
birlikte değerlendirildiğinde yapının 
kütlesi ve hacmi belli oldu -ki, nihai 
hacim de bu şekilde tasarlandı. 
Zeminde oturma alanı olarak düzenle-
nen bomboş bir iç mekân; arka tarafta 
tuvalet, mutfak, şömine ve sırtında 
bahçeden kullanılan ikinci açık 
mutfak bulunmaktadır. Ön taraf 
boşaltılarak servis hacimleri arkaya 
sıkıştırılmıştır. Arazideki mevcut 
setlerin düzenlenme operasyonu ve 
arazideki nihai durum görülmektedir 
(Şekil 6). Yapının ön cephesinde 
görünen iki betonarme bant, hem 

taşıyıcı özelliğe sahip hem de yine 
yerinde imalattır. Ayrıca İstanbul’dan 
yapılacak denetleme düşünüldüğünde, 
şantiyede kalınacak süreleri en 
verimli kullanmak için bütün hizmet 
mekânları arkadaki daraltılmış 
betonarme bant içinde çözümlenmiş-
tir. Yani şantiye denetimine gidildi-
ğinde tesisatların genel olarak yer 
aldığı bölgeleri bir kerede denetlemek 
ve gün içinde şantiye ziyaretini 
tamamlayıp geri dönmek hedeflenerek 
çok işleyen bir şantiye yönetimi de 
baştan tasarlanmıştır. Nihayetinde, 
yapı son derece derli toplu bir tasarı-
ma sahiptir ve tümüyle yerel olanak-
larla yapılmıştır. Ön cephede görülen 
kamışlar, yöredeki çay bahçelerinin 
üzerini örtmek için köylülerin kullan-
dığı bir malzemedir (Şekil 7). Yapının 
betonarme kısmı ise kritik yerlerde 
denetlendiği, geri kalan kısımlarda ise 
ustaların serbest bırakıldığı bir 
anlayışla inşa edilmiştir. İlginç olan, 
yapıda sıvalı ya da boyalı yüzey veya 
bakım gerektiren bir yer bulunma-
maktadır. Yalnızca kamışlar altı-yedi 
yıl sonra bir kez değiştirilmiştir; 
ancak ucuz bir malzeme olduğundan, 
büyük bir gider oluşturmamaktadır. 

Şekil 4. B2 Evi plan Şekil 5. B2 Evi kesit
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Yine kullanıcı davranışlarını önemse-
me prensibimizle, köyde yaşayacak bu 
kişinin manzaraya öncelik verdiği ve 
çırılçıplak, bomboş bir hacimden 
manzaraya bakmak istediğini göz 
önüne alındığında, düşey sirkülasyo-
nun vazgeçilmez elemanı olan merdi-
vene bir yer bulmak gerekiyordu. 
Bunu mümkünse evin içinde değil de, 
dışarıda çözmek daha akıllıca geldi ve 
işverene bunu önerdiğimizde hemen 
kabul edip, “Çok iyi fikir, ben zaten 
Nişantaşı’ndaki evimde uykum geldiğin-
de odama koridoru kat edip gideceğime, 
burada üstüme bir şey alıp üst kata 
çıkmam; bu, bana orada orada olma 
duygusunu güçlendirecek bir davranış 
olarak yansıyacaktır” dedi ve fikir 
birliği içinde merdiven bu şekilde 
çözümlendi (Şekil 8, 9). Bu ev 
bittikten yaklaşık bir yıl sonra, 
buraya ziyarete gelmiş olan bir çift, 
aynı köyde başka bir ev yapmamızı 
istedi. Önceki evi tamamıyla yerel 
ustalar ve yerel yapım teknikleriyle 
inşa etmiştik, yapıda çalışan taş 
ustası, ki on iki yıl oldu, hâlâ birçok 
yapıda onunla birlikte çalışıyorum, 
beni hâlâ çok etkileyen bir cümle 
kurmuştu: “Han Bey, otuz yıldır 

yaptığım işi yaptım, otuz yıldır yaptı-
ğım gibi yaptım. Bambaşka bir şey 
ortaya çıktı”. Tam amaçladığımız şey 
de buydu, biz bu kadar iyi ifade 
edememiştik, yaptığım yapılar 
hakkında hâlâ o güçte ifade edilebile-
cek bir yorum duymadım. Yani, var 
olan şeyleri yapmak, “Otuz yıldır, üç 
yüz yıldır yapıldığı gibi yapmak ama 
yeni bir durum yaratmak”. Zaten tüm 
yapılarda yapmak istediğimiz de 
budur. Bu kapsamda, makasın çok 
açıldığı malzeme de taştır; dünya 
mimarlık tarihinin herhalde en eski 
malzemesidir. İnsanın hayatını, 
kayayı oyup ya da oyulmuş kayaya, 
mağaraya girerek bir korunak içinde 
sürdürmeye başladığını düşünürsek, 
benim için en eski yapı malzemesi 
sonunda taştır. Bu kadar eski bir 
malzemeyi kullanarak yeni bir şey 
hissettirmek insanlara iyi geliyor. Bir 
diğer uygulamada, misafir ağırlamayı 
seven, iki çocuklu bir çift bizden aynı 
köyde bir konut istedi. Bu konut, 
köyün ölçeği açısından kıyaslanacak 
olursa,10 m.ye 40 m boyutunda çok 
uzun bir binadır (Şekil 10). Köylüler, 
bizi iyi tanımış olmalarına rağmen, 
yapı bitip sahipleri yerleşene kadar 

Şekil 7. B2 Evi, ön cephe kamış örtüŞekil 6. B2 Evi, genel yerleşim.
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“Siz burada zeytinyağı fabrikası 
yapıyorsunuz, bu ev olamaz” diyorlardı; 
sonunda inandılar. Bu yapıda da 
stratejimiz aynıydı; alışveriş, yani 
hem duygu hem davranış alışverişini 
yaratacak, canlı tutacak ve sürdürecek 
bir yapı ve yaşantı. Ancak, bu sefer 
boyutlar büyüdü ama yine elimizde 
benzer veriler vardı; hâlâ yapım 
teknikleri açısından kullanabileceği-
miz geleneksel bir davranış, yine 
düzenlemek gereken setler vd. Bu 
evin sahipleri de köye manzara için 
geldikleri ve her hacmin manzaraya 
açılmasını istediklerinden, sonunda 
ortaya oldukça uzun bir yapı çıktı. 
Burada da yukarıda sözü edilen 
koruma, sürdürme ve geliştirme 
anlayışıyla çalışıldı. Yapının boyutları 
tümüyle yerel yapım imkânlarıyla 
gerçekleştirilemeyecek kadar büyük 
olunca, sürece bir faktör eklendi: 
Prefabrikasyon. Çelik bir taşıyıcı 
sistem tasarlandı, Bursa’da imal 
edildi ve köye gönderildi. Bu yerel taş 
ustaları için de ilk defa gerçekleşecek 
bir işbirliğiydi. Dolayısıyla taraflar 
birbirini tartıp, o güne kadar yapagel-
diklerinin biraz dışında davranarak, 
başka bir ekiple birlikte bina inşa 
etmek üzere bir adım attılar. Burada 

tahmin edebileceği üzere, başta her 
iki grubun da kendi başına davranma 
eğilimi ve birbirleriyle tatlı bir 
çatışma zemini olmasına rağmen, 
zaman içinde bizim müdahalelerimiz 
de devreye girince uyum sağlandı ve 
sorun giderildi. Burada da, görüldüğü 
gibi aynı fikirle yola çıkıldı; yani daha 
önce iki betonarme taşıyıcı grubu 
arasında taş örgü yapı, bu sefer daha 
çok sayıda tekrarlanan çelik taşıyıcıla-
rın arasına taş doldurulması şeklinde 
ilerledi (Şekil 11). Bir önceki örnekte, 
binanın inşaatına başlamadan evvel 
taşçılarla konuşmuş: “Bana 1m x 1m 
birkaç duvar örneği yapın, on beş gün 
sonra gelip göreyim”, demiştim. Ancak 
son derece kötü bir uygulama ile 
karşılaştım. Yapılan işin köydeki 
binalarla ilgisi yoktu.  “Ne yaptınız?” 
diye sorduğumda; “Sen şimdi İstan-
bul’dan geliyorsun, mimar. Onları 
beğenmezsin diye böyle yaptık”. Ben de: 
“Aman ha! Siz bildiğiniz gibi yapın. 
Ben bir hafta sonra yine geleceğim. 
Ondan sonra bakarız. Neyi beğenmeye-
ceğimi nereden biliyorsunuz?”, diye 
cevapladım. Sonra bu örme teknikle-
rinde köydeki taş ustalarıyla birlikte 
geliştirdiğimiz detaylar var; öncelikle 
tabii ki, taşın boyutlarına göre 

Şekil 8. B2 Evi arka cephe. Şekil 9. B2 Evi iç, dış detaylar
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Şekil 10. SM Eviköy genel görünüm Şekil 11. SM Evi çatı örtüsü

davranmak, derzi biraz derin yapmak 
gibi teknikler. Bu kadar iri bir yapıyı 
köye yerleştirirken dikkat etmemiz 
gereken noktalardan biri de çatı 
problemiydi, çünkü yapı köyün en 
altında yer almaktaydı ve ondan sonra 
yerleşme imkânı da yoktu. Çatı, 
köyün baktığı beşinci cepheye dönü-
şüyor ve eğimi de düşünüldüğünde, 
neredeyse yarım dönüm çatı ortaya 
çıkmaktaydı. Çatının yüzeyini, köyün 
zaten yollarının ve avlularının kaplı 
olduğu taş yüzeylere ve bir tür 
peyzaja dönüştürmek doğru bir fikir 
olarak kabul edildi; bu işlem zorlan-
mış tekniklerle değil, sandviç paneller 
konulup üzerine taşlar, tabii ki 
burada işçiliğin büyük katkısı var, 
yerleştirilerek yapıldı. Böylece, 
yağmur suyu taşlardan geçip alttan 
drene olmaktadır, hatta yaz aylarında 
taşlarla çatı arasında gölgede kalmış 
hava boşluklarında oluşan bir kat-
manla yapıda sürekli bir serin hava 
sirkülasyonu elde edildi. Dolayısıyla, 
bu çeşitli taş denemeleriyle havalan-
dırma yöntemleri için de çok basit bir 
katkı sağlamış olundu; bu yaptığımız 
işlerde Hafız Enver Usta’nın çok 
katkısı olmuştur. Görselde, yapının 
köy içindeki durumu ve köyden 

yapının görünüşü ve sözü edilen 
yapıyı peyzaja çevirme işlemi görül-
mektedir (Şekil 12). Bu, fotoğraflarda 
da görüldüğü gibi çok basit bir 
uygulamadır; inşa sürecinde hiçbir 
gelişmiş teknolojik uygulama vs. 
kullanılmamıştır. Taşıyıcıların iki 
yanında U’lar bulunmakta, U’ların 
içinden su aşağı inerek görülen 
ızgaradan boylu boyunca drene 
olmaktadır (Şekil 13). Yapı, on yıldır 
kullanımda ve çatıdan en ufak bir su 
sızıntısı sorunu yaşanmadı, zira çok 
basit bir çözümle inşa edildi; yapı, 
sözü edilen bu doku müdahaleleriyle, 
diyalogla oluşturuldu. Avlunun 
üzerinde serbest bir şekilde, telin 
üzerinde duran taşların arasından -ki 
burası yaz boyunca bir serin hava 

Şekil 12. SM Evi SM Evi genel peyzaj 
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jeneratörü gibi işlemektedir, hava 
sirküle olmakta ve yapının içine 
dağılmaktadır; gölge de oluştuğundan 
evde gün boyu değişen gölgeler ve 
ışıklar da işin romantik tarafı olarak 
düşünülebilir (Şekil 14, 15). Başlan-
gıçta çok kuru gözüken taş yüzeyle-
rin, nasıl bir hayatiyet kazandığı ve 
zenginleştiği görülmektedir. Çok yeni 
tamamladığımız bir diğer yapı da, 
yine aynı taşçı ekibiyle Bademli, 
Dikili’de yaptığımız bir zeytinyağı 
fabrikasıdır (Şekil 16). Burada, 
yukarıda sözü edilen koruma, sürdür-
me ve geliştirme anlayışını daha ileri 
götürerek, bir endüstri yapısı örneğin-
de taş, çelik ve yine el emeği endüstri-
yel yapı üretiminin birlikte kullanıl-
dığı bir uygulama gerçekleştirildi 

(Şekil 17). Geçen yıl tamamlanan bu 
fabrika yapısında, yukarıda sözü 
edilen bir önceki evle benzer bir 
işbirliği var; fakat burada inşa 
sürecine betonarme de eklendi. 
Fotoğrafta görüldüğü gibi, aşağıda 
betonarme katmanı var, üzerine taş 
geliyor, onun da üzerine gelişmiş bir 
çelik yapı oturuyor (Şekil 18). Burada 
ölçüler köydeki ustalara göre çok 
büyük boyutlarda; yapı irileşti, 
büyüdü, uzadı, fakat oldukça büyük 
yüzeylerde çalışılmasına rağmen, 
işçilikte aynı kalite korunmuştur.

Son proje ise, 2013 yılında ta-
mamlanan, Strasbourg’da Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Daimi 
Temsilciliği Türk Misyon Binalarıdır. 
Yapılar, Avrupa Parlamentosu’nun 

Şekil 15. SM Evi, iç mekân görününümü

Şekil 13.  SM Evi kuzey cephesinden detay Şekil 14. SM Evi  güney cephesi

Şekil 16. Dikili Bademli Zeytinyağı Fabrikası
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Şekil 18. Bademli Zeytinyağı Fabrikası

bulunduğu bölgede, Parc de l’Orange-
rie’nin karşısında, kanal kıyısındaki 
bir arsada yer almaktadır (Şekil 19); 
eliptik bir yapı olan Avrupa Parlamen-
tosu kompleksi ise, misyon binalarının 
sağ tarafındadır. Dışişleri Bakanlığı 
için Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği 
(yüksek bina), konsolosluk, konsolos-
luk rezidansı ve konsolosluk hizmet 
binası olarak, 44.000m2 ‘lik alanda 
dört yapılık bir kompleks tasarlanmış-
tır. Bu yapıların kentle ilişki kuran 
yüzeylerinde, Strasbourg’un hemen 
yakınındaki Vosges dağlarında bu-
lunan bir ocaktan elde edilen, “Grès 

de Vosges” denilen, Strasbourg’un ve 
Alsace’ın, katedral de dâhil bütün ta-
rihi ve anıtsal yapılarının inşa edildiği 
yöresel bir taş kullanılmıştır (Şekil 
20). Ancak bu taş, projede şimdiye 
kadar kullanılan en büyük boyutunda 
uygulanmıştır. Bu yapılarda, günü-
müz inşaat teknolojilerinin oldukça 
zorladığı, yaklaşık 0,90 m.ye 2,70 
m boyutundaki plakalar kullanılmış, 
kente daha az bakan, fakat paradok-
sal olarak yapının protokol girişini 
oluşturan cephe saydam olarak tasar-
lanmıştır; hemen arkasındaki servis ve 
sirkülasyon kuleleri ise turkuaz renkli 

Şekil 17. Bademli Zeytinyağı Fabrikası
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İznik çinileriyle kaplanmıştır (Şekil 
21). Bu kompleksin tasarım sürecin-
de, tıpkı Büyükhusun köyünde nasıl 
ilk olarak taş ustalarıyla görüştüysem, 
bu projeye başlamadan önce de Vosges 
dağlarındaki taş ocaklarına gittim; bu-
rada taşların boyutlarını karşılaştırabi-
liyorsunuz. Bu taşları cepheye monte 
etmek için bir makine tasarlandı. Bu 
makinenin test günü şantiyedeydim, 

çünkü taşlar 600 ila 800 kg ağırlı-
ğında 10 cm kalınlığında bloklardan 
oluşmaktaydı. Burada bambaşka bir 
kontekstte, başka teknolojilerle yine 
bir geleneği sürdürmek, fakat hep 
geçmişte olduğu gibi, o günün ilerisine 
geçmek üzerine bir strateji izlenildi. 
Görselde yapıların 2016 sonundaki 
durumları görülmektedir (Şekil 22). 
Teşekkürler.

Şekil 20. Strasbourg Türk Misyon Binaları Şekil 19. Strasbourg Türk Misyon Binaları

Şekil 22. 
Strasbourg 
Türk Misyon 
Binaları
genel 
görünüm

Şekil 21. 
Strasbourg 
Türk Misyon 
Binaları
arka cephe
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RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, KONSERVASYON PROJELERİNDEN
RESTORASYON UYGULAMASI VE YENİ KULLANIM SÜRECİNE 
“SEDDÜLBAHİR KALESİ 2016 YILI ÇALIŞMALARI”

Gelibolu Yarımadası’nın güneybatı yönünde, en uç noktada bulunan 
Seddülbahir Kalesi, IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından 
17. yüzyılda yaptırılmıştır. Seddülbahir Kalesi 1997 yılından 2003 yılına 
kadar Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığında 
sürdürülen geniş kapsamlı bir akademik araştırma ve dokümantasyon 
projesine konu olmuştur. 2004 yılında, aynı disiplinler arası ekiple rölöve, 
restitüsyon ve konservasyon projesine dönüşen süreç, 2009 yılında Koruma 
Kurulu onayının alınması ile tamamlanmıştır. 2009 yılından 2013 yılına 
değin Milli Parklar Genel Müdürlüğü arşivlerinde bekleyen projenin, alanla 
ilgili yeni yasal düzenlemelerden sonra, Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) tarafından uygulama ihalesi açılarak 
uygulama sürecine başlanmıştır. 2009 yılında onaylanan konservasyon 
projesi, uygulama sürecindeki revizyonlarla restorasyon ve yeniden kullanım 
projesine dönüşmüştür. Projelendirme ve uygulama Alan Başkanlığı 
Koruma Komisyonundan gerekli onaylar alınarak Bilimsel Danışma Kurulu 
denetiminde devam etmektedir. Seddülbahir Kalesi’nin 2018’de ziyarete 
açılması hedeflenmektedir. Bu bildiride, araştırma projesinden uygulama 
ihalesine ve 2016 Aralık ayında uygulama aşamasında gelinen noktaya kadar, 
süreçteki önemli bazı konular aktarılacaktır.

SEDDÜLBAHİR CASTLE - WORKS IN 2016 RANGING FROM 
SURVEYING, RESTITUTION, CONSERVATION PROJECTS TO 
RESTORATION IMPLEMENTATIONS AND NEW USE PROCESS

The seventeenth century fortress of Seddülbahir built by Hatice 
Turhan, the mother of the Ottoman Sultan Mehmed IV, is located on the 
southwest end of Gallipoli Peninsula. The archival research, preliminary 

Anahtar Sözcükler: Seddülbahir Kalesi, Konservasyon, Restorasyon, Arkeolojik Kazı, 
Kültürel Miras, Osmanlı Kalesi.
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   1. SEDDÜLBAHİR KALESİ 
PROJE VE UYGULAMA   
SÜREÇLERİ HAKKINDA 
Seddülbahir Kalesi, 1997 yılından 
itibaren geniş kapsamlı bir akademik 
araştırma projesine; 2004 yılından 
2009 yılına kadar, süreç içinde evri-
len bir dokümantasyon, restorasyon, 
konservasyon projesine; 2015 yılın-
dan itibaren de restorasyon ve yeni 
kullanım uygulama sürecine konu 
olmaktadır. Koç Üniversitesi ve İstan-
bul Teknik Üniversitesi ortaklığında 
1997 yılında başlatılan ve yirmi yıl 
boyunca farklı şekillerde sürdürülen 
projenin, birçok disiplini bir araya 
getiren çalışma grubu “KaleTakımı” 

içinde, Koç Üniversitesi ve İstanbul 
Teknik Üniversitesinden tarihçiler, 
sanat tarihçileri, sözlü tarih uzman-
ları, geomatik mühendisleri, arkeo-
loglar, restorasyon ve mimarlık tarihi 
alanında uzman mimarlar ve inşaat 
mühendisleri bulunmaktadır.1 Araş-
tırma projesinin başlangıcından yirmi 
yıl sonra, 2016 yılı sonu itibariyle 
uygulama projesinde ihale sürecinin 
ilk etabı bitmiş, ikinci etap ve yeni 
kullanım süreci başlamış olup 2017 
yılında restorasyon uygulamasının 
bitirilmesi ve yeni kullanım uygula-
masının sürdürülmesi planlanmak-
tadır. Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığının öngörüsü, 

survey and documentation project at the Seddülbahir Fortress was conducted 
between 1997-2004. That initial multidisciplinary project was jointly led 
by Koç University and Istanbul Technical University and included several 
academics and restoration experts. Thereafter, from 2005-2009, the same 
team continued to work at the fortress of Seddülbahir and conducted an 
archaeological excavation, survey, restitution and conservation project at the 
site. The restoration project was approved in 2009 by the Çanakkale Regional 
Preservation Council. With the establishment in June 2014 of the Çanakkale 
Wars and Gallipoli Historical Area Directorate, an agreement to implement 
the Seddülbahir Fortress Restoration project was signed and the restoration 
and reusage phase of the project began. With the guidance of the Seddülbahir 
Fortress Scientific Advisory Board all decisions concerning the restoration 
of the fortress have been made only when archival and scientific evidence has 
warranted intervention. Each restoration decision, along with revised plans, 
are presented to the Gallipoli Historical Region Preservation Council for 
Natural and Cultural Resources and implemented only when approved by 
this council. The Seddülbahir Fortress Museum looks forward to welcoming 
visitors in 2018. This paper summarizes the key developments in the history 
of the Seddülbahir Fortress Project and Restoration to December 2016.

Keywords: Seddülbahir Fortress, Conservation, Restoration, Archaeological Excavation, 
Cultural Heritage, Ottoman fortress

1 Proje ile ilgili detaylı bilgi için, bkz: http://www.seddulbahir-kumkale.org; http://www.geo.itu.edu.tr/kaletakimi/
project1.html.  
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Seddülbahir Kalesi’nin 2018 yılında 
ziyarete açılabileceği yönündedir. Bu 
bildiride sunulan, bir araştırma pro-
jesinden uygulamaya geçiş sürecinin 
hikâyesidir. 

2. SEDDÜLBAHİR KALESİ’NİN 
KONUMU VE MİMARİ 
ÖZELLİKLERİ
Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Seddül-
bahir köyünde bulunan Seddülbahir 
Kalesi, Gelibolu Yarımadası’nın en 
güney ucunda, Eceabat ilçe merkezine 
33 km uzaklıkta olup Gelibolu Yarı-
madası’nın güneye bakan uç noktasın-
da, boğaza girişte, Ertuğrul Koyu ya 
da Cape Helles adı verilen koyda yer 
almaktadır. 2014 yılına kadar Orman 
Bakanlığı yönetiminde bulunan 
Gelibolu Milli Park alanı, bu yılın 
sonunda Kültür Bakanlığı bünyesin-
de Çanakkale Savaşları’nın yüzüncü 
yılı için özel oluşturulan Çanakkale 
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Baş-
kanlığına devredilmiştir. Seddülbahir 
Kalesi’nin mülkiyeti, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne aittir. 

Seddülbahir Kalesi, köşeleri 
kulelerle desteklenen ve 17. yüzyıl 
dönem özelliklerini gösteren dörtgen 
planlı bir yapıdır. Parsel dışında, 
günümüze kadar gelen çifte hamam, 
tek hamam ve caminin de kaleye ait 
olduğu bilinmektedir. Kalenin üzerin-
de bulunduğu parselin alanı 23.940 
m2, kalenin yapı alanı 4.150 m2, 
kaleyi oluşturan yapıların arasında 
ve ortasındaki avlunun alanı 15.500 
m2 olarak hesaplanmıştır. Kalenin, 
dördü yapının dört köşesinde, diğer 
ikisi kuzeybatı ve güneybatı duvarla-
rının yaklaşık orta akslarında olmak 

üzere toplam altı kulesi bulunmakta-
dır. Bu kulelerden, güneybatı duvarı 
üzerindeki Cezayir Kulesi günümüze 
ulaşmamıştır. Kalenin üst ve alt avlu 
olarak adlandırılan iki avlusu bulun-
maktadır. Yapının ilk yapımından 
Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçir-
diği değişimler sonucunda, bugün alt 
avlu ve üst avlu sınırını güneydoğu 
yönündeki eyvanlar oluşturmakta-
dır. Kalenin 17. ve 19. yüzyıllarda 
iki farklı inşai evre geçirdiği bi-
linmektedir. Yeni askeri savunma 
sistemlerinin geliştirilmesi ve mekân 
ihtiyacından dolayı, 19. yüzyılda bazı 
özgün yapıların tamamen tasfiyesiyle 
kapsamlı bir dönüşüm geçiren kale, 
sıklıkla tamir görmüştür. Kaleye, 2. 
Abdülhamit döneminde üst avludaki 
kışla binası, eyvanların üst bölgesinde 
6 bonet ve 5 mevziden oluşan tabya, 
ve tabyalara açılan kuzeydoğu duva-
rına Bab-ı Sagir eklenmiştir. Yapının 
ilk dönemine ait olan ve günümüze 
ulaşmayan, ancak arşiv bilgilerinden 
yeri ve boyutları tespit edilen Bab-ı 
Kebir de kuzeydoğu cephesinde bu-
lunmaktaydı. 

Seddülbahir Kalesi’nin beden 
duvarları ve kulelerinde genel olarak, 
cidarlar kesme ve kaba yonu taşla 
örülmüş, çekirdek kısmında moloz 
taş ve beyaz kireç harcı dolgu kul-
lanılmıştır. Kale genelinde, yüzyıl-
lar boyunca savaşlar, depremler ve 
insan kaynaklı tahribatlar olmuştur. 
Kapsamlı müdahale görmemiş duvar 
kesitleri sayesinde yapı katmanları 
dışarıdan gözlenebilmektedir. Cidar-
lardaki büyük boyutlu taşlar, özellikle 
kubbe kasnak hizasındakiler demir 
kenetlerle bağlanmıştır. Baca gibi 
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bazı yapı ögelerinde, Eceabat’ta ve 
yöredeki diğer merkezlerde üretilen 
tuğlalar kullanılmıştır. Kalenin beden 
duvarları ve kuleleri dışında, avlu 
alanı içinde yer alan bonetler kesme 
ve kaba yonu taş duvar örgüsüne 
sahiptir ve yapı üstlerinde kalın bir 
toprak dolgu tabakası vardır. Yapı 
genelinde gözlenen kireçtaşı blokla-
rının, kullanım alanlarına ve geldiği 
ocağa göre farklı bozulmalar içerdiği 
görülmektedir. Kale genelinde çeşitli 
dönemlerde inşa edilmiş muhdes ekler 
bulunmaktadır. 

3. SEDDÜLBAHİR KALESİ 
TARİHÇESİ
“Sedd-ül Bahr”, yani “denizin seddi” 
adıyla anılan yapı, bir 17. yüzyıl 
Osmanlı kalesidir. Çanakkale tara-

fında bulunan Kumkale ile birlikte 
IV. Mehmet’in annesi Hatice Turhan 
Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. 
Kalelerin yapımına tahminen 1657 
yılında karar verilmiş, 1658 yılında 
Valide Sultan’ın kişisel kaynakları 
kullanılarak inşaatına başlanmıştır.2   

Fatih Sultan Mehmet döneminde 
Boğaz’ın en dar bölgesinde yaptırılan 
Kilitbahir ve Kale-i Sultaniye’nin 
(Çimenlik Kalesi) Boğaz savunmasın-
da yetersiz kaldığı düşünüldüğünden, 
bu dönemde yeni kalelerin inşası 
gündeme gelmiştir. Venediklilerle 
Girit Adası üzerinde süregelen uzun 
savaşın yeniden başlaması sebebiyle, 
Seddülbahir Kalesi karşı kıyıdaki 
Kumkale ile birlikte, Venediklilerin 
Boğaz saldırılarının karşılandığı ilk 
savunma hattını oluşturmak amacı 

Şekil 1. Seddülbahir Kalesi Sit Planı

2 L. Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Turhan Sultan, Aldershot and Burlington, 
Vt. Ashgate Press, 2006 (Türkçesi:Hatice Turhan Sultan: Osmanlı Kadın Baniler, Türkçeye çev. Ayla Ortaç, Kitap 
Yayınevi, İstanbul, 2009).
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ile Çanakkale Boğazı’nın girişine inşa 
ettirilmiştir. Turhan Sultan, bu iki 
kalenin yapımı sırasında Kilitbahir 
ve Kale-i Sultaniye’nin de (Çimenlik 
Kalesi) kapsamlı tamirini sağlamıştır. 
Valide Hatice Turhan Sultan, Os-
manlı tarihinde askeri yapı baniliği 
yapan ilk valide sultandır. 

Turhan Sultan’ın günümüzde Sü-
leymaniye Kütüphanesinde bulunan 
vakfiyesinden, Seddülbahir Kalesi’nin 
kuruluş aşamasındaki maliyet bil-
gileri ile kaleye ait planlanan diğer 
yapıların bilgisine ulaşmak mümkün-
dür. Vakfiyeye göre; “Her iki kalenin 
içerisinde kale görevlileri ve korumalar 
için evler, dükkânlar ve pazaryerleri ile 
birlikte büyük birer cami, birer okul ve 
temiz hamamların inşa edilmesi” isten-
mektedir.3 

Dönemin inşaat kayıtlarında, 
kaleler için malzeme temini isteğine, 
1658 yılına tarihlenen bir belgede 
rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra, 
Valide Sultan ve oğlu IV. Mehmet 
1659’da Seddülbahir ve Kumkale’yi 

görmek için Gelibolu’ya bir yolculuk 
yapmışlardır.4 Valide Sultan döne-
minde mimarbaşı görevinde olan 
Mustafa Ağa’nın kaleleri inşa ettiğine 
inanılsa da, bu bilgi kesin değildir. 
Osmanlı arşivlerinde bulunan tamirat 
defterleri, yüzyıllar içerisinde hem ya-
pılan tamiratlar hem yapının ve mal-
zemenin şekillenişi hem de kalenin 
kullanımı hakkında önemli bilgiler 
vermektedir.5 Tamirat defterleriyle 
beraber, çeşitli arşivlerde bulunan 
gravürlerden ve 18. yüzyıl sonlarında 
Osmanlı ordusunu yeniden yapı-
landırmakla görevli Baron de Tott 
gibi askeri danışmanların tuttukları 
günceler ve çizimlerden, Seddülba-
hir Kalesi ve Kumkale’nin yüzyıllar 
içindeki değişimi izlenebilmektedir. 
Grelot’nun 1683 tarihinde yaptığı 
gravür, Seddülbahir ve Kumkale ile 
ilgili en erken görsel dokümandır. Bu 
döneme ait en detaylı örneklerden ba-
zıları Fransız mühendis Plantier’nin 
ve Combes Kardeşlerin raporlarıdır. 
Bu araştırmacılar, 1686 ilkbaharında 

Şekil 2. Seddülbahir Kalesi’nin 1898 tarihli fotoğrafı (IRCICA arşivi)

3 Süleymaniye Kütüp. 150
4 L. Thys-Şenocak, age. 
5 L. Thys-Şenocak, R. N. Çelik, R. N., G. Tanyeli, A. Özsavaşçı, “Understanding Archaeology and 
Architecture through Archival Records: The Restoration Project of the Ottoman Fortress of Seddülbahir 
on the Gallipoli Peninsula of Turkey”, The Frontiers of the Ottoman World: Fortifications, Trade, Pilgrimage and 
Slavery, ed. Andrew Peacock, London: The British Academy, 2009, s. 189-209.
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kalelerin içini gezdiklerini söylemekte 
ve nüfusa dair tahminlerde bulun-
maktadırlar. Hazırladıkları rapor-
larda her iki kalenin de planı vardır. 
Bibliothèque National de France 
(Fransa Ulusal Kütüphanesi) arşivin-
de bulunan, S. R. Berquin tarafından 
yapılan ve 1700’e tarihlenen Seddül-
bahir ve Kumkale çizimleri, dönemi-
nin en detaylı görsel dokümanlarıdır. 
Bu gravür, uygulama sürecinde yapı-
lan arkeolojik kazıları ve çıkan verile-
ri tanımlamak için değerli bir kaynak 
olmuştur. Yirminci yüzyıl başlarına 
tarihlenen fotoğraflarda Seddülbahir 
Kalesi’nin ve köyünün refah içindeki 
durumu görülmektedir.   

Seddülbahir Kalesi’nin Çanakkale 
Savaşları sırasındaki stratejik önemi 
büyüktür. Çanakkale deniz muha-
rebeleri sırasında, 3 Kasım 1914’te 
Seddülbahir Kalesi’ne İngiliz donan-
masından altı kruvazörün açtığı ateşte, 
bir bombanın kale içindeki cephaneliğe 
isabet etmesi sonucunda 5’i subay, 
81’i er; 86 şehit verilmiştir. Bu olayın 
anısına kalenin kuzeydoğu beden duva-
rına bitişik, temsili bir mezarlık inşa 
edilmiştir. Savaş içinde yapılan erken 
tarihli anıtlardan sonra, Bab-ı Kebir’in 
bulunduğu yere 1986’da İlk Şehitler 
Anıtı yaptırılmıştır. 

25 Nisan 1915’te kara savaşla-
rındaki ilk çıkarmalardan biri olan 
Seddülbahir çıkarması, İngilizlerce 
V Beach olarak adlandırılan Ertuğ-
rul Koyu’ndan yapılmıştır. Mev-
cut çıkarma araçlarının kapasitesi 
üstünde asker çıkarabilmek için SS 
River Clyde adlı kömür nakliye 
gemisi kumsalda karaya oturtulmuş, 
yaklaşık iki bin mevcutlu bir İngiliz 

birliği önceden hazırlanmış dubalar-
dan sahile çıkartılmıştır. İngiliz 29. 
Tümeni’ne bağlı taburun askerlerini 
taşıyan filikalar ve SS River Clyde 
sahile yaklaşmış, bu esnada Ertuğrul 
Tabyası’ndan Yahya Çavuş komuta-
sında açılan ateşle çıkarma yapmaya 
çalışan filikaların içindeki askerlerin 
çoğu kıyıya ulaşamadan ölmüş ve 
akıntıya kapılmıştır. Bu yoğun çatış-
ma sırasında Seddülbahir Kalesi’nin 
kuzeybatı duvarı ve kuleleri hasar al-
mıştır. Ertesi gün Ertuğrul Koyu’nu 
alan İngiliz Donanması, Seddülbahir 
Kalesi’ni de ele geçirecek ve ilerle-
yen günlerde çıkarma yapan Fransız 
tugaylarına teslim edecektir. Fransız-
lar, Seddülbahir Kalesi’nde yaklaşık 
sekiz ay kalırlar. Bu süre içinde aktif 
çatışmalar Alçıtepe ve gerisinde, iç 
bölgelerde olduğu için Fransız tugay-
larının Seddülbahir Kalesi’ni nispeten 

Şekil 3. Seddülbahir Kalesi’nin plan 
ve görünüşleri, “Fort neuf d’Europe 
des Dardanelles”, S. R. Berquin, 1700, 
Bibliothèque nationale de France [G. F. 98/4/2].
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levazım ve istihbarat karargâhı olarak 
kullandıkları söylenebilir. 

Osmanlı dönemi öncesine ilişkin 
olarak Seddülbahir Kalesi’nin bulun-
duğu alanda detaylı bir arkeolojik 
araştırma yapılmamış, kaynaklarda 
17. yüzyıl öncesine dair herhangi 
bir erken dönem arkeolojik bulun-
tuya rastlanmamıştır. Seddülbahir’e 
konumsal yakınlığı açısından en çok 
dikkat çeken yerleşim yerlerinden 
biri, Fransız askerlerinin Birinci 
Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında 
arkeolojik kazılar yaptıkları Karaa-
ğaçtepe’dir. Fransızlar ayrıca Morto 
Koyu’nda, şu an Abide’nin bulunduğu 
noktada, Elaious kentinde de kazılar 
yapmışlardır.6 Seddülbahir Kalesi 
içinde üst avluda, kalede uzun süre 
kalan Fransız birliklerine ait ilk me-
zarlığın olduğu ve bu mezarlığın daha 
sonra günümüzde Morto Koyu’nda 
yer alan Fransız Anıtı’na taşındığı 
bilgisi kayıtlarda bulunmaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
uzun bir süre bakımsız kalan bölge, 
1930’ların ortasından itibaren yeniden 
canlanmış, Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin kullanımına verilen kale, 1997’de 

son birliklerin taşınmasına kadar 
Türk askerinin himayesinde kalmış-
tır. Seddülbahir bölgesine 1930’larda 
Romanya’dan gelen Türkler yerleş-
tirilmiştir. Bu nedenle Seddülbahir 
Kalesi’nin savaş sırasında harap olan 
bölümleri, gelen göçmenlerin bu taşları 
barınma amaçlı kullanmasıyla birlikte 
daha yoğun bir tahribat yaşamıştır. 
Bu tahribatın etkisi askeri birliklerin 
kaleyi terk ettikleri 1997 yılında halen 
görülmekteydi.

4. ARAŞTIRMA PROJESİ 
SÜRECİ (1997-2002)
Temmuz 1997’de, Seddülbahir’den 
askeri kuvvetlerin çekilmesinden ve 
alanın tahliyesinden birkaç ay sonra, 
Koç Üniversitesi Tarih Bölümü ve 
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölü-
münden akademisyenlerle, lisans ve 
lisansüstü öğrencilerin oluşturduğu 
bir araştırma grubu, “KaleTakımı” adı 
altında ilk önce Seddülbahir, daha 
sonra da Kumkale Kalesi’nde araştır-
ma, ölçme ve belgeleme çalışmalarına 
başlamıştır. Bu araştırma projesi 
1997’den 2002’ye kadar sürmüştür.7 

Seddülbahir Kalesi için yapılmış 

Şekil 4. 1915 tarihli Imperial War Museum 
arşiv fotoğrafı 

Şekil 5. 01.01.1916 tarihli Imperial War 
Museum arşiv fotoğrafı

6 C. J. Mackie, “Archaeology at Gallipoli in 1915”, Philathenaios: Studies in Honour of Michael J. Osbourne, ed. 
A.M. Tamiş, al. Athens: Anatypon, 2010, s. 213-225.
7 M. T. Özlüdemir, C. Güney, L. Thys-Şenocak, R. N. Çelik, “Roadmap for a Multidisciplinary Project: The 
Historical Documentation of two Ottoman Fortresses on the Dardanelles: Seddülbahir&Kumkale”, FIG 
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bir yayın ya da üretilmiş herhangi bir 
çizim olmaması nedeniyle, projenin 
amacı, alanda mevcut olan en son ölç-
me teknolojilerini kullanarak detaylı 
belgeleme yapmak, genel mimari plan 
çizimlerini ve tüm alanın topografik 
haritasını üretmekti. GPS alıcıları ve 
Total Station aletlerinin kullanıldığı 
beş sezonluk arazi çalışmaları sonu-
cunda, Seddülbahir’in ilk topografya 
verileri ile mimari çizimler için gerekli 
olan veriler toplandı ve planlar üre-
tildi. Ayrıca veri organizasyonunu ve 
düzenlemesini kolaylaştırmak için, bir 
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) projesi 
başlatıldı. Tüm kale detaylı bir şekilde 
fotoğraflanarak belgelendi. Arazi çalış-
ması öncesinde ve sırasında yurtiçi ve 
yurtdışı arşiv taraması yapılarak alana, 
döneme ve yapılara ait tarihsel bilgiler 
günışığına çıkarıltıldı. 

Seddülbahir’de 1998 yaz dönemi 
çalışması sonrasında; Hatice Turhan 
Sultan tarafından eş zamanlı olarak, 
Asya tarafında Seddülbahir’in karşı-
sında inşa edilen Kumkale Kalesi’nin 
belgelenmesi için yerinde jeodezik ve 
mimari ölçme çalışmasına başlandı. 
Her iki kale için de elde edilen tüm 
veriler proje çerçevesinde oluşturulan 
bir veritabanında depolandı.8  

1999-2000 yıllarında Seddülbahir 
Kalesi ve çevresiyle ilgili yapılan bir 
diğer çalışma da sözlü tarih çalışmasıy-
dı. Sözlü tarih çalışması için de, yazılı 
kaynakların yanı sıra yerel halkın bi-
riktirdiği sözel bilginin derlenip arşiv 

kaynaklarında edinilen bilgiyle kar-
şılaştırmasını sağlamak amacıyla, yapı-
lan bütün ropörtaj kayıtları arşivlendi 
ve röportajlar fotoğraflandı.9 2001 
yılında Kumkale mezarlığında temiz-
lik yapılarak, bir önceki yıl ölçümleri 
yapılamamış olan arazi topografyası-
nın kalan kısmı ve ortaya çıkan mezar 
taşları ölçüldü. Bu sayede bütün mezar 
taşlarının kitabeleri epigrafik olarak 
çözümlendi. Sözlü tarih çalışması veri-
leri kale yapıları hakkında yararlı bil-
giler sağlamış, bunun yanı sıra mezar 
taşlarının epigrafik çözümlenmesinde 
de yardımcı olmuştur. 

Bu araştırma projesi sürecinde 
Amerikan NEH (National Endowment 
for the Humanities), İsviçre Max van 
Berchem Vakfı, İngiltere Alywin Cot-
ton Vakfı, Türkiye Fiat-Koç Vakfı gibi 
birçok ulusal ve uluslararası kuruluş-
tan fon sağlanmıştır. Seddülbahir’de 
yapılan çalışmalar, UNESCO Dünya 
Mirası Konferansı ve CIPA (Comité 
International de Photogrammétrie Archi-
tecturale) da dâhil olmak üzere birçok 
uluslararası konferans ve çalıştayda 
sunulmuştur.

5. RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
KONSERVASYON PROJELERİ 
SÜRECİ (2005-2009)
Araştırma projesi süreci 2002 yılında 
bitirilip dondurulan proje, 2004 yılı 
sonunda hükümetin Gelibolu Yarıma-
dası’nda projelendirilmesini planladığı 
alanların listesine, Seddülbahir Kale-
si’nin de girmesiyle şekil değiştirerek 

27th Working week - the Olympic Spirit in Surveying, 22-27 May 2004, Athens, Greece. 
8 Proje ile ilgili detaylı bilgi için bkz. 1 no.lu dipnot.
9 L. Thys-Senocak, ve C. Cenker, “Moving Beyond the Walls: The Oral History of the Ottoman Fortress 
Villages of Seddülbahir and Kumkale”, Oral History and Public Memories, eds. P. Hamilton, L. Shopes, 
Philadephia: Temple University Press, 2008, s. 65-86.
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yeniden canlanmıştır. Seddülbahir Ka-
lesi ile ilgili 18 Mart 2005 tarihinde 
Çevre ve Orman Bakanlığı ve Koç Vak-
fı arasında yapılan protokol uyarınca, 
alanın rölöve, restitüsyon, restorasyon 
ve yeniden kullanım projelerinin 
hazırlanmasına Koç Vakfı sponsor ol-
muş; projelerin üretilmesi için araştır-
ma projesini yapan Koç Üniversitesi ve 
İTÜ bünyesinde oluşturulan “Kale-
Takımı” ekibi görevlendirilmiştir. Bu 
protokolle tanımlanan işler proje ekibi 
tarafından 2005-2009 yılları arasında 
sürdürülmüştür. Arazide ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Jeodezi Bölümün-
de bulunan proje ofisinde yürütülen 
çalışmalar, 1997-2002 yıllarında 
yapılan akademik araştırmalar üzerine 
inşa edilmiştir. Proje sürecinde, araş-
tırma projesinde hazırlanan yüksek li-
sans ve doktora projeleri devam etmiş, 
çeşitli akademik organizasyonlarda 
makaleler yayınlanmış ve Seddülbahir 
Kalesi ile Turhan Sultan’ın mimari 
baniliği ile ilgili kitaplar basılmıştır.10   

5.1. Rölöve ve Dökümantasyon 
Çalışmaları
Alanda üç tarihçi, beş mimar, altı 
arkeolog, yedi geomatik (jeodezi ve 

fotogrametri) mühendisi, bir inşaat 
mühendisi ve sekiz işçiden oluşan, 
otuz kişilik bir ekip görev yapmış-
tır. Jeodezi ekibi tarafından bütün 
alanda, mekân dışlarında ve içlerinde 
Leica TCR407 Total Station (TS) ile 
mimari ve arkeolojik detay ve hâli-
hazır ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca, 
alanın büyük bir kısmında ve bazı 
mekân içlerinde Leica HDS 3000 
Laser Scanner (LS) ile 0,5 cm hassa-
siyetinde bütünsel ölçmeler yapılmış-
tır. Laser Scanner çalışması, 2005 
yılı itibariyle bu kapsamda Türkiye’de 
ilk defa uygulanmıştır. İTÜ desteğiy-
le LS ölçümü arazi ve ofis çalışmaları 
sürecinde denenmiş ve ölçüm sonrası 
veri işleme yöntemleri geliştirilmiştir.  

Bütün çalışma boyunca mekân 
detayları ve arazi dahil kaydedilen 
veri, yaklaşık 20.000 TS noktası ve 
350 milyon noktadan oluşan, 8 GB 
hacminde LS noktasından oluşan 
nokta bulutudur. Veriler, 1999-
2000 yılları arasında araştırma 
projesi kapsamında alınan el ölçüle-
riyle kıyaslanarak kontrol edilmiş ve 
alan çalışmasında yapılan krokilerle 
birlikte dokümantasyona eklenmiş 

10 Bkz. Proje Yayın Kaynakçası.

Şekil 6. Araştırma projesi çalışmaları (2000)                   Şekil 7. Arkeoloji Çalışmaları (2005)
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olup 2000 yılından itibaren arşivde 
bulunan çizimlerin yeni çizimlerle 
ortak bir veritabanında toplanması 
sağlanmıştır. Mimari ekip tarafından 
yapılan çalışmalar: Tüm mekânların 
plan-kesit-görünüş-detay olmak üze-
re çizimleri; bazı mekânlarda genel, 
bazı mekânlarda detaylı olmak üzere 
el ölçümleri; detaylı fotoğraflama ve 
belgeleme; bütün mekânlara ilişkin 
mimari tanımlar; malzeme ve dönem 
tespitleri; malzeme örneklerinin top-
lanması ve envanterinin çıkarılması; 
çevredeki diğer örneklerin incelen-
mesi olarak sayılabilir. 

5.2. Arkeolojik Kazılar
Fransızların Gelibolu Yarımadası’n-
da yaptıkları kazılar 1921 yılında 
bitmiştir. Bu tarihten 2005 yılına 
kadar Gelibolu Yarımadası’nda 
yapılan ilk arkeolojik kazı, proje 
kapsamında Seddülbahir Kalesi’nde 
gerçekleştirilen kazıdır.11 Koç Üni-
versitesi’nden Carolyn Aslan yöneti-
mindeki Seddülbahir Kalesi arkeo-
loji ekibi, 2005 yılı alan çalışması 
süresince Çanakkale Müzesinden 
bir temsilci ile birlikte beş farklı 

noktada çalışmıştır. Arkeolojik 
çalışmalar çerçevesinde kalenin ge-
nelinde yüzey araştırması yapılmış, 
19. yüzyıldan kalan kışlanın izleri 
ortaya çıkarılmıştır. Bu kazılarda, 
kalenin farklı dönem katmanlarına 
ait yapı temelleri ve yol kalıntıla-
rı ile Birinci Dünya Savaşı’na ait 
çeşitli eşyalar ve savaş gereçleri 
bulunmuştur. Buluntular Çanakka-
le Müzesi arşivine aktarılmış, açılan 
kazı alanları daha sonra yapılacak 
muhtemel çalışmalar için korunaklı 
olarak kapatılmıştır. 

5.3. Restitüsyon Projesi Süreci
Restitüsyon projesi çalışmalarına; 
araştırma projesinin başından iti-
baren oluşturulan tarihi, arkeolojik 
ve mimari veri tabanı çerçevesinde, 
gravürler, betimlemeler ve fotoğraflar 
taranarak başlanmıştır. Arkeolojik 
kazıların ortaya çıkardığı veriler 
restitüsyon projesine katkıda bulun-
muştur. En önemli verileri oluşturan 
tamirat defterleri, hem başından 
itibaren kalenin inşa sürecini hem de 
yüzyıllar içerisindeki onarımları de-

11 L. Thys-Şenocak, C. Aslan, “Narratives of Destruction and Construction: The Complex Cultural Heritage 
of the Gallipoli Peninsula”, Archaeology of Destruction, ed. Lila Rokoczy, Cambridge: Cambridge Scholars 
Press, 2008, s. 29-47.

Şekil 8. Proje alan çalışmaları - 2005                                 Şekil 9. Proje ofis çalışmaları - 2006
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taylı bir şekilde ortaya koymaktadır.12 

Tamirat defterlerindeki tanımlarla; 
kalenin 17. yüzyıldan 20 yüzyıla 
kadar geçirdiği değişim, yapılan 
onarımlar, eklentiler ve değişen 
askeri gereksinimler sonucu savunma 
hatlarının şekillenmesi açığa çıkmak-
tadır. Seddülbahir Kalesi’nin üç farklı 
döneminin (18. yy. sonu, 19. yy. 
sonu ve I. Dünya Savaşı dönemleri) 
restitüsyon çalışmaları yapılmıştır. 
Uygulama sürecinde gerçekleştiri-
len arkeolojik kazılar ve yeni arşiv 
belgelerinin ortaya koyduğu bilgilerle 
güncel bir restitüsyon projesi yapıl-
ması planlanmıştır.

5.4. Restorasyon – Konservasyon 
Projesi Süreci
Restorasyon projesi sürecinde; 
yapıdan alınan malzeme örnekleri 
düzenli bir biçimde kodlanarak istif-
lenmiş, envanteri düzenlenip dosya 
haline getirilmiş, çekilen fotoğraflar 
etiketlenmiş ve arşive eklenmiştir. 
Malzeme örnekleri İTÜ Mimarlık 
Fakültesi Restorasyon Anabilim 
Dalından Prof. Dr. Ahmet Ersen 
tarafından çalışılmış ve raporlan-
mıştır. ICCROM’dan konservasyon 
uzmanı Marisa Tabasso davet edil-
miş, Tabasso alandaki malzeme ve 
bozulmalara yönelik yapı üzerindeki 
gözlemlerini paylaşmış ve önerilerini 
rapor olarak vermiştir. Yapılara ait 
taşıyıcı sistem raporu ile restorasyon 
ve sağlamlaştırma önerileri, İTÜ 
Mimarlık Fakültesi Yapı Anabilim 

Dalından Prof. Dr. Feridun Çılı ve 
ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Rölöve ile restitüsyon projesinin, 
protokolde tanımlı haliyle, Deniz 
Muharebeleri Tanıtım Merkezi 
olarak işlevlendirmesi önerisiyle 
birlikte, bir set halinde 2006 yılın-
da Çanakkale Koruma Kuruluna 
sunulmasının ardından, Kurul, alanı 
parsel ölçeğinde 1. derece arkeolojik 
sit olarak tanımlamıştır. Bu tescili 
takiben, arkeolojik sit alanlarında 
yapılaşma yasağından dolayı yeniden 
kullanım projesi askıya alınmıştır. 
Bu nedenle, yeniden kullanım kararı 
revize edilinceye kadar restorasyon 
projesinin konservasyon projesi ola-
rak çalışılmasına proje ekibi olarak 
karar verilmiştir.  

Seddülbahir Kalesi için proje 
sürecinde öngörülen hedef, alanın 

12 L. Thys-Şenocak, R. N. Çelik, G. Tanyeli, A. Özsavaşçı, “Understanding Archaeology and Architecture 
through Archival Records: The Restoration Project of the Ottoman Fortress of Seddülbahir on the 
Gallipoli Peninsula of Turkey”, The Frontiers of the Ottoman World: Fortifications, Trade, Pilgrimage and Slavery, ed. 
Andrew Peacock, London: The British Academy, 2009, s. 189-209.

Şekil 10. Seddülbahir Kalesi üst avlusunda 
yeni tamamlanan 19. yüzyıl kışla binası
(Abdülhamid Albümleri, Lucienne Thys-Şenocak 

koleksiyonundan)
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herhangi bir yeniden işlevlendirme 
önerisi öncesinde ve sürecinde, yapı-
ların özgün durumlarının tarihi belge 
değeri taşıyan tahribatlarla birlikte 
sağlamlaştırılarak korunmasıdır. Bu 
bağlamda, ilk olarak yapısal tehlike 
gösteren bölümler sağlamlaştırılacak, 
yapı yüzeylerinin dış etkenlere, örne-
ğin suya karşı korunması sağlanacak, 
bazı bölümler kısmen bütünlenecek-
tir. Bu sebeple, restorasyon projesinin 
iki aşamadan oluşması önerilmiştir.

İlk aşamada, kalenin toprak dolgu 
ve bitki temizliği yapılarak yapısal 
ve mimari elemanlarının tehlikeli 
durumda olan ve acil onarım ge-
rektiren kısımları onarılacak, kale 
yapıları bütünsel olarak korunacaktır. 
Hâlihazırda tehlike arz eden bölüm-
ler öncelikli olarak koruma altına / 
askıya alınacak ve gerekli bölümlerin 
restorasyon detayları üretilecektir. Bu 
süreç içinde yapılacak kazılar ve araş-
tırmalar sonucunda edinilen bilgiler 
ve yapı izleri ışığında, koruma projesi 
yeniden şekillenecektir. Birinci aşama 
konservasyon uygulamasının “Kuzey 
Kule Pilot Restorasyon Uygulaması” 
ile başlaması planlanmıştır. Pilot 
uygulama çalışması sonuçlarına göre, 
malzeme özellikleri ve kaynakları ile 
uygulama detayları kesinlik kaza-
nacaktır. İkinci aşama olan yeniden 
işlevlendirme ve restorasyon uygula-
masında, üst ölçekli planların (714 
sayılı ilke kararına göre 1/500 ölçekli 
Çevre Düzeni Planı) tanımlayacağı 
doğrultuda, alanın ziyarete açılabil-
mesi için öngörülen arkeolojik müze 
kavramı çerçevesinde alanın yeniden 
işlevlendirme projesi oluşturulacaktır. 
Bu aşamada, konservasyon sürecinde 

korunan ve sağlamlaştırılan bölümler, 
arkeolojik veriler ışığında ziyaretçi 
konfor ve ihtiyaçları gözetilerek sergi 
alanları şeklinde yeniden projelendi-
rilecektir. 

5.5. İşlevlendirme ve    
Yeni Kullanım Projesi Süreci
Seddülbahir Kalesi’nin 2005-2006 
yıllarında hazırlanan rölöve, restitüs-
yon ve konservasyon projesi Ağustos 
2006’da Çanakkale Kültür Varlıkları-
nı Koruma Kuruluna teslim edilmiş, 
2006 Ekim ayında da Kurul günde-
mine girmiştir. Aynı tarihlerde Anka-
ra’da, içlerinde Çevre ve Orman Ba-
kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve Vakıflar Genel Müdürlüğü temsil-
cilerinin de bulunduğu bir toplantıda, 
kalenin Deniz Muharebeleri Tanıtım 
Merkezi olarak yeniden kullanımının 
ele alındığı kavramsal çalışmanın 
sunumu yapılmıştır. Bu toplantının 
ardından, 11 Kasım 2006 tarihinde 
Çanakkale’de başbakan ve ilgili yedi 
bakanın katıldığı bir diğer toplantıda 
sunum tekrarlanmıştır. 

Her iki toplantıda da ilgi toplayan 
bu yeniden işlevlendirme kavramsal 
çalışmasının, kale yapısının kentsel 
sit ve tek yapı ölçeğinde birinci de-
rece tarihi eser olarak tescilli olması 
sebebiyle yeni kullanım projesi olarak 
geliştirilmesi mümkündü. Fakat 
bu toplantıların hemen sonrasında, 
yukarda bahsedildiği gibi Çanakkale 
Koruma Kurulunun talebiyle, alanda 
parsel ölçeğinde 1. derece arkeolojik 
sit kararı kesinleşmiştir. Bu tescili 
takiben, arkeolojik sit alanlarında 
yapılaşma yasağından dolayı yeniden 
kullanım projesi askıya alınmıştır. 
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6. PROJENİN UYGULAMAYA 
GEÇİŞ SÜRECİ (2009-2015)
Seddülbahir Kalesi Projesi revizyon-
ları ve raporları, 24 Kasım 2009 
tarihinde alınan 4647 sayılı karar 
uyarınca Çanakkale Koruma Kurulu 
tarafından kabul edilmiş, yapının 
koruma grubu 1. grup olarak belir-
lenmiş, tescil sınırı genişletilmiştir. 
2009 yılında tamamlanan kurul 
süreci sonucunda projeler rafa kaldı-
rılmış, Doğa ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğünün uygulama kararı bek-
lenmiştir. 20 Haziran 2014 tarihinde 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan 
Başkanlığı kurulmuş ve Seddülbahir 
Kalesi’nin tüm sorumluluğu Orman 
ve Su İşleri Bakanlığından Kültür 
ve Turizm Bakanlığına geçmiştir. 
Uygulama için 2015 yılının Temmuz 
ayı başında Seddülbahir Kalesi içinde 
temizlik çalışmalarına başlanmıştır. 
Uygulama sürecinde; rölöve ölçüm 

ve çizim, arkeolojik kazı ve sondaj 
çalışmaları ile restorasyon projesi 
çalışmaları, bir önceki proje kriterleri 
doğrultusunda yeniden başlatılmıştır. 

Konservasyon projesinden resto-
rasyon projesine geçiş aşaması, proje 
ekibinin konservasyonla ilgili bazı 
kararları gözden geçirdiği bir süreç 
olmuştur. Konservasyon tarafında 
duran proje ekibinin kabul ettiği hu-
sus, kale bütününde farklı bölümle-
rin farklı prensip kararlarına ihtiyaç 
duyduğudur. Uluslararası tüzükle-
rin13 tanımladığı farklı restorasyon 
yöntemlerinin Seddülbahir Kalesi’n-
de ne şekilde uygulanması gerektiği, 
uygulamanın başında, proje ekibi ile 
uygulayıcı ekibin mutabık kalması 
gereken bir noktaydı.14 Seddülbahir 
Kalesi, farklı girdileri olan bu ölçekte 
bir restorasyon uygulamasında, kon-
servasyondan rekonstrüksiyona farklı 
durumlara yönelik kararların nasıl 

Şekil 11. 
Seddülbahir Kalesi 
konservasyon 
projesi setinden 
Doğu Kule 
müdahale 
paftalarından bir 
örnek

13 Venedik Tüzüğü: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0612886001496825607.pdf ve diğer uluslararası 
tüzükler: http://www.icomos.org.tr/?Sayfa=Tuzukler1&dil=tr
14 ICOMOS Türkiye, Mimari Mirası Koruma Bildirgesi: http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/
ICOMOSTR_0623153001387886624.pdf  
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alınması gerektiğinin tartışıldığı bir 
örnektir. Kalenin uluslararası önemi, 
stratejik konumu ve savaş anıtı olma 
durumu, yeni kullanım sürecinde 
restorasyon kararlarını şekillendiren 
özgün bir ortam yaratmaktadır.15 Bu 
çerçevede, konservasyon, bütünle-
me ve rekonstrüksiyon kararlarının 
alınması ve gerekçeleri Bilimsel 
Danışma Kurulunun yaptığı uzun 
toplantılar sonucu şekillenmiştir. 
Restorasyon kararlarına ilk örnek 
olarak, proje sürecinde kazısı yapı-
lan ve temelleri bulunan kışla binası 
verilebilir. Proje ekibinin bu yapı 
ile ilgili prensip kararı; üst avlunun 
bütünlüğünü bozmadan, peyzaj için-
de bu yapının kalıntılarını okunur 
kılmaktır. On dokuzuncu yüzyıl eki 
olan bu kışla binası bir dönem eki 
olarak kabul edilebilir, fakat kütlesi 
ile Seddülbahir Kalesi’nin girişte ilk 
algılanan mekânı olan üst avluyu 
tanımsız hale getirme riski bulun-
maktadır. Bunun yanı sıra, çok 
kısa süre ayakta kalmış bu yapının 
rekonstrüksiyonunun gerekliliği 
tartışılmaktadır. Bu sebeple kışla 
binasının kazı sonucu ortaya çıkan 
halinin korunması önemlidir. 

Restorasyon kararlarına ikinci 
örnek, kalenin kuzeybatı duvarında 
yapılan araştırma sonucu bulunan 
ve Berquin gravürü ile desteklenen, 
17. yüzyıla ait 1. dönem dendanla-
rının bölümsel olarak bütünlenmesi 
ve sadece fotoğraflardan görülen 19. 
yüzyıla ait 2. dönem dendanlarının 
kısmi rekonstrüksiyonudur. Süreç 

içerisinde çıkan verilerle duvarın bü-
tünü ele alınarak, iki farklı dönemin 
sergilenmesinin tartışılması sonucun-
da, bir cephe dönemlendirmesinin 
tasarlanmasına karar verilmiştir. Bu 
tasarım yapılmış olup alanda uygu-
lanmaktadır.

Restorasyon kararlarına üçüncü 
örnek, Batı Kulesi’dir. Proje süre-
cinde konservasyonu önerilen kule-
nin yapısal tehlikede olduğu tespit 
edilmiş, uygulama sürecinde bölgesel 
tamamlamalarla restorasyon ve sağ-
lamlaştırılma kararı verilmiştir. Ben-
zer bir tahribata uğramış olan Güney 
Kule’de de aynı prensibin uygulanma-
sına karar verilmiştir.

Alan Başkanlığı (ÇATAB), pro-
jenin bir sonraki etabı olan yeni 
kullanım ve işlevlendirme projesinin 
geliştirilmesi için davetli tasarımcı 
gruplarla bir fikir projesi tasarım 
süreci organize etmiştir. Bu süreç so-
nunda, yeni kullanım ve işlevlendirme 
projesini geliştirmek için bir tasarım 
ekibi seçilmiştir; bu süreç restorasyon-
la eş zamanlı devam edecektir. Seçilen 
ekip, müze tasarımcıları, mimarlar, 
peyzaj mimarları ve uygulamada 
gerekli diğer disiplinlerin ortaklığında 
çalışmalara başlamıştır. Yeni kullanım 
yaklaşımı, projede benimsenen kon-
servasyon ve restorasyon kararlarının 
devamı olarak şekillenmektedir. 

7. UYGULAMA SÜRECİ 
(2015-devam ediyor)
Çanakkale Seddülbahir Kalesi Resto-
rasyonu Uygulama İşi, Çanakkale Sa-

15 L. Thys-Şenocak, R. N. Çelik, G. Tanyeli, A. Özsavaşçı, “Destruction and Restoration on the Gallipoli 
Peninsula; The Ottoman Fortress of Seddülbahir”, ICOMOS AGA&ADCOM, 15-21 Ekim 2016, İstanbul.
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vaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan-
lığı (ÇATAB) tarafından açılan ihale 
sonucu Abma İnşaat Restorasyon Ltd. 
Şti. uhdesinde kalmış ve 19 Haziran 
2015 tarihinde sözleşme yapılarak 26 
Haziran 2015 tarihinde yer teslimi 
ile birlikte uygulamalara başlanılmış-
tır. İşin süresi 510 gün olup ilk etap 
17 Kasım 2016 tarihinde tamamlan-
mış, verilen 510 günlük süre uzatımı 
ile ikinci etabın 11 Nisan 2018 ta-
rihinde bitirilmesi planlanmaktadır. 
ÇATAB uygulama kontrollüğünde 
İnşaat Mühendisi Tolga Kaan Çak-
mak, Mimar Mustafa Kafkas Dereli, 
Arkeolog Mert Çatalbaş, Restoratör 
Aykan Özel bulunmaktadır. Uygula-
maların başlaması ile birlikte, ÇA-
TAB tarafından restorasyon süreci 
için Bilimsel Danışma Kurulu oluştu-
rulmasına karar verilmiştir. Bilimsel 
Danışma Kurulunda projenin ilk 
aşamasında yer alan ekibin bulunması 
projenin önemli aşamalarından birini 
oluşturmuştur. Bilimsel Danışma Ku-
rulu’nda, Doç. Dr. Lucienne Thys-Şe-
nocak, Prof. Dr. Rahmi Nurhan 
Çelik, Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli, 
Prof. Dr. Feridun Çılı, Yrd. Doç. Dr. 
Haluk Sesigür, Yüksek Mimar Arzu 
Özsavaşçı bulunmaktadır.

7.1. Projeden Uygulamaya   
Karar Revizyonları
Rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin 2009 yılındaki onayın-
dan sonra, 2015 yılına kadar geçen 
sürede kale üzerinde yeni hasarlar 
ve kayıplar oluşmuştur. Ayrıca, 
yapının bütün kısımlarına iskele 
kurularak tüm alanlara ulaşılabilmiş 
ve sözleşme gereği kazılara devam 

edilerek yeni veriler elde edilmeye 
başlanmıştır. Tüm bu yeni bilgi ve 
veriler ışığında, güncel rölövelerin 
hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. 
Bu bağlamda, restorasyon uygulama-
sına başlanmadan önce yeniden üç 
boyutlu tarama yapılmış ve güncel 
rölöveler ve hasar analizleri ÇATAB 
bünyesindeki Koruma Komisyonuna 
sunulmak üzere hazırlanmıştır. İlk 
projenin genel restorasyon prensip ve 
kararları temel alınarak yeni restoras-
yon projeleri ve müdahale analizleri 
hazırlanmış, Koruma Komisyonuna 
peyderpey sunulmuştur. Kalenin 
herhangi bir alanında restorasyon 
uygulamalarına başlanmadan önce 
güncel rölöve ve müdahale paftaları 
oluşturulmakta ve Koruma Komis-
yonunun onayı sonrası uygulamalara 
devam edilmektedir. Aşağıda restoras-
yon uygulamasına başlanılan Haziran 
2015’ten Ekim 2016’ya kadar olan 
dönemi kapsayan restorasyon uygula-
ması süreci anlatılmıştır. 

7.2. Yapılan İşler ve Açılımları
Uygulama sözleşmesi kapsamında, be-
den duvarları ve kulelerle çevrelenen 
kale yapısının restorasyonuna devam 
edilmektedir. İlkokul binasının ye-
niden işlevlendirmede kullanımı söz 
konusudur. Cami ve hamamlar henüz 
proje kapsamında değildir.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
atıl kalan kale, 1930’lardan 1997 
yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından kullanılmıştır. Bu dönem-
de kale gerçek anlamda bir restoras-
yon geçirmemiş olsa da, yapının bazı 
bölümleri niteliksiz müdahaleler ile 
desteklenmiş, bazı bölümlerinin de 
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tümüyle çökmesi önlenmiştir. Uzun 
süre bakımsız kalan kalede yoğun 
bitkilenme, hava koşullar nedeniyle 
bozulma, malzeme kaybı, kısmi çök-
me ve hasarlar oluşmuştur. 

Restorasyon uygulamaları, ulusal 
ve uluslararası yasa, yönetmelik ve 
tüzüklere uygun olarak devam etmek-
tedir. Restorasyonu yapılacak her bir 
kısım için aşağıdaki listelenen adım-
lar takip edilmektedir:

 Elde edilen tüm yeni verilerin 
belgelenmesi,

 Arşiv tarama çalışmalarına de-
vam edilmesi,

 Gerekli alanlarda arkeolojik kazı-
ların yapılması,

 Güncel rölövelerin hazırlanması 
ve revize müdahale paftalarının oluş-
turulması,

 Acil destek gereken kısımların 
desteklenmesi,

 İskele ve askı sistemlerinin ku-
rulması,

 Yapı içinde veya üzerindeki 
niteliksiz muhdes eklerin uzaklaştı-
rılması,

 Yapı üzerindeki zayıflamış dolgu 
ve yapı kalıntılarının kontrollü uzak-
laştırılması,

 Gerekli bölümlerde strüktürel 

analiz yapılması,
 Yapı beden duvarı ve kulelerinde-

ki hasarlı bölümlerin onarılması,
 Strüktürel olarak gerekli bölüm-

lerde kısmi tümlemelerin yapılması,
 Mimari açıdan önem arz eden bö-

lümlerde kısmi tümlemelerin yapılması,
 Beden duvarı, döşeme vb. kısım-

larda eksik yapı elemanlarının yerine 
konulması,

 Strüktürel müdahale gerekli kı-
sımlarda uygulamaların yapılması,

 Süreksizliklerin giderilmesi için 
gerekli kısımlarda hidrolik kireç 
enjeksiyonu yapılması,

 Malzeme kaybı görülen meşe ha-
tılların mümkün olduğunca tamam-
lanması,

 Derzlerin açılması ve özgün 
malzeme ile yeniden yapılması,

Şekil 12. Restorasyon öncesi alt avlunun 
durumu (2015)

Şekil 13. Restorasyon öncesi üst avludan 
kuzeybatı ve kuzeydoğu yönüne bakış (2015)

Şekil 14. Restorasyon öncesi kuzey 
kulenin durumu (2015)
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 Beden duvarları ve döşemelerde 
su tuzağı riski bulunan kısımların 
onarılması,

 Döşeme ve merdivenlerin ziyaretçi 
güzergâhı öngörülerek özgün ve / veya 
uyumlu tekniklerle düzenlenmesi.

7.3. Uygulamalardan Örnekler

7.3.1. Kuzeybatı Duvarı Onarımının 
Restorasyon Karar ve Aşamaları
Kalenin kuzeybatı duvarı restitüs-
yon projesinde önemli değişikliklere 
neden olan veriler içerdiğinden, 
hem restitüsyon, hem de restoras-
yon süreçlerinin en ilgi çekici bö-
lümlerinden biridir. Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde kuzey, batı ve orta 
kulelerin sağlam olduğu, kuzeydoğu 
duvarının dış cephesinde iki silme 
seviyesi bulunduğu ve üzerinde 
mazgal pencereleri bulunan dendan 
sıralarının büyük bölümünün ayakta 
kaldığı görülmektedir.

Savaş sonrasında kuzey, batı ve 
orta kulelerin bombardımanda hasar 
gördüğü, kuzeybatı duvarının bazı 
bölümlerinin tahrip olduğu ve den-

danların bir bölümünün daha kaybe-
dildiği görülmektedir.

Kuzeybatı duvarı, savaş sonrasında 
bakımsızlık nedeniyle hava koşullarına 
karşı savunmasız kalmıştır. Aradan 
geçen yüz yıllık süre içinde doğal 
koşulların etkisi ve duvar örgüsünü 
oluşturan taşların çevre sakinleri tara-
fından yapı malzemesi olarak kulla-
nılması vd. nedenlerle kalede tahribat 
daha da artmıştır. Restorasyon ön-
cesinde batı kulenin yaklaşık 2/3’lük 
kısmı yıkılmış, orta ve kuzey kulelerde 
kısmi göçmeler oluşmuş, orta ve kuzey 
kuleler arasındaki duvarın bir bölümü 
büyük oranda kayba uğramıştır.

Restorasyon uygulamalarının 
başlaması ile birlikte, ilgili cephenin 
güncel rölöveleri üç boyutlu lazer 
tarama verileri kullanılarak hazırlan-
mış ve yapılacak olan uygulamalara 
aşamalı olarak karar verilmiştir. İlk 
aşama olarak, kuzey kulenin onarı-
mına başlanmasına ve duvar üzerinde 
bulunan toprak ve zayıflamış dolgu-
nun yapıdan uzaklaştırılmasına karar 
verilmiş ve alınan Koruma Komisyo-

Şekil 15. 
Savaş öncesi 
kuzeybatı 
cephesi 
görünümü 
(IRCICA)

Şekil 16. 
Savaş sonrası 
kuzeybatı 
cephesinin 
görünümü 
(Imperial War 

Museum)
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nu onayı ile uygulamalara başlanmış-
tır. Bu cephede öncelikli olarak kuzey 
kulenin onarımına başlanmış ve 
hasarlı bölüm strüktürel gereklilikler 
nedeniyle kısmi olarak bütünlenmiş-
tir. Birinci Dünya Savaşı sırasında 
hasar aldığı bilinen bu bölümde, bom-
bardımana ait iz olduğu gibi bırakı-
larak uygulamalara devam edilmiştir. 
Kuzey kulenin uygulamasına başla-
nılması ile birlikte, eş zamanlı olarak 
kuzeybatı sur duvarının üzerinde 
birikmiş toprak ve zayıflamış moloz 
yığınlarının yapıdan uzaklaştırılması-
na başlanmıştır. Bu aşamada, zayıf-
lamış moloz dolgunun içinde, batı 
kulenin hemen yanında yapının eski 

fotoğraflarında görülen dendan sıra-
sından farklı bir kotta dendan izlerine 
rastlanılmıştır. Ortaya çıkan yeni 
veriler üç boyutlu lazer tarama ile bel-
gelenmiş ve rölöveleri hazırlanmıştır. 
Ardından duvarın diğer kısımlarında 
da ortaya çıkan yeni dendan kotu ile 
aynı seviyede araştırma yapılmış ve 
ilgili dendan seviyesinin tüm duvar 
boyunca devam ettiği anlaşılmıştır.

Kuzeybatı duvarının Birinci 
Dünya Savaşı öncesi ve sonrasına ait 
fotoğraflarında görülen farklı sevi-
yelerdeki iki taş silmenin iki farklı 
döneme ait dendan sıralarına işaret 
ettiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 
kuzeybatı duvarına çıkan ve batı kule 

Şekil 17. 
Kuzeybatı 
cephesinin 
restorasyon 
öncesi 
görünümü (2015)

Şekil 18. 
Kuzeybatı 
cephesinin 
2006 yılı onaylı 
rölövesi

Şekil 19. Kuzeybatı cephesinde batı kulenin hemen yanında 2016 yılında ortaya çıkan 
farklı dönem dendan izleri
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yanında bulunan taş merdivenin indi-
ği bölgede, zeminde yapılan araştırma 
kazısında merdivenin yedi-sekiz basa-
mak daha devam ettiği tespit edilmiş-
tir. Tüm bu bilgiler ışığında, zaman 
içerisinde avlu kotunun da yükseltil-
mesi ile birlikte, bir dönem kuzeybatı 
duvarının da yükseltildiği ve bu ne-
denle iki farklı kotta dendan sırala-
rının bulunduğu anlaşılmıştır. Elde 
edilen tüm veriler yeniden değerlendi-
rilerek bir sonraki aşamanın kararları 
alınmıştır. Bu bağlamda, ikinci ve 
üçüncü aşama müdahale kararlarında 
orta ve kuzey kuleler arasındaki du-
varda bulunan, büyük oranda çökme 
ve boşalma görülen kısmın strüktürel 
olarak problem yaratması nedeniyle, 
ilk seviye dendanlara ait seğirdim 
kotuna kadar tümlenmesine karar ve-
rilmiştir. Duvarın diğer bölümlerinde 
ise her iki döneme referans verecek şe-
kilde, duvarların seğirdim seviyesine 
kadar kısmi olarak tümlenmesine ve 
bulunan dendan parçalarının korun-
masına karar verilmiştir.

Yapı üzerinde eski gravür ve fotoğ-
raflardan elde edilen verilerle çalışa-
rak, hem ilk hem de ikinci dönemde 
dendan sıralarının nasıl yerleşmiş 
olabileceği üzerine çalışmalar yapıl-
mıştır. Kalenin restorasyon sonra-
sında ziyarete açılması ile birlikte, 
ziyaretçilere doğru bir şekilde her iki 
dönemi göstermek ve birbiri arasın-
daki ilişkiyi anlatabilmek için uzun 
süreli bir karar aşaması yaşanmıştır. 
Bu aşamada, kulelerle birlikte duva-
rın ve her iki dönem dendanlarının 
ilişkileri detaylı olarak incelenmiş ve 
4. aşama müdahale kararları hazırla-
narak Koruma Komisyonuna sunul-
muş ve onay alınmıştır. Ekim 2016 
itibariyle, 4. aşama kararları doğrul-
tusunda mevcut dendanların korun-
masına ve kısmi olarak tümlenecek ve 
/ veya yeniden yapılacak dendanların 
da uygulamasına devam edilmekte-
dir. Orta kule ve batı kule üzerinde 
araştırma çalışmaları devam ettiğin-
den, bu bölümde alınacak kararların 
5. aşama müdahale kararları olarak 

Şekil 21. 
Kuzeybatı 
cephesi 3. 
aşama müdahale 
kararları

Şekil 20. Ortaya çıkan dendan izlerinin üç boyutlu lazer tarama ile belgelenmesi
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Koruma Komisyonuna sunulması 
planlanmaktadır. 

 7.3.2. Güneydoğu Duvarı 
Onarımının Restorasyon  
Karar ve Aşamaları
Kalenin güneydoğu duvarı, deniz 
kenarındaki konumu ve büyük oranda 
hasarlı olması nedeniyle kalenin ilk 
ele alınan bölümlerinden biridir. Her 
iki kuleden erişilen seğirdim döşeme-
sinin üzeri toprakla örtülü olup resto-
rasyon öncesinde dendanların büyük 
bir bölümü ayakta olmakla birlikte, 
oldukça hasarlı durumda olduğu 
tespit edilmiştir. Alt avludan deniz 
cephesine geçişte bulunan kemerli 
açıklıkların, deniz cephesi tarafında 
neredeyse bütünüyle kemer taşlarını 
yitirdiği gözlemlenmiştir. 

1700 tarihli Berquin gravüründe 
on altı açıklık bulunan bu bölümde, 
ilk dönem toplarının yerleştirildiği 
ve top sıralarının arkasında bir duvar 
hattı olduğu, duvarın dış yüzünde ise 
bu açıklıkları kapatan kepenklerin 

bulunduğu görülmektedir. Günümüz-
de duvar üzerindeki on altı açıklık 
halen mevcut olup yerinde yapılan 
araştırma amaçlı arkeolojik kazılarda, 
topların arkasında bulunan alçak bir 
duvar izine de rastlanılmıştır. Gravür-
de görülen ahşap kepenkler günümüze 
ulaşmamıştır ancak, zamanla yüksel-
diği tahmin edilen deniz tarafındaki 
platformda yapılan araştırma amaçlı 
arkeolojik kazılarda, gravürde görülen 
kepenklerin demir bağlantı elemanla-
rına duvar üzerinde rastlanılmıştır.

Güneydoğu duvarının Birinci 
Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında-
ki fotoğraflarından, savaş öncesinde 
tümüyle ayakta olan dendanların 
bir kısmının ve duvar üzerindeki bir 
bölümün savaş sırasında hasar aldığı, 
güney ve doğu kulelerinin ise savaş sı-
rasında ciddi bir tahribata uğramadığı 
gözlemlenmektedir.

Restorasyon kararları öncesinde 
bu alanda da üç boyutlu lazer tarama 
ölçümleri yapılmış ve güncel rölöveler 
hem avlu hem de deniz cepheleri için 

Şekil 22. 
Kuzeybatı 
cephesi 
4. aşama 
müdahale 
kararları – iç ve 
dış cephelerin 
görünümü

Şekil 23. 
Güneydoğu 
cephesinin 
2006 yılı onaylı 
rölövesi
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Şekil 24. 
Restorasyon 
öncesi 
güneydoğu 
cephesi

Şekil 25. 1700 
tarihli Berquin 
gravürü 
güneydoğu 
duvarında 
topların 
yerleşimine ait 
plan (Biblothèque 

nationale de France)

hazırlanmıştır. Yerinde yapılan ölçüm 
ve detaylı incelemelerden sonra deniz 
cephesinde kaybolan tüm kemer taşları 
restorasyon projesinde ayrı ayrı çizil-
miş; kemer formu, yerinde bulunan 
sınırlı kemer taşları üzerinden belir-
lenmiştir. Hazırlanan projeler Koruma 
Komisyonuna sunulmuş ve alınan 
onay sonrasında restorasyon uygula-
malarına başlanmıştır.

Proje onayı sonrasında ilk olarak 
muhdes ekler ve niteliksiz müdahaleler 
kontrollü bir şekilde yapıdan uzaklaş-
tırılmıştır. Duvarın strüktürel açıdan 
bütünlüğünü kaybetmiş kısımları ön-
celikli olarak tamamlanmış ve güven-
liği sağlanmıştır. Kısmi olarak kaybe-

dilmiş dendan parçaları tümlenmiş ve 
hasarlı kısımları onarılmıştır. Duvarın 
kemerli geçiş bölümündeki kemer 
taşlarının projesine göre hazırlanarak 
yerlerine konulmasına devam edilmek-
tedir; tonozlu geçişlerin onarımları 
tamamlanmıştır. Niteliğini yitirmiş 
derzler açılarak özgün malzeme içeriği-
ne uygun olarak derzleme yapılmıştır. 

Seğirdim döşemesi üzerinde biriken 
toprak kontrollü bir şekilde kaldı-
rıldığında, kısmi özgün taş döşeme 
kaplamasına rastlanılmıştır. Seğirdim 
döşemesi, bulunan özgün döşemenin 
yapım tekniği ve özellikleriyle tamam-
lanmış, eski döşeme ile yeni döşeme 
kaplaması arasındaki derze kurşun 
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Şekil 26. 1700 tarihli Berquin gravürü (güneydoğu duvarında topların yerleşimine ait 
görünüş (Biblothèque nationale de France)

Şekil 27. 
Savaş öncesi 
güneydoğu 
cephesi, 1898 
yılı (IRCICA –II. 

Abdülhamit 

Albümü)

Şekil 28. 
Savaş sonrası 
güneydoğu 
cephesi 
(Sed-1997-A1-156)

Şekil 29. 
Güneydoğu 
duvarı deniz 
cephesi güncel 
tarama verileri 
ve rölöve 
çalışması (2016)

Şekil 30. 
Güneydoğu 
duvarı deniz 
cephesi 
restorasyon 
projesi (2016) 
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levha konularak, eski ile yeni belirgin 
hale getirilmiştir.

7.3.3. Batı Kule Restorasyon   
Karar ve Aşamaları
Yapısal tehlike içeren ve sadece bir 
kısmı ayakta kalan Batı Kulesi’nin 
desteklenerek korunmasına yönelik 
olarak alınan prensip karar sonrası, 
yapısal inceleme ve çalışmalar sürdü-
rülmekte ve uygulamaya yönelik proje 
çalışmaları devam etmektedir. Batı 
Kule ile ilgili yürütülen bu çalışma-
lar, bu yayının içinde yer alan ve Y. 
Mühendis Murat Alaboz, Dr. Haluk 
Sesigür, Prof Dr. Feridun Çılı, Doç. 
Dr. İhsan Engin Bal tarafından hazır-
lanan, “Seddülbahir Kalesi Restoras-
yon Uygulamaları Yapısal Analiz ve 
Müdahale Önerileri” başlıklı makalede 
anlatılmaktadır. 

7.4. Arkeolojik Kazılar
Kalenin 17. yüzyıldan bugüne kadar 
geçirdiği değişimler, aldığı hasarlar, 

kullanım biçimlerindeki farklılıklar 
ve uzun süre atıl durumda kalması 
sonucu oluşan doğal toprak birikin-
tileri ya da bilinçli olarak yapılmış 
dolgular, günümüzde içinde birçok bi-
linmeyeni içeren karmaşık bir durum 
oluşturmuştur. Bu nedenle restorasyon 
uygulamaları ile birlikte devam eden 
arkeolojik kazı çalışmaları, projenin 
diğer bir önemli çalışma bölümüdür. 
Arkeolojik kazılarla birlikte kalenin 
yapı bölümlerine ait veriler elde edil-
mekte ve bu veriler, restorasyon süre-
cini etkileyecek müdahale kararlarının 
verilmesinde önem arz etmektedir.

Restorasyon süreci ile birlikte kale 
sınırlarında olası yapı kalıntıları ile 
savaş sırasında kullanılmış top, mermi 
vb. buluntulara ait veri elde edilmesi 
için yeraltı tarama (jeoradar) çalışması 
yapılmıştır. 2005 yılında projelen-
dirme aşamasında bir bölümü açığa 
çıkarılan Kışla Binası’nın arkeolojik 
kazısı öncelikli olarak yapılmış ve 

Şekil 31. Güneydoğu duvarı restorasyon uygulamaları



259KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

bulunan temel kalıntıları ile döşeme 
izleri belgelenmiştir. 

Arkeolojik kazılara Çanakkale Sa-
vaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlı-
ğı (ÇATAB) yürütücülüğünde, Çanak-
kale Arkeoloji Müzesi denetiminde 
devam edilmektedir. Kazılarda çıkan 
tüm buluntular sınıflarına göre ayrıl-
makta ve envanter çalışması yürütül-
mektedir. Ayrıca, kazılardan çıkan her 
tür yapı izi ve kalıntısının rölöveleri 
hazırlanmakta olup restorasyon süreci 
arşiv belge ve fotoğrafları ile birlikte 
değerlendirilmektedir. Arkeolojik kazı-
larda aktif olarak dört arkeolog ve iki 
sanat tarihçi görev almaktadır.

Kalenin günümüze kadar geleme-
yen ve arkeolojik kazılarla temel ve 
yapı izlerine ulaşılmaya devam edilen 
bölümleri:

 Güneybatı duvarı, 
 Kışla Binası, 
 Cezayir Kulesi,
 Bonet ve mevzilerin bir bölümü,
 Alt avlu eyvanlarının bir bölümü,
 Kuzeydoğu duvarının bir bölümü,
 Bab-ı Kebir’dir.

8. SONUÇ VE SÜREÇ
Restorasyon uygulama süreci, hem 
proje yürütücüsü Çanakkale Savaşları 
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇA-
TAB) hem de Bilimsel Danışma Kuru-
lunun hassas çalışmaları ile ulusal ve 
uluslararası yasa ve tüzüklere uygun 
olarak devam etmektedir. Restorasyon 
uygulamasında, proje aşamasından 
itibaren her adımda aşağıdaki planla-

maya göre devam edilmekte ve sürekli 
araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Bu adımlar:
 Geometrik rölöve (tüm yeni çıkan 

verilere ait),
 Tarihsel araştırmalar,
 Tanı ve muayene,
 Hasarsız ve az hasarlı testler,
 Strüktürel analiz,
 İzleme,
  Restorasyon / müdahale kararları-

nın verilmesi.
Ayrıca, Seddülbahir Kalesi 

Restorasyonu uygulama süreci, 
disiplinler arası yoğun bir çalışma 
olmakla birlikte, sürekli bilgilendir-
me yapılan bir proje olma özelliğini 
taşımaktadır. Uygulamalar sıra-
sında zaman zaman yerel halka ve 
yönetimlere bilgi verilen toplantılar 
yapılmakta, profesyonel olarak bu işi 
yapan mimar ve mühendislere bilgi 
aktarımını içeren saha ziyaretleri 
de düzenlenmektedir. Buna örnek 
olarak, Uluslararası Anıtlar ve Sitler 
Konseyinin (ICOMOS) alt komitesi 
olan Uluslararası Savunma Yapıları 
ve Askeri Miras Bilimsel Komite-
sinin (IcoFort) şantiye ziyareti ve 
Çanakkale Mimarlar Odası ile İnşaat 
Mühendisleri Odasının teknik gezisi 
sayılabilir.

Seddülbahir Kalesi’nin, restoras-
yon, kıyı koruma hattı, çevre düzenle-
me ve teşhir tanzim uygulamalarının 
tamamlanmasıyla, 2018 yılında ziya-
rete açılması beklenmektedir.
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TARİHİ YIĞMA YAPILARDA SİSTEM TANIMLAMANIN 
ÖNEMİ VE HASAR MEKANİZMALARININ BELİRLENMESİ: 
SEDDÜLBAHİR KALESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışma; Gelibolu Yarımadası’nda bulunan “Seddülbahir Kalesi’nin 
Restorasyon Uygulaması” kapsamında, “Batı ve Güney Kuleleri”nin 
mevcut durumunun değerlendirilmesi ve onarım, iyileştirme önerilerinin 
geliştirilmesi amacıyla yapılan analizler ve dinamik tanımlama testi 
çalışmalarını içermektedir. Seddülbahir Kalesi, Çanakkale Boğazı’nın en 
önemli savunma yapısı olup 1658 yılında Sultan IV. Murat’ın validesi 
Hatice Turhan Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı, Çanakkale 
Savaşları sırasında ve günümüze kadar geçen süreç içerisinde insan ve 
çevre kaynaklı etkiler nedeniyle önemli oranda bütünlüğünü kaybetmiş, 
özellikle Batı ve Güney Kulelerinin büyük bir bölümü yıkılmıştır. Kulelerin 
ayakta kalan kısımlarının deprem güvenliğinin belirlenmesi amacıyla, 
rölöve ve lazer tarama verilerinden yararlanarak yapısal modeller kurulmuş 
ve doğrusal elastik hesap esasları doğrultusunda analizler yapılmıştır. 
Sayısal modeller, tetrahedral elemanlar kullanılarak makro modelleme 
tekniği ile oluşturulmuş, yapılan analizlerde malzemenin elastik davranışı 
esas alınmıştır. Batı ve Güney Kulelerinin dinamik özelliklerinin, sayısal 
modellerin özellikleri ile kalibrasyonunu sağlamak amacıyla, yerinde 
dinamik tanımlama testleri gerçekleştirilmiştir. Bunun için kulelerin uygun 
noktalarına ivmeölçerler yerleştirilerek titreşim verileri kaydedilmiş ve 
bu veriler yorumlanarak yapıların mod şekilleri ve doğal frekansları elde 
edilmiştir. Ek olarak, yapıların mevcut hasar durumlarını ortaya çıkaran 
olası hasar mekanizmaları araştırılmış; bunları harekete geçirecek ivme 
değerleri hesaplanarak her iki kulenin deprem riski belirlenmeye çalışılmıştır. 
Elde edilen sayısal sonuçlar doğrultusunda, Batı ve Güney Kulelerinin 
onarım ve iyileştirilmesi ile ilgili öneriler geliştirilmiştir.

ASSESSMENT OF HISTORICAL MASONRY BUILDINGS BY USING 
DYNAMIC SYSTEM IDENTIFICATION AND DETERMINATION OF 
DAMAGE MECHANISMS CASE STUDY: SEDDÜLBAHİR FORTRESS

In this study, assessment of the two towers of Seddülbahir Fortress 
are realized by means of linear structural analysis. Dynamic identification 
is performed for modal updating of structural system which helps to develop 
intervention proposals. Seddülbahir Fortress is a unique defensive structure 

Anahtar Sözcükler: Seddülbahir Kalesi, Yapısal Analiz, Dinamik Tanımlama, Hasar 
Mekanizması
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   1. GİRİŞ
Bu çalışmada; Koç Üniversitesi ile 
İstanbul Teknik Üniversitesinin 
işbirliğiyle 2005-2006 yıllarında Or-
man Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğünün yönetiminde 
yapılan ve Çanakkale Koruma Kuru-
lunun 24 Kasım 2009 tarih ve 4647 
sayılı kararıyla onaylanan Seddülba-
hir Kalesi rölöve, restitüsyon ve kon-
servasyon projeleri kapsamında res-
torasyonu devam eden Batı ve Güney 
Kuleleri incelenmektedir. Çalışma; 
Seddülbahir Kalesi beden duvarları 
üzerinde yer alan, kısmi göçmeler ve 
yapısal hasarları olan bu kulelerin 
mevcut durum analizleri ile olası bir 
depremde oluşabilecek göçme meka-
nizmalarının belirlenmesi ve bunları 
tetikleyebilecek deprem ivmelerinin 
tahminine yönelik araştırmaları 
kapsamaktadır. Çanakkale Savaşla-

rı Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 
(ÇATAB) tarafından ihale edilen 
uygulama halen devam etmektedir. 
Çalışma kapsamında risk analizi ya-
pılarak ileri hasarların önlenmesine 
yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Söz konusu yapılara ilişkin olarak, 
yerinde yapılan gözlemler ve güncel 
durumu belgeleyen rölövelerden fay-
dalanarak sayısal modeller oluşturul-
muş; malzeme parametreleriyle sınır 
koşullarının doğruluğunun kontrolü 
ve yapısal davranışın daha doğru 
tanımlanabilmesi için, titreşim kaydı 
alınarak yapıya ait doğal frekanslar ve 
mod şekilleri belirlenmiştir. 

Bu çalışmalara ek olarak, mevcut 
hasar durumuna göre deprem anında 
harekete geçebilecek olası kütleler ve 
göçme modları değerlendirilerek, olası 
bir durumda yapı güvenliğini sağlaya-
cak öneriler geliştirilmiştir.

of Çanakkale Bosphorus, which was constructed in the era of Sultan the IV 
Murat by his mother Hatice Turhan Sultan in 1658. The structure was 
damaged during Çanakkale War and exposed to weathering effects by now. 
Deteriorations due to unemployment and conscious human harm by replacing 
the stones are observed. Therefore, the structural integrity of the towers is 
lost due to the collapse of the domes of the towers and the body walls as well 
by half. In order to assess the earthquake risk, finite element models were 
conducted by using 2D and 3D laser scanning survey data. In FEM models, 
homogeneous and elastic material properties are taken in to account. Dynamic 
properties of the structures are evaluated by using acceleration data under 
ambient vibration. Natural frequency and modal shapes obtained by dynamic 
tests are used to check the consistency of the FEM models constructed with 
estimations and required modifications are done to match the behavior. In 
addition to linear elastic analysis results, possible damage mechanisms are 
studied to estimate damage activation acceleration values which can cause 
loss of equilibrium. Consequently, structural interventions are proposed by 
considering different assessment approaches.

Keywords: Seddülbahir Fortress, Dynamic Identification, Structural Analysis, FEM, 
Damage Mechanism
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2. MİMARİ YAPI
Batı ve Güney Kule olarak adlan-
dırılan köşe burçları kale duvar-
larının bu yönlerdeki köşelerinde 
konumlanmıştır (Şekil 1). Ancak, 
kulelerin denizle ve köşe oluştur-
dukları beden duvarlarıyla ilişkileri 
ile genel geometrilerinde farklılık-
lar gözlenmektedir.

Batı Kule, deniz seviyesinden 
yaklaşık 10 m yüksekte ve içeride 
konumlanmakta, deniz ile etkileşi-
mi bulunmamaktadır. Dış cephesi 
çokgen, iç kısımda kubbe ile örtülü 
olup çatısı kubbe üzerinde dolgu 
ve düz bir teras ile sonlanmaktadır 
(Şekil 2, 3). Kuleler, günümüzde 
savaş sırasında uğranılan tahri-
bat ve çevre etkili bozulmaların 
yanı sıra, yapı taşlarının kullanım 
amaçlı sökülmesinden dolayı da 
ileri derecede hasar görmüş du-
rumdadır. Günümüzde kubbenin 
yarısından azı ayakta kalabilmiştir; 
kuzey duvarı ile bitişik durumdadır 
(Şekil 3). Ancak güney yönünde 
kuleye saplanan duvar yıkılmış 
olup günümüzde temel seviyesin-
deki kalıntılar açığa çıkarılabilmiş-
tir. Üst döşemesi kısmen korunan 
yapının dendanları günümüze 
ulaşamamıştır.

Güney Kule, deniz seviyesinde 
olup güney tarafta topların bulun-
duğu set duvarının bitiminde yer 
almaktadır. Dairesel plana sahip 
kule, kuzey yönünde içinde tonoz-
lu mekânların olduğu geniş beden 
duvarı ile arka sete bağlanmaktadır 
(Şekil 4). Deniz kotunda ve kıyı-
ya yakın olması sebebiyle, zaman 
içinde denizle arasındaki kıyı kısmı 

Şekil 1. Restitüsyon vaziyet planı

Şekil 2. Batı Kule restitüsyon çizimi 
(solda) ve güncel rölövesi (sağda)
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erozyona uğramış, yapı su ile temas 
eder hale gelmiştir. Bu durum, bozul-
maya ve mevcut hasarların ilerlemesine 
sebep olmuştur. Bu kule, Batı Kule’ye 
oranla bütünlüğünü daha fazla koru-
maktadır; ancak kubbeli yapının yarısı 
kaybedilmiş durumdadır (Şekil 5). 

3. YAPISAL ANALİZ
Kulelerin statik ve dinamik davranışla-
rının tahmini ve müdahale önerilerinin 
etkilerinin çalışılması amacıyla, iki 
farklı yöntem ile 3 boyutlu bir sayısal 
model oluşturulmuştur. İlk modelde, 
rölöve planlarından faydalanılarak 
idealleştirilmiş geometri ile bir mo-
del kurulmuş; ikincisinde ise güncel 
tarama verilerinin yüksek yoğunluklu 
yüzey modeli, katı modele dönüştürüle-
rek analiz gerçekleştirilmiştir. 

Kule analizlerinde duvarların 
elastisite modülü 1 GPa olarak kabul 
edilmiş, malzeme doğrusal elastik 
olarak tanımlanmıştır. 

3.1.  Modal Analiz
Modal analiz sonuçlarına göre; beden 
duvarı ile birleşen köşenin daha rijit 
davrandığı, batı ucundaki kütlenin 
harekete daha yatkın olduğu tespit 
edilmiştir (Şekil 6). Kütle özellikle-
rinden dolayı, Batı Kule’nin Güney 
Kule’ye oranla daha az rijit ve titreşim 
periyotlarının daha düşük olduğu 
görülmektedir. 

Kütle katılım oranı en fazla olan 
1. mod şeklinde, batı ucundaki küt-
lenin harekete geçtiği görülmekte; 2. 
ve sonraki mod şekillerinde ise, beden 
duvarının kule ile birleştiği kısımda 
hareket gözlenmektedir. 

Batı Kule mod şekilleri incelendi-
ğinde, 1. mod şeklinde olduğu üzere, 

Şekil 3. Batı Kule’nin denizden görünümü

Şekil 4. Güney Kule restitüsyon çizimi ve 
günümüzdeki halini gösterir hava fotoğrafı 
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Şekil 5. Güney Kule’deki hasarlar

Şekil 6. Batı Kule mod şekilleri ve doğal 
titreşim frekansları

Şekil 7. Güney Kule mod şekilleri ve doğal 
titreşim frekansları

batı köşedeki kısmın içe doğru dev-
rilme eğilimi göstermesiyle harekete 
geçebilecek ilk kütle olduğu (Şekil 
6); 2. mod şeklinde, kuleye bağlanan 
kuzey duvarının düzlem dışı hareket 
ettiği ve kubbenin bir kısmının yine 
içe doğru devinim yaptığı görülmekte 
olup 3. ve 4. mod şekillerinde burul-
ma hareketleri gözlenmektedir. 

Güney Kule için iki ayrı model 
kurulmuş, yerinde yapılan ölçümlerle 
uyumu değerlendirildiğinde, ana-
lizlerde ikinci model kullanılmıştır 
(Şekil 7). İlk model, eldeki kısıtlı 
plan kesiti ile idealize edilerek oluştu-
rulmuş, ikinci model ise lazer tarama 
verileri doğrultusunda gerçekçi şekil-
de modele aktarılmıştır. Malzeme ve 
birim hacim ağırlıkları aynı olmakla 
birlikte, frekans değerlerinde oldukça 
yüksek farklılıklar gözlenmiştir. 

Frekans değerlerinden bağımsız ola-
rak mod şekilleri, kulenin doğu ve batı 
uçlarındaki kütlelerin serbest harekete 
açık kütleler olduğunu göstermektedir. 

3.2. Deprem Yükleri   
Etkisi Altında Analiz
Kuleleri farklı yönlerde etkiyebilecek 
deprem yüklemeleri ile kütle hare-
ketini görebilmek amacıyla, yapılara 
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dört yönde deprem ivmesi etkitilmiş-
tir (Şekil 8). Deprem ivmesi, birinci 
derece deprem bölgesi olması sebebiyle 
0,4 g olarak kabul edilmiş, yapı dav-
ranış katsayısı ile küçültme yapmadan 
yapıya etkitilmiştir. Sayısal modelden 
elde edilen yer-değiştirme değerleri, 
malzemenin doğrusal elastik olmayan 
davranışı ve çekme gerilmelerini taşı-
mayan malzeme göz önüne alınmadığı 
için, gerçek sonucu yansıtmamaktadır; 
bu yüzden yalnızca göreli hareketlerin 
yönü değerlendirilmiştir. 

Yandaki şekillerde görüldüğü 
üzere, her farklı deprem yüklemesi 
yönünde kritik davranış sergileyen kıs-
mın, batı ucu olduğu görülmektedir. 

3.3. Mekanizma Analizleri
Güney ve Batı Kulelerinin “Eşdeğer 
Deprem Yükü” analizlerinde malze-
menin doğrusal elastik davranışının 
göz önüne alınması ve doğrusal elastik 
hesap esaslarına göre yapılan çözüm-
lerde çok düşük yer-değiştirmeler 
elde edilmesi üzerine, modal analizde 
tespit edilen harekete açık kütlelerin 
ana kütleden kopması senaryosunu 
değerlendiren devrilme analizleri ger-
çekleştirilmiştir. 

Analizlerde, öngörü olarak ha-
rekete geçmesi beklenen kısımların 
dengesini bozacak en düşük ivme 
değerinin belirlenmesine çalışılmıştır 
(Şekil 9). Genel denge denklemlerin-
den faydalanılarak belirlenen kütle-
yi harekete geçirebilecek en düşük 
yatay ivme değerinin, Batı Kule için 
0,16 g, Güney Kule içinse 0,19 g 
olduğu tespit edilmiştir. Bu analizde 
spektrum büyütme katsayısı 2,5, 
taşıyıcı sistem davranış katsayısı R 
ise, 2 olarak kabul edilmiştir.

4. DOĞAL TİTREŞİM ANALİZLERİ 
ve SİSTEM TANIMLAMA
Güney ve Batı Kuleler üzerinde daha 
önceden hazırlanmış olan yapısal 
modellerin doğruluğunun kontrolü 
ve mevcut yapısal davranışın anla-
şılabilmesi amacıyla, 7 adet yüksek 

Şekil 8. Güney Kule mod şekilleri ve doğal 
titreşim frekansları

Şekil 9. Batı ve Güney Kule mekanizma 
analizleri, en düşük yatay ivme değerleri
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Şekil 10. Batı Kule sensor yerleşimi ve ölçüm sırasında çekilmiş fotoğraflar

Şekil 11. Güney Kule üzerinde ölçüm sırasında çekilmiş fotoğraflar

Şekil 12. Batı Kule doğal frekans değerleri ve sayısal model değerleri karşılaştırması

hassasiyetli, düşük gürültü seviyeli 3 
eksenli ivmeölçerle farklı örnekleme 
frekansları ve sürelerde veri toplan-
mış, yapıların doğal titreşim periyot-
ları ve salınım şekilleri belirlenmiştir 
(Şekil 10, 11).

Batı Kule’de aşağıda gösterilen 
konumlarda, farklı iki oturumda 
100 Hz örnekleme ile 10 dakika ve 
20 dakika ivme kaydı toplanmıştır 
(Şekil 10). Cihazlar yapısal davranışı 
temsil edebilecek kritik noktalara 
yerleştirilmiş, veriler yaygın kulla-
nılan bir veri işleme programı olan 
Artemis yazılımı ile işlenmiş, farklı 

analiz yöntemleri ile doğal titreşim 
periyotları ve frekanslar tespit edil-
meye çalışılmıştır (Şekil 12-17). 

Çevre titreşimleri altında elde edi-
len doğal titreşim periyotlarının, son-
lu elemanlar modeli ile yakın olduğu 
gözlenmiş; mod şekillerinde ölçüm 
yapılan noktalarda sonlu elemanlar 
modeline göre daha fazla deplasman 
yaptığı ve düzenli hareket oluşturma-
dığı görülmüştür. 

Bu durum, Batı Kule’de bütün-
selliğin belli oranda sağlandığını, 
ancak bölgesel ayrışmalar olduğunu 
düşündürtmektedir. Frekans değer-
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Şekil 13. 
Batı Kule 
yerinde 
yapılan 
testler 
sonucunda 
elde edilen 
frekans 
değerleri 

Şekil 14. 
Batı Kule 
matematik 
modelde 
ve yerinde 
yapılan 
testlerde 
elde edilen 
mod şekilleri

Batı Kule Mode Şekilleri Batı Kule Doğal Titreşim Verileri

Mod 1 – 4.02 Hz / 

0.25 sn

Mod 2- 6.35 Hz / 

0.16 sn

Mod 1 – 3.4 Hz (FDD 

1.4% Complx)

Mod 2- 6.1 Hz 

(FDD_1.2% Complx)

Mod 3- 8.04 Hz / 

0.12 sn

Mod 4- 9.61 Hz / 

0.10 sn

Mod 3- 7.57 Hz / 

(FDD _ 5.8%complex)

Mod 4- 8.64 Hz / 

(FDD_4%complxty)

Şekil 15 : Güney Kule doğal frekans değerleri ve sayısal model değerleri karşılaştırması
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Şekil 16. 
Güney Kule 
matematik 
modelde 
ve yerinde 
yapılan 
testlerde 
elde edilen 
mod şekilleri

Şekil 17. 
Güney Kule 
yerinde 
yapılan 
testler 
sonucunda 
elde edilen 
frekans 
değerleri 



271KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2016

lerinin düşük olması, kütlesel bü-
tünlüğün sağlandığı oranda, gerçek 
yapının elastik modülünün sonlu 
elemanlar modelinde varsayılan de-
ğerden (1 GPa) düşük olabileceğini 
akla getirmektedir.

Spektral yoğunluk grafiğinde 
bazı kanalların tepe noktalarının 
birbiri ile uyumlu olduğu ancak bir 
kısmının uyumsuzluk göstermesi 
durumu, yapının bazı bölümlerinin 
bütünle hareket etmediği veya eş 
oranda harekete katılmadığı şeklinde 
yorumlanmaktadır.

5. YAPISAL MÜDAHALE 
ÖNERİLERİ
Yapılan analizler ve yerinde yapılan 
gözlemlere göre, Batı Kule’nin yatay 
yükler altında risk altında bulunan 

kütlesel kısımlarının devrilmesinin 
engellenmesi ve mevcut yapının kendi 
içerisindeki bütünlüğünün sağlanma-
sı amacıyla öneriler geliştirilmiştir. 

Bu kapsamda, duvar kesitlerinde 
yerleri tespit edilebilen ve kule beden 
duvarları içerisinde gözlenen hatıl 
boşluklarının erişilebilen kısımları-
nın ahşap elemanlarla; erişilemeyen 
kısımların ise donatılı kireç harcı ile 
doldurulması önerilmiştir (Şekil 18). 

Çalışma kapsamında yapılan ön-
görü hasar mekanizmalarının düşük 
yatay ivmeler altında dahi devrilmesini 
sağlayabilecek itkiler için, kubbenin 
reaksiyon kuvvetlerini tersinir şekilde 
yapıya etkitebilmek ve statik durumda 
yapıya yük getirmeyen, deprem anında 
devrilmeyi engelleyebilecek bir gergile-
me sistemi önerilmiştir (Şekil 19). 

Şekil 18. 
Batı Kule 
hatıl sistemi 
onarım 
önerisi

Şekil 19. 
Batı Kule’de 
güçlendirme 
önerisi
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Şekil 20. Batı kule güçlendirme önerisi görselleri

Şekil 21. Güney Kule, mevcut durumda hatıl boşlukları

Şekil 22. Güney Kule hatıl sistemi önerisi

Kubbenin yitirildiği ve bugün 
çekirdek dokusunun görünür olduğu 
yüzeyde, kireç harcı yastık tabakası 
üzerine yüzeyi tutabilecek bir çelik 
kuşak yapılması, bu kuşağın arka 
tarafta reaksiyon kuvvetlerini karşı-
layabilecek ağırlıkta betonarme bir 
temele bağlanması önerilmiştir. 

Güney Kule’de ise, yapının iki 
yönden kale beden duvarları tara-
fından tutulu olması ve müdahale 
olanaklarının yetersizliği sebebiyle; 
tespit edilen hatıl boşluklarının dol-
durulması ve üst döşeme kaplama 
taşlarının altındaki hatıl boşlukla-
rının (Şekil 21) devamlılığına göre, 
kütlelerin düşeyde de bağlanarak 
beden duvarlarına eklemlenmesi 
önerilmiştir (Şekil 22).
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6. SONUÇ
Çalışmada; Seddülbahir Kalesi 
rölöve, restitüsyon ve konservasyon 
projeleri kapsamında restorasyonu 
devam eden Batı ve Güney Kule-
lerinin mevcut hasar durumları 
incelenerek yapıların sonlu eleman 
modelleri hazırlanmış ve doğrusal 
elastik hesap ilkeleri doğrultusunda 
çözümlemeler yapılmıştır. Yapıların 
mekanik özelliklerinin matematik 

modele yansıtılması amacıyla, yerin-
de ortam titreşim özellikleri belirlen-
miş ve elde edilen veriler doğrultu-
sunda kulelerin dinamik davranışları 
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, 
olası göçme modları araştırılarak, bu 
göçme modlarını aktive eden ivme 
değerleri hesaplanmış; elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda Batı ve Gü-
ney Kuleleri için iyileştirme önerileri 
yapılmıştır. 
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AMASRA KALESİ’NİN ve KORUMA ALANININ BELGELENMESİ 
DÜNYA MİRASI ADAYLIĞI KAPSAMINDA KORUMA ÖNERİLERİ*

Amasra, Bartın İli’ne bağlı, iki ada ve bir yarımada ile anakaraya 
bağlanan bir yerleşmedir. Doğu tarafında Tavşan Adası bulunur. 
Kuzeydeki ada ise Boztepe olarak adlandırılır ve bir yarımada olan Zindan 
Mahallesi’ne, Roma dönemine tarihlenen Kemere Köprüsü ile bağlanır. 
Batı yönündeki koy, Küçük Liman’dır ve antik liman kalıntıları bu koyda 
bulunmaktadır. Tekneler ve turistik amaçlı deniz ulaşımı için doğu 
tarafında bulunan Büyük Liman kullanılır. Amasra Kalesi, Boztepe’nin 
topoğrafik olarak dışarıdan saldırılara açık olduğu noktalarda kurulmuş olup 
Zindan Mahallesi’ni çevrelemektedir. Sur hattının bazı bölgelerinde kısmi 
kayıplar görülmekle birlikte surların hat uzunluğu yaklaşık 1700 metreye 
ulaşmaktadır. Kaynaklar, Amasra Kalesi’nin ilk izlerinin MS 5. yüzyıla 
uzandığını belirtmektedir. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde deniz 
ticareti için önemli bir konumda olan Amasra, 1270’li yıllarda Cenevizlilere 
kiralanmıştır. Amasra, 1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 
katılıncaya kadar, liman ve kabotaj hakları Cenevizlilerde kalmıştır. 
Dosyası 2013 yılında UNESCO’ya iletilen ve şu anda Türkiye’nin Dünya 
Mirası Geçici Listesi’nde yer alan “Akdeniz’den Karadeniz’e Ceneviz Kaleleri” 
seri adaylığı içerisinde Amasra Kalesi de bulunmaktadır. Amasra’nın merkez 
yerleşim bölgesi 3. derece arkeolojik sit alanıdır ve geleneksel konutları 
neredeyse tamamen yitirilmiştir. Yaz aylarında artan turizmin Amasra tarihi 
ve kültürel miras üzerindeki etkileri bu bakımdan oldukça yıpratıcıdır. 
Bu bildiride, Amasra Kalesi ve çevresindeki tarihi ve kültürel alan ile yapılar 
tanıtılacaktır. Kalenin ve yapıların tarihsel incelemesi yapılarak, güncel 
durum tespitleri sunulacak ve dünya mirası adaylığı kapsamında planlanan 
yakın, orta ve uzun vadeli öneriler incelenecektir. 

DOCUMENTATION OF AMASRA FORTRESS AND PROTECTION 
FIELD PROTECTION RECOMMENDATIONS WITHIN THE 
CONTEXT OF WORLD HERITAGE*

Amasra is a settlement connected to the mainland with two islands 
and a peninsula, connected to the province of Bartın. On the east side there

Anahtar Sözcükler: Kale, Amasra, Ceneviz, Koruma

      ÖZET 

NURHİLAL ŞİMŞEK**

*Bu bildiri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon programında, Yrd. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli 
yürütücülüğünde yapılmakta olan “Amasra Kalesinin ve Koruma Alanının Belgelenmesi; Dünya Mirası 
Adaylığı Kapsamında Koruma Önerileri” isimli doktora tezinden türetilmiştir./ This paper is documented 
from the doctoral thesis named as “Amasra Fortress and the Protection Area; Proposals for Preservation 
under the World Heritage Nominee”, which is conducted by Asst. Prof. Gülsün Tanyeli in the Restoration 
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   1. GİRİŞ
Her medeniyet, kendi topraklarında 
daha önce yaşamış olanların bıraktığı 
izlere sahiptir. Bu izlerin kültürel mi-
ras olarak değerlendirilmesi ise, bazı 
kriterler ışığında mümkün olmak-
tadır. Kültürel miras değeri taşıyan 
taşınır ve taşınmaz varlıklar, tarihsel 
değer, estetik değer ve sanatsal değer 
gibi kriterlerle değerlendirilebilmekte-
dir. Dünya genelinde, soyut ve somut 
kültürel miras değeri taşıyan varlıklar 
“Üstün Evrensel Değer” kriterleri 

ile değerlendirilmekte ve UNESCO 
Dünya Miras Listesi’nde kayıt altına 
alınmaktadır. Bugün Türkiye’den; 14 
kültürel miras, 2 doğal miras, Dünya 
Mirası Asıl Listesi’nde; 65 kültürel 
miras, 2 doğal miras Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde yer almaktadır. 

2013 yılında UNESCO Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne kabul edilen 
“Ceneviz Ticaret Yolunda Akde-
niz’den Karadeniz’e Kale ve Surlu 
Yerleşimleri” seri adaylığında Foça, 
Çandarlı, Galata, Yoros, Düzce, 

 is an island which is named Tavşan Island. The island in the north is called 
Boztepe and connects to the peninsula Zindan Mahallesi with the Kemere 
Bridge dating to the Roman period. The bay in the west direction is Küçük 
Liman and the ancient harbor remains are in this bay. Big harbor is used on 
the east side for boats and for sea transportation for touristic purposes.
The fortress of Amasra is situated at the point where Boztepe is 
topographically open to attack from the outside and surrounds the Zindan 
neighborhood. Partial losses are seen in some parts of the fortress. The line 
length of the walls reaches about 1700 meters. Sources indicate that the first 
traces of Amasra Castle are based on the A.D.5th century. Amasra, which 
is considered to be a crucial point for maritime trade during the period of 
the Eastern Roman Empire, was rented to the Genoese in the 1270’s. The 
harbor and cabotage rights were held by the Genoese until the Ottoman 
Empire took the land in 1461.
The Amasra Fortress is also within the “Genoese Trade Routes from the 
Mediterranean to the Black Sea”, which has been forwarded to UNESCO in 
2013 and is currently on the World Heritage Tentative List of Turkey. The 
central settlement area of Amasra is the third degree archaeological site and 
the traditional houses are almost completely lost. Increasing tourism in the 
summer months Amasra’s historical and cultural heritage effects are quite 
damaging in this respect.
In this paper, the historical and cultural area and structures of Amasra 
Fortress and its surroundings will be introduced. A historical review 
of the fortress and its constructions will be made and updated status 
determinations will be presented. The short, medium and long term 
proposals planned under the World Heritage nomination will be reviewed.

Keywords: Fortress, Amasra, Genoa, Protection
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Sinop ve Amasra Kalesi yer almak-
tadır. Ceneviz Cumhuriyeti’nin belli 
bir dönem kullandığı veya yalnızca 
kabotaj haklarına sahip olduğu bu sa-
hil kaleleri, 13-15. yüzyıllar arasında 
Ceneviz deniz ticaret yolları üzerin-
de yer aldıklarından ortak paydada 
buluşmaktadır. 

2. AMASRA’NIN TARİHİ 
Amasra’da bilinen ilk yerleşimin tarihi 
MÖ 14. yüzyıla, Gasgaslar’a uzanmak-
tadır (Sakaoğlu, 1999). Anadolu’da 
hâkimiyet süren her medeniyetle yöne-
tim değiştiren Amasra, MÖ 4. yüzyılda 
Makedonya Krallığı’nın kontrolü altına 
geçmiştir. Makedonya Krallığı yöneti-
minde, bu bölgede 15 yıl hükümdarlık 
yapmış olan kraliçe Amastris ile  kent-
leşme başlamış ve kentte ticaret farklı 
bir boyut almıştır; 1261 yılında Ceno-
va ile imzalanan Ninfeon Antlaşması 

ile Amasra Kalesi ve bölgesi Cenova 
Hükümdarlığı’na geçmiştir (Sakaoğlu, 
1999). Kent, 1461’de Fatih Sultan 
Mehmet tarafından Osmanlı toprakla-
rına dâhil edilene kadar Cenova hâki-
miyetinde kalmıştır. Amasra, Anado-
lu’nun Karadeniz kıyılarından Kırım’a 
kadar, farklı birçok liman kentiyle bir 
arada işleyen bu ticaret aksının önemli 
bir durağı haline gelmiştir (Şekil 1). 
Kuzey ülkeleri ile İstanbul arasındaki 
ticaret, bu rota üzerinden yürütülmek-
teydi. Özellikle ahşap ve köle ticaretin-
de adı çokça geçen Amasra’nın, kaleli 
liman kenti oluşu, onu hem korunaklı 
hem de ulaşılabilir bir nokta haline 
getirmiştir.

3. AMASRA’NIN GÜNÜMÜZE 
ULAŞAN KÜLTÜR VARLIKLARI 
Bartın İli’ne bağlı Amasra İlçesi, 
Karadeniz’e kıyı veren, iki ada ve bir 

Şekil 1. Cenova Cumhuriyeti’nin Deniz Ticaret Yolları Haritası (https://tr.wikipedia.org/wiki/

Denizci_cumhuriyetler)
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yarımada ile anakaraya bağlanan bir 
yerleşimdir; 2016 yılına ait TÜİK ve-
rileri, Amasra’nın nüfusunu 14.984 
kişi olarak vermektedir. Merkez nü-
fusu kış aylarında yaklaşık altı bin ci-
varındadır. Amasra ilçe merkezindeki 
hanelerin yerleşimi yoğun olarak kale 
ve çevresinde görülmektedir. Merkez 
yerleşim bölgesi genel olarak 3. derece 
arkeolojik sit alanıdır. Yeni bulgulara 
göre, bazı parsellerin 1. derece arke-
olojik sit alanı olarak güncellemeleri 
yapılmaktadır. Amasra; Merkez, Fa-
tih, Boztepe, Kaleiçi, Kaleşah ve Kum 
Mahallelerinden oluşmaktadır. 

Amasra Kalesi, Boztepe’de ve 
Zindan Mahallesi’nin tam çevresinde 
bulunmaktadır. Geleneksel konut 
dokusu tamamen yok olmuştur; 
günümüzde ilçe merkezinde tescilli 
yirmi beş ahşap sivil mimarlık örneği 
bulunmaktadır. Amasra’nın merkez 
yerleşim bölgesi çoğunlukla zemin 
artı üç katlı betonarme yapılardan 
oluşmaktadır. Bu yerleşimdeki aileler, 
yaz aylarında konutlarını birleştir-
mekte, boşalttıkları konutları da tatil 
için kente gelen turistlere kirala-
maktadırlar. Bu durum, kontrolsüz 
turizme ve turizmin bölgede yol açtığı 
geri dönüşümsüz hasarlara neden 
olmaktadır. Bölgenin yerli ve yabancı 
kullanıcılarının, tarihi ve kültürel 
eserlerin korunmasına karşı bilinçli 
olmadığı gözlemlenmiştir. 

Amasra merkezde bulunan diğer 
kültür varlıkları ise şunlardır: Bir 
dönem bedesten olarak kullanılan, 
MS 1. yüzyılda yapıldığı tahmin edi-
len, son yıllarda kötü bir restorasyon 
geçiren Roma bazilikası günümüzde 
hâlâ ayaktadır: Akropol, Nekropol 

ve Nimfeum yapılarının son izleri 
toprak üzerinde görülmektedir. On 
dokuzuncu yüzyıl sonunda inşa edilen 
en büyük kârgir sivil mimarlık örneği 
olan Ethem Ağa Konağı, günümüz-
de özgün işleviyle kullanılmaktadır. 
Bahriye Mektebi olarak inşasına 
başlanan bir diğer kârgir yapı ise, 
Küçük Liman sahilinde yer almakta 
ve günümüzde Amasra Müzesi olarak 
kullanılmaktadır. Yanı sıra, iptidai 
mektebi işleviyle 19. yüzyıl sonunda 
inşa edilmiş olan kârgir yapı, bugün 
kaymakamlık lojmanıdır. Fatih Camii 
ve Küçük Şapel yapılarının restoras-
yonları son yıllarda tamamlanmıştır. 

Amasra Kalesi 
Amasra Kalesi’nin ayakta kalan beden 
duvarı uzunluğu, yaklaşık 1700 met-
redir ve büyük bir bölümü iyi koruna-
mamıştır. Bu duruma neden olan en 
büyük etken, sur duvarlarında tampon 
alan bırakılmaması ve özel mülkiyetle-
rin sur hattını kullanmasıdır. Kalede-
ki büyük problemlerden biri de, yıllar-
dır süregelen bitki oluşumuna çözüm 
aranmayışıdır. Özellikle sarmaşık 
türündeki bitkilerin ve incir ağaçları-
nın kalede oluşturduğu bitki örtüsü ve 
verdiği hasarlar yüzünden, sur hattı 
çoğu yerde okunamamaktadır. 

Amasra Kalesi Roma döneminde 
inşa edilmiştir. Daha sonra Bizans, 
Cenova ve Osmanlı dönemlerinde 
bu kültür varlığına ayrı ayrı onarım, 
ekleme ve güçlendirmeler yapılmış-
tır. Cumhuriyet döneminde kalenin 
farklı bölümleri birçok defa onarım 
görmüşse de, genel strüktürel duru-
mu tehlike altındadır. Yapıda, beden 
duvarlarında kullanılan malzemeleri 
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ve örgü tekniklerini inceleyerek ya 
da sözlü tarih verilerine dayanarak, 
dönem onarımlarını ayırt etmek bir 
hayli güçtür. Bu verilerle, kalede an-
cak 1960’lı yıllardan itibaren yapılan 
onarımlar tespit edilebilmektedir. 

Amasra Kalesi’ni tanımlayabilmek 
için, mahalle isimlerinden, yönlerden 
ve sur hattını oluşturan birimlerden 
yararlanılmıştır (Şekil 2). Amasra 
Kalesi, Boztepe Adası’nda Kemere 
Köprüsü’nden itibaren güney ve ku-
zey yönünde inşa edilmiştir. Adanın 
kuzeybatısında ise doğal tahkimat 
gözlemlenmektedir. Sur duvarla-
rı, doğal tahkimat ile aynı seviyeye 
ulaşıncaya dek yükseltilerek inşa 
edilmiştir. Surların bu bölümünde, 

Roma devrine ait özgün kısımlar gü-
nümüzde ayaktadır. Sakaoğlu, adada 
yer alan bu kale duvarlarının, yalnız-
ca doldurma mahiyetinde olduğunu, 
savunma amacı gütmediğini ifade 
eder (Sakaoğlu, 1999).

Boztepe güney surları yaklaşık 270 
metre uzunluğundadır. Hat boyunca 
dört burç bulunmaktadır. Kalenin bu 
bölümünde çok sayıda bitkilenme, 
strüktürel çatlaklar, malzeme kayıpla-
rı ve yanlış restorasyon uygulamaları 
göze çarpmaktadır. Karaya doğru, iç 
kısımda özgün Roma duvar örgüleri 
hâlâ ayaktadır (Şekil 3).

Kemere Köprüsü, Boztepe ile 
Kaleiçi Mahallelerini birbirine bağlar. 
Roma devri yapısı olan köprünün son 

Şekil 2. 
Amasra 
Kalesi’nin 
Bölümleri

Şekil 3. 
Boztepe 
Güney Sur 
Hattı
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restorasyonu 2015 yılında tamam-
lanmıştır, ancak özgünlüğünü ciddi 
oranda kaybetmiştir. Köprünün kale 
ile birleştiği noktada bulunan Ka-
ranlık Kapı’nın daha önceki yıllarda 
tamamlanan restorasyonu da aynı 
şekilde sonuçlanmıştır. 

Boztepe kuzey surlarının hat boyu 
uzunluğu yaklaşık 380 metredir. Bu 
kısımda kale surları kayalıkların üze-
rine inşa edildiği için bazı noktalarda 
kaleyi gözlemek zorlaşmaktadır. Bu 
kısımda da, büyük oranda bitkilen-
me, strüktürel çatlaklar ve malzeme 
kayıpları göze çarpmaktadır. Kemere 
Köprüsü girişinden başlayarak kuzeye 

doğru devam eden bu sur dizisi, kaya-
lıkların sur boyuna ulaştığı noktada 
son bulmaktadır (Şekil 4). 

Zindan güney surlarının yakla-
şık 400 metrelik kısmı ayaktadır. 
Kale genelinde bütünlüğünü en çok 
koruyan bölüm burasıdır (Şekil 5). 
Farklı aralıklara ve genişliklere sahip 
10 burç bulunmaktadır. Cenova 
Şatosu surun bu bölümü ile bütün-
leşiktir. Bu bölümde, günümüze dek 
ulaşmış bir su sarnıcı vardır. Büyük 
Liman’ın sur bölümü ile arasında 
bir çift kapı mevcuttur; bu kapıların 
üzerinde Cenevizlilere ait blazonlar 
(armalar) yer almaktadır.

Şekil 4. Boztepe Kuzey Sur Hattı

Şekil 5. Zindan Güney 
Sur Hattı

Şekil 6. Büyük Liman Sur Hattı
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Büyük Liman surlarının yakla-
şık 200 metresi ayaktadır. Özgün 
olmadığı gözlemlenen merdivenlerle 
kıyı kotu sur üstüne bağlanmış ve 
sur duvarının yıkıldığı aralıktan 
bir geçiş açılmıştır. Yoğun miktar-
da bitkilenme olmakla beraber, sur 
duvarının bütünlüğü bozulmamıştır 
(Şekil 6).

Zindan kuzey surlarının hemen 
hiçbir bölümü gözlemlenememekte-
dir. Yüksek kayalıkların arasında, üç 
bölüm halinde tescil işlemi uygu-
landığı bilinmektedir. Hem bitkiler 
hem denizle sıfır ilişkisi hem de sur 
hattının özel mülkiyetlerin bahçeleri 
içerisinde kalıyor oluşu, bu bölüm-
deki sur parçalarıyla ilgili kesin bir 
bilgiye ulaşmayı engellemektedir.

Amasra’da Kale içinde yer alan 
Cenova Şatosu, Cenovalılar tarafın-
dan bir iç kale olarak inşa edilmiştir 
(Sakaoğlu, 1999). Yapının en ilginç 
özelliği olan girişteki kapıda, Amas-
ra’ya egemen olmuş ailelerin armaları 
tüm güzelliği ile korunup günümüze 
kadar gelmiştir. Yapıdan günümüze 
kârgir bölümlerinden bazı beden du-
varları kalmıştır. İzlere göre, kon-
solların üzerinde ahşap bir kat daha 
olduğu okunmaktadır (Şekil 7).

4. AMASRA KALESİ’NDE 
HASARLARA NEDEN OLAN 
ETKENLER 

4.1. Doğal Nedenler 
İnşa edildiği konum itibariyle, kalenin 
tamamı doğanın getirdiği etkilere açık-

Şekil 7. Cenova Şatosu Burcu Şekil 8. Yıkılan Burç
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ça maruz kalmaktadır. Kale bütününde 
deniz, rüzgâr, bitkilenme ve toprak ha-
reketlerinin meydana getirdiği hasarlar 
gözlemlenmektedir. Kale, deniz ile 
birleştiği noktalarda kayaların üzerine 
inşa edilmiştir. Kale genelinde, kayala-
rın tuzlu suyun etkisiyle aşınmaya baş-
ladığı ve üzerindeki kale duvarlarının 
bütünlüğünün tehlike altında olduğu 
noktalar bulunmaktadır (Şekil 8). Bit-
kilenme ise, daha önce belirtildiği gibi 
kale beden duvarlarındaki en büyük 
tehditlerden biridir. Yoğun dokudaki 
sarmaşık türü bitkiler ve ağaçlar, kale-
nin taşlarını yerinden oynatmaktadır; 
ayrıca, bitkilerin altında görülemeyen 
kısımlarda malzeme kayıpları olduğu 
tahmin edilmektedir. 

4.2. Bayındırlık Etkinlikleri
Yerel yönetimin yaptırım gücünün za-
yıf olduğu gözlemlenen Amasra mer-

kezde, kalenin beden duvarları hemen 
her noktasındaki inşaat faaliyetleri 
yüzünden tehdit altındadır. Burçların 
şahsi bahçeler olarak kullanılması 
(Şekil 9), beden duvarlarına bitişik 
inşa edilmiş çok katlı betonarme 
binalar (Şekil 10) ve tamamı tescilli 
olan sur duvarlarına çekme mesafesi-
ne uyulmadan inşa edilmiş ticari ya-
pıların hiçbiri yasal izne tabi değildir. 
Tüm yanlış uygulamalar için yıkım 
ve temizleme kararları yerel yönetim 
tarafından alınmış, fakat uygulamaya 
henüz geçilememiştir. 

4.3.Yanlış Restorasyon 
Uygulamaları 
Cumhuriyetten günümüze Amasra 
Kalesi, farklı yerel yönetimler döne-
minde artzamanlı onarımlar geçirmiş-
tir. Fakat bu faaliyetlerin bazılarının 
kale duvarlarının özgünlüğüne zarar 

Şekil 9. Burçların Şahsi Kullanımı            Şekil 10. Betonarme Binanın Kale Duvarıyla İlişkisi
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Şekil 11. Kemere Köprüsü’ne Eklenen Yapılar

Şekil 13. 
Büyük
Liman Plajı
(http://www.

milliyet.com.

tr/gun-

dem-2274195/)

Şekil 12. Kemere Köprüsü Üzerinden 
Geçirilen Boru

verdiği görülmektedir (Şekil 11). Boz-
tepe güney hattı boyunca uygulanan 
restorasyonda, yaklaşık 6 cm kalınlı-
ğında taşlar kaplama olarak kullanıl-
mıştır; ancak bu taşlar zamanla kale 
duvarlarından ayrılmaktadır. Aynı 
hat boyunda uygulanan farklı nite-
likteki taşlar ise hem görünüm hem 
özgünlük bağlamında kaleye zarar 
vermektedir. Kemere Köprüsü’nün 
2015 yılında tamamlanan restorasyo-
nun ardından açığa çıkan ve altyapı 
hizmetleri için kullanılan metal boru 
ise, günümüzde köprü parapetinin 

üzerinden geçmektedir (Şekil 12). Bu 
sebeple köprünün ayaklarına betonar-
me ekler ve yapılar inşa edilmiştir. 

4.4. Turizm
Amasra’nın merkez nüfusu, her yıl 
mayıs ile eylül ayları arasında ziya-
retçilerin ve yazlıkçıların gelişiyle 
artmaktadır. Küçük Liman ve Büyük 
Liman plajları deniz sezonunun 
açılmasıyla canlanmaktadır (Şekil 
13). Özellikle yakın illerden gelen 
yerli turistlerin tercih ettiği bu ilçe 
merkezinde, bakanlık ve belediye 
onaylı yaklaşık 1160 yatak kapa-
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sitesi bulunmaktadır (Bkz. Bartın 
Turizm Eylem Planı). Fakat bu 
sayı, gelen konuk sayısını ağırlamaya 
yeterli olmadığından ev pansiyon-
culuğu da tercih edilmektedir. Oda 
sayısı uygun olan hemen hemen tüm 
hanelerin gerekli şartları yerine geti-
rerek ev pansiyonculuğu yaptığı göz-
lemlenmiştir. Günlük gelen turistler 
de hesaba katıldığında, merkezin bu 
turizme yeme içme, ihtiyaç, temizlik 
gibi hususlarda hizmet verebilmek 
için yetersiz kaldığı görülmektedir.

4.5. Vandalizm
Kale duvarlarına mütemadiyen uy-
gulanan sprey boyalar her yıl Amasra 
Müzesi tarafından temizlenmektedir, 
fakat bu durumun henüz önüne ge-
çilememiştir (Şekil 14). Kale duvar-
larının oturulmaya müsait olan her 

noktasında kümelenmiş artıklar ise, 
biriktiği zaman ciddi sorun teşkil 
etmektedir.

5. UNESCO DÜNYA MİRASI 
GEÇİCİ LİSTEYE GİRİŞ SÜRECİ 
Bartın Valisi Ali Çınar başkanlığında, 
21.11.2013 tarihinde ilgili kurum ve 
kuruluşların katılımıyla bir toplantı 
yapılmış olup Amasra’nın UNESCO 
Dünya Miras Asil Listesi’ne girebilme-
si için yapılacak hazırlık çalışmalarını 
yürütmek üzere, İzleme Heyeti ve 
Yürütme Komitesi kurulması kararlaş-
tırılmış ve çalışmalar başlatılmıştır.

Çalışmalar kapsamında İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü tarafından 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına 
“UNESCO Dünya Miras Yolunda 
Amasra’nın Stratejik Eylem Planının 
Oluşturulması” başlıklı proje öneri 

Şekil 14.  Karanlıkkapı Geçiş (http://arkeolojihaber.net/2015/12/)
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sunulmuş ve “Doğrudan Faaliyet 
Desteği” kapsamında proje önerisi 
kabul edilmiştir (Amasra Stratejik 
Eylem Planı, 2013). 

Projenin içeriğinde yer alan 
“UNESCO Dünya Miras Yolunda 
Amasra” çalıştayı, 08 - 10 Mayıs 
2014 tarihlerinde Amasra’da gerçek-
leştirilmiştir. İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından Batı Karade-
niz Kalkınma Ajansının (BAKKA) 
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programı kapsamında, “UNESCO 
Dünya Miras Yolunda Amasra’nın 
Stratejik Eylem Planının Oluşturul-
ması” başlıklı bir proje hazırlanmıştır. 
Bartın Üniversitesi, Amasra Kayma-
kamlığı ve Amasra Belediye Başkan-
lığının paydaş olarak yer aldığı proje, 
BAKKA tarafından kabul edilmiştir. 
Çalıştay sonucunda hazırlanan rapor 
için; Arkeoloji ve Sanat Grubu, Plan-
lama, Tasarım, Restorasyon Grubu, 
Alan Yönetimi Grubu, Sivil Toplum 
Kuruluşları Grubu, Kamu Kurumla-
rı Grubu ile Sosyal Araştırmalar ve 
Halkla İlişkiler Grubu oluşturulmuş; 
her grup için uzman kişiler rapor 
hazırlamışlardır. Bu kapsamda belir-
lenen hedefler şunlardır:

 Kamu, üniversite, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarının işbirliği 
ile Amasra Stratejik Eylem Planı’nın 
geliştirilmesi,

 Amasra’nın doğal ve kültürel 
mirasının korunması, yaşatılması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması için 
koruma planlamasına ilişkin bir yak-
laşım oluşturulması (Tarih araştırma-
ları, doğal ve kültürel yapıya ilişkin 
envanterin hazırlanması ve sosyo-eko-
nomik yapı analizi), 

 Koruma Amaçlı İmar Yönetme-

liği’nin hazırlanması,
 Halkın bilinçlendirilmesi ve 

eğitim süreçlerinin hazırlanması, 
 Amasra’nın tanıtım faaliyetleri-

nin ulusal ve uluslararası düzeylerde 
belirlenmesi, 

 Sürece yönelik bilimsel araştır-
malara zemin hazırlanması, 

Uygulamalar aşamasında; gerçek-
leştirilecek arkeolojik kazılar, yüzey 
araştırmaları, restorasyon ve restitüs-
yon çalışmaları ile kentsel tasarım ve 
peyzaj tasarım çalışmalarının (1/500 
ve 1/200 ölçeklerde) belirlenmesi.

Aynı raporda, Amasra Kalesi’nin 
korunması ve UNESCO Dünya Mi-
rası Listesi’ne kabulü için fırsatlar; 
alanın ulusal / uluslararası tanıtımı, 
Dünya Mirası etiketinin prestiji, tu-
rizm potansiyelinin artması, ulusal / 
uluslararası işbirlikleri yaratma, etkin 
planlama / yönetim ve kültürel miras 
konusunda bilinç geliştirme olarak 
belirlenmiştir. Bu konudaki zorluklar 
ise; sürecin uzun olması, adaylık dos-
yasının temasının belirlenmesi, yeni 
bir bakış açısının gerekliliği, ulusal 
kimlik anlayışının ötesine geçebil-
me, kurumlararası eşgüdüm ve diğer 
adaylar ile rekabet olarak tanımlan-
mıştır. Raporda son olarak, bu fırsat 
ve zorluk analizlerinden sonra konuya 
ilişkin öneriler hazırlanmıştır. Bun-
lar; sürecin nasıl gelişeceğini baştan 
iyi hesaplamak, UNESCO kural ve 
uygulamalarını özümsemek, en baştan 
şeffaf ve karar alma süreçlerinde katı-
lımcı bir yaklaşım benimsemek, ulus-
lararası danışma kurulları ile sürecin 
başından itibaren işbirliği halinde 
çalışmak ve danışmak, seri adaylık-
larda tüm alanların ortak bir paydada 
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nasıl yönetileceğini önceden planla-
mak, turizm potansiyelini yönetmek, 
çocukları ve gençleri sürecin parçası 
yapmak şeklinde belirlenmiştir.

6. KORUMAYA YÖNELİK İLK 
ADIMLAR VE ÖNERİLER  
Amasra Kalesi ve çevresindeki tüm 
kültürel ve doğal mirasın korunması 
için gerekli bazı öneriler aşağıdaki 
gibi sunulmuştur:

Kısa Vadeli Hedefler
 Amasra’nın tüm kültür varlıkları 

envanterinin ve haritalamalarının ye-
niden dijital ortamda oluşturulması,

 “Üstün Evrensel Değer”in belir-
lenmesi.

Orta Vadeli Hedefler
 Tarihi kent merkezinde yer alan 

kültür varlıklarının rölöve, restitüs-
yon ve restorasyon projesi çalışmala-
rının tamamlanması,

 Seri adaylıkta yer alan tüm 
bölgeler göz önüne alınarak, Amasra 
Alan Başkanlığının oluşturulması ve 

bilimsel bir heyet ile desteklenmesi.
Kısa vadeli hedeflerin hayata 

geçirilme süresi 1-3 yıl olarak düşü-
nülmüştür. Orta vadeli hedeflerin ta-
mamlanmasının ise, 5 yılı bulabileceği 
öngörülmüştür. Uzun vadeli hedefler 
için, kentin UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’ndeki seri adaylıkta bir-
likte yer aldığı diğer bölgelerle birlikte 
çalışılması gerektiği düşünülmekte-
dir. Türkiye için yeni sayılabilecek 
bu disiplin için belirlenmiş yönetim 
birimleri henüz bulunmamaktadır. Bu 
seri adaylık dosyasının ileriki tarih-
lerde sınırötesi adaylık dosyası olarak 
şekillenmesi ve bir bütün olarak Ce-
neviz ticaret yolundaki tüm kalelerin 
birlikte ele alınması gerekmektedir.

Bu hedef ve öneriler, Amasra’nın 
tüm kültür varlıklarının korunabil-
mesi ve geleceğe aktarılabilmesi için 
ilk adımlardır. Alanda bilimsel ve 
yönetimsel çalışmalar devam etmek-
te olup tüm hedef ve sonuçlar bu 
makalenin türetildiği doktora tezi ile 
birlikte yayımlanacaktır. 
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