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ÖNSÖZ

Bu kitap, İstanbul Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de, 5-6 Aralık 2017 
tarihlerinde düzenlenen “Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri IX”  
kapsamında sunulan bildiri metinlerini içermektedir.

2009 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Kârgir Yapılarda Koruma ve 
Onarım Seminerleri, her yıl artan bir ilgi ile takip edilmektedir. Seminerlerin 
hedefi; koruma alanında bilgi ve tecrübeleri paylaşmak, kamu ve özel sektör ile 
akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmektir. 

IX. Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri, gelenekselleştiği üzere iki 
gün, dört oturum şeklinde düzenlemiştir. Toplamda on altı bildiri sunulan 
seminere 900’ü aşkın dinleyici katılmıştır.
 
Seminer süresince Taş Eğitim Atölyesi 9. dönem kursiyerlerinin taş oyma 
çalışmaları Conrad İstanbul Bosphorus Hotel JR Balo Salonu fuaye alanında 
sergilenmiştir. Taş oyma çalışmaları, 600 saatlik Taş Restoratörü Sertifikalı 
Eğitim Programı’nın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Sergide; mimari yapı 
elemanlarından örneklerin yanı sıra, gülbezekler, alçak kabartma bitkisel ve 
geometrik motifler de yer almaktadır. 

Sunulan bildirilerin tam metinlerinin paylaşıldığı bu kitap aracılığıyla, seminere 
bildirileriyle katkı vererek deneyimlerini paylaşan konuşmacılara ve tüm 
katılımcılara saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.
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HASANKEYF ZEYNEL BEY TÜRBESİ’NİN    
KORUMA VE KURTARMA (TAŞIMA) PROJESİ

Çağdaş toplumların gereksinimlerinin karşılanması için geliştirilen 
kamu yatırımları (yol, baraj vb.) kültürel miras alanlarında zorlayıcı şartlar 
yaratmaktadır. Yok olma tehdidi altındaki tarihi ve kültürel mirasın 
kurtarılması, olumsuz etkilerin azaltılması için; tarihi yapıların yerinde 
korunması, kısmen veya bütünüyle yeni bir yere nakledilmesi (relocate) vd. 
çalışmaları gerektirmektedir. Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HEPP) 
Projesi’nin rezervuar alanında kalacak olan Hasankeyf’teki kültürel 
mirasın sürdürülebilir korunmasına yönelik çalışmalar bu konudaki en özel 
örneklerdir. İlçenin sosyo-kültürel değerleri ve tarihi yerleşimiyle birlikte, 
yeni bir yerleşim alanına nakledilerek kültürel mirasın korunması; bunun 
yanı sıra turizm odaklı olarak ekonomik değerinden de faydalanılması 
planlanmaktadır.
Bu çerçevede; 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi’nin, kompozit malzeme ile 
inşa edilen silindirik ve çift kubbeli narin yapısıyla, yaklaşık 2 km uzaklığa 
ve 63 m yukarıya bütüncül olarak taşınması çalışmaları, ülkemizde anıt 
taşımada bir ilk örnek olma özelliğindedir.

THE CONSERVATION AND SALVAGE (RELOCATION) PROJECT 
OF ZEYNEL BEY TOMB IN HASANKEYF

The public investment implemented in order to meet the needs 
of modern society (construction of road, dam, etc.) is causes to stringent 
circumstances in the cultural heritage settlements. The works such as 
the on-site protection of the historical buildings, the relocation of the 
heritage partially or totally are required in order to rescue the endangered 
cultural heritage and reduce the negative impacts on the heritage. In this 
sense, the works for the sustainable protection of the cultural heritage in 
Hasankeyf, which is going to be left under the reservoir basin of Ilısu Dam 
and Hydroelectric Power Plant Project, are the most crucial examples. 
The protection of the cultural heritage and benefiting from the tourism–
oriented economic value of the heritage are aimed with the relocation of the 
social and cultural values of this province and its historical settlement. 

Anahtar Sözcükler: Hasankeyf, Hasankeyf’in Korunması, Zeynel Bey Türbesi’nin 
Taşınması, Su Altında Koruma, Kültür Varlığının Taşınması, Sergileme-Sunum. 

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Serap Sevgi, Murat Çetin, Mesut Yılmaz*

* Y. Mimar Serap SEVGİ, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, e-posta: serap.sevgi@kultur.
gov.tr; İnş. Y. Müh. Murat ÇETİN, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, e-posta: murat.cetin@
kultur.gov.tr; Mimar Mesut YILMAZ, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kültür Varlıklarını 
Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, e-posta: yilmazmesut10@mail.com.
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   1. GİRİŞ
Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santra-
li Projesi’nin (Ilısu Projesi) rezervuar 
alanı, Güneydoğu Anadolu bölgesin-
de bulunan Siirt, Batman, Şırnak, 
Diyarbakır ve Mardin kentlerini 
kapsamaktadır. Proje, Dicle Neh-
ri’nin toprak ve su kaynaklarının ge-
liştirilmesine ilişkin çalışmalar doğ-
rultusunda, 1954 yılında DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından başlatılmış-
tır.1 2006 yılında fiilen inşasına 
başlanan baraj inşaatı tamamlanmak 
üzeredir; bölgede yer alan ve 1. ve 
2. derece arkeolojik sit alanı niteli-
ğindeki Hasankeyf yerleşmesi, sahip 
olduğu anıtlar ve arkeolojik kalın-
tıların barajdan etkilenecek olması 
nedeniyle projenin odak noktasıdır.

Hasankeyf tarih boyunca önemli 
bir yerleşim yeri olmuştur ve çok 
eski tarihlere uzanan kültürel bir sü-
reklilik ve çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca, 
Orta Asya, Kafkasya, İran, Mezopo-
tamya ve Hint-Avrupa kültürlerinin 
buluştuğu bir bölgedir ve dolayısıyla 
çağdaş Anadolu kültür sentezi için 
başlangıç noktalarından biridir. Ha-

sankeyf’te; Süryani, Roma, Bizans, 
Artuklu, Eyyubi ve Osmanlı mede-
niyetlerinin önemli arkeolojik ve kül-
türel izleri takip edilebilmektedir.2 

Günümüzde, Hasankeyf’in Dicle 
Nehri’nin iki yakasındaki yerleşimi 
Aşağı Şehir, İç Kale bölgesi ise Yukarı 
Şehir olarak adlandırılmıştır. 1967 
yılına kadar modern dünyadan soyut-
lanmış şekilde Yukarı Şehir ve Kale ci-
varındaki mağaralarda yaşan halk, bu 
tarihte Aşağı Şehir’de bulunan anıtsal 
kalıntıların üzerine inşa edilen sosyal 
konutlara taşınmış; kent son büyük 
tahribatını bu dönemde yaşamıştır 
(Uluçam, 2010). Dicle nehrinin iki 
yakasını bağlayan yeni köprünün 
1969 yılında inşa edilmesi sayesinde 
yeniden dış dünya ile bağlantı kurul-
maya başlanmıştır. Hasankeyf, 1981 
yılında Kültür Bakanlığı, Gayrimen-
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu Başkanlığının 13.3.1981 
tarih ve A-2767 sayılı kararıyla, 1. 
derece arkeolojik sit alanı olarak kayıt 
altına alınmıştır. Hasankeyf’te değişik 
dönemlerden günümüze ulaşabilen, su 
altında kalacak ya da kısmen etkilenecek

In this frame; The Zeynel Bey Tomb, with its 550 years of history and 
cylindrical and double domed composition constructed through composite 
materials has been the first relocated item in Anatolia in a holistic 
approach to a distance about 2 kms and 63 m upwards.

Keywords:  Conservation of Hasankeyf, Relocation of Zeynel Bey Tomb, Underwater 
Conservation, Relocation of Cultural Assets, Exhibition-Presentation, Conservation, Restoration.

1 http://www2.dsi.gov.tr/ilisu_projesi.pdf
2 Ilısu Barajı ve HES Projesi, Kültürel Miras Eylem Planı raporundan derlenmiştir (Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, 2008, Ankara).
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başlıca anıt eserler: Yamaç Külliyesi, 
Er Rızk Camii, Artuklu Hamamı, Sü-
leyman Camii, Koç Camii, Kızlar Ca-
mii, Zeynel Bey Türbesi, Orta Kapı, 
İmam Abdullah Zaviyesi ve Artuklu 
Köprüsü’dür (Şekil 1).

2. HASANKEYF’TEKİ 
KÜLTÜREL MİRASI KORUMA 
EYLEM PLANI
Baraj rezervuar alanının kültürel 
miras bölgesi üzerindeki etkisinin 
azaltılması amacıyla alınan önlemler 
ve kentin yeni yapısı için hazırlanan 
tasarım planını kapsayan Kültürel 
Miras Koruma Planı’nda, Hasan-
keyf’in özel önemi, Ilısu projesi 
nedeniyle barındırdığı kültürel miras 
ve sosyo-ekonomik yapının değişim 
geçirecek olmasıdır. Bu nedenle, Ha-
sankeyf’in gelecek planlarında turizm 
sektörü yerel ekonominin temel gelir 
getirici ve onarıcı faktörlerinden biri 
olarak değerlendirilmektedir. Hasan-
keyf’in, sosyo-kültürel değerleri ve 
tarihi yerleşimiyle birlikte yeni bir 
yerleşim alanına nakledilerek, ilçe-
nin kültürel mirasının korunması ve 
turizm odaklı ekonomik değerinden 
faydalanılması planlanmaktadır. 

Baraj rezervuar alanında bulunan 
ve barajdan etkilenecek kültür var-
lıkların korunması ve kurtarılmasına 
ilişkin çalışmalar; Türkiye Cumhuri-

yeti Anayasası’nın 63. maddesi, 4848 
sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nun ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu’nun hü-
kümleri çerçevesinde ve Kültür Var-
lıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
10.04.2012 tarih ve 36 sayılı İlke 
Kararı “Baraj Alanlarından Etkilenen 
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Ko-
runması” ile ilgili oluşturulan Bilim 
Komisyonu görüşleri ve Diyarbakır 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun kararları doğrultusunda 
yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Hasankeyf ilçesinde 
bulunan kültür varlıklarının korun-
ması için yapılacak çalışmalar üç 
etapta değerlendirilmiştir:

1) Baraj su seviyesi altında kalacak 
Aşağı Şehir’deki kültür varlıklarının;

a) Tespit, envanterleme, belgele-
me, dönemleme çalışmaları ile takvi-
yelerinin yapılması, acil önlemlerin 
alınması,

b) Yapıların taşınabilirlikleri ve/
veya özgün yerinde, su altında ko-
runmasına ilişkin teknik fizibilite 
çalışmalarının yapılması, bu sonuçlara 
göre “Hasankeyf Yeniden Yerleşim 
Alanındaki Kültürel Park” alanının 
tasarlanması,

2) Barajın su seviyesi üzerinde 
kalan Yukarı Şehir’deki kültür varlık-

Şekil 1. Hasankeyf’in panoramik görünümü



13KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

larının korunması ve arkeolojik parkın 
düzenlenmesidir.

3) Hasankeyf’in yeni yerleşim 
alanındaki kültürel parkın işlevi, 
arkeoloji ve etnografya müzesi olarak 
belirlenmiştir.

Rezervuar alanındaki kültür var-
lıklarının in situ olarak mı, yoksa yeni 
yerleşime taşıma yoluyla mı koruna-
cağı hususunun kuramsal, teknik ve 
bilimsel açıdan uzun bir süreç alacağı 
öngörüsünden hareketle; günümüzde 
harabe halindeki yapıların, meto-
doloji geliştirilene kadar, öncelikle 
2008-2012 yıllarında arasında olmak 
üzere, ilk etapta acil önlem ve takviye 
müdahaleleriyle mimari bütünlükleri 
korunmaya çalışılmıştır. 

3. HASANKEYF’TEKİ 
KÜLTÜREL MİRASI KORUMA 
VE SERGİLEME METOTLARI

3.1. Kültürel Mirası   
Koruma Metotları
Ilısu Barajı su havzasında kalacak 
kültür varlıklarının; korunmuşluk 
durumuna, boyutlarına, malzeme ve 
yapım tekniğine göre:

1) Hiçbir öğesi taşın(a)mayacak ve 
kısmi taşınacak yapılar için, yerinde 
kalan kısımların özgün yerinde, su 
altında korunması,

2) Taşınacak öğelerin numaralan-
dırılması ve özgün malzemeye zarar 
vermeden sökülerek taşınması, 

3) Taşınacak öğelerin bloklar halin-
de, stabil hale getirilip taşınması,

4) Taşınacak parça bir duvar/kubbe 
öğesi ise:

a) Öğenin arkasında bulunan moloz 
duvar ile birlikte bütüncül taşınması,

b) Öğenin bloklar halinde kesile-
rek taşınması,

c) Öğenin arkasında bulunan mo-
loz duvarın uygun bir derinliğe kadar 
çürütülerek hafifletilmesi ve önden 
desteklenerek parçanın bütüncül 
taşınması. 

5) Bütüncül olarak tek parça 
halinde taşınması,3 ana başlıklarında 
kurtarma ve koruma metotları değer-
lendirilmiştir.

3.2. Kültürel Mirası    
Sergileme Metotları
Ilısu Barajı, Hasankeyf’in tarih öncesi 
dönemlere tarihlenen ve kesintisiz 
devam eden yapım geleneğinde ve 
yerleşim katmanlarının sürekliliğinde 
önemli bir mekânsal kırık / boşluk 
/ ara yaratacağından, yeni yerleşim 
alanında planlanacak Müze ve Kültü-
rel Park tasarımının önemi artmakta-
dır. Hasankeyf’in köprüyle bağlantılı 
kale kent özelliği teras yerleşimlerin 
topografyasını andırdığından, yeni 
yerleşim bölgesindeki yarımada bu 
özelliğiyle Kültür Park alanı olarak 
seçilmiştir (Şekil 1). Yapıların taşın-
ması ve bir örneğinin inşa edilmesi 
prensibiyle tasarlanan ve Kültür Park 
civarına konumlanan Arkeopark; 
kültürel süreklilik ve kent hafızasının 
devam edebilmesi amacıyla, anıtların 
yakın çevrelerindeki yapı kalıntılarıyla 
mimari bağlamın devam ettirildiği ve 
mevcut doku ilişkisinin olabildiğince 
gözetildiği, eski kentin bir analojisi 

3 Hasankeyf’teki Anıtların Taşıma ve Koruma Proje Yapımı İşi Teknik Şartnamesi (ODTÜ’den Prof. Dr. 
Ahmet TÜRER başkanlığındaki akademisyen bir ekipten hizmet alımı yapıldıktan sonra, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenmiştir).
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olarak düzenlenmektedir (Demirtaş, 
2016) (Şekil 2, 3). 

Bu planlamada, Kültürel Park 
ve Arkeopark Alanı, Kültürel Miras 
yarımadası kimliğiyle; yeni yerleşim 
ile baraj yapımından etkilenmeyecek 
Yukarı Şehir arasında mekânsal bir 
ara yüz oluşturacak, Hasankeyf Aşağı 
Şehir’de su altında kalacak kültür 
varlıklarından malzeme sağlayacak ve 
bunların koruma, muhafaza ve sunu-

mu için düzenlenecek bir alan olarak 
değerlendirilmektedir (Şekil 4).4 

4. KÜLTÜREL MİRASIN 
BÜTÜNCÜL (STRÜKTÜREL) 
TAŞIMASI VE UYGULANMIŞ 
ÖRNEKLER

4.1. Kültürel Mirasın Bütüncül 
(Strüktürel) Taşınması
Tarihi yapıların bulundukları ko-
numdan kaldırılarak yeni bir konu-

Şekil 3. Hasankeyf’in yeni yerleşim alanı (Yüksel Proje, 2008).  
Şekil 4. Yeni Arkeopark Tasarımı (Demirtaş, 2016)

Şekil 2. Hasankeyf’te sudan etkilenen kültür varlıklarının konumu (Demirtaş, 2016)

4 Ilısu Barajı ve HES Projesi, Kültürel Miras Eylem Planı Raporu’ndan derlenmiştir (Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, 2008, Ankara).
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ma taşınması ve yerleştirilmesine 
yönelik işlerin tümü, “Strüktürel 
(Bütüncül) Taşıma” olarak tanımla-
nabilir (Demirtaş, 2016).

Yüzyıllar önce daha ziyade dev 
boyutlardaki anıt ve heykellerin 
taşınması ile başlayan strüktürel 
taşıma uygulamaları, bu konuda yakın 
dönemde gelişen teknoloji ile birlikte 
çok daha karmaşık yapım sistemine 
sahip farklı nitelikteki eserlerin çok 
daha uzun mesafelere taşınmasını 
mümkün kılmıştır. İki yüzyıl önce 
New York, Manhattan, Chatham 
Caddesi’nde 130 numaralı tuğla bir 
yapının bütüncül şekilde taşınması en 
erken örnek olmakla birlikte (Demir-
taş, 2016), Mısır’da Nil Nehri üzerin-
de yapılan bir dizi baraj nedeniyle su 
altında kalan Abu Simbel tapınağının 
taşınması (Ahunbay, 1996) ve son-
rasında Avrupa’da benzer tehditler 
altında kalan kültür varlıklarının 
kurtarılması çalışmaları zikredilebilir.

Bir anıt ya da parçasının taşınma-
sı konusu; Venedik Tüzüğü’nün 7. 
maddesinin, “...bir anıt tanıklık ettiği 
tarihin ve içinde bulunduğu ortamın 
ayrılmaz bir parçasıdır. Anıtın tümü-
nün, ya da bir parçasının başka yere 
taşınmasına, anıtın korunması bunu ge-
rektirdiği, ya da çok önemli ulusal ya da 
uluslararası çıkarların bulunduğu du-
rumlar dışında izin verilmemelidir...”; 
Burra Tüzüğü’nün 9. maddesi “...
yapının korunması için taşınması gerek-
liyse uygun bir yere taşınmalı ve uygun 
bir amaca hizmet etmeli...” hükümleri 
başta olmak üzere, uluslararası ilkeler 
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kültürel miras niteliği taşıyan yapı-
ları taşıma işinde, koruma kuram ve 

ilkeleri çerçevesinde günümüz tekno-
lojisi ve yüksek mühendislik bilgileri 
kullanılmaktadır. Taşımada öncelikle; 
kültür varlığının özgünlüğünün korun-
ması ve anıtın yerleştirileceği uygun 
konumun, yeni yerin yapısı ve taşına-
bilirlik analizi ile birlikte tasarlanması 
hususu değerlendirilmelidir.

Bir kültür varlığının taşınabilir-
liği; taşınmasını doğrudan etkilediği 
için korunmuşluk durumu, yapısal 
bütünlüğü ile mimarisi ve üslubunu 
belirleyen yapı malzemelerine bağ-
lıdır. Bu nedenle, yapı malzemesi 
analizine ek olarak, taşınacak yapının 
boyutları, geometrisi, strüktürel du-
rumu ve yapı malzemelerinin dayanı-
mı, yanı sıra yolculuk şekli ve uzun-
luğu gibi konular da incelenmelidir.

Özellikle yığma yapım sistemine 
sahip kültür varlığı niteliğindeki tarihi 
anıtların taşınmasında temel prensip; 
yapının taşıyıcı sistemine yeni bir 
sistem entegre edilmesi ve böylelikle 
kültür varlığının kaldırılarak taşın-
ması esasına dayanmaktadır. Yapıyı 
yerinden kaldırmak için vinçler ya da 
hidrolik krikolar ile uygulanan kuv-
vet, yeni oluşturulan yapısal sistem 
sayesinde yapının mevcut taşıyıcı 
sistemine aktarılmakta, eserin sahip 
olduğu stabilite ve yapısal bütünlük 
bozulmaksızın mevcut konumundan 
ayrılması ve yeni yerine taşınması 
mümkün olmaktadır. Yapıya entegre 
edilen yeni taşıyıcı sistem çelik karkas, 
betonarme ızgara, betonarme plaka ya 
da bunların çeşitli kombinasyonlarıdır.

Yapı yeni konumuna götürülürken 
genel eğilim;

 Mesafe kısa ya da eğim çok fazla 
ise, yapının sabit eğimde inşa edilmiş 



16 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

teflon kaplı çelik ya da betonarme 
raylar üzerinde kaydırılması,

 Mesafe uzun ise, yapının SPMT 
adı verilen Kendinden Tahrikli 
Modüler Taşıyıcılar (Self Propolled 
Modular Transporter) ile taşınması 
tercih edilmektedir. 

Eğer yapının taşıyıcı sistemi dina-
mik kuvvetleri tolere edebilecek kadar 
sağlıklı ise, bir çekici tarafından çe-
kilen treyler ya da nehirde yüzen bir 
platform üzerinde de taşınabilir.

Yapısal taşıma yönteminde genel 
olarak izlenecek adımlar kısaca şu 
şekildedir: 

 Yapının temel kotuna yakın bir 
derinlikte kazı yapılması,

 Yapının duvarlarının çeşitli yön-
temlerle temele yakın yerden delinme-
si, yapıyı kaldırmak ve taşımak için 
betonarme ya da çelikten oluşturulan 
grid sistemin bu delikler yardımıyla 
yapının taşıyıcı sistemine entegre 
edilmesi,

 Oluşturulan grid sistemin, üç 
farklı grup halinde bağlanarak yatay 
düzlem elde edilmesini sağlayan hid-
rolik krikolar yardımı ile kaldırılması, 

 Yapının raylar üzerinde kaydırı-
larak ya da SPMT üzerine alınarak 
yeni konumuna kadar taşınması,

 Yapıyı kaldırırken, raylar üzerin-
de kaydırırken ya da SPMT üzerine 
alırken uygulanan işlemler ters sırayla 
uygulanarak, yapının yeni temelle-
ri üzerine oturtulması aşamalarını 
içermektedir.

4.2. Türkiye’de   
Uygulanmış Örnekler
Ülkemizde bütüncül taşımaya, 1930 
yılında, Yalova Millet Çiftliği’nde bu-
lunan bir köşke uzanan çınar ağacının 

dalının kesilmesi yerine, Atatürk’ün, 
köşkün tramvay rayları üzerinde biraz 
ileriye alınması önerisi doğrultusun-
da, İstanbul Belediyesi’nce yapının 
raylar üzerine yürütülerek yaklaşık 5 
metre doğuya kaydırılması; 1971’de 
Keban Barajı göl havzasında kalan 
Tunceli / Pertek Baysungur (Burat, 
1973) ve Ali Çelebi Camilerinin (Da-
nık, 2004) kesme taş kaplamalarının 
numaralandırılarak sökülmesi, daha 
sonra yeni yerinde özgün plan ve cep-
he özelliklerine göre bir örneği inşa 
edilen yapıya monte edilmesi; yakın 
tarihte İstanbul metro kazılarından 
Yenikapı-Unkapanı Metro İnşaatı İşi 
kapsamında ortaya çıkan antik kalın-
tıların bloklar halinde taşınması gibi 
örnekler verilebilir (Aydın, 2014).

5. ZEYNEL BEY TÜRBESİ’NİN 
TAŞINMASI VE KÜLLİYENİN 
YERİNDE KORUNMASI 

5.1. Zeynel Bey Türbesi ve 
Külliyesi’nin Tarihi
Zeynel Bey Türbesi, kadim bir yer-
leşme olan Hasankeyf’te gerek mi-
marisi gerekse tuğla örgüsü ve sırlı 
süslemeleri ile 14. yüzyıldan itibaren 
Azerbaycan’dan Orta Asya’ya kadar 
hâkim olan ve klasikleşen bir stilin 
Anadolu’daki tek örneğidir (Şekil 5) 
(Çeken, 2008) (Yurttaş, 1997). Kuzey 
açıklığın kemer alınlığındaki çini mo-
zaik kitabeden, türbenin Akkoyunlu 
hükümdarı Uzun Hasan’ın saltanatın-
da, oğlu Zeynel Bey için yaptırıldığı 
öğrenilmektedir. Kitabede tarih veril-
memiştir. Ancak, Zeynel Bey’in 1473 
yılında Akkoyunlular ile Osmanlılar 
arasında çıkan Otlukbeli Savaşı’nda 
şehit olduğu bilinmektedir. 
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Dolayısıyla, yapı belirtilen tarihten 
hemen sonra, 15. yüzyılın son çey-
reğinde yapılmış olmalıdır (Yurttaş, 
1997). Yapının kavsara kemerinin 
iç yüzeyinde usta kitabesi de yer 
almaktadır. Bu kitabede “Üstad Ab-
durrahman oğlu Pir Hüseyin” ismi 
geçmektedir. 

5.2. Zeynel Bey Türbesi ve 
Külliyesi’nin Mimari Özellikleri
Hasankeyf, tarihi özellikleri ve sahip 
olduğu önemli kültür mirası yapılarla 
1981 yılında bütünüyle sit alanı ilan 
edilerek koruma altına alınmıştır. 

Zeynel Bey Türbesi’nin çevresinde 
yapılan kazılarda bir külliye ortaya 
çıkarılmıştır. Türbeden dolayı “Zeynel 
Bey Külliyesi” adı verilen anıt eser-
lerin, değişik zamanlarda yapılmış 
üç medrese, bir zaviye, bir türbe, bir 
han ve bir hamamdan oluştuğu tespit 
edilmiştir5 (Er-Bu, 2016a) (Şekil 6).

Türbe, dıştan yuvarlak içten se-
kizgen planlıdır; çift cidarlı kubbeyle 
örtülmüştür. Sekizgen iç mekân, her 
bir yüzüne (giriş ve pencere cephe-
leri hariç) açılan dikdörtgen nişlerle 
genişletilmiştir. Nişlerin alınlıkları 

Şekil 5. (Soldan sağa) Berde Kümbeti (1322), Azerbaycan, Megara Kümbeti (1147), 
Karabağlar Kümbeti (XIV yy.) 

Şekil 6. Zeynel Bey Türbesi ve külliye kalıntısı (Er-Bu, 2016a)  

5 URL: http://www.xn--hasankeyfkazlar-jlcd.org.tr
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kasnak eteğinde sivri kemerlerle 
birleşir. Kuzeyde sivri kemer nişinin 
içine açılan bir girişle, aynı boyut ve 
biçimde güneyde bir pencere; kubbe 
kasnağında ise, dört yönde, kubbenin 
ikinci kabuğuna açılan dört dik-
dörtgen pencere daha vardır. Kubbe 
kasnağını üç sıra mukarnas çevrele-
mektedir. Niş kemerlerinin köşele-
rinde de mukarnas benzeri bezemeler 
görülmektedir. Türbe dışında, giriş 
kapısının ve güneydeki pencerenin 
alınlığında, sivri kemerde firuze, mor, 
kahverengi, siyah ve beyaz renkli 
sırlı tuğla ve çini bezemeler üzerinde 
bitkisel ve geometrik motifler bulun-
maktadır. Türbe dışı ise, sırlı tuğla ile 
kûfi hatla, “Allah (CC), Muhammet 
(SAV), Ahmet ve Ali” adları yazılarak 
geometrik düzende bezenmiştir.

Anıtta, Türk-İslam türbe tipinin 
bütün yapı elemanları mevcuttur 
(Çeken, 2008). Kaideyi oluşturan 
mumyalık veya kripta da denilen asıl 
mezar odası ile giriş mekânı arasın-
daki yıkılmış olan örtünün, yapıdaki 
izlerden hareketle tonoz olabileceği 
düşünülmektedir. Beden duvarının iç 
kısmı kesme taşlarla örülü olan mezar 
odasına, doğuya açılan küçük dikdört-
gen kapıdan girilir. Kazı başkanlığın-
ca yürütülen çalışmalarda, türbenin 
çokgen (onaltıgen) bir taban üzerine 
oturduğu ortaya çıkartılmıştır. (Er-
Bu, 2016b). 

5.3. Zeynel Bey Türbesi’nin   
Taşıma ve Koruma Süreci
Zeynel Bey Türbesi’nin;

 Özgün yerinde üzeri kapatılarak 
korunması (Şekil 7),

 Özgün yerinde küre şeklinde bir 
kabukla ve gezilebilir tünellere bağla-

narak korunması (Şekil 8),
 Parçalar halinde yeni bir alana 

taşınarak korunması (Şekil 9),
 Tek parça halinde yeni bir alana 

taşınarak korunması seçenekleri, 
teknik olarak değerlendirilmiştir 
(Şekil 10).

Belirlenen yöntemler irdelendi-
ğinde, bütüncül taşıma ileri teknoloji 
gerektirmesine karşılık, kültür var-
lığının mimari unsurları ve malze-
melerine (çiniler ve alçı süslemeler) 
zarar vermeden özgünlüğü korunarak 
taşınabilirliği, en büyük avantajı oluş-
turmuştur. Bu nedenle Zeynel Bey 
Türbesi’nin tek parça olarak bütüncül 
olarak taşınabileceği, bu suretle de su 
altında koruma yöntemine nazaran 
daha az zarar göreceği anlaşılmıştır. 

5.3.1. Taşıma Öncesi Koruma-
Onarım Çalışmaları
Zeynel Bey Türbesi’nde, kubbenin gü-
neye, Dicle Nehri’ne bakan bölümün-
de çok büyük çatlaklar bulunduğu ve 
yıkılma tehdidi altında olduğu tespit 
edilmiş, 2008-2010 yıllarındaki 
gerçekleştirilen koruma uygulamala-
rıyla yapı kurtarılmıştır. İç kubbenin 
üstünde bulunan sekiz tuğla payan-
da, üst kubbeyi desteklemek üzere, 
mevcut izler ve detaylar doğrultu-
sunda yeniden örülmüştür. Kubbe, 
dışarıdan on altı kaburga ve dört sıra 
çelik halatla sarmalanmıştır. Kubbe-
nin gövdeyle birleştiği alanlarda bitki 
temizliği yapılmış, yatak harcı ile 
yüzeyi düzeltildikten sonra harpuş-
talama uygulanmıştır. Kubbe üst 
örtüsünde bulunan tuğla kaplamada 
bozulan kısımlar aynı malzeme ile ye-
niden yapılmış, kullanılabilir olanları 
ise sağlamlaştırılmıştır. Türbenin iç 
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Şekil 7.
Özgün yerinde su 
altında koruma 
önerisi

Şekil 8. 
Özgün yerinde ka-
buk içinde koruma 
önerisi 

Şekil 9. 
Parçalar haline 
taşıma önerisi

Şekil 10. 
Bütüncül olarak 
taşıma önerisi
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mekânında, özgün sıvalar enjeksiyon 
(akıtma) yöntemi ile sağlamlaştırıl-
mış, yüzey temizliği yapıldıktan sonra 
üzerine koruyucu uygulanmıştır. Tür-
benin içinde kripta tonozu hizasının 
altında bulunan moloz taş bölümde, 
bitki temizliği ve mekanik yüzey te-
mizliği yapılmış, bozulan taşlar aynı 
malzeme ile değiştirilmiş, görece az 
bozulanlar ise imitasyon malzemeyle 
tamamlanmış, derzleri yenilenmiştir 
(Şekil 11, 12). 

5.3.2. Taşıma Metodunun 
Belirlenmesi ve Durum  
Tespit Çalışmaları 
Taşıma konusundaki çalışmalar, 
2010 yılından bugüne dek yapıda 
meydana gelen değişimler ve taşıma 
için gerekli müdahalelerin belirlen-
mesi ve taşıma sonrası restorasyon 
projesinin geliştirilmesi amacıyla, 

taşıma öncesi yeniden güncellenmiş 
ve bir müdahale gerekip gerekmediği 
değerlendirilmiştir.

Silindirik formda, çift kubbeli ve 
kompozit malzemeden oluşan, mima-
ri özgünlüğünü ve yapısal bütünlüğü-
nü koruyan Zeynel Bey Türbesi’nin 
beden duvarlarının, jeoradar (GPR) 
yöntemi ile kripta kotunda moloz 
taşla; gövdenin ilk +05.00 metresi-
nin iç cidarında moloz taşla, dışında 
kesme taşla; en dışta sırlı tuğlayla; 
bu seviyenin üzerindeki duvarların ve 
kubbenin ise, tuğla malzeme ile inşa 
edildiği tespit edilmiştir. Genel itiba-
rıyla sağlam olan türbenin, +05.00 
metre kotu üstünde ve yer yer kubbe 
civarında, gevşek malzeme tespit edil-
miştir (Er-Bu, 2016c).

Türbenin kriptasında 2007 yılında 
yapılan kazıda, 2,85 x 1,45 m ölçüle-

Şekil 11, 12. Zeynel Bey Türbesi’nin 2008 ve 2010 yıllarındaki durumu
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rinde ve 1,90 m derinliğinde, muhte-
melen türbeyle aynı tarihte yapılan bir 
mezar odası tespit edilmiştir. Mezar 
odasındaki cenazeye ait iskelet, kaçak 
kazılar sırasında (Mezar odasının 
1968 yılında da açılıp kemiklerin 
ortaya çıkarıldığı öğrenilmiştir) tama-
men tahrip olmuş, kalan birkaç kemik 
parçası antropolojik açıdan incelen-
mesi için kazı evi deposuna kaldırıl-
mıştır. Çalışma 30.07.2007 tarihinde 
mezar odasının tekrar kapatılmasıyla 
sona ermiştir.6  

Arkeometrik çalışmalarda, türbe-
nin ana malzemelerini oluşturan taş 
ve tuğla yapı elemanlarının petrogra-
fik ve fiziksel bileşenleri belirlenmiş, 
taşıma işi için malzemelerin gerekli 

dayanım testleri yapılmış, elde edilen 
verilere göre bir proje tasarlanmıştır. 

Taşıma projesi; yapının taşıyıcı 
sistemine, mevcut zemin koşullarında 
sahip olduğu statik koşulları ve yapısal 
bütünlüğü koruyacak, aynı zamanda 
da yapı yükünün düzgün dağılımını 
sağlayacak bir kaldırma platformu 
entegre edilerek taşınması üzerine kur-
gulanmıştır (Şekil 13 a, b). Yapılan 
işlem; söz konusu platformla birlik-
te, yapının, zeminde yapılan beton 
kaldırma temeli hizasından krikolar 
yardımıyla kaldırılarak ayrılması, 
bunu kolaylaştırmak için ayrılma nok-
tasından yapının kesilmesi, krikolarla 
kaldırılması ve yapının altına giren 
SPMT’lerin üzerine alınması, taşın-

6 URL: http://www.xn--hasankeyfkazlar-jlcd.org.tr/kazi-alanlari/zeynel-bey-kulliyesi/

Şekil 13 a. 
Bütüncül taşıma 
projesi

Şekil 13 b. 
Bütüncül taşıma 
projesi kriko 
yerleşim planı
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ması ve yeni konumunda işlemlerin 
tersi uygulanarak yerine montajının 
yapılması uygulamalarıdır. Taşıma 
işlemleri; yapının bir kere yerinden 
kaldırılması ve tek defada transfer 
edilmesi ve yeni yerine indirilmesi şek-
linde planlanmıştır. Kaldırma, taşıma 
ve yeni konumunda montaj aşama-
larında, sistemin son derece küçük 
ivmelere maruz bırakılmasıyla, mevcut 
konumundaki statik koşullar neredey-
se hiç değişmeden türbenin taşınması 
mümkün olmuştur.

Türbenin temelinde 2016 yılında 
yapılan araştırma kazısında ampat-
manlı olduğu görüldüğünden, yapının 
mevcut yerinde sahip olduğu statik 
zemin koşullarının sağlanması ama-
cıyla, yapılacak betonarme kaldırma 
platformunun türbeyi tam kavrayabil-
mesi için, kripta kotunda yapılması 
daha uygun görülmüştür (Şekil 14).

Zeynel Bey Türbesi’nin taşınma 
işleminde, yaklaşık 2 km.lik mesafe, 
güzergâhta bulunan yatay ve düşey 
kurplar ve nihai konuma ulaşınca 
yapılacak geniş açılı dönüşlere uygun 
manevra kabiliyeti göz önünde bulun-

durularak, SPMT’lerin kullanılması-
na karar verilmiştir.

SPMT’de her teker çifti, hidrolik 
bir kriko aracılığı ile rijit yapıdaki 
şasiye bağlanmakta ve bu kriko süs-
pansiyon özelliği sergileyebilmektedir. 
Taşıma güzergâhındaki yol eğimleri 
de yine bu hidrolik krikolar yardı-
mıyla tolere edilmektedir. Hidrolik 
krikoların hortum bağlantıları üç 
grup oluşturacak şekilde yapılarak; 
platformun bir düzlemde (yere para-
lel, yer çekimi ivmesine dik) kalması 
sağlanmakta, 4, 5 ve 6 akslı plat-
formlar bir araya getirilerek daha ağır 
yükler için taşıma grupları oluşturu-
labilmektedir. Her teker çifti, diğerle-
rinden bağımsız olarak hidrolik dönüş 
sistemiyle 360 derece dönüş kabiliye-
tine sahiptir. Ağır taşımalarda büyük 
taşıma grupları yönlendirilirken; her-
hangi bir tekerlek çifti merkez olarak 
tanıtılmakta, operatör yalnızca bu çif-
ti yönlendirmekte, diğer tekerlek çift-
lerinin dönüş açıları yazılımsal olarak 
otomatik ayarlanmaktadır (Şekil 15 
a, b, c, d). Zeynel Bey Türbesi’nin 
taşınmasında kullanılan SPMT’de iki 

Şekil 14. 
Bütüncül 
taşıma projesi 
kaldırma 
platformu 
kesiti
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çift tekerlekten (toplam dört tekerlek) 
oluşan her bir aks, 42 ton taşıma 
kapasitesine sahiptir. Hesaplamalarda 
her aksın güvenli taşıma kapasitesi 
36 ton olarak kullanılmıştır (Zeynel 
Bey Türbesi taşınırken aks başına 
düşen ortalama yük, 23 tondur).

5.3.3. Taşıma Öncesi Alınacak 
Tedbirlere İlişkin Müdahaleler
Zeynel Bey Türbesi’nin taşınmasında 
oluşabilecek risklere karşı zamanında 
önlem alabilmek için, gelişmiş bir 
yapısal sağlık izleme sistemi oluştu-
rulmuş, gerçekleşebilecek olumsuz 
senaryolar önceden belirlenerek acil 
müdahale planları hazırlanmıştır. 
Taşıma aşamalarında görevlendirile-
cek teknik personelin katılımıyla, acil 
müdahale planları doğrultusunda dü-
zenli tatbikatlar gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan yapısal sağlık izleme 
sisteminin bir diğer amacı da, türbe 
taşınmadan önce mevcut konumun-
da gerçekleşen birim deformasyon, 
eğilme, çatlak genişliğinde artma 
veya azalma gibi yapısal hareketlerin 
izlenerek, yapı taşındıktan sonra yeni 
yerindeki hareketlerle karşılaştırıl-

masıdır. Ayrıca, izin verilecek limit 
değerler de heuristik yöntemle belir-
lenmiştir. Örneğin çatlaklarda taşıma 
öncesinde maksimum 0,3 mm, gün-
lük bazda ise 0,1 mm mertebesinde 
hareketler gözlemlenmiştir. Kaldırma 
ve taşıma sırasında çatlaklarda izin 
verilecek en fazla hareket sınırı 0,2 
mm olarak belirlenmiştir.

Yapısal sağlık izleme sistemi bün-
yesinde, türbe üzerinde 6 adet 0,01 
mm hassasiyette çatlakölçer, 3 adet 
1/360 derece hassasiyette çift eksenli 
eğimölçer, 3 adet 1 g hassasiyette ve 
200 Hz okuma hızında üç eksenli iv-
meölçer, 4 adet sıcaklık ve nemölçer, 
1 adet rüzgâr hızı ve yönü ölçer ve 16 
adet birim deformasyonölçer kulla-
nılmıştır. Bununla birlikte, taşıma 
esnasında SPMT platformu üzerinde 
de GPS destekli eğim ve ivmeölçerler 
kullanılmıştır (Şekil 16 a, b, c).

Türbenin iç ve dış cephelerinin 
taranması işleminden sonra, nokta 
bulutundan elde edilen bilgiler kul-
lanılarak bir sonlu elemanlar anali-
tik modeli hazırlanmıştır. Analitik 
modelle yapılan dinamik analizden 

Şekil 15 a, b, c, d. 
SMPT teknik 
özelliklerine 
ilişkin görünüm:
 a. Yükü 
alabilme, 
b. Eğim 
ayarlayabilme, 
c. Süspansiyon 
sistemi, 
d. Manevra 
kabiliyeti
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elde edilen mod şekilleri ve karşı-
lık gelen doğal salınım frekansları, 
ivmeölçerlerden toplanan dinamik 
verinin analiz edilmesiyle elde edilen 
doğal salınım frekanslarıyla karşı-
laştırılmıştır. Ayrıca türbenin farklı 
kotlarından alınan örneklerin analiz 
sonuçları (ağırlık, poisson oranı, 
elastik modül vb.) kullanılarak 
gerçekçi tanımlamalar yapılmıştır. 
Oluşturulan analitik model ilk modu 
tam doğru frekansta yakaladığı, 
yüksek modları da frekans açısından 
yakın olduğundan, deprem analizi-
nin gerçeğe yakın sonuçlar vereceği 
kabul edilmiştir. Deprem analizi 
sonucunda, yapının 700 kPa civarın-
da çekme kuvvetine maruz kaldığı; 
kendi ağırlığından gelen basınç yö-
nündeki etkilerle birleşince net 360 
kPa seviyesinde bir çekme kuvveti 
oluştuğu görülmüştür. Bu gerilmele-
rin, yıkımla sonuçlanacak hasarlara 
neden olabileceği değerlendirilmiştir.

İlk periyodu 0,1 saniye civarında 
olan türbe, bulunduğu TA=0,15 ila 
0,30 saniye aralığa sahip yumuşak 
zeminden alınarak daha rijit ve tepe 
üzerinde bulunan TA=0,10 ila 0,15 
saniye aralığa sahip bir zemine yer-
leştirilmiştir. Türbenin yeni yerinde 

frekansların uyumlu olması, deprem 
anında rezonans durumu oluşmasına 
daha müsaittir. Deprem dalgaları 
tepe uçlarına doğru toplanma ve 
büyüme eğilimi gösterir; bu nedenle, 
yeni konumunda türbeye etkiyecek 
muhtemel deprem kuvvetlerinde 
küçümsenemeyecek artışlar olması 
muhtemeldir ve bu önemli bir risktir. 
Bu riskin bertaraf edilmesi için proje 
danışmanları tarafından iki ana yön-
tem önerilmiştir. Bunlardan birincisi 
yapının depreme karşı güçlendiril-
mesi, ikincisi ise sismik izolasyon 
uygulanmasıdır.

Yapının güçlendirilmesine yöne-
lik ön proje çalışmalarında, yapının 
abidevi görünümünü engelleyen çelik 
strüktürlü çözümlerden kaçınmanın 
mümkün olamayacağı görülmüştür. 
Akademik çevrelerle yapılan görüş-
meler sonucunda, türbenin sismik 
izolasyon tekniği kullanılarak deprem 
riskinden arındırılmasının uygun 
olacağı değerlendirilmiştir.

Sismik izolasyon yöntemi, ülke-
mizdeki eski eserlerin depreme karşı 
korunmasında; yapının kesilerek 
kaldırılması ve altına rijit döşeme 
konulması gibi aşamaların yüksek 
maliyeti ve zorluğu nedeniyle sıkça 

Şekil 16a, b, c. Yapısal izleme sistemi elemanlarından örnekler
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kullanılmamaktadır. Ancak Zeynel 
Bey Türbesi’nin Türkiye tarihinde 
bir ilk olarak havaya kaldırılıp tek 
parça halinde taşınması ve altında da 
rijit bir döşemenin yer alması plan-
landığından, küçük bir ilave çalışma 
ile sismik izolasyonun uygulanması 
kararlaştırılmıştır. Yapının ağırlığı 
ve geometrik özelliklerine en uygun 
sismik izolasyon çözümünün, sarkaç 
(friction pendulum) tipi izolatörler 
olduğu belirlenmiştir. Yapının yeni te-
melinde 8 adet, 80 cm çapında sarkaç 
tipi izolatör kullanılmıştır.

Türbenin taşınması sırasında, ta-
şıma yolunda beklenenden daha fazla 
oturma olması, dolguda stabilite prob-
lemleri yaşanması, SPMT’lerde oluşa-
bilecek mekanik arızalar gibi risklere 
karşı önlem alınması ve SPMT opera-
törlerinin yolda eğim değişikliği olan 
bölgelere ve acil müdahale planlarına 
alıştırılması amacıyla, taşınmadan 
önce benzer ağırlıktaki kütlelerin aynı 
SPMT ile taşınması suretiyle bir de-
neme taşıması yapılmıştır. Denemede, 
türbe taşınırken aks başına etkiyecek 
yaklaşık 23 ton yerine, 31 ton kulla-
nılmıştır (Şekil 17).

5.3.4. Taşıma, Müdahale ve İmalat 
Uygulamaları

Zeynel Bey Türbesi’nin taşıma 
projesi, aşağıdaki uygulamaları içer-
mektedir:

 Türbenin etrafında 30 cm yük-
sekliğinde kaldırma temeli imalatı,

 Duvarların alt kısımlarında 28 
adet kaldırma ve taşıma kirişinin 
yapılması, 

 90 cm yüksekliğinde ardgerme 
uygulanmış kaldırma plağı imalatı,

 Yapıyı kaldırıp indirmek için, 
her biri 50 ton kapasiteli 44 adet 
hidrolik krikonun yerleştirilmesi, 

 Türbenin ayrıldığı kesitin düz-
gün olması için içten kesilmesi,

 Türbenin zeminden ayrılması ve 
SPMT üzerine alınması,

 Türbenin yeni konumuna ulaştı-
rılması, indirme ve montaj işlemleri,

 Taşımada kullanılan geçici yapı-
sal elemanların ayrılması. 

İlk aşama olarak, yüzeysel zemin 
iyileştirme çalışmalarından sonra, 
türbenin kaldırılması için, projede 
tanımlanan 30 cm kalınlığında 15,00 
x 15,00 m genişliğindeki kaldır-
ma temeli zemin kotundan itibaren 

Şekil 17. 
Deneme 
taşımasında 
kullanılan 
beton küpler
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yapılmıştır. Zemin kotu ile kaldırma 
temeli ve kaldırma temeli ile ana 
beden duvarı arasına, çimento esaslı 
malzemeyle özgün kireç esaslı malze-
melerin doğrudan temasını engellemek 
amacıyla, hem zemine hem de duvar 
yüzeyine seramik kili üzerine şeffaf 
bir örtü, onun da üzerine yalıtım 
malzemesi (XPS-50mm) uygulanarak 
ayırıcı bir tabaka oluşturulmuştur. Bu 
şekilde, kaldırma temeli için kullanı-
lan çimento esaslı beton malzemenin 
hem taşıma işlemi sonrasında özgün 
yüzeylerden arındırılmasında oluşa-
bilecek tahribatlara hem de yüzeyden 
yeterince temizlenememesi durumun-
da tuzlanmaya karşı etkili bir önlem 
alınmıştır (Şekil 18a, b).

İkinci aşamada, taşıma platfor-
mundan türbenin mevcut taşıyıcı 
sistemine yük aktarımı sağlayacak 
konsol kirişlerinin imalatı için türbe 
duvarlarına delik açılması işlemine 
geçilmiştir. Duvarın iç bölümünde 
bulunan kripta kubbesi izlerine hasar 
vermemek için, kirişlerin duvarın iç 
tarafından kesilerek dışarı çıkartıl-
ması yerine, duvar içinde bırakılması 
kararlaştırılmıştır: 28 adet, 50 cm 
çapında ve beden duvarına 110 cm 
uzunluğunda girecek şekilde pro-
jelendirilen kaldırma kirişlerinden 
yukarı yönde etkiyen kuvvetin etki 

alanı, türbe duvarının kesit alanı-
nın yaklaşık % 40’ı olduğundan, bu 
noktalarda duvara etki eden ortalama 
basınç gerilmesi 2,5 kat artmıştır. 
Bununla birlikte, duvarın iç kısmın-
daki tonoz kalıntısına zarar verme-
mek için konsol olarak çalıştırılan 
kirişlerin uç tarafında ortalamadan 
% 15 daha düşük, taşıma platfor-
muna mesnetlendiği noktalarda ise, 
% 15 daha yüksek basınç gerilmesi 
hesaplanmıştır. Yapılan malzeme 
testleriyle elde edilen veriler üzerin-
de yapılan istatistiksel çalışmalar 
sonucunda, türbe moloz duvarının 
güvenli eksenel basınç dayanımının, 
bu gerilmeleri rahatlıkla karşılayabi-
leceği onaylanmıştır (Şekil 19a, b).

Konsol delikleri açıldıkça kalan 
alanlarda dengesizlik oluşarak basınç 
artışı olacağından, muhtemel bir 
ezilme, kırılma ya da yan yatmanın 
önüne geçmek için, delikler farklı 
sıralarla (şaşırtmalı olarak) açılmış-
tır. Boşluklara doldurulacak harcın 
çimento içerikli olması nedeniyle, 
yapıda açılan her delikte itinalı bir 
şekilde sürme izolasyon uygulanmış-
tır. Delikler, 110 cm.si beden du-
varı içerisinde kalacak olan 220 cm 
uzunluğundaki H profillerin yerleş-
tirilmesinden sonra, hızlı priz alan 
yüksek dayanımlı rötresiz harç ile 

Şekil 18a, b. 
Kaldırma 
temeli 
imalatı 
detayı
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boşluk bırakılmadan doldurulmuştur. 
Doldurulan delikler yeterli dayanım 
kazandıkça yeni deliklere geçilmiştir 
(Şekil 20a, b, c, d).

Konsol kirişlerin imalatının 
ardından 15,00 x 15,00 m ölçü-
lerinde ve 90 cm yüksekliğinde 
projelendirilen betonarme kaldırma 
platformunun imalatına geçilmiş-

tir. Kaldırma platformu, aşağıdaki 
kaldırma temelinden mesnet alan 
hidrolik krikolar sayesinde, yukarı 
yönde uygulanan kaldırma kuvvetini, 
türbe duvarlarına yerleştirilen konsol 
kirişler vasıtasıyla yapının taşıma 
sistemine (duvarlarına) ileten yapısal 
bir elemandır. Türbe beden duvarına 
110 cm.si ankre edilen H profillerin 

Şekil 19a, b. Kaldırma kirişi yerleşim planı ve uygulama detayı

Şekil 20a, b, c, d. Kaldırma kirişi için delik açma işlemleri ve H profillerin yerleştirilmesi
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dışarıda kalan 110 cm.lik kısımları, 
kaldırma platformuna entegre olacak 
şekilde imal edilmiştir. Kaldırma 
platformunun bir diğer görevi ise, 
türbenin ağırlığının SPMT platfor-
muna yayılı yük olarak dağıtılma-
sını sağlamaktır. Türbe kaldırılır 
ve taşınırken göreceli deplasman 
ve oturmaların önüne geçmek için, 
yapısal elemanların son derece rijit 
özellikte olması ve sistemin birlikte 
hareket etmesi önemlidir. Kaldırma 
platformunun kalınlığı 90 cm olacak 
şekilde projelendirilerek göreceli 
deplasmanların L/1000 mertebesinde 
kalması sağlanmıştır. Ardgerme uy-
gulaması ile de kaldırma platformu 
güçlendirilmiştir (Şekil 21a, b).

Betonarme olarak imal edilen 
kaldırma platformunun türbe beden 
duvarlarına doğrudan temas etmesi 
nedeniyle, taşıma sonrası temizlik 
aşamasında yapıya zarar verebilece-
ği öngörülmüş, kaldırma temelinde 
uygulanan ayırıcı ve koruyucu tabaka, 
burada da uygulanmıştır. 

Kaldırma temeli ve taşıma platfor-
munun arasına 10 cm yüksekliğinde 
ayırıcı, harçsız bir tabaka yerleştiri-
lerek (plentmiks denilen, karayolun-
da sıkıştırma işleminde kullanılan 
malzeme), yapının yerinden ayrıldığı 

kesim hattında her iki platformun 
kolayca ayrışması sağlanmıştır.

Taşıma platformu ile türbenin 
silindirik taşıyıcı duvarı arasında yük 
aktarımı sağlayan konsol kirişlerin 
mesnet kısmında, her ne kadar güven-
li eksenel basınç dayanım limitinin 
altında kalınsa da, kısmen aşılma ve 
dolayısıyla ezilme ya da çatlayarak 
dışa açılmalara karşı, moloz duvar 
iç ve dış yüzeylerden sarmalanarak 
desteklenmiştir. Kolonlardaki etriye-
lere benzer bir prensiple çalışan bu 
önlem sayesinde, oluşturulan sonlu 
elemanlar modelinde (Türbe duvarı-
nın poisson oranının 0,21 olduğu du-
rumda), Christensen Yenilme Teorisi 
(Christensen Failure Criterion) yaklaşı-
mı kullanılarak, moloz duvar eksenel 
basınç dayanımının % 14 oranında 
arttırıldığı hesaplanmıştır (Şekil 22) 
(Er-Bu, 2016ç).

Türbeyi kaldırırken (ve yeni yerine 
indirirken) kullanılacak 44 adet 
hidrolik krikonun montajı yapılmıştır 
(Şekil 23).

SPMT’nin türbenin altına giriş ve 
çıkışı esnasında, düz bir yüzey elde 
etmek ve yanı sıra zeminde kot ve 
dayanım farkının önüne geçmek için, 
türbenin içi plentmiks malzeme ile 
doldurularak sıkıştırılmış ve üzerine 

Şekil 21a, b. Kaldırma platformu imalatı ve ardgerme işlemleri
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betonarme plak imalatı yapılmıştır 
(Şekil 24). Benzer şekilde yapının 
oturacağı yeni temelin iç kısmında 
da, sonradan kaldırılmak üzere aynı 
işlemler uygulanmıştır.

Kaldırma aşamasında, daha 
düşük çekme dayanımından dola-
yı derzlerden ayrılması planlanan 
türbe moloz duvarının alt yüzeyinin 
girintili - çıkıntılı şeklinde kalması 
taşıma ve yeni temeline oturtma 
aşamalarında eğim sorunu yarataca-
ğından, türbe duvarı, taşıma platfor-
munun alt kotundan düz bir yüzey 
oluşturacak şekilde, dairesel testere 
ile kesilmiştir (Şekil 25).

Sonraki aşamada türbenin yeni 
yerindeki temelin imalatı gerçekleş-
tirilmiştir. Temelin tasarımında; 
izolatörlerin salınım alanı boş kalacak 
şekilde, yapının çevresine yaklaşık 40 
cm bir alan, ayrıca izolatör bakımı 

yapılabilmesi amacıyla kripta katının 
altına bir kat ilave edilmiştir. Hem 
söz konusu izolatörlerin kuru kalma-
sı gerektiğinden hem de özgün yapı 
ile betonarme temelin entegrasyonu 
sonrasında suyun ve nemin özgün 
yapıda risk oluşturmaması için, temel 
su yalıtımı yapılarak bohçalanmıştır. 
Yeni beton temel ile özgün yapının 
birleşme yüzeyleri, hem tuz oranı dü-
şük çimento ile ayırıcı bir tabaka hem 
de sürme yalıtım uygulaması ile izole 
edilerek birleşim detayı düzenlenmiş-
tir (Şekil 26 a, b, c, d).

Sismik izolatörlerin ileride yenisiyle 
ya da farklı bir teknolojiyle değiştiril-
mesi istenirse, türbeyi birkaç cm kaldı-
rabilmek için alt ve üst kirişte, sismik 
izolatörün her iki yanında ve kirişlerin 
iç ve dış taraflarında, izolatör başına 
dört adet olmak üzere kriko yuvaları 
tasarlanmıştır (Er-Bu, 2016d).

Şekil 22. Ceketleme uygulamasından görünüm    Şekil 23. Krikolardan görünüm

Şekil 24. Kriptanın doldurulması                     Şekil 25. Türbe duvarının kesilmesi
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Şekil 26a.Yeni temelde su yalıtımı uygulaması, b. Sismik izolatörlerin yerleştirilmesi, c. 
Rijit temel halkasından görünüm, d.Taşıma öncesi temel

Taşıma işlemi için inşa edilen yol, 
türbenin ve taşıma sisteminin ağır-
lığı, geometrik özellikleri ve kullanı-
lacak SPMT’nin teknik kabiliyetleri 
göz önünde bulundurularak projelen-
dirilmiştir. Maksimum % 4 eğim olu-
şacak şekilde inşa edilen, 1.935,00 

m uzunluğunda (yaklaşık 2 km) ve 
minimum 15,00 m genişliğindeki 
taşıma yolu çalışmalarında, 182.000 
m3 dolgu ve 25.786 m3 kazı yapıl-
mıştır. Dört yatay ve altı düşey kurp 
bulunan taşıma yolunun başlangıç ve 
bitişinde iki betonarme platform, su 

Şekil 27. 
Zeynel Bey 
Türbesi’nin 
taşıma yolu
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yolu geçişlerinde ise üç menfez inşa 
edilmiştir (Şekil 27). 

Türbenin kubbesinde bulunan 
çelik gergilerin her birine 10 kN gergi 
kuvveti uygulanmış, yapısal sağlık 
izleme sistemi kullanılarak, taşıma 
gününe kadar gergilerdeki kuvvet 
değişiminin çatlak hareketleri ile 
ilişkisi incelenmiş, taşıma sırasında 
da gözleme devam edilmiştir.

Dış kubbede bulunan gergilerin 
yanı sıra, türbe gövdesinde de gergi 
uygulaması yapılması ek güvenlik ön-
lemi olarak düşünülmüş, ancak hem 
çinilere zarar vermemek hem de taşı-
ma prensipleri (sargılama nedeniyle 
taşıma esnasında dış yüzeyin gözleme 
dayalı incelemesinin yapılamayacak 
olması) nedeniyle uygulanmamıştır.

Pencere ve kapı boşluklarında, tür-
benin kapı ve pencerelerinin taşınması 
sırasında tabandan gelen yükün üst 
kotlara aktarılmasında etkili olacağı 
ve gerilme konsantrasyon bölgeleri-
nin oluşmasını azaltacağından, dikey 
teleskobik dikmeler kullanılmıştır. Bu 
dikmeler, yükleme yapılabilmesi ve ha-
fif olması nedeniyle tercih edilmiştir. 

Her biri 50 ton kapasiteli 44 adet 
hidrolik kriko ile türbe yukarı yön-
de 144 cm kaldırılmış, SPMT’nin 

türbenin altına girmesi sağlanmıştır. 
Kaldırma sırasında düşey ivmelerin 
düşük olmasına, titreşim ve sarsıntı 
yaratılmamasına ve türbenin eğilme-
mesine özen gösterilmiştir. Kaldırma 
sırasında hidrolik krikolar pompaya 
üç grup oluşturacak şekilde bağlan-
mıştır. Bir tarafa doğru dengesiz bir 
eğilme olursa, eğilen taraftaki hidro-
lik pompalar daha fazla çalıştırılarak 
düzlemin yere paralel kalması sağlan-
mıştır (Şekil 28).

Her birinde 12 aks bulunan dört 
sıra SPMT platformu, kaldırma bo-
rularına takılmamak için türbe altına 
ayrı ayrı sürülmüş; türbe altında rijit 
çelik elemanlarla birbirlerine bağ-
lanarak 48 akslık bir taşıma grubu 
oluşturulmuştur (Şekil 29).

12 Mayıs 2017 sabahı saat 
07.45’te taşıma işlemine başlanmış, 
3 saat 55 dakika süren bu işlem 
sonucunda Zeynel Bey Türbesi yeni 
konumuna ulaştırılmıştır (Şekil 
30a, b, c, d).

Türbenin SPMT üzerinden alın-
ması ve indirilmesi, kaldırılma ve 
taşıma aşamalarında olduğu gibi risk 
taşıyan işlemlerdir. Türbe yeni temeli 
üzerine getirildikten sonra, kaldırma 
aşamasında uygulanan işlemler ters 

Şekil 28. Türbenin kaldırılması                       Şekil 29. SPMT’nin Türbenin altına sürülmesi
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Şekil 30a, b, c, d. Türbenin taşındığı günden görünümler

sırayla uygulanarak türbenin yükü 
SPMT’den krikolara aktarılmıştır.
Türbenin SMPT’nin altından çıkarıl-
masından sonra, yapı, titiz bir şekilde 
saatte yaklaşık 100 mm kadar hızla 
aşağı indirilmiştir. 

Kaldırma, taşıma ve yeni konu-
muna yerleştirme işlemleri yapıda 
herhangi bir hasar olmadan ve yapısal 
sağlık izleme sisteminden alınan 
verilere göre limit değerlerde herhangi 
bir aşılma gerçekleşmeden, başarıyla 
tamamlanmıştır.

5.3.5. Koruma ve Onarım 
Uygulamaları
5.3.5.1. Taşıma imalatlarının 
kaldırılması
Kaldırma işleminde, 90 cm kalınlı-
ğında C40 beton ile yapılan ardger-
meli betonarme taşıma platformu ile 
içerisinde HEB360 profil bulunan 
28 adet kaldırma kirişinin dışarıda 

kalan 110 cm.lik kısımlarının beden 
duvarı yüzeyinden alınması, 15 cm 
çapındaki karotlar ve zincirli kesme 
makineleriyle gerçekleştirilmiştir. 
Kaldırma kirişlerinin türbe duvarları 
içerisinde kalan yaklaşık 110 cm.lik 
kısmı yapıyla bütünleşmiştir.

Kaldırma kirişlerinin; taşıma 
esnasında yapının yükünü kaldırma 
platformuna aktardığı gibi, taşıma 
sonrasında yaklaşık 390 ton ağır-
lığındaki kaldırma platformunun 
ağırlığını da yeni temeline oturtulmuş 
türbeye aktarması söz konusudur. Bu 
nedenle, kirişlerin yapıdan ayrılma-
sı da itinalı bir şekilde ve karşılıklı 
kirişlerin aynı anda zincirli kesme 
makineleriyle kesilmesiyle gerçekleşti-
rilmiş, bu işlemler süresince kaldırma 
platformunun krikolarla desteklen-
mesine devam edilmiştir. Yapıdan 
ayrılan parçalar vinç yardımıyla 
alınmıştır. Yapının iç kısmında, ze-
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minde kot ve dayanım farkı olmaması 
için yapılan betonarme plaka, ceket-
leme imalatlarıyla yapının çevresine 
yapılan beton ve betonarme imalatlar 
temizlenmiştir (Şekil 31a, b).

5.3.5.2. Türbenin yeni yerinde 
restorasyon müdahaleleri 
Kubbenin etrafında bulunan ve 
yıkılmasını önlemek amacıyla “acil 
önlem” kapsamında konulan çevresel 
gergilerin yerine, kubbenin iç tara-
fından geçecek ve olumsuz görüntü 
oluşturmayacak bir gergi sistemi 
önerilmektedir. Gergilerin mevsimsel 
sıcaklık değişimlerinden etkilenme-
mesi için ilave bir çalışma yapılmış, 
gergi üzerindeki kuvvetin sabite 
yakın kalmasını sağlayacak yaylı bir 
sistemle, deprem gibi belirli bir sınır 
deformasyonunun aşıldığı durumlar-
da fazla deformasyonu önlemek üzere 
devreye girecek bir kilit mekanizma 
detayı geliştirilmiştir.

Sismik izolatörlerin bakımı için 
gerekli olan galeri imalatları nedeniy-
le, kripta kotu altında bulunan gale-
rinin içine mezar yeri inşa edilmiş, 

kripta kotunda ise taş bir sanduka 
tasarlanmıştır. Türbenin basık kubbe-
li zemin döşemesi yok olduğundan, 
buraya çelik konstrüksiyon döşeme ile 
bir seyir terası yapılacaktır. 

Yapı tipi ve süslemesindeki ben-
zerlikler göz önünde bulundurulur-
sa; Zeynel Bey Türbesi’ni inşa eden 
kişinin Azerbaycan veya Semerkant 
çevresinden bir usta olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Sanatçının, Akkoyun-
lu Sultanı Uzun Hasan veya oğlu 
Hasankeyf Emiri Sultan Halil tara-
fından Anadolu’ya getirtildiği anla-
şılmaktadır (Yurttaş, 1997). Tüm 
bu bilgilerle ve yapıdan gelen izlerle 
benzer dönem yapıları kıyaslandığın-
da, türbenin giriş kapısına ulaşan iki 
yönlü merdiven ve kazılardan açığa 
çıkarılan zemin platformu restoras-
yona aktarılmıştır. Türbeye giriş 
için yapılan metal konstrüksiyonlu 
merdiven kaldırılarak, restitüsyon 
projesinden sağlanan verilerle tek 
kollu, çift çıkışlı, altı basamaklı taş 
bir merdiven yapılması önerisi kabul 
görmüştür. 

Şekil 31a. Kaldırma platformunun yapıdan alınması b. Taşımada kullanılmak üzere yapılan 
tüm geçici imalatların türbe çevresinden uzaklaştırılması
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Türbenin kaide kısmına, projede 
belirlenen kota kadar kesme taştan 
koruyucu bir duvarla, özgün yerinde 
kazı çalışmaları sonucu belirlenen,  
çevresindeki onaltıgen tretuvar yeni 
yerinde de yapılacaktır. 

Külliye, günümüze kadar birçok 
hasara uğramasına ve bazı özgün 
olmayan değişikliklere karşın, günü-
müze kadar ulaşmıştır. Külliyenin 
ilk yapıldığı dönemdeki bazı mimari 
ve yapısal özelliklerini koruduğu 
görülmektedir.

Restitüsyon çalışmasında, kaynak 
güvenirliği bakımından öncelikle 
yapılardan gelen izler değerlendiril-
miştir. Külliyede; zaman içerisinde 
yapılmış eklentiler, değiştirilmiş 
mimari elemanlar, kapatılmış açık-
lıklar, yok olmuş mimari elemanlar 
ve yapı çevresinde meydana gelen 
dolgular araştırılmıştır. Özellikle 
üst örtü ve bitişler ile ilgili yapıda 
izlerin olmaması ve benzer dönem 
yapı kompleksi karşılaştırılması 
için veri sağlanamaması nedeniyle, 
Osmanlı dönemine yönelik bir res-
titüsyon denemesi yapılmış, ancak 
kaynak güvenirliği yeterli bulunma-
dığından mevcut haliyle korunması 
uygun görülmüştür.

5.3.5.3. Malzeme    
Koruma Müdahaleleri
Türbede yoğunlukla kullanılan 
kireçtaşı yakın çevredeki yerel kayaç 
formasyonunu yansıtmaktadır. Taş-
ların onarımında kullanılacak eşdeğer 
kayaçlar (andezitler), özgün yapıya 
uygun bir şekilde, lokal formasyonu 
haiz bölgelerden temin edilmektedir. 
Diğer yandan, örnekleme ile ince-

lenen tuğla örneklerin özgün nite-
lik taşıdığı görülmektedir (Er-Bu, 
2016e). Bu nedenle özgün malzeme 
ve dokunun azami özenle korunması, 
yıpranmış malzemelerinin sağlam-
laştırılarak ömürlerinin uzatılması 
hedeflenmektedir. 

Türbede; birim malzemelerde 
yüzeysel kirlerin temizlenmesi, derz 
onarımlarının yapılması, örgüde 
eksilen kısımların tamamlanması, dış 
ve iç yüzey dekorasyonunu oluşturan 
tuğla, çini ve alçı kaplamaları taşıyan 
yatak harçları ile yapıda kullanılan 
taş, tuğla ve çinilerde çeşitli etkenle-
re bağlı oluşan farklı büyüklüklerde 
çatlakların sağlamlaştırılması, özgün 
tuğla ve alçı yüzeyleriyle tuğla ve 
çinileri dökülmüş yatak harcı yüzey-
lerinin güçlendirilmesi ve bunları 
yağmur suyunun yol açacağı aşın-
maya karşı korumak üzere su itici 
özelliklere sahip uygun koruyucuların 
uygulanması işlemleri yapılmıştır.

Külliye alanındaki mevcut kalın-
tıların yapımında, çeşitli dönemlere 
ait farklı malzeme ve inşaat teknik-
leri kullanılmıştır. Su altında özgün 
yerinde kalacak külliye kalıntılarında, 
yerinde korunabilmeleri amacıyla 
sağlamlaştırma, koruyucu capping 
(harpuştalama) uygulaması yapıl-
mıştır (Er-Bu, 2016f). Su altında 
kalacak yapı ve kalıntılarda yer alan 
mimari boşluklar destekle korun-
muştur. Koruma müdahalelerinden 
sonra, külliye alanının, duvarlar ve 
mekânların içlerini de kapsayacak 
şekilde dolgu malzemeleriyle örtülme-
si gerçekleştirilmiştir (Şekil 32a, b, c) 
(Er-Bu, 2016g).



35KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

5.3.6. Külliyenin Yeni    
Konumunda Bir Örneğinin İnşası 
Mevcut külliyenin; genel özellikleriyle 
(mimarisi, yapım tekniği, boyutları, 
yerleşimi, vb.), elde bulunan diğer 
bilgiler (rölöve, restitüsyon, fotoğraf, 
vb.) kullanılarak yeni konumunda bir 
örneği inşa edilmektedir. Külliyenin 
hem plan hem de tüm duvarlarının 
iç ve dış olarak ortofotoları alınmış, 
mevcut örgü ve derz sistemleri ve 
özgün malzemesi ile inşa edilmiş-
tir. Avlusundaki taş döşemeler yeni 
taş malzeme ile yeniden yapılmış ve 
özgün malzeme boyutundan farklı bir 
şekilde uygulanmıştır. Yeni yapılan 
bu külliye inşaatında, hücrelerin 
döşemelerinde kullanılan ve “cas” de-
nilen malzeme yerine, üst örtü bulun-
madığından ve dış hava koşullarına 
açık mekânlar yer alacağından, kesme 
taş malzeme kullanılmıştır. Yapıların 
kapı, pencere boşluğu vb. bazı mimari 

unsurları ile bir kısım yıkıntıların üst 
kısmının suya karşı drene edilebilmesi 
amacıyla, pitoresk görüntüyü bozma-
yacak şekilde kısmi tamamlamalar 
planlanmıştır (Şekil 33, 34, 35).

Zeynel Bey Türbesi ve Külliye-
si’nin yeni konumunda gezi güzergâhı 
belirlenerek, her bir yapı kalıntısının 
ziyaret edilmesi sağlanacaktır. Yağmur 
sularının külliyede yeni yapılacak olan 
yapılara ve türbeye zarar vermemesi 
için tretuvar ve drenaj yapılacaktır. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Hasankeyf’te, Ilısu Barajı’nın yapımı 
nedeniyle 12 Mayıs 2017 tarihinde 
taşıma işlemi başarı ile gerçekleştirilen 
ve restorasyon çalışmaları halen devam 
eden beş yüz yıllık Zeynel Bey Tür-
besi’nin, kompozit malzeme ile inşa 
edilen silindirik ve çift kubbeli narin 
yapısıyla, yaklaşık 2 km uzaklığa ve 
yaklaşık 63 m yukarıya, bütüncül 
olarak taşınması, ülkemizde anıt 

Şekil 32a, b, c.
Zeynel Bey 
Külliyesi’ne 
özgün 
yerinde, 
su altında 
koruma 
müdahaleleri
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AKDENİZ MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
BİNALARI RESTORASYONU

Antalya, Kaleiçi, Barbaros Mahallesi’nde, aralarından Kocatepe 
Sokağı’nın geçtiği iki ayrı yapı adasında bulunan beş parsel üzerindeki 
yapıların yenilenmesiyle oluşan Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
ülkemizde bir ilktir. Çalışma hayatına girişinin yirminci yılını kutladığımız 
enstitü, hem özel sektörün konuya ilgisini yansıtması hem de bir dizi kültür 
varlığı yapının yenilenerek kullanıma alınması açısından övgüye değer bir 
girişimdir. 
Korunması gerekli kültür varlığının yalnızca onarımı yeterli bir çaba değildir. 
Restore edilen yapının çağdaş bir kullanıma kavuşturulması, özellikle 
kamunun kullanımına açılması ve ülkemizde pek görülmeyen bir şekilde 
araştırma amaçlı bir kültür kurumu olarak kullanılması, pek çok şehrimizdeki 
korunması gerekli kültür varlıkları için yeni bir gelecek umudunun 
yeşermesine yol açmıştır.
Bu çalışma kapsamında Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü yapı 
kompleksini oluşturan Aya Yorgi Kilisesi ve diğer yapıların restorasyon 
süreçlerine değinilecektir.  

RESEARCH CENTER FOR MEDITERRANEAN CIVILIZATIONS 
BUILDINGS RESTORATIONS

Research Center for Mediterranean Civilizations which is located 
in buildings on five different parcels from two lots that are seperated by 
Kocatepe Street in Barbaros Quarter of Antalya Historic Center (Kaleiçi), is 
a pioneer on this field in Turkey. The institute that inaugurated 20 years 
of activity is a praise-worthy initiative for reflecting the interest of private 
sector on the field and for re-use of many cultural properties as institute 
buildings.
Repair works alone are not enough for preservation of cultural properties. 
Refunctioning the restored cultural property with contemporary needs, 
especially opening it to the public and using it as a center for cultural 
researches, instilled hope for the cultural properties in other cities of Turkey.
This paper is about restoration processes of Aya Yorgi Church and other 
buildings that defines the Research Center for Mediterranean Civilizations 
building complex.

Key words: Conservation, Restoration, Re-functioning.

Anahtar Sözcükler: Koruma, Restorasyon, İşlevlendirme.
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   1. GİRİŞ
Antalya, Kaleiçi, Barbaros Mahalle-
si’nde, aralarından Kocatepe Soka-
ğı’nın geçtiği iki ayrı yapı adasında 
bulunan beş parsel üzerindeki yapı-
ların yenilenmesiyle oluşan Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
ülkemizde bir ilktir. Faaliyete geçişi-
nin yirminci yılını kutladığımız ensti-
tü, hem özel sektörün konuya ilgisini 
yansıtması hem de bir dizi kültür 
varlığı yapının yenilenerek kullanıma 
alınması açısından övgüye değer bir 
girişimdir. Geçen yirmi yılda kısa-
ca AKMED adıyla anılan enstitü, 
periyodik yayını ADALYA dergisinin 
yanı sıra, çeşitli burs ve araştırmalara 
verdiği destekle sözü edilen bir ku-
rum haline gelmiştir. AKMED aynı 
zamanda özellikle Akdeniz Bölgesi 
çevresinde yapılan pek çok kazıya 
maddi ve manevi destek vermekte, 
ulusal ve uluslararası sempozyumlar 
düzenlemektedir.

Korunması gerekli kültür var-
lığının yalnızca onarımı yeterli bir 
çaba değildir. Restore edilen yapının 
çağdaş bir kullanıma kavuşturulma-
sı, özellikle kamunun kullanımına 
açılması ve ülkemizde pek görülme-
yen bir şekilde araştırma amaçlı bir 
kültür kurumu olarak kullanılması, 
pek çok şehrimizde bulunan korun-
ması gerekli kültür varlıkları için 
yeni bir gelecek umudunun yeşerme-
sine yol açmıştır.

Antalya Kaleiçi, uzun yılların 
getirdiği ihmal nedeniyle tüm koru-
ma önlemleri ve çabalarına karşın 
köhneleşmiş ve yaşayan nüfusun 
ekonomik yetersizlikleri sebebiyle 
bakımsız kalmıştır. Akdeniz Mede-

niyetleri Araştırma Enstitüsü’nün 
başlangıcını, 1921’den sonra uzun 
yıllar pamuk deposu olarak kullanılan 
1862 yapım tarihli Aya Yorgi Kilisesi 
oluşturmaktadır. Suna ve İnan Kıraç 
tarafından 1991 yılında satın alınan 
yapının ne amaçla kullanılacağına 
uzun müddet karar verilememiş, 
daha sonra, hemen yanında yer alan 8 
parseldeki yapının satın alınması ile 
birlikte yenilenerek kurulacak ensti-
tünün müzesi olması düşünülmüştür. 
İlgili Kurulca 28.7.1992 tarihinde 
onaylanan projeden sonra, yapı 1995 
tarihinde kullanıma açılmıştır. Bu 
arada diğer parseldeki yapının yeni-
leme çalışmalarına devam edilmiş ve 
üst katında özellikle Akdeniz bölgesi 
arkeoloji, etnografya, sanat tarihi ve 
mimari varlığına ait bir kütüphane 
oluşturulmuştur. Daha sonra Kocate-
pe Sokağı’ndaki diğer parsellerin satın 
alınmasıyla kütüphane yeni binalara 
taşınmış ve bu kat geleneksel Antalya 
yaşantısını sergileyen küçük bir mü-
zeye dönüştürülmüştür. Söz konusu 
iki yapının kullanıma açılması 19 
Mayıs 1995 tarihinde gerçekleşmiş ve 
yapılması düşünülen bilimsel çalışma-
lar için, üç yılda bir değişen Bilim ve 
Danışma Kurulu kurulmuştur.

2. YAPI KOMPLEKSİNİ 
OLUŞTURAN BİNALAR

2.1. Aya Yorgi Kilisesi
Aya Yorgi Kilisesi, küçük bir asma 
katı bulunan tek mekânlı, tonoz 
örtülü kârgir bir yapıdır. Aya Yorgi 
Kilisesi’nin her iki yanında bulunan 
giriş kapıları mermer kaplı olup her 
iki kapının üzerinde Aya Yorgi’ye atıf 
yapan süslemeler ve Grek alfabesiyle 
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yazılmış bir kitabe mevcuttur. Geç-
mişte yapının her iki yanına betonar-
me inşaat yapılırken, bu süslemelerin 
üzerlerine teneke koruyucular kon-
muş, alçak kabartmalar ile kitabenin 
tahribi önlenmiştir. Yaklşaık 70 yıl 
önce yapılan bu duyarlı davranış, 
yapıya ait önemli kitabe ve süsleme-
lerin günümüze ulaşmasını sağlamış-
tır. Yapının, ahşap konstrüksiyonlu, 
bağdadi çatısı büyük oranda tahrip 
olmuş ve yer yer duvarla birleşme 
noktalarında deformasyona uğra-
mıştır. Çatı kiremitleri ağırlık teşkil 
etmesi nedeniyle uzun süre önce kal-
dırıldığından, yapının içine yağmur 
girmiş (Şekil 2); yapı içindeki mavi 
kalemişi süslemeler ve alçı tezyinat, 
çatıdan giren su nedeniyle tahrip ol-
muştur (Şekil 3).  Asma katın altın-
daki bazı örnekler deforme olmakla 

birlikte, bezemelerin genel karakteri 
hakkında bize ipucu vermiştir.

Öncelikle yapının kârgir taş 
duvarları sağlamlaştırılmış ve taş 
bağlayıcılarını oluşturan toprak 
malzeme çeşitli kimyevi maddeler-
le takviye edilmiştir. Daha sonra, 
ahşap çatı betonarme bir tonozla 
değiştirilmiş, bu şekilde yapının üst 
kotunda mukavemeti artıracak bir 
çerçeve oluşturularak üst örtünün 
orijinal yapımına uygun bir şekil-
de, alaturka kiremitle kaplanmıştır. 
Yapının zemin kaplaması günümüze 
ulaşmadığı için orijinal malzemenin 
nasıl olduğu bilinmemektedir. Ancak 
benzer yapılar incelenerek, 1,00 x 
1,00 boyutunda Marmara mermeri 
döşenmiştir. İç mekân süslemeleri ve 
alçı dekorasyon için mevcut izlerden 
faydalanılmış, Marmara Üniversitesi 

Şekil 1. Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü 

Şekil 2, 3. Aya Yorgi Kilisesi’nin 
onarım öncesi durumu
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Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri 
ve öğretim elemanları tarafından bu-
günkü görünümüne kavuşturulmuş-
tur. Antalya Kaleiçi yapılarının ilginç 
bir özelliği de, taş duvarların üstünde 
kalan, yer yer tuğla yer yer de bağda-
di olan kısımların dış cephelerinde 
yapılan kalemişi derzlemelerdir. Aya 
Yorgi Kilisesi’nin üst bölümünde de 
benzeri süsleme izleri bulunmuş ve 
bu izlere sadık kalınarak dış cephesi 
kalemişi ile süslenmiştir. Antalya 
Koruma Kurulunun 28.7.1992 gün 
ve 1511 sayılı kararı ile restorasyo-
nu tamamlanan Aya Yorgi Kilisesi 
günümüzde AKMED’e bağlı olarak 
Konser Salonu ve Çanakkale Seramik-
leri Müzesi olarak kullanılmaktadır. 
Bu yapının giriş kapısı üzerindeki 
kitabe de ilgi çekicidir. Grek alfabesi 

ile Türkçe yazılmış olan kitabede: 
Nikolaos Kalfa’nın bu yapıyı Antal-
ya ahalisinin bağışları ile inşa ettiği 
belirtilmektedir.

2.2. Enstitü Binası
Aya Yorgi Kilisesi’nin hemen arkasın-
da yer alan ve Kocatepe Sokağı’ndan 
girişi olan diğer yapı, 133 ada, 8 
parseldeki enstitü binasıdır. Zaman 
içinde büyük değişiklikler geçiren, 
çeşitli eklerle orijinal planlamasına 
büyük oranda müdahale edilen bu 
yapı, Antalya Kaleiçi Koruma İmar 
Planı’nda cephe aldığı yolu daralt-
tığı için geri çekilmesi gereken bir 
yapı olarak görülmektedir. Koruma 
Kurulunun 13.8.1993 gün ve 1954 
sayılı kararıyla onaylanan proje 
gereğince yenilenen yapı, iki katlı 
olup giriş katının her iki yanındaki 

Şekil 4, 5, 6, 7. Aya Yorgi Kilisesi’nin onarım sonrası durumu
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odaların üzerinde girişleri farklı birer 
ara-kışlık oda bulunmaktadır. Giriş 
katının her iki yanındaki odaların 
gerisinde kalan alan ise, taşlık olarak 
kullanılmaktadır. Üst katta ise, geniş 
bir hayat ve bu hayata açılan üç oda 
bulunur. 1993 yılı sonlarında başla-
nan yenileme çalışmaları 1995 yılı 
başlarında tamamlanmış olup yapının 
üst katı günümüzde görsel ağırlıklı 
küçük bir Etnografya Müzesi ola-
rak hizmet vermektedir. Üç odadan 
oluşan bu müzenin iç süslemelerinde 
Antalya Kaleiçi’nin en özgün yapısı 
olan Tekelioğlu Konağı’nın başoda 
süslemeleri esas alınmıştır.

Bu yapının yenilenmesi sırasında 
ortaya çıkan önemli bir sorun da giriş 
katı zeminindeki büyük oranda tahrip 
olmuş çakıl taşı döşemenin yeniden 
yapımıdır (Şekil 9). Uzun çabalar ve 
araştırmalar sonrası çakıl taşı döşeme 
yapım tekniği geliştirilmiş, Zey-
nep Çelebi ve rahmetli İnsel Çelebi 
büromuz tarafından çizilen desenleri 
başarılı bir şekilde uygulamışlardır. 
Aya Yorgi Kilisesi ve benzeri pek çok 
sivil mimarlık örneğinde olduğu gibi 
bu yapının da dış cephesi kalemişi 
bezemeyle süslenmiştir (Şekil 10,11).

Şekil 9. Çakıl taşı döşeme örnekleri

Şekil 10, 11. Yapı cephelerindeki kalemişi 
bezemeler

Şekil 8. 
AKMED 
Enstitü 
Binası 
Kocatepe 
Sokağı 
Görünüşü
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2.3. Kitaplık
Kısa süre sonra her iki yapı da, oluşan 
talebi karşılayamaz duruma gelmiştir. 
Kocatepe Sokağı’nın karşı tarafında-
ki 134 ada, 4 parsel satın alınarak, 
Koruma Kurulunun 13.5.1992 gün 
ve 1445 sayılı kararı ile yenilenmiş ve 
büyüyen kütüphanenin kullanımına 
tahsis edilmiştir. Dış sofalı, iki katlı 
bu yapının; girişi farklı, küçük bir 
de ara katı olup dış sofaya bağlı, 3 
parsele doğru uzanan büyük bir hayatı 
bulunmaktadır. Bu hayat, kitaplık 
olarak kullanıldığından, kayıtlar ta-
şıyıcı elemanların arkalarına gizlenen 
şeffaf bir doğramayla kapatılmıştır 
(Şekil 12). Bugün 30.000’i aşkın ki-
tap ve periyodik yayın barındırmakta 
ve AKMED’in araştırma merkezi ola-
rak kullanılmaktadır. Kitaplık binası-

nın giriş avlusunda yer alan çakıl taşı 
döşemeler ise, yeni çizilen desenlerden 
oluşmaktadır. Kitaplık binasının 
hemen yanında bulunan 134 ada, 
3 parseldeki yapının, 1998 yılında 
yenilenmesine karar verilmiştir. 
Daha önceki bir tarihte yok olan bu 
yapının, Koruma Kurulu arşivinde 
bulunan üç adet fotoğrafı tarafımızca 
değerlendirilmiş ve benzer yapılar 
esas alınarak yeniden yapılmıştır 
(Şekil 13). 18.8.2000 gün ve 4726 
sayılı karar ile uygun bulunan avan 
projeye göre hazırlanan uygulama 
projeleri, 20.9.2000 gün ve 4763 
sayılı Kurul kararıyla onaylanmış ve 
inşaat başlamıştır. Bu yapının giriş 
katı enstitünün ihtiyaç duyduğu bir 
Konferans Salonu olarak düzenlen-
miştir (Şekil 14). 

Şekil 12. Kitaplık binası



44 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

Arkeoloji Müzesi denetiminde 
yapılan kazılarla bir bölümü zemin 
altına inşa edilen yapının üst katı 
sergi salonu olarak kullanılmaktadır. 
Cumhuriyet’in kuruluşunun 80. yılı 
dolayısıyla 2003 yılında kullanıma 
açılan yapıda; periyodik olarak kon-
feranslar, film gösterileri ve seminer-
ler düzenlenmektedir.

Konferans Salonu ile Kitaplık ara-
sındaki bölümde ise sedirli bir oturma 
düzeni içeren Türk Kahvesi bölümü 
tasarlanmıştır.

2.4. Açık Kitaplık
Geçen kısa zaman içinde AKMED 
büyük bir gelişim göstermiş ve 
bünyesindeki hacimler yetersiz 
kalmıştır. Bu nedenle, 8 ve 3 parsele 
bitişik, Hamit Efendi Sokağı’ndan 
cephe alan 134 ada, 6 parseldeki 
yapı satın alınarak diğer yapılarla bir 
bütün olacak şekilde yenilenmiştir. 
Söz konusu yapı, gerçekte 7 parsel-
deki yapı ile bir bütün teşkil etmekte 
olup zaman içinde ortasından ifraz 
edilerek iki ayrı yapı olarak kullanıl-

Şekil 13. Konferans ve sergi salonlarının yer aldığı bina
Şekil 14. Konferans ve sergi salonlarını gösteren kesit

Şekil 15 ve 16. Açık kitaplık bölümü
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maktaydı. Bu arada Hamit Efendi 
Sokağı’nın kotu yükseldiği için her 
iki yapının giriş katları sokağa göre 
alçakta kaldığından, yapılar şiddetli 
yağışlarda su baskınlarına maruz 
kalmaktaydı. Bu nedenle yeniden 
yapılan 6 parseldeki yapı, yükselen 
sokak kotu göz önüne alınarak daha 
yükseğe inşa edilmiştir. Bu iki katlı 
yapının tümünün araştırma kitaplığı 
olarak kullanılması planlanmış olup 
zemin katın avluya bakan bölümü, 
araştırmacılara açık, iki katlı bir 
kitaplık olarak düzenlenmiştir.

3. DEĞERLENDİRME
Gerek mimarlar grubu olarak bizim, 
gerekse yapıcılar olarak pek çok usta 
ve işçinin çok önemli bir deneyim 
kazandığı ve çok şey öğrendiği bu 
yapılar, aynı zamanda Antalya’da 
yaşayanların yaşamını renklen-
diren bir kurum olarak yeniden 
hayat bulmuştur. Böylesi bir çabayı 
maddi, manevi her türlü imkân ile 
destekleyen Suna ve İnan Kıraç ile 
Vehbi Koç Vakfı’na çok şey borçlu 
olduğumuzu belirterek, teşekkür 
ederim. Dileğim, ülkemizin hemen 
her şehrinde, kasabasında bulunan 
korunması gerekli kültür varlıkla-
rının benzer şekilde yeniden hayat 
bulması, ülkemiz kültürünü yaygın-
laştırması ve insan hayatına mutlu-
luk vermesidir.

Bu yapılardan, Kilise hariç 
diğerlerinin tümü betonarme ta-
şıyıcı sistemle, var olan planlama 
özellikleri ve kat yükseklikleri aynı 
kalmak şartıyla yeniden yapılmıştır. 
Döneminde konut olarak yapılmış 
ve zaman içinde viran hale gelen 

yapıların, yeni bir fonskiyonla ha-
yata devam etmesi için bazı radikal 
müdahaleler yapılmalıdır. Her şey-
den önce Antalya I. derece deprem 
bölgesidir ve mevcut statik kabullere 
uygun yapı yapmak veya onarmak 
gerekmektedir. Önemli olan insan 
hayatının herhangi bir şekilde risk 
altında olmaması ve günlük yaşamı-
nı kolaylaştırıcı bir tarzda yenilen-
mesidir. Antalya yaz aylarında çok 
sıcak ve rutubetlidir; bu ortamda 
gerekli konfor sağlanmadığı taktirde, 
verimli bir çalışma yapma imkânı 
söz konusu değildir. Bu nedenle, Ki-
lise haricindeki dört yapıda, mimari-
ye müdahale etmeyecek ve görünürde 
fark edilmeyecek şekilde iklimlendir-
me, soğutma ve ısıtma yapılmıştır. 
Söz konusu yapılara orijinal yapıda 
olmayan fonksiyonlar tahsis edil-
diğinden, günümüz teknolojisi ile 
donatılmıştır.

Günümüzde, restore edildiği 
ileri sürülen Antalya sivil mimarlık 
örneklerinde ne yazık ki pek çok 
detay yok olmaktadır. Bu detayların 
en önemlilerinden biri, bu yapıların 
XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapıl-
malarına karşın daha erken dönem 
teknolojileriyle, kapı ve pencere 
pervazlarının sıva mastarı olarak 
kullanılmış olmasıdır. Bu nedenle 
yenileme çalışmaları sırasında bu 
noktaya özellikle dikkat edilerek, 
kapı ve pencere pervazlarının sıva ile 
aynı düzeyde yapılması sağlanmıştır. 
Bir diğer dikkat çeken özellik ise, 
avluda yer alan ve yapının üst katını 
taşıyan ahşap kolonların üst başla-
rının bir bölümünün kesilerek ara 
bağlantıların ve ahşap elemanların, 
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oluşturulan bu çentiğe oturtulması-
dır. Yapının taşıyıcı sistemini oluş-
turma aşamasında alınan tedbirlerle 
bu detayın aynen uygulanması sağ-
lanmıştır. Benzer bazı detaylar, üst 
kata çıkan merdiven evindeki dikme 
ve duvara bağlı atkı sistemi, kapı 
ve pencere bölümlemeleri orijinal 
örneklerine uygun olarak yapılmıştır.

Geçmişte bölgenin yoğun ağaç 
imkânı ile yapılan taşıyıcı sistem-
lerini bugün uygulamak mümkün 
değildir. Çünkü, Orman İdaresinden 
istenilen boyutta ağaç temini artık 
imkânsızdır. İlk yapının inşası sıra-
sında istenilen ölçüde ahşap bulun-
madığını görerek, tecrübesizliğin 
verdiği cesaretle Kanada’dan ağaç 
ithal etme yolunu seçtik. Kana-
da’dan gelen ahşaplar daha yapıya 
monte edilmeden eğrildi ve çatladı; 
ne yazık ki hiçbirini kullanma imkâ-
nı bulamadık. Üstelik ithal ettiğimiz 
bu ahşapları taşıyıcı sistemde değil, 
dekoratif olarak kullanmaya çalışı-
yorduk. Daha sonra, zor şartlarla 
ve büyük meblağlar ödeyerek yakın 
çevreden aldığımız ahşapları kulla-
narak bu güçlüğü aştık. Ancak ahşap 
bulmak giderek sorun yarattığın-
dan, her yapıda daha çok zorlandık. 
Burada kastettiğimiz ahşap herhangi 
bir ağaç değildir; bu yapıların ilk ya-
pımlarında özellikle taşıyıcı sistemi 
oluşturan ahşabın sedir ağacı oldu-
ğunu özellikle belirtmek isterim.

Bu yapıların ilgi çekici bir diğer 
özelliği avlularının büyük bir kıs-
mını kaplayan ve bir dönem “Podi-
ma” olarak adlandırılan, çakıl taşı 
zemin kaplamalarıdır. Benzerleri 
artık giderek azalan geçmişe ait bu 

döşeme örneklerini, uzun bir dene-
me sonrası özel bir teknik geliştirip, 
yeni desenlerle de zenginleştirerek 
uyguladık. Bugün Kaleiçi bölgesinde 
yeni onarılan çok sayıda yapıda bu 
teknikle yapılmış döşemeleri görmek 
mümkündür. Özellikle belirtmek 
istediğim bir nokta da, yapıların 
dış cephelerinde bulunan kalemişi 
süslemelerdir. Geçmişte Anadolu ve 
Rumeli’nin pek çok şehrinde gördü-
ğümüz bu bezemeli yapılar, son kırk 
yılda giderek azalmış  ve yok olma 
aşamasına gelmiştir. Filibe, Kapro-
vitsa Jirokastro, Yanya, Burdur (Çe-
likbaş Konağı), Amasya, Kastamonu 
(Eligüzel Evi), Isparta, Elbistan ve 
Antalya Kaleçi ile Balbey Mahal-
lesi’nde çok az kalan örneklerini 
gördüğümüz bu cephe süslemelerini 
hemen hemen aynen uygulamaya 
çalıştık. Onardığımız bir yapıdan 
alınan örnekler, renk değerlendirme-
si yapılabilmesi için Enstitü içinde 
sergilenmektedir.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Gruplandırılması, Bakım ve Ona-
rımları hakkındaki, 05.11.1999 
tarih ve 660 sayılı İlke Kararı; hem 
mimarimizin gelişmesine hem de 
restorasyon adı altında yapılarımızın 
geriye dönülmez şekilde tahribine yol 
açmaktadır. Öncelikle şunu belirt-
mek isterim ki; 660 sayılı bu karar, 
korunması gerekli kültür varlıkla-
rının nitelik açısından gruplandı-
rılmasıdır. 2863 sayılı Kanun’un 
6. maddesinde korunması gerekli 
kültür varlıkları belirtilmiş olup 
herhangi bir derece ile tasnif edil-
memiştir. Gruplandırma, korunması 
gerekli kültür varlıklarına yapılacak 
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müdahalelerin ölçek ve derinliğini 
belirtmek için yapılır. Söz edilen 
660 sayılı İlke Kararı’nın esasını teş-
kil eden Gayrimenkul Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10200 
sayılı kararı, günümüzde maalesef 
yanlış uygulanmaktadır.1 Ek olarak 
belirtmek isterim ki, 660 sayılı ka-
rarın; Müdahale Biçimleri / Yeniden 
Yapma (Rekonstrüksiyon) 1/3 başlığı 
altında, yeniden yapılacak yapıların; 
eski cephe özelliğinde, aynı kitle ve 
gabaride, özgün plan şeması, mal-
zeme ve yapım tekniği kullanılarak, 
kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı 
rekonstrüksiyon uygulamasının 
koşulsuz sağlanması hükmü bulun-
maktadır.

Yeniden yapılacak bir yapının, 
aynı kitle ve gabaride yapılması ko-
nusu tartışılır bir konudur; kanımız-
ca orijinal bölümleri yok olmuş veya 
çok katlı binalarla çevrelenmiş, pek 
çok örneği olan bir geç XIX. yüzyıl 
konut yapısının, özgün gabaride 
yapılmasını istemek doğru bir çözüm 
değildir. Yükselen sokak kotuna kar-
şın, yapının orijinal gabarisini dikka-
te almadan, yeni oluşan yüksekliğin 
kabulünü istemek ne derece koruma 
anlayışı (restitüsyon) ile uyuşmak-
tadır? Bir dönem kışları mangalla 
ısınmak için alçak tutulmuş kat 
yüksekliklerinin, İmar Kanunu ve 
yönetmeliklerine aykırı olarak aynen 
korunmasını istemek ve yaşayanları 

kurul kararları ile cezalandırmak 
kabul edilemez bir anlayıştır. Aynı 
malzeme kullanımı ise, büyük oran-
da tartışılması gereken bir konudur. 
Her ahşap aynı malzeme midir? 
Değil aynı malzeme olması, ahşabın 
kesim tekniği bile kullanım yeri ile 
ilgilidir. Taşıyıcı strüktür olarak 
çam ağacının kullanımı yapı ömrünü 
kısıtlar, kısa süre içinde harap hale 
gelmesine yol açar. Taşıyıcı sistemde 
kullanılan ahşap; pelit (sidikli meşe), 
kestane, gürgen gibi sert ağaç olma-
lıdır. Günümüzde ülkemizde meşe 
ve kestane ağaçlarının kesimi yasak-
tır. Gürgen ağacı ise zaman içinde 
döndüğü için kullanılması tercih 
edilen bir malzeme değildir (Vitruvi-
us, 2017). O halde özgün malzeme 
kullanımı mümkün olmamaktadır. 
Özgün yapım tekniği ise, hiç dikkat 
edilen bir konu değildir. Elektrikli 
testere ile kesilen ahşap elemanların 
arasına ahşap kamalar sıkıştırılarak 
ve piyasadan alınan paslanmaz çelik 
elemanlarla birleştirilerek yapılan 
ahşap karkas sistemler, dövme demir 
çivi yerine fabrikasyon çivi kulla-
nılarak yapılan taşıyıcı sistemlerle 
kendimizi aldatıyor, yalan söylü-
yoruz. Mahalle arasında, iki katlı, 
çoğunlukla 20. yüzyıl başlarında, 
yerel bir usta tarafından inşa edil-
miş ve 2863 sayılı Kanun’a aykırı 
olarak tescil edilmiş bir ahşap sivil 
mimarlık örneği için kapsamlı bir 

1 14.1.1978 sayı ve 10200 nolu kararın girişinde “Kurulumuzun 11.9.1970 gün ve 5005 sayılı kararı ile korunması 
gerekli yapıların gruplandırılarak, o tarihten beri bu gruplandırmaya göre uygulamaların yapıldığına ancak bugüne kadar 
yapılan uygulamalarda edinilen tecrübelere göre, bu gruplandırmanın eski eserin korunmasında yol ve kolaylık göstermek için 
zorunlu görülen genişletilmesi ve açıklığa kavuşturulması konusunda TAÇ Vakfı Bilim Kurulunca hazırlanan müdahalenin 
ölçek ve derinliğine dair aşağıdaki teklifin yapılacak uygulamadan evvel projeleri Kurulumuz veya seçeceği makamın onayından 
geçirilmek şartı ile, uygun bulunduğuna, bundan böyle sınıflandırmanın ve uygulamanın bu esasa göre yapılmasına karar 
verildi.” Bkz. Genim, 2013.
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restitüsyon etüdü nasıl olmalıdır? 
Koruma Kurulunca onaylanan bu tür 
restitüsyon projelerinin hemen hepsi 
kanımızca uydurmadır ve Venedik 
Tüzüğü’nün 9. maddesine aykırıdır.2 
Ne olduğu belirsiz nitelikteki bir 
ahşap malzemeyle (zaman zaman 
yapılmakta olduğunu gördüğüm bazı 
ahşap karkas sistemlerde kullanı-
lan ahşap için, eski ustaların “iskele 
bile kurmaya elverişli değil” dediğini 
hatırladıkça utanıyorum) özgün 
yapım tekniğine hiçbir surette bağlı 
kalınmaksızın yapılan restorasyon 
adı altındaki yapı faaliyetleri ile kimi 
aldatıyoruz, kendimizi mi?

Yukarıda da açıkça dile getirdi-
ğim gibi 660 sayılı karar açıkça Ve-
nedik Tüzüğü’ne aykırıdır. Venedik 
Tüzüğü’nün 9. maddesinde “Yapıl-
ması gerekli herhangi bir eklemenin 
mimarî kompozisyondan farkı anlaşıla-
bilmeli ve gününün damgasını taşıma-
lıdır”; 10. maddesinde ise, “Gelenek-
sel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, 
koruma ve inşa için bilimsel verilerle 
etkenliği gösterilmiş ve deneylerle is-
patlanmış, herhangi modern bir teknik 
kullanılarak, anıt sağlamlaştırılabilir” 
hükümleri bulunmaktadır. Venedik 
Tüzüğü’nde “ANIT” kavramı altı 
çizilerek kullanılmaktadır. Çünkü 
çok daha önce 1933 yılında Atina’da 
yapılan “Uluslararası Modern Mi-
marlık Kongresi”nden (CIAM) sonra 
yayımlanan Atina Antlaşması’nın 
67. maddesinde “Geçmişe yönelik 
dar görüşlü bir saygı, toplumsal adalet 

kurallarını tanımamazlıktan geleme-
yecektir. İnsanların çıkarını düşün-
mekten çok, estetik kaygılarla hareket 
eden bazı kimseler, bazı eski pitoresk 
mahallelerin olduğu gibi bırakılmasını 
savunmakta, bu mahallerdeki sefaleti, 
üst üste yaşamı ve hastalıkları hesa-
ba katmamaktadırlar. Bu, büyük bir 
sorumluluk almak demektir”, denilerek 
korumanın aynı zamanda büyük bir 
sosyal sorumluluk üstlenmek olduğu 
vurgulanmaktadır.

 AKMED yapılarının yenilen-
mesi sırasında çimento katkılı kireç 
harç ve sıva kullanılmıştır. Ekteki 
fotoğraflarda da göreceğiniz üzere, 
kilisenin yenileme tarihi 1993’tür. 
Yani üzerinden 24 senelik bir za-
man geçmiş, üzeri kalemişi süslemeli 
cepheler dahi bugüne kadar tekrar bo-
yanmamıştır, çünkü sıva tabakasında 
herhangi bir bozulma yoktur. Kulla-
nılan boya kalitesinin yanı sıra, sıva 
kalitesi ve işçilik de bu konuda bize 
yardımcı olmuştur. Ayrıca belirtmek 
isterim ki, Antalya’da hava şartları 
nedeniyle mart-ekim ayları arasında 
dış sıva yapılmaması gerekir; gerek 
dış mekân gerekse iç mekânda kaliteli 
ve uzun süre dayanıklı sıva yapmak 
istenirse, sıcak havadan kaçınmak 
gerekir; eğermecbur kalınırsa, yapılan 
sıva sabah akşam sulanmalıdır. Kı-
sacası, yapım programı hava şartları 
göz önüne alarak hazırlanmalıdır. Bu 
nedenle üzerinde durmak istediğim 
bir diğer konu da, “Horasan Sıva”dır. 
Dolmabahçe Sarayı’nda 1967 yılında 

2 Madde: 9 “…Restorasyon hipotez (faraziye)’in başladığı yerde durur. İhtimallere bağlı rekonstitüsyon konusunda, mimari 
kompozisyonu tamamlayıcı estetik ve teknik sebeplerle zorunluluğu kabul edilmiş bulunan her türlü tamamlama çalışması, 
günümüzün damgasını taşıyacaktır.”
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stajyer mimar olarak çalışma şansı 
buldum. Daha sonraları, Sedad Hak-
kı Eldem, Lemi Ş. Merey, Hüsrev 
Tayla, İlban Öz gibi uygulama konu-
sunda engin tecrübeleri olan uzman-
lar ve mesleğinde gerçekten çok yet-
kin ustalarla çalışma imkânı buldum. 
“Horasan Harcı” nedir, bilirim de son 
senelere kadar “Horasan Sıva” diye 
bir şey duymamıştım. Horasan, kireç 
harcının içine pişmiş tuğla, kiremit 
tozu ve kırıkları karıştırılarak yapı-
lan nitelikli bir harçtır. Vitrivius iki 
bin yıl önce “Mimarlık Üzerine” adlı 
kitabında, bu tür harcın istenen ve 
arzulanan nitelikte olduğunu belirtir 
(Vitruvius, 2017). Ancak bu bir har-
çtır ve yapının duvarlarının örülüşü 
sırasında kullanılır, daha sonra dış 
şartlarla temas etmemesi için duva-
rın yüzü sıvanır. Horasan harcının 
içinde, suya haris kiremit ve tuğla 
kırıkları bulunmaktadır, eğer atmos-
ferle temas ederse yağmurla yüzeye 
gelen suları emer, don olması halin-
de şişerek patlar ve sıvayı bozar, çat-
laklara ve dökülmelere neden olur. 

Harç olarak kullanılması önerilen bir 
malzemenin sıva olarak kullanılması 
mümkün değildir. Son zamanlarda, 
yağmur ve dona karşı dayanıksız 
olan bu malzemenin kullanılma-
sı neden önerilmektedir? Merak 
edenlerin “Birim Fiyat Listeleri”ne 
bakmasını öneririm. Nasıl olur da, 
dış şartlara dayanıksız bir malzeme 
devletin açıkladığı fiyat listelerine 
girebilir? Çünkü bu listede yer alan 
sıva fiyatları arasında inanılmaz bir 
fark vardır. Horasan sıva, listelerde 
açık ara en pahalı sıva olarak yer 
almaktadır. Tahribe en müsait mal-
zemeye en fazla para ödemek hiçbir 
şekilde açıklanamaz. Üstelik toplu-
ma yön verecek akademisyenlerin bu 
sıvayı şiddetle önermelerini hayretle 
karşılıyorum.

Bağdadi konusunda ise herhangi 
bir şey söylemek yerine, bu konuyla 
ilgili kişilere Vitrivius’u okumalarını 
tavsiye ederim. Bu çabaların gele-
cekte daha geniş bir uygulama alanı 
bulmasını ve AKMED’in bu konuda 
bir başlangıç olmasını dilerim.

1. Genim, M. S., 1990,  “Koruma Olgusunda Onama ve Denetleme Mekanizmaları: Koruma 
Kurulları Kurul-Yerel Yönetim İlişkileri”, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, 14-16 Mart 
1990, Ankara, s. 49-54. 

2. Genim, M. S., “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yapılacak Müdahalelerin Ölçek ve Derinliği 
Hakkında”, TAÇ, sayı 1 (Ekim-Aralık 2013) eki.

3. Le Corbusier (Jeanneret-Gris, E.), 2009, Atina Antlaşması, çev. Ayda Yörükân, Yapı Kredi 
yayınları, İstanbul.

4. Vitruvius, M.P ., Mimarlık Üzerine, 2017, çev. Çiğdem Dürüşken, Alfa Yayıncılık, İstanbul.

KAYNAKÇA



50 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

DİYARBAKIR MESUDİYE MEDRESESİ 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Mesudiye Medresesi, surların çevrelediği Diyarbakır tarihi kent 
merkezinin kuzeybatısında, Cami-i Kebir Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Ulu Cami yapı topluluğunun bir parçası olan medrese, revakları ile caminin 
kuzey avlu cephesinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Yapıya giriş, kuzeydeki 
Pirinçler Sokağı’na bir çıkıntı yaparak vurgulanan tonozlu bölümden; ikinci 
giriş ise, Ulu Cami avlusuna bakan revaklı kısımdaki kapıdan sağlanmaktadır.

Mesudiye Medresesi, Diyarbakır’da inşa edilen ilk büyük medresedir. 
Medresenin en eski tarihli kitabesinde belirtildiği üzere, yapımına 1198 
yılında Artuklu Meliki Ebu Muzaffer II. Sökmen (ö. H.597/1200) 
zamanında başlanmıştır. Yerine geçen Melik Salih Nasırüddin Mahmud’un 
ölümü nedeniyle yapı 25 yıl sonra, 1223’de Melik Mesûd zamanında 
tamamlanmıştır. Orta kısımdaki kareye yakın formdaki avluyu; kuzey, güney 
ve batı yönünde iki katlı revaklarla, arkasında yer alan mekânlar sarmaktadır. 
Doğu kanat ise, iki kat yüksekliğindeki ana eyvan ve her iki yanında bulunan 
farklı derinlikte tonoz örtülü mekânlardan oluşmaktadır. Açık avlulu plan 
özelliği gösteren ve Artuklu dönemi eseri olan yapının ana yapım malzemesi 
bazalt olup bezemeli kemer taşları ve kitabelerde kalker kullanılmıştır. Revak 
tonozları, iç mekân kubbe ve tonoz üst örtüleri ise tuğla örgülüdür.

Uzun bir süre farklı amaçlarla kullanılan yapı, 2012-2014 yılları arasında 
Ulu Cami yapı kompleksinde yapılan çalışmalarla kapsamlı bir müdahale 
geçirmiştir. Restorasyonu 2015 yılında tamamlanan medrese, “Yazma Eserler 
Kütüphanesi” olarak işlevlendirilmiştir. 

 Bu çalışmada, Diyarbakır Ulu Camii yapı topluluğunun kuzeyinde yer alan, 
2010-2017 yılları arasında restorasyon uygulaması tamamlanan Mesudiye 
Medresesi’nin 2012-2014 yılları arasındaki restorasyon müdahale aşamaları 
yapı özelinde anlatılmaktadır.

RESTORATION STUDIES OF DIYARBAKIR MESUDIYE MADRASAH 

Mesudiye Madrasah is located in Cami-i Kebir Quarter in the 
northwestern part of the historical city center of Diyarbakır, surrounded by 
city walls. The madrasah, a part of Great Mosque building complex, forms 
a section of north courtyard façade of the mosque. The main entrance of the 
building is from a vaulted space which is emphasized with a bulge on façade 
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   1. MESUDİYE MEDRESESİ’NİN 
KONUMU VE TARİHİ
Mesudiye Medresesi, surların çevrele-
diği tarihi kent merkezinin kuzeybatı 
diliminde, Cami-i Kebir Mahallesi’n-
de yer almaktadır. Kuzeyde sokak-
tan bağımsız bir girişi bulunmakla 
beraber, Ulu Cami yapı topluluğu 
yapının kuzey kanadının doğu kıs-
mını oluşturmaktadır. Anadolu’nun 
en eski medreselerinden olan yapı, 
Diyarbakır’ın ilk büyük medresesidir; 
iki katlı, açık avlulu, bir-iki eyvan-
lı medreseler grubundadır (Alkaya 
Egin, 2017).

Ulu Cami avlusu ile yapı arasında 
yer alan revaktan, sade bir kapı ile 

medresenin güney revak bölümüne 
geçilmektedir. Kuzeydeki sokağa 
açılan eyvanlı, tonoz örtülü esas giriş, 
yapının dış dünya ile bağlantısını 
sağlamaktadır.

Medresenin revak kemerlerinin 
avlu cephesi üzerinde yer alan, şerit 
şeklindeki en belirgin kitabenin yanı 
sıra, yapıya dair bilgi veren başka 
kitabeler de vardır. Medrese, Ar-
tuklu dönemi eseri olup yapıdaki en 
eski kitabeye göre, yapımına 1198 
yılında Artuklu Meliki Ebu Mu-
zaffer II. Sökmen (ö. H.597/1200) 
zamanında başlanmıştır. Daha sonra 
göreve gelen Melik Salih Nasırüddin 
Mahmud’un ölümü nedeniyle, yapı 

over Pirinçler Street on the north.  The secondary entrance is the door in the 
portico part that faces the courtyard of the Great Mosque.

Mesudiye Madrasah is the first big scale madrasah built in Diyarbakır. 
As it is stated on its oldest epigraph, construction works for the madrasah 
started in 1198 during the reign of Ebu Muzaffer Sökmen II (d. 1200), 
Melik of Artuqids. Due to death of his successor, Melik Salih Nasırüddin 
Mahmud, works could have been completed after 25 years, in 1223, during 
the reign of Melik Mesûd. The square-like shaped courtyard is sorrounded 
by two storey porticos on the north, south and west. The east part is formed 
by two storey height main iwan and the vaulted spaces around it. The 
building that has an “open courtyard” and plan type is an Artuqid Period 
madrasah and its main building material is basalt. Limestone is used on 
ornamented pieces of arches and epigraphs. Vaults of porticos, interior 
domes and vaults were built with bricks. 

The building was used for several purposes for a long period and it was 
restored between 2012 and 2014, in scope of Great Mosque Building 
Complex restoration works. The madrasah was refunctioned as “Manuscript 
Library” in 2015. 

This text includes the restoration phases of Mesudiye Madrasah between 
2012-2014 as a part of Diyarbakır Great Mosque Building Complex, which 
was restored between 2010 and 2017.

Keywords: Diyarbakır, Mesudiye Madrasah, Restoration, Conservation.
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25 yıl sonra, 1223’de Melik Mesûd 
tarafından tamamlanmıştır. Yapının 
isminin bu hükümdardan geldiği be-
lirtilmektedir (Tuncer, 1996; Altun, 
1973; Sözen, 1971).

2. MESUDİYE MEDRESESİ’NİN 
MİMARİ VE YAPIM ÖZELLİKLERİ
Yapının kareye yakın formdaki avlusu 
kuzey, güney ve batıdan iki katlı 
revaklarla, doğu bölümü ise iki kat 
boyunca yükselen tek bir eyvanla 
sınırlanmaktadır. Kuzeydeki giriş 
eyvanı ile yapının üst katı sonraki 
bir döneme aittir (Tuncer, 1996). 
Yapının geneli incelendiğinde, zemin 
kat revaklarındaki yapısal düzen ve 
bezeme üst katta devam etmediği gö-
rülür; alt katın bitimini gösteren bir 
taş silme avlu cephesini dolanmakta-
dır. Medrese planının dış hatlarının 
düzgün bir dörtgen içinde bitmeyişi, 
farklı dönem müdahaleleri olarak 
değerlendirilmektedir (Şekil 2, 3) 
(Sözen, 1971; Tuncer, 1996).

Ulu Cami avlusu ile medrese 
arasında geçiş görevi gören revaklar, 

üslup olarak ne caminin diğer bi-
rimleri ne de Mesudiye Medresesi ile 
uyumludur. Tek katlı, çift merkezli 
hafif sivri kemerlerin oturduğu sütun 
sırasıyla cami ve medrese arasında 
bağlantı kurulurken, doğu ve batıdaki 
revak sırasının sürekliliği de sağlan-
mıştır. Bazalt taşın hâkim olduğu 
cami ve medresede beyaz kalker beze-
me amaçlı kullanılmıştır. Revakların 
malzemesi sarı bir taş olup Korint 
tarzı sütun başlıkları (Sözen, 1971) 
caminin doğu ve batı maksuresi sü-
tunlarına göre daha kalın ve kısadır. 
Revakın tek katlı oluşu, cami ile 
medrese arasında bir geçiş ve gölgelik 
alan oluşturma amacıyla yapıldığını 
düşündürmektedir.

Yapının, güneyde cami avlusu-
na bakan revaklı bölüme açılan ana 
giriş kapısı, cami ile medrese ara-
sında bağlantı işlevi de görmektedir. 
Medresenin güney revakına açılan bu 
kapının doğusunda yer alan kapalı 
mekânla batısındaki özellikli mihrap 
düşünüldüğünde, bu kapının revaka 

Şekil 1. 
Mesudiye 
Medresesi’nin 
Diyarbakır 
Suriçi’ndeki 
yeri
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bakan pencerelerden biri olduğu, 
sonradan kapıya dönüştürüldüğü 
anlaşılmaktadır.

Medresenin ortasındaki dörtgen 
avlunun doğusunda yer alan iki katlı 
ana eyvan, 6,70 x 5,80 m boyutların-
da olup kalkerle örülmüş çift merkezli 
bir kemerle avluya açılmaktadır. Tuğ-
ladan bir beşik tonozla örtülü eyvanın 
üç cephesini, üzengi taşı seviyesinde 
bir kitabe kuşağı çevrelemektedir. 
Günümüze bir kısmı ulaşan bu kita-
belerin alt tarafında birer niş bulun-
maktadır. Avlu kotundan yaklaşık 
bir rıht yükselen eyvanın kuzeyinde 
ve güneyinde, derinliği farklı, tonoz-
larla örtülü iki kapalı mekân bulun-
maktadır. Bunlardan tuvalet olarak 
işlevlendirilen mekânın asıl kullanımı 
veya yapıya ait özgün bir tuvaletin 
bulunup bulunmadığı konusunda 
bir bilgiye ulaşılamamıştır. Avlunun 
kuzey, güney ve batı yönünde iki kat 
seviyesine kadar yükselen revakların 
güneyinde, camiye açılan kapının 
yanında, özellikli bir mihrap ve de-
vamında iki pencere bulunmaktadır. 
Artuklu dönemi yapım özellikleri 

taşıyan mihrap (Tuncer, 1996), iki 
döner sütunçe üzerine almaşık örgülü 
beş dilimli bir kemer ve üstte, bütün 
sistemi vurgulayan basamak profilli 
bir çerçeve ile sınırlanmaktadır (Şekil 
4). Kuzey revakının yalnızca giriş ey-
vanına bağlantısı olup kuzey ve güney 
revaklarının arkasında klasik medrese 
düzeninde odalar yoktur. Ancak batı 
revakını ortalayan ve özel bir kapı ile 
girilen alanda, ters T planlı ikinci bir 
eyvan ile bunun her iki yanında birer 
oda bulunmaktadır. Giriş alanının 
güneyinde ikinci bir mihrap yer 
almaktadır; güney revaktaki mihraba 
göre oldukça sadedir. Batıdaki eyvan 
ve odaların caminin kuzey giriş aralı-
ğına bakan birer penceresi bulunmak-
tadır. Bazı kaynaklara göre, kuzey 
revakından üst kata çıkış sağlanmakla 
beraber (Sözen, 1971), bugün girişte, 
batı duvarına yaslanan,1960’larda 
yapılmış niteliksiz betonarme bir 
merdiven bulunmaktadır. Üst katı 
U biçiminde kuşatan revakların uç 
kısımları, alt katın devamı niteliğin-
deki iki dar odaya bağlanmaktadır. 
Batı bölümü ise, zemin kattakine 

Şekil 2, 3. Mesudiye Medresesi kat planları
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benzer bir plan tipine sahiptir; alttaki 
eyvanın devamı olan mekânın kemeri 
bulunmamaktadır. Yakın dönem-
li onarımlarda kat yüksekliğinin 
değiştiği, eklenen betonarme damdan 
anlaşılmaktadır. Üst kat revakları 
zemin kattakilerin tersine oldukça 
sade olup yine kalın dörtgen ayaklara 
oturmaktadır. Kemer üstlerinde veya 
çevresinde bir kitabe veya bezeme 
yoktur; kat bitimini belirten küçük 
bingi taş sırası ile bunların taşıdığı 
bir silme yer almaktadır. Betonarme 
dam nedeniyle silmeden sonra iki taş 
sırasıyla bir parapet oluşturulmuştur.

3. MESUDİYE MEDRESESİ’NİN 
RESTORASYON SÜRECİ
Kitabelerden edinilen bilgilere göre, 
medresenin inşası yaklaşık yirmi 
beş yıl sürmüştür. Yapım süreci-
nin uzunluğunun yanı sıra, yapısal 
değişikliklerin fazla oluşu da dikkat 
çekicidir. Farklı dönemlerde yapı-
lan eklemelerle biçimlenen medrese, 
zaman içerisinde çok sayıda onarım 
geçirmiştir. Kitabe, bezeme, farklı 
malzeme ve örgü düzenleriyle birço-
ğu ayırt edilebilen bu onarımlardan, 
yakın dönemde yapılanlar medre-
senin özgünlüğüne zarar verecek 
niteliktedir. Bu çalışmaların önemli 
bir bölümünü 1960’lı yıllardaki ona-
rımlar oluşturmaktadır. 

Mesudiye Medresesi restorasyon 
çalışmaları, Diyarbakır Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün Mayıs 2010 tarihinde 
başlattığı “Ulu Cami Yapı Topluluğu 
Restorasyon Çalışması”nın bir bölü-
münü oluşturmaktadır. 

Farklı disiplinlerdeki öğretim üye-
lerinden oluşan bilim kurulu, Vakıflar 

Bölge Müdürlüğünün teknik perso-
neli ve yüklenici firmanın çalışma 
ekibiyle birlikte yürütülen restorasyon 
çalışmaları 2012 yılında başlamış, 
2014 yılında tamamlanmıştır. Belirli 
aralıklarla düzenlenen toplantılarda 
alınan kararlar doğrultusunda resto-
rasyon müdahaleleri yapılmış, yapı 
“Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüpha-
nesi Müdürlüğü” olarak işlevlendiri-
lerek, 2015 yılında araştırmacıların 
hizmetine sunulmuştur.

Müdahale Öncesi Yapılan Proje 
Çalışmaları ve Araştırmalar 

 Yapının mevcut rölöve çizimle-
ri ve hasar analizleri güncellenmiş, 
önceki çalışmalarda net olmayan bazı 
ifade ve bilgiler, kurulan iş iskelesi 
desteği ile yapının yakından göz-
lenmesiyle netleştirilerek paftalara 
aktarılmıştır.

Şekil 4. Mesudiye Medresesi mihrap detayı
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 Betonarme üst örtü ve birinci 
kat döşemesiyle cami avlusu arasında 
bağlantı kuran revakın nervürlü beto-
narme örtüsünün söküm çalışmaların-
da, yapının zarar görmemesi için bir 
askıya alma projesi hazırlanmış, proje 
gerekli statik değerlendirmeler yapıl-
dıktan sonra bilim kurulu ve koruma 
kurulunun onayıyla uygulanmıştır.

 Eyvan ve revaklarda, sıva temiz-
liği sonrası ortaya çıkan özgün tuğla 
tonozdan alınan harç örnekleriyle;

 Caminin avlusuyla yapı arasındaki 
revak kemeri ve sütunlardan alınan taş 
örnekleri laboratuvarda analiz edilmiştir.

 Revak üstünü oluşturan teras 
döşeme detayları, yapısal bütünlüğe 
uymadığı ve getirdiği aşırı yük nede-
niyle geleneksel yapım sistemine uygun 
malzeme ve detaylarla değiştirilmiştir.

4. YAPIDA TESPİT EDİLEN 
HASARLAR
Mesudiye Medresesi’nde meydana 
gelen hasarların önemli bir bölümünü 
özgün dokuya aykırı müdahaleler ve 
bunların yarattığı etkiler oluşturmak-
tadır. Betonarme yapım sistemi ve 
çimentonun kullanımı bazı yapısal 
sorunlara neden olmuştur. 

Yapılan müdahaleler şunlardır: 
 Mesudiye Medresesi’nin tuğla 

tonoz üst örtüsü üzerine farklı zaman 
aralıklarında beton ve mozaik döküle-
rek dam kotu yükseltilmiş, tonozsuz 
bölümler ise düz betonarme dama 
dönüştürülmüştür.

 Üst kat revak ve iç mekân dö-
şemesi sökülerek betonarme olarak 
değiştirilmiş, üzeri iki cm kalınlığın-
da, fabrika kesimi plak bazalt taş ile 
kaplanmıştır.  

 Cami avlusu ile bağlantı kuran 
revak kemer, sütun ve sütun başlıkla-
rı hava koşullarının etkisiyle zamanla 
kirlenmiş, yer yer aşınmış, çatlamalar 
meydana gelmiştir (Şekil 5).

 Caminin avlusu ile bağlantı ku-
ran revakın, özgün hali ahşap kirişle-
me olan üst örtüsü nervürlü betonar-
me olarak değiştirilmiştir (Şekil 6).

 Tuğla revaklar ve ana eyvan çi-
mento esaslı malzemeyle sıvanmış ve 
boyanmıştır (Şekil 7, 8).

 Medresenin üst katına çıkan 
niteliksiz betonarme merdiven ters T 
planlı girişin kuzeyine eklenmiş, ge-
rekli ölçüm ve yük hesapları yapılma-
dan inşa edilen bu merdivenle katın 
özgün kot düzlemi değiştirilmiş, alt 
kat revaklarında aşırı yükün etkisiyle 
çatlaklar meydana gelmiştir (Şekil 9). 

 Lokmalı pencere şebekeleri ve öz-
gün ana giriş kapısının metal eleman-
ları korozyona maruz kalmıştır.

 Ahşap pencere, kapı kasa ve 
kanatları aşınmış, işlemez duruma 
gelmiştir.

 Kalker kitabe kuşağı, mihrap 
aynası ve doğu eyvan kemeri gibi 
detaylarda, hava koşullarının etkisiyle 
yosunlanma, kirlenme ve otsu bitki 
oluşumları görülmektedir.

 Yakın zamanda çimento esaslı 
malzeme ile yapılan derz uygulamala-
rı sonucunda çiçeklenme oluşmuştur.

 Avluya bakan bezemeli kemer taşla-
rında, kirlenme, kırıklar, malzeme kaybı 
ve çatlaklar görülmektedir (Şekil 10).

 Avlu, eyvan, revak ve zemin 
katındaki kapalı mekânlarda özgün taş 
döşemeye çimento esaslı malzemeyle 
derzleme ve tamamlayıcı müdahaleler 
yapılmıştır.
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Şekil 5, 6. Revak kemer, sütun ve sütun başlıkları ile nervürlü betonarme üst örtü

Şekil 7, 8. Çimento esaslı malzemeyle sıvanan ve boyanan eyvan ve revak tonoz yüzeyleri

Şekil 9. Muhdes betonarme merdiven              Şekil 10. Avlu revak kemeri                 
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5. MESUDİYE MEDRESESİ 
RESTORASYON MÜDAHALELERİ
Mesudiye Medresesi’nde 2012-2014 
yılları arasında yapılan restorasyon ve 
koruma çalışmalarında, sırayla “askıya 
alma, temizlik, sağlamlaştırma, bütün-
leme, yenileme, yeniden yapım ve yeni 
işlev verme” işlemleri uygulanmıştır.

5.1. Askıya Alma
 Betonarme dam ile caminin avlusuna 

açılan revakın nervürlü betonarme üst 
örtüsünün sökümünde, yapının zarar 
görmemesi için medrese tamamen as-
kıya alınmıştır. Betonarme döşeme ve 
üzerindeki toplam 20-35 cm kalınlı-
ğındaki mozaik malzeme yapıda önem-
li bir yük oluşturduğu gibi, yıkım ve 
söküm işlemleriyle oluşacak titreşim, 
sütun, sütun başlığı ve kemer taşlarına 
zarar verebileceğinden, müdahaleden 
önce bir askıya alma projesi hazırlana-
rak uygulanmıştır (Şekil 11, 12). 

5.2. Niteliksiz Eklerden Arındırma 
ve Temizleme

 Medresede 1960’larda yapılan 
onarım çalışmalarında eklenen beto-
narme damın ve cami avlusuyla bağ-
lantılı revakın ahşap kirişleme taklidi 

nervürlü betonarme üst örtüsünün 
sökümü, niteliksiz eklerden arındırma 
çalışmalarının en önemli bölümünü 
oluşturmaktaydı. Askıya alma uygula-
masının ardından tüm betonarme dö-
şeme ve örtüler, yapının zarar görme-
mesi için karot makinesiyle kesilerek 
parçalar halinde sökülmüş ve yapıdan 
uzaklaştırılmıştır (Şekil 13, 14).  

 Revakların ve ana eyvanın çimen-
to esaslı malzemeyle sıvanmış olan 
yüzeylerinde, niteliksiz boya ve sıva 
katmanlarının uzaklaştırılması için el 
aletleriyle raspa çalışması yapılmıştır 
(Şekil 15, 16).

 Medresenin üst katına ulaşımı 
sağlayan niteliksiz betonarme merdi-
ven sökülmüştür.

 Korozyona uğramış lokmalı 
pencere şebekeleri ve ahşap ana giriş 
kapısının metal elemanları temizlik-
lenmiştir.

 Cami avlusuyla bağlantılı revakın 
kemer, sütun ve sütun başlıklarında 
kâğıt hamuru ile temizlik ve koruma 
çalışmaları yapılmıştır (Şekil 17). 

 Kalker kitabe kuşağı, mihrap 
aynası ve doğu eyvan kemeri gibi de-
taylarda temizlik ve koruma çalışma-
ları yapılmıştır (Şekil 18, 19).

Şekil 11, 12. Mesudiye Medresesi’nin askıya alınması
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 Üst kat revak ve iç mekân 
döşemesinde yakın dönemde yapıl-
mış niteliksiz bazalt taşı kaplamalar 
sökülmüştür.

 Yakın dönemde çimento esaslı 
malzemeyle yapılmış derzler küçük el 
aletleriyle temizlenmiştir (Şekil 20 ).

5.3. Sağlamlaştırma
 Yapının ana taşıyıcı duvarlarında 

oluşan bünyesel boşluklar, özgün harç-
ların analiz sonuçları doğrultusunda 
hazırlanan onarım harcı ile enjeksiyon 
yapılarak sağlamlaştırılmıştır. 

 Yerinden oynamış ve diğer taş 
sıraları için tehlike arz eden taşlarda 
sağlamlaştırma yapılmıştır.

 Korozyona uğramış kısımları 
temizlenen lokmalıklı pencere şebe-
keleri ile özgün ana giriş kapısının 
metal elemanlarına metal koruyucu 
uygulanmıştır.

 Cami avlusuna bakan revakın 
özellikli sütun başlıklarının çatlama, 
aşınma ve kabuklanma meydana gelen 
kısımlarında konservasyon çalışmalarıy-
la birlikte sağlamlaştırma yapılmıştır.

Şekil 13, 14. Üst örtü ve revak betonarme örtüsünün sökülmesi

Şekil 15, 16. Revak ve eyvan yüzeylerinde sıva raspası yapılması
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5.4. Bütünleme
 Yapının taşıyıcı duvarlarında yer 

yer görülen taş ve tuğla malzeme ka-
yıpları mevcut dokuya uygun biçimde 
bütünlenmiştir.

 Eksilen, zamanla aşınan ya da 
yok olan özgün bezemelerde aslına 
uygun biçimde kısmi bütünlemeler 
yapılmıştır (Şekil 21).

 Cami avlusuna bakan revakın 
özellikli sütun başlıklarının, parça 
kopması görülen kısımlarında bütün-
leme yapılmıştır (Şekil 22).

5.5. Yenileme
 Yakın dönemli onarımlarda 

değiştirilmiş, ancak işlevini yerine 
getiremeyecek kadar deforme olmuş 
ahşap kapı, pencere, kasa ve kanatlar 

yenilenmiştir. Özgün ana giriş kapı-
sının bakım ve onarımı konservatör-
ler tarafından yapılmıştır.

 Ana eyvanın kuzeyinde bulunan 
ve tuvalet olarak kullanılan oda, yeni 
işlevine göre aynı şekilde yenilenmiş-
tir (Şekil 23). 

 İç mekânda duvar yüzeylerine ki-
reç badana uygulanmıştır (Şekil 24).

5.6. Yeniden Yapım 
 Sökülen betonarme üst örtü yeri-

ne, onaylı restorasyon projesi ve bilim 
kurulu kararına uygun olarak ahşap 
kirişleme üzeri ahşap kaplama yapıl-
mıştır. Daha sonra yapıyı yağmur, kar 
vb. etkenlerden koruma amacıyla düşük 
eğimli bir ahşap çatı eklenmiş, Ulu 
Cami Külliyesi’nin diğer yapılarında 

Şekil 17. 
Sütun ve sütun 
başlıklarında 
kâğıt hamuru ile 
temizlik çalışması

Şekil 18. 
Kitabe kuşağında 
yapılan temizlik 
çalışması

Şekil 19. Eyvan kemerinde temizlik çalışması    Şekil 20. Derz temizlik çalışması
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olduğu gibi horasan harcıyla yalıtım ya-
pılmış ve kurşun levhalarla kaplanmış-
tır (Şekil 25, 26) (Halifeoğlu, 2011). 

 Cami avlusu ile bağlantılı reva-
kın üst örtüsü, ahşap kirişleme üzeri 
ahşap kaplama, yalıtım katmanı ve 
taş kaplama ile yeniden yapılmıştır.

 Cami avlusu ile bağlantılı revak, 
medresenin üst katında teras olarak 
kullanıldığından, parapetin harpuşta-
sı ve taş çörtenleri yeniden yapılmış-
tır (Şekil 27, 28).

 Çimento esaslı malzeme ile 
müdahale edilmiş derzlerin temizlen-
mesinin ardından, analiz çalışması 
sonuçlarına göre hazırlanan malze-
meyle taş ve tuğla yüzeylerde yeniden 
derz çalışması yapılmıştır (Şekil 29).

 Batı kanadında, üst kata ula-
şımı sağlayan merdiven yeniden 
yapılmıştır (Şekil 30).

5.7. Yeni İşlev Verme
Uzun bir süre farklı amaçlarla kulla-
nılan yapı, kapsamlı bir restorasyon 
çalışması sonrasında  “Yazma Eser-
ler Kütüphanesi” olarak işlevlendi-
rilmiştir. Günümüzde araştırmacı-
lara kütüphane olarak hizmet veren 
medrese, müze olarak da ziyaretçi-
lere açıktır. Mesudiye Medresesi’nin 
yeni işlevi, yeni kullanıcılara yönelik 
bir düzenlenme ihtiyacını da bera-
berinde getirmiştir. Bu doğrultuda; 
ziyaretçilerin güvenliği düşünülerek 
üst kat revak kemerlerinin önüne 
saydam cam ve metal küpeşteli 
korkuluk eklenmiştir (Şekil 31). 
Sürekli kullanım gereği ve yapının 
konfor koşulları göz önüne alınarak, 
ısıtma ve soğutma sistemi VRF ola-
rak düzenlenmiştir (Şekil 32). 

Şekil 21. 
Bezemelerde 
bütünleme

Şekil 22. 
Sütun 
başlıklarında 
bütünleme

Şekil 23. 
Tuvaletlerin 
yenilenmesi            

Şekil 24. 
Badanaların 
yenilenmesi
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Şekil 25. Ahşap üst örtü yapımı                     Şekil 26. Az eğimli çatı yapımı 

Şekil 30. Merdiven yapımı

Şekil 27. Harpuşta taşının hazırlanması         Şekil 28. Çörten taşının hazırlanması

Şekil 29. Derz yapımı      
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6. SONUÇ
Surların çevrelediği Diyarbakır tarihi 
kent merkezinde yer alan Mesudiye 
Medresesi, günümüze ulaşabilmiş 
önemli kültür varlıklarındandır. 
Mesudiye Medresesi, Diyarbakır’daki 
en eski medresedir ve kent merkezin-
deki Ulu Cami yapı topluluğunun bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Artuklu 
Dönemi eseri olan yapı, özenli taş 
işçiliği, mimari yapım özellikleri, beze-
meli revak kemeri ve kitabe kuşakları 
gibi öğeleriyle zengin bir yapı sanatı 
birikimi örneğidir. Medresenin res-

torasyon çalışması, uzman akademis-
yenlerden oluşan bilim kurulunun da 
önemli katkılarıyla 2012-2014 yılları 
arasında gerçekleştirilmiştir.

Yapı, özgün kimliğine aykırı yakın 
dönem müdahalelerden temizlenmiş, 
diğer koruma uygulamalarıyla da 
özgün mimari özelliklerini yeniden 
kazanmıştır. Medresenin tarihi ve 
mimari değerlerine uygun, yapıya yük 
getirmeyecek bir işlevle kentlilerin hiz-
metine sunulması, yapının bir kültür 
varlığı olarak korunması ve yaşatılabil-
mesi için önemli bir adım olacaktır.

Şekil 31, 32. Revak kemerlerine yapılan cam korkuluk ile ısıtma – soğutma elemanları
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KASTAMONU NASRULLAH KADI CAMİİ ve ŞADIRVANI
2014 – 2016 YILLARI RESTORASYONU

Bu metin, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ve danışman 
akademisyenlerin denetiminde, sponsor ve yüklenici şirketlerin iki yıl 
süren itinalı çalışmasıyla tamamlanan Kastamonu Nasrullah Kadı Camii ve 
Şadırvanı restorasyon işleri hakkında bilgiler içermektedir. 

RESTORATION WORKS FOR KASTAMONU NASRULLAH KADI 
MOSQUE & THE FOUNTAIN BETWEEN 2014-2016 

This text contains information about the restoration works for 
Kastamonu Nasrullah Kadı Mosque and Fountain, which was completed at the 
end of two years of painstaking work by the sponsor and contractor companies 
under the supervision of Kastamonu Regional Directorate of Foundations and 
consultants.

Anahtar Sözcükler: Kastamonu Nasrullah Kadı Camii, Koruma, Restorasyon.

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Nilgün Olgun*

* Y. Mimar Nilgün Olgun: Gürsoy Grup Restorasyon, e-posta: nilgunolgun@gursoygrup.com.tr.
Çalışmalar süresince destek veren Vakıflar Kastamonu Bölge Müdürü ve tüm çalışma arkadaşlarına, 
danışman öğretim üyeleri ve ekip arkadaşlarımıza, Gürsoy Grup adına teşekkürlerimi sunarım. 

Keywords: Kastamonu Nasrullah Kadı Mosque, Conservation, Restoration.

   1. GİRİŞ
Kastamonu’da, kentin ticari merkezi-
nin ana tanımlayıcısı olan ve “Merkez 
Cami” adıyla da bilinen Nasrullah 
Kadı Camii ve Şadırvanı, önemli bir 
nirengi noktasıdır. Hem tarihi hem de 
mimari özellikleriyle kentin önemli bir 
öğesi olan caminin restorasyonu Kas-
tamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve 
danışman öğretim üyelerinin deneti-
minde, sponsor ve yüklenici şirketlerin 
iki yıl süren çalışması sonucunda ta-
mamlanmıştır. Restorasyon uygulama 
sürecinde ilk olarak, caminin harim 
bölümü ibadete kapatılarak son cemaat 
mahalli bu işlevi üstlenmiş; ancak 

uygulamanın devamında yapı tümüyle 
ibadete kapatılmıştır. Cami, restoras-
yon çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından, 31.12.2016 tarihinde tekrar 
ibadete açılmıştır.

2. KASTAMONU NASRULLAH 
KADI CAMİİ 2014 - 2016 
YILLARI RESTORASYONU
Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer 
alan Kastamonu ili, doğuda Sinop 
ve Çorum, güneyde Çankırı, batıda 
Bartın ve Karabük illeri ile çevrelen-
miştir. Geçmişinin yaklaşık 7000 
yıl önceye dayandığı tahmin edilen 
Kastamonu’nun bilinen tarihi 
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Hititlerle başlar. Kastamonu 1291-
1461 yılları arasında Çandaroğulları, 
kentin 1461 yılında Fatih Sultan 
Mehmet’e teslim edilmesinden sonra 
Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. 

Beylikler döneminde (1291-1461) 
Çandaroğlu (İsfendiyaroğlu) Beyli-
ği’nin başkenti, Osmanlı döneminde de 
(1461-1922) bugünkünden çok daha 
geniş bir vilayetin merkezi olarak öne-
mini koruyan Kastamonu’da, ticaret 
ve zanaat faaliyetlerinin yoğunlaştığı 
çarşının yer aldığı meydanda bulunan 
Nasrullah Kadı Camii ve Şadırvanı, 
merkez camisi işlevi görmüştür. Konu-
muyla olduğu kadar, görkemli mima-
risiyle de kentin “ulu cami”si olan ya-
pının, son cemaat mahallinden harime 
açılan kapının üzerindeki kitabeden, 
Sultan II. Beyazıt döneminde, H.912 
(1506) yılında, “iftihâru’l-kuddât” (ka-
dıların övüncü) olarak anılan Yakub 
oğlu Nasrullah tarafından yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Kastamonu Nasrullah Kadı Ca-
mii’nin harimi, kare planlı ve kubbeli 
dokuz birimden oluşmaktadır. Kub-

beler, birimlerin kesişme noktalarında 
yükselen kare kesitli kalın payelere 
oturan sivri kemerlerle taşınmaktadır. 
Harimin merkezindeki birimde kubbe 
geçişi iri mukarnas dolgulu tromplar-
la, diğer sekiz birimde pandantiflerle 
sağlanmıştır. Harimin batı sınırında, 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
üç mahfilden kuzeydeki kare planlı 
olup tromplu bir kubbeyle, dikdört-
gen planlı diğer ikisi beşik tonozlarla 
örtülüdür. 

Harimin kuzeyindeki yedi birimli 
son cemaat mahallinin batısında, ya-
pıdan ayrı inşa edilmiş tek şerefeli bir 
minare yer almaktadır. Cami giriş cep-
hesinde iki kubbeli bir şadırvan vardır; 
mihrap cephesinde Münire Medresesi 
ve küçük bir hazire bulunmaktadır 
(Şekil 1). 

Ankara 1 no.lu Koruma Kurulunun 
17.03.2006 gün ve 1378 sayılı kararı 
ve 03.07.2006 gün ve 1622 sayılı 
kararıyla onayladığı rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projeleriyle restorasyon 
çalışmalarına başlanmıştır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarına 

Şekil 1. 
Nasrullah 
Kadı Camii 
ve çevre 
kent dokusu
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(inşaat kayıtları) göre, eserin en son 
kapsamlı restorasyonunun 1970’lerde 
yapıldığı, daha sonra kurşun onarımı 
ya da boya, badana gibi basit ona-
rım kapsamında birtakım çalışmalar 
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu 
restorasyon çalışmasında cami ve şa-
dırvan bir bütün olarak ele alınmıştır.

Uygulamaya başlamadan önce, eser 
ile ilgili tüm arşiv belgeleri1 tekrar ta-
ranmış, yapı içinde ve dışında kapsam-
lı araştırma çalışmaları yapılmış, elde 
edilen bulgulara göre koruma esasları-
na dayalı bir restorasyon uygulaması 
hedeflenmiştir. Bu amaçla, öncelikle 
yapının içinde ve dışında iskeleler 
kurulmuş ve üst örtüde kapsamlı bir 
çalışma yapılacağından, koruyucu bir 
çatı inşa edilmiştir (Şekil 2).

Camideki çalışmalar iki ayrı koldan 
gerçekleştirilmiştir. Bir ekip iç mekân-
da araştırma raspaları yaparken, diğer 
bir ekip üst örtüde çalışmaya başlamış-
tır. Bu aşamada, caminin üst örtüsü 
kurşun kaplı olup özgün minarenin 
gövde başlangıcı yukarıdan açıkça 
algılanmaktaydı (Şekil 3).

Çatıda eğim yönleri ve kotları 
düzensiz durumdaydı; kubbe kasnak-
larının kotları bozulduğundan bazı 
kubbelerin eteklerinde seçilemiyordu, 
ayrıca kurşun kaplamada da yer yer 
incelmeler vardı. Sorunları net olarak 
tespit edebilmek için, öncelikle kurşun 
örtü kaldırılmış, bu işlem sonucunda 
alttaki çamur sıvanın özelliğini kay-
bettiği anlaşılmış, sıva altındaki harcın 
analizinde çimento esaslı malzeme 
kullanıldığı tespit edilerek bu katman-
lar itinalı bir şekilde kaldırılmıştır. 
Ayrıca, çatıda önceki dönemlerde 
yapılan onarımlarda çıkan molozların 
yapıdan uzaklaştırılmadığı ve tesviye 
edilerek çatı yüzeyine serildiği tespit 
edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği 
üzere, kubbe kasnaklarının moloz 
dolgu altında kaldığı ve kotlarının 
bozulduğu görülmüştür. Bu nedenle, 
itinalı bir temizlik yapılarak özgün 
kasnaklar ortaya çıkarılmış, çatının 
eğimi yeniden düzenlenmiştir. Sö-
kümler sırasında, tonozlarda bulunan 
çatlaklar izlemeye alınmış; hareketin 
devam etmediği tespit edilerek aslına 

Şekil 2. Geçici çatı uygulaması                          Şekil 3. Üst örtünün restorasyon öncesi 
                                                                             durumu

1 Vakıflar Genel Müdürlüğü İnşaat Defterleri ve Vakıf Defterleri, Osmanlı Arşivleri, Kastamonu İl Kültür 
Müdürlüğü Arşivleri.
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uygun harç ve malzemelerle tonozlar-
da onarım yapılmıştır. Kurşun kap-
lama imalatların tamamlanmasının 
ardından, alemler varakları yapılarak 
yerlerine monte edilmiş; eksik alemler 
ise, aslına uygun olarak yeniden imal 
edilmiştir (Şekil 4).

Camiden ayrı olarak, batı cep-
hesindeki kesme taştan, tek şerefeli 
minare genel olarak iyi durumday-
dı. Zaman içerisinde çimento esaslı 
malzemeler kullanılarak yapılan bazı 
müdahalelerden dolayı taş yüzeyler-
de yer yer kavlanmalar vardı. Şerefe 
korkuluklarının iyi durumda olduğu, 
ancak külâhın kurşun kaplamasının 
bozulduğu tespit edilmiştir (Şekil 5). 
Çalışma kapsamında, cephede çimento 
esaslı harçların itinalı raspası ve genel 
temizliği ile külâhın kurşun işleri 
yapılmış, elektrik tesisatının durumu 
iyileştirilmiştir.

Caminin son cemaat mahallinin 
yer aldığı kuzey cephesi kesme taş, 
diğer üç cephe ise derzli kaba yonu 
taşla örülüdür. Çalışma öncesinde, 
son cemaat mahallindeki taş ayakların 
arası demir doğramalar ile kapatıl-
mış vaziyetteydi ve bu mekânın iç 
yüzeyleri, sıva üzeri badana kaplıydı. 
Caminin geçirdiği restorasyonlarda 
cepheler yer yer onarılmış, boşalan 
taşlar arasındaki bazı kısımlar tuğla 
ile doldurulmuştur. Caminin doğu 
cephesine bitişik inşa edilmiş hazireyi 
desteklemek üzere, sonradan yapıl-
mış üstü şap kaplı kaba yonu taş bir 
payanda bulunmaktadır (Şekil 6).

Yapının son cemaat mahalline ba-
kan cephesinde, harim ana giriş kapısı 
ve iki mihrapçe yer almaktadır. Yapı-
nın giriş kapısının sağında ve solunda 

Şekil 4. Üst örtünün restorasyon 
sonrası görünümü

Şekil 5. Minarenin restorasyon 
öncesi durumu

Şekil 6. Kaba yonu taşlar kullanılarak 
sonradan inşa edilmiş payanda
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bulunan ve caminin geçirdiği tamirat-
lar hakkında bilgi veren kitabeler çalış-
ma öncesinde algılanamaz durumday-
dı. Caminin doğu ve batı cephelerinde 
ise, simetrik olarak üç dışlıklı tepe 
penceresi, üç de taş söveli ve demir 
parmaklıklı ahşap pencere yer almak-
tadır. Tepe pencereleri beton dışlıklı, 
alt pencereler ise çam keresteden imal 
edilmiş, muhdes ahşap doğramalıydı. 
Mihrap cephesinde, mihrabın sağında 
ve solunda ikişer adet olmak üzere 
dört adet beton dışlıklı tepe penceresi 
ile yine dört adet taş söveli, ferforje 
parmaklıklı, ahşap doğramalı pencere 
vardır. Cephelerde, onarımlar sırasın-
da kullanılan çimento esaslı malze-
melerle yapılan derzler ve imitasyon 
tamamlamalardan dolayı rutubetlenme 
ve kavlanma görülmekteydi. 

Dış cephe derzlerindeki sökümler-
den sonra, harç analizleri sonucunda 
elde edilen tarife göre hazırlanan hid-
rolik kireç harcı ile derzleme yapılmış-
tır. Bu uygulama sırasında, daha önce-
den yapılmış çimentolu imitasyonların 
raspası yapılmış, camide kullanılan taş 
türü ile uyumlu olanlar araştırılmış 
ve gerekli analizlerin yapılmasının 
ardından, bu malzemelerden hangisi-
nin kullanılacağına karar verilmiştir. 
Özgün doku mümkün olduğunca koru-
narak özelliğini kaybetmiş noktalarda 
çürütmeler yapılmış, taş kaplamalar 
yenilenmiştir. Son cemaat mahalli 
giriş cephesindeki derzlerin itinalı 
raspası yapılmış ve özgün harca uygun 
nitelikte bir harç hazırlanarak yeni-
lenmiştir. Üst kotta bulunan ve işçilik 
bakımından kötü durumda olan iki 
taş sırası yeniden örülmüş, kaba yonu 
taş yüzeylerde ve derzlerde temiz-

lik yapıldıktan sonra koruma altına 
alınmıştır. Caminin dışlık pencereleri, 
arşiv fotoğraflarından yararlanılarak 
özgün malzeme ile özgün boyutlarında 
yenilenmiştir. Demir korkulukların 
temizlikleri yapılıp koruyucu sürüle-
rek koruma altına alınmıştır. Yapının 
çevre drenajı yapılarak kotları yeniden 
düzenlenmiştir.

Cami genelinde; dış yüzeylerde 
bu çalışmalar yapılırken, iç mekânda 
mevcut durum tespitlerinden sonra 
araştırma raspalarına başlanmıştır. 
Çalışma öncesinde caminin kuzey 
cephesinde camlı bir demir kapı, son 
cemaat mahalline girildiğinde sonra-
dan kapatılmış kadınlar bölümü ile 
cami görevlileri için düzenlenmiş bir 
mekân bulunmaktaydı. Tonozlar ve 
kubbeler çimento esaslı sıva ve bada-
nayla kaplıydı, caminin kuzey cephesi 
ise sıvalı vaziyetteydi. 

Orta akstaki kubbeli mekâna açılan 
ahşap kapıdan geçip son cemaat ma-
hallinden harime girildiğinde, geniş, 
fakat kısa payelere oturan altı kubbe 
görülmektedir. Giriş kapısının sağında 
ve solunda, ahşap korkuluklu mahfiller 
ve üst mahfile çıkan ahşap merdivenler 
yer almaktadır. Mahfillerin batı tara-
fındaki merdiveninin altında, minare 
giriş kapısı bulunmaktadır (Şekil 7). 
Harimde göze ilk çarpan nokta, tüm 
kubbe geçiş bölgeleri ve kemerlerdeki 
çok yoğun ve koyu renkli kalem işle-
ridir. Restorasyon öncesinde giriş kapı-
sının karşısındaki mihrap da güçlükle 
algılanabiliyordu (Şekil 8).  

Yapıda, harimdeki dokuz kubbenin 
yanı sıra, batı cephesinde iki tonoz, 
bir de kubbeli mekân vardır. Yapının 
giriş, mahfil altı gibi ikincil mekânları 
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iki katlı olup mahfilin altındaki tavan-
da ahşap çıtalı kaplamalar bulunmak-
tadır. Yan mahfilin güneyinde, harime 
bakan cephede, dökme demirden, özel 
parmaklıklı kısım hünkâr mahfili işle-
viyle sultana ayrılmıştır. 

Girişin sağında ve solundaki iki 
merdivenle, bu mekânın üstünü 
kaplayan mahfil ve sonradan bağlan-
mış yan mahfillere geçilebildiği gibi, 
alt taraftaki taş bir merdivenle de bu 
bölümlere ulaşılabilmektedir. Ana giriş 
kapısından başka, yapının batı kısmın-
da bulunan yan mahfillerin altında 

bir kapı daha vardır. Bu kapı ile hem 
minareye hem de cenaze namazlarında 
kullanılan mekâna geçilebilmektedir. 

Caminin kalem işi tezyinat progra-
mında, özellikle son dönemde yapılmış 
müdahalelerden dolayı bir karmaşa 
görülse de, yalnızca boyalı yüzeylerde 
kabarmalar ve dökülmeler vardı (Şekil 
9). İskele kurulumu tamamlandıktan 
sonra, öncelikle çimento esaslı derzle-
rin, imitasyon ve sıvaların tespitleri ya-
pılarak rölövelerin üzerine işlenmiştir 
(Şekil 10). Caminin içinde sonradan 
yapılmış bölme duvarları ve müezzin 

Şekil 7. Ahşap korkuluklu mahfiller ve ahşap merdiven
Şekil 8. Mihrap

Şekil 9. Boyalı olan kubbe yüzeyinde kabarmalar ve dökülmeler
Şekil 10. İç mekân iskele kurulumu
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mahfili itinalı bir şekilde sökülmüştür. 
Cami beden duvarlarının iç yüzey-
lerini yaklaşık +1.00 metre kotuna 
kadar kaplayan muhdes ahşap lambri 
kaplamalar da çıkarılmıştır. Sökülen 
kısımlar ve beden duvarlarındaki kaba-
ran boya ve sıva tabakalarında raspaya 
başlandığında, alt tabakadaki kalem 
işlerine ulaşılmıştır. Bu tespit üzeri-
ne, caminin tüm beden duvarlarında 
itinalı araştırma raspaları yapılarak 
elde edilen bulgular rölöve çizimleri 
ve fotoğraflarla her cephe için ayrı 
ayrı belgelenmiştir. Kabaran badana 
katmanlarının kaldırılmasıyla özgün 
kalem işlerine ait ipuçları bulununca, 
tüm yüzeylerde (hatlar hariç) itinalı 
raspa çalışması yapılmış, tüm detayla-
rın estampaj ile örnekleri alınarak pro-
je üzerine işlenmiştir (Şekil 11, 12).

Cami iç mekânında, tavan kapla-
ması ve korkuluk gibi ahşap eleman-
ların yüzeylerindeki yağlıboyaların 
itinalı bir şekilde raspası yapılarak 
bozulmalar tespit edilmiştir. Raspa 
çalışmaları sırasında alt katmandaki 
özgün renk örnekleri araştırılmış, 
temizlik ve raspa çalışmaları tamamla-
nan ahşap mimari elemanlar, onarım-
ları yapılıp tekrar kullanılmak üzere 
uygun bir ortamda koruma altına 
alınmıştır (Şekil 13).

Harimdeki taş payelerin badana 
ve sıva kabarması olan kısımlarında 
raspa yapılmış; payelerin özgün form-
larından ve üzerinde kullanılan sıva 
bileşiminden, 19. yüzyıla ait olduğu 
anlaşılan halatla güçlendirme çalış-
maları tespit edilmiştir. Taş ayaklar 
üzerindeki kireç harçlı sıvanın sağlam 
bölümleri korunmuş, eksik yerler aynı 
sıva bileşimiyle tamamlanmıştır.

Şekil 12. Kalem işi raspası

Şekil 11. Kalem işi raspası

Şekil 13. Boya raspası
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Camiye sonradan eklenen elemanla-
rın kaldırılması ve araştırma raspaları 
sonucunda ulaşılan veriler, Koruma 
Kurulunun daha önce onaylamış 
olduğu projelerin saha ile birebir uyum 
göstermediğini ortaya çıkarmıştır. 
Onaylı projelerin revize edilmesi gerek-
tiğinden, raspa çalışmaları sonucu elde 
edilen veriler ışığında rölöve ve analiz 
paftaları yeniden hazırlanmış, yapı-
dan gelen izler doğrultusunda arşivler 
yeniden taranmıştır. Yapıdaki izlerle 
fotoğraflar çakıştırılarak caminin 
hangi dönemde, ne tür müdahaleler 
geçirdiği tespit edilmiştir. Bulgulara 
ve arşiv taramalarına göre, kronolojik 
dönem restitüsyon projeleri hazırlan-
mıştır (Şekil 14, 15).

İtinalı araştırma raspaları sonu-
cunda, 19. yüzyıla tarihlendirilen 
kalem işleri net ve kapsamlı bir şekilde 
ortaya çıkarılmıştır. Raspalar sonu-
cunda elde edilen bir diğer veri de, her 
kubbede farklı bir bezeme programının 
uygulanmış olduğudur. Ayrıca, arşiv 

taramalarında caminin büyütüldüğü-
ne dair bir bilgiye de ulaşılmıştır. Bu 
bilgi, raspa çalışmalarının ardından 
kalem işlerinde ve taş payelerin işçili-
ğinde de net olarak gözlemlenmiştir. 

Kalem işleri dışında, son cemaat 
mahalli ve üst örtü ile ilgili olarak elde 
edilen bulgularla proje revizyonları 
yapılarak Koruma Bölge Kuruluna 
teslim edilmiş ve Kurulun onayının ar-
dından uygulamaya devam edilmiştir.

Caminin iç yüzeylerinde ise, mev-
cut üst sıva tabakasının kaldırılmasıy-
la alt katmandaki kalem işi programı-
na ulaşılmıştır. Kireç harçlı ve yüzeyle 
çok uyumlu olan sıvalar korunmuş, 
yalnızca bozulan yerlerde bütünle-
me yapılmıştır. Kemer yüzeylerinin 
alt tabakalarında herhangi bir veriye 
ulaşılamadığından, mevcut sıvalar 
korunmuştur (Şekil 16).

Kastamonu ve çevresi, kestane ağa-
cının bol miktarda bulunduğu bir böl-
gedir ve bunun etkisi caminin ahşap 
işlerinde de görülmektedir. Camide 

Şekil 14. 
Kubbe kalem 
işleri rölövesi
(Raspa öncesi)
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bulunan tüm ahşap elemanlarda raspa 
çalışmaları tamamlandıktan sonra, 
tüm özgün kapılarda kestane ağacının 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Fumi-
gasyon işlemi yapılarak bütün özgün 
parçalar koruma altına alınmış; ana 
giriş kapısının, boya raspası sonucun-
da oldukça sağlam durumda olduğu 
görülmüştür. Yalnızca kanat üzerinde 
yer alan binilerden bir tanesinde eksik-
lik olduğu tespit edilmiş, bu kısımda 
bütünleme yapılmış, eklenen kısım 
mevcut ahşap elemanla çalışabilir hale 
getirilmiştir (Şekil 17).

Arşiv taraması ve raspa çalışmaları 
sonucunda, ana giriş kapısının sağın-
da ve solundaki mevcut pencerelerin, 
özgün halinde kapı olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kapıların detayları ve 
yerleştiği sövelerin bir bölümü, raspa 
çalışmalarının ardından yerlerinde 
bulunarak eksik parçaları arşiv fotoğ-
raflarına ve mevcut verilere göre yeni-
den imal edilmiş, koruyucu sürülerek 

yerlerine montajı yapılmıştır. Çalışma 
öncesinde, cami içindeki doğramaların 
tamamının yenilendiği bilgisine ulaşıl-
mıştır. Raspa sonucunda bu elemanla-
rın muhdes olduğu anlaşılınca, doğra-
malar kestane ağacından restitüsyona 
uygun profil ve detaylarda, çift camlı 
olarak yeniden üretilmiş, koruyucu 
sürülerek yerlerine yerleştirilmiştir. 

Caminin içindeki ahşap eleman-
larda yapılan raspa çalışmalarında 
karşılaşılan mahfil altı tavan ve mer-
diven altı kaplamaları ile korkuluklar, 
yapının mimari detay zenginliğini 
tekrar açığa çıkarmıştır. Bu elemanla-
rın boya raspaları yapılmış, temizlenip 
ilaçlandıktan sonra üzerlerinde özgün 
nitelikte doğal koruyucu olduğu tespit 
edilmiştir (Şekil 18). Genel olarak iyi 
durumda olan ahşap tavan kaplama-
larında yalnızca küçük çaplı tamirler 
yapılmış, koruyucu sürülerek koruma 
altına alınmıştır. Mahfile çıkan mer-
divenlerin çok hasar görmüş parçaları 

Şekil 15. 
Kubbe 
kalem işleri 
restitüsyon 
projesi
(Raspadan 
sonra, 19. 
yüzyıl)



72 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

yenilenmek üzere itinalı bir şekilde sö-
külmüş (Şekil 19), sağlam kısımların 
bakımı yapılmış, eksik parçalar aynı 
özellikteki ahşap malzeme ile yeniden 
üretilmiştir. Merdivenin koruma altı-
na alınan kısımlarının boyaları yeni-
lenerek bakımları yapılmıştır. Mahfil 
korkuluklarında eksik veya hasarlı 
kısımlar tamamlanmış, özgün renge 
uygun toz boya ile boyanıp koruma 
altına alınmıştır.

Cami içinde gerçekleştirilen en 
kapsamlı değişim, iç mekândaki ka-
lem işi bezemelerde olmuştur. Bilim 
kurulunun belirttiği noktalara dikkat 
edilerek, yakın geçmişte niteliksiz boya 
ile yapılan kalem işleri itinayla raspa 

edilmiştir. Açığa çıkan bütün özgün 
kalem işleri, olduğu gibi konsolide 
edilerek koruma altına alınmış; çok bo-
zulmuş yüzeylerde noktalama yöntemi 
ile bütünleme yapılmış, hatlar yalnızca 
yüzey temizliğiyle yerinde koruma 
altına alınmıştır. Ana giriş kapısı ve 
pencerelerin kenarlarında raspa sonucu 
açığa çıkan bezemeler yerinde korun-
muş, eksik kısımlar noktalama tekniği 
ile bütünlenmiştir. 

Mihrap önü kubbesinde bulunan 
imzalı hatlar ile raspa sonucunda 
açığa çıkan kalem işi bezemeler 
çakıştığından, bezemenin estampajı 
alınmış, bu kubbedeki mevcut hat 
ve kalem işi programı olduğu gibi 

Şekil 16. Özgün detayların görüldüğü                     Şekil 17. Cami ana giriş kapısı
sıvanmamış taş payeler

Şekil 18. Ahşap elemanlardaki özgün ve doğal nitelikteki boya 
Şekil 19. Restorasyon sonrası mahfile çıkan merdivenlerin görünümü
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korunmuştur. Bu uygulamayla, hem 
caminin farklı dönem özellikleri hem 
de hangi dönemde hangi hattatın 
burada çalıştığını gösteren belgelerin 
korunması amaçlanmıştır (Şekil 20). 

Çalışma öncesinde mihrap ve çev-
resindeki bezeme programı güçlükle 
algılanmaktaydı. Raspa sonrası açığa 
çıkan bulgular ve bilim kurulunun 
da tavsiyeleri dikkate alınarak mih-
rapta mevcut bezemenin tamamının 
itinalı raspası yapılmıştır. Açığa 
çıkan özgün bezemeli yüzeylerde te-
mizlik yapıldıktan sonra, eksik yerler 
noktalama tekniği ile tamamlanmış-
tır (Şekil 21, 22). Cami genelinde 
özgün kalem işi programının tam 
olarak ortaya çıkarılmasının ardın-
dan; itinalı raspalar yapılmış, çıkan 
bezemeler temizlenmiş ve koruma 
altına alınarak eksik kısımları ta-
mamlanmıştır (Şekil 23).

Camiye 18. yüzyılda eklenen son 
cemaat mahallinde yapılan raspa 
çalışmalarında, sonradan kapatılmış 
iki kapı açığa çıkarılmıştır. Açığa 

çıkan kapılardan, ana giriş kapısının 
sağındakine ait söve ve eşikler sıva 
raspasından sonra açıkça görülürken, 
sol taraftaki kapının eşik taşı buluna-
mamış, ancak izine rastlanabilmiştir 
(Şekil 24, 25).

Son cemaat mahallinde, payele-
rin arasını kapatan muhdes demir 
doğramalar, bu bölümün algılanışını 
güçleştirmekteydi. Bu nedenle, demir 
doğramalar yerine cephe düzenine 
zarar vermeyecek ve şadırvanın algı-
lanmasını engellemeyecek doğramalar 
tasarlanarak uygulamaları yapılmıştır. 
Ayrıca, sonradan kapatılan özgün 
yan kapılar açıldığından, camiye ayrı 
erkek ve kadın girişleri yapılabilmiştir. 
Kadınlara ve din görevlilerine ayrılan 
mekânlar, yeni tasarlanan ayakkabılık-
lar ile ayrılmıştır (Şekil 26).

Tamir kitabelerinde yapılan 
temizliğin ardından, zemin renginin 
koyu lâcivert, hatların da altın varak 
olduğu tespit edilmiştir. Açığa çıkarı-
lan kısımlar konsolide edilerek koruma 
altına alınmıştır (Şekil 27).

Şekil 20.  
Mihrap önü 
kubbesindeki 
mevcut hat ve 
kalem işleri
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Şekil 21. 
Restorasyon 
öncesi mihrabın 
durumu

Şekil 22. 
Restorasyon 
sonrası mihrabın 
durumu

Şekil 23. 
Cami genelinde 
çalışmalar sonucu 
ulaşılan kalem işi 
programı

Şekil 24. 
Son cemaat 
mahallini 
gösteren
1945 yılı arşiv 
fotoğrafı                  

Şekil 25.
Son cemaat 
mahallinin 
restorasyon 
öncesi durumu
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Cami genelinde, elektrik ve mekanik 
tesisatı tamamen yenilenmiştir. Kubbe-
lerdeki detaylar da göz önünde tutu-
larak yeni avizelerin sade bir tasarıma 
sahip olması hedeflenmiştir. Yeni tasar-
lanan halıda da, cami iç mekânında açı-
ğa çıkarılan özgün bezeme programının 
renkleri ve caminin sadeliği ile uyumlu 
bir desen ve renk tercih edilmiştir. 

3. KASTAMONU NASRULLAH 
KADI CAMİİ ŞADIRVANI 2014 - 
2016 YILLARI RESTORASYONU
Caminin kuzey cephesinin önünde, 
20,50 m x 10 m boyutunda, iki kub-
beli, on adet taş ayak ve ona adet taş 
sütun üzeri, taş-tuğla almaşık duvar ör-
gülü, iki şadırvan havuzu olan bir yapı 
yer almaktadır; taş ayakların üzerinde 
onarım kitabesi görülebilmektedir. Ya-
kın dönemde, gerek taş işçiliği gerekse 
kullanılan malzemeler açısından kötü 
olarak nitelendirilebilecek bir onarım 
geçiren yapıda, kullanılan çimento 
esaslı malzemeler nedeniyle çiçeklenme-
ler gözlemlenmekteydi. Bu malzemeler, 
aynı zamanda yapının özgün taşıyıcıla-
rına binen yükü oldukça arttırdığından, 
cephedeki açıklıklarda deformasyonlar 
göze çarpmaktaydı (Şekil 28).

Yapı kompleksini tamamlayıcı 
nitelikte olan şadırvan, Kastamonu 
kenti için bir simge özelliği de taşı-
maktadır. Şadırvanda yapılan en son 
onarımda, seçilen malzeme ve imalat 
tekniğindeki sorunlardan dolayı bo-
zulmalar gözlenmekteydi. Bu neden-
le, öncelikle araştırma amaçlı söküm 
çalışmaları yapılmış, bu işlemden 
sonra yapının mimari özelliklerinin 
bozulduğu, ahşap hatılların çürüdüğü 
ve kullanılan çimento esaslı harcın 
özelliğini kaybettiği ortaya çıkmıştır. 
Açığa çıkarılan özgün dokunun ko-
runması amacıyla, eserin asıl malze-
mesi ile uyumlu taş ve tuğla malzeme 
araştırmaları yapılmıştır. Hatalı 
onarımlarla özgün kotları ve ölçüleri 
değişen yapı elemanları ilk durum-
larına döndürülmüştür. Şadırvanın 
kemerlerindeki bozuk tuğlaların 
yalnızca çok kötü durumda olanları 
özel üretilen yeni tuğlalarla değiştiril-
miştir (Şekil 29).

Şadırvanın çatı örtüsü kaldırıldı-
ğında, caminin kasnak kotunda oldu-
ğu gibi fazladan bir dolgu tabakasına 
rastlanmıştır. Bu dolgu tabakası 
kaldırılarak, kasnak özgün yerinde ve 

Şekil 26. Son cemaat mahallinin restorasyon sonrası genel görünümü
Şekil 27. Tamir kitabeleri
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tekniğinde yeniden oluşturulmuştur 
(Şekil 30). Kubbelerin harç ve çamur 
sıvaları yapıldıktan sonra kurşun 
kaplamaları serilmiş ve alemleri 
yerleştirilmiştir (Şekil 31). Dış cephe 
ve çatıdaki çalışmalar devam eder-
ken, kubbe iç yüzeylerindeki çimento 
esaslı sıvalar da raspa edilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda, arşiv belgelerin-
de de rastlanmış olan özgün bezeme 
programına ait ipuçları bulunmuş-
tur. Sıvası yenilenen kubbelerde, 
özellikle özgün silme profilleri ve 
eğri formlara dikkat edilerek kalem 
işi çalışmaları yapılmıştır (Şekil 32). 
Kubbelerin merkezine mekânın do-
kusuyla uyumlu avizeler takılmıştır.

Şadırvanın havuz ve oturakları 
ile ilgili tespitlerden sonra, niteliksiz 

ekler yapıdan itinalı bir şekilde uzak-
laştırılmış ve oturakların bakımları 
yapılmıştır. Eksik silme profilleri ta-
mamlanmış, su tesisatı yenilenmiş ve 
musluklardan suyun devamlı akmasını 
sağlamak üzere özel tasarım tesisat ele-
manları üretilmiştir. Şadırvanın genel 
temizliğinin tamamlanmasının ardın-
dan batı cephesindeki temsili mezar 
alanının da bakımı yapılmıştır.

Caminin yakın çevresinde yapı-
lan düzenlemelerde; batı cephesinin 
önünde, musalla taşlarının da bulun-
duğu alandan Münire Medresesi’ne 
bağlanan kapının da olduğu duvar 
üzerinde, musalla taşlarını da kapata-
cak şekilde ahşap bir saçak ve duvar 
üzerinde de çimento esaslı bir sıva 
mevcuttu. Bu bölümde çalışmaya 

Şekil 28. 
Şadırvan

Şekil 29. 
Şadırvan 
kemerlerinde 
bulunan 
tuğlaların 
yenilenmesi 
ve onarımı



77KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

öncelikle duvarda raspa yapılarak 
başlanmıştır. Raspanın altın-
da Münire Medresesi’nin duvar 
dokusuyla aynı özellik fark edilin-
ce tüm raspalar yapılmış; ayrıca, 
sonradan yapılan kötü durumdaki 
saçak sökülmüştür. Özgün bahçe 
duvarlarının derzleri ve harpuştala-
rı tamamlanmış, sonradan yüksel-
tilmiş komşu cephelerin alınları 
kapatılmıştır. Münire Medresesi’y-
le bağlantıyı sağlayan özgün kapı 
onarılmış, musalla taşları ile alanın 
döşeme kaplaması yenilenmiştir.

Doğu cephesine sonradan ekle-
nen payandanın çimento harpuş-
tası itinalı bir şekilde sökülmüş, 
payandanın derzlerinin yenilenme-
sinin ardından, koruyucu sürül-
müştür. Ayrıca bu alandaki küçük 
hazirede genel bir temizlik yapıl-
mıştır. Doğu cephesi kotu önceki 
onarımlarda çok yükseltildiğinden, 
caminin alt pencere sövelerinin 
ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde 
ayarlama yapılarak, kaplaması yeni-
lenmiştir. 

4. SONUÇ
Kastamonu Nasrullah Kadı Camii 
ve Şadırvanı restorasyonunda, diğer 
uygulamalarda da dikkat edildiği 
üzere, kültür varlığının kimliğine 
zarar vermeden, mümkün olduğunca 
en az müdahale ile onarım ilkesinin 
uygulanmasına gayret edilmiştir. 
Bu çalışma, Kastamonu’nun mer-
kez camisi olan ve kent hafızasında 
önemli bir yer tutan bu eserin özgün 
kimliğindeki tüm detayları, sadelik 
ve zarafet içinde koruyabilmek ve 
gelecek nesillere aktarabilmek ama-
cıyla gerçekleştirilmiştir.

Şekil 30. Şadırvan üst örtüsünde kurşun 
kaplama çalışması

Şekil 31. Restorasyon sonrası şadırvan 
üst örtüsü

Şekil 32. Şadırvan kubbesindeki kalem işleri
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TARİHİ YAPILARDA MİMARİ DIŞ CEPHE 
AYDINLATMA TASARIMI

Tarihi eserlerin cephe aydınlatması diğer yapılarla benzer prensipler ve 
hassasiyetleri taşımakla birlikte, bazı hususların özellikle dikkate alınması 
gereklidir. Bir dış aydınlatma sisteminin kurulması, çoğu durumda yapı 
yüzeyine ekipmanların sabitlenmesini gerektirir. Bu durumda tarihi bir 
yapıdaki herhangi bir çalışmanın eserin özgünlüğünü bozmaması veya tahrip 
etmemesine mutlak surette dikkat gösterilmelidir. Başarılı bir aydınlatma 
tasarımı, bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Estetik görünüm, mimari bütünlük, 
görsel konfor, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, enstalasyon, çevresel vd. 
faktörler eş zamanlı olarak düşünülmelidir. Bu çalışmada, tarihi yapılarda 
cephe aydınlatma tasarım ve uygulamalarıyla ilgili faktörler incelenerek, örnek 
bir aydınlatma uygulamasının nasıl olması gerektiği tartışılacaktır.

ARCHITECTURAL FACADE LIGHTING of HISTORICAL BUILDINGS 
Just because a building listed as historical heritage is not a sufficient 

reason to begin with facade lighting. There are number of points to consider 
before proceeding with a lighting design. The most important of these is to 
underline the real need for an external lighting and the next is to accept that 
a simple technical approach is useless. A successful lighting design requires 
a holistic approach; visual aesthetic and comfort, architectural integrity, 
environmental issues, sustainability and installation matters should all be 
considered simultaneously.
In this article, we will examine some important aspects concerning 
architectural facade lighting design and look into internationally awarded 
facade lighting design of “Kırıkkale Nur Mosque”.

Anahtar Sözcükler: Tarihi yapılar, Aydınlatma tasarımı, Kırıkkale Nur Camii.

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Ayrım Yaser Talu*

* Ayrım Yaser TALU, Aydınlatma tasarımcısı, ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu; www.zeve.com.tr, 
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Keywords: Historical buildings, Architectural facade lighting, Kırıkkale Nur Mosque.

   1. GİRİŞ
Genel olarak, tarihi eserlerin cephe 
aydınlatması diğer yapılarla benzer 
prensipler ve hassasiyetleri taşımakla 
birlikte, bu yapılarda bazı hususların 
özellikle dikkate alınması gerekme-
ktedir. Bir dış aydınlatma sistemi-

nin kurulması, çoğu durumda yapı 
yüzeyine ekipmanların sabitlenmesini 
gerektirir. Bu durumda tarihi bir 
eserde yapılacak herhangi bir çalışmanın 
yapının özgünlüğünü bozmaması ve 
tahrip etmemesine mutlak surette dik-
kat gösterilmelidir.
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Bundan dolayı, yapıyı en iyi şekil-
de gösterecek bir aydınlatma tasarı-
mına ilişkin kararlar verilirken, yapı 
bütününde asgari müdahale ve geri 
dönüşüm ilkeleri benimsenmelidir.

Ülkemizdeki tarihi yapı ve anıtla-
rın birçoğu mimarlık ve mühendislik 
biliminin hayranlık uyandıran örnek-
leridir. Birçoğu iyi planlanmış aydın-
latma düzenleri ile çarpıcı bir şekilde 
gece de izlenilebilir. Bununla birlikte, 
incelikli bir yaklaşımla tasarlanmamış 
uygulamalar, yapının asla görülmesini 
istemeyeceğimiz kusurlarını vurgu-
layarak, olumsuz sonuçlara da yol 
açabilir. 

Bir yapının tarihi eser olarak 
sınıflandırılması dış aydınlatma uy-
gulaması için yeterli bir veri değildir. 
Bu konuda bir tasarım yapılmadan 
önce, göz önünde bulundurulması 
gereken birtakım hususlar vardır. 
Bunların en önemlisi, aydınlatma 
konusunda gerçek ihtiyacın belirlen-
mesi, daha sonra da hedefe ulaşmada 
basit bir teknik yaklaşımın faydasız 
olacağının işin başlangıcında kabul 
edilmesidir. Başarılı bir aydınlat-
ma tasarımı, holistik (bütünsel) bir 
yaklaşım gerektirir. Estetik görünüm, 
mimari bütünlük, görsel konfor, 
çevresel faktörler, enerji verimliliği, 
sürdürülebilirlik, enstalasyon vd. 
faktörlerin hepsi eşzamanlı olarak 
düşünülmelidir. 

Genel olarak tarihi bir yapının dış 
aydınlatma tasarımının ana hedefleri 
şunlar olmalıdır:

 Yapıya, ana mimari unsurları ile 
birlikte, toplumsal ve tarihi önemini 
de vurgulayacak ek bir boyut kazan-
dırmak,

 Yerleşim bölgesinde yapıya 
ilişkin gözlem ve deneyimi olumlu 
yönde geliştirecek, net ve tanımlı 
(karmaşık olmayan) bir gece ortamı 
oluşturmak,  

 Güvenliği destekleyerek bölgede 
gece ortamının kalitesini ve dolaşım 
konforunu arttırmak,

 Yerel ekonomiye fayda sağlayabil-
mek için kent sakinlerini ve turistleri 
bölgeye yönlendirmek ve bu yerin 
kullanımını arttırmak. 

İyi bir dış aydınlatma ile oluşacak 
atmosferik ortam bölgenin cazibesini 
arttıracak ve akşam saatlerinde de 
ziyaret edilmesini teşvik edecektir. 
Örneğin, Budapeşte’de tarihi alan-
lar turistler tarafından geç zaman 
dilimlerinde de gezilmekte, bu sayede 
kafeler, restoranlar vd. ile kültür ve 
eğlence mekânları geç saatlere kadar 
kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen hedeflere 
ulaşmada, estetik ve teknik yakla-
şım oldukça önemlidir ve kesinlikle 
sonucu etkileyecektir. Şöyle ki; 
hassasiyet ve duyarlılıkla tasar-
lanmış bir dış aydınlatma, kentin 
sembolü niteliğindeki bu yapılara 
ek bir kazanım ve algılama getirebi-
lir. Mimari özelliklerine ek olarak, 
yapının görsel kalitesini arttırır; 
şeklini, renkselliğini ve formunu ta-
mamlar. Böyle bir çalışma, yapının 
ruhunu geri getirerek bölgenin tarihi 
kimliğini de ortaya çıkarır. Yine 
iyi tasarlanmış ve koordine edilmiş 
bir dış aydınlatma, doğru ekipman 
seçimi ile gerçekleştirildiğinde, ışık 
kirliliği gibi çevresel etkiler minimu-
ma indirilebilir ve enerji verimliliği 
maksimize edilebilir.
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2. GENEL HASSASİYETLER
Yukarıda, dış aydınlatma tasarımı-
nın ana hedeflerine ulaşmada estetik 
ve teknik yaklaşımın önemi vurgu-
lanmıştı. Aşağıda, bu yaklaşımlarla 
ilgili bazı temel hususların üzerinde 
durulacaktır:

Tüm yapı aydınlatılmalı mı?
Bir yapının tüm katmanlarının ve 
bölümlerinin aydınlatılması nadiren 
gereklidir -ki zaten bazı kısımlar, 
aydınlatma ya da görüntüleme için 
uygun değildir. Genellikle, önemli 
yakın ve uzak, gece-görüş bölümlerine 
odaklanmak doğru bir yaklaşımdır. 
Buna ilişkin olarak, gözlemcinin 
uzaklığı, bakış açısı ve konumu mut-
laka tasarım sürecinde göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Vurgulanması gereken mimari bir 
motif veya tekrar eden dekoratif 
bir düzen var mı?
Bütün yapıyı aydınlatmak yerine, 
üçgen alınlıklar, sütunlar, portikler 
veya nişler gibi seçilmiş mimari ve 
heykelimsi unsurları aydınlatmak 

daha iyi bir yaklaşım olacaktır. Bu 
şekilde, yapının mimari motiflerini 
ve tekrar eden dekoratif şablonları 
ön plana çıkarmak üzere yapılan bir 
dış aydınlatma, detayların daha iyi 
algılanmasını ve gözlemci tarafından 
beğenilmesini sağlayacaktır. 

Aydınlatma planlaması yapılır-
ken; çapraz aydınlatma (crosslighting), 
yukarı doğru aydınlatma (uplighting) 
ve arka plan aydınlatma (backlighting) 
prensipleri göz önünde bulundurul-
malıdır. Ancak özellikle yukarı doğru 
aydınlatmada, ışık kirliliği ve çevreye 
yayılan ışık açısından sınırlı ve kont-
rollü olunmalıdır.

Tasarımlar, görsel anlamda ışık 
hüzmelerinin sıkı kontrolüyle, örne-
ğin panjur ve perdeleme aparatları 
kullanılarak geliştirilebilir. Böyle-
likle, hedeflenen alanın dışındaki 
bölümlerde oluşacak istenmeyen ışık 
kaçışları ve/veya ikincil gölgeler engel-
lenerek daha etkileyici ve nitelikli bir 
aydınlatma elde edilebilir. 

Bu tür aparatlar, aynı zamanda 
gece gökyüzüne ışık saçılışını, yani 

Şekil 1. Main Station, Frankfurt (it.pinterest.com) 

Şekil 2. General Post Office (GPO), Sidney (www.pov.com.au)
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ışık kirliliğini azaltmaya da yardımcı 
olur. Bununla birlikte, büyük arma-
türler özellikle boyut açısından iyi 
kamufle edilmediği takdirde, yapının 
gündüz görünümünü bozabilir.

Harici aydınlatma armatürleri 
nereye yerleştirilebilir?
Öncelikle; tüm armatürlerin göze 
çarpmayacak özellikte, kurulumu ve 
bakımı kolay, tarihi dokuyla uyumlu 
olması oldukça önemlidir. Aydın-
latma tasarımı gece istenilen etkiyi 
verebilecek olsa bile, ışıklıklar etkin 
bir şekilde gizlenmemiş veya maske-
lenmemişse, aydınlatma düzeni tekrar 
gözden geçirilmelidir.

Bazı durumlarda, yapı cephesinin 
dışından ışıklandırma, bir çözüm 
olabilir. Armatürler, yakınlardaki 
yapılara veya sokak mobilyalarına 
yerleştirilebilir; ağaçlar ve çalıların 
bulunduğu alanlar da aydınlatma 
direklerini gizlemeye elverişli olabilir.

Civardaki diğer yapılardan ya da 
çevreden gelen ışık var mı?
Komşu mülkler ve yapı yakın çevresi 
dikkate alınması gereken bir başka 
husustur. Çevreden gelen ışık, aydın-
latma tasarımlarında genellikle göz 
ardı edilen bir husustur. Aydınlatma 
planlamasına geçilmeden önce bu 
alanların incelenmesi ve gece aydınlık 
seviyelerinin belirlenmesi gereklidir. 
Örneğin, kırsal alanlarda çevre aydınlık 
seviyesi daha düşük olduğundan aydın-
latma için daha az ışık gerekecektir. 
Bu hususa dikkat edilerek tasarlanan 
bir aydınlatma planı, hem ilk yatırım 
maliyetini hem de enerji tüketimini 
azaltacaktır. Kent merkezleri gibi çevre 
ışığının yüksek olduğu bölgelerde ise, 
yapının aydınlık seviyesinin çevreye 
uygun olarak daha yüksek seviyede 
planlanması gerekir. Çevre aydınlık se-
viyesinin altında bir uygulama, başarı-
sız bir dış aydınlatmaya neden olabilir. 

Şekil 3. Kraliçe Victoria Binası, Sidney (pixabay.com). 
Şekil 4. Perdeleme ve panjur aparatları görselleri
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Yapı büyüklüğü ve yapı yüzeyinin 
temizliği
Mevcut çevre aydınlatmasının yanı 
sıra, yapı yüzeylerinin yansıtma özel-
likleri de hesaba katılmalıdır. Ayrıca 
yapı malzemelerinin rengi ve ne ölçü-
de temiz olduğu da dikkate alınmalı-
dır. Bir yapının yansıtıcı özelliği ne 
kadar fazla ise, daha az ve daha düşük 
güçte aydınlatma armatürüne ihtiyaç 
duyulacaktır. Diğer taraftan, eğer 
yapı çevredekilerden daha büyük veya 
yüksek ise, aydınlık seviyesi tespit 
edilenden daha düşük planlanabilir. 
Yalnız bu genel bir kurala indirgen-
memelidir ve yapı-çevre ilişkisi her 
proje için dikkatlice incelenmelidir.

Göz önüne alınması gereken 
çevresel konular var mı?
Aydınlatma, tarihi yapıları kendine 
yuva yapmış bazı hayvanları (örneğin 
yarasa ve baykuşlar) etkileyebilir. Do-
layısı ile önerilen dış aydınlatmanın, 
bu hayvanları etkileyebileceği yerler-
de, üreme, kış uykusu ve giriş / çıkış 
noktaları vb. hususlar göz önünde 
bulundurarak bir etki değerlendirmesi 
yapılmalıdır. Bu değerlendirmede, 
ışık seviyelerinin yan sıra montaj ve 
bakım kaynaklı olabilecek etkiler de 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Işık kaynağı seçiminde nelere 
dikkat edilmelidir?
Işık kaynağı seçiminde, ışıksal ve-
rimlilik dikkate alınması gereken en 
önemli etkenlerdendir. Işıksal ve-
rimlilik, ışık akısının harcanan güce 
oranı (lümen / vat) olarak tanımlanır. 
İyi bir lümen / vat oranına sahip bir 
ışık kaynağı, daha az elektrik tüke-
timi ile istenilen aydınlık seviyesini 

sağlayacaktır. Bu noktada dikkat 
edilmesi gereken bir başka husus, ışık 
kaynağının kullanıldığı aydınlatma 
armatürünün verimliliğidir; bu ciha-
zın ışık çıkış oranı (Light Output Ratio 
/ LOR) olarak ifade edilir ve sistemin 
toplam verimliliği bu değerle ilgilidir. 
Günümüzde, LED teknolojisindeki 
ilerlemeler sayesinde konvansiyo-
nel ampullere göre çok daha verimli 
ürünler yapılmakta ve projelendirme-
lerde tercih edilmektedir. 

Işık kaynağı seçimi yapılırken, 
ışık kaynağının renk sıcaklığı (Kelvin 
değeri) ve renksel geriverim (Colour 
Rendering İndex / CRI) değerlerine de 
dikkat etmek gerekmektedir. Yapının 
yüzey renklerini doğru göstermenin 
kritik olduğu durumlarda, yüksek 
CRI değerli ışık kaynakları kulla-
nılmalıdır. Renk sıcaklığı seçimi 
aydınlatma tasarımcısının sorumlulu-
ğundadır. Bununla birlikte, planlama 
yapılırken renk sıcaklığının yapı mal-
zemeleri üzerindeki etkisi de hesaba 
katılmalıdır. Ayrıca, renksel gerive-
rimin etkisini öngörmek bazen zor 
olabileceğinden, muhtemel seçenek-
lerle sahada denemelerinin yapılması 
yararlı olacaktır.

Tasarımcı, bölgedeki sokak 
aydınlatmasının hem rengini hem 
de seviyesini dikkate almalıdır. 
Gerektiğinde, ilgili yerel yönetim 
ile görüşülerek sokak aydınlatmala-
rında değişiklikler talep edilebilir. 
Dış aydınlatma tasarımında, etkiyi 
arttırmak için çevre aydınlatmasında 
kullanılan lambaların ışık rengin-
den farklı bir renkte seçim yapılarak 
kontrast oluşturulabilir. Böyle bir 
planlama, yapıyı görsel anlamda 
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daha etkili bir şekilde ön plana çıka-
racağı gibi, daha az armatürle veya 
daha düşük güçte ışık kaynağı ile 
çözüm olanağı sunabilecektir. 

Aydınlatma seviyeleri nasıl 
belirlenir?
Aydınlatma seviyeleri belirlenirken 
göz önünde bulundurulması gereken 
birçok etken vardır. Yapının bu-
lunduğu çevrenin ve diğer yapıların 
aydınlatması mutlaka dikkate alın-
malıdır. LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) yeşil yapı 
derecelendirme sisteminde dört ana 
“Aydınlatma zonu” belirlenmiştir: 
LZ1 (Karanlık), LZ2 (Düşük), LZ3 
(Orta) ve LZ4 (Yüksek). 

LZ1, park ve kırsal alan aydın-
latma zonu; LZ2, konut yerleşim 
alanı aydınlatma zonu; LZ3 ticari, 
endüstriyel alanlar ve yüksek yoğun-
luklu konut alanları zonu; LZ4 ana 
kent merkezleri ve eğlence bölgeleri 
aydınlatma zonu. LZ0 ise, hiçbir çev-
re aydınlatmasının olmadığı alanlar-
dır. Planlama sürecinde, öncelikle 
yapının hangi zonda olduğu tespit 
edilmeli ve aydınlık seviyeleri buna 
göre belirlenmelidir. 

Aydınlık seviyesi belirlemede bir 
başka önemli nokta da, yapı yüzeyleri-
nin yansıtma katsayılarının (Örneğin 
açık ve koyu tonlardaki malzemelerde 
bu değer farklıdır) tespit edilmesidir.

Yapının bulunduğu bölge ve yü-
zey yansıtma katsayıları doğru olarak 
tespit edildikten sonra, ortamdaki 
aktivite yoğunluğu belirlenmelidir. 
Sınıflandırmayı yüksek, orta ve 
düşük aktivite olarak üçe ayırabiliriz: 
Aydınlık seviyeleri, aktiviteye bağlı 
olarak sırasıyla yüksekten düşüğe 
doğru olacaktır.

Tüm bu etkenlere bağlı olarak, ay-
dınlatma seviyelerine karar verilirken, 
planlanan aydınlatmaya ulaşmak için 
gerekli ışık miktarı kesinlikle limit dü-
zeyde olmalıdır. Tasarım aşamasında 
unutulmaması gereken bir başka kritik 
nokta ise, önemli mimari unsurlar ile 
yapının geri kalanı arasında görsel bir 
hiyerarşinin oluşturulmasıdır. Bu da, 
mimari unsurlar üzerinde daha yüksek 
aydınlık seviyeleri yaratılarak sağla-
nabilir. Bir başka yaklaşım da, daha 
önce değinilen farklı renk sıcaklıkları 
uygulamasıdır.

Sonuç olarak, aydınlık ya da karan-
lık algı ile ilgilidir. Düşük aydınlatma 

Şekil 5. Imperial Forums, Roma (erco.ch/service/press-release/images) 
Şekil 6. Metropolitan Museum of Art’s Plaza, New York (www.weef.de)
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seviyelerinin olduğu bir bölge ile ay-
dınlatma seviyeleri yüksek bir diğe-
rinde, aynı yapının aydınlatılmasında 
farklı sonuçlar elde edileceği aşikârdır. 

Kontrol sistemine ihtiyaç var mı?
Dış aydınlatmada kontrol sistemleri-
nin kullanılması, hem enerji tasarru-
funda (farklı zaman dilimlerinde fark-
lı aydınlık seviyeleri uygulamasıyla) 
hem de çeşitli aydınlatma senaryoları 
oluşturmada önemli avantajlar sağla-
yabilir. Bahsedilen zaman dilimleri 
mevsimsel ve aktivite yoğunluğuna 
bağlı olarak belirlenir. Çevre aktivi-
tesinin düşük olduğu geç saatlerde 
aydınlık seviyeleri düşürülebilir veya 
yapının yalnızca bazı kısımlarının 
aydınlık kalacağı farklı senaryolar 
oluşturulabilir. 

3D Modelleme gerekli mi?
İyi bir aydınlatma tasarımı hassas 
bir denge gerektirir. Zihinde can-
landırılan aydınlatma ve devamında 
yapılan iki boyutlu çalışmalar, kimi 

zaman uygulamada başarılı sonuçlar 
vermeyebilir. Yüzey aydınlık seviye-
leri arasındaki harmoni, seçilen renk 
sıcaklıklarının yüzeyler üzerindeki 
etkisi ve oluşturulan kontrastların 
başarısı, iyi bir 3D modelleme üze-
rinden alınan fotorealistik görseller 
sayesinde önceden tespit edilip değer-
lendirilebilir.

3. AYDINLATMA TÜRLERİ
Dış aydınlatmayı genellikle üç temel 
gruba ayırabiliriz:

Konvansiyonel Harici Aydınlatma
Bu tür aydınlatmalarda, yapı yüze-
yinde homojen ışık sağlamak amacıyla 
yüksek güçte ve geniş ışık dağılımlı 
projektörler kullanmaktadır.

Geleneksel dış aydınlatma dü-
zenleri, mimari unsurları ön plana 
çıkarmada yetersiz kaldığından ge-
nellikle iyi sonuç vermez, çünkü yapı 
yüzeyinde iyi bir ışık dağılımı elde 
etmek için aydınlatma armatürleri 
yapıdan uzağa yerleştirilir ve mimari 

Şekil 7. 
3D Render  
Kırıkkale Nur 
Camii      
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özelliklerin gün ışığında olduğu gibi 
görünmesi amacıyla konumlandırılır. 
Dolayısıyla, en başta yapı önünde bir 
alan bırakmak gerekir -ki bu durum-
da yapıya giren ve çıkanları rahatsız 
etmemek için armatürler çok dikkat-
le yerleştirilmelidir. Bu düzenleme 
büyük yapılar için başarılı olabilir, 
ancak daha küçük ve sıkışık mekân-
larda sorun yaratabilir. Böyle durum-
larda ürünler ya yere gömülerek ya 
da bir mahfaza içine yerleştirilerek 
kullanılabilir ya da yakındaki yapılar 
ve / veya kent mobilyalarının üzerine 
yerleştirilebilir.

Mimari Aydınlatma
Bu seçenekte, aydınlatılacak yapıdaki 
mimari ayrıntıları öne çıkarmak için, 
çoğunlukla cephelere yerleştirilen kü-
çük, gizlenebilir aydınlatma armatür-
leri kullanılır.

Mimari aydınlatma, yapının gün-
düz görüntüsünü vermek için değil, 
çok daha farklı ve seçici bir görünüm 
sunmak için tasarlanmalıdır. Bu tür 
uygulamalarda, mimari özellikler 
ve detayların aydınlatılması, ışıksal 
verimliliği yüksek mini projektörler 
ve doğrusal aydınlatma armatürleri 

ile sağlanabilir. Bununla beraber, 
uygulama yapı üzerinde olacağı için 
montaj dokuya zarar vermeyecek şe-
kilde, dikkatlice planlanmalıdır.

Dinamik Aydınlatma
Bu seçimde; renkli ışık, hareketli ay-
dınlatma şablonları veya yansıtılmış 
görüntüler elde etmek için, tiyatro, 
bale vb. gösteri sanatlarında kulla-
nılan aydınlatma armatürlerinden 
faydalanılır. 
Dinamik aydınlatma kullanımı sınır-
lıdır; yapının daha ziyade düz ve süs-
lemesiz olan kısımlarında özel günler 
ve kutlamalar için uygulanır. Kalıcı 
bir dinamik gösterim sıkıcı olabilir, 
bu yüzden kısa süreler için bu aydın-
latma türünü kullanmak daha iyi bir 
seçimdir.

4. ÇEVRE, GÜVENLİK VE 
KARANLIK GÖKYÜZÜ
Bu bölümde, daha önce bahsedilen 
bazı konular daha ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır. Çevre, güvenlik ve karanlık 
gökyüzü (ışık kirliliği), her biri farklı 
hassasiyetlerde, önemli konulardır.

Çevre
Dış aydınlatma, çeşitli bitki ve hay-
vanlar için son derece rahatsız edici 

Şekil 8. Stockholm Palace (www.tunliweb.no/SM/alb_stockholm) 
Şekil 9. Templos de San Francisco (jaimeramosmendez.blogspot.com.tr)
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olabilir. Aşırı ışık, sirkadiyen ritimle-
rini (doğal yaşam ve üreme ritimleri) 
bozarak yarasa, kurbağa, kertenkele ve 
bazı kuşlar vd. geceleri aktif yaşayan 
türlerin (nocturnal species) yaşamları 
üzerinde olumsuz bir etki yapabilir. 
Bu tür bir ışıklandırma, aynı zaman-
da, baykuşlar gibi gece avlanan kuşla-
rın beslenme ortamlarını da etkileye-
bilir. Ayrıca yanlış gündoğumu etkisi 
ile diğer kuşların da uyku düzenlerini 
bozabilir. Hayvanların yanı sıra, ağaç-
lar ve gece ortaya çıkan böcek türleri 
de etkilenir. Birbirine bağımlı ve ilişki-
li ekosistemlerinin etkilenmesi, doğal 
mevsimsel varyasyonları bozabilir. Gü-
veler vb. böceklerin sayısının azalması, 
kuş ve hayvanların besin arzını etkiler.

Güvenlik
Daha fazla ışığın, suçu kesin olarak 
azaltacağı veya ortadan kaldıracağı gö-
rüşü genellikle dış aydınlatma gerekli-
liği için bir neden olarak gösterilse de, 
bunu destekleyecek istatistikî bir kanıt 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 
kriterlere uygun şekilde yapılmış bir 
dış aydınlatma, suça karşı caydırıcı 
olabilir ve yayalarda güvenlik hissini 
arttırarak tehlikeye maruz kalma kor-
kularını hafifletilebilir. 

Ancak kötü konumlandırılmış 
veya yanlış yönlendirilmiş ışıklar, 
yoldan geçen kişilerin gözlerinde 
yoğun kamaşma oluşturabilir ve derin 
gölgeli alanlar yaratabilir -ki bu da, 
bir tehlikeye maruz kalma endişesini 
arttıracaktır. İyi konumlandırılmış ve 
yönlendirilmiş armatürler, suçluları 
caydırmak için aşırı aydınlatmaya 
nazaran daha etkili olabilir. Ayrıca, 
aydınlatma sisteminin normal çalışma 

Şekil 10, 11, 12. Palais de Justice, Lyon
(www.lightzoomlumiere.fr)

Şekil 13. Elektrik kesintisi öncesi ve sonrası 
gökyüzü görüntüsü (www.darksky.org)
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saatleri haricinde, suçluları caydırmak 
için hareket detektörleri de kullanıla-
bilir.

Karanlık Gökyüzü
“Işık kirliliği”, diğer bir deyişle gök-
yüzündeki parlaklık, havadaki toz ve 
suya ait aerosol parçacıklarının yapay 
aydınlatmadan gelen ışığı saçmasıyla 
oluşmaktadır. Bu ışık, gece boşa ya-
nan reklam tabelaları, ekran aydınlat-
maları ve kötü tasarlanmış dış aydın-
latmalardan kaynaklanmaktadır.

Işık kirliliği, geceleyin gökyüzü-
nün net bir şekilde algılanmasını en-
gellemektedir. Ayrıca, büyük kentler-
de yaşayan profesyonel veya amatör 
gökyüzü gözlemcilerini de olumsuz 
yönde etkilemektedir.

Kötü tasarlanmış bir dış aydınlat-
ma düzeninden saçılan ışık, örneğin 
bir pencereden giren ışığın hane 
sahiplerinin uykularını engellemesi 
gibi, insanlarda büyük rahatsızlık ya-
ratabilir. Dünya çapında yapılan bir-
çok araştırma, kanser oluşumundaki 
artış ile insanların veya hayvanların 
yapay ışığa maruz kalması arasında 
bir bağlantı olduğunu göstermiştir.
Gece saatlerinde ışık, bizi kanserden 
koruyan temel antioksidanlardan biri 
olan melatonin hormonu üretimini 
azaltır. Işık kirliliği, boşa harcanan 
elektrik enerjisi ve sera gazı emisyonu 
anlamına da gelmektedir. 

Tüm bu konular, yerel yönetim-
lerce dikkate alınmalı ve çözüme dair 
yönetmelikler hazırlanmalıdır. Bu 
konuda, Avrupa’da ışık kirliliği yasa-
sını çıkaran ilk ülke olarak Slovenya 
örnek gösterilebilir. Slovenya’da ast-
ronomi popüler bir hobidir ve Avru-
pa’nın en önemli kuş göç yollarından 

biri bu ülkeden geçmektedir. Çoğu 
kuş türü gece göç etmek ve gezinmek 
için yıldızların konumunu kullanır, 
ancak yapay ışık onları göç yolların-
dan uzaklaştırır. Bazıları ise, ışık de-
metleri ile büyülenerek tuzağa düşer 
ve ölür. Işık kirliliğinden ölen kuş 
sayısının yılda 20 milyon civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Sloven-
ya’da ışık kirliliği yasasının çıkarıl-
ması, başkent Lubliyana’da yaşayan 
bir kişinin, belediyenin yeni yerleştir-
diği sokak aydınlatmalarından sonra 
uyku problemi çekmeye başlaması ve 
amatör bir gökbilimci olarak yıldızları 
gözlemlemede sorun yaşaması üze-
rine gündeme gelmiştir. Slovenya’da 
ışık kirliliğine ilişkin mevzuatların 
hazırlanmasına 2007 yılı başlarında 
başlanmıştır. Yasa, ufuk çizgisi üs-
tündeki aydınlatmayı ve buna neden 
olan armatür kullanımını yasakla-
maktadır; zira böyle bir aydınlatma, 
ışık kirliliğinin ana nedenidir. Yasa 
aynı zamanda, yerleşim bölgelerindeki 
ışığın yönlendirilmesiyle ilgili sınırla-
malar da getirmekte; ayrıca, kamusal 
alanların aydınlatılmasında kullanılan 
enerjinin azaltılmasını öngörmek-
tedir. Bu da, belediyelerin daha az 
enerji tüketimi yapacakları anlamına 
gelmektedir; örneğin gece yarısı trafi-
ğin olmadığı saatlerde ışık seviyeleri-
nin azaltılması, aydınlatmanın gerekli 
olduğu yerlerde ve ihtiyaç duyulduğu 
zaman dilimlerinde kullanılması hu-
susları yasada yer almaktadır. Ayrıca, 
birçok kilise de dâhil olmak üzere, 
kültürel mirasın bir parçası olarak ka-
bul edilen yapılarda kontrollü aydın-
latılma uygulaması da yine bu yasanın 
kapsamındadır.
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1 Proje Künyesi: Aydınlatma Tasarımı: Ayrım Yaser Talu, ZEVE Aydınlatma Tasarım Stüdyosu, www.zeve.com.tr; Mimar: Necip 
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5. MONTAJ VE BAKIM
Dış aydınlatma uygulamasında, eğer 
ürünler yapıya monte edilecekse 
çok daha özenli davranmak gerekir. 
Dikkatle planlanmadan yapılan 
uygulamalarda, armatürler cephenin 
görünümünü bozmakla kalmaz, aynı 
zamanda yapının dokusuna kalıcı 
zararlar da verebilir. Ürünün yeri 
belirlenirken, üzerine monte edi-
leceği malzeme her zaman dikkate 
alınmalıdır. Gereksiz tahribattan 
kaçınmak için, delme işlemi taş veya 
tuğla yüzeylere değil, derzlere yapıl-
malıdır. Bunun mümkün olmadığı 
durumlarda ise, özel çözümler üre-
tilmelidir. Örneğin, pencere sövesine 
yapılacak bir montajda, sövenin 
sağ ve sol kanadına baskı uygulama 
prensibiyle sabitlenecek bir gergi 
sistemi kurulabilir. 

Bir önemli konu da bakımdır. 
Ancak, bakım genellikle gereksiz bir 
harcama olarak görülmekte ve ihmal 
edilmektedir. Oysa düzenli olarak 
bakım yapılmazsa, nihai montajın 
güvenliği ve ona bağlı olarak yapının 
aydınlatması ciddi şekilde tehlikeye 
girecektir. İhmal, kaçınılmaz olarak 
sistemin bozulmasına neden olacaktır 
ve uzun vadede ekonomik açıdan kârlı 
değildir. Aydınlatma bakımı, yapı 
onarım ve bakım planlanması içinde 
mutlaka yer almalıdır. Donanımların 
kontrol edilip temizlendiği, arızalı ar-
matürlerin ve lambaların değiştirildiği 
düzenli onarım ve bakımlar yapılmalı-
dır (Genelde her 3-6 ayda bir).

Aydınlatma elemanlarına erişim 
zor ve pahalıysa, bakımın düzenli 
olması daha güç olacaktır. Aydınlat-
ma armatürlerine ulaşmak için özel 
ekipman veya personel gerekiyorsa, 
lambaları değiştirmek veya temizle-
mek daha zordur. Bu yüzden, kolay 
montajla armatürlerin gizlenmesi 
arasında bir denge sağlamak gerek-
mektedir.

6. ÖRNEK ÇALIŞMA1

Yukarıda önemini belirttiğimiz konu-
lar çerçevesinde; dış cephe aydınlatma 
tasarımına örnek olarak, 2016 yılında 
üç büyük uluslararası dış cephe aydın-
latma tasarım ödülünü alan Kırıkkale 
Nur Camii’ni inceleyeceğiz.

Kırıkkale Nur Camii
Kırıkkale Merkez Nur Camii ilk olarak 
1952 yılında 4.560 m2’lik bir arsaya, 
1.500 kişi kapasiteyle inşa edilmiştir; 
ancak 2007 yılında, eski caminin yeri-
ne ihtiyaçlara cevap verecek, Kırıkka-
le’nin sembolü olacak, klasik Osmanlı 
üslubunda büyük bir cami yapılmasına 
karar verilmiştir. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı tarafından toplam 9.200 m2 
arsa üzerine inşa edilen cami, Mimar 
Sinan’ın ustalık dönemi eseri olan 
Edirne Selimiye Camii’nden esinlenile-
rek projelendirilmiştir.

Caminin bir ana kubbe, dört 
çeyrek kubbe, on iki tonoz ve beş 
son cemaat yeri kubbesi vardır. Ana 
kubbenin yüksekliği 32 m, iç çapı ise 
20 m’dir. Yapının 26.000 m2 kapalı 
alanı bulunmaktadır. Camide, kapalı 
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Şekil 14, 15, 16. Kırıkkale Nur Camii  



90 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

alanda 4.000, açık alanda 6.000 
olmak üzere, toplam 10.000 kişi 
namaz kılabilmektedir.

Caminin ana kütlesi üç kademeli 
olup piramidal şekilde yükseltilerek 
tasarlanmış, böylece yapı abidevî bir 
görünüm kazanmıştır. Pencerelerin 
çevrelediği kubbe kasnağının üzerine 
ana kubbe oturtulmuş, kubbe alem-
leri özel olarak tasarlanmış ve bakır 
levhalardan dövülerek titiz bir işçi-
likle biçimlendirilmiştir. Ana kubbe 
aleminin kazanı dilimli yapılarak 
armudilerle geçilmiş ve lale motifi ile 
tamamlanmıştır.

Yapının Dış Cephe    
Aydınlatma Tasarımı
Aydınlatma tasarımı, caminin ma-
nevi kimliğini vurgulamak ve Kırık-
kale kenti için bir simge oluşturmak 
üzere kurgulanmıştır. Aydınlatma 
tasarım ekibi, kendi aydınlatma 
uygulamaları ile mimari elemanları 
vurgulayıp yapıya derinlik katmayı, 
mümkün olduğunca yüzeyleri ve 
malzemeleri birbirinden ayırt ettire-
rek yapının algısını güçlendirmeyi ve 
tanımlamayı hedeflemiştir.

Renk sıcaklıkları, aşağıdan yuka-
rıya devam eden bu karmaşık yü-
zeyler arasında ince geçişler sağlaya-
bilmek için dikkatlice seçilmiş; ana 
kubbe ılık beyaz ton ile aydınlatılır-
ken, kubbe kasnağı pencereleri ile fil 
ayaklarında sıcak beyaz kullanılmış, 
spotlar ve yüzey yıkayıcı ürünler 
“süper sıcak beyaz” seçilerek, yapı-
da birçok farklı noktada mistik bir 
görünüm ve kontrast oluşturulmuş, 
gölgede kalan alemler üzerinde yara-
tılan ışık parıltıları ile bu yaklaşım 
desteklenmiştir.

Işık ve gölge kullanımı ile çeyrek 
kubbeler gölgede bırakılarak kubbe 
altı pencereleri belirginleştirilmiş, 
büyük pencereler dar açılı ışık hüz-
meleri ile tanımlanarak aralarında 
keskin karanlık yüzeyler oluştu-
rulmuştur. Aydınlatılan yüzeyler 
arasında ahenk sağlayabilmek için 
farklı optik ve güçlerde ışıklıklar 
kullanılmış, her şerefenin altında-
ki aydınlık seviyesinin aynı olması 
hedeflenmiştir.

Camide, mimarinin gündüz 
görünümünü korumak için ürünler 

Şekil 17, 18. Kırıkkale Nur Camii  
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KAYNAKÇA

yüzeylerle aynı renkte boyanmış ve 
mümkün olduğunca oyuklara ve sak-
sı arkalarına yerleştirilmiştir. Enerji 
tüketimi, LED ürün kullanımı ve 
farklı zaman dilimlerinde uygulanan 
opsiyonel aydınlatma senaryoları ile 
minimize edilmiş; gece ışık senar-
yosu gökyüzünü koruyarak güzel ve 
duyarlı bir denge oluşturmuştur.

Proje, ABD merkezli IALD 
(International Lighting Design Awards) 
“Liyakat Ödülü” (Award of Merit)” ve 
AL Light & Architecture Design Awar-
ds “Övgüye Değer Başarı Ödülü” 
(Commandable Achievement) ödüllerini 
almış; İngiltere merkezli Darc Awar-
ds dış aydınlatma kategorisinde de 
“Dünyanın En İyi İkinci Aydınlatma 
Tasarımı” seçilmiştir.

IALD jüri heyetinin değerlendir-
mesinde, “Tam anlamıyla ideal seviyede 
bir ışık uygulaması ile ‘sıcak’ ve ‘beyaz’ 
ışığın dengeli kullanımı, cephe eleman-
larının karakterini tamamlamıştır”, 
denilmektedir. 

Jürinin diğer bir değerlendirmesin-
de: “Caminin estetik ve hassas üç boyutlu 
modellemesi, mimari formu güçlendirecek 
bir aydınlatma çözümüne olanak sağlamış 
ve renk sıcaklıkları seçiminde planlı ve 
başarılı bir yaklaşıma imkân vermiştir”, 
denilmektedir.

AL Light & Architecture Design 
Awards’da da, jüri; tam anlamıyla 
“Doğru denge”, “Aydınlatılacak yüzeyle-
rin doğru seçimi”, “Çok iyi renk sıcaklığı 
seçimi” ve “Tam kararında kontrast” 
yorumlarında bulunmuştur.
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15. YÜZYIL HAMAM MİMARİSİ VE KORUNMA DURUMU: 
KÜÇÜK MUSTAFA PAŞA HAMAMI ÖRNEĞİ

Hamam; işleve göre tasarlanmış mekânları, örtü biçimleri, örtüye 
geçişte kullanılan öğeleri ve ısıtma mekanizmasıyla özel bir mimariye 
sahiptir. İnce bir zekânın ürünü olan bu mimari eserler, “işlev odaklı 
tasarım”ın estetik değeri yüksek biçimlerle çözülmesine güzel birer örnektir. 
İstanbul’da 15. yüzyıl hamam mimarisinin örnekleri olmakla birlikte; çok 
sayıda hamam farklı işlevlere dönüştürülerek hem özgünlük hem de kullanım 
bakımından değişikliğe maruz bırakılmıştır. Fatih, Cibali’de yer alan Küçük 
Mustafa Paşa Hamamı, 1477’de inşa edilen bir çifte hamamdır. Hamamın 
mekân düzeni ve mimari öğelerinin büyük ölçüde korunmuş olması ve 2003-
2004 yıllarındaki harap durumu göz önünde bulundurularak, İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Programı’nda Prof. Dr. Zeynep Ahunbay 
danışmanlığında bir yüksek lisans tezi çalışmasına konu olmuştur. Tez 
kapsamında, hamamın erkekler bölümü ele alınmış; rölöve-restitüsyon-
restorasyon projeleri hazırlanmış; hamamlar ayrıca yeniden işlevlendirme 
bağlamında değerlendirilmiştir. Bildiride, yazar tarafından hazırlanan 
bu yüksek lisans tezi kapsamında; Küçük Mustafa Paşa Hamamı örneği 
üzerinden hamam mimarisi, koruma sorunları ve özgünlük-işlevlendirme 
ilişkisi, örneklerle aktarılacaktır.

ARCHITECTURE AND CONSERVATION STATE OF 
THE 15TH CENTURY BATHS: A CASE STUDY OF 
KÜÇÜK MUSTAFA PAŞA BATH  

Bath is a unique type of architecture with its well-designed spaces, 
special transition elements built for dome structures and  general design 
of the heating system. These architectural features are good examples of 
‘function-based design’ with high quality. Although there have been many 
examples of 15th century baths in Istanbul, plenty of them had been suffered 
by new functions or conversions resulted by the loss of authenticity. Küçük 
Mustafa Paşa Bath, located in Fatih, Cibali quarter of Historical Peninsula 
and built in 1477, is a unique example of double baths of early classical 
Ottoman architecture. Because of its preserved original elements and its 
architectural value, the monument was chosen as the subject for a master 
thesis in Restoration and Conservation Programme of Istanbul Technical 
University in 2003, under the consultancy of Prof. Zeynep Ahunbay. The 
Men’s Section of the Bath was studied and its survey, reconstitution and 
restoration projects were prepared in the thesis. Furthermore, the problems 
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   1. GİRİŞ
Küçük Mustafa Paşa Hamamı, 15. 
yüzyıl hamam mimarisine ışık tutan 
nitelikleri ve korunmuş mimarisiyle 
özel bir örnektir. Bunun yanı sıra, 
yakın dönemde başka bir işlev verilmek 
üzere dönüştürülmemiş olması olumlu-
dur. Anıt bir bütün olarak korunmuş, 
mekân kurgusu değiştirilmemiştir.

Küçük Mustafa Paşa Hamamı, Fa-
tih ilçesinde, Haliç’in kıyısındaki Cibali 
semtinde, tarihi değer taşıyan anıtlarla 
çevrelenmiş bir bölgede yer almaktadır 
(Şekil 1, 2). Hamamın kadınlar bölümü 
1960’larda kapatılmış; 1992 yılına ka-
dar erkekler bölümü tek hamam olarak 
işletilmeye devam etmiştir. Ardından 
bu bölümü de kapatılan ve özel bir ku-
ruluş tarafından 1996’da satın alınan 
hamam, 2015 yılına kadar kullanılma-
mıştır. Günümüzde yapının restorasyo-
nu tamamlanmıştır.

2. KÜÇÜK MUSTAFA PAŞA 
HAMAMI
2.1. Yapının Tarihçesi
Hamam, Fatih Dönemi vezirlerinden 
Küçük lakaplı Kara Mustafa Paşa ta-
rafından yaptırılmıştır.1 Kara Mustafa 

Paşa, İstanbul’daki hamamı Bursa’nın 
Pazarcık kasabasında yaptırmış olduğu 
yapı grubuna gelir getirmesi için 1477 
(H. 882) tarihinde inşa ettirmiştir 
(Ayverdi, 1989, s. 833):

KARA MUSTAFA PAŞA   
VAKFİYESİ
Kara Mustafa Paşa Camii, Mektebi, 
İmareti, Büyük Hanı, Küçük Hanı
İstanbul’da Molla Hüsrev 
Mahallesi’nde hamam (Bu hamam, 
Küçük Mustafa Paşa Hamamı’dır, 
Koca Mustafa Paşa’dan ayırd etmek 
için bu unvan ile anılmıştır.)
İstanbul’da Mahmud Paşa Mahalle-
si’nde evleri muhtevi menzil,
Edirne’de Yeni Cami (Üç Şerefeli) Ma-
hallesi’nde evleri müştemil menzil, (bu 
hamam ve menzillerin cabisine günde 5 
dirhem ayrılıyor),
İnegöl’de Karaca Değirmen, Doğancı 
Pazarı’nda iki değirmenli bina,
Hamza Bey Kariyesi’nde iki değirmen, 
Memluklar Sultan Öyüğü’nde çömlekçi 
karhanesi (hadimine günde 3 dirhem)”.
Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nın 

bulunduğu bölge, 15. yüzyıldan gü-
nümüze dek pek çok yangına maruz 
kalmıştır.2 Hamamın, yakın çevre-

and potentialities for the reuse of baths were evaluated. In this paper, 
architectural properties and conservation problems of baths and relationship 
between authenticity and refunctioning are described.    

Keywords: Masonry structures, Bath, Conservation, Reuse.

1 Hamamı yaptıran kişinin; 15. yüzyılda, Koca Mustafa Paşa ile aynı dönemde yaşamış ve onunla 
karıştırılmamak üzere kendisine Küçük lakabı verilen; Fatih ve II. Beyazıd’ın vezirlerinden “Kara Mustafa Paşa” 
olduğu belirlenmiştir (Ayverdi, 1953, s. 63; Ayverdi ve Barkan, 1970, s. 61).
2 Haliç kıyılarında yer alan semtlerin, geçmişte önemli yangınlar sonucunda tahrip olduğu bilinmektedir. 
1633’teki Büyük Cibali Yangını, Cibali Kapısı dışında bir kalafatçının yaktığı fundanın rüzgârla yayılarak, 
yakındaki ahşap kayıkhaneleri tutuşturmasıyla başlamıştır (Taşkın, 1994, s. 428). 1660 yılında büyük 



94 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

sinde meydana gelen bu yangınlardan 
sonra esaslı bir onarım geçirmediği 
bilinmektedir. 

2.2. Yapının Mimari Özellikleri
Yapı grubu, çifte hamam ve dükkân-
lardan oluşmaktadır (Şekil 3, 4). 
Hamamın, semt meydanına ulaşan 
iki sokağa da cephesi bulunmaktadır. 
Mustantik Sokak cephesinde bulu-
nan girişten “Erkekler Bölümü”ne; 
Gül Camii’ne bakan Şerefiye Sokak 
üzerindeki girişten “Kadınlar Bölü-
mü”ne ulaşılır. Bu iki bölüm, birbi-
rine bitişik olarak kuzeydoğu-güney-
batı doğrultusunda yerleştirilmiştir. 
Dükkânlar ise, Şerefiye Sokak boyun-
ca sıralanan beş birimden oluşur. İki 
binli yılların başına harap durumda 
ulaşan bu yapılar, 1980’lere kadar 
askı imalathanesi, marangoz atölyesi 
ve kereste deposu olarak kullanılmış; 
daha sonra atıl kalmıştır. Yapının 
erkekler bölümünün mimari özellik-

leri, 2003-2006 yılları arasında, İTÜ 
Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon 
Programı’nda Prof. Dr. Zeynep Ahun-
bay danışmanlığında yapılan yüksek 
lisans tezi kapsamında gerçekleşti-
rilen alan çalışması ve belgelemeye 
dayanılarak aktarılmaktadır.

Soyunmalık: Erkekler bölümünün 
girişi, yapının güneybatı cephesin-
dedir. Yol seviyesinin yükselmesiyle, 
soyunmalık girişi yolun 342 cm aşa-
ğısında kalmıştır (Z01). Soyunmalık 
(camekân), 14,26 x 14,36 m ölçüle-
rinde, kareye yakın bir plana sahip-
tir (Z02). Orta mekânın dört yönde 
sekiler tarafından çevrelenmesiyle 
kurulmuş, basit bir plan şemasın-
dan oluşur. Sekilerin üstünde, kesin 
tarihi bilinmemekle birlikte, mima-
ri detayların dönemsel bir nitelik 
taşımamasına dayanılarak son elli yıl 
içinde yapıldığı tahmin edilen “şirvan” 
bulunmaktaydı (Şekil 5); bu kısım 

Ayazmakapı yangını olmuştur (Eyice, 1994, s. 10). Cibali ve Küçük Mustafa Paşa civarı, 7 Haziran 1693, 17 
Temmuz 1718, 1721, 9 Mayıs 1724, 6 Temmuz 1756, 22 Ağustos 1782 ve 1 Temmuz 1833’teki yangınlarda 
hasar görmüştür (Taşkın, 1994, s. 428). I. Abdülhamid dönemindeki (1774-1789) Cibali Yangını’nda 20.000 
evin yandığı tahmin edilmektedir (Kuban, 1998, s. 31). 1871’de Büyük İstanbul Yangını, 1908’de Çırçır Yangını 
ve 31 Mayıs 1918’de Cibali Yangını meydana gelmiştir (Cezar, 1963, s. 4). 

Şekil 1. Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nın belgeleme sırasındaki durumu (Kudde, 2006) 
Şekil 2. 1928 tarihli Pervititch haritasında hamamın görünümü



95KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

Şekil 3. 
Hamamın 
planı 
(Kudde-Ahunbay, 

2003-2006)

 Şekil 4. 
Hamamın 
kubbe 
izdüşüm planı 
(Kudde-Ahunbay, 

2003-2006)

günümüze ulaşamamıştır. Soyun-
malık döşemesi, 74 x 74 cm boyut-
larında, beyaz Marmara mermeriyle 
oluşturulmuştur. Kadınlar bölümü 
soyunmalığında görülen şadırvan izi 
burada görülmemektedir; mermer 
döşemenin zaman içinde değiştiril-
miş olabileceği tahmin edilmektedir 
(Şekil 6-8).

Soyunmalığın örtüsü; dört yönde 
çift merkezli kemerlerle taşınan ve 
pandantifler üzerine oturan kubbedir. 

Şekil 5. Soyunmalıktaki “Şirvan” adı 
verilen ahşap galeri katının 2006’daki 
durumu  (Kudde, 2006) 

Z08

Z07

Z06

Z05-3

ZO5c

Z05-2

Z05

Z05d

Z05b

Z05a

Z05-1

Z03

Z02
Z01

Z04aZ04

Z04b
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Şekil 6. 
Malzeme 
analizi 
(Kudde-

Ahunbay, 

2003-2006)

Şekil 7. 
Hasar analizi 
(Kudde-

Ahunbay, 

2003-2006) 

Şekil 8. 
Soyunmalık 
kuzeydoğu 
cephe rölövesi 
(Kudde-Ahunbay, 

2006)
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Çapı 14,15 metre, tepe noktasının 
döşeme üstünden yüksekliği 18,84 
metre olan kubbe, hamamdaki en 
geniş açıklıklı ve en yüksek kubbedir. 

Ilıklık: Soyunmalığın kuzeydoğu-
sunda yer alır (Z03). Ilıklığın planı, 
sıcaklığa bakan kuzey köşesi pahlı 
bir dikdörtgen şeklindedir. Mekânın 
güneydoğu tarafı bir eyvan şeklin-
de planlanmıştır. Duvarları sıvalı, 
döşemesi 73-74 cm genişliğindeki 
mermer levhalarla kaplıdır. Ilıklık, 
pandantiflere oturan onikigen planlı 
bir kubbeyle örtülüdür. Kubbenin 
üstünde, ışınsal düzende yerleştiril-
miş on beş ışık gözü bulunmaktadır. 
Ilıklığın güneydoğusundaki eyvan, 
ince bir kemerle ikiye bölünmüş düz 
bir tavanla örtülüdür. Ilıklığın gü-
neydoğusunda, dar uzun dikdörtgen 
planlı helâ koridorundan geçilerek 
ulaşılan tıraşlık ve helâ mekânları yer 
alır (Z04, Z04a, Z04b). Koridorun 
ılıklığa yakın olan kısmı, altı adet ışık 
gözüyle aydınlanan düz bir tavanla; 
güneydoğudaki kısmı, iki ışık gözlü 
beşik tonozla örtülüdür.

Sıcaklık: Bu kısım, erkekler bölü-
münün ve hamamın mimari yönden 
en zengin mekânıdır (Z05). Kuzey-

doğusundaki su deposu ile kuzeybatı-
sındaki kadınlar bölümü sıcaklığına 
bitişiktir. Kare (13,68 x 13,69 m) 
planlı sıcaklık, dört eyvanlı plan 
tipiyle oluşturulmuş; köşelere kareye 
yakın planlı halvet hücreleri yerleşti-
rilmiştir (Şekil 9, 10). Güney köşede 
ılıklık yer aldığından, hücre sayısı üçe 
inmektedir. Orta bölümün güneybatı-
sındaki eyvan, sonradan eklenmiş 30 
cm kalınlığındaki bir tuğla duvarla 
sıcaklıktan ayrılarak ılıklığa dâhil 
edilmiştir (Z05a). Eyvan ve hücrele-
rin döşeme, örtü, kubbeye geçiş detay-
ları ve kurna tipleri çeşitlidir.

Sıcaklığın orta bölümü, 671 cm 
çapında bir kubbe ile örtülmüştür. 
Kubbe, 117 cm kalınlığındaki dört 
kemer tarafından taşınmakta; kubbeye 
geçiş, üzeri mukarnaslarla bezenmiş 
pandantiflerle sağlanmaktadır. Mu-
karnaslar, sıcaklığın pahlı duvarları 
üzerinde, kubbe eteğindeki silmenin 
altına kadar dört yatay sıra halinde 
devam etmekte; birbiri üzerine binerek 
sekizgen plandan dairesel plana geçişi 
sağlamaktadır (Şekil 11, 12). 

Kubbenin merkezinde; 126 cm 
çapında dairesel bir “ışık tavanı” 
bulunur. Işık tavanının üzerinde, 

Şekil 9. 
Sıcaklıktan 
halvet 
hücresine geçiş 
(Kudde, 2003)

Şekil 10. 
Sıcaklık eyvanı 
(Kudde, 2003)



98 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

biri merkezde olmak üzere dokuz fil 
gözü vardır. Ayrıca, kubbenin üze-
rine dört yatay sıra halinde ışınsal 
düzende yerleştirilmiş elli altı fil 
gözü, sıcaklığın orta mekânını aydın-
latmaktadır. Kubbenin dışında kirpi 
saçak görülmektedir (Şekil 13).

Sıcaklıkta yer alan kurnaların 
tipolojisi, hamamın geçmişteki aktif 
kullanımına bağlı olarak geçirdiği 
değişimlerin göstergesidir. Kurnalar, 
dört tip olarak ele alınmıştır (Şekil 
14): Birinci tip; köşeleri pahlanmış 
dörtgen planlı kurnalardır. Öndeki 
pahlı yüzeyler, üstte sabunluk, altta 

üç kademe mukarnasla bitirilmiştir. 
Özgün, 15-16. yüzyıla tarihlenen 
kurnalardır. İkinci tip; çokgen planlı 
kurnalardır. Ön kısımları pahlanarak 
yuvarlatılmış; önüne üçgen prizma 
şeklinde, sade profilli mermer alın ek-
lenmiştir. Bu kurnalar, hamamda en 
fazla görülen tiptir. Dönemine özgü 
bir detay içermez, ancak şekil olarak 
15-16. yüzyıl kurnalarına benze-
mektedir. Üçüncü tip; Barok dönem 
özelliği gösteren, daireye yakın planlı 
ve eğrisel kesitli kaidesi bulunan kur-
nalardır. Dördüncü tip ise; kare priz-
ma kaideli, eliptik planlı, önde ters 

Şekil 11. 
Sıcaklık 
kubbesine 
geçişte kullanılan 
mukarnaslı 
pandantif ve 
eyvanda görülen 
öğeler 

(Kudde, 2003)

Şekil 12. 
Mukarnas 
rölövesi 
(Kudde-Ahunbay, 

2003-2006) 
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koni şeklinde sabunlukları bulunan 
kurnaları içerir. Üçüncü tiple benzer 
özellikler taşıdığından, aynı döneme 
ait olduğu düşünülmektedir. 2004-
2006 yıllarında, birinci tipten iki, 
ikinci tipten on iki, üçüncü tipten üç, 
dördüncü tipten ise iki adet kurnanın 
yerinde korunduğu tespit edilmişti.

Su deposu: Hamamın kuzeydoğu-
suna; yan yana bulunan kadınlar ve 
erkekler bölümlerinin sıcaklıklarına 
bitişik olarak yerleştirilmiştir (Z06). 
İki bölümün su ihtiyacını karşılayan 
su deposu dikdörtgen planlı olup 

uzun kenarı iki sıcaklık bölümünün 
ölçüleri toplamına eşittir. Hamamla-
rın klasik mekân yerleşimine uygun 
olarak, su deposunun hamam kıs-
mıyla doğrudan bir bağlantısı yok-
tur. Yalnızca, gerektiğinde mekâna 
ulaşabilmek üzere, sıcaklıktaki halvet 
hücrelerinden birinde su deposuna 
açılan bir menfez bırakılmıştır. Su 
deposuna, tavandan ya da menfezden 
sarkıtılan ip ya da merdivenle inilir. 
Buhar penceresi olarak adlandırılan 
bu açıklık yardımıyla, su deposu-
nun temizlik, bakım ve tamiratıyla 

Şekil 14. Kurna tipleri: 1, 2, 3, 4 (Kudde, 2003)

Şekil 13. Kirpi saçak detay rölövesi (Kudde-Ahunbay, 2006)
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depodaki su miktarının kontrolü 
yapılabilmekte; ısınan suyun buharı-
nın sıcaklığa direkt nüfuz etmesiyle 
ısıdan en iyi şekilde yararlanma imkâ-
nı sağlanmaktadır. Buhar penceresi, 
sıcaklığın doğu köşesinde yer alan 
halvet hücresinin kuzeydoğu duvarı 
üzerinde bulunmaktadır.

Külhan: Su deposuna bitişik olarak 
yerleştirilen külhan; güneydoğusunda-
ki su kulesi ile birlikte yapı grubunun 
kuzeydoğu sınırını oluşturmaktadır 
(Z07). Külhan, hamamda sıcak ol-
ması gereken mekânlarla, suyu ısıtan 
ocağın bulunduğu yerdir. Külhanın 
girişi, kuzeydoğu yönündeki basık ke-
merli bir açıklıktan sağlanmaktadır; 
özgün kapısı yok olmuştur. Kemerin 
tuğlaları ortalama 20 cm boyunda 
ve 4 cm kalınlığındadır. Külhanın 
örtüsü beşik tonozdur (tuğla boyutla-
rı: 28 x 28 x 4 cm.dir); tonoz, kaba 
yonu taş ve horasan harcıyla örülmüş 
taşıyıcı duvarlar üzerine oturmak-
tadır. Kuzeydoğu ve güneybatıdaki 
taşıyıcı duvarların üzerinde, çeşitli 
aralıklarla duvardan 31 cm öne çıkan 
pilastırlar yer alır. Genişliği 75 cm 
olan bu pilastırların üzerine tuğla 
destek kemerleri oturtulmuştur.

Su kulesi: Hamamın doğu köşesin-
de yer alan su kulesine, bahçeden gi-
rilmektedir (Z08). Kuzeybatı yönünde 
külhana, güneybatı yönünde sıcaklığa 
bitişik olarak yerleştirilmiştir. İçten 
kare planlı olan mekânın dış plan 
konturu sekizgen biçimindedir.

Örtüye geçiş öğeleri: Hamamın 
erkekler bölümünde, beden duvar-
larından kubbeye geçişte kullanılan 
geçiş elemanları ve yapım teknikleri 
çeşitlidir. Soyunmalık ve ılıklıkta 

pandantif, helâ ve bir halvet hücresin-
de kademeli tromp, sıcaklıkta mukar-
naslı pandantif ve iki halvet hücresin-
de Türk üçgeni görülmektedir.

3. HAMAMLARIN YENİDEN 
KULLANIMI
Yeniden kullanım, özgün işlevin sür-
dürülmesinin toplumsal ve ekonomik 
nedenlerden ötürü mümkün olamadı-
ğı durumlarda; “Tarihi eserin duru-
munun iyileştirilmesi ve korunması” 
ön koşuluyla, yapının mevcut potan-
siyellerinin değerlendirilmesi anlamı-
nı taşır. Burada öncelikli amaç, tarihi 
eserin devamlılığı olmalıdır. Aksi 
takdirde, başka bir yerde ve başka 
koşullar altında rahatlıkla uygulana-
bilecek bir işletme programının tarihi 
eserin içerisinde yer alması anlamsız-
dır. Tarihi yapı, yeni tasarıma mekân 
sağlayan bir sınır olarak ele alınıyor 
ve barındırdıkları, projenin ilerleyen 
aşamalarında göz ardı ediliyorsa; 
o proje tarihi yapının mimarisiyle 
herhangi bir ilişkisi kurulmamış, her 
yerde uygulanabilecek bir tip proje 
olur. Yapıya özgü yaklaşımlar, her 
proje için kendi içinde ele alınmalı ve 
değişmez koruma ölçütlerinin sınır-
ları çerçevesinde, o yapının getirdiği 
koşullara göre esnetilebilir olmalıdır. 
Eserin sahip olduğu mekânsal, mima-
ri, tarihi, çevresel ve sosyal değerlerin 
herhangi bir artıya dönüştürülemedi-
ği; aksine yok edilmeye başladığı bir 
girişimi “yeniden kullanım” olarak 
değil, tasarım adı altında “vandalizm” 
olarak tanımlamak daha uygun olur. 
Çünkü yapının varsa mevcut kullanı-
cılarının ve yakın çevresiyle ilişkisi-
nin yok sayılması; hem kısa hem de 
uzun vadede yapıyı tahrip edecektir. 
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Yeniden işlevlendirilmiş birçok yapı, 
terk edilmiş bir yapıdan daha kötü 
durumda olabilmektedir. Diğer taraf-
tan, yaşama katılmayan anıtların da 
giderek harap olma riski büyüktür. 
Yeniden kullanım konusunda, ulusal 
ve uluslararası düzeyde kabul görmüş 
ilkeler doğrultusunda, anıtın o tarihe 
ulaşan haliyle korunması ve bunu 
engelleme ihtimali bulunan risk ve 
tehditlerin yok edilmesi önem taşı-
maktadır.

Hamamlar, korunması gerek-
li anıtlar içinde en fazla yeniden 
kullanım riski taşıyan yapı grubu 
olarak sayılabilir. Hamam, özel bir 
işleve hizmet etmek üzere, bu işlevin 
gerektirdiği özel bir mekanizmayla 
inşa edilmiştir. Hamamların mimari 
değerini ortaya koyan; estetik de-
ğerinden önce, işleve uygun olarak 
tasarlanmış mekânlarıdır. Bu özellik, 
hamam yapılarının mimarisiyle bu 
mekanizmaların bir bütün olarak 
değerlendirilmelerini gerektirir. Artık 
eski işlevinde çalıştırılmadığı için, bu 
özel tesisatın ve mekânların yok sayıl-

ması, bu yapıların değer kaybetmesini 
hızlandırmaktadır. Örneğin, mevcut 
tarihi hamam yapılarından, külhanı 
bugüne ulaşabilenler fazla değildir. 
Cehennemlik, bu yapılara özel, birinci 
derecede işlevsel bir mekândır (Şekil 
15) ve yapılan birçok restorasyonda 
kapatılmakta ya da yok sayılmaktadır. 
Hamamların korunmasında öncelik, 
yeniden kullanım değil, söz konusu 
hamamın mevcut işlevsel birimleri-
nin ve özellikle tesisatının korunması 
olmalıdır. Periyodik olarak yapılacak 
bakımlar; senelerce tahrip olmuş bir 
sistemin baştan yenilenmesinden çok 
daha ucuz ve etkilidir. Hamamların 
yeni bir işleve uyarlanması, çeşitli 
sorunlar sebebiyle kolay değildir:

 Mekânların yanlış değerlendiril-
mesi ve sirkülasyonun çözülememesi,

 Özgün mekân kurgusunun ve mi-
mari niteliğinin doğru okunamaması,

 Donanım yetersizliği ya da uyuş-
mazlığı,

 İşletmeye ilişkin sorunlar,
 Yanlış kullanıcı tanımı ve beklen-

tileri.

Şekil 15. İznik Büyük Hamam, cehennemlik bölümündeki tuğla ayaklar (Kudde, 2003)
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Şekil 16. Cağaloğlu, Acımusluk Hamamı (Kudde, 2003), Şekil 17. Fatih, Hocapaşa Hamamı 
(İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü Arşivi, 2017), Şekil 18. Selanik, Bey Hamamı (E. Kanetaki, 2006)

Küçük Mustafa Paşa Hamamı, 
maruz kaldığı tüm bozulmalara 
rağmen, özgün işlevi dışında kul-
lanılmadığından, plan özellikleri 
ve mekân kurgusu korunmuş bir 
örnektir. “Korunmuşluk” durumu 
göreceli bir değerlendirmedir ve 
diğer hamamların bugünkü du-
rumuyla yapılan karşılaştırmanın 
bir sonucudur. İstanbul’daki tarihi 
hamamların içinde, harap durumda 
ya da özgün mimarisini koruyama-
mış olanların sayısı oldukça fazladır. 
Bunlara örnek olarak, çevresindeki 
yeni yapılar arasında sıkışmış ve 
yalnızca sıcaklığı ayakta kalmış 
Acımusluk Hamamı (Şekil 16), 
terk edilmiş ve bakımsız durumdaki 
Ayakapı Hamamı, yeni işlevi doğrul-
tusunda kalıcı müdahalelere maruz 
kalarak özgün mimarisini yitiren 
Hocapaşa Hamamı (Şekil 17) ya da 
Ortaköy (Hüsrev Kethüda) Hamamı 
verilebilir. Bununla birlikte; doğru 
ve duyarlı yaklaşımlarla bugüne 

kazandırılan hamamların varlığı da 
göz ardı edilmemelidir (Selanik’teki 
Bey Hamamı, Şekil 18). 

4. KORUMA ÖNERİLERİ
Anıtın, yapı grubu ve çevresi bağlamın-
da bir “bütün” olarak ele alınması ge-
rekmektedir. Hamam, Fatih dönemi 
hamam mimarisi hakkında önemli 
bir belge niteliğine sahiptir. Özel-
likle su deposu, külhan ve su kulesi 
olarak inşa edilen servis birimlerinin 
bugüne ulaşması olumludur. Erkek-
ler bölümünün soyunmalığını örten 
kubbenin büyüklüğü, yapının anıtsal 
değerini ortaya koymaktadır. Yapı; 
sıcaklık bölümü, örtüleri, geçiş öğele-
ri, mekân kurgusu ve boyutlarıyla 
Fatih dönemi mimarisi için önemli 
bir kaynak oluşturmaktadır. Yapının 
1477 tarihli vakfiyesi, İstanbul’da 
bugüne ulaşan hamamlar içinde en 
eskilerinden biri olduğunu göster-
mektedir. Mahmutpaşa ve Tahtakale 
gibi aynı döneme ait hamamların 
bugün içinde bulunduğu olumsuz 
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durum düşünülürse, Küçük Mustafa 
Paşa Hamamı mimarlık tarihi için 
de önem taşımaktadır. Mimari koru-
mada öncelik, sözü edilen bu değer-
lerin korunması olmalıdır. Yeniden 
kullanım başlığında da belirtildiği 
gibi, Küçük Mustafa Paşa Hama-
mı’nın korunmasında, hamamın 
bugüne ulaşabilen “tüm” donanımı ve 
mimari detaylarıyla, “çalışır duruma 
getirilmesi” kaçınılmazdır. Yeni işlev 
olasılıkları, ancak bu safhadan sonra 
değerlendirilmelidir. 

Hamamın özgün işlevini devam 
ettirmesi, yapı için en uygun görülen 
kullanımdır. İstanbul’da, çok sayıda 
hamam bulunmasına rağmen, bun-
ların çoğu çarşı ya da depo olarak 
kullanılarak tahrip edilmiştir. Diğer 
hamamların ise, temiz ve bakımlı ol-
mayışı ya da çeşitli niteliksiz eklerle 
özgünlüğünün bozulması; şehirdeki 
görülmeye değer hamam sayısını bir 
ya da ikiye düşürmektedir. Küçük 
Mustafa Paşa Hamamı, hem hamam 
geleneğini sürdüren şehir sakinleri-
ne hem de turistlere hizmet veren, 
temiz ve bakımlı hamamlar listesine 
girebilir. 

Hamam işlevinin dışında, bazı 
farklı kullanımlar da önerilebilir. 
Bunlardan ilki, “sıcak suyla tedavi 
merkezi”dir. Konu hakkında detaylı 
bir araştırma yapılarak, bu işlevin 
gerektirdiği koşullar daha net ortaya 

konulabilir. Ancak, temelde hamam 
kullanımına en yakın işlev olması ve 
mevcut hamam mimarisi ve donanı-
mıyla rahatlıkla gerçekleştirilebilme-
si, bu işlevin olumlu taraflarıdır. 

Hamamın, günümüzde olduğu 
gibi kültürel veya sanatsal aktivite-
ler için kullanımı da olumludur. Bu 
etkinlikler için gerekli donanımın, 
az yer kaplayan ve rahatlıkla depo-
lanabilir nitelikteki malzemelerden 
seçilmesi, hafif ve üst üste dizilebi-
len gereçler kullanılması, ilgili tez 
kapsamında da önerilmiş bir başka 
kullanım şeklidir.

Hamamın bitişiğindeki dükkân-
lar, ilgili tez kapsamında yapılan 
belgeleme çalışmaları sırasında, 
anıtın hem maddi yönden desteklen-
mesi hem de yapının semt meyda-
nıyla sıcak ve olumlu bir ilişkisinin 
kurulması için önemli bir ara geçiş 
bölgesi olarak değerlendirilmiştir. Bu 
birimler günümüze ulaşamamıştır. 

Bildiri, Küçük Mustafa Paşa 
Hamamı örneği üzerinden, günü-
müze ulaşan önemli bir 15. yüzyıl 
anıtının korunması ve yaşatılması 
için sunulan belgeleme, karşılaştırma 
ve önerileri içermektedir. Koruma 
çalışmalarında her konunun kendi 
koşulları çerçevesinde değerlendi-
rilmesi, bununla birlikte örnekler 
üzerinden temel ve değişmez koruma 
ilkelerinin okunması gereklidir.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSTANBUL’DAKİ KÂRGİR 
YAPILARDA KULLANILAN YÖRESEL YAPI VE KAPLAMA 
TAŞLARININ JEO-LİTOLOJİK VE ARKİTEKTONİK ÖZELLİKLERİ

Uygarlık tarihinde önemli bir yeri olan İstanbul’da, tarihi yapıların 
kimliğine ve mimari değerine doğal taşlar da önemli katkı sağlamaktadır. 
Antik kent merkezi olarak bilinen “Tarihi Yarımada” adeta doğal taşlardan 
oluşturulmuş bir müze görünümündedir. Kentte yer alan ve Roma, Bizans 
ve Osmanlı İmparatorlukları ile Cumhuriyet döneminin simgesi olan pek 
çok yapı, uzun yaşamlarını bu doğal taşlara borçludur. İstanbul’un tarihi ve 
mimari kimliğini oluşturan saray, kilise, cami, sur, suyolları, kale, külliye, 
türbe vb. birçok yapıda, kentin yer aldığı bölgenin jeolojisini oluşturan farklı 
türdeki litolojik birimlerin işletilmesiyle sağlanan doğal taşlar yapı malzemesi 
olarak kullanılmıştır. Bu doğal taşların en önemlileri: Bakırköy Üst Miyosen 
fosilli kireçtaşı (Küfeki taşı), Eosen fosilli kireçtaşları, Devoniyen kireçtaşları, 
Trakya formasyonu içindeki kumtaşları, Üst Kretase volkanitleri (Kavak taşı), 
Zekeriyaköy fosilli kireçtaşı (Sarıyer taşı) ve Çavuşbaşı granodiyoriti, Kurtköy 
formasyonu içindeki arkozlar ve Aydos formasyonu içindeki kuvarsitlerlerdir.
Bu çalışmada, geçmişten günümüze İstanbul’daki kârgir yapılarda kullanılan 
yöresel yapı ve kaplama taşlarının jeo-litolojik ve arkitektonik özellikleri 
tanıtılacaktır.

GEO-LITHOLOGICAL AND ARCHI-TECTONICAL PROPERTIES OF 
LOCAL BUILDING AND ORNAMENTAL STONES USED IN MASONRY 
STRUCTURES IN ISTANBUL FROM PAST TO PRESENT

Natural stones used in ancient buildings form the historical essence 
of Istanbul being in an important place in civilization history. Ancient city 
center known as “Historical Peninsula” seems a museum decorated by different 
types of natural stones. The long lifetimes of historical structures symbolizing 
the Roman, Byzantium, Ottoman and Republic periods are hidden in natural 
stones. Building and ornamental stones; Bakırköy fossiliferous limestone 
(Küfeki stone), Eocene fossiliferous limestones, Devonian limestone, Upper 
Cretaceuos volcanics (Kavak stone), Zekeriyaköy limestone (Sarıyer stone), 
Çavuşbaşı granodiorite, arkoses in Kurtköy formation and quartzites in Aydos 
formation which were supplied from different geological units around Istanbul 
generally used as building and decorative elements in historical and cultural 
assets such as churches, mosques, palaces, shrines, city walls and building 
complexes adjacent to mosques.

Anahtar Sözcükler: İstanbul, Jeoloji, Yapı ve Kaplama Taşları, Jeo-litoloji, Arki-tektonik.
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   1. GİRİŞ
Dünyada iki kıta üzerine kurulu tek 
kent olan İstanbul; Asya ve Avru-
pa kıtalarını ayıran “Boğaz”ın ve 
bir kıtadan diğerine geçen ticaret 
yollarının üzerindeki konumuyla, ilk 
çağdan bu yana en önemli kültür, 
ticaret ve uygarlık merkezlerinden 
biri olmuştur. İstanbul, doğal ve 
tarihi zenginliklere ve 8000 yılı aşan 
bir tarihe sahiptir; Roma, Bizans 
ve Osmanlı İmparatorluklarına 
başkentlik yapmıştır. Roma devri 
surları ile çevrili, yedi tepe üzerine 
kurulu İstanbul kentinde, özellikle 
antik kent merkezi olarak bilinen 
“Tarihi Yarımada” bölgesi, farklı uy-
garlık dönemlerine ait anıt camiler, 
kiliseler, saraylar ve diğer önemli an-
tik yapılarla bezenmiştir. Yapıların 
çoğunlukla iç ve dış mekânlarında 
kaplama, taşıyıcı ve süsleme amacıy-
la kullanılan değişik türdeki doğal 
taşların, büyük ölçüde kentin yakın 
çevresinde bulunan taş ocaklarından 
teminine çalışılmıştır. Ancak, büyük 
ve ihtişamlı yapıların (Ayasofya Mü-
zesi, Topkapı Sarayı, Süleymaniye 
ve Sultanahmet Camileri vd.) inşası 
için yurtdışında bulunan ocaklardan 
ya da Anadolu ve çevresindeki antik 
yapılar, tapınaklar ve kent kalıntıla-
rından, devşirme malzeme olarak çe-

şitli tür, renk ve desende doğal taşlar 
da getirilmiştir (Angı, 2010).

Bu çalışma; İstanbul’daki tarihi 
yapılarda kullanılmış yöresel doğal 
taşların çıkarıldığı jeolojik formas-
yonlar ve kayaç türleri (jeo-litolojik 
özellikleri) ile eski taş ocaklarının 
konumları ve yapılarda kullanıldık-
ları yerlerin (arkitektonik özellikleri) 
tespitine yöneliktir.

2. İSTANBUL’UN 
JEOLOJİK YAPISI
İstanbul, Erken Paleozoyik’ten günü-
müze kadar geniş bir jeolojik zaman 
aralığında oluşmuş çeşitli kaya 
birimlerini barındırmaktadır. İstan-
bul il sınırları içinde biri metamorfik 
(Istranca Birliği), diğeri metamorfiz-
ma göstermeyen (İstanbul Birliği / 
Zonu) iki büyük kaya-stratigrafi biri-
mi topluluğu yer almaktadır (Özgül 
vd, 2011) (Şekil 1).

İstanbul Birliği, İstanbul Boğa-
zı’nın her iki yakasında, özellikle 
Kocaeli Yarımadası’nda (Asya Ya-
kası) geniş alanlar kaplayan, başlıca 
Paleozoyik ve Erken Mesozoyik yaşlı 
kaya birimlerinden oluşmaktadır 
(Özgül vd, 2011).

Geç Kretase’de yeni bir trangres-
yonun başlamasıyla birlikte, Tetis 
Okyanusu’nun kapanma sürecinde 
gelişen yay-yay gerisi volkanizmasını 

In this study, it will be examined about geo-lithological and architectonical 
properties of indigenous building and ornamental stones used in masonry 
structures in Istanbul from past to the present. 

Keywords: İstanbul, Geology, Building and Ornamental Stones, Geo-lithology, 
Archi- tectonics.
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Şekil 1. 
İstanbul il alanının 
jeoloji haritası (Gedik 

vd., 2005; Özgül vd., 2011; 

Lom vd., 2016)

temsil ettiği düşünülen Üst Kretase 
volkanitleri bölgenin kuzey kesimin-
de, Boğaz’ın her iki yakasında geniş 
alanları kaplamaktadır. Yine aynı dö-
nemde, Asya yakasındaki Paleozoyik 
yaşlı istiflere sokulum yapan asidik 
karakterli magmatik kayaçlar ile 
ortaç ve bazik karakterli dayklar bu 
dönemde gelişmiştir (Özgül vd, 2011; 
Yılmaz-Şahin vd, 2012). 

Erken Miyosen sırasında havza 
sığlaşmaya ve karalaşmaya başlamış, 
bölge peneplenleşme evresine girmiş-
tir. Orta Miyosen-Erken Pliyosen 
sürecinde gerilme rejimine giren 
Marmara Bölgesi çökmeye başlamış, 

bu hareketlere bağlı olarak gelişen 
çukurluklar İstanbul’un her iki 
yakasında akarsu ve göl çökelleri ile 
doldurulmuştur (Özgül vd, 2011). 

Kuvaterner’deki son buzul döne-
minde, Boğaz’a ve Marmara Deni-
zi’ne akan akarsuların aşındırmasıy-
la haliç çökelleri oluşmuştur (Özgül 
vd, 2011).

3. İSTANBUL’UN YÖRESEL   
YAPI VE KAPLAMA TAŞLARININ 
JEO-LİTOLOJİK VE 
ARKİTEKTONİK ÖZELLİKLERİ 
Geçmişten günümüze, İstanbul’daki 
önemli yapılarda bölgenin jeolojisini 
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oluşturan farklı türdeki litolojik 
birimlerden sağlanan Bakırköy Üst 
Miyosen fosilli kireçtaşı (Küfeki taşı), 
Sazlıbosna Eosen fosilli-killi kireçtaşı, 
Devoniyen kireçtaşları, Trakya 
formasyonu içindeki kumtaşları, Üst 
Kretase volkanitleri (Kavak taşı), 
Zekeriyaköy fosilli kireçtaşı (Sarıyer 
taşı) ve Çavuşbaşı granodiyoriti, 
Kurtköy formasyonu içindeki arkozlar 
ile Aydos formasyonu içindeki 
kuvarsitler gibi yöresel doğal taşlar, 
genellikle yapı ve kaplama malzemesi 
olarak kullanılmıştır (Şekil 2; Tablo 1).

4. SONUÇ
Tarih boyunca önemli uygarlıklara 
başkentlik yapan İstanbul’un mima-
ri kimliğini oluşturan birçok kârgir 
yapıda, bölgede bulunan kayaç türleri 
yöresel yapı ve kaplama taşı olarak 
yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 

Günümüzde, bu doğal taşların kaynak 
alanlarının birçoğu, plansız kentleş-
menin sonucu olarak yapılaşmaların 
altında kalmıştır.

Özellikle, yapılarda en yaygın 
şekilde kullanılan Bakırköy küfeki 
taşına günümüzdeki restorasyon 
projelerinde yoğun bir şekilde ihtiyaç 
duyulduğu göz önüne alındığında, 
nitelikli malzeme temini için alter-
natif bir kaynak alanının bulunması 
kaçınılmazdır.

Megapol kentlerin ölçekli jeolojik 
planlamasında, depremsellik ve yer-
leşime uygunluk esaslarının dikkate 
alınması, yanı sıra kentin sahip 
olduğu tarihi yapıların korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi 
için, doğal malzeme kaynaklarının 
korunması konusunun değerlendiril-
mesi son derece önemlidir. 

Şekil 2. İstanbul’un yöresel yapı ve kaplama taşlarının makroskopik örneklerinin görünümü
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Yöresel                  
Doğal 
Taş Adı

Jeolojik 
Formasyon 
Adı

Üye Adı Litoloji Ocak Yeri Yapıdaki 
Kullanım Şekli

Kullanıldığı Önemli 
Yapılar

Arkoz Kurtköy Süreyyapaşa
Arkozik 
Kumtaşı 
(Arkoz)

Pendik,
Kurtköy

Kaba yonu ve 
kesme formlu 
yapı taşı, duvar 
elemanı

Damatris Sarayı

Kuvarsit Aydos Ayazma
Kuvarsarenit
(Kuvarsit) Pendik-Aydos, 

Sultanbeyli

Kaba yonu ve 
kesme formlu 
yapı taşı, duvar 
elemanı

Aydos Kalesi, 
Damatris Sarayı

İstanbul 
Devon 
Siyah ve 
Yumrulu 
Kireçtaşı

Pelitli

Sedef Adası Mikritik 
Kireçtaşı

Sedef Adası, 
Kanlıca

Kaplama 
taşı, mozaik 
süsleme

Süleymaniye Camii,                    
Sultanahmet Camii

Soğanlık
Yumrulu 
Killi 
Kireçtaşı

Beykoz, 
İstinye, 
Baltalimanı

Kaba yonu ve 
kesme formlu 
yapı taşı, duvar 
elemanı

Yoros Kalesi, Rumeli 
Hisarı, modern 
yapıların bahçe 
duvarları

Karataş Trakya Küçükköy
Mikalı 
Kumtaşı 
(Grovak)

Sarıyer, 
Ayazağa, 
Bahçeköy

Kaba yonu ve 
kesme formlu 
yapı taşı, duvar 
elemanı

Rumeli Hisarı, 
Bahçeköy Su Kemeri

Sarıyer 
Taşı

Garipçe

Zekeriyaköy Fosilli 
Kireçtaşı

Sarıyer,
Zekeriyaköy

Kaba yonu ve 
kesme formlu 
yapı taşı, duvar 
elemanı

Bahçeköy 
Büyük Bent,                 
Dolmabahçe 
Stadyumu, modern 
yapıların cephe 
kaplamaları

Kavak 
Taşı

Mahmut 
deresi

Andezitik 
Lav Breşi, 
Bazaltik 
Andezit Lavı

Sarıyer,
Rumeli 
Kavağı, 
Rumeli Feneri 
ve Garipçe

Kaba yonu ve 
kesme formlu 
yapı taşı, duvar 
elemanı

Rumeli Feneri Kalesi, 
Garipçe Kalesi, 
Poyraz Kalesi, 
Rumeli Hisarı, 
Anadolu Hisarı, 
Yoros Kalesi, Galata 
Kulesi, İstanbul 
Erkek Lisesi

Çavuşbaşı 
Graniti

Çavuşbaşı 
Granitoyidi -

Granodiyorit 
-Granit-
Tonalit

Beykoz, 
Çavuşbaşı 
köyü

Kaba yonu 
ve kesme 
formlu Arnavut 
kaldırımı parke 
taşı

Üsküdar, Beykoz, 
Ortaköy ve Sarıyer 
ilçelerindeki
sokaklar

Eosen 
Kireçtaşı Soğucak - Fosilli Killi 

Kireçtaşı
Küçükçekmece, 
Büyükçekmece

Kaba yonu ve 
kesme formlu 
yapı taşı, duvar 
elemanı

Büyükçekmece 
Mimar Sinan Köprüsü

Küfeki 
Taşı Çekmece Bakırköy Fosilli 

Kireçtaşı Bakırköy

Kaba yonu ve 
kesme formlu 
yapı taşı, duvar 
elemanı

İstanbul camileri, 
Bizans kiliseleri, 
Osmanlı ve Bizans 
sarayları

Tablo 1. İstanbul’un yöresel yapı ve kaplama taşlarının Jeo-Litolojik ve Arki-Tektonik 
özellikleri (Sayar, 1955; Sayar ve Erguvanlı, 1955; Angı, 2010; Öngen vd., 2011a; 2011b).
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İSTANBUL’UN UNUTULMUŞ MİRASI:
BOĞAZ’IN SAVUNMA YAPILARININ GÜNCEL DURUMLARI 
ÜZERİNE GÖZLEMLER VE KORUMA FAALİYETLERİ

İstanbul Boğazı’nın savunma sisteminin Anadolu Hisarı ve Rumeli 
Hisarı’ndan ibaret olmadığı, kuzeyde özellikle 18. yüzyıldan başlayarak bir 
dizi savunma yapısının inşa edilmiş olduğu, sınırlı sayıda da olsa çeşitli 
yayınlarda dile getirilmiştir. Geçmişi Bizans dönemine kadar giden Yoros 
ve Şile Kalesi gibi yapıların dışında 1624 yılındaki Kazak akınlarından 
başlayarak İstanbul’un savunması için dönem dönem yeni binaların inşa 
edildiği, eskilerinin de gelişen teknolojilere göre yeniden düzenlendiği 
bilinmektedir.
II. Abdülhamit döneminde bir kısmı yeniden ele alınan bu yapıların, sonraki 
dönemde çok fazla dikkate alınmadıkları, İkinci Dünya Savaşı sürecinde 
kullanımlarına önem verildiyse de sonrasında tamamen ihmal edildikleri 
anlaşılmaktadır. İstanbul’un Cumhuriyet’in ilanından sonra kuzeye doğru 
genişlemesi sürecinde bu yapıların bir kısmının yol inşaatları kapsamında 
ortadan kaldırıldığı, bazılarının stratejik önemlerinin kalmamasına bağlı 
olarak tamamen ihmal edildiği görülmektedir.
Boğaz kalelerinin askeri kullanımlarının sona ermesinden sonra kendi 
hallerine terk edilmeleri, acımasız bir yıkım ve tahribat sürecini de beraberinde 
getirmiştir. Askeri kullanımı devam eden kalelerin durumu nispeten daha iyidir. 
Savunma mimarimizin değerli örnekleri olan bu yapıların kültürel miras olarak 
hak ettiği değeri görmemiş olması önemli bir eksikliktir.  Tüm olumsuzluklara 
karşın son yıllarda ilgili kurumların bu mirasa yönelik ilgisinin arttığını 
izlemek sevindiricidir.  Restorasyon projeleri hazırlanan yapılar olduğu gibi, 
Riva Kalesi gibi restorasyonuna başlanan eserler de bulunmaktadır. Bu bildiride 
söz konusu savunma yapılarının güncel durumları ele alındıktan sonra proje ve 
uygulamalar hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

FORGOTTEN HERITAGE OF ISTANBUL: OBSERVATIONS ON 
CURRENT SITUATIONS OF FORTIFICATIONS ON BOSPORUS AND 
CONSERVATION ACTIVIES

In various publications, it is mentioned that the defensive system of 
Bosporus does not consist only Rumeli Fort or Anadolu Fort and especially after 
18th century, several fortifications were built on the northern part of Bosporus. 

Anahtar Sözcükler: Kaleler, Savunma Yapıları, Koruma, Restorasyon.
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   1. GiRİŞ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi KU-
DEB Müdürlüğünün 2014 yılında 
düzenlediği Kârgir Yapılarda Koru-
ma ve Onarım Semineri’nde sundu-
ğum “Karadeniz Boğazı Kaleleri’nin 
Koruma Sorunları ve Garipçe Kalesi 
Restorasyon Projesi” başlıklı bildirinin 
üzerinden uzun sayılabilecek bir süre 
geçmiş olmasına karşın, bildiriye 
konu olan yapıların korunmasına 
yönelik girişimlerin son derece sınırlı 
kaldığı görülmektedir. Bu süreçte, 
merkezi ve yerel yönetimin mimari 
mirasımız bu eserlere ilgi yönelteme-
mesinin ekonomik nedenleri olabilir. 
Veya 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
hazırlık sürecinde görüştüğüm bir 
yerel yetkilinin söylediği gibi, bu ka-
leler İstanbul’un merkezine çok uzak 
bir mesafede bulunmaktadır. Gerekçe 

her ne olursa olsun, Riva Kalesi’nin 
restorasyon uygulamasının tamam-
lanmak üzere olması, Poyraz Kale-
si’nin restorasyon projesinin Koruma 
Kurulu onay sürecinin tamamlanma-
sı dışında; Boğaz Kaleleri gündemde 
olmadığı gibi, yıpranma süreçleri de 
hızla devam etmektedir. 

2. KARADENİZ BOĞAZI 
KALELERİNİN GÜNCEL 
SORUNLARI
Boğaz’ın en eski kalelerinden biri 
olan Avrupa yakasındaki Serapi-
on’dan günümüze, arazide güçlükle 
ayırt edilebilen duvar parçaları dı-
şında fazlaca bir kalıntı kalmamıştır. 
Bu kalıntıların dikkatlice araştırılıp 
değerlendirilmeye alınması gerek-
mektedir. Anadolu yakasındaki Hie-
ron (Yoros) Kalesi ise bütünlüğünü 

Besides the castles of Yoros and Şile, those histories go back to Byzantine 
period, it is known that time to time new fortifications were built and existing 
ones were restored according to developing technologies after the Cossacks 
invasions in 1624. Some of these fortifications were repaired during the 
reign of Sultan Abdulhamid II, but afterwards they were not maintained well 
until the World War II. As Istanbul expanded towards north, some of those 
buildings were demolished in order to build new roads or some of them were 
totally neglected as they had lost their strategic importance.
As a result of abandonment, fortifications on Bosporus had faced a process 
of destruction and devastation, but the ones which are still in use of Turkish 
army are in a better condition relatively. The fact that those fortifications 
which are precious examples of Turkish military architecture, did not get the 
attention they deserved as a cultural property, is a big deficiency. Despite all 
of the negative conditions, it is pleasing to observe that public awareness is 
raising for these buildings; as some of them have their restoration projects 
ready, some of them such as Riva Castle are currently in restoration process. 
In this paper, current situation of these fortifications will be discussed, 
projects and implementations on the fortifications will be evaluated.

Keywords: Bosphorus, Fortresses, Fortifications, Conservation, Restoration.
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korumaktadır. Yerel yönetim tarafın-
dan sürdürülen kazı ve proje çalışma-
larının sonuçları beklenmektedir.

İstanbul Boğazı’na Karadeniz’den 
yaklaşılırken Avrupa yakasında karşı-
laşılan ilk kale olan Kilyos Kalesi’nin 
askeri kullanımı yakın yıllarda sona 
ermiştir; proje çalışmaları başlatıl-
mışsa da, henüz onarımı yönünde 
bir faaliyet gözlenmemektedir. Üç 
köşesinde burçlar bulunan ve kareye 
yakın planıyla ilginç bir yapı olan ka-
lenin, kültür tarihi ve askeri mimari 
açısından önemi büyüktür.

Boğaz’ın tam girişinde yer alan 
Rumelifeneri Kalesi, uzun zaman önce 
sona eren askeri kullanımın ardından 
neredeyse “hayalet yapı” görünümüyle 
varlığını sürdürmektedir (Şekil 1). 
İkibinli yıllarda ekiplerimizce hazırla-
nan ve Koruma Kurulunca onaylanan 
rölövenin ardından, bitişiğinde yer 
alan kışla binasının kalıntılarının 
ortaya çıkarılması için askeriyeden 
izin alınamadığından, restitüsyon ve 
restorasyon projelerine başlanılamamış 
ve yapı kaderine terk edilmiştir. Ru-
melifeneri Kalesi turistik açıdan cazip 
bir noktada konumlandığından çok 
kişi tarafından ziyaret edilmekte; bu 
kontrolsüz süreç yapının hızla tahrip 
olmasına neden olmaktadır.

Bir diğer Boğaz kalesi olan 
Papazburnu Tabyası, 1980’lerde 
Koruma Kurulu izniyle kazılmış, 
kalıntıları belgelendikten sonra, 
anlaşıldığı kadarıyla üzeri örtülmüş-
tür. Günümüzde bulunduğu alanda 
birkaç duvar parçasından başka iz 
bulunmamaktadır.

Garipçe Kalesi, İstanbul Boğa-
zı’nın en görkemli savunma yapıla-
rından biridir (Şekil 2). Karşı kıyı-
daki Poyraz Kalesi ile birlikte özel 
önem taşımaktadır. Sarıyer Beledi-
yesinin girişimiyle 2000’li yıllarda 
restorasyon projeleri ihale edilmiş, 
danışmanlığım altında tamamlanan 
projeler Koruma Kuruluna teslim 
edilmişse de, Kültür Bakanlığının 
Belediyeyi proje yaptırma konusunda 
yetkisiz görmesi nedeniyle, bu proje-
ler arşivde kalmıştır. 

Şekil 1. Rumelifeneri Kalesi                                Şekil 2. Garipçe Kalesi

Şekil 3. Hasanpaşa Kulesi, Garipçe
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Garipçe Kalesi ile yakın çevresinde 
bulunan ilginç dairesel planlı Hasan-
paşa Kulesi, aynı Poyraz köyündeki 
ikizi gibi yoğun tahribata açık durum-
dadır (Şekil 3). Her iki kule de, İTÜ 
bünyesinde yaptırdığım öğrenci proje 
çalışmaları kapsamında belgelenmiş 
olmakla birlikte, geçen yıllar boyunca 
epeyce tahrip olmuştur.

Büyükliman Kalesi, Boğaz kalele-
rinin en çok tahribata uğrayanlardan 
biridir; 1990’lı yıllarda kalenin tam 
ortasına inşa edilen Kılavuz Kap-
tanlar yapısı, kaleyi büyük ölçüde 
tahrip etmiştir. Deniz kıyısında sur 
duvarları ve iç tarafta kaleye ait yapı 
kalıntıları halen görülebilmektedir. 
Yakın geçmişte 3. Köprü’nün Avrupa 
yakası ayağının Büyükliman Kale-
si’nin kuzeyine inşa edilmesi, tehlike 
potansiyeli oluşturmaktadır. Zira bu 
alanda Cezayirli Hasan Paşa’nın yap-
tırdığı tersanenin kalıntıları sualtın-
dadır; kıyıda tersane çeşmesi ve biraz 
yukarıda hamamı yer almaktadır. Bu 
alanda, 20. yüzyıl bonet sistemleri de 
bulunmaktadır.

Çit Tabya, bir 18. yüzyıl tabya-
sıdır; ancak II. Abdülhamit dönemi 
kışla ve bonetlerini de barındırmak-

tadır. Yapı, bölgenin askeri kullanımı 
devam ettiği için bütünlüğünü diğer 
tabyalara oranla daha iyi koru-
muştur. Özellikle de, Abdülhamit 
dönemine ait yapılar kullanım dışı 
kaldığından, yıpranmış durumdadır. 
Bu eserlerin, Boğaziçi’nin peyzajı 
içerisinde yeniden işlevlendirilme 
potansiyeli yüksektir.

Avrupa yakasında güneye doğru 
inerken karşılaşılan bir diğer kale de, 
Rumelikavağı Kalesi’dir (Şekil 4a, b). 
Rumeli Kavağı’nın İstanbul Boğa-
zı’nın yeme-içme sektöründeki etkin 
konumu içerisinde, bu kale kapalı bir 
kutu görünümündedir. Askeriyenin 
kullanımındaki kalenin içerisine inşa 
edilen misafirhane bloku yapının 
özgünlüğünü zedelemektedir. De-
nize doğru uzanan toprak setlerle 
gizlenen kârgir bonetlerin arasında 
konumlanan top atış platformlarıy-
la, kale Boğaz’ın en özgün savunma 
yapılarından biridir. Misafirhane 
binasının kaldırılıp kompleksin özgün 
durumuna döndürülmesiyle, askerlik 
tarihimizin önemli bir mimari eseri 
kazanılmış olacaktır.

Kılavuz kaptanlar tarafından kul-
lanılan bir diğer kale Telli Tabya’dır. 

Şekil 4 a, b. Rumelikavağı Kalesi
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Aynı adı taşıyan ziyaret yerinin sahil 
tarafında bulunan bu tabyanın, kara 
tarafından algılanması mümkün 
değildir (Şekil 5a, b). Eğimli arazi 
üzerinde setler halinde konumlandı-
rılmış koruma duvarları büyük ölçü-
de tahrip edilmiş, yerlerine niteliksiz 
binalar inşa edilmişse de, bu tabya-
nın özgün durumuna kazandırılması 
için yeterli veri bulunmaktadır.

Geçmişte Telli Tabya’nın gü-
neyinde bulunduğu tespit edilen 
Mesarburnu, Ağaçaltı ve Kireçburnu 
sahil tabyaları, Boğaziçi’nde sahil 
yolu açılırken iz bırakılmadan orta-
dan kaldırılmıştır. Kireçburnu’nda 
sahilden içeride, yamaçta yer alan, 
olasılıkla Balkan Savaşı’na tarihlenen 

tabya ise, halen Kireçburnu Spor 
Kulübü sosyal tesisi olarak kullanıl-
maktadır. Bu eserin, toprak setler ve 
çevre düzenlemesi yapılarak askeri 
tarihimizin bir parçası olarak kaza-
nılması gerekir.

Boğaz’ın Anadolu yakasındaki sa-
vunma sisteminin ilk halkasını Elmas 
Tabya’nın oluşturduğu bilinmektedir. 
Riva Kalesi’nin doğu yönünde yer alan 
bu tabya, bugünkü bilgilerimize göre 
iz bırakmadan ortadan kaldırılmıştır. 
Hemen batısında konumlanan Riva 
Kalesi ise (Şekil 6a, b) denizle olan 
ilişkisini kaybetmiş olmakla birlikte, 
yakın dönemde yerel yönetim tarafın-
dan ele alınmış, restorasyon projesi ve 
uygulama süreçleri tamamlanma 

Şekil 5 a, b. Telli Tabya

Şekil 6 a, b. 
Riva Kalesi 
(Fotoğraf: 

Mehmet Akif 

Delipoyraz)
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aşamasına gelmiştir. Yapı, gözcü ku-
lesinin bütünlenmesi, bazı detayların 
çözümlenmesi ve başarılı bir yeniden 
işlevlendirmeyle yeniden kullanıma 
açılabilir.

Kuzeyden güneye yönelindiğinde, 
Boğaz’ın girişini Anadolufeneri Kale-
si’nin tuttuğu görülür. Rumelifeneri 
Kalesi ile eş zamanlı inşa edildiği 
düşünülen bu kalenin mimarisi, ara-
zinin eğimi nedeniyle diğerine benze-
memektedir. Askeri kullanımı devam 
eden kale ziyarete kapalıdır. Kalenin 
girişinde, tepenin zirve noktasında 
konumlanan sekizgen planlı kule ve 
merkezinde konumlanan fener, turis-
tik bir çekim noktasıdır.

Baron de Tott tarafından karşı 
yakadaki Garipçe Kalesi ile birlik-
te tasarlanan ve inşa edilen Poyraz 
Kalesi, 18. yüzyılda dünya genelinde 
pek çok ülkede karşılaşılan savun-
ma yapıları mimarisinin Osmanlı 
dönemindeki bir örneğidir (Şekil 7). 
Yetmişlerde NATO tarafından radar 
üssü olarak kullanılan ve bu süreç-
te ağır bir onarım geçiren Poyraz 
Kalesi, niteliksiz eklerinin kaldırıl-
masıyla özgün görünümüne kavuşma 
potansiyeli taşımaktadır. Kalenin 

yerel yönetim tarafından ihale edilen 
restorasyon projeleri danışmanlığım 
altında bir firma tarafından hazırlan-
mış ve Koruma Kurulu onay süreci 
tamamlanmıştır. Projenin uygulama-
ya geçmesi beklenmektedir. 

Poyraz Kalesi’nden sonraki 
savunma kademesi olduğu bilinen 
Alayburnu (Filburnu) Tabyası yerin-
de ziyaret edilememiştir. Dolayısıyla 
korunma durumu hakkında bilgi 
bulunmamaktadır.

Askeri alanda bulunan Anado-
lukavağı ve Macar Tabyaları Bo-
ğaz savunma sisteminin en ilginç 
yapıları arasındadır (Şekil 8a, b). 
On sekizinci yüzyıl tabyaları II. 
Abdülhamit döneminde yenilenerek 
dönemin savaş teknolojilerine göre 
güçlendirilmiştir. Rumelikavağı Ka-
lesi ile aynı özelliklere sahip, ancak 
daha donanımlı olan bu iki tabya; 
kârgir bonetler ve onların arasında 
yer alan top atış platformlarından 
oluşmakta, deniz yönünde toprak 
setlerle sınırlanmaktadır.

İstanbul Boğazı’na görece uzak 
olmakla birlikte Şile’de yer alan ve 
Ocaklı Ada Kalesi olarak adlandırılan 
kale, İstanbul’un savunma sisteminde 

Şekil 7. Poyraz Kalesi
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bir uyarı kademesi olarak düşünü-
lebilir (Şekil 9). Kaleden ziyade bir 
gözetleme kulesi olduğu anlaşılan bu 
yapıya ait bilgiler son derece sınırlı-
dır. Ortaçağ’a, olasılıkla 14. yüzyıla 
tarihlendirilen yapıya ait, 1900’lere 
tarihlenen en eski görsel doküman-
larda kalenin harap durumda olduğu 
görülmektedir. Yapının 1894 Depre-
mi’nde zarar gördüğü düşünülebilir, 
ancak bu konuda bir belgeye rastlan-

mamıştır. Bir başka ve yine ispatla-
namayan olasılık da, kalenin kara ta-
rafından bilinmeyen bir tarihte topa 
tutulmuş olmasıdır. Onarım önce-
sinde yapıda gözlemlenen hasarların 
kara tarafında yoğunlaşmış olması 
bunu düşündürmektedir.

Yüzyılı aşkın bir ihmal sürecinin 
ardından Şile Ocaklı Ada Kalesi, 
yerel yönetimin girişimiyle restoras-
yon kapsamına alınmış ve onaylanan 

Şekil. 8a, b. Anadolukavağı Kalesi ve Macar Tabyası

Şekil 9. Şile Ocaklı Ada Kalesi
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projesine uygun olarak, 2012-2015 
yılları arasında uygulama gerçekleş-
tirilmiştir. Yaşanan bütçe kısıtla-
maları ve kamuoyuna kısa bir süre 
egemen olan restorasyona yönelik 
olumsuz ve haksız eleştiriler so-
nucunda, restorasyon uygulaması 
tamamlanamamış ve yapı tekrar 
kaderine terk edilmiştir. Yerel veya 
merkezi yönetimin kaleye yönelik 
ilgisinin yeniden canlanması ve 
onaylı projeye uygun restorasyonun 
tamamlanması umulmaktadır.

3. SONUÇ
Askeri mimari mirasımız olan kale, 
tabya ve benzeri savunma yapıları 
içerisinde, İstanbul Boğazı kale ve 

tabyaları uzun yılların ihmali sonu-
cunda işlevsiz ve bakımsız bırakıl-
mış, çoğunlukla doğal koşullar ve/
veya insan eliyle yapılan tahribat-
larla karşı karşıya kalmıştır. Son 
yıllarda bu yapılara yönelik olum-
lu gelişmeler varsa da, bu ilginin 
kurumsallaşması ve belirlenecek 
mastır planlar çerçevesinde adım 
adım sürdürülmesi gerekmektedir. 
Boğaz’ın unutulmuş mirası bu 
yapılar, 18. yüzyıldan başlayarak 
belirlenen stratejiler içerisinde 
inşa edilmişlerdir. Dolayısıyla, bu 
yapıların restorasyon ve yeniden 
işlevlendirme süreçleri, yeni bir 
ortak strateji çerçevesinde belirlen-
melidir.
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ KEMERLİ YIĞMA YAPI NUMUNESİNİN 
TERSİNİR TEKRARLI YATAY YÜKLER ALTINDA DAVRANIŞI

Bu makale, ISTKA’nın desteklediği tarihi yapılarda deprem riskinin 
azaltılması projesi kapsamında yapılan çalışmaların ve 2017 yılında “7th 
International Conference on Advances in Experimental Structural Engineering” 
başlıklı konferansta aynı yazarlar tarafından yayımlanmış bildirinin 
özeti niteliğindedir. Proje kapsamında; geleneksel sistemle 1/5 oranında 
küçültülerek inşa edilmiş, 5 m genişliğinde, 5.2 m yüksekliğinde bir kubbe 
askı kemeri için, sabit düşey yük ve deprem yüklerini temsil eden tersinir 
yatay yerdeğiştirmeler altında gözlenen yapısal performans irdelenmektedir. 
Kemer yapımında; küfeki taşından inşa edilmiş örnek bir yapıdan referansla, 
taş boyutları küçültülüp zıvana ve kenet kullanılarak inşa edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar, benzer yapı sistemlerinin deprem altında göstereceği 
davranışı ve hasar mekanizmalarını kavramak için fikir vermektedir. Yapı 
davranışı için önemli olan deformasyon sınırları, kalıcı deformasyon ve 
taşıma kapasitesi gibi değerler de bu çalışma kapsamında ele alınmıştır. 
Test sonuçları, kenet ve zıvana gibi metal eleman kullanımının, bu tür yapı 
sistemlerinin deprem etkisi altındaki davranışını olumlu yönde etkilediğini 
ve inceleme konusu yapı sistemi için % 2’nin ötesinde göreli yerdeğiştirme 
düzeylerinin ulaşılabilir olduğunu göstermiştir. 

OPEN-AIR CYCLIC TESTING OF A LARGE-SCALE ARCHED STONE 
MASONRY SPECIMEN

The paper presents the test results which were completed in the 
concept of the ISTKA project with TR10/14/AFK/0040. Content of this 
paper can be considered as the summary of earlier presented paper in “7th 
International Conference on Advances in Experimental Structural Engineering” 
by the same authors. In concept of the mentioned project a cyclic tests on a 
1/5 scaled stone masonry specimen that was 60 cm wide, 5 m long and 5,2 m 
high, built to represent classical Ottoman construction methods and materials. 
Construction of arch and pillars were built with küfeki stone (local lime stone) 

Anahtar Sözcükler: Kârgir yapılar, Periyodik deney, Deprem mukavemeti.
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   1. GİRİŞ
1.1. Çalışmanın Amacı
İstanbul zengin bir tarihi yapı envan-
terine sahip, ancak yüksek deprem 
riski taşıyan bir şehirdir. Şehrin 
güneyinde, Marmara Denizi’nde yer 
alan fayın, yaklaşık 100-150 yılda 
bir ürettiği depremlerle, yıkımlara yol 
açtığı tarihi kaynaklardan bilinmek-
tedir (Erdik vd., 2003). Son büyük 
İstanbul depremi, 1894 yılında 
Tarihi Yarımada’ya 12-40 km mesa-
fedeki fayın kırılmasıyla geniş çapta 
tahribata neden olmuştur (Erdik vd., 
2003). Bugün Dünya Miras Listesi’n-
de yer alan İstanbul Tarihi Yarıma-
da’nın yıllık deprem riski, Avrupa’nın 
geri kalan kısmından daha yüksektir 
(Erdik vd., 2003)

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
desteklediği “İstanbul’daki Tarihi 
Yapılarda Afet Riskinin Azaltılması-
na Yönelik İzleme, Değerlendirme ve 
Güçlendirme için Pilot Çalışmalar” 
adlı proje kapsamında, Doğu Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 
anıtların deprem güvenliği üzerine 

çalışmalar yapılmıştır. Projenin ana 
amaçlarından biri, özellikle Tarihi 
Yarımada’da bulunan tarihi yapıların 
deprem davranışına dair bilgi edine-
bilmek ve deprem riskinin azaltıl-
masına yönelik ileri çalışmalara ışık 
tutacak bir adım atmaktır. 

1.2. Deneysel Çalışmanın Gerekliliği
Tarihi yapıların deprem risklerinin 
değerlendirmesine yönelik literatürde 
yer alan çalışmaların çoğu, Avru-
pa’daki çalışmalara dayanmaktadır 
(Modena, 1992; Gambarotta & La-
gomarsino, 1997; Binda vd., 2006; 
Vintzileou, 2015). Deneysel çalış-
malarda ise, Avrupa yapı stokunun 
büyük bir kısmını temsil eden ve yapı 
elemanlarından çok sistemin genel 
davranışını tespit etmeye yönelik tuğ-
la elemanlarla oluşturulan numuneler 
(Magenes vd., 1995; Mazzon vd., 
2009) veya harçlı birleşim ile oluştu-
rulmuş taş numuneler kullanılmıştır 
(Magenes vd., 2013; Vintzileou vd., 
2015).  Demir (2012) ile Demir ve 
İlki (2014) tarafından çok katmanlı 
Osmanlı dönemi duvarlarının dav-

and in connection of stones traditional metal connecters were used. 
The frame is tested under vertical loads as well as lateral displacement 
reversals. The tests provide insights regarding the mechanisms that may 
develop when structures like the tested frame respond to lateral earthquake 
loads. In overall, the deformation limits of the tested frame, representing 
certain type of structures built in the Ottoman era, were higher than the 
expectations thanks to the rocking mechanism of the stones used as well as 
the metallic connectors embedded into the structures as part of the traditional 
construction technique. The inter-stone rocking mechanism actively controlled 
the response up to 1,5 % top drift, up to the peak strength, while permanent 
damages on stone units affected the post-peak response up to 2,4 % top drift.

Keywords: Stone masonry, Cyclic testing, Seismic resistance.
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ranışı üzerine yapılan çalışmalar 
dışında, derzsiz kesme taş yapıların 
deprem davranışına yönelik yeterli 
çalışma bulunmamaktadır. Osmanlı 
dönemi yapım tekniğinde; bu tip du-
varlarda kenet adı verilen yatay metal 
bağlantılarla, bazı önemli taşıyıcı ele-
manlarda düşey doğrultuda kullanılan 
zıvanalar bulunmakta, metal eleman-
ların etrafında kalan boşluksa kurşun 
eritilerek doldurulmakta, böylelikle 
korozyon önlenmekteydi. 

Osmanlı döneminde inşa edilmiş 
kesme taş yapılarda deprem davra-
nışlarının nümerik olarak gerçekçi 
tahmini, özellikle bu yapıların taşıyıcı 
duvarlarının farklı katmanlar ba-
rındırması ve yatay metal kenetler 
içermesi nedeniyle oldukça zordur. 
Bu tip yapıların deprem gibi yatay ve 
tersinir yükler altındaki davranışının 
gerçekçi tahmini için, boyut etkisi 
faktörünü mümkün olduğu kadar or-
tadan kaldıracak deneysel çalışmalar 
yapılması gerekmektedir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Deney Sistemi
Deney numunesi, gerek boyutları ve 
gerekse yapım teknikleri nedeniyle 

kapalı alanda inşa etmenin zor oldu-
ğu bir numunedir.  Bunun için İTÜ 
Maslak Kampüsü içerisinde hazırla-
nan özel bir alanda bir deney sistemi 
kurulmuş, numunenin inşası iki bu-
çuk ayda tamamlanmıştır. Bu işlemde 
kullanılan küfeki taşının zaman içeri-
sinde hava ile temas ederek dayanım 
kazanması gerekliliği de, numunenin 
dış ortamda yapılıp içeri taşınmasını 
zorlaştıran bir faktördür. 

Deney numunesi, 40 cm kalın-
lığındaki betonarme radye temel 
üzerine, Şekil 1 ve Şekil 2’de detay-
ları görülebileceği gibi, çelik reaksi-
yon çerçevesi ile etkileşimde olacak 
şekilde inşa edilmiştir. Numunenin 
yatay yüklemesi yerden 4,87 m yük-
seklikte, sabitlenmiş hidrolik piston 
ile sağlanmıştır. 

Deney numunesi, 16. yüzyılda 
inşa edilen Mimar Sinan yapısı Edir-
nekapı Mihrimah Sultan Camii’nin 
kubbesini taşıyan dört ana kemerden 
biri örnek alınarak tasarlanmıştır 
(Şekil 3a, b). Bu yapıda, kubbenin 
“baldaken” denilen dört ayak üzerine 
oturan kemerlerle taşınması, yarım 
kubbe gibi elemanlarla yatayda des-
teklenmemesi, Tarihi Yarımada’da 

Şekil 1. 
Açık alanda 
inşa edilen 
deney 
numunesi 
ve deney 
düzeneği
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bulunan diğer başka yapıları da 
temsil edebilmesi açısından tercih 
edilmiştir. 

Deney numunesinin mümkün 
mertebe gerçek yapıdaki davranışı 
temsil etmesi istenmiştir. Seçilen 
örnekte, kubbeyi taşıyan kemerlerin 
altındaki duvar kalınlığının kemer 
kalınlığının 1/3’ü oranında olması ve 
çok sayıda pencere ile zayıflatılması; 
kemer altındaki duvarların yapısal 
katkısı dikkate alınmadan, yalnızca 
tek kemer olarak inşa edilebilmesi-
ni sağlamıştır. Yapısal davranışta, 
kubbe yüklerinin kemer ve ayaklara 
aktarımında etkin olduğu düşünülen 
pandantifler, inşa ve yük aktarımında 
gerçek durumun yansıtılmasındaki 
zorluklardan dolayı yapılamamıştır. 
Buna karşılık, cephe duvarlarıyla 
pandantif ve kubbenin yükü numune 
üzerine etkitilmiştir. Deney numu-

nesinin toplam ağırlığı 90 kN, küçük 
kemerlerin ve ana kemerin üzerindeki 
toplam yük ise, 40 kN’dur (Şekil 4). 
Yükler, ayaklarda örnek yapıda statik 
durumda olması beklenen gerilme 
seviyesi olan 0,28 MPa’a ulaşacak 
şekilde belirlenmiştir. Bu değer, 
hazırlanan sayısal modelden elde 
edilmiş ve sahada numune üzerine 
uygulanmıştır.

Örnek yapıda, üç farklı kotta 
gergilerin olduğu bilinmektedir. Bu 
gergi seviyelerinden biri mahfil sü-
tunlarının başlık seviyesinde (Şekil 2, 
Seviye A), diğeri mahfil kemerlerinin 
hemen üzerinde (Ana kemerin üzengi 
seviyesinde), iki sıra halinde (Şekil 2, 
Seviye B) ve ana kemer yarı yüksekli-
ğinde (Şekil 2, Seviye C) bulunmakta-
dır. Deney numunesinde de, gergiler 
geleneksel inşa tekniklerine uygun 
şekilde (Gergilerin bükülerek taş 

Şekil 2. 
Deney 
numunesi

Şekil 3a. 
Edirnekapı 
Mihrimah Sultan 
Camii (solda), 
b. Test numunesi 
için örnek alınan 
çerçevenin 
konumu (sağda)
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içerisindeki yuvalara yerleştirilmesi ve 
boşlukların kurşun ile doldurulması 
yöntemiyle) yerleştirilmiştir. Gergi 
kesitlerinin belirlenmesinde numune 
ölçeği olan 1/5 oranının karesi ora-
nında küçültme yapılmış ve 25 mm 
çapında S420 kalitesinde çelik donatı 
kullanılmıştır. Donatı çeliği çekme 
testlerinde, ortalama 198 GPa elastik 
modül değeri elde edilmiştir. 

Deney numunesinin inşasında 15 
cm genişliğinde taş bloklar, kemer-
de ise 60 x 40 cm boyutunda taşlar 
kullanılmıştır. Kemerin oturduğu taş 
ayakların iç kısmındaki 12 x 15 cm 
boyutundaki boşluklar, taş kırıkları 
ile moloz çekirdeği oluşturmak üzere, 
ortalama 6 MPa basınç dayanımın-
daki harç ile doldurulmuştur. Deney 
sürecindeki zaman kısıtlamasından 
dolayı, harcın hızla sertleşmesi 
amacıyla bir miktar çimento katkı-
sı kullanılmıştır. Bu tip yapılarda 
kullanılan özgün harç tipi ise, uzun 
bir sürede dayanım kazanan hidrolik 
kireç harçlarıdır. 

Mahfil kemerlerini taşıyan ve 
örnek yapıda mermerden yapılmış 
sütunlar, deney numunesinde beton 

olarak modellenmiştir (Şekil 2, 
Seviye A). Örnek yapıdaki davranı-
şa yakın çalışma mekanizmasının 
sağlanabilmesi için; kaide, gövde ve 
başlık ayrı parçalar halinde betondan 
dökülerek yapılmış, bağlantı nokta-
larında kurşun dökülerek tutturulan 
zıvanalar kullanılmıştır. 

2.2. Deney ve Sonuçlar
Deney numunesi, öncelikle düşey 
doğrultuda 40 kN (numune toplam 
ağırlığının % 31’i) yüklenmiştir. 
Böylelikle, numune inşasında yer 
almayan pandantif, cephe duvarları, 
kubbe gibi kütlelerin normal kuvvet 
etkisi elde edilmeye çalışılmıştır. Dü-
şey yükleme sırasında yapı sensörlerle 
izlenmiş ve yükleme sonucunda ana 
kemer üzengi seviyesinin (Şekil 4, 
Seviye B) 0,2 mm dışa doğru açıldı-
ğı, kemer üst hizasında ise içe doğru 
(Şekil 4, Seviye D) 0,3 mm deforme 
olduğu tespit edilmiştir. 

Yatay deprem yükleri, deplasman 
kontrollü itici aracılığıyla 5 mm 
itilerek başlatılmış ve toplam 9 tam 
çevrim ile (itme-çekme) 119 mm tepe 
deplasmanına (% 2,4 yatay ötelenme 
oranı) erişene kadar deneye devam 

Şekil 4. Ek düşey yükler ve yükleme sonrası yatay deformasyon miktarını gösteren şekil 
Şekil 5. Deney sırasında numunenin tepe noktasına etkiyen deplasman grafiği (mm)
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edilmiştir (Şekil 5). Her çevrimden 
sonra, sistem en yüksek deplasman 
konumundayken yükleme durduru-
larak yapı üzerinde oluşan hasarların 
konumu ve büyüklükleri kaydedilmiş-
tir. İtme-çekme çevrimlerinden olu-
şan deney, üç günde tamamlanmıştır. 

Deney numunesi, % 1,5 yatay öte-
lenme oranına kadar küçük kalıcı de-
formasyonlarla, elastik benzeri Ѳ açıl-
ma-kapanma (rocking) tipi davranış 
göstermiştir (Şekil 6). Ana ayaklarda 
hasarın yoğunlaştığı ilk sıra derz 
açılma okumaları Şekil 7’de; ayaklar-
daki derz açılmaları ise Şekil 8 ve 9a 

ve b’de verilmiştir. Ayak tabanındaki 
taşlarda görülen ezilme hasarları, % 
1,5 yatay ötelenme oranından sonra 
plastik deformasyon oluşturarak, bü-
yük kalıcı yatay deplasmanlara neden 
olmuştur (Şekil 8).

Deney numunesinin yatay yük 
kapasitesi olarak değerlendirilen 22 
kN, yapının toplam ağırlığına (130 
kN) bölünerek, yatay yük kapasitesi 
katsayısı 0,17 bulunmuştur. 

Çevrimsel itme-çekme yüklemeleri 
sırasında, bütünsel yapı davranışının 
ağırlıklı olarak büyük kemeri taşıyan 
ayaklar tarafından kontrol edildiği 

Şekil 6. 
Taban kesme 
kuvveti ve tepe 
noktasının yatay 
ötelenme oranını 
gösteren grafik

Şekil 7. 
Ayak tabanındaki 
iç kısma bakan 
derzlerde ölçülen 
deplasmanlar ve 
sensor konumları
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görülmüştür. Ayakların alt taş sırala-
rında ilk çevrimlerden itibaren açılma 
kapanma (rocking) görüldüğü ve ayak-
ların elastik benzeri bir davranış ser-
gileyerek yükler kaldırıldıktan sonra 
ilk haline döndüğü görülmüştür. İleri 
yerdeğiştirme düzeylerinde, hasarın 
ayak tabanlarında yoğunlaştığı ve 
tabandan itibaren ikinci taş sırasında 
görüldüğü tespit edilmiştir (Şekil 8). 
Bu hasarın, geometrik olarak yatay 
ötelenme oranı (drift) % 1,5’a eriştiği 
seviyede, basınç gerilmelerinin tek 
bir taş üzerinde yığıldığı ve daha çok 
ayak köşelerindeki taşın ezilmesinden 
kaynaklandığı görülmektedir. Bu 
kısımda oluşan hasarların, plastik 
ve kalıcı deformasyonların yığılmaya 
başladığı nokta olduğu söylenebilir.

Deney numunesinin temeli, örnek 
yapının aynısı olarak inşa edilmemiş, 
yalnızca ilk taş sırası kimyasal ank-

rajla betonarme temele bağlanmıştır.          
Bunun bir sebebi, örnek yapının 
temel ve zemin yapı etkileşimine dair 
yeterli verinin bulunmaması, diğeri 
ise kolay uygulanabilirliktir. Deney 
bu nedenle ilk taş sırasındaki hasar 
oluşumuyla sınırlandırılmıştır.

Deney numunesinin % 2,4 yatay 
ötelenme oranına eriştiği defor-
masyon Şekil 10’da görülmektedir. 
Numune üzerindeki hasarlar, mahfil 
kemerleri ile ana ayakların birleştiği 
kesitte görülmeye başlanmıştır. Bu 
durumun nedeni, ana kemeri taşıyan 
uzun, narin ve dolayısıyla daha esnek 
davranış gösteren ayakların hareketi-
ni iç kemerlerin karşılayamamasıdır. 
Deplasmanlar arasındaki farklılık, iç 
kemerlerin ayaklardan ayrılması ile 
sonuçlanmaktadır (Şekil 10; 11a, b, 
c). Yan kemerlerin, kilit taşındaki 
harekete bağlı olarak göçme noktasına 

Şekil 8. Ayak tabanı uç kısmındaki taşlarda görülen ezilme çatlakları (solda çekme 
sırasında oluşan çatlaklar), (sağda itme sırasında oluşan çatlaklar)

Şekil 9a, b. Ana taşıyıcı ayak taşlarında kullanılan düşey zıvana elemanlarının yuva 
içerisindeki kurşun dolgu ile birlikte kayma hasarına yakından bakış
Şekil 10. Tepe noktası % 2,4 yatay ötelenme oranına eriştiğinde elde edilen deformasyon  
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yaklaştığı % 1,5 yatay deplasman 
oranında dahi, orta kemerde yalnızca 
göz ardı edilebilecek küçük hasarlar 
oluştuğu gözlenmiştir. 

Deney numunesinin bütünsel 
davranışı değerlendirildiğinde, ana 
kemerde kilit taşına yakın bölgelerde 
(Seviye C -Seviye D) hasarın yoğun-
laştığı, ayaklardaki hasarın ise gergi 
kotuna yakın bölgede (Seviye B) oluş-
tuğu gözlenmiştir. Mermer sütunları 
temsil eden mafsallı bağlanmış beton 
sütunlarda ise, kayda değer bir hasar 
gözlenmemiştir.

Ana kemerdeki deformasyonlar 
incelendiğinde (Şekil 10), özetle;

 Kemer üzengi noktalarının yatay-
da birbirinden yaklaşık 5,2 cm açma 
yaptığı (Net kemer açıklığının % 1,2’si)

 Kemer kilit taşının yaklaşık 2,60 
cm düşeyde deplasman yaptığı (Net 
kemer yüksekliğinin % 1,2’si)

 Kemer yarı yüksekliğinde; keme-
rin batı tarafında içe doğru 5,7 cm, 
doğu tarafında dışa doğru 3,6 cm 
deforme olduğu,

 Kemer üzengi noktalarının her 
çevrimde birbirinden biraz daha uzak-
laştığı gözlenmiştir.

Ana kemeri bağlayan gergi üze-
rinde pek çok noktada birim de-
formasyon ölçen strain sensörleri 
kullanılmıştır. Bu sensörler; gergi 
çubuğunun ortasında, ayaklara bağ-
landığı yerlerde, gergilerin yan ve üst 
kısımlarında konumlandırılmıştır. 
Bu sensörlerden alınan okuma de-
ğerleri Şekil 12’de verilmiştir. Deney 
sırasında elde edilen verilerle gergi 
davranışı değerlendirildiğinde, ana 
kemer üzengi noktalarının (Seviye B) 
52 mm kalıcı deformasyon yaparak 
birbirinden uzaklaştığı görülmüş; bu 
noktada konumlanan gergi üzerinde-
ki deformasyonun ise, yalnızca 3 mm 
olduğu tespit edilmiştir. Bu değer, 
gerginin akma noktasının oldukça 
altında, akma gerilme değerinin % 
0,055’i seviyesindedir. Bu durum, 
gergilerin en kritik noktasının ve 
davranışı belirleyen detayın, birleşim 
noktası olduğunu göstermektedir.

Şekil 11a. Deney sonunda sağ kemer, b. küçük kemer üzengi seviyesinde bir taşın yerinden 
oynaması, c. küçük kemer ile ana taşıyıcı ayak arasındaki taşların ayak yüzeyinden ayrılması
Şekil 12. Ana kemer gergilerinin alt ve üst yüzeylerinde okunan birim deformasyon 
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3. SONUÇLAR
Bu bildiride, İstanbul Tarihi Yarıma-
da’da deprem riskinin azaltılmasını 
amaçlayan bir proje kapsamında ger-
çekleştirilen deney süreci ve sonuçları 
aktarılmış; deney numunesi özellikle-
ri, deney kapsamı ve elde edilen veriler 
ışığında gözlemlenen deprem davranışı 
özetlenmiştir. İnşa edilen deney nu-
munesi, örnek bir yapı sistemi ve ölçü-
lerinin (Edirnekapı Mihrimah Sultan 
Camii) 1/5 oranında küçültülmesi 
ve özgün malzeme ve tekniğe uygun 
olarak küfeki kesme taş, metal kenet, 
zıvana kullanılmasıyla inşa edilmiştir.

Deplasman kontrollü çevrimsel 
itme-çekme deneyinde, deney numu-
nesinin en son itmeye karşı koyduğu 
kuvvet, 22 kN (Toplam kütlenin % 
17’si) olarak ölçülmüştür. Bu itme 
altında toplam yatay ötelenme oranı 
% 2,4 olarak ölçülmüş ve % 1,5 
ötelenme oranına kadar olan yükleme-
lerde, kalıcı deformasyonların oldukça 
düşük seviyelerde kaldığı görülmüş-
tür. Yükleme altında yapı davranışını 
taşların açılma-kapanma (rocking) 
hareketinin belirlediği; kullanılan me-
tal kenet ve zıvanaların sınırlı, ancak 
dayanım ve deformasyon kapasitesine 
aktif bir şekilde olumlu etkisinin 
olduğu gözlenmiştir.

Numunede kullanılan üç gergi de 
deney sürecinde izlenmiştir. Küçük 
mahfil kemerlerinin üst kısmında, 
cephe örgüsü içerisinde yer alan ve ana 
kemerlerin üzengi kotunu birbirine 
bağlayan kısımda kullanılan çift sıra 
gerginin, numunenin yatay hareketi-
ne en yüksek katkı veren gergi oldu-
ğu tespit edilmiştir. Gergilere gelen 
yüklerin, akmaya yol açacak seviyeye 

çıkmadığı, ancak ayaklardan sıyrıldığı 
görülmüştür. Sıyrılma miktarının, 
yük altında uzama miktarına oranının 
21 katı olduğu düşünüldüğünde, bu 
tür elemanların bağlantı noktalarının 
önemi ortaya çıkmaktadır. 
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ANTALYA YİVLİ MİNARE CAMİİ MALZEME – PROBLEM 
KARAKTERİZASYONU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bir mimari eserde onarım gerektiren uygulamalarda, yapının görünen 
ve görünemeyen sorunlarının teşhisi kadar orijinal ve nitelikli/niteliksiz 
onarım malzemelerinin içerik ve özelliklerinin bilinmesi, kullanılacak yöntem 
ve malzemelerin önerilmesinin yanı sıra, yapının günümüze gelinceye kadar 
geçirdiği aşamalar hakkında bilgi vermesi bakımından da önemlidir. Bu 
amaçlar doğrultusunda, belirlenen içeriklere uygun olarak yapılan öneriler, 
koruma ve onarım sonrasında hem belgesel değerlerin korunmasını hem 
de yan yana kullanılacak orijinal ve yeni onarım malzemelerinin fiziksel, 
kimyasal ve mekanik özelliklerinin birbirleriyle uyumlu ve benzer olmasını 
da sağlayacaktır. Aksi takdirde, yapılacak onarımın kısa ömürlü olması ve 
eserin belgesel değerinin yitirilmesi söz konusudur. Yan yana kullanılan 
orijinal malzemeler ile yeni onarım malzemeleri farklı fiziksel ve mekanik 
özeliklere sahip olduklarında, karşılıklı mekanik baskılar sonucunda zayıf 
yapı malzemelerinin (çoğunlukla orijinal malzemelerdir) hasar görmesi 
kaçınılmazdır. Dolayısıyla, koruma ve onarımı yapılan eserin çevre 
koşullarının etkisine bağlı olarak kısa veya orta vadede orijinal malzemeleri 
hasar göreceğinden, tekrar onarım görmesi ve hatta orijinal ya da nitelikli 
dönem eki olarak kabul edilen malzemelerin tamamen yitirilmesi de söz 
konusu olabilir.
Bu çalışmada, Antalya Yivli Minare Camii’ne ait yapı malzemelerinin (harç, 
sıva, taş vb) analizleri yapılmış ve sonuçların incelenmesiyle, hem koruma 
ve onarım çalışmaları için malzeme ve yöntem önerilmiş hem de kronolojik 
değerlendirme yapılmıştır.

ANTALYA YIVLI MINARET MOSQUE, CHARACTERIZATION OF 
MATERIALS, PROBLEMS AND CONSERVATION PROPOSALS

Characterization of original and repair materials is as important as 
the problem diagnosis for a building, in order to define intervention methods, 
materials and to discover the past of the building. Proposed materials and 
intervention methods which are based on characterization works, supply 
conservation of documental values and compatibility of original and repair 
materials in physical, chemical and mechanical aspects. Otherwise, it would be 
possible to lose the documental values on the building and effects of the repair 
works will not last as long as it was expected. When the original and repair 
materials have different physical and mechanical properties, it is inevitable 

Anahtar Sözcükler: Yivli Minare Camii, Koruma ve Onarım, Harç ve Sıva Analizleri, 
Kronolojik Analiz.
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   1. GİRİŞ
Harç ve sıvalar, bir yapının inşası 
sırasında üretilmeleri nedeniyle, kül-
türel mirasımız olan tarihi yapıların 
inşa tarihi ve/veya onarım süreçleri 
hakkında bilgiler veren önemli yapı 
elemanlardır. Yapılacak analizler 
sonucunda, içerikleri ve nitelikleri 
belirlenen harç ve sıva örneklerinin 
dönemleri; referans malzemeleri 
ve yapının diğer mimari (yapısal) 
özellikleri ile birlikte değerlendirile-
rek tespit edilebileceği gibi, analizi 
yapılan malzemeler de bu hususta 
referans olarak alınabilir.

Ayrıca, koruma ve onarım çalışma-
larının asıl hedefi; eserin formu ve ya-
pım malzemelerinin fizikomekanik ve 
kimyasal nitelikleri ile birlikte, eserin 
yapım tekniklerinin de olabildiğince 
korunmasıdır. Bu da, öncelikle eserin 
üretiminde kullanılan malzeme ile tek-
nolojisinin karakterizasyonu ve gerekli 
analizler sonucunda yapılacak doğru 
teşhisle, projelendirilecek koruma ve 
onarım yöntemleri ile mümkündür. 
Yapılacak analizlerle, harç ve sıvalar 
ile birlikte taş, tuğla vb. diğer yapı 
malzemelerinin niteliklerinin tespiti; 

yapılacak koruma - onarım çalışma-
larında kullanılacak malzemelerin 
belirlenmesini ve hatalı malzeme kul-
lanımı sonucunda oluşabilecek, telafisi 
mümkün olmayan hasarların önlenme-
sini sağlayacaktır (Güleç, 1992).

Tarihi eserlerin konservasyon 
ve restorasyon projelerinde koruma 
basamakları, gerektiği durumlarda 
sıralamanın değişebileceği göz önün-
de bulundurularak; belgeleme, teşhis, 
uygulama (temizleme, yapıştırma-dol-
gu-tümleme, sağlamlaştırma-koruma 
vb.) ve bakım aşamalarından oluşmak-
tadır (Güleç, 2009).

2. ANTALYA YİVLİ   
MİNARE CAMİİ
Sırasıyla Hititler, Lidyalılar, Pers-
ler,  Makedonyalılar, Ptolemayoslar,  
Selevkoslar, Bergamalılar, Romalılar, 
Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlıla-
rın hüküm sürdüğu Antalya, Pamfil-
ya bölgesinin en önemli şehirlerinden 
biridir (Güçlü, 1997). Bergama 
hükümdarı II. Attalos  Fladelfs  (MÖ 
159-138) tarafından MÖ 158 yılında 
kurulan ve antik çağlarda “Attale-
ai” adı ile anılan şehir, daha sonra 

to encounter damages on weaker material (generally original materials are 
relatively weak) caused by mechanical pressures between these two materials. 
As a result of this, the danger of losing the original materials and another 
repair intervention will come into question in short or medium term.  
In this paper, building material (mortar, plaster, stone etc.) analysis for 
Antalya Yivli Minare Mosque were done and according to these results, 
intervention methods and materials were proposed and a chronological 
evaluation was done.   

Keywords: Yivli Minare Mosque, Restoration and Conservation, Analysis of Mortar and 
Plaster, Chronological analysis.
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sırasıyla: Atalia, Adalia; Batı Ortaçağ 
kaynaklarında Satalia, Arap ve Türk 
kaynaklarında ise, Antaliyye ve Adal-
ya şeklinde adlandırılmıştır (Şekil 1) 
(Emecen, 1991).

Yivli Minare Külliyesi’ne ait 
tarihi yapılarının bulunduğu Kaleiçi 
semtinin önemi, Cumhuriyet cad-
desinin 1930’lu yıllarda açılmasıyla 
daha da artmış, bölge ticari ve turis-
tik açıdan gelişmiştir.

Yivli Minare Külliyesi’ne (Şekil 
2a, b) adını veren ve Antalya’nın 
sembol yapılarından biri olan Yivli 
Minare, 13. yüzyıla ait bir Selçuklu 
eseridir ve Antalya’daki ilk İslam 
yapılarındandır (Yılmaz, 2002). 
Minare, 38 m yüksekliğinde olup 
90 basamaklı bir merdiveni vardır; 
kaidesi taştan yapılmıştır. Tuğla ve 
firuze renkli çinilerle bezeli gövde 

örgüsünde bulunan sekiz yivden 
dolayı Yivli Minare olarak adlandı-
rılmıştır (Şekil 3).

Yivli Minare’nin hemen batısında 
bulunan ve 1372 yılında 1. Alaed-
din Keykubat tarafından Balaban 
Tavşi’ye inşa ettirilen Yivli Minare 
Camii, Anadolu Selçuklu çok kub-
beli plan tipinin en eski örneğidir. 
On iki devşirme sütun ile taşınan 
üst örtü, altı kubbeli ve batı ucun-
da kuzey-güney yönünde iki beşik 
tonozludur. İki sahınlı, dikdörtgen 
planlı olan harim yapısı, doğu-batı 
doğrultusundadır; beden duvarla-
rında düzgün kesme taş, üst örtüde 
kiremit kullanılmıştır. Pencere 
lentolarında devşirme malzemelerin 
de kullanıldığı camide, farklı nite-
likte sütun ve sütun başlıkları da 
bulunmaktadır. Mihrap yönündeki 

Şekil 1. Antalya tarihi kent merkezi planı ve anıtsal eserlerin yerleri 
(Von Lanckoronski, 1890)
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sapmadan dolayı, cami yapılmadan 
önce burada bir yapının var oldu-
ğu ve başka bir amaçla kullanıldığı 
düşünülmektedir (Şekil 4).

Minare ve cami haricinde külliyenin 
diğer yapıları Yıkık Medrese, Atabey 
Armağan Medresesi, Mevlevihane, Zin-
cirkıran Mehmet Bey Türbesi, Nigar 
Hatun Türbesi ve Hamam yapısıdır.

Külliyenin doğu girişinin solunda 
yer alan, bugün ancak temel izleri al-
gılanan ve yalnızca anıtsal giriş kapısı 
(portal) ayakta olan Atabey Armağan 
Medresesi’nin (ya da diğer adıyla 
Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi) altı 

satırlık kitabesinde, 1239 yılında Ata-
bey Armağan tarafından inşa edildiği 
belirtilmektedir (Şekil 5).

Külliyenin doğu girişinin sağında 
yer alan ve Selçuklu Medresesi olarak 
da adlandırılan Yıkık Medrese’nin 
portal kemerinde bulunan inşa kita-
besi oldukça silik durumda olup oku-
namamaktadır. On üçüncü yüzyıla 
tarihlendirilen, gerçek adı, inşa tarihi 
bilinmeyen ve yakın zamana kadar 
portali hariç harabe halinde olan 
medrese, günümüzde onarılarak çarşı 
haline getirilmiştir (Şekil 5b ve 6c).
İlk olarak Selçuklu döneminde inşa 

Şekil 2a. Yivli Minare Külliyesi’ni oluşturan anıtsal eserlerinin plan üzerinde yerleri (Güvenç 

Duran ve Okur, 2007), b. Yapıların ana cadde (kuzeydoğu) yönünden panoramik görünüşü

Şekil 3. Yivli Minare ve yıkık medresenin: a. Minarenin doğu yönünden detay görünüşü,
b. Medresenin kuzeydoğudan genel görünümü, c. Güneybatıdan genel görünümü
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edildiği düşünülen yapı, 18. yüzyıl-
da Tekeli Mehmet Paşa tarafından 
mevlevihaneye dönüştürülmüştür. İki 
katlı ve tek kubbeli olan yapı, halen 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi olarak 
kullanılmaktadır (Şekil 6a, b).

Giriş kapısı üzerindeki iki satırlık 
kitabeye göre  H.779 (1377) yılın-
da inşa edilen Zincirkıran Mehmet 
Bey Türbesi’nin kaidesi kare, beden 
duvarları sekizgen, üst örtüsü içten 
kubbe, dıştan sekiz kenarlı ve pirami-
dal külâhtır. İçinde üç adet sanduka 

bulunan türbe, dışarıdan kesme taş 
örgülü, içeriden sıvalıdır (Şekil 7a).

İkinci Bayezid’in eşi ve Şehzade 
Korkut’un annesi Nigâr Hatun adına 
moloz taş ve devşirme malzemeler 
kullanılarak inşa edilen türbenin; 
beden duvarları altıgen, üst örtüsü 
içten kubbe, dıştan alaturka kiremitli, 
piramidal külâhlıdır. Türbenin içinde 
bulunan üstü açık mermer lahdin baş 
ve ayak kitabelerinde, Nigar Hatun’un 
adı ve H.908 (1502) tarihi yazılıdır 
(Şekil 7b), (Yılmaz, 2002).

Şekil 4. Yivli Minare Camii Harim bölümünün onarımı sırasında a. Kuzey yönünden, b. İç 
mekândan genel görünümler

Şekil 5a. Yivli Minare Külliyesi’ne doğu yönden girişi, b. Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi 
portalinin genel görünüşü
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Mevlevihane’nin batısında bulunan 
ve Yivli Minare Külliyesi’ne dâhil olan 
hamamın beden duvarları kaba yonu 
kireçtaşı ile örülmüş olup üst örtüsü 
girişte iki çapraz tonoz, tuvalet bölü-
münde beşik tonoz, sıcaklık ve ılıklık 
hacimlerinde ise kubbedir. Mevleviha-
ne Hamamı olarak da bilinen hamam, 
13. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlen-
dirilmektedir (Şekil 6a) (Şişman ve 
Çelik 1983; Yılmaz, 2002).

Yapı topluluğu, inşasından son-
raki tarihsel süreçte fırtına, yangın 
ve depremlerden dolayı hasar görmüş 
ve günümüze kadar birçok onarım 
geçirmiştir. Yivli Minare Camii’nin 
ilk onarımı H.774 (1373) tarihlidir; 
bu onarım yapının asıl karakterini 

oldukça değiştirmiştir. Camide bi-
linen diğer onarımlar; 1935, 1942, 
1953, 1964, 1973 ve 1977 yılların-
da gerçekleştirilmiştir.

Özellikle 1933 yılında Antal-
ya Halkevi Sergi Şubesinin aldığı 
“Antalya Limanı’nda fırtına sonrası 
şekli bozulan Yivli Minare’de incele-
me yapılmalıdır” kararından sonra, 
1935 yılında minarenin onarımının 
yapıldığı; 1940-1945 yılları ara-
sında minarenin petek kısmının bir 
dönem  ortadan kaldırıldığı; 1953  
yılında Müzeler Genel Müdürlüğü 
tarafından, yapının yeniden onarımı 
sırasında mimarisinde birtakım de-
ğişikliklerin yapıldığı ve bazı mimari  
detayların yok edildiği; 1972 yılında 

Şekil 6a. Hamam ve Mevlevihane’nin kuzeybatıdan, b. Mevlevihanenin güneybatıdan,
c. Yıkık Medrese portalinin genel görünüşleri
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caminin batı ve güney tarafındaki ko-
naklarda çıkan yangında, minarenin 
başlık kısmının ve çini süslemelerin 
büyük ölçüde tahrip olduğu; 1973 
yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapının tekrar onarıldığı 
kayıtlara geçmiştir (Yılmaz, 2002; 
Sönmez, 2009).

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 
mülkiyetinde olan Yivli Minare,  
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıt-
lar Yüksek Kurulunun 22.09.1979 
gün ve 1850 sayılı kararı ile tescil 
edilmiştir (Envanter, 2003). Yapı, 
son olarak Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu-
nun 28.08.2007 tarih, 1850 sayılı 
kararı ile uygun bulunan restorasyon  
projesi doğrultusunda, kapsamlı 
bir  şekilde yeniden onarılmıştır. Bu  
onarımla yapıda bozularak işlevini 
yitirmiş taş kaplama ve tuğlaların 
değiştirilmesi, yüzey temizliğinin 
yapılması, külâhın ve iç basamakla-
rın onarılmasının yanı sıra, minare  
çevresinde drenaj sistemi de öngö-
rülmüş ve bir peyzaj düzenlemesi 
yapılmıştır.  

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
Bu çalışmada, Yivli Minare Camii 
zemin ve duvarlarında uygulanacak 
koruma projesi ile duvar ve sıva ona-
rımlarında kullanılacak malzemelerin 
niteliklerini belirlemek üzere, örnek-
leri alınan harç ve sıvaların analiz 
sonuçları değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirme sonucunda, caminin 
zemin ve duvarlarının onarımında 
kullanılacak harç ve sıva karışımları 
önerilmiştir.

3.1. Örnek Alma ve Görsel Analiz
Teşhis aşamasında belirleyici bir 
rol oynayan ilk ve önemli basamak, 
örnek alma ve bu örneklerin tanına-
bilmesini sağlayacak görsel analiz 
olup bu işlemler ilgili uzman kişiler 
tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Alınan örnekler; sayı, miktar, boyut 
ve nitelik bakımından malzemele-
rin içerikleri ve yapıda görülebilen 
bozulmaların belirlenmesinin yanı 
sıra, onarım önerisi sağlayacak mad-
di verilere de sahip olmalıdır.

Bu amaçla Yivli Minare Camii 
harim bölümünün farklı noktala-
rından alınan 8 adet taban harcı, 
5 adet temel harcı, 4 adet künk 

Şekil 7a. Zincirkıran Mehmet Bey Türbesi’nin kuzeydoğu, b. Nigar Hatun Türbesi’nin
güneybatıdan genel görünüşleri



136 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

bağlantı harcı, 6 adet duvar harcı, 
5 adet mihrap ve duvar sıvası, bir 
adet minare harcı ve 6 adet künk 
içi tortusu örneğinin yerleri planda 
gösterilmiştir (Şekil 8). 

Alınan örnekler; dokusu, rengi, 
dayanım gücü (sağlamlığı), kalınlı-
ğı, agregaların tipi, rengi, boyutu ve 
yaklaşık miktarı, organik katkıları vb. 
açılarından incelenip tanımlanarak, 
sonuçları ve alındıkları yerlerin tarifi, 
analizlerin değerlendirilmesi bölü-
münde verilmiştir.

Yivli Minare Camii’ne ait bu 
örnekler üzerinde yapılan analiz 
çalışmaları dışında, caminin yapı 
malzemeleri ve görünür problemleri, 
yerinde görsel olarak da tespit edilmiş 
ve uygun çözümler önerilmiştir.

3.2. Kızdırma Kaybı    
(Kalsinasyon) Analizi
Kalsinasyon analizi, malzemede 
sürekli artan sıcaklığa bağlı olarak 
meydana gelen ağırlık değişiminden 
yararlanılarak; nem, molekül suyu 
(bağıl su) ve organik madde miktarı-
nın belirlenmesiyle, CO2 kaybından 

CaCO3 miktarının hesaplanmasıdır. 
Örneklerin lifli katkıları ve çakıl 
nitelikli (10 mm’den büyük boyutlu) 
agregaları ayıklandıktan sonra kalan 
kısım, ince toz (125 µ elek altı) ha-
line getirilene kadar havanda dövül-
müştür. Ortalama 2 g örnek seramik 
krozeye konularak, 0,0001 hassas-
lıktaki terazide (Vibra) tartılmış, kül 
fırınında 105±5 oC’de 4 saat, 550±5 
oC’de 1 saat, 1050±5 oC’de 0,5 saat 
kızdırılmış, her ısıtma sonrasında 
desikatörde soğutulduktan sonra 
tartılmıştır. Ağırlık farkından, ör-
neklerin % nem, % 550 oC ve CaCO3 
oranları hesaplanmıştır (Güleç ve 
Ersen, 1998). Analiz sonuçları Tablo 
1’de verilmiştir.

3.3. Suda Çözünebilir Tuzlar ile 
Yağ ve Protein Analizi  
Örneklerin içeriğinde suda çözünebilir 
tuzların bulunup bulunmadığı, varsa 
nitelikleri (klorür (Cl-), sülfat (SO4

=), 
karbonat (CO3

=), nitrat (NO3
-)tuzları 

ve yaklaşık miktarları ile protein, yağ 
gibi katkı maddelerinin varlığını belir-
lemek amacıyla analizler yapılmıştır.

Şekil 8. 
Örneklerin 
alındığı 
noktaların plan 
üzerindeki 
yerleri
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Şekil 9. 1-19 no.lu örneklerin alındığı yerlerin fotoğrafları
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Tuzların ve katkıların nitelikleri 
basit spot testlerle araştırılmış, tuz-
ların miktar analizleriyse, iletkenlik 
özellikleri kullanılarak belirlenmiştir. 
Öğütülerek toz haline getirilmiş 1 
g örnek, 100 ml de-iyonize su içe-
risinde bir gün bekletilmiş, bir gün 

sonra çözeltinin berrak kısmından 
alınan stok çözelti kullanılarak, suda 
çözünebilir tuz analizleri yapılmış ve 
tuzların nitelikleri tespit edilmiştir. 
Hazırlanan stok çözeltilerin iletkenli-
ği kondüktometre (Orion Model 105) 
ile mikrosimens (µs) olarak ölçülmüş 

Şekil 10. 20-35 no.lu örneklerin alındığı yerlerin fotoğrafları
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Tablo 1. Örnekler üzerinde yapılan kızdırma kaybı, asitle muamele ve agrega boyut 
dağılımı analizlerinin sonuçları

Örnek
No

Kızdırma Kaybı (%) Asitte (%) Elekte Kalan (%)

Nem 550OC CaCO3 Kayıp Kalan 1000μ 500μ 250μ 125μ <125μ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1,22
5,50
3,22
1,25
4,82
1,35
1,03
0,86
0,96
10,68
2,75
5,28
9,36
8,86
7,33
6,63
16,23
3,25
6,17
4,15
5,91
2,38
3,32
2,54
1,16
1,12
10,26
3,17
4,65
1,71
3,82
26,54
2,08
29,37
2,96

1,95
2,65
2,32
3,02
6,37
2,88
1,88
1,29
0,87
3,93
4,47
4,51
4,70
4,43
3,33
5,64
7,93
4,35
5,17
5,46
5,93
2,20
3,57
4,33
2,40
2,11
5,86
2,30
1,92
2,61
2,56
7,11
2,43
3,68
6,02

80,47
83,09
89,38
91,86
55,46
90,87
88,53
94,58
97,30
74,16
72,67
71,30
80,62
84,31
77,40
83,83
79,18
90,74
84,29
65,36
76,12
90,81
92,91
68,15
82,02
79,02
77,83
82,49
88,17
70,37
91,10
27,29
80,96
71,17
33,46

84,44
68,05
80,27
99,87
62,44
99,04
81,30
97,67
98,67
81,86
84,19
80,24
92,11
95,43
83,72
99,14
97,97
94,01
98,08
88,43
90,08
98,40
98,48
82,63
87,30
99,85
97,01
85,68
85,71
94,18
59,45
45,52
95,22
80,33
57,89

15,56
31,95
19,73
0,13
37,56
0,96
18,70
2,33
1,33
18,14
15,81
19,76
7,89
4,57
16,28
0,86
2,03
5,99
1,92
11,57
9,92
1,60
1,52
17,37
12,70
0,15
2,99
14,32
14,29
5,82
40,55
54,48
4,78
19,67
42,11

61,93
61,03
31,66
0,00
1,89
0,00
2,22
0,00
0,00
0,00
37,30
0,00
36,11
12,66
66,20
41,67
31,03
0,00
5,62
13,55
20,22
0,00
0,00
0,00
14,39
0,00
27,27
67,27
52,75
16,67
78,01
0,25
0,00
10,28
34,66

1,99
0,45
1,57
0,00
0,27
0,00
4,44
0,00
0,00
0,00
2,05
0,00
9,26
7,59
1,74
8,33
3,45
0,00
2,25
3,16
0,72
0,00
0,00
0,00
3,16
0,00
3,03
0,61
0,32
1,85
0,18
0,25
0,00
3,27
0,84

26,14
24,92
41,69
0,00
42,57
0,00
69,63
0,00
0,00
0,00
44,26
0,00
39,81
69,62
21,60
25,00
44,83
0,00
13,48
55,06
48,01
0,00
0,00
0,00
54,04
0,00
36,36
16,36
27,51
50,00
11,35
47,91
0,00
59,81
52,62

2,56
2,72
5,02
0,00
6,22
0,00
5,93
0,00
0,00
0,00
4,51
0,00
4,63
1,27
1,39
8,33
3,45
0,00
69,66
5,87
5,78
0,00
0,00
0,00
5,96
0,00
3,03
3,03
2,91
5,56
1,77
8,60
0,00
5,61
5,40

7,39
10,88
20,06
100,00
49,05
100,00
17,78
100,00
100,00
100,00
11,89
100,00
10,19
8,86
9,06
16,67
17,24
100,00
8,99
22,36
25,27
100,00
100,00
100,00
22,46
100,00
30,30
12,73
16,50
25,93
8,69
43,00
100,00
21,03
6,48

ve örneklerdeki suda çözünebilir tuz-
ların yarı kantitatif olarak miktarları, 
referans tuzlar kullanılarak hesaplan-
mıştır. Protein, kuruyabilir yağ vb. 
organik katkıların nitelikleri, hazır-
lanan toz örnekler üzerinde yapılan 
spot testlerle belirlenmiştir (Güleç, 
1992). Örneklerin içeriğinde bulunan 

tuzlar ve yaklaşık miktarları ile orga-
nik katkıların nitelikleri Tablo 2’de 
verilmiştir.

3.4. Asit Kaybı ve Elek Analizi
Bu analiz, örneklerin içeriğindeki 
bağlayıcı kısım ve karbonatlı agre-
galar dışındaki silikatlı agregaların 
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nitelikleri ve boyut dağılımlarının 
saptanması amacıyla harç ve sıvalarda 
uygulanmıştır. Ortalama 20-25 g ör-
nek 105±5 oC’de kurutulup tartıldık-
tan sonra, % 10’luk hidroklorik asit 
(HCl) ile muamele edilerek bağlayıcısı 
parçalanmıştır. Örneğin, asitle reak-
siyona girmeyen kısmı filtre edilerek 

yıkandıktan sonra, 105±5oC’de kuru-
tulup tartılmış, ardından 125, 250, 
500, 1000 µ’luk elek seti kullanılarak 
elenip ayrı ayrı tartılmış ve agregaların 
boyut dağılımı tespit edilmiştir. Daha 
sonra, her boyut grubundaki agregalar 
stereo mikroskop altında incelenerek 
parçacık nitelikleri ve yaklaşık oranları 

Tablo 2. Örnekler üzerinde yapılmış olan suda çözünebilir tuzlar ile protein ve 
sabunlaşabilir yağ analizlerinin sonuçları

Örnek No Cl- SO4
= CO3

= NO3
- İletkenlik (μs) % Tuz Protein Yağ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
++
+
+++
+++
++
++++
++++
+++
+++
+++
++
+
+++
+
+
+
++++
+
+
+
+
+
+
+
++++

-
-
-
++
+
+
±
-
-
-
-
-
-
-
-
+++
++
++
++
-
-
-
-
++
+
-
++
-
+
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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belirlenmiştir. Örneklerin asit kaybı ve 
elek analiz sonuçları Tablo 1’de veril-
miştir (Ersen ve Güleç, 2009). 

3.5. Petrografik Analiz
Taş, harç ve sıvalarda, önce hazırla-
nan parlak (kalın) kesitlerden; stereo 
mikroskop ile örneğin bağlayıcı-agre-
ga oranları, bağlayıcı fazları, agrega 
türleri, şekilleri, boyutları belirlen-
miştir. Daha sonra hazırlanan ince 
kesitlerden; polarizan mikroskop 
kullanılarak minerallerin kesin olarak 
tanımlanması, ayrışması, oluşturduk-
ları dokusal özellikler ve yeni oluşan 
mineraller petrografik analiz yöntemi 
ile incelenmiştir. Taş örneklerinin 
kesitleri doğrudan ham örnekten 
hazırlanmışken, harç ve sıva örnekleri 
kalıplara konulmuş ve vakum altında 
epoksi (Araldite AY 103 ve Hardener 
HY 956, CIBA-GEIGY) emdirilip 
donduktan sonra, kesit hazırlama 
cihazında kesilerek epoksi ile lam-
lara yapıştırılmıştır. Yapıştırılan 
örneklerin kesme, inceltme ve par-
latma işlemi (Struers, Discoplan-TS) 
yapıldıktan sonra, stereo mikroskop 
(MBC-10, tek nikol) altında değer-
lendirilmiştir. Örnekler daha sonra, 
yaklaşık 30 mikron kalınlığa kadar 
tekrar inceltilip parlatılarak polarizan 
mikroskop (SOIF, çift nikol) altında 
değerlendirilmiştir. Petrografik analiz 
sonucunda elde edilen dokusal ve 
mineralojik veriler, sonuçların değer-
lendirilmesi bölümünde verilmiştir 
(Ersen ve Güleç, 2009).

4. ANALİZ SONUÇLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Harç, sıva ve tortu örneklerinin tip, 
kalınlık, renk, agrega tipleri, katkıları 
ve sağlam olup olmadıkları (durum-

ları) gibi özellikleri, yukarıda tanım-
lanan analizlerle belirlenmiş ve özet 
sonuçları aşağıda verilmiştir. Örnek-
lerin hiçbirinde sabunlaşabilir yağ 
tespit edilememiş; Tablo 2’de verilen 
miktarlardaki klorür (Cl-) tuzunun 
topraktan ve yapı malzemelerinden, 
sülfat (SO4

-2) tuzunun onarım mal-
zemelerinden, nitrat (NO3

-) tuzu ile 
proteinin ise, kuş, böcek vs. canlı or-
ganizmaların atık ve kalıntılarından 
kaynaklandığı düşünülmüştür.

 Örnek 1. Yapının tabanından 
alınan krem – beyaz renkli, sağlam 
taban harcı örneğinin bağlayıcısı % 
30-35 oranında hava kirecidir. 2 
mm elek altı olan agregaların % 15-
20’si tüfik nitelikli kum, kalanı kireç 
taşı kırığıdır. 

 Örnek 2. Örnek 1’in altından 
alınan, sarı – krem renkli, sağlam 
taban harcı örneğinin bağlayıcısı % 30 
civarında hava kirecidir. 2 mm elek altı 
olan agregaların % 10-15’i tüfik nite-
likli kum, kalanı kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 3. Yapının kuzey girişine 
yakın tabandan alınan, sarı – krem 
renkli sağlam taban harcı örneğinin 
bağlayıcısı % 30 civarında hava kire-
cidir. 2 mm elek altı olan agregaların 
% 20-25’i tüfik nitelikli kum, kalanı 
kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 4. Yapının kuzey girişi-
ne yakın taban açmasında bulunan 
künklerden alınan, gri - krem renkli, 
sağlam künk bağlantı harcı örneğinin 
bağlayıcısı % 65-70 oranında hava ki-
recidir. Toz boyutlundaki agregaların 
tamamı kireç taşı kırığıdır. Az mik-
tarda kıtığın katkı olarak kullanıldığı 
ve kirlilik oranında protein bulunan, 
lökün görünümlü örnektir.
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 Örnek 5. Örnek 4’ün alındığı 
künkün iç kısmından elde edilen 
kırmızı renkli, sağlamca tortu örneği; 
künk içinde suyla taşınan 2 mm bo-
yuta kadar parçacıkların künk içinde 
çökelmesi ve kil ile karbonatların da 
bağlayıcı olarak kristallenmesi (kalker 
oluşumu) sonucunda oluşan tortudur.

 Örnek 6. Örnek 1’in bulunduğu 
açmadaki diğer künkten alınan krem 
renkli, sağlam künk bağlantı harcı 
örneğinin bağlayıcısı % 65-70 oranın-
da hava kirecidir. Toz boyutundaki 
agregaların tamamı kireç taşı kırığıdır. 
Çok az miktarda kıtığın katkı olarak 
kullanıldığı ve kirlilik oranında protein 
bulunan, lökün görünümlü örnektir.

 Örnek 7. Örnek 6’nın alındığı 
künkün iç kısmından elde edilen 
kırmızı - kahve renkli, sağlamca tortu 
örneği, künk içinde suyla taşınan toz 
boyutlu parçacıkların künk içinde 
çökelmesi ve kil ile karbonatların da-
bağlayıcı olarak kristallenmesi (kalker 
oluşumu) sonucunda oluşan tortudur.

 Örnek 8. Örnek 6’nın alındığı 
künkün bağlandığı büyük küpün iç 
kısmından elde edilen kahve renkli, 
sağlamca tortu örneği, künk içinde 
suyla taşınan 1 mm boyuta kadar 
parçacıkların künk içinde çökelmesi 
ve kil ile karbonatların dabağlayıcı 
olarak kristallenmesi (kalker oluşu-
mu) sonucunda oluşan tortudur.

 Örnek 9. Küpten kuzeybatı 
istikametine giden künklerin altından 
alınan beyaz renkli, sağlam künk altı 
bağlantı harcı örneğinin bağlayıcısı % 
65-70 oranında hava kirecidir. Toz 
boyutundaki agregaların tamamı kireç 
taşı kırığıdır. Çok az miktarda kıtığın 
katkı olarak kullanıldığı ve kirlilik 

oranında protein bulunan, lökün 
görünümlü örnektir.

 Örnek 10. Örnek 9’un alındığı 
künkün iç kısmından elde edilen 
kırmızı renkli, dağılgan tortu örneği; 
künk içinde suyla taşınan toz boyu-
tundaki parçacıkların künk içinde 
çökelmesi ve kil ile karbonatların da 
bağlayıcı olarak kristallenmesi (kalker 
oluşumu) sonucunda oluşan tortudur.

 Örnek 11. Aynı açmanın batı 
ucundan alınan, gri - beyaz renkli, 
sağlam taban harcı örneğinin bağlayı-
cısı % 30 civarında hava kirecidir. 2 
mm elek altı olan agregaların % 15-
20’si tüfik nitelikli kum, kalanı kireç 
taşı kırığıdır.

 Örnek 12. Güney yöne giden 
künkün iç kısmından alınan kırmızı 
renkli, sağlamca tortu örneği, künk 
içinde suyla taşınan toz boyutundaki 
parçacıkların künk içinde çökelmesi 
ve kil ile karbonatların da bağlayıcı 
olarak kristallenmesi (kalker oluşu-
mu) sonucunda oluşan tortudur. 

 Örnek 13. Yapının kuzey güney 
doğrultusundaki sütun kaidelerinin 
oturduğu temel duvarının alt (ampat-
man) kısmından alınan krem renkli, 
sağlam temel harcı örneğinin bağlayı-
cısı % 30 civarında hava kirecidir. 2 
mm elek altı olan agregaların % 10-
15’i tüfik nitelikli kum, kalanı kireç 
taşı kırığıdır.

 Örnek 14. Örnek 1’in alındığı 
temelin üst kısmından alınan, kahve 
renkli, sağlam temel harcı örneği-
nin bağlayıcısı % 30 civarında hava 
kirecidir. 1 mm ve altı boyutta olan 
agregaların % 5-10’u tüfik nitelikli 
kum, kalanı kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 15. Yapının güney 
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duvarının oturduğu temel duvarın-
dan alınan gri - kahve renkli, sağlam 
temel harcı örneğinin bağlayıcısı 
% 30-35 oranında hava kirecidir. 
2 mm elek altı olan agregaların % 
15-20’si tüfik nitelikli kum, kalanı 
kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 16. Mihrabın alt kısmın-
dan alınan krem - beyaz renkli, sağ-
lam mihrap sıvası örneğinin bağlayı-
cısı % 30-35 oranında hava kirecidir. 
1 mm ve altı boyutlu olan agregaların 
tamamı kireç taşı kırığıdır. Örne-
ğin yüzeyinde aynı nitelikte, 2 mm 
kalınlıkta nefaset sıvası ile 0,5-1 mm 
kalınlıkta astar ve kırmızı renkli boya 
tabakası bulunmaktadır.

 Örnek 17. Mihrabın taban 
kısmından alınan krem renkli, taban 
harcı örneğinin bağlayıcısı % 30-35 
oranında hava kirecidir. 2 mm elek altı 
olan agregaların % 5 kadarı tüfik nite-
likli kum, kalanı kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 18. Mihrabın sağ dış 
duvarının alt kısmından alınan krem 
renkli, dağılgan mihrap sıvası örne-
ğinin bağlayıcısı % 30-35 oranında 
hava kirecidir. Toz boyutundaki agre-
gaların % 5 kadarı tüf tozu olup agre-
gaların tamamı kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 19. Mihrabın sağ dış 
duvarının taban kısmından alınan 
beyaz - krem renkli, sağlam taban 
harcı örneğinin bağlayıcısı % 40-45 
oranında hava kirecidir. 1 mm ve altı 
boyutundaki agregalar, kirlilik oranın-
da tüfik nitelikli kum karışmış kireç 
taşı kırığıdır.

 Örnek 20. Mihrabın önündeki 
sütunun oturduğu tabandan alınan, 
krem renkli, sağlam taban harcı örne-
ğinin bağlayıcısı % 30 civarında hava 

kirecidir. 1 mm ve altı boyutlu olan 
agregaların % 5 kadarı tüfik nitelikli 
kum, kalanı kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 21. Yapının ortasında (ku-
zey girişi önünde) bulunan sütunun 
oturduğu temelden alınan, gri renkli, 
sağlam temel harcı örneğinin bağlayı-
cısı % 25-30 oranında hava kirecidir. 
3 mm elek altı agregaların % 10-15’i 
tüfik nitelikli kum, azı siyah cüruf 
parçacığı, kalanı kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 22. Yapının güneyba-
tısındaki sütunun oturduğu temel 
duvarından alınan açık kahve renkli, 
sağlam temel harcı örneğinin bağlayı-
cısı % 25-30 oranında hava kirecidir. 
3 mm elek altı olan agregalar, kirlilik 
oranında tüfik nitelikli kum karışmış 
kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 23. Yapının güney du-
varının oturduğu temel duvarından 
alınan gri - kahve renkli, sağlamca 
sıva örneğinin bağlayıcısı % 30-35 
oranında hava kirecidir. 1 mm boyuta 
kadar olan agregalar tüf tozu karışmış 
kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 24. Yapının güney duvarı-
nın örnek 24’ün yakınındaki tabanın-
dan alınan sağlam taban harcı örneği-
nin bağlayıcısı % 30-35 oranında hava 
kirecidir. 1 mm ve altı boyutlu olan 
agregaların % 15-20’si tüfik nitelikli 
kum, kalanı kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 25. Yapının güney duva-
rındaki kapatılmış bölümden (örnek 
24’ün yakınından) alınan krem - 
beyaz renkli, sağlam duvar harcı örne-
ğinin bağlayıcısı 100-150 doz beyaz 
çimento ilaveli, % 20-25 oranında 
kireçtir. 5 mm elek altı boyutlu olan 
agregaların % 10-15’i tüfik nitelikli 
kum, kalanı kireç taşı dere kumudur.
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 Örnek 26. Yapının güney du-
varındaki diğer kapatılmış bölümün 
altından alınan sütlü kahve renkli, 
sağlam duvar harcı örneğinin bağla-
yıcısı % 35 civarında hava kirecidir. 
Tamamı toz boyutlundaki agregalar 
kireç taşı-dere kumudur.

 Örnek 27. Yapının güney du-
varında, örnek 26’nın yakınından 
alınan krem renkli, sağlamca sıva 
örneğinin bağlayıcısı % 35-40 oranın-
da hava kirecidir. 1 mm boyuta kadar 
olan agregalar, % 5 kadar tüf tozu 
karışmış kireç taşı kırığıdır.

 Örnek 28. Yapının batı duva-
rının yüzeye yakın kısımdan alınan 
açık gri renkli, sağlam duvar harcı 
örneğinin bağlayıcısı % 30-35 ora-
nında hava kirecidir. 2 mm elek altı 
boyutlu olan agregaların % 15 kadarı 
tüfik nitelikli kum, kalanı kireç taşı 
(az miktarda ve 4-5 mm boyutlu dere 
kumudur) kırıklarıdır.

 Örnek 29. Örnek 28’in alındığı 
yerden daha derin bir noktadan alı-
nan sütlü kahve renkli, sağlam duvar 
harcı örneğinin bağlayıcısı % 30-35 
oranında hava kirecidir. 2 mm elek 
altı boyutlu olan agregaların % 15 ka-
darı tüfik nitelikli kum, kalanı kireç 
taşı (azı dere kumudur) kırıklarıdır.

 Örnek 30. Yapının güneybatısın-
daki sütunun oturduğu temel duva-
rından alınan kahve renkli, sağlam te-
mel harcı örneğinin bağlayıcısı % 30 
civarında hava kirecidir. 2 mm elek 
altı olan agregalar, % 5-10 oranında 
tüfik nitelikli kum ilave edilmiş kireç 
taşı kırığı ve mermer kökenli dere 
kumu karışımıdır.

 Örnek 31. Yapının doğu duvarın-
dan alınan sütlü kahve renkli, sağlam 

duvar harcı örneğinin bağlayıcısı % 
30 civarında hava kirecidir. 1 mm ve 
altı boyutta olan agregalar, % 20-25 
oranında kireç taşı kırığı ilaveli, kera-
mik kırığı karışımıdır.

 Örnek 32. Yapının kuzey girişi 
eşik altı künk çevresinden alınan, 
kırmızı renkli, sağlam harç örneğinin 
bağlayıcısı % 30 civarında hava kireci-
dir. 1 mm ve altı boyutta olan agrega-
lar, % 10-15 oranında kireç taşı kırığı 
ilave edilmiş tuğla kırığı ve tozudur.

 Örnek 33. Örnek 32’nin alındı-
ğı künkün iç kısmından elde edilen 
kahve renkli, agregasız görünümlü, 
sağlamca tortu örneği, künk içinde 
suyla taşınan toz boyutlu parçacık-
ların künk içinde çökelmesi ve kil 
ile karbonatların da bağlayıcı olarak 
kristallenmesi (kalker oluşumu) 
sonucunda oluşan tortudur.

 Örnek 34. Yapının kuzey - doğu 
dış duvar köşesinden alınan gri - 
beyaz renkli, sağlam duvar harcı ör-
neğinin bağlayıcısı % 30-35 oranında 
hava kirecidir. 1 mm ve altı boyutlu 
olan agregaların 20-25’i tüfik nitelik-
li kum, kalanı kireç taşı kırıklarıdır.

 Örnek 35. Minarenin güney 
duvarından alınan gri renkli, sağlam 
minare harcı örneğinin bağlayıcısı % 
30-35 oranında hidrolik (su kireci) 
kireçtir. 2 mm elek altı boyutta olan 
agregalar, % 20-25 oranında kireç 
taşı-dere kumu ilave edilmiş tüfik 
nitelikli kumdur.

Yukarıda örnek temelinde yapılan 
değerlendirmeler bir araya getirildi-
ğinde:

“Antalya Yivli Minare Camii Ko-
ruma ve Onarım Projesi” kapsamın-
da, Yivli Minare Camii’nden alınan 
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sıva ve harç örnekleri dört grupta 
sınıflandırılmıştır:

 1. grup olarak sınıflandırılan ör-
nekler, % 65 ile 70 arasında değişen 
oranlarda söndürülmüş ve bekletilmiş 
hava kirecinin bağlayıcı olarak kulla-
nıldığı, 4, 6 ve 9 no.lu lökün nitelikli 
künk izolasyon harçları ve 5, 7, 8, 
10, 12 ve 33 no.lu künk içi tortu 
örnekleridir (Şekil 11, 12).

 2. grup olarak sınıflandırılan 
1, 2, 3, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 
28, 29, 30 ve 34 no.lu harç örnekleri 
ile 16, 18, 23, 26 (derz örneği) ve 
27 no.lu sıva örneklerinde, bağlayı-
cı olarak % 30-35 arasında değişen 
oranlarda hava kireci kullanılmıştır. 
Bu grubun harç örneklerinde katkı 
ve dolgu olarak % 10-20 oranlarında 
2 mm elek altı tüfik nitelikli agre-
ga ilave edilmiş kireçtaşı kırıkları 
kullanılmıştır. Bu harç grubundan 1, 
2 ve 3 no.lu şap nitelikli taban harcı 
örneklerinin, agrega tipi bakımından 
az da olsa diğer harçlardan farklılık 

göstermesi, bu harçların üretiminin 
aynı bilgiye sahip ustalar tarafından, 
ancak diğer harçlardan sonra üretildi-
ğini göstermektedir (Şekil 13, 14).

Bu gruba ait 16, 18, 23, 26 (derz 
harcı örneği) ve 27 no.lu sıva örnekle-
ri de aynı oranda ve tipte bağlayıcı ve 
dolgu kullanılarak ve tek kat olarak 
üretilmiştir. Harçlardan farklı olarak 
1 mm ve altı boyutlu dolgu kullanılan 
sıva örneklerinden; taban altında olan 
ve az miktarda kıtık katkı içeren 23 
no.lu sıva örneği ile bu katkıyı içer-
meyen 16, 18, 26 (derz örneği) ve 27 
no.lu sıva örneklerinin aynı bilgiye 
sahip ustalar tarafından, ancak daha 
sonra üretildiğini göstermektedir.

 3. grup olarak sınıflandırılan 11, 
20 ve 21 no.lu dolgu onarım örnek-
lerinde, bağlayıcı olarak % 25-30 
arasında değişen oranlarda hava kireci 
kullanılmıştır. Bu gruptaki harçlarda 
katkı ve dolgu olarak % 15-20 oran-
larında 3 mm elek altı tüfik nitelikli 
agrega ilave edilmiş kireçtaşı kırıkları 

Şekil 11. 
Örnek 6’nın 
genel dokusu. 
Kireç bağlayıcı 
içeriğinde 
bulunan kireçtaşı 
kırıkları, tüfik 
parçacıkları 
ve siyah cüruf 
parçacıkları
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kullanılmışken, 21 no.lu örnekte % 
1-1,5 oranında katı yakıt cürufu da 
katkı olarak kullanılmıştır (Şekil 15).

Bu sonuca göre 11 ve 20 no.lu 
dolguların eş zamanlı, 21 no.lu dol-
gunun ise bunlara yakın bir tarihte 
(öncesinde veya sonrasında) yapıldığı 
söylenebilir.

 4. ve karışık grup olarak sınıflan-
dırılan 25, 31, 32 ve 35 no.lu harç 
örnekleri, birbirlerinden ve 2. ve 3. 
grup örneklerden farklı dönemlerde 
üretilmiştir. Bu gruptaki 31 no.lu du-
var harcı, erken dönem derz onarımı 
olup bağlayıcısı % 30 civarında hava 
kirecidir. Bu örnekte dolgu olarak, 
başka örnekte rastlanmayan, yarı 
yarıya 1 mm ve altı boyutlu keramik 
ve kireçtaşı kırığı kullanılmıştır. Aynı 
bağlayıcı niteliğe ve orana sahip 32 
no.lu künk çevresi harcının dolgusu 
ise, 1 mm ve altı boyutlu % 10-15 
oranında kireçtaşı kırığı ilaveli tuğla 
kırığı ve tozudur. Örnek 32’nin de, 
örnek 31 ile yakın dönemde üretildiği 

düşünülmektedir. Diğer örneklerden 
farklı olan 35 no.lu harç örneğinin 
bağlayıcısı % 30-35 oranında hidrolik 
(su kireci) kireçtir. Bu örnekte dolgu; 
2 mm elek altı boyutlu, % 20-25 
oranında kireç taşı-dere kumu ilave 
edilmiş tüfik nitelikli kumdur. Bu 
harcın 18. yüzyıl sonu veya 19. yüzyıl 
başında üretildiği düşünülmektedir. 

Bu grubun son örneği olan 25 
no.lu duvar harcı örneğinin bağla-
yıcısı 100-150 doz beyaz çimento 
ilaveli, % 20-25 oranında kireçtir. Bu 
örnekte dolgu olarak kullanılan 5 mm 
elek altı boyutlu agregaların % 10-
15’i tüfik nitelikli kum, kalanı kireç 
taşı dere kumudur. Bu harcın yakın 
dönem (çağdaş) onarım harcı olduğu 
anlaşılmıştır (Şekil 16).

Bu sonuçlara göre, Antalya Yivli 
Minare Camii’nin inşasında; temel, 
duvar harcı ve sıva olarak bağlayıcısı 
% 30-35 arasında değişen oranlarda 
hava kireci, katkı ve dolgu olarak da 
% 10-20 oranlarında 2 mm elek altı, 

Şekil 12. 
Örnek 7’nin 
genel dokusu. 
Künk parçası 
yüzeyine 
birikmiş killi 
kireç tortu 
içeriğinde, 
kireçtaşı 
kırıkları ve tüfik 
parçacıkları
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Şekil 13. 
Örnek 1’den 
detay. Kireçtaşı 
kırıkları, tüfik 
parçacıklar 
ve siyah cüruf 
parçacıkları

Şekil 14. 
Örnek 27’den 
detay. Kireçtaşı 
kırıkları, tüfik 
parçacıklar 
ve siyah cüruf 
parçacıkları

tüfik nitelikli agrega ilave edilmiş 
kireçtaşı kırıkları kullanılmıştır. Bu 
ilk inşaat uygulamasından kısa bir 
süre sonra, aynı nitelik ve oranlar-
da bağlayıcı ve dolgu kullanılarak 
yapılmış onarımlar vardır. Özellikle 
şap nitelikli tabanın hemen hemen ta-
mamının kaldırılmış olması, zeminde 
yaygın biçimde bulunan künk siste-

minin bu aralıkta döşenmiş olduğunu 
düşündürmektedir. Daha sonraki dö-
nemlerde münferit onarımlar (zemin-
de kısmi dolgu, duvarda derz ve künk 
çevresi onarımı gibi) yapıldığı; 19. 
yüzyıl sonu veya 20. yüzyıl başında 
da minarenin dış yüzeyinin taş kap-
landığı ya da kaplama taşlarında derz 
onarımları olduğu tespit edilmiştir. 
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Bu aşamalardan sonra, yakın 
dönemde pencere açıklıkları kısmen 
kapatılmış ve duvar yüzeylerinin 
tamamında derz (örnek alınmaması-
na rağmen genel nitelikleri örnek 25 
ile benzerdir) onarımları yapılmış-
tır. Tüm örneklerde kullanılan tüfik 
nitelikli kum, hazırlanan orijinal ve 
onarım harçlarına hidrolik özellik 
kazandırmıştır.

Yapı zemininde bulunan künklerin 
birbirlerine bağlanmasında kullanılan 
lökün nitelikli, 4, 6 ve 9 no.lu harçla-
rın bağlayıcısı % 65-70 oranında hava 
kireci, dolgusu kireç taşı tozudur. Bu 
tür lökünlerde bulunması beklenen 
pamuk lifi ve beziryağı, bu örneklerde 
kullanılmamış, ancak çok az miktarda 
protein (kazein veya boncuk tutkal) 
katkı  bulunduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 15. 
Örnek 11’den 
detay. Kireçtaşı 
kırıkları, tüfik 
parçacıklar, 
kuvars ve 
siyah cüruf 
parçacıkları

Şekil 16. 
Örnek 25’ten 
detay. Kireçtaşı 
kırıkları, tüfik 
ve siyah cüruf 
parçacıkları
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Bu sonuç, buradaki tüm künk siste-
minin aynı anda yapıldığını göster-
mektedir. 

Künklerin içeriğinden alınan tortu 
örneklerine göre, su girişinin, kuzey-
den gelen künk sistemi ile buna paralel 
ikinci bir künk sisteminden olduğu an-
laşılmıştır. Hatta kapı ağzında; künk 
sisteminin onarım geçirdiği, 32 no.lu 
tuğla kırığı ve tozu agregaları bulunan 
harçtan künk içine kaçmalar olduğu, 
tuğla kırığı ve tozunun da künk içinde 
biriktiği (tortu örneği 5) tespit edilmiş-
tir. Bu sisteme paralel olan ikinci künk 
sistemi içinden alınan 7 no.lu tortu 
örneğinde tespit edilen, bol miktarda 1 
mm’ye yakın boyuttaki parçacıklar, bu 
kısmın, suyu içeriye taşıyan bir künk 
sistemi olduğunu göstermektedir. Yapı-
nın kuzey girişinde eşik altındaki künk 
içinden alınan örnek 7 ile aynı nite-
likteki 33 no.lu tortu, bu iki sistemin 
aynı kaynaktan beslendiğini ve yapıya 
girmeden ayrıldığını göstermektedir. 
Benzer biçimde, bu iki sistemin taşıdı-
ğı parçacıklar (örnek 8), suyun toplan-
dığı küpte birikerek yığılmıştır. Küpün 
alt kısmından çıkan künk sisteminden 
alınan 10 ve 12 no.lu örneklerde ise, 
yalnızca kil nitelikli (aynı özellikte) 
parçacıkların bulunması, küpte dinle-
nen suyun fazlasının bu sistemlerden 
dışarı atıldığını göstermektedir. 

Künk sisteminin geneline bakıl-
dığında, yapının içi ortamını, akan 
su ile serinletmekte kullanılan basit 
bir klima işlevi gördüğü söylenebilir. 
Kuzey ve kuzeybatı istikametlerinden 
gelen künk sistemleri ile taşınan su, 
kuzeybatı ve güney istikametlerine 
giden künk sistemleri ile tahliye edile-
rek muhtemelen zeminin serinlemesi 

sağlanıyordu. Ancak künk sisteminde-
ki lokal su sızıntıları, zamanla yapının 
tabanında problemlere neden olmuş 
olmalı ki, zeminde de lokal onarımlar 
(örnek 11, 20 ve 21) yapılmıştır. 

Yapıdan alınan harç ve sıvaların ana-
liz sonuçlarından elde edilen verilerin 
değerlendirmesine göre, Antalya Yivli 
Minare Camii onarım uygulamalarında:

 1. Yapının iç duvar yüzeyinde 
yapılacak derz onarımlarında bağlayıcı 
olarak, 1 kısım söndürülmüş ve bekle-
tilmiş hava kireci (% 50 ±3 su içeren) 
ile 0,5 kısım, 2 mm elek altı tüfik 
nitelikli kara kumu (agrega olarak) ile 
1,5 kısım karbonatlı kum veya doğ-
rudan kara kumu kullanılması, tüfik 
kum bulunamadığı takdirde, kuma % 
15-20 tüf tozu ilave edilmesi;

 2. Yapının iç yüzeylerinde yapı-
lacak sıva onarımlarında (mihrap ve 
çevresi gibi) 1 kısım söndürülmüş ve 
bekletilmiş hava kireci (% 50 ±3 su 
içeren) ile 1,5-2 kısım 1 mm elek altı 
karbonatlı kum veya tüfik nitelikli 
kara kumu kullanılması;

 3. Halen çok azı mevcut olan 
ve yüzeyinde kalem işi vb. bezeme 
bulunan mihrap sıva kalıntılarında, 
duvar resmi koruma (sağlamlaştırma, 
canlandırma ve resimsel tümleme) 
yöntemi uygulanması, bu çalışma ile 
ilgili uygulama projesinin bir “Duvar 
Resmi Uzmanı” tarafından hazırlan-
ması ve uygulanması;

 4. Yapının tabanından künk siste-
minin ziyaretçilere gösterilip gösteril-
meyeceği proje kararı olup:

a) Eğer sistem gösterilmeyecek-
se, tüm tabanın kum ve çakıl ile 
doldurularak yüzeyinin imitasyon 
sıva onarımı biçiminde kaplanması, 
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bunun için; 1 kısım hidrolik kireç 
(NHL 5) ile 2,5 kısım 2 mm elek 
altı tüfik nitelikli kara kumunun 
veya % 15-20 tüf tozu ilave edilmiş 
kara kumunun kullanılması, 

b) Eğer sistem gösterilecekse 
hazırlanacak projeye göre uygulama 
yapılması, bu projede duvar örgü mal-
zemesi olarak kireç taşı, harç olarak 
da 1 kısım hidrolik kireç (NHL 5) ile 
2,5 kısım 2 mm elek altı tüfik nitelikli 
kara kumu veya % 15-20 tüf tozu ilave 
edilmiş kara kumunun kullanılması,

 5. Yapı duvarlarının iç ve dış 
yüzeyleri beyaz çimento katkılı harçla 
derzlenmiştir; oldukça sağlam durum-
daki mevcut derzlerin uzaklaştırılma-
sının duvar örgü taşlarında yarata-
cağı hasar nedeniyle (mevcut hali ile 
yaratacağından çok daha fazla hasar 
olacağı göz önüne alınarak) uygun gö-
rülmemiş; yapı duvarlarının iç ve dış 
yüzeyinde bulunan eksik derzlerde kıs-
mi onarım yapılması, derz harcı olarak 
da 1 kısım hidrolik kireç (NHL 5) ile 
2,5 kısım 2 mm elek altı tüfik nitelikli 
kara kumu veya % 15-20 tüf tozu ilave 
edilmiş kara kumunun kullanılması;

 6. Ancak yapıda tespit edilen 
ve muhtelif zamanlarda yapıldığı 

düşünülen koyu renkli Portland çi-
mento bağlayıcılı derz ve imitasyon 
dolgu onarımlarının eserden dik-
katlice uzaklaştırılması ve 1 numa-
ralı uygulama ile koruma çalışması 
yapılması;

 7. Uygulanacak harç ve sıva 
karışımlarında, harç suyu olarak bol 
suda bekletilmiş kirecin berrak (doy-
gun kalsiyum hidroksit çözeltisi) 
suyunun kullanılması önerilmiştir.

Bu öneriler doğrultusunda, 
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
uzmanlarının kontrolünde yapılan 
çalışmalar sonucunda, Yivli Minare 
Camii Harim bölümü sağlıklı hale 
getirilmiş, yapının yapım teknolojisi 
ve belgesel değeri korunmuştur. 

Ayrıca Yivli Minare Camii Harim 
bölümünün tabanında bulunan 
künk sisteminin bir kısmının ziya-
retçilere gösterilmesi yönünde alınan 
kararla, yukarıda tanımlanan 4b 
maddesine uygun biçimde uygulama 
yapılarak, daha önce kullanıcılar ve 
ziyaretçiler tarafından görülemeyen 
ilginç altyapı teknolojisi sergilenebi-
lir hale getirilmiş, yapının belgesel 
değeri yanında çekiciliği de arttırıl-
mıştır (Şekil 17a, b; Şekil 18a, b, c).

Şekil 17a, b. Yivli Minare Camii Harim bölümünün onarım sonrası genel görünüşü
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Şekil 18a, b, c. Künk sisteminin önceki ve sonraki durumunun genel görünüşü
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KNİDOS ‘KÜÇÜK TİYATROSU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Knidos Küçük Tiyatrosu, Büyük Liman’ın kuzeyinde, Knidos’un ticari 
ve sosyal yaşamının oldukça aktif olduğu bir bölgede inşa edilmiştir. MÖ 2. 
yüzyılda inşa edildiği düşünülen Küçük Tiyatro, 4500 seyirci kapasitesine 
sahiptir. İlk olarak, 1857-1859 yılları arasında, Knidos’ta çeşitli çalışmalar 
sürdüren Charles Thomas Newton tarafından kazılan Küçük Tiyatro’da, 1969 
yılında I. C. Love, 2006 yılında ise Prof. Dr. Ramazan Özgan tarafından kazı 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 150 yıllık bir süreçte farklı zaman 
aralıklarında ve kısmen kazılan Küçük Tiyatro’daki kazı çalışmalarına, Prof. 
Dr. Ertekin M. Doksanaltı başkanlığında 2013 yılında yeniden başlanmıştır. 
Büyük oranda tamamlanan kazı çalışmalarının ardından, 2015 ve 2017 kazı 
sezonlarında tiyatro yapısının restorasyon ve konservasyona başlanmış olup 
çalışmalar halen devam etmektedir.

RESTORATION AND CONSERVATION WORKS ON THE SMALL 
THEATRE OF KNIDOS

The small theatre of Knidos was built on north of the commercial 
harbor, where the social and economic life is active in Knidos. It is thought 
that the small theater was built 2nd century BC with the capacity of 4500 
people. The theatre was excavated for the first time by Charles Thomas 
Newton who carried out several works in Knidos between 1857-1859 and he 
was followed by I. C. Love in 1969 and Prof. Dr. Ramazan Özgan in 2006. 
The excavation works which were partially done in several periods during a 
process of 150 years, were restarted under the supervision of Prof. Dr. Ertekin 
M. Doksanaltı in 2013. As the excavation works were mostly completed, 
restoration and conservation works are started in 2015 - 2017 seasons and  
still going on.

Anahtar Sözcükler: Karia, Datça, Knidos, Antik Tiyatro, Küçük Tiyatro, Restorasyon.
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   1. GİRİŞ
Knidos antik kenti, Datça Yarıma-
dası’nın en uç noktasındaki Tekir 
Burnu mevkiinde “Kap Krio” ya da 
“Deve Boynu” olarak adlandırılan 

bir yarımada ve bu yarımadanın 
bir kıstakla anakaraya bağlandığı 
bölgede kurulmuştur. Antik kent, 
günümüz haritalarında Akdeniz’le 
Ege Denizi’nin birleştiği noktadadır. 
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Kentin ana karadaki yerleşim alanı 
eğimi güneye doğru azalan bir yamaç 
üzerinde uzanırken, adadaki bölümü 
kuzeye doğru eğimli bir yamaçta yer 
alır. Bu nedenle, kentin yamaca yas-
lanacak tiyatro yapıları için uygun bir 
topografyaya sahip olduğu söylenebi-
lir (Şekil 1). Knidos’ta biri yaklaşık 
15.000, diğeri ise 4500 kişi kapasi-
teli iki tiyatro yapısı vardır. Kentin 
iki tiyatrosu, konumları ve seyirci ka-
pasitelerine göre; ‘Büyük Tiyatro’ ya 

da ‘Yukarı Tiyatro’1; ‘Aşağı Tiyatro’2, 
‘Küçük Tiyatro’, veya ‘Liman Tiyatro-
su’ olarak adlandırılmıştır (Dilettanti, 
1840).

2. KNİDOS “KÜÇÜK TİYATRO” 
YA DA “LİMAN TİYATROSU”
Küçük Tiyatro, kentin anakara 
bölümünde, deniz kıyısına yalnızca 
15 metre mesafede ve ‘Büyük - Ti-
cari Liman’a hâkim bir konumda 
inşa edilmiştir. Tiyatronun batısında 

1 Dilettanti 1840, s. 29- 30, 40 Levha XXIV- XXV: ‘Yukarı Tiyatro’ ifadesinin geçtiği ilk metinlerden.
2 Dilettanti 1840, s. 17- 18, 40, Levha XII- XXIII; Newton 1863, s. 443.

Şekil 1. 
Knidos Antik 
Kenti ve 
Limanlarına 
güneybatıdan 
genel bakış

Şekil 2. 
Knidos antik 
kentinde
Küçük 
Tiyatro’nun 
konumu
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Dionysos Tapınağı ve Altarı ile Stoa 
yapısı bulunmaktadır. Tiyatro doğuda 
ve batıda, kuzey-güney doğrultusun-
daki merdivenli caddeler ile sınır-
landırılmış, konumu ve planı kentin 
hippodamik (ızgara) planına uygun bir 
şekilde tasarlanmıştır. Tiyatronun 
her iki yanındaki caddelerden, kentin 
üst yamaçlarında yer alan Dorik Stoa 
ve Bouleotherion gibi kamu yapılarına, 
kutsal alanlara, konutlara ve kentin 
doğu-batı doğrultusundaki ana cadde-
sine ulaşılabilmektedir. Küçük Tiyat-
ro, yaklaşık 4.500 kişilik kapasitesi 
ile Knidos’un sosyal, dinsel ve eko-
nomik yaşantısının en yoğun olduğu 
noktada yer almaktadır (Şekil 2).

Knidos Küçük Tiyatrosu, yukarı-
da da belirtildiği gibi, güneye doğru 
eğimli bir yamaca yaslanmış biçimde 
inşa edilmiştir. Ancak topografya-
ya bağlı olarak, yamaç batıya doğru 
kesilmektedir. Bu nedenle, tiyatronun 
batı bölümü doldurularak oluştu-

rulmuş yapay bir yamacın üzerine 
yaslanmış, bu da tiyatronun batı 
analemma duvarının oldukça yüksek 
olmasına neden olmuştur.

Tiyatro; theatron/cavea, orkestra ve 
skene olmak üzere üç ana bölümden 
meydana gelmiştir.

2.1. Theatron/Cavea 
Tiyatro ana binası olan theatron/cavea, 
58,90 m (doğu-batı) x 43,70 m (ku-
zey-güney) ölçülerindedir (Şekil 3, 4a, 
4b). Doğu ve batı analemma duvarları 
kuzey-güney doğrultusunda düz bir 
hatta devam ederken, güney analem-
ma duvarı cavea’ya uyum gösterecek 
şekilde kavislidir.

Uzun süreli kullanım ve farklı mü-
dahale dönemlerine bağlı olarak, batı 
analemma duvarının inşasında; kireç-
taşı, gri-beyaz mermer, konglomera, 
traverten ve farklı yapılardan getirilmiş 
devşirme beyaz ya da gri mermerden, 
dörtgen kesilmiş bloklar kullanılmıştır. 

Şekil 3. 
Knidos Küçük 
Tiyatrosu’na 
doğudan bakış
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Şekil 4a. 
Knidos Küçük 
Tiyatrosu’nun 
görünümü ve 
restorasyonu 
planlanan 
bölümler

Şekil 4b. 
Knidos Küçük 
Tiyatrosu 
restorasyon 
projesi
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Batı analemma duvarının alt kısmı bo-
sajlı, üst kısmı düz yüzeyli kireçtaşı 
ve yer yer gri-beyaz mermer dörtgen 
bloklardan, pseudo-isodomik tarzda 
örülmüştür.

Duvar örgüsünde; taş işçiliğinin 
detayları ile dörtgen bloklar yanında 
yer yer yamuk kesilmiş bloklar veya 
birbirine giriş yapan, çıkıntılı fakat 
karşılıklı uyumlu blokların da kul-
lanılmış olması, batı analemma’nın 
alt kısmının MÖ 4. yüzyılın son 
çeyreğinde inşa edildiğini göster-
mektedir. On birinci sıraya kadar bu 
şekilde devam eden duvar örgüsü, ilk 
sıradan farklı olarak; blokların detay 
işçiliği, bosajın biçimi ve yüzeylerde 
görülen kalın murç darbeleri dikkate 
alındığında, Knidos’un MÖ 2. yüzyıl 
yapılarında görülen duvar örgüleriyle 
aynı işçiliğe sahiptir.

Analemma duvarının on ikinci 
sırasını oluşturan, farklı yapılardan 
getirilmiş beyaz ve gri mermer, ince 
dörtgen kesilmiş 0,27 metre yük-
sekliğindeki devşirme bloklar, tüm 
duvar boyunca devam eden bir kuşak 
gibi görünmektedir. Bu bloklardan 
üçünde, MÖ 4. yüzyılın sonu ve 3. 
yüzyılın başına tarihlenen yazıtlar 
vardır. Bu sıranın üstünde devam 
eden örgünün yüzeyleri tamamen 
düz, traverten dörtgen bloklardan 
meydana gelmektedir; ilk sıra 0,67 
metre, devam eden sıra 0,35 metre 
boyutundadır ve bir yüksek bir alçak 
olmak üzere almaşık biçimde devam 
ederek yükselmektedir.

Batı analemma’da, duvarın güne-
yine doğru 2,06 metre genişliğinde 
aynı teknik ve tipte traverten blok-
lar kullanılarak yapılmış, tonozlu 

bir vomitorium bulunmaktadır. Bu 
benzerlik analemma üst sıraları ile 
vomitorium’un aynı süreçte ve bir 
program dâhilinde inşa edildiğini 
göstermektedir.

Batı analemma duvarının inşasın-
da görülen materyal ve stil değişikli-
ği, tiyatronun inşa dönemi ve uzun 
kullanım süreci ile açıklanabilir. En 
altta kalan ilk sekiz sıra, teknik ve 
malzeme bakımından MÖ 4. yüzyı-
lın son çeyreğine tarihlendirilmekte-
dir. MÖ 3. yüzyılın sonu ya da MÖ 
2. yüzyılın ilk yıllarında, tiyatronun 
inşası sırasında, bu duvar benzer bir 
teknikle ancak farklı materyal ile 
yükseltilerek analemma duvarı olarak 
yeni bir işlev kazanmıştır. MS 1. 
yüzyılda, tiyatronun büyütüldüğü 
ve summa cavea’nın ilave edildiği sü-
reçte, analemma duvarının traverten 
bloklardan yapılmış üst sıraları ile 
vomitorium ilave edilmiştir.

Tiyatronun theatron/cavea kısmı; 
doğu ve batı analemma duvarları ile 
kuzeydeki teras duvarıyla neredeyse 
dörtgen şeklindeki bir dış konturun 
içinde, at nalı biçiminde planlan-
mıştır. Theatron/cavea, sekiz ana 
krepidoma ile yedi kerkides’e ayrılmış 
olup iki diazoma bulunmaktadır. İki 
diazoma, theatron/cavea bölümünü 
immacavea, mediacavea ve summaca-
vea olmak üzere üç kısma ayırmıştır 
(Şekil 4a, b).

Imma ve mediacavea oturma 
sıraları mermerden, summacavea 
oturma sıraları ise kireç taşındandır. 
Immacavea ve mediacavea’da on üçer, 
summacavea’da dokuz olmak üzere, 
toplam otuz beş sıra oturma basamağı 
bulunmaktadır.
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Tiyatronun oturma sıralarının 
yerleştirilmesi topografik yapıya göre 
planlanmıştır. Yamaç zemininde ana 
kayanın yüksek olduğu noktalarda, bu 
kısım yer yer kabaca tıraşlanmış, var 
olan boşluklar moloz taş ve topraktan 
oluşan bir dolgu ile doldurulmuştur. 
Hazırlanan meyilli zemine, önce 
yerel volkanik tüf taşlarından yapıl-
mış dörtgen bloklar basamak halinde 
yerleştirilmiş, böylece asıl oturma 
sıraları için tüf taşından sağlam bir 
alt yapı/çekirdek hazırlanmıştır. Tüf 
taşı çekirdek üzerine, mermer ya da 
kireçtaşından, ince işlenmiş oturma 
sıralarını meydana getiren bloklar 
yerleştirilmiştir.

Oturma sıraları 37 cm ila 41 cm 
arasında değişen yükseklik ve 65 cm 
ile 70 cm arasında değişen genişlik-
tedir. Oturma sıralarını oluşturan 
blokların üst yüzeylerinde oturma bö-
lümü 38 cm olarak belirlenmiştir; bu 
bölüm, arka sırada oturanların ayak 
koyduğu yerden 0,5 cm - 1 cm daha 
yüksektir. Oturma bölümünün işçiliği 
ayak basma yerine nazaran daha ince 
yontuludur. Oturma basamaklarının 
üst kısmı, yüksekliği 8 cm ila 10 cm 
arasında değişen düz bir silme ile 
sınırlandırılmıştır.

İkinci diazoma, birinci diazoma’ya 
göre daha iyi korunmuştur. İkin-
ci diazoma’nın zemini 1,75 metre 
genişliğindedir. Summacavea’nın 
başlangıcına yerleştirilmiş üç sıra 
mermer dörtgen bloktan yapılmış 

duvar, ikinci diazoma ile summaca-
vea’nın sınırını oluşturmaktadır. 
İlk sıra 0,25 metre, ikinci sıra 0,65 
metre yüksekliğindeki bloklardan 
oluşmaktadır. Summacavea ile bu 
duvarın arasında 0,15 metrelik bir 
boşluk daha kalmaktadır. Bu veriler 
doğrultusunda, ikinci diazoma’nın 
arkasını sınırlandıran ve summaca-
vea’ya geçişi sağlayan duvarın 1,05 
metre yüksekliğinde olduğu düşü-
nülmektedir3 (Dilettanti, 1840). 
Elde edilen bu kot, ilk diazoma’dan 
mediacavea’ya, 28,5 cm yüksekli-
ğindeki üç basamak ile çıkıldığını 
göstermektedir.

İkinci diazoma’dan, summacavea’ya 
geçişi sağlayan herhangi bir basamak 
ya da benzeri bir düzenleme tespit 
edilememiştir. Bu da, ikinci diazoma 
ile tiyatroya sonraki dönemde eklenen 
summacavea arasında bağlantı olma-
dığının bir göstergesidir. Bu veriler, 
summacavea’ya ulaşımın yalnızca üst 
kısımda, güney analemma üzerindeki 
girişten sağlandığını göstermektedir.

Tiyatroya beş farklı noktadan 
giriş yapılabilmektedir: Doğu ve batı 
Parados, immacavea’ya alttan giriş 
sağlarken, doğu ve batı analemma 
duvarlarının içindeki doğu ve batı vo-
mitorium’lar, doğrudan birinci diozo-
ma’ya açılmakta, oradan da imma ve 
mediacavea’lara geçişi sağlamaktadır. 
Güney analemma üzerindeki girişten 
de, üst teraslardan doğrudan summa-
cavea’ya ulaşılabilmektedir.

3 Dilettanti, 1840, levha XXIII: Dilettanti Cemiyeti’nin çizimlerinde toplam 0,90 metre yüksekliğe 
ulaşan bu iki sıranın üzerine, 0,15 metre yüksekliğinde bir sıra taç bloku daha yerleştirilmiştir. Böylece 
orthostat’ların üst sınırı ile summacavea’daki ilk oturma sırasının alt sınırı arasındaki 0,15 metrelik kot farkı 
giderilmiştir. 
4 Love, 1970, s. 151- 52, levha 39, figür 10.
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Doğu parados, ilk kez 1969 yılında 
I. C. Love’ın kazıları sırasında açığa 
çıkartılmış4 (Love, 1970), ancak geçen 
süreç içinde tekrar toprakla dolmuştur. 
Knidos Kazı ve Araştırmaları kapsa-
mında 2017 yılında doğu parados bir 
kez daha, ancak kazı alanı genişletile-
rek açığa çıkartılmıştır (Şekil 5).

Parados duvarı, pseudo-isodomik 
tarzda örülmüştür. Parados zemininde 
işlenmeden bırakılmış ve zeminden 
yüksek ana kaya görülmektedir. Parados 
duvar bloklarının yüzeyinde görülen 
diyagonal hat ve zeminde işlenmeden 
kaba bırakılmış ana kaya, parados 
geçişinin rampa ya da geniş, alçak 
basamaklı bir merdivenle sağlandığını 
göstermektedir. Rampa ya da merdiven, 
orkestra seviyesinden parados duvarı-
nın güneydoğu köşesindeki başlangıç 
seviyesine dek devam etmekte, burada 
kuzey-güney caddesiyle birleşmektedir.

Batı parados ilk kez 1858 yılında 
C. T. Newton’un yaptığı kazılarda 
açığa çıkartılmıştır5 (Newton, 1863, 
1865) (Şekil 6). Kazı sonrasında insan 
ve doğa tahribatına açık kalan parados 

duvarının blokları sökülmüş ve kazı 
alanı bir kez daha toprak tabakası 
altında kalmıştır. Bu dolgu ve para-
dos duvarının iç kısmı, 2015 yılında 
tekrar açığa çıkartılmıştır6 (Doksanaltı 
vd., 2017).

C. T. Newton batı parados duvarı-
nın beyaz mermer bloklardan, pseudo- 
isodomik tarzda örüldüğünü aktarmak-
tadır. Tiyatroda, 1857 yılı kazılarının 
ardından sökülen parados bloklarından 
günümüze, temel traverten blokları 
üstündeki ilk sıradan yalnızca tek bir 
mermer blok ulaşabilmiştir.7

C. T. Newton’un 1858 yılında 
yaptığı çalışmalarda, parados’ta ti-
yatroya girişi sağlayan bir propylon 
tespit edilmiştir. C. T. Newton’a göre, 
propylon’un batıdaki Dionysos tapına-
ğına bakan ön cephesi in-antis planlı 
olup Korint düzeninde inşa edilmiştir; 
tiyatroya bakan cephesinde ise üçlü ge-
çişler vardır ve buradan basamaklarla 
orkestra seviyesine inilmektedir. C. T. 
Newton’un kitabındaki çizimde, dört 
basamaklı bir merdiven yer almakta-
dır8 (Newton, 1863).

Şekil 5. Tiyatro Doğu Parados ve Vomitorium’da kazı çalışmaları

5 Newton, 1863, s. 444, levha LXIX; Newton, 1865, s. 173- 74.
6 Doksanaltı vd,. 2017, s. 464-465, resim 4.
7 C. T. Newton’un parados kazıları fotoğrafı ve günümüze ulaşabilen bu tek blok, batı parados duvarının 
restorasyonundaki en önemli veri olarak değerlendirilmiştir. 
8 Newton, 1863, s. 444; Newton, 1865, s. 173: C. T. Newton bu yapıyı portiko olarak adlandırmıştır. 
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I. C. Love’ın 1969 yılındaki kazı-
larında doğu vomitorium ve çıkışında-
ki kuzey-güney caddesi9 (Love, 1970) 
açığa çıkartılmıştır. Bu alanda, 2017 
yılında sürdürülen ve genişletilen 
çalışmalarla bir kez daha vomitorium 
ve önündeki cadde temizlenmiştir. 
Vomitorium, tiyatronun hemen doğu 
yüzündeki kuzey-güney caddesinden 
tiyatroya, birinci diozama’dan girişi 
sağlayan tonozlu bir geçiş olarak dü-
zenlenmiştir. Vomitorium, analemma 
duvarı gibi konglomera bloklarından 
inşa edilmiştir.

Batı vomitorium, C. T. Newton ta-
rafından 1857 yılında yapılan kazılar 
sırasında tümüyle açığa çıkartılmıştır 
(Şekil 7). C. T. Newton’un kazılarının 
ardından, vomitorium tekrar toprak ile 

dolmuş, 2015 yılında bir kez daha te-
mizlenmiştir10 (Doksanaltı vd., 2017).

İlk kazılardan sonra sert doğa 
koşulları ve insan kaynaklı tahribat 
nedeniyle tonoz bloklarının büyük bir 
kısmı ya sökülmüş ya da düşmüştür. 
Tonozun ancak iki metrelik bir bölü-
mü günümüze ulaşabilmiştir.11 Vomi-
torium’un tonoz ayaklarını meydana 
getiren traverten bloklar in-situ olarak 
günümüze dek korunarak gelmesine 
karşılık; büyük ölçüde çatlamış, kırıl-
mış ya da kısmen erimiştir.12

Batı vomitorium, farklı dönem-
lerde konglomera, mermer ve kireç 
taşından yapılmış analemma duvarına 
entegre edilmiş dörtgen traverten 
bloklardan meydana gelmiştir. Vo-
mitorium 2,06 metre genişliğinde ve 

9 Love, 1970, s. 151; Mellink, 1969, s. 218.
10 Doksanaltı vd., 2017, s. 464, resim 3.
11 2015 yılında başlayan tiyatro restorasyonunda, tonozun üst kısmı sökülerek indirilmiş ve her blok tek 
tek tasnif edilmiş olup halen onarılmaktadır. Onarımların ardından tonoz orijinaline göre tekrar inşa 
edilecektir.  
12 Restorasyon çalışmaları sırasında, batı vomitorium tonoz ayaklarını meydana getiren ve büyük ölçüde 
kırık ve erimiş durumdaki traverten bloklar da, tonoz gibi, statik nedenlerle sökülmüştür. Blokların 
sağlamlaştırılması ve kısmen yenilenmesi ile tonoz ayakları da aslına göre tekrar inşa edilecektir. 

Şekil 6. 1850’li yıllarda Küçük Tiyatro Batı Parados’un durumunu gösteren fotoğraf
Şekil 7. 1850’li yıllarda Küçük Tiyatro Batı Vomitorium’un durumunu gösteren fotoğraf
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8,04 metre uzunluğundadır. Vomi-
torium’un girişinde tonoz yüksekliği 
5,50 metredir. Tonozlu bir geçiş şek-
lindeki vomitorium’da on bir basamak-
la birinci diazoma’ya çıkılmaktadır.

2.2. Orkestra
Orkestra 19,30 metre çapında, planı 
yarım daireden büyük, “at nalı formu” 
bir plana sahiptir. Vitruvius’a göre 
Grek tiyatrosunda cavea, orkestranın iç 
kısmına oturtulan üç kare ile belirlen-
mekte ve krepis’lerin her biri bu kare-
lerin köşelerine denk gelecek şekilde 
yerleştirilmektedir. Knidos Tiyatro-
su’nun orkestra’sı Vitruvius’un anlattı-
ğı bu kurallara uymakta, kerkides’leri 
ayıran krepis’lerin her biri, karelerin 
köşelerine denk düşmektedir.

2.3. Sahne Binası
Sahne binasının batı yarısı 1858-
1859 yıllarında C. T. Newton tara-
fından, doğu yarısı ise 1969-1971 
yıllarında I. C. Love tarafından kazıl-
mıştır. Proskene kısmındaki iki mekân 
2005 yılında R. Özgan tarafından 
açılmıştır; 2017 yılında ise, sahnenin 
geçen zaman içinde dolan doğu yarısı 
ve ön kısmı tekrar açığa çıkartılmıştır.

Yapının arka ve yan duvarları, 
mevcut duvar örgüsünde düzgün 
kesilmiş kireçtaşı bloklardandır. 
Ancak, bu blokların yanı sıra fark-
lı yapılardan devşirme bloklar da 
duvarlarda kullanılmıştır. Duvarın 
inşasında kullanılan ve hâlihazırda 
görülen materyal, proskene’nin uzun 
bir süre kullanıldığını ve birçok kez 
onarım geçirdiğini göstermektedir. 
Proskene’den skene’ye geçişi sağlayan 
üç kapı vardır: Bunlardan ikisi pros-
kene’nin kuzey duvarının ortasında, 

diğer ikisi doğu ve batısındadır.
Proskene’nin arka kısmındaki 

bölümün üstü doğu-batı yönünde to-
nozla örtülüdür. Tonoz, işlenmemiş 
irili ufaklı taşların opus caementicum 
ile tutturulmasıyla oluşturulmuş 
ve Roma İmparatorluk döneminde 
sahneye yapılmış bir ilavedir. Proske-
ne’nin alt kısmından sahne binasının 
arka cephesindeki caddeye açılan 
üç geçiş vardır. Tonozlu üst örtüye 
sahip bu geçişler, ilk inşa evresinde 
düzgün kesilmiş kireçtaşı blokla-
rından inşa edilmişken, tahrip olan 
kısımlar daha sonraki dönemlerde 
toplama taşların opus caementicum ile 
tutturulması suretiyle onarılmıştır.

Sahne binasının hyposkene kısmı 
kısmen korunmuştur. Hyposkene’de, 
skene frons için oluşturulmuş plat-
formlar vardır ve etrafı parapetler ile 
çevrelenmiştir. Hyposkenion’dan pros-
kene’ye geçişi sağlayan üç kapı vardır. 
Bu kapılar proskene’den arka caddeye 
geçişi sağlayan tonozlar ile aynı aksta 
yer almaktadır. Proskene’de temel sevi-
yesinde korunan, muhtemelen giyinme 
odası işlevi görmüş dört mekân vardır. 

Sahne binası ile ilgili en az veri 
elde edilen bölüm, skene frons’tur. 
Hyposkene’nin zeminindeki izlerden 
ve kazılar sırasında bulunan mermer 
bezemeli mimari bloklardan, skene 
frons’un nişlerle süslü olduğu anlaşıl-
maktadır. Hyposkene’deki platform-
ların içyapısında kullanılan sağlam 
dolgu malzemesi, ikinci katın 
yükünü taşıyabilmesi amacıyla bu 
bölümlerin güçlendirilmiş olabilece-
ği fikrini doğurmaktadır. Buradan, 
skene frons’un en az iki katlı olduğu 
anlaşılmaktadır.
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2.4. Tarihsel Süreç
İnşa teknikleri, yapı malzemeleri ve 
plan özelliklerindeki değişkenlikler, 
Knidos Küçük Tiyatro yapısının uzun 
kullanım sürecini göstermektedir. 
Yapıdaki farklı inşa teknikleri ve 
malzemeler; bir yandan tiyatronun 
yapım aşamalarını, geçirdiği onarım, 
genişletme ve yenileme çalışmalarını 
gösterirken, bir yandan da bu faaliyet-
lerin hangi dönemde gerçekleştirildi-
ğini belirlemede yardımcı olmaktadır.

Tiyatro binasının bölümleri ince-
lendiğinde, en erken inşa aşamasının 
batı analemma duvarında olduğu 
tespit edilmiştir. Ancak bu aşamada, 
duvar tiyatronun bir bölümü olarak 
değil, kuvvetle muhtemel bir teras du-
varı olarak inşa edilmişti. Duvarın alt 
kısmında görülen bosajlı yüzeye sahip 
duvar bloklarının kaliteli işçiliği, 
yüzeylerinin perdahlanmış olması ve 
en önemlisi duvar örgüsünde yamuk 
kesilmiş blokların birbirlerine uyumlu 
bir şekilde kullanılması, bu duvarın 
MÖ 4. yüzyılın son çeyreğinde inşa 
edilmiş olabileceğini göstermektedir. 
En azından alttan üç sıra bu teras 
duvarından günümüze ulaşabilen 
kalıntılardır. Bu duvar, Knidos’un 
MÖ 4. yüzyılın ortalarında gerçekle-
şen hippodamik plan uygulamasından 
kalan bir teras düzenlemesinin parça-
sı olmalıdır. Bu teras duvarı; kentin 
birbirini dik kesen cadde, ada-parsel 
sistemi ile uyum içindedir ve kentin 
en önemli noktası olan Dionysos te-
rasının doğu sınırını meydana getir-
mektedir. Terasın bu bölümündeki 
kayalık topografya, bu nitelikteki bir 
teras duvarının neden inşa edildiğini 
açıkça göstermektedir.

Bu duvarda in-situ durumda ko-
runan bloklardan biri üzerinde, harf 
karakterine göre MÖ 3. yüzyılın ilk 
başlarına tarihlenen ve bir festivalin 
geçit töreninin başlangıç noktasını 
gösteren yazıt, tarihlendirme ile ilgili 
önemli verilerden birisidir. Bu duvar, 
MÖ 3. yüzyılın sonları ya da MÖ 2. 
yüzyılın ilk yıllarında yükseltilmiş ve 
tiyatronun analemma duvarının bir 
parçası haline gelmiştir. Bu süreç, 
tiyatronun ilk inşa aşamasını oluştur-
maktadır.

Helenistik dönem tiyatrosu olarak 
değerlendirebileceğimiz bu aşamada, 
theatron/cavea tek diazoma’lıdır. Ana-
lemma duvarı konglomera ve mermer 
dörtgen bloklardan oluşmaktadır. 
Doğu vomitorium da doğu analem-
ma’nın bir parçası olarak bu süreçte 
inşa edilmiştir. Oturma sıraları ile 
krepis’lerde mermer kullanılmıştır. 
Sahne binasının ilk evresine ait veri-
ler oldukça azdır. Bu nedenle, sahne-
nin erken evrede ahşap konstrüksi-
yonla inşa edildiği düşünülmektedir.

Olasılıkla, artan nüfus ve talebe 
bağlı olarak, tiyatro MÖ 1. yüzyılın 
sonunda yenilenerek büyütülmüştür. 
Öncelikle tiyatronun kuzeyine ikinci 
bir diazoma ve summacavea ilave edi-
lerek seyirci kapasitesi arttırılmıştır. 
Summacavea’nın oturma sıraları Hele-
nistik aşamadan farklı olarak mer-
merden değil, krem-beyaz renkte sert 
kireç taşındandır. Summacavea’nın 
ilave edilebilmesi için batı analemma 
önemli ölçüde yükseltilmiştir. Kireç-
taşı, mermer ve konglomeradan ya-
pılmış dörtgen bloklardan inşa edilen 
Helenistik analemma duvarının en üst 
sırasının üzerine, beyaz veya koyu gri 
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mermerden 0,27 metre yüksekliğinde 
ince dörtgen kesilmiş bloklardan olu-
şan ve bir kuşak gibi görünen bir sıra 
getirilmiştir. Bu sıranın bloklarının 
tamamı, işlevini kaybeden yapılardan 
getirilmiş ve analemma duvarında 
devşirme olarak kullanılmıştır. Bu 
kuşağın üzerine traverten dörtgen 
bloklardan oluşan on iki sıra (yaklaşık 
6 metre) eklenerek analemma duvarı 
yükseltilmiştir (Şekil 8).

Analemma’nın yükseltilmesi sı-
rasında, duvarın içinde volkanik tüf 
taşından yapılmış ve isodomik tarzda 
örülmüş dörtgen blokların duvar 
boyunca yan yana sıralanmasıyla 
oluşturulmuş, apsidal formlu üç duvar 
ortaya çıkartılmıştır. Bu apsidal planlı 
duvarlardan bir tanesi vomitorium’un 
güneyinde, diğer ikisi kuzeyinde yer 
almaktadır. Benzer bir uygulamanın, 
doğu parados duvarının içinde de ya-
pıldığı tespit edilmiştir. Analemma ve 
parados duvarları yüksekliğindeki bu 
duvarlar, dıştaki analemma ve para-

dos duvarlarına gelen yükü yayarak, 
ağırlığı azaltmak için yapılmış teknik 
bir uygulamadır. Oturma sıraları için 
yapay bir yükselti/yamaç elde etmek 
üzere, duvarların arasında yapılan 
bu düzenleme, Roma tiyatrolarında 
düz arazide zemini yükseltmek için 
yapılan tonozlu alt yapının farklı bir 
uygulamasıdır. Tonozların yerini 
burada dikey apsidal duvarlar almıştır. 
Antik dönem tiyatro inşaat teknikleri 
ile ilgili bu uygulama, ilk kez Knidos 
Küçük Tiyatrosu’nda tespit edilmiştir.

Analemma’nın yükseltildiği ve 
summacavea’nın eklenerek seyirci ka-
pasitesinin arttırıldığı MÖ 1. yüzyılın 
sonlarındaki bu süreçte yapılan diğer 
bir yenileme de, batı vomitorium’dur. 
Ancak batı analemma üzerinde 
Helenistik dönem tiyatrosunda bir 
vomitorium’un var olup olmadığı çok 
açık değildir. Olasılıkla bu aşamada, 
analemma’nın yükseltilmesinde kulla-
nılan traverten bloklardan tonozlu bir 
geçiş hazırlanmıştır.

Şekil 8. KüçükTiyatro Batı Analemma Duvarı 1. ve 2. aşama yüksekliği
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Sahne binası da yine bu dönemde 
düzenlenmiş ya da yenilenmiş olma-
lıdır. Skene’de yapılan kazı çalışma-
larında bulunan Augustus dönemine 
ait heykeller, bu dönemde yapının 
yeniden düzenlenerek heykellerle 
süslendiğini göstermektedir.

Devam eden süreçte tiyatronun 
theatron bölümünde olmasa da, sahne 
binasında bazı değişikliklere gidildiği 
anlaşılmaktadır. C. T. Newton, orkest-
ra’da yaptığı kazı çalışmalarında skene 
frons’un inşası ile ilgili bir yazıt parçası 
bulmuş ve bunun Antoninler dönemine 
ait olduğunu aktarmıştır. Bu da skene 
frons’un MS 2. yüzyılda büyük oranda 
yeniden inşa edildiğini göstermektedir. 
Batı parados’un gerisindeki propylon da 
yine bu döneme ait olmalıdır.

Tiyatro binasının MS 5. yüzyılda 
işlevini kaybettiği anlaşılmaktadır. 
Sahne binasındaki mekânlar çeşitli 
amaçlarla kullanılan atölyelere çevri-
lirken, yapının hyposkene kısmındaki 
geçişler geç dönemde mezar alanı ola-
rak kullanılmıştır. Burada çok sayıda 
Bizans dönemi gömüsü tespit edilmiş-
tir. Tiyatronun bu süreçte işlevini kay-
bettiğini gösteren bir diğer önemli veri 
de, doğu parados’un girişine yapılan, 
yaklaşık iki metre kalınlığındaki duvar-
dır. Bu duvar, hem tiyatroya doğudan 
girişi kapatmış olması hem de inşa-
sında tiyatronun yapı malzemelerinin 
kullanılmasıyla dikkat çekmektedir.

Aynı dönemde tiyatronun ba-
tısında tüm batı analemma duvarı 
boyunca devam eden, kısmen summa-
cavea’yı da kaplayan ve batı vomito-

rium’u kapatan tonozlu, büyük bir 
yapı inşa edilmiştir. Böylece, MÖ 
3. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve 
çeşitli değişikliklerle olasılıkla MS 
4. yüzyılın sonuna kadar işlevini 
sürdüren Knidos “Küçük Tiyatro” 
yapısının kısa öyküsü burada son 
bulmuştur.

3. KNİDOS ‘KÜÇÜK 
TİYATRO’ RESTORASYON ve 
KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Knidos Küçük Tiyatro, anıtsal özel-
liği ve konumu ile Knidos’un en çok 
tanınan ve dikkat çeken yapılarından 
biridir. Ancak yapının bu özelliği, 
doğa ve insan tahribatına açık kalma-
sına da neden olmuştur. 

On dokuzuncu yüzyılın ortalarına 
oldukça sağlam bir durumda ulaşabi-
len yapı, ne yazık ki özellikle C. T. 
Newton’un gerçekleştirdiği kazılardan 
sonra hızlı bir yıkım sürecine gir-
miştir. Eski gravür ve fotoğraflarda 
ayakta görülen batı analemma duva-
rı, batı vomitorium ve parados, C. T. 
Newton’un kazıları sonrasında büyük 
ölçüde sökülmüştür (Şekil 9). 

C. T. Newton’un görsellerinde 
oldukça sağlam görülen batı parados 
duvarından13 (Newton, 1862) günü-
müze, ancak traverten temel blokları 
duvarının ilk sırasından tek bir mer-
mer blok ulaşabilmiştir. 

C. T. Newton’un ifadelerinden 
anlaşılacağı üzere, olasılıkla parados 
duvarı blokları, kazı çalışmalarının 
ardından, yerel yönetici Mehmet Ali 
Ağa’nın Karaköy’deki camisinin inşa-
sında kullanılmıştır14 (Newton, 1865). 

13 Newton, 1862, LXIX üst.
14 Newton, 1865, s. 165.
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Tiyatronun yapı bloklarının C. T. 
Newton’un çalışmaları sırasında ya da 
hemen sonrasında, devşirme olarak 
kullanılmak üzere sökülerek başka 
yerlere aktarıldığını gösteren en önem-
li kanıt, tiyatronun hemen alt kısmın-
da, kıyıda yer alan iskele kalıntısıdır. 
Bu iskele, hem C. T. Newton’un 
Knidos’ta bulduğu eserlerin gemiye 
yüklenerek Londra’ya gönderilmesinde 
hizmet vermiş15 (Newton, 1862) hem 
de kentin taş bloklarının devşirme 
olarak kullanılmak üzere, kayıklara ya 
da teknelere yüklenmesinde ve naklin-
de kullanılmıştır. İskelenin çevresin-
de, deniz kıyısında görülen tiyatroya 
ait oturma basamakları ve analemma 
duvar blokları, bu iskelenin gerçekten 
de tiyatro bloklarının yağmalanması 
esnasında kullanıldığını göstermekte-
dir16 (Aslan, 2015). 

Yine C. T Newton’un kazılarında, 
oldukça sağlam durumda olan batı 
vomitorium’un blokları da sökülmüştür.

İlk kazılardan bu yana geçen 150 
yıllık zaman, tiyatro binasının her 
geçen gün daha çok tahribine neden 
olmuştur. Özellikle batı vomitorium, 
neredeyse tamamen yıkılma tehlike-
siyle karşı karşıya kalmıştır. Benzer 
şekilde, doğu parados bloklarının sö-
külmesi nedeniyle batı cavea’yı destek-
leyen dinamikler iptal olmuş; oturma 
sıraları hızla kaymaya ve yerinden 
oynamaya başlamıştır. Bu olumsuz-
luklara bölgenin sert doğa şartları 
da eklenince tahribat hızlanmıştır. 
Ayrıca, üzerindeki ağır yük nedeniyle 
batı analemma duvarı belirgin bir şe-
kilde batıya doğru eğilmiş ve bloklar 
düşmeye başlamıştır.  

Tüm bu verilerden hareketle, tiyatro 
binasının özellikle batı bölümlerinin 
daha fazla ayakta kalamayacağı anlaşıl-
dığından, 2012 yılında Knidos Kazı ve 
Araştırmaları kapsamında tiyatronun 
konservasyon ve restorasyonuna yönelik 
projeler geliştirilmeye başlanmıştır.

15 Newton, 1862, levha LI alt; Newton, 1865, s. 165: Newton, iskelenin inşasını kendi kaleminden: “Ağır 
kasaları indirmek ya da yüklemek için kesinlikle gerekli olan bir iskeleyi güney limanına inşa ettik” şeklinde ifade eder. 
16 Knidos Kazı ve Araştırmaları 2014 sezonu sualtı araştırmaları sırasında, kıyıdan 15 metre açıkta ve 
12-15 metre derinlikte, en az 15 blok yüklü bir mavna ya da tekne batığı tespit edilmiştir. Bu, olasılıkla 
Knidos’tan mimari blokları başka yerlere götürmek üzere yüklenmiş, ancak bir kaza sonucu batmış bir 
tekne olmalıdır (Aslan, 2015, s. 106, 108; resim 9).

Şekil 9. Yaklaşık 160 yıllık dönemde Küçük Tiyatro Batı Parados Duvarı’nın öncesi ve sonrası
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Bu proje kapsamında; öncelikle 
yıkılmak üzere olan batı analemma 
ve vomitorium’un onarılması, doğu 
parados’un sökülen bloklarının aslına 
uygun olarak yenilenmesi ve yalnızca 
imma cavea’daki eksik mermer oturma 
sıralarının tamamlanması planlanmış-
tır. Tiyatronun diğer bölümlerinde 
ise yalnızca konservasyon uygulaması 
yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu doğrultuda, 2014 yılında 
tamamlanan Knidos Tiyatrosu Rölöve 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 12.12.2014 tarih 
ve 3014 sayılı kararı ile onaylanmış-
tır. Onaylanan proje doğrultusunda, 
çalışmalar batı parados (Şekil 10) 
ve batı vomitorium (Şekil 11) odaklı 
devam etmektedir. 
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ORTA ASYA KÜLTÜR ÇEVRELERİNDE KORUMA VE ONARIM

Restorasyon ve koruma çalışmaları dünyanın değişik ülkelerinde farklı 
yaklaşımlarla sürdürülmektedir. Bu yaklaşımlar, Venedik Tüzüğü’nün 
kabulüyle birlikte belirli bir standarda kavuşturulmuşsa da, Orta Asya kültür 
çevrelerinde etkisini gösterememiştir. 
Orta Asya, birçok kültürün gelişimine katkı sağlayan, çok canlı bir tarihe 
sahiptir. Bu canlılığın odak noktası olan tarihi yapıların korunması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için, günümüze dek farklı restorasyon 
kuralları ve içeriklerinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede; karşılaşılan 
sorunların anlaşılması, geçmiş süreçleri bilerek gelecekte nasıl bir koruma 
anlayışına göre hareket edileceğine karar verilmesi ve Orta Asya’da yapılan 
restorasyonların niteliksel boyutlarının bilinmesi, bölgedeki yapıları 
değerlendirmek için gereklidir. Bu bildiride, Orta Asya’da özellikle Türk 
Cumhuriyetlerinde gerçekleştirilen restorasyonlar hakkında bir değerlendirme 
yapılarak, modern restorasyonlardan ayrışan kavramsal boyutlarından söz 
edilecektir. Orta Asya’da, Sovyet döneminde tarihi yapılarda uygulanan 
koruma yöntemleri ve sonrasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, 
belirli önemli anıtsal yapılar üzerinden incelenecek ve günümüzde Orta 
Asya ülkelerinde Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilen onarım ve koruma 
çalışmaları hakkında bilgiler ve değerlendirmeler yapılacaktır. Bildirinin 
sonuç kısmında ise, restorasyonlar konusunda Orta Asya kültür çevrelerindeki 
yaklaşım ve önerilere yer verilecektir. 

RESTORATION AND CONSERVATION  IN CENTRAL ASIA 
CULTURAL SETTINGS

Restoration and conservation works are done with different 
approaches in different countries. Despite the fact that Venice Charter set 
standards in this field, it could not show a proper effect on Asian cultural 
settings.
Central Asia has a lively history in terms of culture. This liveliness is 
sustained until today in a different way than restoration and sustainability 
principles of nowadays. In this paper, conceptual differences between 
restoration implementations in Central Asia –especially Turkic countries– 
and modern restoration principles by evaluating examples from several 
Turkic countries. Conservation techniques applied during Soviet period and 
conservation processes of monumental buildings afterwards will be examined. 

Anahtar Sözcükler: Orta Asya, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, 
Merv, Burana, Özkent Türbeleri.
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   1. GİRİŞ
Restorasyon ve koruma çalışmaları 
dünyanın değişik ülkelerinde farklı 
yaklaşımlarla sürdürülmektedir. Bu 
yaklaşımlar, Venedik Tüzüğü’nün 
kabulüyle birlikte belirli bir standar-
da kavuşturulmuşsa da, Orta Asya 
kültür çevrelerinde etkisini göstere-
memiştir.1 

Orta Asya, birçok kültürün geli-
şimine katkı sağlayan, çok canlı bir 
tarihe sahiptir. Bu canlılığın odak 
noktası olan tarihi yapıların korun-
ması ve sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması için, günümüze dek farklı 
restorasyon kuralları ve içeriklerin-
den yararlanılmıştır. Bu çerçevede; 
karşılaşılan sorunların anlaşılması, 
geçmiş süreçleri bilerek gelecekte 
nasıl bir koruma anlayışına göre 
hareket edileceğine karar verilmesi 
ve Orta Asya’da yapılan restorasyon-
ların niteliksel boyutlarının bilinme-
si, bölgedeki yapıları değerlendirmek 
için gereklidir. Bu bildiride, Orta 
Asya’da özellikle Türk Cumhuri-
yetlerinde gerçekleştirilen restoras-
yonlar hakkında bir değerlendirme 
yapılarak, modern restorasyonlardan 
ayrışan kavramsal boyutlarından söz 

edilecektir. Orta Asya’da, Sovyet dö-
neminde tarihi yapılarda uygulanan 
koruma yöntemleri ve sonrasında 
gerçekleştirilen restorasyon çalışma-
ları, belirli önemli anıtsal yapılar 
üzerinden incelenecek ve günümüzde 
Orta Asya ülkelerinde Türkiye’nin 
desteğiyle gerçekleştirilen onarım ve 
koruma çalışmaları hakkında bilgiler 
ve değerlendirmeler yapılacaktır. Bil-
dirinin sonuç kısmında ise, restoras-
yonlar konusunda Orta Asya kültür 
çevrelerindeki yaklaşım ve önerilere 
yer verilecektir. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
beş eski SSCB devletinden oluş-
maktadır. Bunların dördünde Türk 
kültürüne ait izler bulunmaktadır: 
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgı-
zistan, Kazakistan. Bu coğrafyada 
çağlar boyunca üretilen mimarlık 
eserleri Türk kültür ve mimarisinin 
temel taşları niteliğindedir (Şekil 1). 
Arkeolojik kazılar ve buluntularla 
tarihi kayıtlardan, Orta Asya’nın 
günümüze kadar uzanan kesintisiz 
bir yerleşim olduğu bilinmektedir. 
Dolayısıyla, bu coğrafyada farklı 
dönemlerde farklı kültürler geliş-
miştir. Orta Asya’da bu dört ülkenin 

On going restoration and conservation works in Central Asian countries 
with support of Turkey will be introduced and evaluated. The paper will be 
concluded with proposals of approach to restoration works in Central Asian 
cultural settings. 

Keywords: Central Asia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Merv, 
Burana, Uzkent Tombs.

1 Makalede kullanılan görsellerden arşiv değeri taşıyanlar, Toyobunko, ArchNet, YuTake, UCL Arşivlerinden 
alınmıştır. Diğer görseller yazarın kendisine aittir.
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dışında, Tacikistan ve Rusya’ya bağlı 
olan Kafkasya ve Volga- İdil Irmağı 
boylarında Türk kültürü dönemine 
ait mimarlık eserleri de bulunmak-
tadır. Henüz bu bölgelere ilişkin 
yeterli araştırma yapılmadığından 
nitelikleri ve dönemleri hakkındaki 
bilgiler sınırlıdır. 

Orta Asya’da göçebe ve yerleşik 
kültürler çerçevesinde gelişen, farklı 
antropolojik ırklara ait kültürler 
bulunmaktadır. Bunların dışında, 
bölgenin tarihi süreç içinde geçirdiği 
inançlarla ilgili değişime ait izler de 
görülmektedir. İslamiyet, Hıristiyan-
lık, Şamanizm, Budizm ve Zerdüşt-
lük bölgedeki yaygın inançlar olarak 
değerlendirilebilir. 

Orta Asya’nın kültürel merke-
zi olarak bilinen Sogdiana, İslami 
devirlerde Maveraünnehir Bölgesi 
olarak adlandırılmıştır. Bölgenin 
jeopolitik konumu çağlar boyunca 
gelişimi ve değişiminde etkili olmuş-
tur; Türk kültürünün yerleşik bir 
hal alması ve Karahanlı dönemiyle 
birlikte, yeni mimari eserlerin ve bir 
yapılaşma kültürünün ortaya çık-

tığı görülmektedir. Bölgenin uzun 
ve sürekli olarak değişen kültürel 
canlılığı, Selçuklular döneminden 
sonra, Moğollarla kesinti ve tahri-
bata uğramıştır. Moğolların 1218 
yılından itibaren başlayan istila 
hareketi sonucunda bölgedeki kentler 
yağmalanmış, türbeler dışında ne-
redeyse bütün İslam eserleri tahrip 
edilmiştir. Moğolların İslam kültü-
rünün içinde erimesinin ardından, 
Timur dönemiyle birlikte “Timurlu 
Rönesansı” olarak adlandırılan devir, 
bölgenin yeni bir imar hareketiyle 
gelişmesi ve değişimiyle sonuçlan-
mıştır; Timur dönemi mimarisi 
Orta Asya’nın tamamında etkili bir 
biçimde görülür. Bu bildiride, Orta 
Asya kültür çevrelerine ait mimari 
kültürel mirasın koruma çalışma-
larının geçmişi değerlendirilecek ve 
günümüzdeki durumu incelenecek-
tir. Bölgenin geniş bir coğrafi alanı 
kapsaması nedeniyle önemli mimari 
miras örneklerinin restorasyon süreç-
leri hakkında kısa bir değerlendirme 
ile gelecekte yapılması gerekenler 
hakkında önerilerde bulunulacaktır. 

Şekil 1. 
Orta Asya’daki 
Türk Kültürü 
uygarlık 
alanları
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2. BOLŞEVİK İHTİLALİ ÖNCESİ 
Çarlık Rusyası 15. yüzyıldan itibaren 
Orta Asya’yı emperyalist amaçlarla 
sömürmeye başlamış, 18. yüzyıldan 
itibaren de Rus sömürgeciliğinin bo-
yutu, asimilasyon ve kendi kültürünü 
empoze etmek çerçevesinde şekil değiş-
tirmiştir. Bolşevik İhtilali öncesinde, 
Orta Asya’nın kültürel ve tarihi anıt-
larının tespiti amacıyla St. Petersburg 
Bilimler Akademisi aktif faaliyetler 
yürütmüştür. Bu dönemde, aynı za-
manda Avrupa’da başlayan müzecilik 
faaliyetinin bir sonucu olarak Batılı-
ların müzelerine eserler kazandırma-

ya başlamaları, Rusları da bu yönde 
teşvik etmiştir. Böylelikle, 1880 yılına 
kadar, Orta Asya’yı keşfetmek için 
gelen Rus bilim adamlarının çalışma-
larında bu bölgedeki kültürel değerleri 
toplamaları konusunda yönlendirici 
davranılmış, elde edilen eserlerin St. 
Petersburg’a nakli sağlanmıştır (Şekil 
2). Rusya İmparatorluğu ve sonrasın-
da Sovyet döneminin başlarında, daha 
çok arkeolojiye ağırlık verilmiştir. 
St. Petersburg’daki akademi, Orta 
Asya’nın çeşitli bölgelerine gönderdi-
ği keşif heyetlerinin ilk raporlarıyla 
19. yüzyıl sonlarından itibaren daha 
ayrıntılı çalışmalar yapılmasını teşvik 
etmiştir (Zhukovsky, 1894). Bu 
çalışmalarda, Orta Asya’daki anıtların 
önemli parçaları, özellikle de kitabeler 
toplanmıştır. Bolşevik İhtilali’nden 
sonra, 1930’lu yıllarda sınıflama ve 
tasnif çalışmalarına ağırlık verilmiştir 
(Abdykanova, 2013). Sovyetlerin, Orta 
Asya yapılarına müdahaleleri başta 
koruma odaklı değildir; bu eserler ilk 
önceleri yapı malzemesi stoku olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Birçok 
yerde terk edilmiş anıtlara veya tahrip 
olmuş binalara ait malzemeler söküle-
rek, ya başka yapıların inşasında ya da 
bölgedeki yolların yapımında kaplama 
malzemesi olarak kullanılmıştır.

3. SOVYET DÖNEMİ  
Bolşevik İhtilali’nden sonra, Orta 
Asya’daki yapıların onarımında Mark-
sist-Leninist yaklaşımın benimsendiği 
görülür. Buna göre, Leninist ideo-
lojideki “...üstün sanatsal ifade gücü 
gösteren kültürel yapılar ve değeri tarihi 
önemine dayanan binalar” ifadesiyle 
bu anıt eserlerin restorasyonuna önce-
lik tanınması kararlaştırılmıştır. 

Şekil 2. Orta Asya’dan eserlerin 
toplanması (Zhukovsky, 1894)
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Sovyet yönetiminin, 1936 yı-
lından sonra Orta Asya yapılarının 
restorasyonu yönünde adımlar atma-
ya başladığı görülmektedir (Şekil 3, 
4). Bu dönemde St. Petersburg’daki 
Sovyet arkeolog ve tarihçilerinin 
olumlu yönlendirmelerinin etkili 
olmaya başladığı anlaşılmaktadır. 
Miras alanlarının yönetiminde 
1918-1940 yılları arasında din 
faktörünün etkili olduğu görülür. 
Böylelikle, Bolşevik yasaları uy-
gulanmış; mezarlıklar, türbeler ve 
camiler gibi dini yapılar bu dönemde 
yıkılmıştır (Şekil 5) (Fodde, 2010). 
Ayrıca, birçok başka yapı da bu 
dönemde ortadan kaldırılmıştır. Bu 

yıkımlarda en büyük zararı, komü-
nist kentleşme sistemine uymadığı 
gerekçesiyle sivil mimarlık örnekleri 
görmüştür; bu yapılar ya yıkılmış ya 
da harap olanlar terke zorlanmıştır. 
Bu nedenle Orta Asya kentlerinden 
günümüze sivil mimarlık örnekleri 
ulaşmamıştır (Şekil 6a, b). Yıkılan 
yapıların akıbetine ilişkin bilgiler, 
daha çok 20. yüzyılın başında böl-
geye gelen seyyahların anlattıklarına 
ve yaptıkları tespitlerden elde edilen 
verilere dayanmaktadır. 

Sovyet yönetimi, 1960’lı yılların 
başından itibaren Orta Asya’daki 
önemli mimari eserlerin restorasyonu 
ve kültürel mirasın korunması için 

Şekil 3. Sovyet İdeolojisine göre restore edilen Uluğbey Medresesi’nin restorasyon 
öncesi durumu, Şekil 4. Uluğbey Medresesi’nin restorasyon sonrası durumu

Şekil 5. 
Doğu 
Türkistan’da 
Uygur Türbeleri 
(ToyoBunko Arşivi)

 

Şekil 6a, b. 
Bolşevik İhtilali 
sonrasında 
yok edilen 
sivil mimarlık 
örnekleri 
(Toyobunko Arşivi)
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çalışmalara başlamıştır (Şekil 7, 8). 
Bu dönemde, ağırlıklı olarak önemli 
anıt eserlerin onarılmaya başlandığı, 
özellikle de komünist sistemin değer-
leriyle çelişmeyen yapıların seçildiği 
görülmektedir. Bununla birlikte, 
daha küçük ölçekli yapılar ya terk 
edilmiş ya da harap bir halde bırakıl-
mıştır. Bu dönemde Batı’da modern 
restorasyon ilkelerinin oluşması ve 
restorasyonun amacının, bilginin 
korunması olduğu yönündeki yakla-
şımların benimsenmesine karşılık, 
benzer fikirler SSCB içinde karşılık 
bulamamış; tarihi eserlerin koruma ve 
restorasyonunda evrensel ilkelerden 
uzaklaşılmıştır. Aşağıda incelene-
ceği üzere, yapılan restorasyonlarda 
çimento ve beton kullanılarak sağlam-
laştırma ve tamamlamaya gidilmiş; 
bu uygulamalarda yapının özgünlüğü 
ya yok sayılmış ya da bu konuda hiç-
bir araştırma yapılmamıştır. 

Orta Asya’da 1966 yılında 
meydana gelen şiddetli depremden 
sonra, başta Taşkent olmak üzere 
birçok kent yenilenmiş; tahrip olan 

önemli anıt eserlerin onarımının 
yapılması amacıyla Taşkent’te bir 
restorasyon merkezi kurulmuştur. 
Bu merkezin; Türkmenistan, Öz-
bekistan ve Kırgızistan başta olmak 
üzere, Orta Asya ülkelerinde önemli 
belgeleme, arkeolojik kazı ve onarım 
çalışmaları yapması hedeflenmiştir. 
Bu dönem yapılan restorasyonlar; 
bir yandan araştırma, diğer yandan 
da müzelere eser kazandırma odaklı 
olarak devam ettirilmiştir (Şekil 9, 
10). Bu restorasyon çalışmalarını 
yürütenler arasında Masson, Puga-
chenkova, Rampel gibi uzmanlar 
yer almaktadır (Şekil 11). Sovyet 
dönemindeki restorasyonların ortak 
özelliği, yapıların tarihi kimliklerini 
büyük oranda kaybetmiş olmasıdır. 
Restorasyonlarda, yalnızca yapıların 
turistik yönlerinin dikkat çekecek bir 
şekilde ortaya çıkarılması için uğraş 
verilmiş; bu nedenle eserlerin özgün 
mimarileri ve kimlikleri kalıcı olarak 
zarar görmüş ve bazı yapıların asıl 
haline dönüştürülmesi artık imkân-
sız hale gelmiştir.

Şekil 7. Türkmenistan, Merv Sahaba Türbeleri onarım ve inceleme çalışmaları
Şekil 8. Burana Minaresi onarımı
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Perestroika sonrası dönemde, Sov-
yet yönetimine bir tepki olarak resto-
rasyon çalışmalarına ağırlık verilmeye 
başlandığı görülmektedir. SSCB’nin 
dağılmasının ardından bölgedeki Rus 
halkının Rusya’ya göçmeye başlaması, 
restorasyon uzmanlarını da etkile-
miştir. Bazı restorasyon ve konser-
vasyon uzmanlarının ayrılmasıyla, bu 
ülkelerdeki eski eserlerin bakım ve 
onarımları yeterince yapılamamıştır 
(Fodde, 2010).

SSCB sonrası dönemde, bölgede-
ki kültürel mirasının korunmasına 
ilişkin olarak; eski koruma gelenek-
lerinin devamı olan sivil mimarinin 

ya göz ardı edildiği ya da yıkıldı-
ğı, dikkat çeken anıtsal yapıların 
restorasyonlarının yapıldığı ancak 
birçok arkeolojik alanda restorasyon 
çalışması yürütülmediği ve koruma 
sağlanmayarak kendi haline terk 
edildiği, buradaki define kazılarının 
sürmesinin alanın tahribine neden 
olacağı hususları tespit edilmiştir 
(Şekil 12). 

4. PERESTROİKA    
DÖNEMİ VE SONRASI
Orta Asya Cumhuriyetlerinin 1992 
yılında bağımsızlıklarını kazanması-
nın ardından; Türkmenistan, Kaza-

Şekil 11. YUTAKE ekibinin Merv’de Sultan Sencer Türbesi’ndeki çalışmaları. 
Şekil 12. Türkmenistan, Merv Talhatan Baba Camii restorasyon öncesi görünüm 
(Zhukovsky, 1894)

Şekil 9. 
Sovyet 
döneminde 
yapılan 
restorasyonlar

Şekil 10. 
Sovyet 
döneminde 
yapılan 
restorasyonlar
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kistan ve Özbekistan’da UNESCO 
merkezleri açılmıştır. Bu birimlerin 
amacı, Orta Asya kültür çevrelerinde 
bilimsel restorasyonları yönlendirmek 
ve dünya kültür mirasına konu olacak 
yerlerle ilgili çalışmalar yürütmektir. 
Bu merkezlerin yaptığı çalışmalar: 
Chu Vadisi İpek Yolu yerleşmelerinin 
korunması, Eski Merv Şehri koru-
ma çalışmaları, Tirmiz Feyyaz Tepe 
harabelerinin koruma ve onarımı, 
Kazakistan Otrar Tepe Konservas-
yonu, Tacikistan Ajina Tepe Budist 
yerleşimi, Nisa kenti kültür mirasını 
koruma çalışmaları ile Buhara ve 
Semerkant kent merkezlerinde yapı-
lan uygulamalardır. Bu kapsamda; 
bölgelerde kazı ve restorasyonların 
yürütüleceği birimler oluşturulmuş, 
küçük testler için bazı laboratuvarlar 
kurulmuş, modern koruma ve resto-
rasyon teknikleri hakkında eğitimler 
ve seminerler düzenlenmiş, yerel 
uzmanların yetiştirilmesi için üni-
versiteler ve merkezlerle işbirliğine 
gidilmiştir (Williams, 2003). 

SSCB döneminde de, Türkiye’de 
Orta Asya’ya yönelik koruma ve 
onarım çalışmaları yapılmaya baş-
lanmıştır (Jisl, 1963). Ancak kazı, 
araştırma ve restorasyonların belirli 
bir program dâhilinde yapılmadığı, 
kurumlar arasında işbirliği olmaksı-
zın sürdürüldüğü, bunun sonucunda 
da bazı çalışmaların yarım kaldığı 
görülmektedir. Perestroika sonrasında 
ise, Orta Asya’daki yapılara ve arkeo-
lojik alanlara ilgi artmış; birçok ülke, 
Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinde 
kazı ve araştırmalar yapmaya başla-
mıştır. Yapılan bu ilk restorasyon ve 
koruma çalışmalarında TİKA (Türk 

İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) öncü 
olarak görev almıştır. Bu çerçevede 
ilk olarak, Moğolistan Türk Anıtla-
rı kazı, koruma ve çevre düzenleme 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 1997 
yılında başlayan ilk çalışmalarda, 
anıtların bulunduğu alanın topog-
rafik haritası ve jeofizik incelemesi 
yapılmıştır. Alandaki külliyede 1998 
yılında kazılar gerçekleştirilmiş, yapı-
ların bozulma nedenlerinin tespitine 
ve konservasyon/onarım çalışmalarına 
başlanmış ve bu proje kapsamında, 
anıtların yakınında bir müze kazı 
evi inşa edilmiştir. Moğolistan’daki 
Türk Anıtları Projesi, 2001 yılında 
tamamlanmıştır (Sertkaya vd., 2001). 

Aynı yıllarda Orta Asya’nın diğer 
bölgelerinde de restorasyon çalışma-
ları yürütülmüştür; Türkmenistan 
Merv’deki Sultan Sencer Türbesi 
(Acar vd., 2004) (Şekil 13), Serahs 
Şah Fazıl ve Merv Sahabe Türbeleri 
(Şekil 14), Afganistan Mezar-ı Şerif 
Hoca Bahauddin Veled Medresesi 
(Şekil 15) onarımları ilk akla ge-
lenlerdir. Türkiye’nin yürüttüğü bu 
faaliyetlerin benzerleri Batılı ülkeler 
tarafından da yapılmaya başlanmıştır; 
ABD, 2011 yılından itibaren Türk-
menistan’da, Daya Hatun Kervansa-
rayı ve Merv Büyük Kızkale’nin kazı 
ve restorasyonunu finanse etmiştir 
(Şekil 16). 

UNESCO’nun bölgedeki faaliyetle-
ri arasında en dikkat çekici olanı İpek 
Yolu projesidir (Williams, 2013). 
Bu proje kapsamında, İpek Yolu 
üzerindeki kültürel miras niteliği 
taşıyan eserlerin bir bütün olarak 
dünya kültür mirasına dâhil edilmesi 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda; yol 
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üzerindeki kervansaraylar, minareler, 
sarnıçlar, kaleler gibi birçok yapının 
korunması ve bütünün birer parçası 
olarak değerlendirilmesi amaçlanmış-
tır. Ülkelerarası bir çalışma olarak 
başlayan bu projeye Türkiye başlan-
gıçta gözlemci sıfatıyla katılmış, daha 
sonra da projenin içinde yer almıştır.

Burana Minaresi (Kırgızistan) 
Bu anıt, tarihi olarak Balasagun 
kenti olarak isimlendirilen, Bişkek’in 
doğusundaki eski Burana kentinin 
merkezinde yer almaktadır. Anıt, 
kentin günümüze ulaşmış en karakte-
ristik yapılarından biridir. On birinci 
yüzyıla tarihlenen yapının bazı yayın-

larda 57 m yükseklikte olduğu ifade 
edilmiştir (Şekil 17, 18). Günümüz-
de, anıttan kalan özgün kısım 12 m 
yüksekliğindedir. Sovyet döneminde, 
simgesel bir yapı olması nedeniyle 
farklı tarihlerde onarım kararları 
alınmış ve uygulanmıştır. Yapının bu-
lunduğu alanda ağır bir karasal iklim 
hâkimdir. Bu nedenle yapının sıcak-
lık değişimlerinden dolayı hasar gör-
düğü, tarihi süreç içinde depremlerin 
tahrip ettiği, son olarak da malzeme 
kaybından kaynaklanan bozulmaların 
minareyi yıprattığı tespit edilmiştir. 
On dokuzuncu yüzyılda meydana 
gelen deprem, yapıda ciddi hasarlara 
yol açmıştır (Fodde, 2010). 

Şekil 13. Merv Sultan Sencer Türbesi 2001 yılı TİKA onarımı
Şekil 14. TİKA restorasyon çalışması

Şekil 15. Mezar-ı Şerif Mevla’nın evi (medrese) kazı ve restorasyonu
Şekil 16. ABD’nin Türkmenistan’daki restorasyon faaliyetleri (Dayahatun Kervansarayı) 
(Türkmen Gazetesi’nden)
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Burana Minaresi’nde 1928 
yılında başlayan restorasyon çalış-
malarında, yapının dökülen tuğlaları 
eski dokusuna uygun olarak tamam-
lanmıştır (Şekil 8). Yapının temelin-
de, betonarme takviyesiyle onarım 
gerçekleştirilmiş, minarenin özgün 
biçimine ait veri olmadığından,mev-
cut görünüm esas alınarak şerefe al-
tına kadar olan kısmı tamamlanmış, 
yapının zeminle birleştiği noktada 
sekizgen bir pabuç yapılmış, ancak 
restorasyon bitirilmemiştir. Yapıda 
bu müdahalelerden kaynaklanan 
bozulmalar gözlenmektedir. 

Yapının restorasyonunda, ilk 
olarak minarenin temelinde bulu-
nan betonarme pabuç gövdeye doğru 
uzatılarak yüzeyi tuğla ile kaplanmış, 
ancak zeminle arasında yalıtım ya-
pılmaması sonucunda su kapilaritesi 
ile taşınan tuzlar yapının gövdesine 
sirayet etmiş, hem özgün tuğlaların 
hem de yenilerinin bozulmasına ne-
den olmuştur. Orta Asya coğrafyasın-
da, genelde aşırı gübre kullanımı ve 

sulamaya bağlı olarak, yeraltı suların-
daki tuz, yapıların bünyesine nüfuz 
ederek malzeme bozulmasına neden 
olmaktadır. Yapıdaki diğer bir sorun 
da, tamamlama sırasında kullanılan 
teknik nedeniyle çimento esaslı har-
cın minare gövdesinde nem yamaları 
oluşturması ve tuğla erozyonuna yol 
açmasıdır (Legg, 2000). 

Yapıda gerçekleştirilen basit 
görsel analizlere dayanarak; yapının 
temel seviyesi ve şerefe bölümünde 
nem ve tuzdan kaynaklanan bozul-
maların olduğu, ancak bunun basit 
koruma tedbirleriyle giderilebileceği 
düşünülmektedir. Yapıyla ilgili en 
önemli sorun, onarımda kullanılan 
çimento harçlı tuğlaların çıkarılıp 
çıkarılmayacağıdır. Ayrıca, yapı 
strüktürel olarak belirli bir yönde 
hareket ettiğinden, yapının sürekli 
izlenmesi gerekmektedir. 

Ayşe Bibi Türbesi
Ayşe Bibi Türbesi, Kazakistan’ın Taraz 
kentine yaklaşık 15 km uzaklıktadır. 

Şekil 17. 
Burana 
Minaresi’nin 
restorasyon 
öncesi durumu

Şekil 18. 
Burana 
Minaresi
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Yapı 9.-14. yüzyıl arasında geçir-
diği onarım ve ilavelerle günümüze 
ulaşmıştır. Kare planlı ve dört köşe-
sinde birer minare olan yapı, yakın 
geçmişteki onarımlar sonucunda 
bazı değişimlere uğramıştır. Türbe-
nin Alpaslan’ın kızı Ayşe Bibi’ye ait 
olduğu söylenmektedir. Ancak, son 
yapılan araştırmalarda, Cengiz Han’ın 
prensesi ve torzası olan ve 1252-1261 
yılları arasında Çağatay Hanedanı’nı 
yöneten Örkina Hatun onuruna inşa 
edildiği ifade edilmektedir (Kervran, 
2002). Yapının mimari tasarımındaki 
en belirgin husus, bütün cephesinin 
terrakotta parçaları ile kaplanmış 
olmasıdır (Şekil 19). 

Yirminci yüzyıl başında çekilen 
bir fotoğrafta, batı cephesindeki ter-
rakotta kaplamaların sağlam olarak 
günümüze ulaştığı anlaşılmaktadır 

(Şekil 20). Yapının diğer cepheleri 
1980’lerde yapılan restorasyon sıra-
sında yeniden inşa edilmiştir (Şekil 
21) (Fodde, 2010). Restorasyon 
öncesinde yapının üst örtüsü yıkılmış 
durumdaydı. On dokuzuncu yüzyıl 
sonuna kadar üst örtünün mevcudi-
yetine dair bulgular olsa da, formu 
hakkında herhangi bir veri yoktur. 
Yapının dış kısmı 1985 yılında 
camekânla kapatılarak koruma altına 
alınmaya çalışılmıştır. Bu dönemde-
ki restorasyon çalışmaları türbenin 
daha çok üst kısımlarında yapılmış-
tır. Restorasyonlar sırasında yapının 
terrakotta tuğla kaplamaları çimento 
harç kullanılarak yapılmış (Şekil 22); 
21. yüzyıl başlarında gerçekleştirilen 
onarımla da yapı bugünkü şeklini 
almıştır. Yapıdaki bu son onarım, 
büyük oranda rekonstrüksiyon odaklı 

Şekil 19. 
Prestroika 
öncesinde Ayşe 
Bibi Türbesi 

Şekil 20. 
Ayşe Bibi 
Türbesi’nin 20. yy. 
başındaki durumu

Şekil 21. Ayşe Bibi Türbesi’nin restorasyon sonrası durumu
Şekil 22. Restorasyon öncesi ve sonrası taç kapı kavsarasının durumu (Fodde, 2010)
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olarak gerçekleştirilmiştir. Bu res-
torasyon ve öncesinde yapılanlarla 
ilgili olarak bazı onarım problemleri 
bulunmaktadır. Yapının üst örtüsü-
nün karşılaştırma örneği bulunmadı-
ğından tamamlamanın neye göre ve 
nasıl yapıldığı bir sorundur. Yapının 
restorasyonunda kullanılan terrakotta 
parçalar, özgün kaplamalardan ayırt 
edilememektedir. Bir diğer sorun ise, 
yapının tuğla dokusunun üzerinde 
görülen tuz lekelenmeleridir. Ayrıca, 
2002 yılında ICOMOS tarafından 
yapının arkeolojik bir kalıntı ola-
rak korunması istenmesine karşın, 
rekonstrüksiyonu yapılmıştır. 

Merv Sultan Sencer Türbesi 
Türbe, Türkmenistan’ın Marı (Mary) 
kentine yaklaşık olarak 5 km uzak-
lıkta olup 1157’de Büyük Selçuklu 
devletinin hükümdarı Sultan Sencer 
adına inşa edilmiştir. Yapı, tarihi 
süreç içinde geçirdiği çok sayıdaki 
onarım sonrasında bugünkü şekli-
ni almıştır. Kare planlı bir külliye 
şeklinde inşa edilen yapının çevresin-
deki diğer yapılar yıkılmış; türbe ise, 

günümüze temel seviyesinde ulaşmış-
tır. Yapının ilk inşasında, dönemin 
kaynaklarından edinilen bilgilere 
göre, kubbesinin firuze renkte çini-
lerle kaplı olduğu ve çok uzaklardan 
görülebildiği anlatılmaktadır (Istahri, 
2015). Birkaç katlı olduğu anlaşılan 
kubbenin günümüzde yalnızca tek 
kabuğu mevcuttur. Diğer kabukların 
izleri yapılan restorasyonlar sırasında 
ortadan kaldırılmıştır. Mevcut kubbe 
üzerinde seçilebilen bazı kalıntıların  
niteliği anlaşılamamaktadır. 

Yirminci yüzyıl başında, restoras-
yonlardan önce, türbenin üzerindeki 
terrakotta kaplamalar büyük oranda 
mevcuttu (Şekil 23). Daha sonra 
yapılan onarımlarda, yapının güney 
cephesi üzerindeki kalemişi süslemeli, 
sıvalı katmanın izleri tahrip edilmiş-
tir. Yapıda 1930’lu yıllardan itibaren 
birçok ardışık onarım yapılmıştır. Bu 
onarımlarda, türbenin çevresindeki 
toprak katmanları iş makineleriy-
le kaldırılmış, ancak yakınındaki 
diğer tarihi mekânların izleri tahrip 
edilmiştir. Yapıda, 1960’lı yıllarda 
yapılan restorasyon sırasında temel-
de kazılar yapılmış ve iki yandan 
betonla kaplanmıştır. Ancak, bu 
onarımda yapının özgün döşemesi, 
olası sanduka katının izleri ve döşeme 
üzerindeki arkeolojik veriler tahrip 
edilmiştir. Yapının üst örtüsünde 
de onarım yapılmış, ancak köşelerde 
bulunan bazı mimari izler -ki bun-
ların minarelere ait olduğu düşünül-
mektedir, zarar görmüştür (Şekil 24, 
25, 26). Daha sonra 2001 yılındaki 
son restorasyonda; yapının içindeki 
kalem işleri yenilenmiş, duvarlardaki 
aşınan harçlar tekrar yapılmış, kubbe 

Şekil 23. Türkmenistan, Merv Sultan 
Sencer Türbesi’nin restorasyon öncesi  
durumu (Zhukovsky, 1894)
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eteğindeki revaklı galerinin önüne 
betonarme paneller yerleştirilmiştir 
(Şekil 27, 28) (Acar vd., 2004).

Restorasyonlarda yapılan en bü-
yük hata, yapının kendisinden gelen 

bilgilerin yeterince belgelenmemesi-
dir. Bunun sonucunda, günümüzde 
yapıdaki müdahaleleri okumakta 
zorluk çekilmektedir. Yapının kub-
besindeki ikinci kabuğa ilişkin fikir 

Şekil 24. Sultan Sencer Türbesi 1994 yılı restorasyon çalışmaları (sol üstte), Şekil 25. 
Sultan Sencer Türbesi 1994 yılı tuğla duvar restorasyonu (sağda), Şekil 26. Sultan 
Sencer Türbesi, 2001 yılı TİKA restorasyonu (sol altta)

Şekil 27. Perestroika sonrası dönemde restorasyonuna başlanılan Sultan Sencer 
Türbesi’nin batı cephesi, Şekil 28. Sultan Sencer Türbesi 1994 yılı restorasyon çalışmaları
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veren bir bilgi bulunmamaktadır, 
zira restorasyonlarda özgün kubbe 
izleri ortadan kaldırılmıştır. Yapının 
duvarlarında görülen tuzlanma, çev-
redeki zemin suyunun yükselmesin-
den kaynaklanmaktadır. Duvarların 
korunması için yapının çevresinde 
bulunan kuyuların yeniden açılması 
faydalı olacaktır. 

Yapının tuğla derzleri horasan 
harçla yenilenmiştir. Ancak hora-
san harcı homojen bir karışımla 
hazırlanmadığından, bazı tuğlaların 
arasında derz boşalması meydana 
gelmiştir. Yapının üst örtüsündeki 
su giderlerinin ağızlarının dar ve 
kubbe eteklerindeki su yollarıyla 
derelerdeki geçiş alanlarının küçük 
çapta olması tıkanmalara yol açmak-
ta, bunun sonucunda da duvarlarda 
kısmi nemlenme görülmektedir. 

Yapıdaki ardışık müdahaleler ve 
türbenin çevresinde iş makinesiyle 
yapılan düzeltmeler, yakın çevredeki 
büyük bir yapının parçası olan diğer 
mimari kalıntıları tahrip etmiştir. 
Bu yüzden, türbenin çevresindeki 
diğer yapılarla olan bağlantısı anlaşı-
lamamaktadır. 

Özkent Türbeleri 
Türbeler, Karahanlılar’ın başkenti 
Özkent kentindedir. Yapılar, “Kuzey, 
Güney ve Orta Türbe” olarak isim-
lendirilmiştir. Kare planlı yapıların 
batı cepheleri tek bir hat üzerindedir 
ve bu hattaki üç ayrı taç kapı, türbe-
lerin içine açılmaktadır. Türbelerin 
en eski tarihlisi olan Orta Türbe, 
Karahanlı Hükümdarı Nasır bin Ali, 
Kuzey Türbe Celaleddin Hüseyin 
adına yapılmıştır. Güney Türbe ise, 
1186 yılında inşa edilmiştir; ancak 

son türbe olmasına rağmen kimin 
için yapıldığı bilinmemektedir. 

Yapıların bulunduğu alanın Rus-
lar tarafından fark edilmesiyle ilk 
çalışmalar başlatılmıştır. Bu kap-
samda; yapıların 20. yüzyıl başında 
üst örtülerinin bulunmadığı, Orta 
Türbe’nin taç kapısının yalnızca 
kenarlardaki bordürlerden ibaret ol-
duğu görülmüş, diğer kısımlarda ise 
büyük oranda eksiklikler tespit edil-
miştir (Şekil 29, 30, 31). En sağlam 
durumda olan Kuzey Türbe’nin, 
bordürlerindeki eksik süsleme bi-
rimleri dışında, cephelerinin bütün 
olarak korunduğu tespit edilmiştir. 
Güney Türbe’nin ise, cephesindeki 
bordürleri oluşturan terrakotta par-
çalarında eksiklikler bulunmaktaydı 
(Şekil 32, 33).

Şekil 29. Özkent Türbeleri restorasyon 
öncesi durumu
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Türbelerde 1950’lu yıllardan 
itibaren başlatılan restorasyonlar-
da, çevresindeki bazı mekânların 
izleri tahrip edilmiştir. Daha sonra, 
1960’lardaki restorasyon sırasında, 
türbelerin çevresinde kazılar yapıla-
rak derin bir kanal açılmış, bu esnada 
yakındaki olası kalıntıların izleri 
tahrip olmuştur. Yapıların üst örtüsü-
nün onarımı, kubbede beton ve çelik 
kullanılarak tamamlanmıştır. Son 
restorasyonda, özellikle Güney Tür-
be’nin cephesindeki büyük terrakotta 
parçalar, özgün bezemelere uygun 
olmayan bitkisel motiflerle yenilen-
miştir (Şekil 34, 35, 36). 

Türbelerde büyük oranda çevresel 
etkilere bağlı bozulmalar görülmek-

tedir. Yapıların üst örtüsüne ilişkin 
yeterli veri bulunmamasına rağmen 
kubbe onarımı tamamlandığından, 
ikinci bir kabuğun varlığına ilişkin 
fikir verici bilgi ve değerlendirme 
yapılamamaktadır. Yapının duvarla-
rında görülen tuzlanmanın çevredeki 
zemin suyunun yükselmesinden kay-
naklandığı düşünülmektedir. Özellik-
le üst örtüde, demir ve beton kullanı-
larak yapılan kısımlarda, yapı içinde 
nemlenme tespit edilmiştir. Yapıların 
tuğla derzlerinde boşalmalar olduğu, 
tuğla duvarda çimento kullanılarak 
yapılan örgünün duvar dokusunu boz-
duğu ve tuzlanmaya yol açtığı tespit 
edilmiştir. Yapıların üst örtüsündeki 
su giderleri ve saçakların gereği gibi 

Şekil 30. 
Özkent 
Kuzey Türbe, 
restorasyon 
öncesi 

Şekil 31. 
Özkent,
Güney Türbe, 
taç kapı, 
restorasyon 
öncesi

Şekil 32. 
Özkent Kuzey 
Türbe, taç kapı 
cephesi

Şekil 33. 
Özkent Kuzey 
Türbe, taç kapı 
cephesi detayı



181KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

yapılmadığından, üst örtü kaynaklı 
bozulmalar meydana gelmiştir. 

5. SONUÇ
Bilimsel çalışmalarda bilgi, gerçek ve 
doğru zemin üzerine oturtulmalıdır. 
Restorasyon ve Koruma konusunda, 
“Apokirif” yaklaşımlardan uzak durul-
ması, gelecekte yapılan işin sorgulan-
maması için önemlidir.

Bölgedeki yapıların restorasyon 
süreçleri incelendiğinde, Perestroika 
öncesi restorasyonların uluslararası 
ilkelere uymadığı ve bunun sonu-
cunda yapıların kimlikleri ve tarihi 
özelliklerine büyük zararlar verildiği 
görülmektedir. Restorasyonlar ağır-
lıkla tamamlama ve rekonstrüksiyon 
niteliğinde olduğundan, müdahale-
lerden sonra yapılarda yeni sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Restorasyonlarda, 

ekseriyetle geleneksel tekniklerin 
kullanıldığı, bunların yeterli olmadığı 
durumlarda da günümüz malzemele-
rinin tercih edildiği anlaşılmaktadır. 
Yeni malzeme ve teknik kullanı-
mının yapılara olumsuz etkisi göz 
ardı edilmiştir. Perestroika öncesi 
restorasyonların temel amacı anıt-
sal niteliklerin belirginleştirilmesi 
olduğundan, yapılara ait birçok değer 
kaybedilmiştir. 

Genel olarak izlenilmesi gereken 
yol, kültürel mirasın korunması çer-
çevesinde uluslararası standartlara 
uygun hareket edilmesidir. 

Bu çerçevede yapılması gerekenler 
şu şekilde özetlenebilir: 

 Bölge genelinde yapıların tipolojik 
ve analojik özelliklerinin ortaya çıka-
rılması için bilgi toplama çalışmaları 

Şekil 34. 
Özkent Türbeleri 
restorasyon 
sonrası

Şekil 35. 
Özkent, Güney 
Türbe’de hatalı 
yerleştirilen 
terrakottalar

Şekil 36. 
Özkent Güney 
Türbe’de hatalı 
terrakotta 
bordür işlemesi
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yapılmalıdır. Ülkelerin kendi envan-
terlerini oluşturmaları desteklenmeli, 
bu çerçevede kültürel miras belgele-
me çalışmalarına ağırlık verilmeli ve 
uluslararası restorasyon kurallarının 
yerleşmesi için eğitim çalışmaları 
yapılmalıdır. 

 Bölge ülkelerinde koruma 
ve restorasyon konusunda bilinç-
lendirme yapılarak, yönetsel ve 
uygulamaya yönelik sistemsel 

düzenlemelere gidilmelidir. Tarihi 
yapıların korunmasında, tarihi yapı 
geleneklerini bilen yerel ustalar 
yetiştirilmelidir. Türkiye; TİKA’nın 
bölgedeki çalışmalarının bilimsel 
temelde yürütülmesi için, kurum 
bünyesinde Orta Asya Arkeolojisi 
ve Restorasyonlarına yönelik yeni 
bir organizasyonla Türk Arkeolojisi 
ile ilgili bir birim oluşturulmasına 
destek sağlamalıdır. 
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BOSNA-HERSEK’TEKİ OSMANLI YAPILARINDA  
YAPIM TEKNİKLERİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun mimari mirasının Avrupa ve Balkanlar’da 
bıraktığı izlerin belgelenmesi ve sunumu büyük önem taşımaktadır. Bu 
çalışma; Bosna-Hersek’te yaşanan iç savaş sonucunda tahrip olan Osmanlı 
döneminden kalan eski eserlerin, bölgeye ve Osmanlı mimari karakteristiğine 
özgü yapım teknikleri ile malzemelerinin incelemesi ve raporlanmasıyla, bu 
yapıların önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.

CONSTRUCTION TECHNIQUES OF OTTOMAN BUILDINGS   
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Documentation and presentation of the traces left by the 
Ottoman Empire and its architects in Europe and the Balkans are of great 
importance. For this purpose, the ancient buildings from the Ottoman 
period, which had been destroyed in the wake of the civil war in Bosnia and 
Herzegovina, were reported with the production techniques and materials 
specific to the region and Ottoman architectural characteristic to emphasize 
the importance of these structures.

Anahtar Sözcükler: Eski Eserler, Bosna-Hersek, Mimari, Savaş, Osmanlı Devleti.

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Ahmet Selbesoğlu*

* Y. Mimar Ahmet Selbesoğlu, Yıldız Sarayı, İstanbul; e-posta: ahmetselbesoglu@gmail.com.

Keywords: Ancient buildings, Bosnia and Herzegovina, Architecture, War, Ottomans. 

   1. GİRİŞ
Bosna-Hersek’in, bölgesel merkezini 
oluşturan ve Neretva Nehri üzerinde 
bulunan Mostar kentinde, Boşnaklar 
ile Sırplar-Hırvatlar arasında 1992-
1995 yıllarında arasında yaşanan iç 
savaşta, Mostar’da bulunan; Mostar 
Köprüsü, Koski Mehmet Paşa Camii 
ve daha birçok Osmanlı eseri Hırvat-
lar tarafından bombalanmak suretiyle 
yok edilmiştir.

Bir kentin mevcut tarihi dokusun-
dan hareketle bölgenin uygarlık tari-
hini tespit edebilmek mümkündür. 
Mostar, işte tam olarak bu nitelikte 

bir kenttir; geçmiş uygarlıkların tüm 
izlerini birbirinden bağımsız şekilde 
içerisinde barındırabilen, bu konu-
daki ender örneklerden biridir. Zira 
Mostar, Doğu ile Batı’nın, Avrupa ile 
Osmanlı medeniyetlerinin birleştiği, 
Hristiyanlar ve Müslümanların be-
raber yaşadığı  bir coğrafyada kurul-
muştur. Mostar, tüm bu parametreler 
göz önünde bulundurulduğunda; çok 
uzun soluklu bir kültürel mirasa ev 
sahipliği yapmıştır -ki bu kentin tari-
hini incelemek, araştırmak ve yazmak 
da o denli kapsamlı bir çalışmayı 
gerektirmektedir.
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Birden fazla uygarlığın birlikte 
yaşadığı Mostar, Neretva Nehri’nin 
dimdik iki yamaçla dar bir bo-
ğaz oluşturduğu bölgede, dağların 
çevrelediği bir vadide kurulmuştur. 
Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar 
Hayrettin tarafından 1566-1567 yıl-
larında yapılan ve tek kemerli köprü 
olarak tarihe geçen Mostar Köprüsü 
de, kentin adeta mihenk taşı konu-
mundadır. Evliya Çelebi seyahatna-
mesinin 6. cildinde; Mostar’da 53 
mahalle, 3.040 adet kaygan taşı (sla-
te) ve kiremit örtülü kârgir ev, 350 
adet dükkân ve Neretva Nehri’nin 
sağ kıyısında bir debbağhane bulun-
duğunu; yanı sıra kentte 45 cami 
ve mescidin, debbağhane tarafında 
da 19 su değirmeni, iki hamam ve 
birçok medresenin olduğunu anlat-
maktadır.

Kentte, 1874 tarihli Bosna Sal-
namesi’ne göre 45 cami, beş medrese, 
bir rüştiye, 16 İslam mektebi ve 26 
han bulunmaktadır. Ayrıca, Bosna ve 
Hersek’in 1463 yılında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından fethini müteakip, 
1585-1878 yılları arasında Osmanlı 
İmparatorluğu’na bağlı eyaletlerden 
biri olarak yönetildiği dönem de 
dâhil olmak üzere, devlet tarafından 
inşa ettirilen bu yapıların yanı sıra, 
devlet ricali ile esnaf ve zanaatkârla-
rın yaptırdığı küçük ölçekte camiler 
de bulunmaktadır.

Yüzyıllar boyunca, Osmanlı İm-
paratorluğu idaresi altında bulunan 
bütün topraklarda, Müslümanlar, 
Ortodokslar, Katolikler vd. din ve 
ulustan toplulukları bir arada ba-
rındıran büyük bir hoşgörü egemen 
olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu 

egemenliği altında bulunan Mostar 
kentinde de, bu hoşgörü anlayışı ge-
rek kentsel mimariye gerekse yaşam 
biçimlerine yansımıştır. Ne yazık ki 
bu barış ortamı, 1908 yılında Bos-
na-Hersek’in Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu tarafından ilhakından 
sonra, özellikle de II. Dünya Sava-
şı’yla birlikte bütünüyle bozulmuş-
tur. Daha sonraki yıllarda, ulusal 
ve dinsel anlaşmazlıklar, üç farklı 
milletin eşitlik içerisinde yan yana 
yaşamasının ne denli olanaksızlaştı-
ğını açıkça göstermiştir.

Ülkede, 1991 yılında cumhurbaş-
kanı seçilen Müslim Aliya İzzetbe-
goviç, her ne kadar Bosna-Hersek’i, 
Sırbistan-Hırvatistan çatışmasının 
dışında tutmaya çaba göstermişse de, 
1992’de patlak veren çatışma, birçok 
yerleşim yerinde olduğu gibi, Mos-
tar’da da maddi-manevi yıkıma sebe-
biyet vermiş, mimari ile bütünleşen 
uygarlık tarihi, Mostar’a ve Mostarlı-
lara özgü olan ‘’kültürel yaşam şekli’’ 
yara almıştır. Bu tahribatın onarıl-
ması ve Mostar’ın mimari kültürü-
nü de kapsayan bu yaşam şeklinin, 
yerinden oynayan mihenk taşlarını 
tekrar kazanma çabası, uzun ve me-
şakkatli bir süreç olarak günümüzde 
de sürmektedir.

Bosna-Hersek’te, iç savaştan 
hemen sonraki yıllarda, Mostar ve 
çevresinde yıkılan Osmanlı eserlerini 
ve bu tahribatlar sonucunda ortaya 
çıkan durumu, görevli olarak yerinde 
incelemek imkânı bulduk. Fakülteler-
de teorik olarak görülen birçok detayı, 
genç meslek insanlarının, bilhassa 
öğrencilerin bilgisine sunmanın yarar-
lı olacağı kanısındayız.
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2. SAVAŞIN ARDINDAN 
HÜZÜNLÜ BİR ŞEHİR: MOSTAR
Bosna Hersek’te iç savaşın sona 
ermesinden sonra, bölgede yıkılmış 
ve tahrip olmuş Osmanlı eserlerinin 
incelenmesi ve raporlandırılmasına 
ilişkin olarak, 1997 yılının Ağustos 
ayında Bosna-Hersek’te çalışmaya 
başlandı. Saraybosna’daki eserlerin 
incelenmesinden sonra, Bosna- Her-
sek’in önemli bir kenti olan Mostar 
ele alındı. Mostar’a gelindiğinde 
manzara oldukça hüzünlüydü; öyle ki 
neredeyse tüm yapılar harap olmuş, 
bölge tarihinin en önemli süreçlerine 
şahitlik eden ve kentin iki yakasını 
birbirine bağlayan Mostar Köprüsü 
saldırılar sonucunda yıkılmış, camiler 
ve evler zarar görmüştü.

Mostar Köprüsü’nün hemen yakı-
nında olan Koski Mehmet Paşa Ca-
mii’nin de (1618) minaresi yıkılmış, 
kubbesi delinmişti; tamamen harap 
bir durumdaydı. Köprünün bu hali, 
Mostar halkı için çok önemli bir ek-
siklikti; köprünün yıkılmasıyla kentin 
iki yakası birbirinden ayrılmıştı.

Mostar halkı, kentin iki yakasını 
birbirine bağlayan köprünün yıkılma-
sına mani olmak amacıyla geliştirdik-

leri ilkel koruma teknikleriyle, çeşitli 
önlemler almışlardı (Şekil 3). Araba 
lastikleriyle, köprüye gelen mermile-
rin sekmesini önlemeye veya bir tam-
pon oluşturmaya çalışmışlardı. Mos-
tar Halkı için çok değer taşıyan bu 
köprünün tahrip edilmesi, yukarıda 
da bahsedildiği üzere manevi açıdan 
yıkım demekti; ancak alınan bu basit 
önlemler köprünün yok edilmesine 
mani olamamış, Hırvatlar tarafından 
bilhassa köprünün kilit taşına yapı-
lan saldırılarla bu taş çürütülmüş ve 
köprü yıkılmıştır.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 
de yer alan, hüsn-i hat ile yazılı ki-
tabeye göre, 1618 yılında inşa edilen 
Koski Mehmet Paşa Camii’nin avlu-
sundan Mostar kenti ve yıkık Mostar 
Köprüsü görülebilmektedir (Şekil 4). 

Şekil 1. Mostar Köprüsü                                      Şekil 2. İç savaş sonrası Mostar

Şekil 3. Mostar Köprüsü’nün iç savaş 
sırasındaki durumu
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Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere, iç 
savaş döneminde minaresi yıkılmış 
ve yeniden inşa edilmiş bir Osmanlı 
eseri olan bu cami, Mostar Köprü-
sü’nün en iyi şekilde algılanabildiği 
bir mevkide yer almaktadır. Yine aynı 
fotoğrafta yıkılan köprünün yerine 
inşa edilmiş çelik konstrüksiyon geçi-
ci köprü de görülmektedir (Şekil 5).

Mostar Köprüsü’nün yerel halk 
için tarihsel ve kültürel ehemmiyeti 
vardır: Geleneklere göre eski dönem-
lerde evlenmek isteyen genç erkekler, 
cesaretlerini ve bağlılıklarını kanıtla-
mak için buradan Neretva Nehri’ne 
atlamak zorundaydılar. Dolayısıyla 
Mostarlılar, tarihsel değeri ve hatırası 
nedeniyle bu köprüye hâlâ son derece 
önem vermektedirler.

Koski Mehmet Paşa Camii’nin mi-
naresinden çekilen bir fotoğrafta (Şekil 
6), Mostar kentinin tarihsel dokusu 
açıkça görülmektedir. Kent meydanı-
nın kuşbakışı görünümünde, malzeme 
seçiminin doğal şartlardan dolayı ağır-
lıklı olarak taş olduğu dikkat çekmek-
tedir. Evlerin dış cepheleri ve çatıları 
tamamıyla taş malzemeden oluşmak-
tadır. Bu topyekûn taş dokuda farklı 
olarak göze çarpan tek malzeme, beyaz 

kireç badanalı ahşap cumbalardır.
Kentteki yapılarda kayrak taşı 

da çok kullanılmıştır. Bir evin detay 
fotoğrafında (Şekil 7) pencereyi 
yağmurdan ve nemden korumak 
üzere tasarlanmış, saçak işlevi gören 
bir kayrak taşı dikkat çekmektedir. 
Kiremit ve kurşun gibi malzemeler-
den yapılması yaygın olan bu saçağın, 
kayrak taşından yapılmasının nedeni; 
aşınmaya dayanıklı yapısı, kayma-
ma özelliği, ısı farklılıklarına karşı 
gösterdiği direnç ve düşük maliyeti-
dir. Doğal ve özel bir malzeme olan 
kayrak taşı, bu nedenlerle Mostar ve 
çevresinde çok kullanılan bir yapı 
malzemesidir.

Mostar’daki geleneksel konut mi-
marisinde dikkat çeken bir detay da, 
bir evin cumbasını taşıyan dikmede 
görülen farklı bir sistemdir. Kurşun 
malzemenin tekne şekline getirilme-
siyle, ahşap dikme bu kurşun tekne-
nin üzerine oturtulmakta; böylelikle 
kurşunun özelliği gereğince sağlam 
ve esnek bir sistem elde edilmiş ve 
izolasyon sağlanmış olmaktadır. 
Anadolu’da yaygın olarak demir ya 
da sac olarak görülen bu yapı elemanı 
oksitlenme eğilimi oldukça düşük 

Şekil 4. Koski Mehmet Paşa Camii’nden Mostar’a bakış
Şekil 5. Köprüye giriş, doğu yönü
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olan kurşunla yapılarak paslanma 
ve çürümeye karşı da önlem alın-
maktadır.

Şekil 9’da yıkılan yapıların çelik 
sistemlerle askıya alınma metoduna 
bir örnek görülmektedir. Zemine yer-
leştirilen sonsuz vidaların sıkıştırıl-
masıyla yer çekimine karşı elde edilen 
kuvvetle, kemerin yükünü hafifletmek 
amaçlanmıştır. Sistemin yükünü 
almak ve restorasyon çalışmalarına 
zaman kazandırmak için yapılan bu 
çelik konstrüksiyon uygulaması, Mos-
tar Köprüsü’nün girişinde bulunan 
bu kemerli kapıya her iki taraftan 
uygulanmıştır.

Şekil 11’deki küçük köprü, Mi-
mar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar 
Hayrettin tarafından Mostar Köp-
rüsü’nden önce yapılmıştır. Mimar 
Hayrettin’in, büyük köprüden önce 
adeta maket ölçeğindeki bu yapıyı 
inşa ederek tecrübe edinmeyi ve bir 
deneme yapmayı amaçladığı söylen-
mektedir. Bunun sebebi de, Mostar 
Köprüsü’nün inşa edildiği açıklığın 
çok geniş olmasıdır. Mostar’ın yerel 
radyolarından biri ile yaptığımız 
röportajda, Mimar Hayrettin’in 
Mostar Köprüsü’nü yapabilmek için 
böyle bir tecrübeye gerek duymadığı-
nı, küçük köprünün de tıpkı Mostar 

Şekil 6. Koski Mehmet Paşa Camii minaresinden bir görünüm
Şekil 7. Geleneksel Mostar evlerinden bir pencere detayı

Şekil 8. Ahşap dikme detayı, Şekil 9. Mostar Köprüsü’nün girişindeki kapıda askıya alma 
uygulaması, Şekil 10. Mostar Köprüsü zemin kaplama taşları (Burada, tarih boyunca 
Mostar Köprüsü’nü kullanan kişilerin ayak izlerinin köprü merdiveninin taşlarında zaman 
içerisinde oluşturduğu yıpranmalar görülmektedir).
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Köprüsü gibi ihtiyaca binaen inşa 
edildiği belirtilmiştir.

Köprü kemeri statik kurgular ne-
deniyle içi boş olarak inşa edilmiştir 
(Şekil 12). Bu önlem, deprem sırasın-
daki salınımlarda köprünün yükünün 
hafifletilerek dayanıklılığının artırıl-
ması için düşünülmüştür.

Yukarıdaki şekillerde yer alan 
panolar (Şekil 13, 14, 15, 16), Bos-

na-Hersek’te yapılan çalışmalar için 
hazırlanmıştır. Bu görsellerin, daha 
ziyade öğrenciler için bir deneyim ve 
disiplinli çalışmaya bir örnek olması 
amacıyla paylaşılması faydalı olacaktır.

Şekil 17 ve 18’de, köprünün 
rekonstrüksiyonu için bölgedeki 
kaynak ocaktan getirilen blok taşlar 
görülmektedir. Taşlar ocaktan 
çıkartılma yönlerine paralel olarak, 

Şekil 11. Mostar’da Mimar Hayrettin tarafından inşa edilen küçük köprü 
Şekil 12. Köprü kemerindeki boşlukların görünümü

Şekil 13. 
İş Takip 
Çizelgesi

Şekil 14. 
Raspa 
çalışmalarında 
kullanılan araç-
gereç

Şekil 15. 
Şantiye ofisinde 
bulunan proje 
panosu

Şekil 16. 
Şantiye ofisinde 
bulunan araç-
gereç panosu
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üstü kapalı mekânlarda olgunlaşma 
sürecine bırakılmıştır.

3. ESKİ BİR TÜRK YERLEŞİMİ: 
ANIT ŞEHİR POÇİTEL
Mostar’ın güneyinde yer alan, saat 
kulesi ve minaresiyle dikkat çeken 
bu kent, Neretva Nehri’nin hem 
kuzey hem de güney bölgelerinden 
gelen düşman saldırılarına karşı 
hâkim bir konumdadır (Şekil 19). 
Kent, Avusturya’nın egemenliğine 
girdiği tarihe kadar ticari önemiyle 
öne çıkmaktadır. Önemli Osmanlı 
anıtlarını barındıran Poçitel’i, Evliya 
Çelebi 1662 yılında ziyaret etmiş; 
sur dışındaki mahallede 150 kayrak 
örtülü ev (Şekil 20), bir cami ve 
bugün mevcut olmayan küçük bir 
kulenin içinde bir mescit, caminin 
yanında ise imaret ve mektep oldu-
ğunu yazmıştır.

Hırvatlar tarafından havan mer-
misiyle yıkılan Poçitel’deki İbrahim 

Paşa Camii (Şekil 21, 22), Evliya Çe-
lebi’ye göre Kethüda İbrahim Ağa’nın 
ecdadından Ali bin Musa Ağa tara-
fından yaptırılmıştır. Caminin 52 cm 
x 35 cm boyutlarındaki kitabesinde 
inşa tarihi 1559 olarak belirtilmek-
tedir. Yapı, her biri kubbe ile örtülü 
üç açıklıklı son cemaat mahalline 
ve 9,50 metre çapında, tromplarla 
geçilen tek bir kubbe ile örtülü bir iç 
mekâna sahiptir. Cami iç mekânın-
dan girişi olan minarenin yüksekliği 
28 metre, kubbenin ise 15 metredir.1 

Yine Evliya Çelebi’ye göre İbra-
him Paşa Camii de, Mimar Sinan’ın 
öğrencisi ve Mostar Köprüsü’nün 
mimarı Mimar Hayrettin tarafından 
inşa edilmiştir.

Şekil 23’te üç açıklıklı son cema-
at mahallinin yıkılan taş kubbesi, 
kemerleri ve yapım tekniği görülmek-
tedir. Kubbenin içinde ve dışındaki 
taşların farklı cinste olduğu, kasnak 
ve cephede sarı taşlar kullanıldığı; 

Şekil 17. Taş bloklarının olgunlaşmaya bırakıldığı üstü kapalı mekânlar 
Şekil 18. Olgunlaşma sürecindeki taş bloklardan biri

1 E. H. Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri - Yugoslavya, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1981, 
İstanbul.
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kubbedeki taşların ise, nehir yatak-
larından çıkarılan, su almayan taşlar 
olduğu tespit edilmiştir. Bu, kubbe-
nin yalıtımı ve su geçirmemesi için 
oldukça önemli bir özelliktir.

Şekil 24, 25, 26, 27 ve 28’de, 
İbrahim Paşa Camii duvarlarının taş 
örgü ve kurşun kenet sistemi, zıva-
na detayları ve gergi demirlerine ait 
detaylar görülmektedir. Şekil 29’da, 

Şekil 19. Poçitel’den bir görünüm
Şekil 20. Poçitel çevresinde Osmanlı mimarisini yansıtan bir konut yapısı

Şekil 21. 
Savaşın ardından 
Poçitel İbrahim 
Paşa Camii’nin 
görünümü

Şekil 22. 
İbrahim Paşa 
Camii’nin yıkık 
minaresinin 
basamak detayları

Şekil 23. 
İbrahim Paşa 
Camii son cemaat 
yeri
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Şekil 24. Cami duvarının taş örgü ve kurşun kenet sistemi
Şekil 25. Taş sütun ve kaide birleşimi zıvana detayı

gergi demirlerinin sütun başlığı 
üzerinde, metal kasnak ile birleşme 
detayı görülmektedir. Burada en 
önemli husus, gergi demirlerinin 

metal kasnağa değmemesi prensibidir; 
yani metal kasnak ile gergi demirleri 
başlığı arasında muhakkak belli bir 
mesafe bırakılmalıdır. Şekil 30’da 

Şekil 26. 
Sütun 
başlığından 
ayrılmış gergi 
demiri

Şekil 27.
Sütun 
başlığından 
ayrılmış gergi 
demiri

Şekil 28. 
Gergi demiri 
ve sütun içinde 
buluştuğu metal 
kasnak
 
Şekil 29. 
Gergi 
demirlerinin 
sütun başlığı 
üzerinde metal 
kasnak ile 
birleşimi



192 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

Mostar Karagöz Mehmet Paşa Ca-
mii’nin sağlam gergi demirleri net bir 
şekilde görülebilmektedir.

Şekil 31’de, İbrahim Paşa Ca-
mii’nin sütun başlığında üç yönden 
gelen gergi demirlerinin kasnak 
içinde birleşme detayı görülmektedir. 
Daha evvel de ifade edildiği üzere; 
toplayıcı kasnak içerisindeki gergi 
demiri başlıkları birbirlerine do-
kunmamalıdır. Görselde, ergitilmiş 
kurşun dökümüne hazır hale getiri-
len başlık ve gergi demirleri görül-
mektedir.

Şekil 32’de ergitilmiş kurşun dö-
külmesi görülmektedir. Kurşunun bir 
defada dökülmesi sistemin bütünlüğü 
ve aksamaması bakımından oldukça 
önemlidir. Bu sistem, doğru uygulan-
dığı takdirde 300-400 yıl bozulmadan 
işlevini sürdürebilmektedir.

4. SONUÇ
Bosna-Hersek’te, iç savaştan sonra 
yıkılmış veya tahrip olmuş, Osman-
lı mimarisine ait eserlerin yapım 
detayları ve malzeme kullanımları 
yerinde incelenerek raporlanmış-
tır. Teorik bilgilerin pekişmesi ve 
uygulama ile bütünlük kazanmasını 

sağlayan bu pratik gözlemlere bir 
örnek vermek gerekirse: Önceden bir 
taş minarede birbirlerinin üstüne 
gelen taş sıralarının düşey yönde 
zıvanalarla bağlı olduğunu, oysa 
Bosna-Hersek’te yıkılan minareler 
sayesinde gözlemleyebildiğimiz kesit 
detaylarından, düşey düzlemde dikey 
hiçbir bağlantının (zıvana) olmadığı-
nı tespit etmiş bulunuyoruz. Taşlar 
yatay düzlemde birbirlerine kurşun 
kenetler ile bağlı olup düşey hiçbir 
bağlantı yoktur. Bu bilgilerin ışığın-
da Türkiye’de yaptığımız gözlem-
lerde, minarelerin çoğunda düşey 
zıvana bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; teorik bilgilerin pe-
kiştirildiği pratik inceleme, gözlem ve 
tecrübelere katkıda bulunabilmek ve 
bu çalışmaları çok daha ileri seviyelere 
taşınayabilmek için, bu yazıda Bos-
na-Hersek’e dair tecrübe ve gözlemleri 
paylaşmanın faydalı olduğu düşünce-
sindeyiz. Bosna-Hersek ve çevresinde-
ki bölgelerin, özellikle de Avrupa’da 
bulunan Osmanlı Mimarisi örnekle-
rinin incelenmesi konusunda, eksik 
bilgilerin meslektaşlarımız tarafından 
tamamlanmasını temenni ediyoruz.

Şekil 30. 
Mostar Karagöz 
Mehmet Paşa Camii 
revak ve şadırvanı

Şekil 31. Gergi 
demirlerinin kasnak 
içinde buluşma 
detayı

Şekil 32. Ergitilmiş 
kurşunun kasnağa 
dökümü
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TARİHİ MARDİN SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARININ
YENİDEN KULLANIMLARI VE RESTORASYON SÜREÇLERİ

Tarihi yapıların varlıklarını sürdürebilmeleri için kullanılmaları 
gerektiği, konuyla ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir. Bu açıdan, 
tarihi eserlerde hem yapının eskimesi hem de güncel gereksinimler dikkate 
alınarak bazı müdahalelerin olması kaçınılmazdır. Bunun yanı sıra, 
yapıların fiziksel donatılarının da güncel kullanıma göre uyarlanması, hatta 
işlev değişikliği sıkça karşılaşılan durumlardandır. Bu konuda yapılacak 
müdahalenin sınırlarının ne olacağı, işlev değişikliğinin gerektirdiği 
donatıların yapının korunma sürecine etkisi, koruma bilimi açısından 
dikkate alınmalıdır.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde olduğu gibi, uzun yıllar boyunca maddi 
imkânsızlıklar ve terk edilme gibi nedenlerle atıl durumda kalan tarihi 
Mardin ev ve konakları, özellikle son on yılda gerek turizm amaçlı 
gerekse bireysel kullanıma yönelik restorasyon müdahaleleriyle değişim 
geçirmektedir. Onarımlar ve kullanım değişiklikleriyle, yapıların özgün 
fiziksel durumları ve işlevleriyle uyumlu ya da aykırı sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu bildiri kapsamında, tarihi Mardin ev ve konaklarının, yeni 
uygulamalarla geçirdiği değişimler çeşitli örnekler üzerinden tartışılacaktır. 

REUSE AND RESTORATION PROCESS OF 
HISTORICAL MARDIN MASONRY HOUSES AND MANSIONS

It is widely accepted that being in use is essential for a historical 
building in order to survive and it is inevitable to make interventions 
to the buildings for solving the problems caused by aging and needs of 
contemporary life in order to reuse them. Besides the conservational 
interventions, it is very common to encounter situations like adaptation or 
re-functioning spatial equipments. Limits of interventions and potential 
effects of re-functioning must be taken into consideration within frame of 
scientific conservation principles. 
Like other cultural assets in residential use in various parts of Turkey, 
Mardin houses and mansions were in poor condition because of economical 
problems or abandonment. But, especially in last then years, these buildings 
are in change because of tourism activities or individual use purposes. On 
going interventions and re-functioning processes create acceptable or 
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  1. GİRİŞ
Binlerce yıllık kültürel bir birikimin 
eseri olan tarihi Mardin kenti, bir 
tepenin yamaçlarına doğru yerleşerek 
ovada konumlanmıştır. Kentte tarih 
boyunca inşa edilmiş farklı dinlere ait 
anıtların yanı sıra, medrese, hamam, 
çarşı, çeşme vb. kamusal yapılar da 
kentin önemli mimari eserleridir. 
Tarihi süreçte, Anadolu’nun bazı 
bölgelerinde kamusal yapıların kârgir 
malzemeyle, sivil mimarlık örnek-
lerinin ise ahşap, kerpiç vd. yerel 
malzemeler kullanılarak inşa edildi-
ği görülmektedir. Yöresel malzeme 
olarak ahşap ve kerpicin görece az 
kullanıldığı Mardin’de, hem anıtsal 
nitelikteki kamusal yapılar hem de si-
vil mimarlık örnekleri taş malzemeyle 
inşa edilmiştir. Bu açıdan, günümüze 
ulaşan Mardin sivil mimarlık örnekle-
rinin de en az kamusal yapılar kadar 
dikkate değer olduğu söylenebilir.

Geleneksel Mardin konut dokusu 
eğimli topoğrafyaya uyumlu, kademeli 
bir şekilde yerleşilerek oluşmuştur. 
Söz konusu konutlar, zaman içinde 
birbirleriyle yan yana inşa edilerek, 
bazen de üst üste eklemlenerek ortaya 
çıkmıştır. Mardin’de günümüze 
ulaşmış büyük konak yapılarını, 
kentin 19. yüzyılda ve özellikle yüzyıl 
sonunda ulaştığı zenginliğin fiziksel 
belgesi olarak okumak da mümkün-
dür. Büyük ölçekli konutlar, eski 

yerleşim dokusunun üzerine eklem-
lenerek bugünkü gösterişli halini 
almıştır. Kentin farklı kültürleri için-
de barındıran zengin sosyal yaşamı 
kamu ve sivil mimarlık örneği yapılar 
üzerinden aktarılmıştır. 

Kentin zengin yaşam kültürü, 
özellikle 20. yüzyılın başından itiba-
ren bölgede değişen koşullar dolayı-
sıyla radikal bir biçimde dönüşmeye 
başlamıştır. Öncelikle, 1. Dünya 
Savaşı’nın getirdiği kaotik ortam 
takip eden yıllarda kentin eski nüfus 
yapısının değişmesine yol açmış; 
1990’larda ise, kentin eski sakinleri-
nin ya büyük kentlere ve/veya yurt-
dışına göçmesi ya da terör nedeniyle 
kırsal nüfusun kentte yoğunlaşmasıy-
la sosyal yapı farklılaşmıştır. Diğer 
taraftan, yerli halkın daha modern 
konutların inşa edildiği kentin yeni 
yerleşim alanına taşınmasıyla, günü-
müzde “Yukarı Mardin” adı verilen 
tarihi kent merkezinde bazı binalar 
boşalmış bazıları da göç nedeniyle 
birden fazla ailenin bir arada yaşadığı 
konut birimlerine dönüşmüştür. Bu 
süreçte, kentin sivil mimarlık örneği 
yapıları yıpranmaya veya yok olmaya 
başlatmıştır. İki binli yıllarda turistik 
nedenlerle yeniden keşfedilen tarihi 
Mardin yerleşimi, dünyanın pek çok 
kentinde görüldüğü gibi, turistik ola-
rak dikkat çekmeye başlamasına kar-
şın meskûn nüfusun hızla azaldığı bir 

contradictory results on original elements and functions of the buildings. 
In this paper, changes on Mardin houses and mansions will be discussed on 
several examples.

Keywords: Historical Mardin Houses and Mansions, Restoration/Conservation, Reuse.
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yerleşim yerine dönüşmüştür. Eski 
sakinlerinin kent dışına ya da yeni 
Mardin’e taşınmaları, evlerin günü-
müzdeki konfor beklentilerini karşıla-
yamaması, aile yapısının değişmesine 
bağlı olarak mevcut yapıların ölçek 
olarak çekirdek aile yapısı için büyük 
olması vb. nedenlerden, tarihi kent 
merkezinde nüfus azalmıştır. Diğer 
taraftan, eski yapılardaki mülkiyet 
sorunları, çoklu kiracı kullanımı ve 
niteliksiz eklerin verdiği hasarlar da 
kentin tarihi konut dokusunun tahrip 
olma sürecini hızlandırmıştır. 

Mardin’de başta turizmin olumlu 
katkısının yanı sıra, çeşitli bakanlık-
ların ve yerel yönetimin tarihi merke-
zin iyileştirilmesine yönelik çabalara 
destek vermesi, kentte canlanmaya 
yol açmış, anıtsal nitelikteki yapıla-
rın kamu tarafından onarım sürecini 
hızlandırmıştır. Kente gelen turist sa-
yısındaki artışa paralel olarak turizm 
sektörüne hizmet veren ticarethaneler 
açılmıştır. Son yıllarda çok sayıda si-
vil mimarlık örneği yapı, yeme-içme, 

konaklama vb. işlevlerle donatılarak 
turizm amacıyla kullanılmaktadır.

Gelinen noktada ortaya çıkan 
durum, Mardin sivil mimarlık örneği 
yapılar için aşağıdaki maddelerle 
özetlenebilir:

 Eski sakinlerinin kenti terk et-
mesi (Terk edilme/Sahipsizlik/Çoklu 
hissedarlık).

 Nüfus azalması/ölçek büyüklüğü 
nedeniyle yapıların kullanılmaması ve 
bakımlarının yapılamaması.

 Kent dışı göçler sonucunda, bir 
yapının birden fazla aile tarafından 
kullanılması.

 Turistik ilgi nedeniyle yapıların 
yeni işlevlerle kullanılmaya başlanması.

Günümüzde, turizmin tarihi yer-
leşim alanları için olumlu ve olumsuz 
etkileri hem akademik alanda hem 
de güncel tartışmalarda dile getiril-
mektedir. Özellikle 1950 sonrasında 
tarihi yerleşim alanlarına ilginin artı-
şıyla, Batı Avrupa kentlerine yönelik 
turistik talep günümüzde de aynı 
şekilde devam etmektedir. 

Şekil 1. 
Mardin tarihi 
yerleşiminin 
günümüzdeki 
durumu1

1 Kaynak gösterilmedikçe görseller yazara aittir.



196 KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

Önceleri tarihi kentlerde ticaretin 
artmasına, yaşamın canlanmasına; 
dolayısıyla tarihi yapıların bakım 
onarımlarına destek sağladığı vb. 
düşünülerek hem kent sakinleri hem 
de konuyla ilgili akademisyenler 
tarafından desteklenen bu durum, 
zaman içerisinde ölçeği değişip başka 
boyutlara evrilince bütün taraflarca 
eleştirilmeye başlanmıştır. 

Yirminci yüzyılda, tarihi yerleşim 
alanları turizm için potansiyel değer 
olmaya başladıktan sonra, nitelikli 
tarihi kent dokuları da “pazar değe-
ri” kazanmıştır. Bu bağlamda ortaya 
çıkan toplumsal beklenti, mekânsal 
kalitesi yüksek, kültürü ve eğlenceyi 
içinde barındıran tarihi kent alan-
larını deneyimlemektir (Orbaşlı, s. 
38). Çöküntü halindeki tarihi kent 
merkezleri için ekonomik açıdan bir 
alternatif gibi görünen bu durum, tu-
rizm endüstrisiyle birlikte, geçmişin, 
günümüzde pazarlanabilir bir nesne 
olarak değerlendirilmesine yol açmış-
tır. Bunun yurt dışında ve içinde pek 
çok örneğine rastlamak mümkündür. 
Giriş bölümünde de belirtildiği üzere, 
Mardin tarihi kent merkezi bu duru-
mun ülkemizdeki somut, tartışılabilir 
örneklerinden biridir. 

Turizm olgusu, maddi yetersizlik-
ler ve nüfus azalması gibi sorunların 
yaşandığı yerleşim alanları için hayat 
kurtarıcı olarak algılanabilmektedir. 
Her konuda olduğu gibi, bu konunun 
da olumlu ve olumsuz yönlerinden 
söz etmek mümkündür. 

Öncelikle olumlu katkıları kısaca 
listelenirse: 

a. Fiziksel ve sosyal dönüşümlerden,
b. Kente olan ilginin artmasıyla, 

mimari mirası koruma çabalarındaki 
artıştan,

c. Kente yapılan harcamalardaki-
artıştan,

d. Sağlanacak destek ve fonlardaki 
artıştan,

söz edilebilir. 
Öte yandan bu durumun olumsuz 

yönleri de yok değildir; tarihi kentler 
için tehdit olarak değerlendirilebile-
cek durumlar ise şunlardır:

a. Turizmle birlikte artan kentsel 
rant nedeniyle yerel halkın kent mer-
kezinden uzaklaşması (Gentrification/
Soylulaştırma)

b. Tarihi kentler ve mekânların, 
talebe bağlı olarak çabuk eskimeye/
yıpranmaya başlaması,

c. Turisti cezbetmesi için yapılan 
eklentiler/yeni yapılar,

d. Tarih merkezlerdeki konut 
alanları ve imalat yerlerinin kentten 
uzaklaştırılması; yalnızca konaklama, 
müze vb. turistik/kültürel ihtiyaçların 
yer aldığı, yaşamayan, dekora dönüş-
müş müze kentlerin ortaya çıkması,

e. Standardizasyon sonucu benzer 
isimler, logolar ve cephelerin ortaya 
çıkması (Kimlik kaybı).

Yukarıda belirtilen olası olumlu ve 
olumsuz etkenler, dünyanın farklı kö-
şelerindeki tarihi kentlerde karşımıza 
çıkmaktadır. Mardin bağlamında öne 
çıkan etkenlerden söz edilirse; önce-
likle turizm sayesinde, tarihi kent on 
yıl önceki terkedilmiş görüntüsünden 
sıyrılmaya başlamıştır. Başta anıt 
eserler olmak üzere çok sayıda yapı 
onarılarak kullanıma açılmış, kentin 
tarihi çarşılarında hem yerel kulla-
nıcılar hem de turistler için alışve-
riş olanakları genişlemiştir. Tarihi 
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kentlere turistik ilginin artmasıyla, 
önceleri bakımsız olan yapıların 
geçirdikleri onarım sonucunda farklı 
işlevlerle kullanılması söz konusu-
dur. Yapıların yenilenmesi ve yeni-
den kullanılabilir olması sayesinde 
işlevlendirme çabaları bir yönüyle 
olumlu kabul edilmekle birlikte, diğer 
yandan yeni işlevlerin yapıların fiziki 
koşullarıyla uyum sağlamaması açı-
sından eleştirilmektedir. Söz konusu 
yeni işlevlerin, yapılara aşırı fiziksel 
müdahaleler içermesi ve niteliksiz ek-
lerin geri dönüşsüz olması, tartışılan 
ana başlıklardır. Ayrıca, ülkemizde 
yürütülmekte olan restorasyonlardaki 
kimi yaklaşım sorunları da bu süreç-
leri karmaşık hale getirmektedir.

Mardin’deki sivil mimarlık eserleri 
de kentsel canlılıktan nasibini almış-
tır. Bildirinin bundan sonraki bölü-
münde sivil mimarlık örneği yapıların 
onarımları ve yeniden işlevlendirilme-
lerine ilişkin değerlendirmeler yapıla-
cak ve eski bir konağın restorasyon ve 
yeni kullanım süreci incelenecektir.

Mardin’deki sivil mimarlık örneği 
yapıların bir kısmı özgün konut işle-
viyle kullanılmaya devam etmektedir. 
Ancak, kentin 1. Cadde olarak bilinen 
ana caddesindeki nitelikli yapılar, 
artan talepe göre öncelikli olarak 
turizm amaçlı yeme-içme, konaklama 
vb; ikincil derecede de kamusal amaç-
larla eğitim-sergi, müze vb. kültürel 
işlevlerle kullanılmaktadır.

Turizm olgusunun öne çıkma-
sından çok önce de, geçen yüzyılda 
Mardin’de işlevini yitiren sivil mi-
marlık örneği yapıları yeni işlevlerle 
kullanma çabaları görülmektedir. Bu 
konuda iki örnek dikkat çekicidir. 

Birincisi Gazi İlkokulu adıyla bilinen 
yapı olup 20. yüzyılın başında ta-
mamlanmış, büyük ölçekli bir konak-
tır. Cumhuriyetin ilanını takip eden 
yıllarda, yapı, okul işleviyle kullanı-
larak günümüze gelmiştir. Bir diğer 
yapı ise, aşağıda detaylı anlatılacak 
olan Şahtana Konağı’dır. Söz konusu 
büyük konak yapısı 1. Dünya Savaşı 
yıllarında Alman askeri karargâhı 
olmuş, 1923’ten sonra da konaklama 
ve posta, telefon idaresi gibi işlevlerle 
hizmet vermeye devam etmiştir. 

2. KAMUSAL İŞLEVLİ   
KULLANIMLAR
Gazi Paşa İlkokulu
Bu yapılardan ilki, yukarıda kısaca 
sözü edilen Gazi Paşa İlkokuludur. 
İki bölümden oluşan konağın bir kıs-
mı özel mülkiyettedir. Yapının özel 
mülkiyette olan bölümüne eklenen ni-
teliksiz iki kat yüzünden yapının mi-
mari kimliği anlaşılmaz durumdadır. 
Ancak, yapıya girilince bu bölümün 
de ana konağın bir parçası olduğu an-
laşılmaktadır. Ana konak yapısı olan 
Gazi Paşa İlkokulunda, 2012-2013 
yıllarına kadar eğitim verilmekteydi; 
yapının strüktürel sorunları nedeniyle 
restorasyon çalışmaları başlatılmış, 
ancak bu süreçte yaşanan sorunlar 
nedeniyle onarım yarım kalmıştır; 
konak günümüzde boş durumdadır. 
Okul yapısı olarak hizmet verdiği 
dönemde, konağın odaları sınıfa 
çevrilerek kullanılmıştır. Konaktaki 
bazı mekânlarda; sıva uygulamaları, 
zeminde karo kaplamaları, yapının 
damında yalıtım için yıllar içinde ne-
redeyse 70 cm yüksekliğe ulaşmış üst 
örtü uygulamaları bulunmaktadır.
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Halk Eğitim Merkezi Binası
Mardin 1. Cadde üzerinde yer 
alan konut yapısının bir bölümü 
caddenin genişletilme çalışmaları 
sırasında kesildiğinden günümüze 
bu şekilde ulaşmıştır. Halk Eğitim 
Merkezi, eğimli araziyle uyumlu, 
tipik Mardin yerleşim düzenine 
sahip bir yapıdır. Yapıya üst kotta 
caddeden, alt kotta sokaktan eri-
şim bulunmaktadır. Bu eski konak 

yapısı, 2014 yılında gerçekleştirilen 
kapsamlı onarımdan sonra Mardin 
Artuklu Halk Eğitim Merkezi olarak 
hizmet vermektedir. Yapı, atölye ve 
sergi salonlarını kapsayacak şekilde 
işlevlendirilmiştir. 

Mardin Müzesi Ek Binası 
Mardin Müzesinin ek binası olarak 
kullanılan yapı, özgün haliyle büyük 
bir eski konağın bir bölümünde yer 
almaktadır; yapının diğer yarısı özel 

Şekil 2. Gazi Paşa İlkokulu avlusundan bir görünüş
Şekil 3. Gazi Paşa İlkokulunun ikinci bölümündeki niteliksiz ekler

Şekil 4. Mardin Artuklu Halk Eğitim Merkezi’nin kesilen giriş cephesi
Şekil 5. Mardin Artuklu Halk Eğitim Merkezi’nin atölye ve sergi mekanı olarak kullanılan 
bölümlerinin restorasyon sonrası görünümü



199KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

mülkiyettedir. Müze ek yapısında 
idari birimler, kütüphane ve sergi 
salonu bulunmaktadır. Konağın bu 
işlevi sürdürebilmesi amacıyla, konut 
yapısından müze ek yapısına dönüştü-
rüldüğünde çok kapsamlı müdahaleler 
geçirmemiştir.

Mardin Bienali Mekânları
Mardin Bienallerinde, diğerlerinin 
yanı sıra, sivil mimarlık örneği ya-

pılar da kullanılarak kent yaşamına 
katılmaya çalışılmaktadır. Bu sivil 
mimarlık örnekleri, bienal sergileri 
sırasında geçici aydınlatma eleman-
ları dışında, müdahale edilmeden, 
yapıların da sergilendiği bir yakla-
şımla kullanılmaktadır. Bir önceki 
Mardin Bienali’nde kullanılan Tok-
makçılar Konağı’ndan bu bağlamda 
söz edilebilir.

Şekil 6, 7. Mardin Müzesi ek binasının sergi ve kütüphane olarak kullanılan mekânları

Şekil 8. 
Mardin Bienali 
Sergi Mekânı 
olarak 
kullanılan 
Tokmakçılar 
Konağı’nın 
içinden bir 
görünüm
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Yeme-İçme ve Konaklama  
Amaçlı Kullanımlar 
Mardin sivil mimarlık örneği yapı-
ların ikinci bir kullanım şekli de, 
doğrudan yeme-içme ve konaklama 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesidir. 
Bu işlevlerle kullanılan sivil mimari 
örnekleri, kamusal yapılarda ortaya 
çıkan ısıtma, soğutma ve aydınlatma 
gibi temel ihtiyaç kalemlerinden, 
mekânsal ve fiziksel donanımları ile 
ayrışmaktadırlar. Yazının bu bölü-
münde söz konusu yapılardan isim 
verilmeden söz edilecektir. Turistik 
ilginin başlamasıyla birlikte, özellikle 
manzarası olan yapıların bir kısmı 
kafe ve yeme-içme mekânı olarak kul-
lanılmaktadır. Kafeye dönüştürülen 

yapılarda küçük bir mutfak bölümü 
dışında fiziksel müdahale olmadığı 
için, özgün hallerini korudukları 
söylenebilir. Restoran olarak hizmet 
veren yapılarda ise, büyüklüğe bağlı 
olarak ayrılan mutfak mekânı ve ilgili 
hacimler önemli bir yer tutmaktadır.

Tarihi bir kenti ziyaret eden 
turistler sokaklarında dolaşmanın 
yanı sıra, kentin eski yapılarında 
da zaman geçirmek istemektedirler. 
Buna bağlı olarak, eski Mardin konak 
ve evlerinin butik otel olarak kul-
lanılmasına yönelik bir arz ve talep 
oluşmuştur. Butik otel olarak kullanı-
lacak yapılarda; müşterilerin sarayda 
kalıyormuş gibi bir beklentilerinin 
olması, biraz oryantalist anlayışla 

Şekil 9, 10. Kafe ve yeme –içme amaçlı kullanılan yapılar

Şekil 11, 12. 
Yeme-içme 
amaçlı 
kullanılan 
geleneksel 
Mardin 
konutları
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düzenlenmiş iç dekorasyon arayışla-
rı ve bunların yanı sıra aşırı konfor 
talebi, tarihi yapılarda özgün dokuyu 
zorlayan müdahalelerin nedeni olarak 
görülebilir. Konaklamanın yanı sıra, 
yeme içme mekânlarını da bünyesinde 
barındıran bazı butik otellerde, hacim 
yetersizliğinden dolayı ek bölümlerin 
inşa edilmesi, mevcut yapıya aşırı 
müdahaleler yapılmasına yol açmak-
tadır. Bu beklentiler yüzünden, hem 
yapılan restorasyonlarda hem de yeni 
yapılarda kentin mimari geçmişinde 
hiç olmadığı kadar aşırı tarihselci 
yaklaşımlarla ortaya çıkan yapısal 
elemanlar ve dekorasyonlar dikkat 
çekmektedir. Bu nedenle, koruma 
yaklaşımlarına tamamen ters düşen, 

ziyaretçileri de yanıltan bu uygulama-
lar artarak devam etmektedir. 

3. MARDİN ŞAHTANA KONAĞI 
RESTORASYON ÇALIŞMALARI 
Mardin’in eski ailelerinden olan 
Şahtana ailesine ait konak, 1900’le-
rin başından itibaren farklı işlevlerle 
kullanılagelmiştir. Mardin’in nüfus 
ve yerleşim alanı itibariyle daha 
küçük bir kent olduğu dönemde, 
PTT binası ve ona bağlı misafirhane 
olarak hizmet veren yapı, Mardin 
Artuklu Üniversitesi kurulduktan 
sonra yapılan protokolle, Turizm 
Meslek Yüksek Okuluna bağlı Uy-
gulama Oteli işleviyle üniversiteye 
devredilmiştir. Üniversite tarafından 
hazırlatılan restorasyon projesiyle 
de, uygulama oteline dönüştürmek 
üzere yapıda restorasyon çalışmaları 
başlatılmıştır. Uygulama aşaması 
başladıktan sonra, yapının uygulama 
kontrollüğünü ile görevini üstlendim 
ve bu işe başladıktan sonra, yukarıda 
söz edilen birçok sorunun ihale edilen 
restorasyon projesinde de olduğunu 
gözlemledim. Bu noktada Artuklu 
Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkan-
lığı ve müteahhit firma yetkilileri ile 
yapılan çeşitli görüşmelerin ardından, 

Şekil 13, 14.
Butik otel 
olarak 
kullanılan eski 
bir konağın 
restoran 
ve konuk 
odalarından 
bir görünüm

Şekil 15. Şahtana Konağı’nın restorasyon 
öncesi görünümü
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projenin revize edilerek ilgili kurulun 
onayına gönderilmesi ve uygulamanın 
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Şahtana Konağı’nın Restorasyon 
Uygulama Aşamaları
 1. aşama: Rölöve, Restitüsyon, Res-

torasyon proje çalışmaları,
 2. aşama: İdari problemler, projede 

revizyon yapılması,
 3. aşama: Uygulama çalışmaları; 

raspa, ayıklama-tamir, onarım ve 
yeniden yapım.

Kamu ihalelerinin ortaya çıkış 
sürecinde izlenen karmaşık yapıdan 
dolayı, bütün sorunların giderildiğini 
söylemek mümkün olmamakla birlik-
te, müteahhit firmanın ve üniversite 
yapı işlerinin uzlaşmacı tavırları, işle-
ri bir derece kolaylaştırmıştır. Uygu-
lama oteline dönüşüm projesi hazırla-
nırken üniversitenin Turizm Meslek 

Yüksek Okulunun (MYO) hazırladığı 
talep listesine göre; konaklama, yeme 
içme alanları ve mutfak bölümlerin-
den oluşan otel projesinde en sorunlu 
görülen alanın ilk projedeki mutfak 
hacimleri olduğu görülmektedir. 
Mutfak hacimleri öğrencilerin farklı 
eğitimler alması ve depolama ihti-
yaçları dikkate alınarak hazırlanan 
programa göre düşünülünce, mevcut 
yapının yetersiz olduğu görülmüştür. 
Bu sorunu gidermeye yönelik olarak 
yapının eğimde kalan üst kotuna ve 
arkasına kazı yapılarak yerleştirilecek 
ek yapı ile bu sorunun çözümü öneril-
miştir. Ancak, bu öneri ile yapılacak 
eklentilerin, yapının hem strüktü-
rüne hem de siluetine vereceği zarar 
dikkate alınarak bu plandan vazgeçil-
miştir. Diğer taraftan, MYO öğretim 
görevlileriyle yapılan toplantıda; geniş 
kapsamlı bir mekân ve teknik donatı 
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gerektiren bu çapta bir mutfağın, baş-
ka bir alanda düzenlenmesi ve taşıma 
yöntemi ile gıdaların getirilebileceği 
konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Yapı 
içerisinde kullanılacak mutfak dona-
tılarının daha küçük boyutlu olması, 
aydınlatma, sıhhi tesisat vb. eleman-
larının tarihi yapıya uygun özellikte 
seçilmesi hususları ve fiziksel onarım 
çalışmalarında kullanılacak yöntemler 
tartışılarak, uygulama sürecinin ger-
çekleşmesine çalışılmıştır. Uygulama 
aşamasında dikkat edilen başlıklar şu 
şekilde özetlenebilir:

 Niteliksiz ekler ve yapı elemanla-
rı yapıdan uzaklaştırılmasına,

 Korunmuş yapı elemanı, yapım 
tekniği ve detaylar yerinde muhafaza 
edilmesine,

 İlk yapılan projede önerilen fazla 
hacimlerin proje revizyonuyla sayı-

sı düşürülmesi; yeni hacimler ve iç 
mekân donatıları azaltılmasına,

 Restorasyon müdahaleleri özgün 
yapım tekniği ve detayları korunarak 
yapılmış, kullanılan harçlar laboratu-
var analizi yapılarak belirlenmesine,

 Yapıda kullanılması önerilen tek-
nik ekipman ve gereçler (ısıtma/soğut-
ma, aydınlatma, mutfak, ıslak hacim 
donatıları) yeniden ele alınmasına,

 Yapıda kullanılacak eklentilerin 
sökülebilir elemanlar olmasına,

 dikkat edilmiştir. 
Ancak, projede yapılan değişik-

likler ve uygulama aşamasındaki 
kontroller sonucunda, her yönüyle 
başarılı bir çalışma yürütüldüğünü 
söylemek mümkün değildir. Öncelikle 
karar alma süreçlerinde farklı merci-
ler ve bakış açıları bütüncül başarıyı 
etkilemektedir. Konak odalarının 

Asma Tavan Asma Tavan

Nebati Bitki Topra• •••
• •• • • •• •• • • • ••••••••••••••••• • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Koruma Betonu
Su izolasyonu

E• •• • • • Harc••(8 cm)
(3mm 2 kat)

(6 cm)

• • •• • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •(20 cm)
Is•••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •(5 cm)

S•• • • • •(3 cm)

(25 cm)

Do• • ••• • • •••••••••Kaplama
Brut beton

Epoksi Kaplama
Terazili • • • •• • •• ••••••••••
• • • • ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • •••
Radye Temel (25 cm)

(6 cm)
(2 cm)

Sera naylonu
Blokaj

Epoksi Kaplama
Terazili • • • •• • •• ••••••••••
• • • • ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • •••
Radye Temel (25 cm)

(6 cm)
(2 cm)

Sera naylonu
Blokaj

Epoksi Kaplama
Terazili • • • •• • •• ••••••••••
• • • • ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • •••
Radye Temel (25 cm)

(6 cm)
(2 cm)

Sera naylonu
Blokaj

Brut beton

• • •• •• •• • • •••• • •• •• • •• • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••
(7 cm)

• • •• •• •• • • •••• • •• •• • •• • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••
(7 cm)

• • •• •• •• • • •••• • •• •• • •• • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••
(7 cm)

• • •• •• •• • • •••• • •• •• • •• • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••
(7 cm)

• • •• •• •• • • •••• • •• •• • •• • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••
(7 cm)

• •• • •• • • • •• • • • •• • •• • • •• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• •nce
•• • • • •• • • •• •••••••••••••••• •m y• •zeyler
•• •• • •• ••• • • • • • •••••••••••••••••••••••

• • •• •• •• • • •••• • •• •• • •• • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••
(7 cm)

• • •• •• •• • • •••• • •• •• • •• • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••
(7 cm)

• • •• •• •• • • •••• • •• •• • •• • • ••• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••
(7 cm)

• •• • •• • • • •• • • • •• • •• • • •• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• •nce
•• • • • •• • • •• •••••••••••••••• •m y• •zeyler
•• •• • •• ••• • • • • • •••••••••••••••••••••••

Mermer Kapl. (60 X 120 X 3cm
Harc

Su izolasyonu
• •• •• ••• •• ••• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••(8 cm)

•• •• • • •• •• • ••• • •• • •• • ••••• ••••••••••••••••••••••••••••

(4 cm)
• • • • • • (5 cm)

Şekil 19. 
Şahtana 
Konağı,
ilk önerilen 
proje
(L-L Kesiti)

Şekil 20. 
Şahtana 
Konağı’nın 
proje revizyonu 
sonrası 
hazırlanan 
çizimleri 
(L-L Kesiti )



205KÂRGİR YAPILARDA KORUMA VE ONARIM SEMİNERİ 2017

otel odalarına dönüşebilmesi için, bu 
mekânlarda müşterilerin de beklentisi 
olan ıslak hacimler sorun teşkil et-
mektedir. Bunların yanı sıra, yapının 
geçen yüzyılda geçirdiği niteliksiz 
onarımlar da bir diğer sorundur. 
Konağın restorasyonu bittikten sonra 
yapı içerisinde kullanılacak tefrişin 
seçimi konusunda; üniversitenin bir 
başka biriminin devreye girmesi ve 
daha önce araştırması yapılanların 
dışında, tamamen başka bir bakış 
açısıyla eski tarz mobilyaların satın 
alınması sonucunda, özgün yapıyla 
adeta yarışan bir tefriş yapıldığını 
söylemek mümkündür.

4. DEĞERLENDİRME
Geçtiğimiz yüzyılda insanlığın yaşam 
tecrübesi, tarihi kentlerin korunması 
ve bu sürecin sürdürülebilmesinin 
tesadüflerle gerçekleşebilecek bir 
durum olmadığını ortaya koymuştur. 
Tarihi merkezlerdeki yaşam alanları-
nın turistik açıdan cezbedici yönleri, 
o bölgelerin aşırı değerlenmesine, 

dolayısıyla sıradan insanların barın-
masına imkân tanımayan bir yapıya 
dönüşmesine neden olmaktadır. Ay-
rıca, bu yerleşimler yaşam konforunu 
olumsuz etkilediği için eski sakinleri 
tarafından aşırı tepki gösterilmek-
tedir. Bu süreçleri ülkemizden önce 
yaşayan Batı Avrupa kentlerinde son 
yıllarda bu durum protesto edilmek-
tedir. Daha önceleri tarihi kentlerin 
korunması için bir araç olarak dü-
şünülen turizm olgusu, günümüzde 
insan dolaşımının artışına paralel 
olarak yıkıcı etkileri olan zararlı bir 
duruma dönüştüğünden, kontrol altı-
na alınmaya çalışılmaktadır.  

Bu yazı kapsamında belirtildiği 
üzere, verilen yeni işlevlerin tümden 
yanlış olduğunu iddia etmek müm-
kün değildir. Bu işlevlerin bütün-
cül olarak kente yarattığı sorunlar, 
yaşam alanlarının azalması, gece 
gündüz nüfusları arasındaki büyük 
farklılıklar, kentsel yaşamın sürekli-
liği açısından ortaya çıkan engeller, 
her yönüyle irdelenmelidir.

Şekil 21, 22. Uygulama sonrası otel odalarına dönüşen konak odaları
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Geleneksel dünyanın ve yaşam 
biçiminin geri döndürülemeyeceği 
günümüz dünyasında, turizm olgusu 
artıları ve eksileriyle kapsamlı olarak 
değerlendirilmelidir. Başta ekonomik 
koşullar olmak üzere, insanların do-
laşım özgürlüğü ve kültürel açılardan 
turizm olgusundan vazgeçmek müm-
kün değildir. Diğer taraftan, tarihi 
kentlerde korumanın sürdürülebilmesi 
için sorunu tek yapı üzerinden değer-
lendirmenin sağlıklı sonuçlara ulaştır-
mayacağı da aşikârdır. Bu bağlamda, 
bölgesel ve kentsel ölçekte kapsamlı 
planlamalara ihtiyaç duyulmaktadır 
ve kullanılabilecek önemli araçlardan 
birisi Alan Yönetim Planları’dır. Özel-
likle Dünya Miras Alanı ilan edilen 
yerler için hazırlanan Alan Yönetim 
Planları kapsamında, tarihi kentlerin 
korunmasına ilişkin makro ölçekli 
kararlar alınarak korumanın sağlıklı 
sürdürülmesi sağlanmaktadır. Dünya-
da bu konu yapılan başarılı planlama 
çalışmalarında, kentte yaşamın devam-
lılığı açısından turizmin belli oranlar 
dâhilinde kalması önerilmektedir. 
Böylelikle, tarihi alanlarda her mülk 
sahibinin, mülkünü istediği işleve 
dönüştürebilmesinin önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır. 

Mardin tarihi yerleşim alanında 
yer alan bütün yapılar, özellikle de 
yazıda konu edilen sivil mimarlık 
örneği yapıların yeniden kullanımı 
konusu, Dünya Mirası Geçici Liste-
si’ndeki Mardin kenti için hazırlanan 
Alan Yönetim Planı’nda özel olarak 
değerlendirilmelidir. Yapılacak fizik-
sel müdahalelerin kapsamı ve tarihi 
kent içerisinde yeniden işlevlendir-
me ile kullanılacak yapılar, belirli 
kısıtlar kapsamında dikkate alınarak 
belirlenmelidir. 

Mardin’de yapıların belirli bir 
plan olmaksızın dönüştürülmesinin 
olumsuz etkilerini özellikle turiz-
min kısıtlı olduğu kış aylarında veya 
kötü gittiği dönemlerde gözlemlemek 
mümkündür. Bu zaman dilimlerinde 
kentin neredeyse bir hayalet şehir 
ya da müze kente dönüşmesinin 
önüne geçilebilirse, korumaya ilişkin 
çabaların başarılı olduğu düşünü-
lebilir. Bu bildiri kapsamında dile 
getirilmeye çalışılan başlıklar özetle-
necek olursa; Mardin tarihi yerleşim 
alanının korunmasına ilişkin yürü-
tülen çabalarda, fiziksel ve sosyal 
sürdürülebilirliğin sağlanması için 
bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç 
olduğu aşikârdır.  

Dik, G., 2006, Kültür Varlığı Sivil Mimarlık Ürünlerinde İşlev Değişikliği Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar: 
Gaziantep Merkezi Örneği, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yayımlanmamış yüksek 
lisans tezi.

Orbaşlı, A., 2000, Tourists in Historic Towns: Urban Conservation and Heritage Management, E&FN Spon, 
Taylor and Francis Group, London, New York.
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MİLAS ÇOMAKDAĞ KÖYLERİNİN YÖRESEL MİMARİSİ 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada, Muğla ili, Milas ilçesine bağlı Çomakdağ köylerinden 
Kızılağaç, Ketendere, İkiztaş ve Sarıkaya’da yaklaşık beş yüzyıldan beri 
devam eden kârgir mimari geleneğine ait örnekler incelenmiştir. Anadolu’nun 
yöresel mimari geleneği içerisinde sofasız ve açık sofalı olmak üzere iki temel 
plan biçiminden gelişmiş ve bugün de günümüz malzemeleriyle aynı biçimde 
devam ettirilen bu mimari, gerekli koruma önlemleri alınmazsa kısa zamanda 
özgünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Çomakdağ 
köylerine 2016 yılı Nisan ayında yapılan saha gezisinden sonra gerçekleştirilen 
bu çalışma, bu yöredeki önemli mimari değerleri belirli ölçüde belgeleme amacı 
da taşımaktadır. 

AN EVALUATION ON VERNACULAR ARCHITECTURE IN MILAS 
COMAKDAG VILLAGES

In this study, stonemasonry architecture which has been sustained 
for about 500 years in Kızılağaç, Ketendere, İkiztaş and Sarıkaya Villages, 
a part of Çomakdağ Villages in Milas District of Muğla Province, has been 
examined. This architectural practice, which has been created in the concept 
of Anatolia’s vernacular architecture tradition developed from two main plans, 
namely without-anteroom and open-anteroom, and even today implemented 
with contemporary materials, will face the danger of losing its originality in 
a short period of time, unless necessary conservation measures will be taken. 
This study, which was developed after a field trip to Çomakdağ Villages on 
April 2016, is also aiming to document prominent architectural values on 
villages to a certain extent.

Anahtar Sözcükler: Kârgir Yapılar, Koruma, Çomakdağ, Koruma Sorunları.

      ABSTRACT 

      ÖZET 

Tuğba Keleş Ocakcan*

* Y. Mimar Tuğba KELEŞ OCAKCAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon ABD Rölöve - Restorasyon 
Programı (Doktora); e-posta tugbaocakcan@gmail.com.
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   1. GİRİŞ**

Muğla ili, Milas ilçesine bağlı Ço-
makdağ köylerinin yaklaşık beş yüz-
yıldan beri süregelen mimari geleneği, 

Anadolu’nun yöresel mimarisi içeri-
sinde, kârgir malzeme kullanımıyla 
kendine has özellikler taşımaktadır. 
Yöresel malzemenin kullanılmasıyla 
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gelişen taş ve incelikli ahşap işçiliği, 
bu mimarinin en önemli iki öğesidir. 
Gündelik yaşantının getirdiği işlev-
ler, konut mimarisinin oluşmasında 
büyük rol oynamıştır. 

2. KONUM
Ege Bölgesi’nde bulunan ve “Ço-
makdağ köyleri” olarak adlandırılan 
Kızılağaç, İkiztaş, Ketendere ve Sarı-
kaya köyleri, Beşparmak Dağları’nın 
doğusunda yer almaktadır. Milas’a 
en uzak köy 30 km ile Kızılağaç, en 
yakın köy 14 km ile Sarıkaya’dır. 

3. TARİHÇE
Antik çağlardan beri yerleşim yeri 
olan Çomakdağ, tarih boyunca 
sırasıyla Bizans, Selçuklu, Menteşe 
Beyliği ve Osmanlıların hâkimiyeti 
altına girmiştir. Çomakdağ köyleri, 
Yörük-Türkmen köyleridir. Ana-
dolu’da Moğol akınlarından kaçan 
Türkmenlerin ilk olarak 14. yüzyıl-
da Çomakdağ çevresine yerleştikleri 
bilinmekte, fakat adlarına resmi 
kayıtlarda ilk defa erken 16. yüzyılda 
rastlanmaktadır.1  

4. YERLEŞİM (KONUMLANMA) 
ÖZELLİKLERİ
Çomakdağ köylerinde yapılar, te-
pelerin arasındaki eğimli arazilere 
yerleşmiştir. Savunma ve korunma 
amacıyla bu alanlarda yerleşik bir dü-
zen kuran halk, arazilerin arasındaki 
düzlüklerde tarım ile uğraşmıştır. 
Yöre halkı, günümüzde de ağırlıklı 
olarak zeytincilik ve yanı sıra hayvan-
cılıkla, Sarıkaya köyünde ise özellikle 

madencilikle uğraşmaktadır. Evler 
genel olarak güney veya güneydoğuya 
doğru konumlanmış olup her ev, bir 
bahçe içerisindedir ve bir veya iki cep-
hesi yola hizalıdır. Evlere önce bahçe 
kapısından girilir; bahçe duvarları 
evlerin de inşa edildiği gnays taşıyla, 
kuru taş tekniğinde örülmüştür. Bah-
çe duvarı üzerinde harpuşta olarak 
çok net bir bulguya rastlanmamakla 
beraber, kayrak taşı ile tamamlanan 
örnekler görülmektedir.  

5. PLAN ÖZELLİKLERİ
Çomakdağ köylerinde temel olarak 
sofasız (tek katlı tek odalı ev, iki katlı 
tek odalı ev) ve sonraki dönemlerde 
ortaya çıkan açık sofalı (iki katlı tek 
odalı ev, iki katlı çok odalı ev) olmak 
üzere iki farklı plan tipi görülmekte-
dir. Ayrıca açık sofalı çok odalı plan tipi 
zaman içerisinde bazı değişikliklere 
uğrayarak çeşitlilik kazanmıştır. Yöre 
dilinde oda, hanay adını almıştır. Açık 
sofaya ise, ayazlık denilmektedir.

5.1. Sofasız Plan Tipi

5.1.1. Sofasız tek odalı yer evi 
(Hanay tipi ev)
Bu plan tipinde evler tek katlıdır. 
Yapı, yaklaşık 50-60 cm yükseklik-
teki bir subasman üzerine oturtul-
muştur. Eve giriş, genellikle doğal taş 
malzeme ile yapılmış bir merdivenle 
sağlanmaktadır. Ahşap bir kapı ile 
önce sekiye, daha sonra yine ahşap bir 
kapı ile asıl yaşam mekânı olan odaya 
girilir. Bu mekânın giriş kapısının 
karşısındaki duvarın ortasında bir 

1 Murat URLA, “Labraunda’dan Kocayayla’ya Çomakdağ Köyleri”, Mylasa Labraunda-Milas Çomakdağ, Milli 
Reasürans T.A.Ş.; İstanbul 2010; s. 205-207.
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ocak, ocağın her iki yanında birer 
pencere bulunur. Oda giriş kapısının 
olduğu duvarda yüklük ve gusülhane 
yer almaktadır. 

5.1.2. Sofasız iki katlı    
tek odalı ev (Hanay tipi ev)
Bu plan tipinde evler iki katlıdır. 
Alt kat ambar ve/veya ahır olarak 
kullanılır; asıl yaşam mekânı üst 
kattadır. Oda, yani hanay, tek katlı 
plan tipinden farklılık göstermez. 
Hanaya girilen kapının karşı du-
varında, merkezde ocak ve her iki 
yanında birer pencere vardır. Giriş 
kapısının olduğu duvarda yine ahşap 
yüklük ve köşede gusülhane yer 
almaktadır. 

5.2. Açık Sofalı (Ayazlıklı) Plan Tipi
Tek odalı plan tipi, zaman içerisinde 
büyüyen aileler de göz önüne alına-
rak, oda önüne açık sofa yani ayazlık 
eklenmesi ile meydana gelmiştir. Bu 
tip evler iki katlıdır ve oda sayısına 
göre “tek odalı açık sofalı” veya “iki 
odalı açık sofalı” plan tipi olmak üze-
re ikiye ayrılır. 

5.2.1. Tek odalı    
açık sofalı (Ayazlıklı) ev
İki katlı olan bu plan tipinde, alt kat 
yine ambar ve/veya ahır olarak kul-
lanılmaktadır. Üst kattaki ayazlığa 
bir merdiven ile çıkılır. Hanaya giriş 
ise artık ayazlıktan sağlanmaktadır. 
Doluluk-boşluk düzeni değişmiş olan 

Şekil 1, 2. Kızılağaç köyünde bahçe duvarları ve açık sofalı (Ayazlıklı) ev tipleri

Şekil 3. Çomakdağ köylerinde görülen plan tipleri, Şekil 4. Tek katlı yer evi planı (Ocakcan, 

2016), Şekil 5. Çok odalı açık sofalı (ayazlıklı) ev plan tipi varyasyonu (Ocakcan, 2016)
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açık sofalı plan tipinde, ocak artık ka-
pının tam karşısındaki duvarda değil, 
ayazlığa yakın olması için yanındaki 
duvarda konumlandırılmıştır. Ayrıca 
ahşap yüklük ve gusülhane kapı doğ-
rultusunda yer almaktadır. Ayazlığın 
açık uçlarında çıkmalar bulunabilir. 
Bu ahşap taşıyıcılı çıkmalara sekili 
köşk adı verilir. 

5.2.2. Çok odalı açık sofalı 
(Ayazlıklı) ev
Asıl yaşama mekânının ambar ve/veya 
ahır üzerinde kurgulandığı iki katlı 
bu plan tipinde, ailenin genişlemesi 
ile birlikte tek odaya sığamayan aile 
fertlerini barındırmak için, açık sofa 
(ayazlık) boyunca yeni bir oda eklen-
miştir. Her iki odanın giriş kapıları 
birbirine yakın konumlandırılmış, 
ahşap yüklük ve gusülhane sırt sırta 
yerleştirilmiştir. Klasik ocak-pencere 
kurgulu duvar, tek odalı ayazlıklı 
plan tipindeki gibi, ayazlığa yakın 
olması göz önüne alınarak konumlan-
dırılmışsa da, plan şemasının daha 
sonraki dönemlerde değişmesiyle 
farklı yerleştirilmiş örnekler de bu-
lunmaktadır. 

6. CEPHE ÖZELLİKLERİ
Çomakdağ köy evleri, bir avlu veya 
bahçe içerisinde konumlanmıştır. 
Evlerin, özellikle kuzeydeki ocaklı 
cephesi ve yanındaki cephe sokağa 
yaslanmaktadır. Özellikle güney veya 
güneydoğuya konumlanmış açık sofa 
ise, mahremiyet nedeniyle avlu-bahçe 
içinde kalmıştır. Bazı evlerin açık 

sofalarında, “köşk” adı verilen ahşap 
konsollu çıkmalar bulunmaktadır. 

Cephe duvarları, yöreden çıkarılan 
taşlar ve pişmiş tuğla kırıklarından 
yapılmış derzlerle örülmüştür. Ocak 
ve bacalar, cephede 20-30 cm çıkma 
yapacak şekilde belirgindir. Pencere-
ler genellikle iki kanatlıdır, dış cephe-
de ahşap veya demir kapaklar vardır. 

7. YAPIM SİSTEMİ VE 
MALZEME KULLANIMI
Çomakdağ evlerinin yapım sistemi 
ve malzeme kullanımı bu bölümde 
birlikte değerlendirilmiştir: 

7.1. Taş - Tuğla 
Çomakdağ evleri, yöreden çıkan ve 
gnays2 adı verilen taşların, kil harç-
lı derz ile örülmesiyle inşa edilmiş 
kârgir yapılardır. Taşların cepheye 
gelen yüzleri işlenmiş olup taş sıraları 
arasındaki killi derz harcı görülmez. 
Taşlar arasındaki düşey derzler yöre-
de bulunan pişmiş toprak esaslı, küp 
benzeri kavisli eşyaların kırıklarından 
yapılmıştır.3  
Geleneksel yapım sisteminde, civar-
dan çıkarılan yumuşak dokulu kaya 
parçaları kullanılır. Kayalar çıkarıl-
dıktan sonra, taş ustaları tarafından 
tılık denilen el aleti ve çekiçle yakla-
şık 50 cm eninde serbest boy olarak 
işlenir. Kullanılan ölçüler, metrik 
sistemden ziyade, tılık sapı veya 
ustanın karışıdır. Taşlar daha sonra 
hayvan gücünden yararlanılarak evin 
inşa edileceği alana getirilir ve bir 
yıl süreyle sertleşmesi için bekletilir. 

2 Afife Batur, “Labraunda’nın İzinde Bir Okuma Denemesi”, Mylasa Labraunda-Milas Çomakdağ, Milli Reasürans 
T.A.Ş., İstanbul, 2010, s. 172.
3 Çomakdağ, Kızılağaç köyünde görüşülen taş ustası Sabahattin Akdemir’in verdiği bilgiye göre, Çomakdağ 
köyleri civarında çok miktarda bulunan pişmiş toprak küplerin kırıkları kullanılmaktadır. 
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Taşların sertleşme işlemi tamam-
landıktan sonra, bir usta dış cephe-
de, yardımcı usta içeride çalışacak 
şekilde duvarların örülmesi başlar. 
Kaba yapı bittikten sonra, ahşap 
ustası zemin ve tavanı taşıyacak 
kirişleri atmak üzere inşaata dâhil 
olur. Ayrıca, kapı-pencere gibi ince 
işçiliklere başlanır. Geleneksel bir 
evin inşa edilme süreci ortalama üç 
yıl sürmektedir.4  

Çomakdağ’da, yöresel mimaride 
taş malzeme kaba yapıda taşıyıcı 
eleman olarak; tuğla malzeme ise, 
derzlerin yanı sıra özellikle kirpi 
saçaklarda kullanılmaktadır.

7.2. Ahşap
Zemin ve tavanın ana taşıyıcısı düver 
adı verilen ahşap bir kiriştir. Bu 
kiriş yaklaşık 20 x 25 cm kesitlidir. 
Bu kirişin, her iki ucu duvar içinde 
konsol olarak ya da duvarla bitiştiği 
noktalarda birer dikmeyle taşıtıldığı 
örnekler de mevcuttur. Taban kiriş-
leri bu ana yastık kirişi üzerine gelir 
ve son olarak tavan ince kaplaması 
yapılarak bitirilir. Evin ince yapı 
elemanları olan kapılar, pencere ve 
niş kapakları, yüklük, gusülhane ve 
elmalıklar ağırlıklı olarak ahşaptır. 

Ahşap, genellikle hem kaba yapı 
elemanı (Kiriş, çatı strüktürü, zemin 
döşemesi) hem de ince yapı elemanı 
(Kapı, pencere kepengi, elmalık, 
yüklük) olarak kullanılır.

7.3. Harç
Kaba yapıda taşları birbirine bağlamak 
için kullanılan killi harç, iç cephelere 
de uygulanır ve kireç badana yapılır. 

Şekil 6. Sarıkaya köyünde bir evin cephesi 
ve ocak çıkması

Şekil 7, 8. Kızılağaç Köyü’nde, tepedeki 
iki katlı tek odalı bir evin harabe halindeki 
hayat kısmının strüktürü

Şekil. 9. Cephelerdeki taş işçiliği ve pişmiş 
tuğla malzeme ve harç ile yapılmış derz

4 Geleneksel evlerin yapım yöntemleriyle ilgili bilgiler, taş ustası Sabahattin Akdemir ve Çomakdağ-
Kızılağaç Köyü Koruma Derneği Başkanı Hasan Yıldırım’dan alınmıştır. 

PENCERE

TABAN KİRİŞİ

ANA TABAN KİRİŞİ

PENCERE
OCAK

AHŞAP HATIL
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7.4. Metal
Metal malzeme, ahşap doğramalar-
da dövme demir çivilerde ve diğer 
aksamlarda kullanılmıştır. Bazı 
evlerin pencerelerinde demir korku-
luk bulunmakla birlikte, özgünlüğü 
tartışmalıdır. Ayrıca yine bazı pence-
relerin kapakları ahşap değil, demirle 
yapılmıştır. 

8. MİMARİ ELEMANLAR

8.1. Çatı
Çomakdağ evleri, dik kırma çatıları 
ile dikkat çekmektedir. Günümüze 
ulaşan evlerin çatı konstrüksiyonu 
ahşap malzeme ile yapılmış, çatı 
kaplaması olarak Marsilya kiremidi 
kullanılmıştır. Geçmiş dönemlerde 
kullanılan özgün malzeme ile ilgili 
bilgiye ulaşılamamıştır. 

8.2. Saçak
Çomakdağ evlerinin özgün saçak-
ları, üç sıra tuğla ile yapılmış kirpi 
saçaktır. Saçak, bir özgün renkli 
tuğlanın yanına bir beyaz kireç 
boyalı tuğla gelecek şekilde örü-
lerek oluşturulmuştur. Tuğla ile 
örülmüş kirpi saçakların yanı sıra, 
yöredeki kayrak taşları kullanılarak 
oluşturulmuş saçaklara da rastla-
mak mümkündür. Kayrak taşları 
ile oluşturulan saçaklar bir veya iki 
sıralı olabilmektedir. 

8.3. Sekili Köşk
Sekili köşkler, açık sofalı (ayazlıklı) 
plan tipinde açık sofanın uçlarında 
ahşap konstrüksiyon ile yapılmış 
çıkmalardır. Saçak örtüsü evin saçak 
örtüsü ile birdir. 

8.4. Kapılar
Yöresel Çomakdağ evlerinde kul-
lanılan kapılar, ahşap malzeme ile 
üretilmiştir. Köylerin yerleşim do-
kuları bozulmuş olduğundan, bahçe 
kapıları ile ilgili sağlıklı bir veri elde 
edilememiştir. Yerinde yapılan ince-
lemelerde, Ketendere köyünde ahşap 
bir bahçe kapısının devşirme olarak 
beton bir duvar içerisinde kullanıldı-
ğı tespit edilmiştir. Küçük boyuttaki 
dövme çivilerin kullanıldığı kapının 
tarihlendirilmesi tam olarak yapı-
lamasa da, özgün bir örnek olduğu 
düşünülmektedir. Özellikle hayvan-
ların bahçeye girmesi için iki kanatlı 
olarak düzenlenmiş kapıda, insanla-
rın girişi için kuzuluk denilen ayrı bir 
kapı bulunmaktadır. Bu kapı, yatay 
ahşap kaplama tahtalarının dövme çi-
vilerle çakılması ile oluşturulmuştur. 
Kapı çekeceği (kulpu) olarak, yöreye 
özgü, dövme demirden çiçek desenli 
bir eleman kullanılmıştır. 

Hanaya giriş kapısı evin en önem-
li unsurlarından biridir ve evin diğer 
kapılarından daha süslüdür. Ayrıca 
kapı yüksekliği insan boyundan daha 
kısadır. Halk arasında bu durum 
hanaya girerken selam verilmesi 
anlamında, manevi bir değer taşı-
maktadır.5  

Hanaya giriş kapısı, tepelikli bir 
pervaz içerisine oturtulmuş, basit, 
kündekâri bir kapıdır. Tablaların 
üzerine oyma ve kakma tekniği ile 
ağırlıklı olarak çiçek desenleri işlen-
miştir; ahşap üzerindeki desenler ge-
nel olarak sarı, mavi, beyaz boyalarla 
renklendirilmiştir. 

5 Kızılağaç Köyü’nde ikamet eden taş ustası Sabahattin Akdemir’den alınan bilgidir.
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Şekil 10. Kızılağaç köyünde tuğla ile örülmüş iki renkli kirpi saçak detayı 
Şekil 11. Tek sıra kayrak taşı ile oluşturulmuş saçak detayı

Şekil 12. 
Ahşap 
strüktürü 
bozulmaya 
başlamış bir 
sekili köşk

Şekil 13, 14, 15, 16. (Soldan sağa): Kızılağaç Köyü iki katlı tek hanaylı, ayazlıksız ev, renkli 
basit kündekâri hanay giriş kapısı; Tablalı hanay giriş kapısı (1933 tarihli); Ketendere 
köyü İbrahim İlhan Evi, iki katlı ayazlıklı ev, renkli tablalı ahşap hanay giriş kapısı (1975 
tarihli); Aynı kapının çizimi (Yiğenoğlu, 2014)
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Evlerin alt kat ambar veya ahır 
kapıları ahşap çakma teknikleri ile 
üretilmiştir. Bu tür özgün kapılarda 
büyük başlı dövme demir çiviler sa-
bitleme elemanı olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca, dövme demir kulp aynası ile 
halka şekilli dövme kapı kulpları da 
bulunmaktadır.

8.5. Pencereler ve Kapaklar
Odaların aydınlatılması için yapılmış 
pencereler, oda zemininden 20 ila 30 
cm yükseklikte konumlandırılmış-
tır. Pencereler genellikle dikdörtgen 
formundadır; en yaygın kullanılan 
pencere boşlukları bire iki oranında-
dır, ancak farklı pencere boyutları 
da görülmektedir. Dikdörtgen pen-

cerelerde, pencere boşluğunun üzeri 
ahşap veya taş lento ile geçilmiştir. 
Bazı örneklerde, bu lentonun üzerin-
de hafifletme amaçlı tuğla ile örül-
müş bir kemer ve kemer ayna taşı da 
bulunmaktadır. 

Pencerelerde içeriden ve dışarıdan 
ahşap kapaklar vardır. İç cephede 
kullanılan ahşap kapaklar tablalı ve 
düz ahşap üzeri oyma-kakma tekniği 
ile yapılmışken, dış cephede genel-
likle ızgara tipi kepenkler veya yine 
tablalı kapaklar görülmektedir. İç 
cephede pencere boşluğunda ahşap 
tepelikli bir pervaz bulunmaktadır. 
Dış cephede ise, günümüze gelebil-
miş özgün örneklerde lentonun 

Şekil 17, 18. 
Kızılağaç 
köyünde ahşap 
çakma ahır 
kapısının dövme 
demir kulpları 
(solda), ahşap 
çakma ahır 
kapısından bir 
örnek (sağda)

Şekil 19, 20. 
Taş, ahşap 
lentolu ve 
tuğla kemerli 
pencere 
boşlukları
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önüne gelecek şekilde pencere üze-
rinde ahşap süslemeli bir tepelik 
görülmektedir. Ayrıca, ahşap kapak-
lar içeride veya dışarıda kullanılacak 
olmasına bakılmaksızın çeşitli boya-
lar ile renklendirilmiştir. Dış cephe-
de ahşap kapak yerine dövme demir 
kapaklara da rastlanmaktadır.

8.6. Tavan 
Yöresel Çomakdağ evlerinde ahşap 
konstrüksiyon tavan genel olarak 
tavan kaplaması ile kapatılır ve uzun 
çıtalar kullanılarak pasalı tavan ya-
pılır. Tavanın merkezinde, tablalarla 
üç boyutlu, iç içe geçmiş izlenimi 
veren tavan göbeği bulunmaktadır. 
Bu tablalar 45’lik gönye birleşimlidir. 
Çerçeve çıtalarında dalgalı desen ve 
zikzaklar bulunmaktadır. Ayrıca, gö-
bek üzerine boya ile çeşitli geometrik 
desenler ve çiçek motifleri işlenmiştir. 

     Tavan kaplaması günümüze 
ulaşamamış veya hiç yapılmamış 
evler de bulunmaktadır. Bu evlerde, 
tavanın ana kirişi ve çatının mertek 
sistemi gözükmektedir. Düver adı 
verilen kalın kesitli (Yaklaşık 30 
cm) ana kirişe, alt kottan yaklaşık 
10 cm kalınlığında, taşıyıcı özelliği 
olmayan ikinci bir ahşap eleman 
bağlanır. Bu ahşap elemanın üzeri-
ne oyma-kakma teknikleri ile yine 
geometrik formlar ve çiçek desenleri 
işlenir. Bu desenlerin renklendiril-
miş örnekleri de bulunmaktadır.

8.7. Sergen / Almalık-Elmalık
Çomakdağ evlerinde, hanayda pen-
cere lentosunun üzerinde bulunan ve 
yöre dilinde elmalık/almalık denilen 
sergen, tüm duvarlarda dönecek şe-
kilde tasarlanmıştır. Sergenin yüklük 
ve gusülhaneyle birleştiği noktada 

Şekil. 21, 22. 
Kızılağaç 
köyünde iç 
cephede oyma-
kakma tekniği 
ile yapılmış ve 
renklendirilmiş 
pencere 
kapağı ve 
pervazı (solda), 
Ketendere 
köyünde ahşap 
pencere kapağı 
(sağda)
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Şekil 23. Kızılağaç köyünde pasalı ve göbekli bir tavan
Şekil 24. Kızılağaç köyünde bir tavan detayı (N. Yiğenoğlu, 2014).

Şekil 25. Tavan strüktürü (Ocakcan, 2016)  
Şekil 26. Kızılağaç köyünde ana tavan kirişi üzerine yapılmış renkli desenden bir örnek

Şekil 27. 
Ketendere 
Köyü’nde tek 
odalı Ali İlhan 
Evi’ndeki
elmalık
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tek raf olarak geçen elmalık, diğer 
noktalarda hem üstü hem de altı kul-
lanılacak şekilde, iki raf halindedir. 
Elmalığın bitişindeki yarım daire 
şeklindeki desene kıtanak denilir.6 

8.8. Yüklük, Dolap ve Gusülhane
Geleneksel Türk evinin vazgeçilmez 
öğelerinden olan yüklük ve gusül-
hane, Çomakdağ evlerinde de görül-
mektedir. Tek odalı plan tipindeki 
evlerde giriş kapısı duvarında yan 
yana hizalanan yüklük ve gusülhane, 
çok odalı ve açık sofalı plan tipinde 
her odada sırt sırta gelecek şekilde ko-
numlanmıştır. İçeriye açılan kapının 
açılış boşluğu bırakıldıktan sonra, sı-
rayla ahşap strüktür yüklükle, duvar 
köşesinde kalacak şekilde tek kişinin 
sığabileceği büyüklükte, renkli ahşap 
kapakla kapatılmış gusülhane bulun-
maktadır. Elli cm kalınlığındaki du-
varın içinde, genellikle ocaklı duvar 
dizilişine dik konumlanan duvarda, 
ahşap kapaklı, bazen de hem kapaklı 
hem çekmeceli bir niş bulunur. Hem 

nişin hem de gusülhanenin ahşap 
kapağı evin genelindeki diğer ahşap 
öğelerle uyum içinde tasarlanmıştır. 

8.9. Ocak
Evin en önemli öğelerinden biri olan 
ocak, tek odalı plan tiplerinde giriş 
kapısının hemen karşısında konum-
landırılmış, daha sonraki dönemlerde 
ortaya çıkan açık sofalı plan tiplerin-
de ise, sofanın yakınında konumlan-
dırılmıştır. Ocak, yapı strüktürünün 
de ana malzemesi olan taştan yapıl-
mıştır. Ayrıca cepheden 20 ila 30 cm 
dışarıya çıkıntı yaparak,7 Çomakdağ 
evlerinin karakteristik cephelerini 
oluşturmaktadır. Cepheye nazaran, 
oda içerisinde çıkma yapmayan 
ocakların yaşmak veya davlumbazı 
yoktur.

8.10. Baca
Ocakla birlikte evin en önemli öğesi 
olan bacalar, taş veya tuğla malze-
menin farklı kullanımlarıyla dikkat 
çekmektedir. 

Şekil 28. Kızılağaç köyünde bir evin yüklüğü (N. Yiğenoğlu, 2014)

Şekil 29. Kızılağaç köyündeki bir evde yüklük, dolap ve gusülhane (N. Yiğenoğlu, 2014)

6 Ketendere Köyü’nde ahşap ustası olan Ali İlhan tarafından verilen bilgi. 
7 İmge TEKİN, Milas ve Yakın Çevresinde Geleneksel Konutların Özellikleri Üzerine Gözlemler, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
yayımlanmamış yüksek lisans Ttzi, 2003, s. 106.
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Şekil 30. Cephede ocak ve bacası
Şekil 31. 1933 tarihli, açık sofalı iki odalı plan tipindeki evin geç dönem ocağı

Şekil 32. 
Halikarnas Mozolesi 
restitüsyonu 
(http://www.bodrumlife.com/

news.php?bolum=577)

Şekil 33. 
Piramit biçimli baca 
formu (sağda) 
(Ocakcan, 2016)

Şekil 34, 35, 36. Kızılağaç köyünde Halikarnas Mozolesi’nden esinlenildiği düşünülen 
baca formu (solda), Sarıkaya köyünde kayrak taşı ile bitirilmiş düz baca biçimi (ortada), 
Hayvan motifi verilmiş kayrak taşlı baca bitişi (sağda)
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Bacalar ayrıca, Muğla yöresinin 
yüzyıllardır süregelen mimarisinin 
yansıması olarak da değerlendiri-
lebilir. En yaygın görülen tip olan 
piramit formu bitişli baca, dünya-
nın yedi harikasından biri sayılan 
Bodrum’daki Halikarnas Mozolesi’ni 
çağrıştırmaktadır.8 

Çomakdağ köylerindeki bacalara 
ilişkin diğer bir ilginç konu da, baca 
bitişlerinde kayrak taşları ile yapılmış 
desenlerdir. Evi inşa eden taş usta-
sı kayrak taşına simgesel olarak bir 
hayvan biçimi verir ve bacanın en üst 
noktasına bu taşı sabitler.9  

9. GEÇİM KAYNAKLARININ 
OLUŞTURDUĞU MİMARİ 
UNSURLAR

9.1. Zeytin İşliği ve Dibek Taşları
Çomakdağ köylerinin geçim kay-
naklarından olan zeytincilik için 
kullanılan ve tek örneği Ketendere 
köyünde olan bir yapı tespit edilmiş, 
ancak yapının içine girilememiştir. 
Yapı, dış cepheden incelendiği kada-
rıyla dikdörtgen bir plana sahiptir; 

kırma çatılı olup yöresel mimarinin 
cephe-duvar özelliklerini nispeten 
korumuştur.

Sahipleri tarafından elden çıka-
rılan ve zeytincilik ile ilgili işlevini 
yitiren işliğin, üst örtü malzemesi 
gibi yapı elemanlarının tahrip olduğu 
gözlemlenmiştir. Çomakdağ köyle-
rinde, zeytinleri ezmeye yarayan ve 
işlevini yitirdiği gözlemlenen dibek 
taşlarının yapının dışında, atıl bir 
vaziyette olduğu görülmüştür. 

9.2. Ambar ve Ahır
Çomakdağ köylerinde, zeytincilik ve 
tarımda kullanılan ambarlarla, ailele-
rin diğer geçim kaynağı olan hayvan-
cılık için yapılmış ahırlar evlerin alt 
katında yer almaktadır. Hanayın altı-
na konumlanmış bu mekânların giriş 
kapıları ahşap çakma kapıdır. Tavan 
taşıyıcısı, üst katın taban taşıyıcısı 
olan ahşap kirişli sistem olup zemin 
döşemesi doğal taştır. 

10. KORUMA SORUNLARI
Son yıllarda, özellikle yerel halkın 
kıyafet ve yöresel etkinliklerine olan 

8 Afife Batur, age., s. 181.
9 Kızılağaç Köyü’nde ikamet eden taş ustası Sabahattin Akdemir’den alınan bilgidir.

Şekil 37.
Ketendere 
köyünde işlevini 
yitirmiş zeytin 
işliği

Şekil 38. 
Sarıkaya 
köyünde kaya 
oluşumları ve atıl 
vaziyetteki dibek 
taşları
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merakın artmasıyla tanınan Çomak-
dağ köylerinin mimarisi hakkında 
bazı özel girişimler dışında resmi bir 
çalışma bulunmaması, bu mimarinin 
korunmasını güçleştirmektedir. 

1970’li yıllara kadar geleneksel 
malzemeyi ve yapım tekniğini koru-
yan köyler, bu tarihten sonra;

 Genişleyen ailelerin ayrı evde 
yaşama istekleri nedeniyle, daha fazla 
yere ihtiyaç duyulması, 

 Çimentonun ucuz ve kolay erişi-
lebilir olması,

 Geleneksel işçiliği devam ettire-
cek usta yetişmemesi, 

gibi belli başlı nedenlerle hızla 
bozulmaya başlamıştır. Fakat malze-
mede başlayan bu bozulma, gele-
neksel plan tipine hızlı bir şekilde 
etki etmemiştir. Günümüzde halen 

bu plan tipindeki evler, özellikle de 
ayazlıklı evler betonarme olarak inşa 
edilmektedir. 

Köy genelinde yapılan gözlem-
ler sonucu, hacim olarak mekânı 
yetersiz bulan halk, geleneksel taş 
yapılarının üzerine ya betonarme 
kat eklemiş ya da geleneksel yapı-
sını depo amaçlı kullanmak üzere 
olduğu gibi bırakarak bahçeye yeni 
bir betonarme yapı inşa etmiştir. 

Çomakdağ köylerinden Kızılağaç 
ve Ketendere, betonarme müda-
halelere rağmen nispeten daha iyi 
korunmuşken, İkiztaş köyü özgün 
karakterini büyük ölçüde kaybet-
miştir. Bu köyler içerisinde en çok 
korunanı, yerleşimin fazla olmadığı 
ve köy dokusunun açıkça okunabildi-
ği yegâne köy olan Sarıkaya köyüdür.

Şekil 39, 40. Kızılağaç köyünde bir ahır

Şekil 41. Geleneksel yapı üzerine inşa edilmiş betonarme ek
Şekil 42. Ayazlığı betonarme ile kapatılmış ev örneği
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Hem köyleri turistik olarak tanıt-
mak hem de korunmasını sağlamak 
amacıyla Çomakdağ Köyleri Kültür, 
Turizm ve Araştırma Derneği kurul-
muştur. ÇEKÜL Vakfı da, “Köyler 
Yaşamalıdır” projesi kapsamında Ço-

makdağ köylerinin sürdürülebilirliği 
için çalışmalar yapmaktadır. Fakat 
köylerin mimari niteliklerinin ko-
runmasını sağlamak amacıyla yerel 
yönetimlerin de bu duruma müdahil 
olması gerekmektedir.  

Şekil 43. Geleneksel plan tipi korunmuş, günümüz malzemesiyle yapılan bir ev örneği
Şekil 44. Eski ve yeni dokuyu bir arada gösteren Kızılağaç köyü

Şekil 45, 46. Derzlerde çimentolu harç kullanılması: Ayazlığı kısmen kapatılmış, cephesi 
çimentolu sıva ile sıvanmış eski bir ev örneği

Şekil 47. 
Dokusu 
neredeyse 
tamamen 
bozulmuş olan 
İkiztaş köyünün 
köy yolundan 
panoraması
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11. SONUÇ
Beş yüz yıllık bir mimari geleneği 
günümüze kadar sürdürmeyi başarmış 
olmasına rağmen, son 40 yıl içindeki 
inşaat teknolojisindeki gelişmelerden 
olumsuz etkilenen Çomakdağ köy-
leri için vakit kaybetmeden koruma 
çalışmaları yapılması, kültür mirasının 
gelecek nesillere aktarımı açısından 
kaçınılmazdır. Öncelikle, genel ve yerel 
ölçekte korumayı resmiyet altına almak 
üzere gerekli yönetmelikler hazırlan-
malı, daha sonra köylerdeki özgün 
yapıların rölöveleri alınarak restitüsyon 
ve restorasyon projeleri hazırlanmalı-
dır. Ayrıca yöre halkına, içinde yaşa-
dıkları kültür mirasına ilişkin olarak, 
farkındalıklarını arttıracak bilgilendir-
me toplantıları yapılmalı, geleneksel 

giyim-kuşam ve adetlerin son yıllarda 
kamuoyunda artan popülaritesinden 
yararlanarak, Çomakdağ köylerinin 
yöresel mimarisinin de önemi ön plana 
çıkartılmalı ve gerekli koruma çalışma-
ları ivedilikle başlatılmalıdır. 

Koruma çalışmaları sırasında 
öncelikli olarak, çimento esaslı 
malzemeler ve beton ekler gibi öz-
gün olmayan elemanlar ayıklanma-
lıdır. Yeni yapılaşma ile konutlarda 
konfor şartları sağlamanın kaçınıl-
maz olduğu ve geleneksel malzeme-
nin elde edilmesinin zorlaştığı gü-
nümüz dünyasında, en azından var 
olan özgün örnekleri, asıl halleriyle 
ortaya çıkarmak ve devamlılıkları-
nı sağlamak için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 
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