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Editörden
Merhaba,
İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon
Laboratuvarı’nda, 12 yıldan beri gelişmiş
teknik altyapısı, farklı disiplinlerden
(Mimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji,
Konservasyon, Kimya, Jeoloji, Orman
Mühendisliği) oluşan ve konularında uzman
kadrosuyla taşınabilir ve taşınmaz kültür
varlıklarının kimyasal, fiziksel değişim
süreçleri, sorunları ve nedenlerinin teşhisine
yönelik analizler yapılmakta, uygulamaya
yönelik nitelikli yorumları içeren raporlar
hazırlanmaktadır. Yapılan analizlerin
doğruluğunun güvencesi, çözüm önerilerinin
tüm dünyada kabul görmesi ve çalışmaların
“Akredite” olması için Türk Akreditasyon
Kurumuna (TÜRKAK) Kasım 2018 tarihinde
müracaat edilmiştir. Şehir Plancısı Sayın
Murat TUNÇAY, Y. Kimyager Sayın Hazal
Özlem ERUŞ ve Jeoloji Mühendisi Sayın Derya
ŞAHİN’in kaleminden detaylarını okuyacağınız
denetim süreci sonunda 22 Mayıs 2019
tarihinde, ilk akreditasyon kararı alınmış ve
Laboratuvar dünyada da bu alanda hizmet
veren “İlk ve Tek Akredite Laboratuvar”
statüsünü kazanmıştır. Bu sonucun
alınmasında emeği geçen bütün yöneticilere ve
uzman personele teşekkür ederiz.
Kültür Bakanlığı İstanbul Restorasyon
ve Konservasyon Merkez Laboratuvar
Müdürlüğü’nden Dr. Sayın Ali Osman AVŞAR
ve İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon
Laboratuvarı danışmanlarından Doç. Dr.
Sayın Ahmet GÜLEÇ’in “Ahlat Selçuklu
Meydan Mezarlığı Mezar Taşları Analiz
Çalışmaları ve Konservasyon Önerileri”
başlıklı çalışmalarında; Ahlat mezar taşlarının
kültürel miras olarak önemi, taşların yapısı,
fiziki durumları, koruma-onarım bağlamında
geçmişte gerçekleştirilmiş uygulamalar ve
laboratuvar analiz sonuçlarına göre koruma ve
onarım önerileri anlatılmaktadır. Tarihi Ahlat
Mezar Taşları, UNESCO’nun Dünya Kültür
Mirası Geçici Listesi’nde yer almaktadır.
İstanbul, Fatih İlçesi Küçük Mustafa Paşa
Mahallesi’nde bulunan Gül Camii, Tarihi
Yarımada’nın önemli kültür varlıklarından
biridir. İBB KUDEB Müdürlüğünün uzman
personelinden Y. Mimar Sayın İsmail
SAĞDIÇ, YTÜ Mimarlık Anabilim Dalı
Mimarlık Tarihi ve Doktora Programı
kapsamında sürdürdüğü doktora tezinden

üretilen “Gül Camii’nde Osmanlı Dönemi
Onarımları” başlıklı çalışmasında; yapının
tarihi süreci, Osmanlı döneminde yapılan
müdahale ve onarımlar anlatılmakta, ayrıca
onarım malzemelerinin (metal, horasan harcı
ve tuğla) kullanım alanlarının incelenmesi
ve dönem eklerinin tarihlendirilmesi
çalışmalarının arşiv belgeleriyle
doğrulanmasının, restorasyon ve mimarlık
tarihi açısından önemi vurgulanmaktadır.
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür
Varlıkları Projeler Müdürlüğünün değerli
uzmanı Y. Mimar Sayın Arzu KARAHAN,
“Ethem Paşa Konağı Rekonstrüksiyon
Projesi ve İrdelenmesi” başlıklı makalesinde,
Tarihi Yarımada’da bulunan, Tanzimat
dönemi ürünü bu önemli kârgir yapının
tarihçesi anlatılmakta, yapının kullanım
süreçlerinde yüklendiği işlevsel çeşitliliğin yanı
sıra, geleneksel Osmanlı mimarisi üzerindeki
Batılılaşma etkisi incelenmekte ve bunun Ethem
Paşa Konağı ile örnek alınan benzer yapılarla
mukayesesi yapılmakta; yıkılmış olan yapının
rekonstrüksiyonu üzerine öneriler, detaylı, titiz
ve yoğun emek bir çalışma ile anlatılmaktadır.
Münih Teknik Üniversitesi’nden Y. Mimar
Sayın Feyza YAĞCI, ”Son Dönem Osmanlı
Konutlarında Mimari Elemanlar” başlıklı
çalışmasında, Osmanlı döneminde 19.
yüzyıl ikinci yarısı-20. yüzyılın başında
ahşap konutlardaki mimari elemanları,
İstanbul’daki mevcut örnekler üzerinden
ayrıntılı olarak ele almaktadır. Çalışmada,
bu dönemde Batılı üslupların özellikle çatı,
cephe ve yapım sistemlerinde oldukça etkili
olduğuna ve o dönemde birçok yapı faaliyetinin
azınlık ya da yabancı mimarlar tarafından
gerçekleştirildiğine dikkat çekilmektedir.

detaylarını İBB Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğünün değerli uzmanı Sayın Dr. Esra
KUDDE’nin kaleminden okuyacaksınız.
2006-2011 yılları arasında İBB KUDEB
Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın
Dr. Şimşek DENİZ, “Eski Eserlerin
Sürdürülebilir Periyodik Bakımında
Mobilize Muayene Bakım-Onarım ve
Denetim Sisteminin Kurulması” başlıklı
doktora tezinden geliştirdiği “İstanbul’da
2003-2017 Yılları Arasında Gerçekleştirilen
Restorasyon ve Onarımların Sayısal
Verilerle Değerlendirilmesi ve Eski Eser
Envanter Bulgularına Göre Analizi”
çalışmasında; ilgili kurumlarca yıllara, ilçelere
ve eser çeşitlerine göre yapılan korumaonarım çalışmaları bağlamında ülkemizdeki
mevcut koruma yaklaşımını ve sistemini
irdelemektedir.
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
KUDEB Taş Eğitim Atölyesi tarafından
düzenlenen “Kârgir Yapılarda Koruma ve
Onarım Semineri”nin onuncusu, 20-21
Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Dünya Kültür Mirası listelerinde yer alan çok
önemli yapıların, 16 farklı başlıkta 24 uzman
tarafından sunumlarının yapıldığı ve toplam
bini aşkın dinleyicinin katıldığı etkinliğin
detaylarını, İBB KUDEB’in değerli uzmanı,
Taş Atölyesi Koordinatörü Y. Mimar Sayın
Kadir EKİNCİ’nin kaleminden okuyabilirsiniz.
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi tarafından
düzenlenen “Ahşap Yapılarda Koruma ve
Onarım Sempozyumu”nun yedincisi 15-16
Nisan 2019 tarihleri arasında, 18 uzman ve
575 dinleyicinin katılımıyla beş oturumda
gerçekleşmiştir. İlgiyle izlenen etkinliğin
ayrıntılarını KUDEB’in değerli uzmanı, Ahşap
Atölyesi Koordinatörü Orman End. Y. Müh.
Sayın Demet SÜRÜCÜ’nün kaleminden
okuyacaksınız.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı,
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’nün
disiplinlerarası bir çalışma olarak başlattığı
“İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri
Projesi” kapsamında üretilen mimari ve
mekânsal verilerin, alan çalışmalarının ve
yapılan analizlerin tek, doğru ve güncel bir
veri kaynağı olarak erişime açılmasının
İstanbul’un sahip olduğu kültürel mirasın
korunması konusunda çok önemli bir hizmet
olacağı düşüncesindeyiz. 2015 yılında başlayan
ve hâlen devam etmekte olan bu çalışmanın

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
KUDEB’in yayımladığı “Restorasyon ve
Konservasyon Çalışmaları” dergisine değerli
çalışmalarıyla katkıda bulunan akademisyen,
uzman ve uygulamacılar ile kültür varlıklarının
korunmasında hassasiyet gösteren tüm kurum
ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
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MAKALE 3

CONSERVATION / RESTORATION PROPOSAL OF AHLAT SELÇUKLU
CEMETERY STONES
ABSTRACT
In order to determine the visual problems of approximately 1500 historical gravestones in Seljuk Meydan
Cemetery, which is located in Ahlat district of Bitlis province, Eastern Anatolia Region, studies have been
carried out on the gravestones in site as well as and biological formations, petrographic and water soluble
salts analyzes have been carried out on the stone samples taken from the field, in the laboratory.
As a result of these studies, the grave stones are cream white and brick red colored tuff stones with
weak physical and mechanical properties, as well as micro-biological agents, crystallization of salts on
the surface, wetting-drying, freeze-thow cycles of water in pores, which are causes severe fractures,
cracks and surface erosions. In order to remove these problems, in addition to surface and salt cleaning,
and restoration of existing grave stones, it has been proposed to use consolidant and water repellent
materials together, to prevent future problems.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Mezar Taşları
Analiz Çalışmaları ve Konservasyon Önerileri
DR. ALİ OSMAN AVŞAR,
DOÇ. DR. AHMET GÜLEÇ*

1. Giriş
Ahlat Selçuklu Meydan
Mezarlığı’nda bulunan tarihi mezar
taşlarının (Şekil 1) görünür problemlerini belirlemek için alanda
yapılan görsel çalışmaların yanı
sıra, taş örnekleri üzerinde yapılan analizlerle de mezar taşlarının

Ahlat Şelçuklu Meydan
Mezarlığı Mezar Taşları,
günümüze dek ulaşan
önemli tarihi eserlerdir
ve gerek kitabe içerikleri
gerekse süsleme
özellikleriyle önemli birer
belge niteliğindedirler.

petrografik nitelikleri ve temel
problemleri belirlenerek, korunmasına yönelik yöntemler önerilmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde
mezar taşlarının mevcut durumu
ve çevresel koşullar hakkında bilgi
edinilirken; yapılan uygulamalara ilişkin bilgiler ve belgeleme
çalışmalarına yönelik dokümanlar,
kazı ekibi ve kazı arşivinden temin
edilmiştir (Kazı Arşivi, 2017).

2. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Tarihçesi
Bitlis iline bağlı Ahlat ilçesi Doğu
Anadolu Bölgesi’nde, Yukarı Murat-Van bölümünde, Van
Gölü’nün kuzeybatısında, Süphan
ve Nemrut Dağları arasındaki
alanda yer almaktadır. Orta Çağ’ın
gözde şehirlerinden olan Ahlat,
döneminin önemli bir bilim-kültür
ve ticaret merkezlerinden biriydi
(Şekil 2).
Ahlat’taki diğer kültür varlıkları
ve mimari örneklerin yanı sıra,
Selçuklu dönemine ait mezar taşları da günümüze ulaşan önemli
tarihi eserlerdir. Ölen kişinin
yattığı yeri belirtmek için yapılmış olan bu mezar taşları, aynı

zamanda birer mimari eser olarak
ele alınmış ve ayrıntılı bir şekilde
yontulup işlenmiştir. Bu mezar
taşları, kitabe içerikleri ve süsleme
özellikleri ile de bölgenin geçmişi
hakkında önemli bilgiler sunan
birer belge niteliğindedir.
Anadolu’nun birçok bölgesinde, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve
Osmanlı dönemlerine ait, tarihi
öneme sahip mezar taşları bulunmaktadır. Orta Asya anıt mezar
geleneğinin İslam’la buluşması ve
Anadolu’da var olan unsurlarla
kaynaşmasını sembolize eden bu
mezar taşlarının en erken tarihli
örnekleri Ahlat’ta görülmektedir.

Bu örnekler, 210.000 metrekarelik alanda bulunan ve ülkemizin
en büyük İslam dönemi mezarlığı
olan Ahlat Meydan Mezarlığı’nda,
günümüze dek sağlam bir şekilde
ulaşabilmiş yaklaşık 1500 mezar
taşıdır. Bu eserler XII. yüzyılın
son çeyreği ile XVI. yüzyılın ilk
çeyreği arasına tarihlenmektedir
(Şekil 3). Bu mezar taşlarını yapan
sanatkârları ve eser sayılarını
belirlemek için yapılan saha çalışmalarında 32 sanatkârın adı ve
onlara ait yaklaşık 500 eser, kazı
ekibi tarafından tespit edilmiştir
(UNESCO Dünya Miras Aday
Dosyası, 2016)

* Dr. Ali Osman AVŞAR, Kültür Bakanlığı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürü, e-posta: konservasyon@gmail.com;
Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ, Emekli Öğretim Üyesi, e-posta: ahmetgulec1960@gmail.com.
(Kaynağı belirtilmeyen görseller makale yazarlarına aittir).
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MAKALE

Şekil 1. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı genel görünüm

Şekil 2. Ahlat’ın coğrafi
konumu
Şekil 3. Ahlat Selçuklu
Meydan Mezarlığı Kazı
Alanının görünüşü

3. Eserlerin ve Alanın Mevcut Durumu
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki mezarların büyük bir
kısmı sanduka ve şahide şeklindedir. Alanda kazısı yapılmış beş akıt
tipi mezar yapısı bulunmaktadır.
Mezarların alana yayılımı homojen
olup alan boyu yer yer bir metreyi
bulan yoğun bir yabani ot örtüsüyle kaplıdır. Şahidelerin büyük bir

kısmı ayakta olmasına rağmen, bir
bölümü zemin hareketleri nedeniyle zaman içinde devrilmiş veya
eğik durumdadır. Sandukalarda da
benzer deplasmanlar görülmektedir. Taşların özellikle orta bölümlerinde yüzey kayıpları, ayrışma,
çatlaklar ve oyuklanma gibi hasarlar vardır; üst bölgelerinde ise yo-

ğun liken oluşumu görülmektedir.
Taşlarda yüzey erozyonu genelde
azdır; bezeme ve yazılar oldukça
belirgindir. Şahide ve sandukaların
bir kısmında yüzey temizliği ve
tümleme yapıldığı, eğik veya devrilmiş şahidelerin özgün yerlerinde
tekrar stabil hale getirildiği tespit
edilmiştir.

MAKALE 5

4. İnceleme ve Tespitler
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki taşların korunmasına
yönelik incelemeler kapsamında;
mezar taşlarıyla ilgili literatür taraması yapılmış, alanla ilgili olarak
daha önce hazırlanmış raporlar
incelenmiş ve kazı ekibiyle görüşülerek elde edilen veriler birlikte
değerlendirilmiştir.

4.1. Mezarlık Alanı ve
Çevresel Etkenler
Bitlis iline bağlı Ahlat, Van
Gölü’nün batı sahilinde bulunan
tarihi bir yerleşimdir. Nemrut ve
Süphan volkanlarının ortasında
yer alan Ahlat, Selçuklulardan
kalan birçok cami, hamam, kümbet
ve mezar vd. tarihi yapıyı barındırmaktadır. Selçuklu Türkleri
Ahlat’a 1093 yılında gelmiş, 1230
yılına kadar hüküm sürmüşlerdir.
Bölgedeki tarihi yapılar, Selçuklu
mimarisinin en güzel eserleri arasında yer almaktadır. Tarihi Ahlat
Selçuklu Mezarlığı, dünya üzerindeki en büyük Müslüman mezarlığı olup (Karamağaralı, 1992),
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası
Geçici Listesi’nde yer almaktadır.
Üzerlerinde farklı desen, rölyef ve
yazıtlar olan Selçuklu Mezar Taşları farklı kalınlık ve genişliktedir;
daha uzunları bulunmakla birlikte,
ortalama bir ilâ iki metre yüksekliktedirler. Bu mezar taşlarından en
yüksek olanı, toprağa gömülü kısmı
dâhil olmak üzere, beş metredir.
Yaklaşık 1700 metre rakımlı düz bir
arazide yer alan mezarlık alanındaki taşlar bölgenin sert iklim koşullarının etkisiyle yaklaşık 800 yıldır
bozulma etkilerine maruz kalmaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre bölgede
gözlenen en düşük sıcaklık değeri
-22°C, en yüksek sıcaklık değeri
ise +38°C’dir; en fazla kar yağışı da
1968 yılında 343 cm olarak ölçülmüştür (Akın vd, 2016). Yüksek
sıcaklık farkları, özellikle de taşların
atmosferik koşullara açık durumda
olması ve donma-çözünme döngüsü bozulmaları hızlandıran önemli
etkenlerdir.

Şekil 4. 1 no.lu taş örneğinin kesit alanının ve kaba yüzeyinin genel görünüşü.

Şekil 5. 3 no.lu taş örneğinin kesit alanının ve kaba yüzeyinin genel görünüşü

4.2. Ahlat Taşı Malzeme
Analizleri
Çevresel etkiler nedeniyle hasar
gören bu tarihi mezar taşlarında en
önemli problem, taşların yaklaşık orta noktalarından aşınması
ve kırılmasıyla oluşan hasarlar ile
yüzeylerinde görülen ve yazıların
okunmasını güçleştiren biyolojik oluşumlardır. Buna neden
olan faktörlerin belirlenmesi için,
görsel analizle tanımları yapılan
örneklerin içeriklerinde bulunan
suda çözünebilir tuzlar, hazırlanan
standart çözeltiler kullanılarak basit
spot testlerle araştırılmış, yaklaşık
miktarları iletkenlikleri ölçülerek
belirlenmiş, taşların nitelikleri ve
problemleri polarizan ve stereo
mikroskop altında yapılan analizlerle tanımlanmıştır.

4.2.1. Örneklerin Tanımı
Tarihi Ahlat mezar taşlarından alınan örneklerin; tespit edilen renk,
doku, agrega boyut ve dağılımı, yapısal durumları vb. görsel tanımları
aşağıda verilmiştir.
Örnek 1. Sarımsı krem renkli,
1-2 mm boyuta kadar gri siyah
kırçıllı doku veren agregaların yanı

sıra, az da olsa 8-10 mm boyuta
kadar açık ve koyu renkli hetorojen
dağılımlı kütleler de görülebilen,
yüzeyinde toz, toprak, liken gibi
birikintiler bulunan, hafif, yüzeyi
sağlam (elle sürtüldüğünde tozumayan) taş örneğidir (Şekil 4).
Örnek 2. Kırmızı-kiremit
renkli, 1-2 mm boyuta kadar buzlu
beyaz agregaları; yanı sıra az da
olsa siyaha yakın koyulukta, camsı
görünümlü uzunlamasına kütleleri
bulunan, yüzeyinde toz, toprak,
liken gibi birikintiler olan, hafif,
yüzeyi sağlam (elle sürtüldüğünde
tozumayan), nispeten homojen taş
örneğidir.
Örnek 3. Örnek 2’ye göre daha
koyu kırmızı renkte, diğer parçacıklara ek olarak yaklaşık 1 cm boyuta
kadar gri-beyaz ve yuvarlaklaşmış
kütleler içeren, yer yer homojen,
yer yer de hetorojen görünümlü,
yüzeyinde toz, toprak, liken gibi
birikintileri bulunan, hafif, yüzeyi
sağlam (elle sürtüldüğünde tozumayan) taş örneğidir (Şekil 5).
Örnek 4. Örnek 2 ile benzer
görünür niteliklere sahip olan bu
örneğin, diğerlerine oranla yalnızca
daha temiz bir yüzeyi vardır.
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4.2.2. Suda Çözünebilir Tuzlar
ile Protein ve Yağ Analizleri
Yukarıda tanımları yapılan örneklerin yüzeyinde (a grubu) ve
iç (çekirdek) kısmında (b grubu)
bulunan suda çözünebilir tuzların
nitelikleri (klorür, sülfat, karbonat
ve nitrat tuzları) ve miktarları ile sabunlaşabilir yağ, protein gibi katkı
maddelerinin katılıp katılmadığını
belirleyebilmek için basit spot testlerle analizler yapılmış ve sonuçları
Tablo 1’de verilmiştir.
4.2.3. Örneklerin Doku ve
Petrograﬁk Analizleri
Epoksiye gömülen örneklerin
hazırlanan ince kesitlerinden mineral içerikleri ve kabaca oranları
polarizan mikroskop (çift nikol) ve
stereo mikroskop (tek nikol) altında
incelenerek tespit edilmiş, sonuçları
aşağıda verilmiştir.
Örnek 1. Stereo mikroskopla
incelenen örneğin kalın kesitinin
genelinde 1 mm boyuta kadar
greleşmiş beyaz (pumis-pomza), bir
kısmı da siyah renkte akıntılar vardır. Örneğin genel dokusuna göre
daha gözenekli yapıdaki bu greler,
yer yer 5-10 mm boyuta kadar ulaşmakta ve lav akıntısı yönünü belli
edecek kadar levhalaşmaktadır. Ayrıca, hem dokuda hem de lav akıntısı grelerde hornblend, sanidin, kuvars ve biyotit (Şekil 6) parçacıkları
bulunan örneğin, patina (işlenmiş
yüzey) ve iç kısımları arasında bazı
likenli bölgeler hariç (Şekil 7), renk,
doku ve içerik açısından herhangi
bir farklılaşma yoktur.
30 μ kalınlığa kadar inceltilen
örnek kesitinde ise, beyaz renkli
pumis akıntılı hamur içinde dağılmış bol miktardaki opak demir
minerallerinin yanı sıra, feldspat
ve kuvarsların da bulunduğu tespit
edilmiştir. Feldspat ve kuvarsların
bir kısmının ısıl işlemle (lav akıntısı
anında) ayrıştığı ve killeşme eğilimi
gösterdiği, bir kısmının da oldukça
sağlam kaldığı görülmektedir. Benzer olguların yüzeyde ve dış ortamla
temas eden minerallerde biraz daha
fazla olduğu, hatta bazı bölgelerde
sağlam minerallerin (örneğin feldspatın) dışa açık yüzeyden erozyona uğradığı ve zaten mevcut olan

Örnek

Cl-

SO4=

CO3=

NO3-

No

İletkenlik

% Tuz

Protein

Yağ

(μs)

1a

+

-

-

+

156

-

-

1b

+

-

-

+

155

-

-

2a

+

-

-

+

69

-

-

2b

+

-

-

+

76

-

-

3a

++

-

-

+

88

-

-

3b

++

-

-

+

101

-

-

-

-

+

274

-

-

4a

Tablo 1. Örneklerin yüzeylerinde (a) ve iç (çekirdek) (b) kısmında bulunan suda çözünebilir
tuzlar ile protein ve yağ analizleri

Şekil 6. Örnek
1’in genel dokusu.
Camsı hamur içinde
sürüklenmiş demirli
mineraller ile pumis
ve diğer yabancı
parçacıklar (Doku,
epoksi bağlayıcı
nedeniyle koyu
görülmektedir)
--------- 5000 μ --------- (Tek Nikol, Stereo Mikroskop)

Şekil 7. Örnek 1’den
detay. Patinada
bulunan ve zaten
ayrışmış olan
feldspatta, likenlerin
neden olduğu
ayrışma, lekelenme ve
yüzey erozyonu

------- 500 μ ------- (Çift Nikol, Polarizan Mikroskop)

kilin artmasına neden olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca, gre bölgelerinin
dış ortama açık yüzeylerinin çevre
koşullarından daha fazla etkilendiği
ve renk değişimine (liken derinliği)
uğradığı tespit edilmiştir (Şekil 7).
Örnek 2. Stereo mikroskopla
incelenen örneğin kalın kesiti genelde Örnek 1 ile benzer özellikler
göstermektedir. Ancak, bu örnekteki greler uzunlamasına şekillenmiş
olup siyah renklileri daha baskındır.
Patina ve iç kısımların genel görüntüsü aynı olan örnekte, ayrışma
derinliğinin olmadığı, biyotitlerin
fazlalığının da örneğin aynı kay-

naktan (taş ocağından), fakat daha
alt tabakadan çıkarıldığını göstermektedir (Şekil 8).
30 μ kalınlığa kadar inceltilen
bir diğer örnek kesitinde ise, demir
akıntılı hamur içerisine yayılmış bol
miktarda biyotit bulunduğu, daha
az miktardaki hornblend, sanidin ve
kuvars minerallerinin bir kısmının
ısıl işlemle (lav akıntısı anında) ayrıştığı ve killeşme eğilimi gösterdiği, bir
kısmının da oldukça sağlam kaldığı
görülmüştür. Ayrıca bu örnekte,
tek tük metamorfizmaya uğramış
kalsit minerallerine de rastlanmıştır
(Şekil 9). Örnek 1 ile benzer olgula-
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rın görüldüğü; yani yüzeyde ve dış
ortamla temas eden minerallerde
biraz daha fazla ayrışma olduğu,
hatta bazı bölgelerde sağlam minerallerin (örneğin kuvarsın) dışa açık
yüzeyden erozyona uğradığı tespit
edilmiştir.
Örnek 3. Stereo mikroskop ve
polarizan mikroskop altında tespit
edilen özellikleri Örnek 2 ile aynıdır; ek olarak daha fazla biyotitli ve
demirsiz, oldukça iri tüfik bir çakıl
kirlilik içermektedir (Şekil 10).
Örnek 4. Stereo mikroskop
ve polarizan mikroskop altında
tespit edilen özellikleri Örnek 2 ile
aynıdır (Şekil 11). Ancak, temizlik
işleminden geçmiş olan bu örneğin
patinasında 1-2 mm arasında değişen derinliğe kadar meydana gelen
ayrışma (muhtemelen hamurdaki
demirli minerallerin ayrışması
sonucunda) nedeniyle yüzeyinde
renk açılması olup çok az da olsa
gözenekliliğin arttığı görülmüştür
(Şekil 12). Ayrıca bu örnekte, yüzeydeki harç kalıntılarının patinaya
oldukça sağlam tutunduğu tespit
edilmiştir.

--------- 5000 μ ---------

Şekil 8. Örnek
2’nin genel dokusu.
Demirli mineralli
camsı hamur
içinde sürüklenmiş
feldspatlar ve
biyotitler ile yabancı
parçacıklar
--------- 5000 μ ---------

(Tek Nikol, Stereo Mikroskop)

Şekil 9. Örnek 2’den
detay. Kırmızı (demirli)
camsı hamurda
ayrışmış feldspat,
kuvars ve opak
mineraller ile kalsit
mineralleri

--------- 5000 μ ---------

(Tek Nikol, Stereo Mikroskop)

(Tek Nikol, Stereo Mikroskop)

--------- 5000 μ ---------

(Tek Nikol, Stereo Mikroskop)

Şekil 10. Örnek 3’ün genel dokusu. Demirli mineralli camsı hamur
içinde sürüklenmiş iri krem - beyaz yabancı parçacıklar (Mineral
içerikleri benzemektedir)
Şekil 11. Örnek 4’ün genel dokusu. Demirli mineralli camsı hamur
içinde biyotit, feldspat ve sürüklenmiş yabancı parçacık ile patinada
temizlik nedeniyle oluşan renk değişimi
Şekil 12. Örnek 4’ten detay. Demirli mineralli camsı hamur içinde
feldspat ve biyotit ile patinada renk değişimi ve harç kalıntısı
--------- 2000 μ ---------

(Tek Nikol, Stereo Mikroskop)
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5. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yapılan analiz sonuçlarına göre;
içeriklerinde % 10-15 oranında
litik malzeme bulunan ve Ahlat’ta
mezar taşı olarak kullanılan bu
taşların minerallerinin, geniş bir
hamur içinde hornblend, sanidin,
kuvars, biyotit ve pomza kıymıkları
içeren, ayrı ayrı ve birbiri içine geçmiş, özellikleri de benzer iki çeşit
tüf taşı olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde “ignimbrit” (Şimşek, 2004; Akın vd, 2016) olarak
tanımlanan taşlardan krem-beyaz
renkli (Örnek 1) olanlar üzerinde
yapılan petrografik analize göre,
daha çok riyolitik tüf özellikleri; kırmızı-kiremit renklilerinse
(Örnek 1, 2 ve 3) daha ziyade tüf
özelliği taşıdığı ve kimyasal olarak
% 60-70 oranında silisyum dioksit
(SiO₂), % 15 civarında alüminyum
oksit (Al₂O₃), yaklaşık % 5 oranında sodyum oksit (Na₂O) ve potasyum oksit (K₂O) içerdiği tespit
edilmiştir (Akın vd, 2016).
Şimşek ve arkadaşlarının
yapmış oldukları çalışmada (Şimşek ve Erdal, 2004), standartlara
göre bu taşlardan açık ve koyu
kırmızı renkli olanların fiziksel
özelliklerinin (Tablo 2) uygunsuzluğu nedeniyle yapı taşı olarak
kullanılamayacağı, ancak uygun
koşullar sağlandığında dekoratif
amaçlı kaplama taşı olabileceği
belirtilmiştir. Çalışmada kül renkli
olarak geçen krem-beyaz renkli tüf
taşıyla ilgili bir deney yapılmamıştır; özellikleri hakkında veri yoktur.
Ancak, riyolitik olduğu düşünülen krem-beyaz renkli tüfün bu
çalışmada tespit edilen doku (kalın
kesitte incelenen) ve petrografik
(ince kesitte incelenen) özelliklerinin benzerliği göz önüne alındığında, fiziksel özelliklerinin de
tablodaki değerlere yakın olduğu
düşünülebilir.
Bu sonuçlar, Deere ve Miller
(1966) sınıflamasına göre “düşükçok düşük” dayanımlı kaya grubuna giren (Akın vd, 2016) Ahlat

Fiziksel Özellikler
(Ortalama Değerler)

Koyu Renkli Tüf

Açık Renkli Tüf

Hava Kurusu Basınç Dayanımı (MPa)

11,2

10,6

Hava Kurusu Eğilme dayanımı (MPa)

1,61

1,59

Kütlece Su Emme (%)

19,7

20,0

Birim Hacim Ağırlığı (g/cm3)

1,92

1,89

Spesifik Ağırlık (g/cm3)

2,64

2,60

Gözeneklilik (%)

27,27

27,31

Doluluk (%)

72,72

72,69

Aşınma (cm3/50 cm2)

26,3

29

Tablo 2. Koyu ve açık renkli ignimbirit tüflerinin fiziksel özellikleri*

tüflerinin fiziksel açıdan farklı
olmadığını göstermektedir. Ancak,
içeriklerinde demirli opak minerallerin olup olmaması veya miktarı,
taşların değişik renklerde olmasına
yol açmıştır.
Ahlat tüflerinin diğer taşlara
göre gözenekli olması önemli bir
dezavantajdır. Ayrıca, mikroskop
altında incelenen kalın kesitlerde
görülememesi (tüm genel ve detay
doku resimleri), bu gözeneklerin
mikro yapıda olduklarını göstermektedir. Bu olgu, donma erime
döngülerinin sıkça yaşandığı
karasal iklimlerde hasarlanmayı ve
yüzeyde aşınmayı artıran önemli
bir etkendir. Su emme oranları
kadar, suyun emme ve buharlaşma
hızlarının da ölçülmesi önemlidir.
Çabuk su emen ve uzun sürede suyunu kaybeden taşlarda problemler daha şiddetli olmakta ve daha
hızlı gelişmektedir. Bu taşlardaki
gözenek boyutu ve miktarı göz
önüne alınırsa; su emmenin çok
hızlı, buharlaşmanın ise çok yavaş
olduğu tahmin edilebilir.
Ahlat taşlarının önemli miktarda su alması ve bu suyu uzun
süre muhafaza etmesi, fiziksel
problemlerin yanı sıra biyolojik
problemlerin de ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Özellikle de, taş
yüzeyindeki likenler taş hamuru-

* Şimşek ve Erdal’ın yapmış olduğu araştırmadan alınmış ortalama değerlerdir (Şimşek ve Erdal, 2004).

nun ve minerallerinin ayrışmasına
ve toz-toprak vb. birikintilerin
artmasına neden olmuştur. Ayrıca,
taşların içeriklerinde bulunan az
miktardaki klorür (Cl-) ve nitrat
(NO3-) tuzlarının ıslanma kuruma
döngülerinde az miktarda da olsa
çiçeklenme oluşturması taş yüzeylerinde erozyona yol açmıştır.

5.1. Taşlarda Görülen
Sorunlar
Ahlat ignimbiritlerinin kullanıldığı
tarihi Ahlat Selçuklu mezar taşlarındaki fiziksel bozunmanın en
önemli nedeninin yüksek kılcal su
emilimi olduğunu söylenebilir. Ortalama 1-2 m yükseklikteki mezar
taşlarında kuruyan alanlar yaklaşık
orta bölgeler olduğundan, kılcal
hareketle yükselen su bu kısımlardan buharlaşmaktadır. Buharlaşmanın olduğu yerde suyun topraktan ve taşların içeriğinden çözerek
taşıdığı tuzların kristallenerek;
taşların yüzeyinde çiçeklenme (efflorescence), iç kısımlarda ise kabuk
altı çiçeklenme (criptoefflorescence)
meydana getirdiği ve sonuçta bu
bölgede tozuma, dökülme vb. bir
yüzey erozyonunun oluştuğu tespit
edilmiştir (Şekil 13).
Bir diğer önemli problem de
renk değişimleri ve liken oluşumlarıdır. Likenler daha çok mezar
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taşlarının üst bölgelerinde bulunmaktadır. Literatürde likenlerin
yapı taşı bozunmasındaki rolü
konusunda farklı görüşler vardır.
Bazı araştırmacılar taş yüzeyini
kaplayan likenlerin taşı fiziksel
ayrışmalardan koruduğu görüşünü öne sürmekle birlikte, liken
oluşumları zaman içerisinde doğal
yapı taşlarının görünümünde
olumsuz etkiler yaratmış ve biyolojik ayrışmalara neden olmuştur
(Mutluhan vd, 2016). Öte yandan,
tüm bu olumsuz etkenlere rağmen, mezar taşlarının birçoğunun
üzerindeki yazıtlar ve bezemeler
korunmuş durumdadır.
Yapılan analizlerin sonuçları ve
yerinde gerçekleştirilen görsel analizler bir araya getirildiğinde, Ahlat
taşlarının krem-beyaz ve kiremit
kırmızısı renklerinde olmak üzere
iki tip tüf taşından oluştuğu tespit
edilmiştir. Aşağıda bu taşların
ayrışma nedenleri sıralanmış olup
uygulanabilecek koruma yöntemleri önerilmiştir:
1. Taşlar oluşumları itibarıyla zayıf mineraller ve killeşmeye
yatkın parçacıklar içerdiğinden,
kullanım öncesi zayıf fiziksel ve
mekanik özellikler göstermektedir.
Zaten taşların yöre halkı tarafından
tercih edilmesinin nedeni bu zayıf
özellikleri nedeniyle boyutlandırılması ve yüzeyinde motif işlenmesinin kolay olmasıdır. Bu hasarın
neden olduğu şartlar için herhangi
bir uygulamanın yapılması söz
konusu değildir.
2. Taşlar fiziko-mekanik açıdan
zayıf olduklarından, özellikle
fiziksel çevreden (ıslanma-kuruma,
suyun gözeneklerde donması ve
erimesi vb.) aşırı etkilenmekte ve
kırılma, çatlama ve yüzey erozyonu
gibi hasarlara uğramaktadır. Bu
çevresel etkenlerin ortadan kaldırılması mümkün değildir; ancak
taşın içeriğine su girmesi engellenebilirse en çok hasara neden olan
sorunlar ortadan kalkabilir. Suyun
taşın içeriğine sızmasını önlemek
üzere, eserler kapalı bir alana
taşınabilir veya bulundukları yerde
yapılacak mimari elemanlarla korunabilir. Ancak bu tür uygulamalar, koruma prensipleri (eserlerin

Şekil 13. Mezar taşlarında oluşan likenler ve suda çözünür tuzların neden olduğu ayrışmalar

yerlerinden taşınması) ve teknik
(çok geniş bir alanın kapalı hale
getirilmesi) açısından tartışılabilir
uygulamalardır. Suyun taşın içine
sızmasını önlemenin diğer bir yolu
da, birtakım kimyasal maddelerle
su iticiliği olan bir yüzey oluşturulmasıdır. Bunun için çok sayıda
araştırma yapılmış, ancak kesin bir
başarı sağlanamamıştır. Örneğin,
yüzeyi su geçirimsiz olan bir taş
eserin başka bir bölgesinden giren
su, çok daha şiddetli hasarlar yaratabilmektedir. Ayrıca, kullanılacak
su itici ve sağlamlaştırıcı kimyasalların ömürlü maddeler olduğu
göz önüne alınırsa, bakımı zor olan
eserlerde daha sonra sorun çıkması
kaçınılmazdır. Ancak, geniş ve
dökülmek üzere olan bir yüzey
müdahale yapılmadığı takdirde
kaybedilecekse, gerekli temizlik
işlemleri tamamlandıktan sonra bir
sağlamlaştırıcı ve/veya koruyucuyla
muamele edilebilir. Tüflerle yapılan çalışmalarda; sağlamlaştırma
da gerektiren eserlerde etil silikat
(Wacker OH 100) + silan-siloksan
karışımı (Wacker 290) sağlamlaştırıcı ve su itici malzemelerin birlikte
kullanılmasıyla daha iyi sonuçlar

alındığı görülmüştür (İTÜ Vakfı
Projesi, 2000). Başarılı bir sonuç
elde edilebilmesi için uygulamanın
usulüne uygun şekilde yapılması
gereklidir: Bu işlem, sağlamlaştırıcının (Wacker OH 100) aralıklarla,
fırçayla doygunluğa eriştirilmesi ve
su iticinin (Wacker 290) iki ilâ dört
gün sonra aynı yöntemle uygulanması biçiminde olmalıdır.
Ancak, laboratuvarda analizleri
yapılmış taş örneklerinin yüzeyleri
görsel olarak, kesitleri ise mikroskop altında incelenmiş olup bu
örneklerin patinalarının sağlamlaştırmaya ihtiyaç duymadığı görülmüştür. Alandaki Ahlat mezar
taşları ayrışma tipleri bakımından
bu örneklerin kondisyonuna sahip
olduğundan, sağlamlaştırıcı ve
koruyucu uygulanması gereksizdir.
Ancak, ayrışma tipleri farklı ise
her taşın patinasının görsel olarak
incelenmesi ve yukarıda bahsedilen koşullarda bir ayrışma oluşumu
tespit edildiği takdirde, sağlamlaştırma ve/veya koruma işlemi
yapılması gereklidir.
3. İçeriklerinde bol miktarda su
tutan taş yüzeylerde liken, yosun
vb. biyolojik oluşumlar kolaylıkla
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gelişmekte ve ayrışmalara neden
olmaktadır. Gönderilen örneklerin yüzeylerinde bu biyolojik
oluşumlarla birlikte, toz, toprak
ve diğer birikintilerin de yığıştığı
tespit edilmiştir (Şekil 14, 15). Bu
kirleri taş yüzeyinden uzaklaştırmak için, öncelikle orta sertlikteki
plastik fırçalarla (diş fırçası veya
tırnak fırçası) hafif kuru temizlik
yapılmalıdır. Daha sonra temiz
su kullanılarak yüzeyleri ıslatılan
(doygunluğa kadar) eserler, iki ya
da üç kat kâğıt havluyla kapatılmalı
ve polipropilen örtülerle kaplanarak kurumaları engellenmelidir.
Yüzeyde bulunan likenlerin sertliğine göre (Siyah renkli likenler
diğerlerine göre daha serttir) 2 ilâ 5
saat arasında ıslak tutulan eserlerin üzerindeki polipropilen örtü
bilahare kaldırılmalı ve hava sıcaklığına göre 5 ilâ 15 dakika bekletilmelidir; daha sonra aynı fırçalar ve
su kullanılarak temizlik uygulaması
tamamlanmalıdır. Bu uygulamada
çıkmayan likenler, özellikle siyah
renkliler için ısrarcı olunmamalı,
bunların temizliğine bisturi veya
yumuşak malzemeli (Aynı taşın
öğütülmüş kumu olabilir) kontrollü
mikro kumlamayla mekanik olarak
devam edilmelidir. Bu temizlik uygulamasında sert fırça kullanılması
ve/veya çıkartılamayan kabukların
fırçalanmasında ısrar edilmesi,
camsı hamurun, tüf taşında var
olan ve oluşumundan kaynaklanan
killerin ve zayıf tutunmuş minerallerin mekanik olarak uzaklaştırılmasına, dolayısıyla patinada
kayıplara neden olabilir.
4) Daha önce portland vb. çimento bağlayıcılı harç-sıva-dolguyla
onarım görmüş alanlarda bu harçlar
yoğuşmaya neden olduğundan,
yağışsız dönemlerde de ıslanma
görülmekte, sıcaklık değişiminin
(gece-gündüz arası) fazla olduğu
dönemlerde hem yoğuşma hem
de ısıl genleşme farkından dolayı
şiddetli gerilimler meydana gelmektedir. Portland çimentolu onarım
malzemeleri, bu tür fiziksel etkilerin
yanı sıra, içeriklerinde bulunan suda
çözünebilir tuzları da eser malzemesine aktararak tuzlanmalara
neden olmaktadır. Dolayısıyla bu

Şekil 14. Örnek 2’de
likenler ve suda
çözünür tuzlar.

--------- 5000 μ ---------

(Tek Nikol, Stereo Mikroskop)

Şekil 15. Örnek
2’den detay:
Islatılan likenin
mekanik olarak
kısmen kaldırılmış
hali

--------- 2000 μ ---------

(Tek Nikol, Stereo Mikroskop)

tip onarımların eserden uzaklaştırılması gereklidir. Bu temizlik için
mekanik yöntemlerin kullanılması
gereklidir; eğer harç-sıva dolgusu
kalın ve yüzeye aşırı sağlamlıkta
yapışmışsa, önce “avuç içi taşlama”
aleti kullanılarak onarım malzemeleri uzaklaştırılmalı, daha sonra ince
ağızlı (0,5-1,0 cm) murç ve çekiç
yardımıyla istenmeyen malzemeler
dikkatlice temizlenmelidir. Genellikle daha önce hasar gördükleri
için altında patinası olmayan bu
bölgelerin tekrar bir onarım gerektirip gerektirmediği, gerekiyorsa da
her eser için nasıl yapılacağı konusu
ayrı ayrı projelendirilmeli ve işlemler bu tip konservasyon konusunda
uzman bir teknisyen tarafından
yapılmalıdır.
5) Çok az miktarda da olsa,
taşların içerdiği suda bulunan çözünebilir tuzlar (Şekil 14), ıslanma
kuruma döngülerinde az miktarda
yüzey erozyonuna neden olmaktadır. Bu tuzlar, liken ve diğer
birikintilerin temizliğinde ıslatma,
kâğıt havlu kapatma ve fırçalama

işlemleri yapılırken temizlenmelidir. Ancak portland çimento
onarımlı kısımlarda daha fazla tuz
bulunacağından, normal temizlik
sonrasında kâğıt hamuru kompresiyle suda çözünebilir tuz temizliği
tekrarlanmalıdır.
6) Daha önce temizlik uygulaması geçirmiş olan 4 no.lu örneğin
patinasında ve 1-2 mm derinliğe
kadar olan kısmında renklerin
değiştiği ve az miktarda gözenek
artışı olduğu tespit edilmiştir. Taşların camsı hamur içeriğini ayrıştıran bu yöntemin uygulanmaması
yerinde olacaktır. Aksi takdirde,
hasar verici etkenlerin şiddetine
göre kısa veya orta vadede yüzey
erozyonu artacaktır.
7) Gönderilen örnekler üzerinde
mevcut olmayan, ancak alandaki
taşlarda bulunabilecek problemlerin (örneğin boyalı yüzey, metal
eklentilerin korozyonu, vd.) çözümü
için, her seferinde ayrı bir yöntemin
düşünülmesi ve projelendirilmesi
gerekmektedir. Örneğin; kırılmış,
bulunduğu yerden ayrılmış mevcut
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Şekil 16. Belgeleme, fotoğraf ve
çizim örnekleri
(Kazı Arşivi, 2017)

Şekil 17. Mekanik
yöntemlerle yüzey
temizliği ve temizlik
sonrasında genel görünüş

taş parçaları yapısal bir esere (kümbet, parçalı lahit vb.) aitse, özgün yapım teknikleri kullanılarak yerlerine
konmalıdır. Mezar taşlarının kırılan
bir parçası yalnızca yapıştırıcının
gücüyle ayakta duramayacaksa, paslanmaz çelik veya epoksi fiber çubuk
donatı kullanılarak; iç kısımlarda
epoksi yapıştırıcı, yüzey ve yüzeye
yakın dış kısımlarda taş tozu ve
hidrolik kireçle hazırlanacak harçla
yapıştırma işlemi yapılmalıdır.

5.2. Alanda Gerçekleştirilmiş
Koruma/Onarım Uygulamaları
Laboratuvarda ve kazı alanında
yapılan inceleme ve analizlerin değerlendirilmesi sonucunda, alandaki
örnek çalışmalarda önerilen koruma
ve onarım yöntemlerinin uygunluğu
ve başarıları test edilmiştir.
Kazı başkanı Prof. Dr. Recai
Karahan ve kazı ekibinden alınan
bilgilere göre, alanda sürdürülen

kazı çalışmaları esnasında şahide
ve sandukalarda önleyici ve iyileştirici koruma uygulamaları yapıldığı belirtilmiştir. Bu uygulamalarda;
belgeleme, yüzey temizliği, mezar
taşları zeminine blokaj yapılması,
yerinden deplase olmuş taşların
özgün haline getirilmesi, kırık parçaların yapıştırılması gibi işlemler
gerçekleştirilmiştir.

5.2.1. Belgeleme Çalışmaları
Belgeleme çalışmalarında; kazı alanın tamamı haritalandırılmış, şahide,
sanduka ve akıtlar plana işlenerek
kazı envanter numarası verilmiştir.
Şahide ve sandukaların fotoğrafları
çalışma öncesi, çalışma aşaması ve
çalışma sonrası olmak üzere çekilmiş
ve arşivlenmiştir. Ayrıca, iyileştirici
koruma yapılan mezar taşlarının
çizimleri yapılarak yüzey kayıpları
ve diğer bozulmalar çizimler üzerine
işlenmiştir (Şekil 16).

5.2.2. Yüzey Temizliği
Çalışmaları
Bu çalışmalarda, yüzeylerde
biriken toz ve toprak kalıntıları
fırçalar yardımıyla mekanik olarak
uzaklaştırılmıştır. Liken oluşumları taş yüzeylerinde bulunan bezeme ve yazıların belge değerine zarar vermekte, çoğunlukla yazıların
ve üst kısımlarda bulunan motiflerin üzerini tümüyle örtmektedir.
Yapılan temizlik işlemiyle, liken
tabakalarının bulunduğu yüzeyler
suya doyurularak yumuşamaları
sağlanmış; daha sonra bisturi vb.
el aletleriyle herhangi bir yüzey
kaybına neden olmadan liken
tabakaları alınmıştır. Bu yüzey
temizliği çalışmalarında kimyasal yöntemler kullanılmamış,
çalışmalar restoratörler ve stajyer
öğrenciler tarafından yapılmıştır
(Şekil 17).
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Şekil 18. Deplase
olmuş şahidelerin
özgün konumuna
yerleştirilmesi
(Kazı Arşivi, 2017).

5.2.3. Onarım Çalışmaları
Onarım çalışmaları kapsamında;
kırık durumdaki şahidelerin tümleme işlemleri yapılmış, gereken
yerlerde krom-nikel donatı ve
epoksi reçine yardımıyla yapıştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Devrilmiş veya eğik durumda olan
şahide ve sandukaların öncelikle
zemin blokajları yapılmış, daha
sonra özgün hallerine getirilmiştir
(Şekil 18).
Bu çalışmalarda, çatlak ve
tamamlama gereken kısımlar-

da hidrolik kireç bağlayıcılı harç
kullanılmıştır. Sert iklim şartları ve
donma-çözünme döngüsü nedeniyle, bir yıl önceki hidrolik kireç
bağlayıcılı harçla yapılmış tamamlamalarda kısmi çatlaklar gözlenmiştir (Karahan, 2017).

6. Koruma ve Onarım Önerileri
Ahlat’ta bulunan, geçmişten günümüze uzanan ve toplumları nasıl
şekillendirdiğine dair izler taşıyan
eski uygarlıklara ait bu kalıntılar
doğanın tahribatına karşı savunmasızdır. İhmal ya da başarısız
müdahaleler sonucu bu kalıntılar
yok olursa, geçmişin somut kanıtları gelecek nesiller için de silinmiş
olacaktır. Bir kez tahrip edildiğinde
veya özgünlüğünden ödün verildiğinde, arkeolojik miras geri gelmemek üzere kaybedilecektir. Kültürel
miras alanının devamını sağlamak
için yapılacak en önemli eylem, bu
alanı korumanın yollarını bulmaktır. Benzersiz ve yenilenemez olan
sit alanı dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve gelecek nesillere aktarılmalıdır.
Koruma planının karar alma
sürecinde; kültürel bağlam, toplumsal eğilimler, politik ve ekonomik etkenler önemlidir. Korumanın
nihai amacı, mirasın oluşturduğu
değerleri korumaktır. Bu değerler;
estetik, dini, politik, ekonomik,
tarihsel, sanatsal, bilimsel, kültürel yönlerden ve içerik açısından
sınıflandırılmıştır. Bu değerler bir
diğerine bağımlıdır ve birbirinden

ayrılamaz, dolayısıyla koruma
planlaması bütün bu etkenler göz
önüne alınarak yapılmalıdır.
Aşağıdaki şemada, konu başlıklarına göre Ahlat Selçuklu Meydan
Mezarlığı Alan Yönetimi Planı
taslağının esasları görülmektedir
(Şekil 19)
Şemada belirtilen faaliyetlerin
birçoğu kazı başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ahlat
Selçuklu Mezar Taşları’nın ve Kazı
Alanı’nın arkeolojik belgeleme
kapsamında; araştırma, tarihsel ve
arkeolojik bilgi edinme, envanter,
grafik ve arşiv çalışmalarının büyük
bir kısmı tamamlanmış, “Önem
Değerlendirmesi” yapılarak alanın
sahip olduğu değerler tespit edilmiş
ve bu doğrultuda, gerekli tescillerden sonra sit sınırı belirlenmiştir.
Alanın süreçleri belgelenmekte
olup mevcut durum değerlendirilerek kısıtlı imkânlar dâhilinde kazı
ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Alanın korumasını, bilimsel
yöntemlerle ve koruma etiklerine
uygun olarak yapmayı ve gelecek
nesillere özgünlüğünden zarar
vermeden aktarmayı amaçlayan
yönetim planı stratejisi gereğin-

ce, bölgenin Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne alınması için gereken
girişimler başlatılmıştır. Özel uygulamalar ve operasyonel prosedürlere yönelik olarak, alan yönetimi
politikasının daha da geliştirilmesi
için disiplinlerarası işbirliğinin arttırılması ve resmi kurumların desteği
gerekmektedir.

6.1 Koruma Planı
Alan Yönetimi kapsamındaki
Koruma Planı; doğrudan önleyici koruma ve iyileştirici koruma
konuları ile alan-ziyaretçi ilişkisi ve
alanın tanıtım-sunum stratejilerini kapsamalıdır. Kültürel mirasın
korunmasında görevli olan uzmanlar geçmişin etkileriyle uğraşmak
zorundadırlar. Koruma yaklaşımları, yeni teknoloji ve ürünlerin
gelişmesine, yanı sıra deneysel
çalışmalardan kaynaklanan eğilimlere göre değişmektedir. Koruma
planının bilimsel değerlendirmesi,
uygulamaların verimlilik, etkinlik ve
dayanıklılık ön değerlendirmelerinin yapılması, ileri teknik bilimsel
çalışmaların gerçekleştirilmesi ve
etik değerlere uygunluk, bu planın
felsefesini oluşturmaktadır.
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Alan Yönetimi Planlama Modeli

Belgeleme
Araştırma, tarihsel ve arkeolojik bilgiler
Envanter, Grafik arşivi
(Alan hakkında ne biliyoruz?)

Önem Değerlendirmesi

Alanın Süreçlerini Belgelemek

Alanın sahip olduğu değerleri belirlemek
Belirlenen değerlerin tescili
(Alanın sahip olduğu değerler)

Mevcut durumu değerlendirmek
Kısıtlamalar ve imkânlar
(Yönetimine etki edecek kısıtlamalar veya imkânlar)

Yönetim Stratejisi Belirleme
Değerlendirmelere dayalı amaç belirleme
(Neden bir alan yönetimine ihtiyaç var?)

Yönetim Politikasını Tanımlama
Özel uygulamalar
Operasyonel prosedürler
(Yönetim hedefleri nasıl hayata geçirilecek?)

Periyodik Bakım
Stratejileri

Koruma Onarım
Stratejileri

Ziyaretçi Yönetimi
Stratejileri

Sunum - Tanıtım
Stratejileri

UYGULAMA, İZLEME ve YENİDEN DEĞERLENDİRME
Şekil 19. Alan Yönetimi Şeması (Sullivan, 1995)

Önleyici koruma ve iyileştirici
koruma çalışmaları çoğunlukla eş
zamanlı yürütülen eylemlerdir.
Koruma planı; bu eylemlerin türü,
niteliği, yöntemi, sürdürülebilirliği
gibi konularda ülkemizin de taraf
olduğu uluslararası tüzüklerle belirlenen ilke kararlarını esas almakta
ve alanda yapılması gereken kısa,
orta ve uzun vadeli çalışmaları

yöntemsel olarak tanımlamaktadır.
Çalışmaların detayları yapılacak bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre
şekillendirilecektir. Konservasyon
uygulamaları ile teşhis ve tedavi
bölümlerinde bütün bulguların grafik olarak belgelenmesi gerekmektedir. Uygulama sırasında alandan
elde edilecek yeni verilerin belgelenmesi ve laboratuvara örneklerin

yeniden gönderilmesi, önemli
yapılarda elde edilen bilgilerin ve
deneyimlerin yayımlanması gibi bilimsel sorumluluklar da uluslararası
düzeyde kabul görmüş ilke kararlarıdır (Ersen ve Verdön, 2010). Bu
kapsamda Ahlat Selçuklu Mezar
Taşları ve Kazı Alanı’nda yapılan ve
yapılacak olan uygulamalar aşağıdaki paragraflarda sıralanmıştır.
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6.2. Belgeleme
Alanda yapılacak uygulamalar
mutlaka belgelendirilmelidir; bu
çalışmalar, koruma önerilerinin
etkinliğinin tespiti ve devamlılığın
sağlanması için gereklidir. Rölöve
vd. belgeleme çalışmalarını takiben,
eserlere yapılacak müdahale öncesinde aşağıdaki işlemlere uygun
olarak bozulmalar haritalandırılmalıdır:
Her eser için kırık ve çatlak
envanterinin çıkarılması,
Eserlerdeki biyolojik oluşumların türleri ve yoğunluklarının
yönlerle ilişkilendirilmesi,
Eserler üzerinde mevcut tuz
dağılımı tespitinin yapılması (Basit
tuz testi veya XRF analiziyle yapılabilir).

6.3. Sağlamlaştırma ve
Yüzey Koruma
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki mezar taşlarının koruma
onarım çalışmaları kapsamında;
sağlamlaştırma ve yüzey koruma uygulamaları için taşlara
özel deneyler, testler ve analizler
yapılarak sağlamlaştırma ve yüzey
korumasına gerek olup olmadığı
tespit edildikten sonra, koruyucu
malzeme sentezleri yapılması planlanmaktadır. Geliştirilen koruyucu
veya sağlamlaştırıcı malzemelerin
başarısı için, gerekli tüm analiz ve
testler yapılıp sonuçlarından emin
olunduktan sonra sağlamlaştırma
ve yüzey koruma işlemi gerçekleştirilmelidir.

6.4. Çözünebilir Tuzların
Uzaklaştırılması
Çözünebilir tozlar, hava kirliliğiyle
birlikte taş bozulmasının en önemli
nedenlerinden biridir. Bir taşın gözenekleri içindeki tuz kristallerinin
büyümesi, taşın gerilme mukavemetini aşıp taşı küçük parçacıklara
ayırmak için yeterli olan stresi üretebilir. Taşların tuzdan arındırılması
genellikle saf su, kil veya selülozdan
oluşan bir hamurla yapılabilir. Tuz
alma işlemi taşın bünyesindeki tuz
miktarıyla doğru orantılı olarak

birden fazla sayıda tekrarlanabilir
ve her ekstraksiyon öncesi iletkenlik ve tuz ölçümleri yapılarak tuz
seviyesi istenilen orana düşürülür.
Koruma planı kapsamında; alandaki taşlar üzerinde iletkenlik ve
tuz ölçümleri yapılarak öncelikle
tuzların uzaklaştırılmasına gerek
olup olmadığı belirlenmelidir.
Ölçülen miktarlar normalin üzerindeyse taşlarda tuz ekstraksiyonu
yapılmalıdır. Bu uygulamada, kâğıt
hamuru saf suyla hamur haline getirilerek yüzeyde yaklaşık 5-6 mm
kalınlık oluşturacak şekilde sıvanır,
üzeri ince naylon filmle sarılarak
saf suyun buharlaşarak uzaklaşması
engellenir; üç-dört saatlik uygulamanın sonunda pasta yüzeyden
alınarak tuz ölçümleri tekrarlanır.
Gerekli görüldüğünde aynı işlem
birkaç kere uygulanmalıdır.

Taşları koruma planı
ülkemizin taraf olduğu
uluslararası tüzüklerle
belirlenen ilke kararlarını
esas almakta ve alanda
yapılması gereken kısa,
orta ve uzun vadeli
çalışmaları yöntemsel
olarak tanımlamaktadır.
6.5. Kir ve Zararlı
Oluşumların Yüzeylerden
Uzaklaştırılması
Eserlerin üzerinde yapılacak
inceleme ve tanı koyma çalışmalarında elde edilecek veriler ışığında,
daha kapsamlı temizlik çalışmaları
yapılıncaya kadar su ve bisturi gibi
el aletleriyle yapılan basit mekanik
yüzey temizliği uygun görülmektedir. Bu kapsamda alanda yapılacak
taş yüzey temizliğinde önce kuru
fırçalar yardımıyla temizlik çalışmaları yapılmalıdır; böylece yüzeyde
bulunan birikinti, kir ve tozların
uzaklaşması ve bezeme ve yazıtların durumu daha net algılanabilecektir. Daha sonra yumuşak fırçalar
ve su yardımıyla kirler uzaklaştırılmaya çalışılmalı; temizlenemeyen

tabakalar su kompresi yapılarak
iyice yumuşatıldıktan sonra yumuşak fırçalar ve bisturi yardımıyla yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
Mekanik temizlik taş yüzeyine zarar
vermeden özenle yapılmalı ve bu
çalışmanın aşamaları belgelenerek
uygulama yapılan alanlar koruma
çizimlerine lejantlarla işlenmelidir.

6.6. Tümleme ve Deplase
Olmuş Taşların Özgün
Konumuna Göre
Düzenlenmesi
İncelenen alanda yer alan ve
yıllarca atmosfer şartlarına maruz
kalan eserlerin birçoğunda bozulma
sonucu parça kayıpları oluşmuştur.
Bu nedenle, gerek estetik gerekse
statik bakımdan güçlendirme yapmak üzere, taşlarda çeşitli şekillerdeki tümleme çalışmalarına yönelik
denemeler yapılmıştır. Hidrolik
kireç bağlayıcılı harçla yapılan bu
denemelerin bölgenin sert iklim koşullarına yeterince uygun olmadığı
görülmüştür. Bu nedenle, günümüz
teknolojisinin olanaklarıyla farklı
teknikler kullanılarak yapılacak
tümleme işlemlerinin daha uygun
olacağı düşünülmektedir. Lazer
tarama veya optik okuyucu kullanılarak elde edilecek modelleme
ile yapılabilecek hatasız tümleme
işlemlerinin yanı sıra, bölgede
bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Geleneksel El Sanatları
Bölümünde taş işçiliği eğitimi almış
teknisyenlerle çalışılması ve eksik
kısımların benzer taş üretilmek
suretiyle tümleme/tamamlama
uygulamalarının yapılması, hem
görsel hem de yapısal anlamda
daha uygun bir çözüm olacaktır.
Alanda yapılacak tümleme ve
taşları özgün konumuna getirme
çalışmalarında, statik açıdan ihtiyaç
duyulan durumlarda donatı olarak
paslanmaz çelik ve karbon elyaflı
çubuklar kullanılabilir. Bu donatıların ankrajında (taşlarda hazırlanan
yuvalara yapıştırma işlerinde) Araldite 20201 kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca taşlardaki çatlak veya
boşluklara yapılacak dolgular için

Epoksi reçinelerle ilgili çalışmada; taş ve cam tümlemelerinde sıklıkla kullanılan ve renginin sarıya dönmesi hariç, en az değişime uğrayan reçine olduğu tespit
edilen Araldite 2020, koruma çalışmalarında kabul görmüştür (Coutinho, vd, 2009)
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Şekil 20. Mezar alanındaki otsu bitkilerin genel görünüşü

laboratuvar çalışmaları sonucunda
belirlenecek harçların kullanılması
önerilmektedir.

6.7. Bitkilerle Mücadele
Karasal iklimin hüküm sürdüğü
Ahlat ilçesinde hâkim bitki örtüsü
bozkırdır. Bu alan, yağışların bol olduğu dönemlerde yeşeren, yaz aylarında ise kuruyan otlardan oluşmaktadır (URL-1). Mezar alanında
gözlenen yoğun bitki örtüsü yer yer
boyu bir metreye ulaşan ve genelde
arazinin her tarafına homojen bir
şekilde dağılmış otlardır (Şekil 20).
Bu otlar kurak mevsimlerde yangın
riskine çok açıktır; alanda çıkabilecek bir yangının mezar taşlarına
zarar vermesi kaçınılmazdır. Alanı
otlardan arındırma yöntemlerinden
biri, otların büyüdükçe biçilmesidir. Ancak, arazinin büyüklüğü
dikkate alındığında bu oldukça
emek, zaman ve iş gücü gerektiren,
yüksek maliyetli bir yöntemdir.
Alanın, otların kolayca biçilebileceği bir şekilde düzenlenmesi; bu
işlemin dönemsel bakım kapsamında kolayca yapılmasını, ucuza
mal edilmesini ve yanı sıra çevre
düzenlemesinin de doğal olmasını
sağlayabilir. Diğer bir yöntem, zirai
mücadele yöntemidir. Bu yöntemde
kullanılacak zehirli kimyasal maddeler, habitatı etkileyebilir ve arılar,
kuşlar vd. canlıların yaşam alanlarını yok etmesi sonucunu doğurabilir.
Ayrıca, toprağa nüfuz eden kimyasal maddeler kapiler yolla mezar
taşlarına ulaşarak taşlarda tahribata
neden olabilir. Bu çalışmada; mezar
taşlarının çevresindeki otların ve
boyu yaklaşık beş metreye kadar
ulaşmış odunsu bitkilerin mekanik

ve kimyasal yöntemlerle alandan
uzaklaştırılması, daha sonra otların
gelişmesi ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere zeminin mıcırla kaplanması önerilmektedir. Otsu bitkilerin
olduğu alanlarda, su içerisinde hazırlanacak % 3’lük herbisit çözeltisi
püskürtme yöntemiyle uygulanmalıdır. Alınacak sonuçlar doğrultusunda, otların büyüme sezonunda
iki veya üç uygulama yapılabilir.
Mezar taşlarının yakınında
bulunan ve kökleri kalıntılara zarar
verebilecek türdeki odunsu bitkiler,
köklere yakın yerlerden yüzeye
paralel şekilde kesilmeli, matkap
vb. delici uçlarla kesilen yüzeyden
delinmeli ve suyla % 30 konsantrasyonda hazırlanacak herbisit,
açılan deliklere doldurulmalıdır.
Daha sonra deliklerin ağızları cam
macunu ile kapatılıp bitkinin açıkta
kalan tüm kısımları şeffaf filmle
sarılarak kaplanmalı ve bitkinin
hava alması minimum düzeye
indirilmeye çalışılmalıdır. Bu işlem
sonucunda kuruyan bitki kökü,
mekanik yöntemlerle yerinden
uzaklaştırılmalıdır.

6.8. Önleyici Koruma
Uygulamaları
Açıkta bulunan arkeolojik alanların
ve kalıntıların korunması günümüzde arkeolog ve konservatörlerin
en çok zorlandığı konulardan biridir. Dünyada çok sayıda arkeolojik
kazı alanı ve mimari kalıntı bulunmaktadır ve her birinin kendine
özgü bir koruma sorunu vardır. Pek
çok durumda, kalıntıların ömrünü
uzatmak için koruma amaçlı benzer
işlemler kullanılabilir, ancak doğaldır ki herhangi bir alanın sorunu

diğeriyle asla aynı değildir. Çevresel ve iklimsel etkenler koruma
ve sunum müdahalelerini radikal
bir şekilde etkilemektedir (Stubbs,
1995). Çok sayıda değişkene rağmen arkeolojik alanlardaki koruma
sorunlarına bazı temel yaklaşımlar
uygulanabilir.
Arkeolojik kalıntıların ön koruma planlanması ve uygulaması
büyük ölçüde alan yönetimiyle
gerçekleştirilir. Arkeolojik alanlarda, alanın ve yapıların sürekli
izlenmesi gerekli olup izleme
ve gözlem yapılırken; alandaki
kalıntılar ya da yapılarda devrilme,
çatlak oluşumları, kırılma, vb. fiziki
bozulmalar, eser yüzeylerinde yeni
meydana gelmiş renk değişimleri,
biyolojik ya da bitkisel oluşumlar,
alanın topografyasındaki erozyon
veya heyelan gibi toprak hareketlilikleri dikkatle tespit edilmelidir.
Alanda vandalizme karşı güvenlik
tedbirlerinin alınması da önemlidir.
Bunun yanı sıra, ziyaretçi dolaşımı
mümkün olduğunca belirlenmiş bir
gezi güzergâhında yapılmalıdır. Bu
güzergâh, alandaki değerlerin ziyaretçi tarafından kolayca görülebileceği bir şekilde düzenlenmelidir.
Ahlat’ta, kış ayları çok soğuk,
kar yağışlı ve rüzgârlıdır. Böyle bir
iklimde taş eserlerin yüzeyinde
bulunan çatlakların, donma-çözünme çevrimleri sonucunda büyüyerek
kırıklara dönüşmesi kaçınılmazdır.
Bu nedenle, olumsuz kış koşullarında Ahlat’taki mezarlık alanında
bulunan taş eserlerin kış aylarında
bir koruyucu kılıfla sarmalanarak
korunması düşünülebilir. Bu amaçla
yapılacak pilot çalışmada; ısı yalıtımı
sağlayarak oluşacak ani termal
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dengesizliği engelleyecek bir jeotekstil ya da Typar kumaşla birlikte,
nem dengesini bozmamak için su
buharı geçirimliliği olan ancak su
geçirimsiz özellikli Goreteks ya da
Tyvek kumaş kullanılmalıdır. Kılıflar

için herhangi bir taşıyıcı karkasa ihtiyaç yoktur, ancak açık olan kısımların kapatılması için büzgülü olacak
şekilde yapılmalıdır. Pilot çalışmada
gerekli ölçüm ve gözlemler yapılarak çalışmanın uygunluğu test edil-

melidir; alanda yaklaşık 1500 adet
eserin açıkta olduğu düşünülürse
böyle bir uygulamaya karar verildiğinde en az aynı miktarda koruyucu
kılıfa ve bunları eserlere sarmak için
iş gücüne gerek duyulacaktır.

7. Sonuç ve Değerlendirme
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı
üzerinde yeni bir yerleşim olmadığından, alanda bulunan çeşitli kültürlere ait mimari kalıntıların büyük
çoğunluğu sağlam durumdadır ve
özgün halini koruyarak günümüze ulaşmıştır. Meydan Mezarlığı
210.000 metrekarelik alanıyla Ahlat’taki tarihi mezarlıkların en büyüğüdür; aynı zamanda da Türkiye’nin

de en büyük tarihi mezarlığı olması,
alanı benzersiz kılmaktadır. Alanda
yapılacak koruma onarım çalışmaları, ülkemizde benzer alanlarda
yapılacak çalışmalara örnek teşkil
edecek nitelikte olmalıdır.
Bu çalışmada, alan incelemeleri
ile laboratuvar analizleri verilerine
göre konulan teşhis sonucunda,
önerilen yöntemler ve restoras-

yon materyallerinin; orta ve uzun
vadede alandaki eserlerde neden
olabileceği etkiler hakkında takip
sürecini ve bilimsel incelemeleri
içeren “Alan Yönetimi Planı” ve
disiplinlerarası çalışmayı gerektiren
“Koruma Planı” çerçevesinde takip
edilmesi ve raporun ilgili bölümlerinde bahsedilen uygulamaların hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.
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OTTOMAN REPAIRS AT GUL MOSQUE IN ISTANBUL
ABSTRACT
Gül Mosque is an important historical monument for the Byzantine and Ottoman period. There is no
accurate information about the construction date and the name in the Byzantine period. Although
sources mention different names generally, there is a settled opinion on the name (of the building) as
Hagia Theodosia. The building, which was used as a mosque during the Ottoman Empire, is an important
component of cultural heritage that stand out in the historical peninsula skyline.
In this article, the intervention and repairs of the Gül Mosque in the Ottoman period will be examined
through archival documents. The data on the material, technique and terminology mentioned in the
archival documents will be presented and changes in the Ottoman period will be evaluated together with
the photographs and drawings.

Gül Camii’nde Osmanlı Dönemi Onarımları
İSMAİL SAĞDIÇ*

1. Amaç ve Yöntem
İstanbul, Fatih ilçesi, Küçük
Mustafa Paşa Mahallesi, Gül
Camii Sokağı ile Vakıf Mektebi
Sokağı’nın kesişiminde, 258 pafta,
2248 ada, 1 parselde yer alan Gül
Camii’nin Aya (Hagia) Theodosia
Kilisesi olduğu yolunda yerleşmiş
bir görüş olmakla birlikte, kaynaklarda yapı için farklı adlar da zikredilmiştir (Şekil 1a, b) (Eyice, 1996;
Mamboury, 1925). Caminin yapım
tarihi ve Bizans dönemindeki adı

İstanbul, Fatih ilçesinde
yer alan Gül Camii’nin
(Aya/Hagia Theodosia
Kilisesi?) yapım tarihi
ve Bizans dönemindeki
adı hakkında kesin bir
bilgi yoktur. Osmanlı’dan
bugüne cami olarak
kullanılan yapı,
Tarihi Yarımada’da
bulunan önemli kültür
varlıklarından biridir.

hakkında kesin bir bilgi yoktur.
Osmanlı’dan bugüne cami olarak
kullanılan yapı, Tarihi Yarımada
siluetinde öne çıkan önemli kültür
varlıklarından biridir.
Bu makalede, Gül Camii’ne Osmanlı döneminde yapılan müdahale
ve onarımlar arşiv belgeleri üzerinden incelenecektir. Arşiv belgelerinde zikredilen malzeme, teknik
ve terminolojiye dair veriler ortaya
konularak, Osmanlı dönemindeki
müdahalelerin yapının hangi bölümünde ne gibi değişiklikler meydana getirdiği fotoğraf ve çizimlerle
birlikte değerlendirilecektir.

2. Yapının Tarihi Süreci
Yapının Aya Euphemia adına yapıldığı, fakat Latin işgalinden sonra 13.
yüzyılın sonunda adının Theodosia’ya
dönüştürüldüğü iddiası dışında, İmparator I. Basileios döneminde (867886) inşa edildiği ya da daha eski bir
yapının yenilenmesi veya ihyası suretiyle kurulduğu şeklinde farklı görüşler mevcuttur (Eyice, 1996). MüllerWiener ve Gurlitt, yapının Theodosios
Kilisesi olarak tanımlanmasının yanlış
olduğunu ve bu tarihlendirme için
bir dayanağın da Pantokrator Kilisesi
cephesine benzeyen, yani daha geç
bir döneme ait olmayan kenar apsisler
olduğunu söylemektedir (Şekil 2a, b)
(Müller-Wiener, 2002; Gurlitt, 1999).
Y. Mimar İsmail SAĞDIÇ, İBB KUDEB; Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı
e-posta: sagdicismail@gmail.com
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Şekil 1a.
Gül Camii,
Pervititch
haritası,
b. Gül Camii
Alman Mavileri

Şekil 2a, b.
Apsis cephesi
(Gurlitt, 1999:
Levha LIX, LIX).
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Schafer, inşa teknikleri
üzerinden Gül Camii’nin 11-12.
yüzyıllarda yapıldığı sonucuna
varmakta ve yapının Aya Theodosia değil, Hristos Evergetis
Manastırı Kilisesi olabileceğini
ileri sürmektedir (Schafer, 1973).
İnciciyan ise, yapının Latin istilasında Dominiken keşişlerinin

eline geçtiğini, bakire Rosario’ya
izafeten Sancta Rosario olarak
adlandırıldığını belirtir (İnciciyan, 1976).
Yapı, “kapalı haç planlı”dır;
narteks kısmı mevcut değildir.
Narteksten günümüze yalnızca
kuzey yan duvarı kalmıştır. Eyice,
yapının doğusunda, üç apsisten

ortadaki daha geniş olmak üzere
iki yan apsiste çok sayıda niş ve
bunların içinde tuğla bezemeler
olduğunu; bu iç mekân düzenlemesinin, yapının 13. yüzyılın sonu
ya da 14. yüzyılın başında geçirdiği büyük onarımda bu bölümlerin
yeniden yapıldığına işaret ettiğini
söylemektedir (Eyice, 1996).

Şekil 3a, b. Gül Camii alt yapısı (Schafer, 1973; Tablo 21, s. 50).

3. Gül Camii’nde Osmanlı Dönemi Onarımları
Gül Camii, tuğla1 tonozlu bir bodrum üzerine inşa edilmiş olup bu
alt yapı (mahzen) 1453’ten sonra
bir süre Tersane-i Amire deposu
olarak kullanılmıştır (Şekil 3a, b)
(Ayvansarâyi, 2001; Müller-Wiener,
2002).
Hadikatü’l-Cevâmi’de yapının
Sultan II. Selim zamanında minare
eklenerek camiye dönüştürüldüğü ifade edilmekle birlikte, 1546
tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir
Defteri kayıtlarında “Câmi-i Gül”
diye söz edilmesi, yapının II. Selim
döneminden önce de cami olarak
kullanıldığını kanıtlamaktadır (Ayverdi ve Barkan, 1970).2 Eyice de,
5 Cemâziyelâhir 895’te (26 Nisan
1490) yapının camiye dönüştürülme
çalışmalarına başlandığını ve bu işin
altı ayda bitirildiğini belirtmektedir
(Eyice, 1996).3

Osmanlı döneminde caminin
içinde Gül Baba denilen bir zatın
kabri olduğu için yapıya bu adın
verildiği söylenir (Eyice, 1996).
Ayrıca yapının apsisinin güneyinde,
mihrabın sağ tarafındaki payenin
içinde küçük bir döner merdivenle ulaşılabilen bir hücrede, on iki
havariden ikisinin kabrinin bulunduğu kaynaklarda geçmektedir
(Ayvansarâyi, 2001) (Şekil 4).4
Melchior Lorichs (Lorck)
(1526/27-1583) tarafından Galata bölgesinden bakılarak çizilen
İstanbul panoramasında (1559),
Gül Camii’nin yerinde ahşap çatılı
ve minareli bir yapı görülmektedir.
Resmedilen yapının cephe kompozisyonu bugün mevcut olan cepheyle uyuşmamaktadır (Şekil 5). Eyice,
caminin 1509 depreminde kubbesini
ve bütün üst yapısını kaybettiği-

ni, bu felâketin ardından yapının
ahşap çatı ile örtülerek kullanılmaya
devam edildiğini, Melchior Lorichs
tarafından bu halinin resmedildiğini
aktarır. Eyice, II. Selim döneminde
Mimar Sinan’ın Hassa baş mimarı
olduğu yıllarda, bu ahşap çatının
yerine bugünkü yan cepheler ile ana
kemerler ve kubbenin yapılmış olabileceği görüşündedir (Eyice, 1996).
Müller-Wiener, Gül Camii’nin
Sultan IV. Murat zamanında tamir
edildiğini belirtilmekte, Semavi
Eyice ise Wiener’in bu konuda
kaynak göstermediğini, dolayısıyla
bu bilginin doğruluk derecesini
kontrol etmenin mümkün olmadığını söylemektedir (Müller-Wiener, 2002; Eyice, 1996). Evliya
Çelebi Seyahatnamesi’nde ise, Gül
Camii’nin IV. Murat zamanında
tamir edildiği ve orta kubbenin

1. Gül Camii’nde kullanılan Bizans dönemine ait tuğlaların boyutları; 33 cm uzunluk ve 4 cm kalınlığındadır. Bizans tuğlası genellikle kare şeklinde olup İstanbul’daki yapılarda nadiren dikdörtgen olanlara da rastlanmaktadır (Kâhya, 1996, s. 171-182)
2. Ayvansarayi’nin verdiği tarih, muhtemelen yapıya minarenin eklendiği tarihtir.
3. Semavi Eyice, Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet yazmaları arasındaki bir icmal defterinde (no. 93) bu uygulamaya dair bir kaydın mevcut olduğunu belirtmektedir
(Eyice, 1996).
4. Ayvansarayi, bu odacığın üzerinde “Merkad-i Havâriyyûn-ı Ashâb-ı İsâ Aleyhisselâm” yazısının bulunduğunu söylemektedir (Ayvansarâyi, 2001).
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Şekil 4. Gül Camii kesit / Perspektif (Millingen, 1912, s. 182).

Şekil 6. Ana kubbe ve tonozlar (Fotoğraf: İ. Sağdıç)

Şekil 5. Melchior Lorichs, Prospect of Constantinople5

Şekil 7. Ana kubbe, tonozlar ve kemerler (Fotoğraf: İ. Sağdıç)

Şekil 8a., b. Cornelius Loos (1710)7; Phillipe François B. de Gudenus (1760)8

etrafına küçük kubbeler yapıldığından bahsedilmektedir (Kahraman
vd., 2006) (Şekil 6).6
Yapıda payelere oturan dört ana
kemerin sivri kemer oluşu, bunların
Osmanlı döneminde eskilerinin
yerinde ya tamamen ya da kısmen
yapıldığına işaret eder (Eyice, 1996)

(Şekil 7). Çatı örtüsünü, ortada
kubbe ve onu çevreleyen dört
yönde daha alçak seviyedeki beşik
tonozlar oluşturmaktadır. Haç şeklindeki planın köşelerindeki kare
birimlerin üzeri kubbeyle örtülüdür.
Yapının orta apsis duvarının ilave
edilen pencerelerle birlikte yeniden

Şekil 9. Henry Aston Barker (1801)9

düzenlendiği görülmektedir (Şekil
8a, b; 9). Osmanlı döneminde iki yan
cephesi çok pencereli olarak inşa edilen yapının apsis cephesi dışındaki
üç cephesinin üst bölümleri kademeli olarak biçimlendirilmiş, iki yan
cephesi payanda ve gömme ayaklarla
tahkim edilmiştir. Onarımlarda tuğla

5. https://socrates.leidenuniv.nl/ (Part 14) ya da http://hdl.handle.net/1887.1/item:1276978. Görsel, orijinal çizim üzerinden yapının belirginleştirilmesi suretiyle
makale müellifi tarafından oluşturulmuştur.
6. “…orta kubbenin canib-i etrafına hurde hurde kubbeler edüb guya bir gül misal kubbe olduğu için Gül cami derler” ((Kahraman vd., 2006, s. 105).
7. http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultListView/result.t1.collection_list.$TspTitleImageLink.link&sp=10&sp=Scollec
tion&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailList&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=6 (Erişim tarihi: 01 Ocak 2019)
8. http://www.artnet.com/artists/phillipe-francois-baron-de-gudenus/vue-de-la-ville-de-constantinople-capitale-de-8azhPNA7n0Nw61pn9ZyUcQ2 (Erişim tarihi:
01 Ocak 2019)
9. https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/63730/plate-4-panorama-constantinople-and-environs (Erişim tarihi: 01 Ocak 2019)
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Şekil 10. Carbognano’nun 1794 tarihli gravürü

Şekil 11. Camide kademelendirilen üst bölüm

(Carbognano, 1974: Tav. VII).

(Fotoğraf: İ. Sağdıç).

Şekil 12.
Paspates’e
ait gravür
(Paspates,
1877, s. 320)

Şekil 13a, b, c. Gül Camii, zemin kat planı ve kesitler (Ebersolt ve Thiers, 1913, Levha XXVII, XXIX).10

ve taş malzemenin birlikte kullanıldığı görülmektedir (Şekil 10-12).
Caminin mihrap duvarı dışında,
üç sahında pâyeler üzerine oturan
galeriler vardır. Osmanlı döne-

minde yapının pandantiflerinin,
kemerlerinin, kubbelerinin, neredeyse batı köşesinin tamamının
ve beşik tonozlarının yenilendiği
ve yapının, üst kısımlarıyla eski

kiliseden belirgin biçimde uzaklaşan bir görünüm kazandığı açıktır.
Kadınlar mahfiline çıkan merdiven
Osmanlı döneminde eklenmiştir
(Gurlitt, 1999) (Şekil 13a, b, c).

10. Osmanlı döneminde gerçekleştirilen yapısal müdahaleler makalenin müellifi tarafından Ebersolt çizimi üzerinde kırmızı renkle belirtilmiştir (Ebersolt ve Thiers, 1913).

MAKALE 21

Şekil 14a, b.
Hünkâr mahfili
(Fotoğraf: İ. Sağdıç);
Encümen Arşivi,
1942, sıra no. 483.

Gül Camii’nin Osmanlı dönemindeki onarımlarına ilişkin arşiv
belgeleri incelendiğinde, yangın ve
deprem vd. sonucunda oluşan hasarlara dönük müdahaleler dışında,
mahfilin, son cemaat mahallinin,
şadırvan ve çeşmenin, suyollarının,
helâların, kurşun kaplamaların onarımı gibi başlıkların öne çıktığı görülmektedir. Bu belgelerde, yapılan
müdahalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler
bulunmaktadır. Yapıdaki onarımlara ilişkin bilgi sunan en eski belge,
1755 tarihli “irad ve masarıfat defteri”11 olup burada hünkâr mahfili
onarımından bahsedilmektedir (EV.
HMH.d 4524).
Kaynaklarda hünkâr mahfilinin
Sultan II. Mahmut döneminde yapıldığı belirtilmektedir. Hadîkatü’lCevâmi’nin metnini tamamlayan
Ali Satı Efendi’den aktarılan bu
hatalı bilginin farklı kaynaklarda
tekrarlandığı görülmektedir (Eyice,
1996; Öz, 1987). Söz konusu irad
ve masarıfat defterinde hünkâr
mahfili onarımından bahsediliyor oluşu, bu bölümün Sultan II.
Mahmut’un onarımından en az
yarım asır önce de mevcut olduğunu ortaya koymaktadır.12
Yapının onarımına ilişkin
ayrıntılı bilgilerin bulanabildiği tek
belge olan 1759 tarihli keşif defterinde;13 hünkâr mahfilinde pencere
doğraması yapılması, mevcut camlı
çerçevelerin yenilenmesi, tuğla
derzi yapılması, hünkâr mahfilinin
bazı yerlerinde boya tamiri, sıva

Şekil 15. Çevre duvarı (Fotoğraf: İ. Sağdıç)

yenilemesi, kiremit aktarımı, mahfil
merdiveni tarafındaki boyalı kafesin
ve boyasının yenilenmesi, hünkâr
mahfilinde dış kiler kapısı tarafında mermer taklidi sıva ile hünkâr
mahfili kapısı dış yüzünde yer yer
taş kesmeli sıva yapılması vd. iş
kalemleri zikredilmektedir (BOA
EV.HMH.d. 5172) (Şekil 14a, b).
Yine bu keşif defterinde; cami
kubbesi üzerindeki mevcut kurşunların yoğun yağmur nedeniyle hasara uğradığı ve malzeme
kayıplarının oluştuğu, dolayısıyla
kurşunların değiştirilmesi gerektiği
belirtilmektedir.14 Ayrıca yapının iç
mekânında cam duvar15 yapılmasından bahsedilmekte, ancak kullanılan cam malzemenin niteliğine
ilişkin bir bilgi verilmemektedir
(BOA EV.HMH.d. 05172).
Aynı defterde; hünkâr mahfili
tarafında, yani yapının kuzeyinde
kalan çevre duvarında horasanlı

derzle moloz duvar yapılması ve
üzerindeki tuğla harpuştaların
yenilenmesi, bu duvarın iç yüzüne
horasanlı taş kesmeli beyaz sıva
uygulanması ve diğer duvarların
üzerindeki harpuştaların onarılması işleminden söz edilmektedir.
Günümüzde bu duvar üzerinde
çimento katkılı harç ile yapılmış
harpuştalar bulunmaktadır; duvarın
bazı kısımları günümüzde de hasarlı durumdadır (Şekil 15).
Söz konusu moloz duvarda,
tuğlayla iki sıra hatıl oluşturulduğu ve çevre duvarı üzerinde bazı
devşirme taş öğelerin kullanıldığı
görülmektedir. Minare kürsüsüne
ve son cemaat mahalline bitişik
durumdaki muhdes yapının son
dönem eklentisi olduğu, yapının
çevre duvarını kullandığı ve bu
duvar üzerindeki pencerelerin sonradan açıldığı eski fotoğraflardan
anlaşılmaktadır (Şekil 16a, b).

11. BOA.EV.HMH.d. 4524, H. 1168 Ca 29 (M.13 Mart 1755)
12. Hadîkatü’l-Cevâmi’de “Sultan Mahmud Han” olarak zikredilmesi ve evvel veya sâni olarak belirtilmemesi de karışıklığa sebep olmuş olabilir. Zira hünkâr
mahfilinin onarım tarihi (1755) Sultan I. Mahmut’un vefatından sonradır.
13. (BOA EV.HMH.d. 5172; Gül Camii, Hoca Ali Camii ve Fethiye Camii’nin tamir masraflarının sıralandığı 1759 tarihli keşif defteri. Bu dosya içerisinde, yapının
onarımına dair bilgi, “Keşf-i Cami-i Gül der kurbu Cebe Ali”,başlığı altında verilmektedir.
14. “Cami-i Şerif kubbesi üzerinde mevcut kurşunların fena bulup kesret-i matardan rahnedar olmağla…”
15. Cam duvar terimi yapının üst kotundaki açılmayan alçı pencereler için kullanılmakta olup dış duvar üzerinde olanlarına “astar camı” denilmektedir. Cam
duvarlarda, iç duvar üzerinde olan içlikler ise “yüz camı” olarak adlandırılmaktadır (Ayverdi, 1989; Mazlum, 2011).
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Aynı defterde son cemaat mahallinin çatısında kiremit aktarımı,
tuğla döşemelerin yer yer tamiri ile
horasanlı derz tamiri ve tavanındaki sülüğen16 boyanın yenilenmesinden bahsedilmektedir. Bununla
birlikte, minarenin bitişiğinde tahta
perde ve kapı yapıldığı ve kiremit
aktarımında horasan harcı kullanıldığı da bu defterde kaydedilmiştir.17
Söz konusu mahalde tuğla
malzemeyle döşeme tamiri yapılacağı belirtilmekle birlikte, hangi tür
tuğla kullanıldığına dair bir bilgi
verilmemiştir (BOA EV.HMH.D.
05172). Millingen’in çizimlerinde
Gül Camii’nin son cemaat mahalli
döşemesinin, şeşhane tuğlası ve
dikdörtgen tuğla olmak üzere
muhtelif şekil ve boyutlarda tuğlalarla kaplı olduğu görülmektedir
(Şekil 17a).
Ebersolt ve Millingen’in
çizimleriEbersolt ve Millingen’in
çizimlerinden, son cemaat mahallinin 1912-1913 yıllarında ahşap
malzeme kullanılarak yapıldığı
anlaşılmaktadır (Şekil 17b). Ancak,
1928 tarihli Pervititch haritasında
da son cemaat mahalli yoktur; bu
bölümün 1913-1928 yılları arasındaki bir tarihte yanmış olduğu söylenebilir (Bkz. Şekil 1a).
Yirminci yüzyılın ilk yarısına ait bir
fotoğraf incelendiğinde; yapının
kuzeybatı duvarı üzerinde görülebilen izlerden, son cemaat mahallinin çatısının boyutları hakkında
fikir edinilebilmektedir (Şekil 18).18
Günümüzde bu kısmın duvarları
kârgir olup tek yöne eğimli çatısı
Marsilya kiremitiyle örtülüdür
(Şekil 19).
Yine 1759 tarihli keşif defterinde, günümüze ulaşamayan özgün
şadırvan yapısıyla ilgili olarak;
etrafına yeni, boyalı bir parmaklık
yapılarak üzerindeki pirinç telin
yenilenmesi, horasan harcı kullanılarak musluk etrafına kayağan20 taşı

Şekil 16a, b. Çevre duvarı, Encümen Arşivi, sıra no. 483; Çevre duvarında açılan pencereler
(Fotoğraf: İ. Sağdıç)

Şekil 17a., b. Gül Camii son cemaat mahalli döşeme detayları
(a. Millingen, 1912, s. 182; b. Ebersolt ve Thiers, 1913, Levha XXVII)

Şekil 18. Son cemaat mahalli ve giriş Şekil 19. Son cemaat mahalli
saçağı19 (Encümen Arşivi, sıra no. 48).
(Fotoğraf: İ. Sağdıç, 2015)

16. Sülüğen: Minium (Kırmızı kurşun) ile bezir yağı ve neft yağı karıştırılarak yapılan kırmızı boya ya da demirin pastan korunması için kullanılan kırmızı renkli
astar (Sönmez, 1997, s. 101).
17. Bu uygulamada harç, kiremitleri sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır.
18. Pervititch haritasında caminin giriş kapısı üzerinde belirtilmiş olan ahşap sundurma bu fotoğrafta görülebilmektedir.
19. Encümen Arşivi dosyasında fotoğrafın tarihine ilişkin bir veri bulunmamakla birlikte, düzenlenen kayıt belgesi 14 Mayıs 1942 tarihlidir.
20. Kayağan taşı: 1. Arduvaz, kayrak taşı. Doğadan 8-9 cm kalınlığındaki bloklar halinde çıkarılır ve ayrılabilme özelliğinden dolayı ince levhalar haline getirilip
çatı örtüsü, döşeme kaplaması ve kaldırım taşı olarak kullanılır. 2. Mermer helâ taşı anlamında da kullanılmaktadır (Sönmez, 1997, s. 56).
21. Osmanlı döneminde çoğunlukla “pûlâd” terimiyle ifade edilen çelik, demirden çok daha sert ve hafif bir alaşımdır.
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döşenmesi ve çelik (pûlâd)21 musluk
lülesinin tamir edilmesi, eksik olanların yerine yeni musluk takılması,
mevcut oturak tahtasından boyalı
pervaz yapılması ve muslukların
önündeki oturakların karaağaçtan
tahtalarının yenilenmesi hususları
zikredilmektedir. Pervititch haritasında şadırvan, yanındaki çeşme
ve helâ kısmına göre oran olarak
şimdiki boyutlarından daha küçük
ölçülerde çizilmiştir. Mevcut helâ ve
şadırvanın özgün yerinde, fakat yeni
bir malzeme ve farklı bir tasarımla
yeniden yapıldığı görülmektedir.
Aynı keşif defterinden öğrenilen bir diğer husus da, mevcut
üç helâda (memşâ) onarım ve derz
tamiriyle hazne ve musluklar
üzerindeki saçaklarda kiremit aktarımı yapıldığı bilgisidir. Caminin
helâlarının 1928 tarihli Pervititch
haritasında, tarihi çeşmenin hemen arkasında yer aldığı görülmektedir.22 Bunun dışında; helâlar
ve çevresindeki onarımlar, sokak
taşlarında horasanlı derzle tamir ve
kayağan taşından döşeme yapılması, su kuyusundaki tulumbanın
yenilenmesi, lağım tamiri ve alın
tahtası üzerindeki kurşun borunun değiştirilmesi vb. onarımlar
keşif defterinin diğer maddelerini
oluşturmaktadır (BOA EV.HMH.d.
05172).23
Yapıya Sultan II. Selim zamanında eklendiği bilinen minareye
ilişkin olarak, aynı keşif defterinde;
“derz tamiri ve badana yapılması”
işlemi kaydedilmiş olup24 minarenin yapısal sorunlarına ilişkin
herhangi bir ifade mevcut değildir
(Ayvansarâyi, 2001) .
Yapının, Osmanlı dönemi
boyunca Haliç kıyılarından başlayarak güneye doğru yayılan yan-

Şekil 20a. Minare külâhı (Millingen,1912, s.164); b. Minare külâhının soğan biçimli hali (İstanbul VGM,1979)

gınlardan zarar gördüğü tahmin
edilmektedir; kaynaklarda 1633’de
Cibali Kapısı dışında başlayan yangının, Gül Camii’nde de tahribat
yapma ihtimalinin yüksek olduğu
ifade edilmektedir (Cezar, 1963).
Diğer bir yangın ise, Harik-i Ekber
denilen ve Gül Camii civarında
Çıngıraklı Mahallesi’nde başlayan,
İstanbul’un geçirdiği en büyük
felaketlerden biri olan 22 Ağustos 1782 tarihindeki yangındır.
Bu olayın, camide hangi boyutta
bir tahribata sebep olduğu bilinmemektedir (Derviş Efendizade,
1994). Bahsi geçen yangınların yapıda hasara neden olup olmadığına dair bir arşiv belgesine rastlanamamıştır. Yapının yangından zarar
görmesine ilişkin en eski tarihli
belgede;25 1789 yılında caminin
minare ve külâhının çıkan yangından zarar gördüğü belirtilmektedir
(BOA AE.SABH.I. 4/357).
1811 tarihli bir hatt-ı
hümâyundan; Gül Camii’nin
minaresinin, “mail-i inhidam”
(yıkılmak üzere) durumunda
olduğundan, sökülerek yeniden
inşa edilmesi için mahalle sakinleri

tarafından arzuhaller sunulduğu öğrenilmektedir (BOA HAT
1513/36).26 Keşif sonrasında ise,
minarenin yenilenmesi için daha
önce sunulan hatt-ı hümâyun doğrultusunda; söz konusu minarenin
sökülmesi, keşif defterinde düşülmüş olan söküm işlemi ücreti
gerektiği kadarıyla ilave olunarak
dikkatlice yeniden inşa edilmesi ve
camide de gerekli olan bakım onarımın, yani “termim ve tamir”in
yapılması hususu zikredilmektedir
(BOA HAT 1513/36).27
Bu belge dışında, minarenin söküm işlemine ve yeniden inşasına
ilişkin bilgi içeren herhangi bir
arşiv belgesine rastlanmamıştır.
Barok profilli şerefe çıkmasının,
bu söküm işleminden sonraki inşa
çalışmalarında yapıldığı söylenebilir.28 Aston Barker’ın çizimi
1811 yılında sökülüp yeniden inşa
edilen minareden önceki durumu yansıtmaktadır (Bkz. Şekil 9).
Minare külâhı Carbognano, H. A.
Barker ve Paspates’in çizimlerinde konik formda iken, 20. yüzyıl
başına ait bir fotoğrafta bu kısım
soğan boğumlu şekliyle karşımıza

22. Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivindeki söz konusu 1951 tarihli rölöve ve tadilat projesinden, bu tarihte helâ kısmının plan şemasında değişiklik yapıldığı ve
özgün helâların günümüze ulaşmadığı anlaşılmaktadır.
23. Söz konusu keşif defterinde sayılan mekânlar haricinde bazı mahallerde kaldırımların yenilenmesi gerektiği belirtilmekte olup malzemelerin nakline ilişkin
olarak kullanılan küfe, kürek ücreti ve taşıma (hamaliye) ücreti de zikredilmiştir.
24. Bugün mevcut olan minare küfeki taşından yapılmıştır. Bu belgede minareye badana ve derz tamiri yapılmasından bahsedilmesi, 1811 yılında sökülmesi istenen
minarenin, kiliseden camiye dönüştürülen Fenari İsa, Molla Gürani ve Zeyrek Camileri vd. örneklerde olduğu gibi tuğladan yapılma ihtimalini düşündürtmektedir.
25. Yangında zarar gören Fatih, Şehzade, Zeyrek, Kalenderhane ve Gül Camiilerinin minare ve külahlarının durumu (BOA AE.SABH.I. 4/357, H. 1203 B. 10/M. 6
Nisan 1789).
26. Yapının minaresinin, 18. yüzyılın ikinci yarısında meydan gelen depremlerden (1766 Depremi ve sonraki İstanbul depremlerinden) etkilenmiş olma ihtimali
yüksektir.
27. Müfettiş Efendi ve Hassa Mimarı tarafından, (maklua-ı baha) sökümün yirmi bir bin dört yüz otuz üç buçuk kuruş bedel karşılığında yapılabileceği belgede
ifade edilmektedir.
28. Eyice, yapının şerefe çıkmasının Barok silmeli biçimiyle 1766 Depremi’nden sonra inşa edilen minarelerin bir benzeri olduğu söylemektedir (Eyice, 1996).
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çıkmaktadır (Şekil 20a, b). Küfeki
taşından yapılmış mevcut minarenin şerefe korkulukları ve külâhı,
1979 tarihinden sonra yeniden inşa
edilmiştir (Şekil 21a, b, c).29
Yine 1811 tarihli bir hatt-ı
hümayunda; Gül Camii’nin suyollarının tamiri ve yenilenmesi30 ile
şadırvanın suyollarının tamirine
ilişkin31 yazışmaların yapıldığı görülmektedir.
Sultan II. Mahmut dönemine
gelindiğinde, yapıda esaslı bir onarım yapıldığı kaynaklarda belirtilmektedir (Eyice, 1996; Ayvansarâyi,
2001). İkinci Mahmut dönemine
ait 30 Haziran 1839 tarihli bir arşiv
belgesinde, mahfil kısmının “tamir
ve tecdidi” için gereken meblağın
Haremeyn Hazinesi’nden verilmesi hususu zikredilmektedir (AE.
SMHD.II. 116/9801).32 Mahfil-i
hümâyunun bu padişah zamanında
yapıldığı fikri, bu bölümün Sultan
II. Mahmut zamanında onarılması
sebebiyle ileri sürülmüş olabilir.
Sonraki süreçte, 6 Ekim 1883
tarihli bir arşiv belgesinden yapının
yangından zarar gören bölümlerinin olduğu anlaşılmakta, fakat bu
mahallin yapının hangi kısmında
bulunduğu bilgisine yer verilmemektedir. Bununla birlikte, belgede
yapının yangından zarar gören
kısımları ile son cemaat mahalli,
çeşme ve helâlarının da onarıldığından bahsedilmektedir (İ.ŞD.
66/3865).33 Bu belge, daha çok
harcanan meblağın nasıl ödeneceği
konusuna odaklanmakta, teknik bir
detay barındırmamaktadır.
13 Eylül 1895 tarihli diğer bir
belgede; yapının 1894 İstanbul

Şekil 21a. Minare (Fotoğraf: İ. Sağdıç)
Şekil 21b. Yapının Genel Görünümü (Gökyüzünden İstanbul İbadethaneleri, s. 135)
Şekil 21c. Minarenin hasarlı halini gösteren 1970 tarihli fotoğraf (VGM Arşivi)

Şekil 22. Mahfil tarafındaki muhdes yapı (Fotoğraf: İ. Sağdıç).

Depremi’nden zarar gördüğü
ve Gül Camii’nin muhacirlerin
kalacağı bir mekân olarak iskân
edildiği belirtilmektedir (BOA İ.EV.
10/45)35, 36.
Ayrıca yapının hünkâr mahfili
tarafındaki cephesine bitişik olan
ve 18. yüzyıl gravürlerinde37 yer
almayan müştemilat tarzındaki ek

yapının varlığı, ilk olarak Barker’ın
çiziminde görülür (Bkz. Şekil 9).
On sekizinci yüzyılın sonunda
yapıldığı anlaşılan bu ek, 19. yüzyıl
gravürlerinde de görülmektedir.38
Pervititch haritasında da burada
ahşap bir yapı vardır (Bkz. Şekil
1a). Arşiv belgelerinde inşası ve
tamirine ilişkin herhangi bir veriye

29. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivinde yapılan araştırmada; arkasında 1979 tarihi yazılı olan siyah beyaz bir fotoğrafta minarenin şerefe korkulukları ve
külâh kısmının olmadığı görülmektedir (Bkz. Şekil 21 c).
30. 25 Ocak 1811 tarihli, BOA HAT 1513/68 numaralı hatt-ı hümayun (H.1225 Z. 29): Haremeyn-i Muhteremeyn’e bağlı evkaftan Darüssade Ağası el-Hac Beşir
Ağa’nın Fındıklı’daki ma-i leziz çeşmesi ile İstanbul’da bulunan Gül Camii’nin su yollarının tamir ve tecdid masraflarının Haremeyn Hazinesi’nden karşılanması.
31. 24 Eylül 1855 tarihli BOA MVL 347/10: Küçük Mustafa Paşa civarındaki Gül Camii şadırvanının su yollarının tamiri. H.1272 M. 12).
32. “Haremeyn-i Muhteremeyn Evkafı’na tabi Darüssaade Ağası Beşir Ağa Camii kurbunda vaki Kalenderhane Camii ile Ayasofya-i Kebir Camii bitişiğindeki Sultan
Selim Han, Sultan Mehmed Han, Sultan Murad Han Evkafları mülhakatından Cibali’de vaki Gül Camii’nin mahfil-i hümayunları ile Eyüb’de bulunan Hızır Çavuş
Mektebi’nin tamir ve tecdidi için gereken meblağın Haremeyn Hazinesi’nden verilmesi” (AE.SMHD.II. 116/9801, H.1255 R. 17).
33. “…”Cami-i şerifin muhterik olan bazı yerleri ve son cemaat mahallinin ve çeşme ve helâlarının mukaddema makam-ı acizi de şifahen verilen ruhsata mebni
marifetiyle inşa ve tamir olunarak hitama reside olmuş…“ (İ.ŞD. 66/3865, H.1301M. 17/6 Ekim 1883).
34. Onarım, Evkaf-ı Hümayun tamirat memuru Hacı Osman Efendi tarafından düzenlenen bir icmal defteri üzerinden işleme alınmıştır.
35. “…Gül Cami-i şerifi geçen sene hareket-i arzdan rahnedar olmasına mebni keşf ve münâkasası…”
H. 1313 Ra. 23/M.13 Eylül 1895).
36.“…derununa muhacirin iskân edilerek…” (BOA İ.EV. 10/45; H.1313 Ra. 23).
37. Cornelius Loos, Phillipe Françoise B. de Gudenus ve Cosimo Comidas Carbognano’nun gravürleri (Bkz. Şekil 8a, b; 10).
38. Paspates’in gravürü (Paspates, 1877) (Bkz. Şekil 12).
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rastlanmayan bu yapının yerinde,
bugün benzer şekilde konumlanan
muhdes bir bina vardır (Şekil 22).
Yapıya minare ve mihrap kısmının eklenmesine ilişkin herhangi
bir arşiv belgesine rastlanmamıştır.
Bugünkü mevcut mihrap bölümünün üzeri boyalı ve lambri kaplıdır;
20. yüzyıl başına ait bir fotoğrafta,
mihrap kemeri ve mihrap nişi
üzerinde, caminin mevcut tezyinatı
ile birlikte yapıldığı anlaşılan kalem
işlerinin bulunduğu görülmektedir
(Şekil 23a, b). Eyice, yangınlardan
sonra muhtemelen yenilenmiş olan
mihrap ve ahşap minberin belirli
bir sanat değerinin bulunmadığını
belirtir. Ancak, Gurlitt’e ait fotoğraf
ve çizimler ile 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir fotoğraftan,39 minberin
Osmanlı dönemindeki halini muhafaza ettiği anlaşılmaktadır (Şekil
24a, b, c).
On dokuzuncu yüzyıl sonuna
gelindiğinde, yapıya ilişkin arşiv
belgelerinin daha çok camideki
kurşunların tamiri hakkında olduğu görülmektedir.40 Bu belgelerde, onarımların kimler tarafından yapıldığına dair bilgiler de
verilmektedir. Örneğin, 20 Nisan
1896 tarihli bir belgede caminin
kurşunlarının “kurşun müteahhi-

Şekil 23a, b.
Mihrap
(Fotoğraf: İ. Sağdıç,
2018)

b. Mihrap
(Encümen Arşivi,
sıra no. 483).

Şekil 24 a. Minber,
1912 (Gurlitt, 1999,
Levha LXI).
Şekil 24b. Minber,
1942 (Encümen
Arşivi, sıra no. 48).

Şekil 24 c. Minber
(Fotoğraf:
İ. Sağdıç, 2018).

di” marifetiyle “tamir ve termim”
olunacağı belirtilmektedir (BOA
BEO 768/57532). Bununla birlikte, onarım işlerinin gayrimüslim
tebaadan kalfaların uhdesinde
yapıldığı dikkat çeken hususlardan biridir. (BOA BEO732/54840;

BOA ŞD.127/11; BOA ŞD.
130/33).41 Yapının bulunduğu
mahallede, 20. yüzyıl başında ve
sonrasında birçok yangın çıkmıştır; fakat bu yangınların yapıya ne
ölçüde zarar verdiği bilinmemektedir (Eyice, 1996).42

4. Sonuç ve Değerlendirme
İstanbul’un fethinden sonra, 16
yüzyılda camiye dönüştürülerek günümüze kadar bu işlevde
kullanılan yapı, bedeli Osmanlı
vakıf sistemi tarafından karşılanan
onarımlarla günümüze kadar mevcudiyetini muhafaza etmiştir.
Yapıdaki onarımlara ilişkin
arşiv belgeleri incelendiğinde,

deprem ve yangınlar yüzünden
meydana gelen yapısal hasarların
esaslı onarımlarla, zaman içerisinde iklim, doğal yıpranma vb. nedenlerle oluşan hasarların ise basit
onarım ölçeğindeki müdahalelerle
giderildiği görülmektedir.
Yapısal hasarlara dönük müdahaleler dışında; hünkâr mahfili,

son cemaat mahalli, su yolları,
helâlar, şadırvan, çeşme tamiri gibi
bölümlere ilişkin onarım başlıklarının öne çıktığı görülmektedir.
Yapının hem dış hem iç bölümlerine ait bu onarımların, gerekli
görüldükçe ihtiyaç hissedilen
mahallerde yapıldığı arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır.

39. Encümen Arşivi (14 Mayıs 1942, sıra no. 483).
40. “Küçükmustafapaşa’daki Gül Camii’nin kurşunlarıyla bazı mahallerinin tamiri” (BOA İ.EV.6/31 (H.1311 Za. 09, H.1311 Za. 03).
ŞD. 130/33 (H. 1311 L. 19) “Küçükmustafapaşa’da vaki Gül Camii’nin kurşunlarıyla bazı mahallerinin tamiri” (Evkaf 4).
BEO 768/57532, (H 1313 Za.07) “Küçükmustafapaşa’da kâin Gül Camii kurşunlarının tamiri zımnında fazla görülen mebaliğin vakfa masraf kaydı” (Evkaf).
41. 4 Mart 1840 (H.1255 Z. 29) tarihli İstanbul’da Cibali Kapısı dahilinde bulunan Gül Camii’nin tamirat masraflarının Harameyn Hazinesi’nden karşılanmasına
ilişkin bir arşiv belgesinden: “…neccar kalfalarından Kefork (Kevork) kalfa kulları marifetiyle tamir ve tecdid ve reside-i hüsn-ü hitam olmuş…” denilmektedir
(BOA HAT 1630/23).
“...tamiratın Todori kalfa marifetiyle icra kılınacağı..” (BOA BEO 732/54840) (H.1313 Ra. 9)
“...müteahhidi Fenari Tanaş Kalfa uhdesinde karar eden…” (BOA ŞD.127/11) (H.1311 L. 19)
“…Fenari Yani Kalfa uhdesinde karar eden …” (BOA ŞD. 130/33) (H.1311 Ş. 06)
42. İBB Atatürk Kitaplığı, Hrt_Gec_00097, Şehremaneti Hey’et-i Fenniyesi, 1318“Fatih-Cibali Kapısı’nda Seferikoz Küçükmustafapaşa’da Gül Camii ve Molla
Hüsrev mahalleleri dahilinde 18 Kanun-ı evvel sene 1317 tarihiyle sur dahili ve haricinde vuku’bulan harik mahallinin hey’et-i atiki ile cedidini irâe eder bir kıt’a
haritanın mevkiasıdır” (31.12.1901).
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Yapının onarıma ilişkin en eski
belge, 1755 tarihli hünkâr mahfilinin onarımından bahseden bir
“irad ve masarıfat” defteridir. 1811
tarihli bir diğer belgede; yapının
minaresinin depremden zarar gördüğü, sökülerek yeniden yapılması
için ahalisi tarafından arzuhaller
sunulduğu bahsedilmektedir.
Diğer bir belgede ise, yapının 1894
depreminde zarar gördüğünü
belirtilmektedir (BOA İ.EV. 10/45,
H.1313 Ra. 23/ M. 13 Eylül 1895).

Yapıdaki Osmanlı dönemi onarımlarında kullanılan malzemelere
bakıldığında, demir, kurşun, pirinç
gibi metallerin kaplama, parmaklık, lüle, boru gibi yapının farklı
bölümlerinde kullanıldığı; bağlayıcı
malzeme olarak horasan harcının
uygulandığı; tuğla malzemeye ise,
zemin kaplaması ve çevre duvarlarındaki harpuştaların onarımında
yer verildiği görülmektedir.
Arşiv belgelerinde kayda geçen
onarımlara dair izler, daha sonraki

süreçte meydana gelen yangınlar ve
yapılan onarımlar nedeniyle, caminin
güncel durumuyla karşılaştırıldığında
yapı üzerinde bütünüyle okunamamaktadır. Araştırma sonucu ortaya
çıkan veriler; tarihi yapılardaki dönem eklerinin tarihlendirilmeleri ve
onarımlarına ilişkin literatürde tekrar
edilegelen bazı hatalı verilerin, arşiv
belgeleri üzerinden doğruluğunun
teyit edilmesi hususunun restorasyon
ve mimarlık tarihi açısından önemini
ortaya koymaktadır.
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RECONSTRUCTION PROJECT OF ETHEM PASHA MANSION
AND ITS SCRUTINY
Abstract
Ethem Pasha Mansion was located in Istanbul, Fatih district. The building which was one of the first masonry
buildings built at a time when the Ottoman Empire turned its face towards the Western civilization in 19th
century, has been a product of a transitional period when the changes taking place with the Tanzimat began to
influence the Ottoman architecture and the traditional forms of Ottoman architecture gradually altered. This
was also a time at which eclectic styles and Western technology, very common at that time in the West, was
practiced by foreign architects instead of styles and forms of the conventional Ottoman architecture, which
has a long-standing history. This product was destroyed at a period when contemporary conservation was
not yet adopted in our country, and preservation of the elements that could be the base for variety by making
any kind of cultural heritage last longer against the uniformity of the future was not a top priority; and only
such symbolic structures as grand monumental mosques were considered worthy of protection. Currently, it
is among those buildings whose reconstruction is in the municipal plan as a “structure to be restored”.
Within the scope of this study a project of restitution has been made in light of analogical studies
conducted on Ethem Pasha Mansion about which we know little, and the existing information and
documents. During this process, the typology of the building has been observed, structural and spatial
characteristics of the mansion have been meticulously analyzed. Certification of this mansion, which
is one of the symbols of the Tanzimat ideology, by establishing its unique status, spatial integrity, and
architectural characteristics; and transferring the traces this cultural heritage has left in terms of both
architecture and history of art to next generations has been aimed. Should reconstruction of this mansion
be considered in light of the suggestion of restitution? To be able to comment on this question, the
reconstruction approach has been dealt with in the context of the objective, motive, circumstances and
methods of practice in reconstruction; the authenticity problems of the structure being reconstructed;
the originality of the material to be used and the technology of construction; the status of our country
concerning reconstruction, related codes and resolutions. It has been attempted to define the values that
make the mansion a cultural property and constitute its authenticity. In this sense, a conclusion has been
made concerning the authenticity of the product that will come out as a reconstruction.

Ethem Paşa Konağı Rekonstrüksiyon
Projesi ve İrdelenmesi
ARZU KARAHAN*

1. Giriş: Ethem Paşa
Konağı’nın Konumu
Araştırma konusu olan Ethem
Paşa Konağı’nın yer aldığı alan,
İstanbul Fatih ilçesi Eminönü semti
sınırları içindeki Küçükpazar-Kantarcılar mevkiindedir (Şekil 1).
Küçükpazar’ın Haliç kıyısı Bizans
döneminden itibaren daha çok
ticari bölge olarak gelişmiş, önemli
iskeleleri barındırmıştır. Bölgenin
ticari yoğunluğu günümüzde de
devam etmektedir; eskiden olduğu
gibi bugün de pek konut bölgesi barındırmamaktadır. Konağın

Bugün yıkılmış olan
Ethem Paşa Konağı
19. yüzyılda İstanbul’da
inşa edilmiş önemli bir
sivil mimarlık eseridir;
yapı, Fatih ilçesi
Eminönü semti sınırları
içindeki KüçükpazarKantarcılar mevkiinde
yer almaktaydı.
yapıldığı dönemde, üst düzey
yöneticilere ait, devlet işlerinin
yürütüldüğü konakların burada yer
almasında alanın saraya yakınlığının, çevre yollarla bağlantısının ve

* Y. Mimar Arzu KARAHAN, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü, e-posta: arzu.karahan@ibb.gov.tr

Haliç’e hâkim konumunun etkili
olduğu düşünülmektedir. Günümüzde ise alanın görünümünü ön
planda oldukça eski, bakımsız depolar, dükkânlar ve ticarethaneler,
arka planda Süleymaniye Külliyesi
tamamlamaktadır (Şekil 2). Konak
bu bölgede 129 pafta, 471 ada, 50
parsel sınırları içinde bulunmaktaydı. Konağın yer almış olduğu parsel,
günümüzde doğuda Yeni Kozluca
Han, kuzeyde Kantarcılar Caddesi
üzerindeki dükkân sırasının yaslandığı yüksek duvarlarla çevrilidir.
Batı yönünde yine yüksek duvarlarla sınırlandırılan alana, güneyden
Odunkapı Yokuşu Sokağı’ndan
ulaşılmaktadır (Şekil 3).
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Şekil 1. Eminönü, Küçükpazar-Kantarcılar
Mevkii

Şekil 2. Kantarcılar mevki genel görünüşü

Şekil 3. Ethem Paşa Konağı alanının günümüzdeki
durumunu gösterir hâlihazır harita

Şekil 4. Osmanlı Arşivi, Sadaret Müteferrik
Evrakı (Dosya no. 8, Gömlek no. 29)

Şekil 6. Osmanlı Arşivi, Yıldız
Mütevenni Maruzat

Şekil 7. Osmanlı Arşivi, Maarif
Nezareti Mektubi Kalemi,

(Dosya no. 192, Gömlek no. 17)

(Dosya no. 879, Gömlek no. 67)

Şekil 5. Osmanlı Arşivi, Yıldız, Esas Evrakı
(Dosya no. 14, Gömlek no. 161)

Şekil 8. Osmanlı Arşivi,
Maarif Nezareti Mektûbî
Kalemi,

Şekil 9. Osmanlı
Arşivi, Maarif Nezareti
Mektûbî Kalemi,

(Dosya no. 879, Gömlek no. 67) (Dosya no. 1128, Gömlek no. 26)

2. Konağın Tarihçesi
Ethem Paşa Konağı’nın tarihiyle
ilgili en eski ve ayrıntılı bilgiler Osmanlı Arşivi’nde bulunan
belgelerden elde edilmiştir. Ayrıca,
eski tarihli haritalar, tapu kayıtları,
kurul arşivindeki yazışmalar ve bir
dönem yapıyı tütün deposu olarak
kullanmak üzere kiralayan Hüseyin Sabri Tüten’in torunu Tarık
Tüten’le yapılan görüşme sonucunda, yapının tarihi ve gelişimiyle
ilgili ipuçlarına ulaşılmıştır. Konağın inşa tarihi, gelişimi ve kullanım
şekli şöyledir:
Osmanlı Arşivi’nde bulunan en eski tarihli belge Ethem

Paşa Konağı’nda çalışan Osman
Efendi’ye babasının yazdığı mektuptur (Şekil 4). Bu belge 1850
(H.1266 C 21) yılında Ethem Paşa
Konağı’nın mevcut olduğunu
kanıtlamaktadır. Bu durumda, konağın inşası 1847-1850 yılları arasına tarihlenebilir. Ayrıca Lorando
albümündeki, konağa ait en eski
tarihli görsel belge olan fotoğrafın 1850-1855 tarihini taşıması
bu tespiti doğrulamaktadır (Bkz.
Şekil 30). Yine Osmanlı Arşivi’nde
bulunan, sabık Sadrazam Ethem
Paşa’nın bahçesindeki kayısı ağacının meyvesinden bir miktarının

takdiminin istendiği, kurenâdan
Emin Bey’in Ethem Paşa’ya tezkiresi ve Ethem Paşa’nın cevabını
içeren 1883 (H.1300 N 02) tarihli
bir başka belge de (Şekil 5), konağın bu tarihte halen konut işlevini
sürdürdüğünü ispatlamaktadır.
Yirminci yüzyıl başında Darüleytam (Yetimhane) için Ethem Paşa
Konağı’nın tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır; ancak Maarif Nezaretinin 1900 tarihli bir tezkeresinden
(H.1317 Ra 03), yapının elverişli
olmadığının belirtildiği ve konağın
bu tarihte kullanılmadığı anlaşılmaktadır (Şekil 6).
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Şekil 10. Osmanlı Arşivi, Maarif Nezareti
Mektûbî Kalemi,
(Dosya no. 1128, Gömlek no. 26)

Şekil 11. 1913 tarihli Alman Mavileri
haritasından ayrıntı; Ethem Paşa Konağı
ve yakın çevresi

Şekil 13. Osmanlı Arşivi,
Dâhiliye Levazım Kalemi,

Şekil 14. Osmanlı Arşivi, Dâhiliye
Levazım Kalemi,

(Dosya no. 46, Gömlek no. 23)

(Dosya no. 46, Gömlek no. 23)

Şekil 12. 1920 yıllarına ait İstanbul Harita
Şirketinin hazırladığı harita,
(İBB Atatürk Kitaplığı)

Şekil 15. Ethem Paşa Konağı’na ait 1928 tarihli kadastral pafta

Şekil 16. Ethem
Paşa Konağı
alanına ait 2008
tarihli mülkiyet
bilgisi
(Fatih Tapu Sicil
Müdürlüğü)

Tanzimat dönemini takip eden
yıllarda devlet erkânına ait kârgir
konakların bir kısmının, genişleyen
bürokratik yapılanma nedeniyle
devlet tarafından bazı idari birimlere verildiği bilinmektedir. Aşağıda
söz edilen belgelerden, Ethem Paşa
Konağı’nda da aynı şekilde bir
uygulamaya gidildiği görülmektedir. İlk aşamada, Kantarcılar’daki
Ethem Paşa Konağı’na taşınan
Numune-i Terakki Mektebi’ne
alınacak öğrencilerle ilgili kayıt
şartlarını bildiren ilanın Matbua-ı
Dâhiliye Müdüriyetince ilan edil-

mesine dair 1905 tarihli (H.1323 B
05) iki belge (Şekil 7, 8), bu tarihlerde yapının artık Numune-i Terakki
Mektebi olarak kullanıldığını göstermektedir. Konağa ilişkin bir sonraki süreci gösteren 1909 (H.1327
Ca 24) tarihli diğer iki belgede
(Şekil 9, 10) o tarihte Numune-i
Terakki Mektebi olan Ethem Paşa
Konağı’nın mukavelesinin bir daha
yenilenmediği ifade edildiğinden,
binanın artık bu işlevde kullanılmadığı anlaşılmaktadır.
Daha sonra, 1913 tarihli Alman
Mavileri haritasında konağın Hilal-i

Ahmer Merkez Ambarı (Kızılay
Deposu) olarak kullanıldığı görülmektedir (Şekil 11). İstanbul Harita
Şirketi’nin hazırladığı 1920’li yıllara
ait keşfiyat haritasında da konağın
aynı işlevi sürdürdüğü tespit edilmiştir (Şekil 12). Osmanlı Arşivi’ndeki 1919 (H. 1337 C 12) tarihli
iki belgeden, binanın aynı yıllarda
bir süre Polis Müdüriyet-i Umumiyesi tarafından Kabataş Kadınları
Çalıştırma Cemiyeti’ne şube olarak
kiralandığı, daha sonra Mülkiye
Mektebi’nin kullanımına tahsis edildiği anlaşılmaktadır (Şekil 13, 14).
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Şekil 17. 1941 tarihli Pervititch haritasından ayrıntı; Ethem Paşa Konağı ve yakın çevresi
Şekil 18. Yeni Kozluca Hanı ve Yaprak İş Hanı

Osmanlı arşivinde daha sonraki
süreçlere ilişkin olarak herhangi
bir veriye rastlanmamıştır. Ancak,
Tüten ailesinden Tarık Tüten’le
yapılan görüşmede, Cumhuriyet
dönemine ilişkin bilgi edinilmiştir.
Buna göre, yapı Tüten ailesi tarafından 1926 yılında Ethem Paşa’nın
torunu Cemal Reşit Rey’in ailesinden kiralanmış ve 1937 yılına dek
tütün deposu olarak kullanılmıştır.
Tarık Tüten, o yıllarda konakta
tütün balyalarının hazırlandığını ve
Almanya’ya gönderilmek üzere limana götürüldüğünü ifade etmiştir.
1928 tarihli kadastral haritadan
konak alanının bu tarihte henüz ifraz edilmediği ve konağın 3 numaralı parselde bulunduğu görülmektedir. Osmanlı Devlet’inde yapıların
bağış şeklinde aileye geçtiği, bazı
istisnalar dışında özel şahıslara veya
ailelere kalmadığı, mülk ve arazilerin çoğunlukla vakıflara bağlı olduğu bilinmektedir (Eldem, 1986).
Ancak bu haritada yapının mülk
sahibi olarak “Mutasarrıfı ilk maden
mühendisi Halil Ethem Bey” ibaresi
mevcuttur. Yani bu tarihte konak
halen Ethem Paşa’nın oğullarından
Halil Ethem Bey’in mülkiyetindedir

Şekil 19. Ethem Paşa Konağının yıkımına ilişkin kurul kararı, 1967
Şekil 20. Konağın yıkımına ilişkin Eminönü İlköğretim Müdürlüğü yazısı, 1968
((İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi)

(Şekil 15). Bu bağlamda, Fatih Tapu
Sicil Müdürlüğünden alınan 2008
yılına ait tapu bilgisinde, taşınmazın
mülkiyetinin 1947’de ifraz yoluyla
farklı şahıslara geçtiği görülmektedir (Şekil 16). Konak 1947 yılında
satılmış, ardından bulunduğu 3
numaralı parsel ifraz yoluyla 48, 50,

51, 52 no.lu parsellere bölünmüştür. Konağın bulunduğu alan 50
numaralı parselin sınırları içindedir.
1941 tarihli Pervititch haritasında konağın yine tütün deposu
olarak kullandığı bilgisi vardır (Şekil 17). Tüten ailesinin, konağı 1937
yılına kadar kullandığı, bu aileden
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sonra da binanın tütün deposu
işlevinin devam ettiği anlaşılmaktadır. Başka bir kaynakta (URL-1),
Tütüncü Hacı Hasan Kozluca’nın
Ethem Paşa Konağı’nı 1945 yılında
satın alarak 471 ada 51 no.lu parsele, yani bahçeye, günümüzde halen
ayakta olan Yeni Kozluca Hanı’nı
yaptırdığı belirtilmektedir. Yine
aynı kaynaktan, 1953 yılında 471
ada, 52 parselde Yaprak İş Hanı’nın
inşa edildiği öğrenilmektedir (Şekil
18). İstanbul Kültür Varlıklarını
Koruma IV no.lu Bölge Kurulu
arşivindeki belgelerden Ethem Paşa
Konağı’nın 1967 yılında yıkıldığı
belirlenmiştir. Aynı evraklardan,
yıkımın izin alınmadan gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır (Şekil 19).
Tütün deposu olarak kullanımının
hangi tarihe kadar devam ettiği,
yıkımdan hemen önce binanın

Şekil 21. Konağının yıkımından sonra alanın otopark olarak kullanımı (Kurul arşivi, 1982).
Şekil 22. Konağın yerine yapılan Hırdavatçılar Çarşısı’nın inşa halindeki görünümü
(Kurul arşivi, 1982).

herhangi bir amaçla kullanılıp
kullanılmadığı tespit edilememiştir.
Yine aynı Kurulun arşivindeki bir
belgeden, konağın yıkıldığı tarihte
Galatasaray Yapı Kredi Bankası
Umum Müdürlüğü ile Yeni Kozluca
Hanı’nın sahibi Saffet Kozluca’nın
yarı yarıya mülkiyetlerinde olduğu

Ethem Paşa Konağı’nın Banisi İbrahim Ethem Paşa (c. 1818-1893), Sultan II. Abdülhamit döneminde (1876-1909) 11 ay (1877-1878)
sadrazamlık yapmış, çok yönlü kişiliğiyle dikkat çeken bir devlet adamıdır (Şekil 23). Ethem
Paşa’nın çağdaşları onu yetkin bir idareci, dürüst, Avrupa politikasına vâkıf, geniş bilgi sahibi
bir devlet adamı olarak tanımlamaktadır (Cezar,
1995). Kendisi Batılı çağdaş fikirleri temsil eden
aydınlardan biri olarak, “yeni insan” tipindedir. Avrupa’ya gönderilen ilk Türk öğrencilerinden olan ve Batı kültürüyle yetişen Ethem Paşa
geleneksel Osmanlı devlet adamlarından daha
yenilikçidir. Dolayısıyla, Ethem Paşa’nın Batılı
üslup ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda
bir konak inşa ettirmek istemesi şaşırtıcı değildir.
Güzel sanatlara, özellikle resme karşı ilgisi küçük
yaştan itibaren aldığı Batılı eğitimle açıklanabilir.
Oğullarından üçü de alanlarında ün yapmış kimselerdir. İlk çocuğu Türkiye’de müzeciliğin, arkeoloji ve güzel sanatlar eğitiminin öncüsü, “Sanayi-i
Nefise Mektebi”nin kurucusu, aynı zamanda ülkemizin tanınmış ressamlarından olan Osman
Hamdi Bey’dir (1842-1910). Sadrazam İbrahim
Ethem Paşa’nın bir diğer oğlu tarih, nümizmatik
ve arkeoloji alanlarında uzman olan Halil Ethem
Bey’dir (1861-1938). Ethem Paşa’nın ikinci oğlu
olan İsmail Galip Bey (1848-1895) ise, Türkiye’de
nümizmatik biliminin kurucusu sayılmaktadır.

anlaşılmaktadır (Şekil 20). Konak alanı bir süre otopark olarak
kullanıldıktan sonra (Şekil 21) 1982
yılında yerine beş katlı, vasıfsız bir
betonarme yapı olan Hırdavatçılar
Çarşısı inşa edilmiştir (Şekil 22). Bu
yapı günümüzde de işlevini devam
ettirmektedir.

Şekil 23. Sadrazam İbrahim Ethem Paşa

Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı Devleti’ndeki saray, kışla gibi büyük boyutlu ve maliyeti yüksek birinci derece önemli yapıların inşasında Osmanlı uyruğu gayrimüslim mimarların
yanı sıra, yabancı mimarlar da görev almaya başlamıştır. Bu dönemde, Osmanlı hükümetinden iş
alan üç mimar dikkati çekmektedir.
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Çalışma konusu olan Ethem Paşa
sında, aynı yapının mimarı olarak
önemli İngiliz Mimar Sir Charles
Konağı’nın mimarı William
Barry’i göstermektedir (Şekil 24)
James Smith (1876-1909), GasSultan Abdülmecit dönepare Trajano Fossati (1809-1883)
minde
yabancı mimarlar arave Giuseppe Fossati (1822-1891).
sında
önemli
bir yere sahip olan
Görülmektedir ki, değişen siyasi
William
James
Smith, İngiliz
görüşlerle birlikte etkili olan grupElçilik
Binası’nın
(Pera Holar da değişmiş, bu durum Osmanlı
use)
yapımı
için
1841
yılında
toplumunda sanat anlayışının da
İstanbul’a
gelmiş
ve
1847’den
çeşitlenmesine yol açmıştır.
1853 yılına kadar maaşlı olaResmi binaların Fossati ve
rak Osmanlı hükümeti için çaSmith gibi yabancı mimarlara
lışmıştır. Fossati gibi, bilinen
yaptırılması, özel şahısların da
tüm yapıları kârgir olan Smith
bu mimarlara yönelmesine neden
o yılların modası olan üsluplaolmuştur. Smith’in de resmi yaŞekil 24. Yapının yıkılmasına ilişkin
rı takip eden bir uygulayıcıdır.
pılar dışında özel şahıslara bazı
Sedad Hakkı Eldem’in 1967 tarihli
Cezar, yapı inşaatı alanında
binalar yaptığı bilinmektedir (Çiresmi yazısı. (İstanbul Kültür Varlıklarını
yeni sayfa açan bu mimarların
zelge 1). Bunlardan biri de tez çaKoruma IV. Bölge Kurulu arşivi)
çoğunun sıradan mimarlar ollışması kapsamında ele alınan, ilk
duğunu, Smith ve Fossati’nin bu
kârgir konaklardan biri olan Ethem
dönemde
Osmanlı
hükümetinden iş almalarında
Paşa Konağı’dır. Sedad Hakkı Eldem, Ethem Paşa
dostluk
ilişkileri
kurma
ve insanlara nüfuz etme
Konağı’nın İngiliz Mimar James Smith tarafından
bakımından
usta
olmalarının
büyük payı oldu1
yapıldığını belirtmektedir. Ancak Eldem, ilgili Ku2
ğunu
ifade
etmektedir
(1995)
.
rulun arşivinden temin edilen 1967 tarihli bir yazıYapının Adı

Yapım Tarihi

Durumu

İngiliz Elçilik Binası

1844-1854

Mevcut

Gümüşsuyu Askeri Hastanesi (Tophane-i Amire Hastanesi)

1847-1850

Mevcut

Taşkışla (Mecidiye Kışlası)

1847-1853

Mevcut

Tophane Kasrı

1847-1851

Mevcut

Dolmabahçe Sarayı Alay Köşkü

1853-1854

Mevcut

Selimiye Kışlası’nın Harem’e ve kuzeye bakan bölümleri

1849-1853

Mevcut

Elçilik Bahçesinde St. Helena Kilisesi

1849-1856

Mevcut

İngiliz Gemicileri Hastanesi

1846-1854

Yıkılmış

İngiliz Konsolosluk Binası

1849-1858

Yıkılmış

İngiliz Konsolosluk Hapishanesi

1849-1858

Mevcut

-1858

Mevcut

1847-1850

Yıkılmış

Konsolosluk ve Gemicilik Büroları
Ethem Paşa Konağı

Çizelge 1. William James Smith’in İstanbul’da gerçekleştirdiği yapılar

3. Konağın Genel Tanımı
Ethem Paşa Konağı, kuzey-güney
ekseninde Kepenekçi Sabunhane
Sokak’tan başlayıp Kantarcılar
Caddesi üzerindeki dükkân dizilerine doğru uzanan geniş ve yeşil
bir bahçe içinde, Haliç’e hâkim bir
noktada konumlanmaktaydı (Şekil
25). Konak, bahçe olarak düzen-

1
2

lenmiş geniş bir açık alan içinde
kuzeybatı yönüne yakın bir noktada
doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olup tek yapı şeklinde planlanmıştır. On dokuzuncu yüzyılın
ikinci yarısına kadar yapılagelen;
yüksek duvarlarla çevrili, büyük
bahçe ve avluların içinde, ayrı ayrı

S. H. Eldem, 1986, Türk Evi Osmanlı Dönemi III.
M. Cezar, 1995, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Erol Kerim Aksoy Vakfı Yayını, İstanbul.

binalardan oluşan konaklar gibi değil, daha sonraki dönemlerde tercih
edildiği üzere, aşırı derecede büyük
ölçekte, tek bir yapı kütlesi şeklinde
inşa edilmiştir. Yüksek bir bodrum
kat üzerine zemin kat, birinci kat ve
çatı katından oluşmaktadır. Ethem
Paşa Konağı, Sedad Hakkı Eldem’in
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Şekil 25. Ethem Paşa Konağı’na genel bir bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Türk evi plan tiplerinin gelişimi
hakkında yaptığı sınıflamada, harem-selamlık bölümlerinin birbirleriyle ilişkileri açısından ve mekân
sayısının arttığı, ilişkilerin karmaşıklaştığı örnekler başlığı altında;
“İki paralel iç sofalı plan tipi” olarak
değerlendirilmiştir (Eldem, 1954).
Yapı, Türk evi plan şemasına uygun
olarak iç sofalı harem-selamlıktan
ve bunların bağlantı birimleri ile
servis mekânlarından oluşmaktadır. Geç dönem konut tipolojisinin
aksine harem-selamlık arasında
güçlü bir ayırım vardır. İki sofayı
birbirine bağlayan bölüm, cephede
ayırt edici bir özellik olarak göze
çarpmaktadır; Ethem Paşa Konağı
bu özellikleriyle, yukarıdaki sınıflama kapsamında incelenen özel
bir örnektir. Batı etkisinde yapılmış
geç dönem Osmanlı sivil mimarlık
eserlerinin çoğunda olduğu gibi bu
yapıda da, cephede görülen Batı
mimarisi eğilimi, iç mekânda yerini
geleneksel şemalara göre üretilmiş
çözümlere bırakmıştır (Çizelge 2).
Yapıdaki muntazam ve simetrik
plan tercihi de 19. yüzyılda inşa
edilen büyük yapılarda görülen
bir özelliktir. Yapının belirgin bir
harem-selamlık ayrımlı bir mekân

organizasyonunun olması, konakta
devlet işlerinin de yürütüldüğünü
göstermektedir.
Tanzimat dönemi eseri olan
konak, genel olarak cephe biçimlenmesi açısından Barok ve Ampir
kaynaklı bezeme ve üslup öğelerinin olduğu Neoklasik anlayışla inşa
edilmiştir. Diğer dönem yapılarında
olduğu gibi Doğu ve Batı beğenisi
ortaklaşa kullanılmıştır; saf üslup
özellikleri göstermemektedir. Cephede sık görülen mimari bileşenler;
yalın bezemeler, klasik ve simetrik
kurgu, kat aralarındaki silmeler, dar
saçaklar, yuvarlak kemerler ve üçgen alınlıklardır. Merdivene ve girişlere verilen merkezilik ve anıtsallık, merdiven evinde eğrisel formlar
ve çokgen tasarımlar, genellikle üç
kollu tasarlanan merdiven çözümleri, klasik çıkmanın yerine zemin
kat-sokak ilişkisi kurularak tüm
cephelerin hareketlenmesi, yüksek
bodrum katın üzerinde sık pencereler, düz atkılı, yarım daire ve basık
kemerli pencerelerin farklı yüzeylerde veya katlarda kullanılarak
tasarıma çeşitlilik kazandırılması,
mekânların öne ve arkaya çekilmesiyle plan ve cephe düzleminde
hareketliliğin sağlanması, boyutları

nedeniyle kentsel dokuda ölçek
büyümesine neden olması, Osmanlı
biçimlenmesinden uzaklaşan anıtsallık ve eksene göre simetrik tasarım ile gelenekselden farklılaşma,
incelenen dönem yapılarında olduğu gibi Ethem Paşa Konağı’nda da
görülen ortak özelliklerdir. Cephe
özellikleri bakımından Ethem Paşa
Konağı’nın diğer dönem yapılarından en önemli farkı, iki bölümün
ayrı ve kütle hâlinde tasarlanması
olgusunun cepheye yansımasıdır.
Yapının planındaki simetri cephelere güçlü bir şekilde yansımakta;
pencere dizileri, çatıdaki hareketlenmeler de bu simetriyi vurgulamaktadır. Kütle parçalarında genel anlamda
görülen bu simetri sürekliliği, Haliç
cephesinde perspektifi güçlendiren
teras ve cihannüma etkisi veren çatı
katı bölümleriyle kendi içinde bozulmuş ve yapıda denge sağlanmıştır.
Geniş ana kütlenin yarattığı yatay
etkiye karşılık, plandaki her sofa ve
oda biriminin hareketliliği cepheye
yansımış, bu da yapıya genişlik etkisini azaltan bir boyut kazandırmıştır.
Cephelerin oldukça sade, süslemesiz
ve bu boyuttaki konaklara kıyasla
mütevazı olduğu göze çarpmaktadır
(Şekil 26-29).
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GELENEKSEL OSMANLI
MİMARİSİ
Anadolu’da kapsama alanı en
geniş konut tipi, taşıyıcı sistemi
ahşap, kerpiç dolgulu, zemin katı
taş olan geleneksel konuttur. Yapı
malzemesi olarak genellikle ahşap
tercih edilmiştir.

GELENEKSEL OSMANLI MİMARİSİNDE
BATILILAŞMA ETKİSİ

ETHEM PAŞA KONAĞI

Düşey taşıyıcıların modern ölçülü tuğla malzemeyle yığma kârgir,
Tanzimat döneminde mimarideki yasal düzenlemelerle özellikle yangından
yatay taşıyıcıların ise ahşap kirişleme tekniğinde inşa edildiği bir yapım
korunmak amacıyla kârgir inşaatın özendirilmesi; endüstrileşmenin etkisiyle
teknolojisine sahiptir. Daha esnek tasarım gerektiren ikincil önemdeki
yapı malzemelerinin yanı sıra Batı’nın yapım sistemi teknikleriniin de
küçük boyutlu odalar ve hela duvarları ile çatı katında yer alan bölüm
Osmanlı mimarlığında yer alması.
ahşap karkas olarak önerilmiştir.

Organik, asimetrik düzenler, kapalıyarı açık- açık mekânlarıyla dış
Aksiyel ve simetrik bir mimari anlayışın ortaya çıkması
dünya ve manzarayla ilişki

Yapı, harem ve selamlık bölümlerinin birbiriyle ilişkileri açısından iki
paralel iç sofalı plan tipindedir. 19. yüzyılda inşa edilen büyük yapılarda görülen muntazam ve simetrik plan tercihi de görülmekle beraber,
cephedeki Batı mimarisi etkisi, yerini iç mekânda geleneksel şemalara
göre üretilmiş çözümlere bırakmıştır.

Konut tipini tayin eden sofanın ana
dağılım merkezi olması

Sofaların salonlara dönüşmesi; iki odayı birbirine bağlayan geçitler olarak
planlanan koridorların zamanla büyük ölçekteki evlerde bölüm sofalarını
birbirine bağlayan esas elemanlar haline gelmesi

Konak, harem ve selamlığa ait eşdeğer nitelikte ayrı iç sofalı iki
müstakil bölümü olan ve bağlantıları iç koridorlar aracılığıyla sağlanan
iki ev karakteri taşımaktadır. Tüm mekânlar doğrudan sofaya
açılmamaktadır. Odalardan birbirine geçiş olması Tanzimat etkisiyle
Türk evinde görülen değişmelerdendir.

Her odanın bir ev niteliğinde ve
işlevsel açıdan aynı olması.

Odaların belirli işlevlere sahip, tefriş ve dekoruyla tekil bölümlere dönüşmesi

Geleneksel Türk evindeki her odanın kendi kendine yeten birim olma
özelliğinin konakta kaybolduğu görülmektedir.

En değerli odanın genellikle köşede Rönesans Avrupası’nda olduğu gibi, bazı örneklerde en değerli odanın
ortada olması
konumlanması

Yapıdaki ikincil önemdeki mekânlar dar cephelerde yer almaktadır;
Haliç cephesi ve giriş cephesindeki sürekli çıkmalarla oda birimleri
cepheye yansımıştır.

Odaların kareye yakın, dikdörtgen
şeklinde olması

Oda sayılarının artması, boyutlarının değişmesi

Yapının taşıyıcı sistemi ve odanın boyutu biçimini etkilemiştir; ahşap
malzemenin getirdiği esneklik hissedilmemekle beraber oda boyutları
birbirine yakın olup geleneksel konutlarda olduğu gibi kareye yakın
dikdörtgen şeklinde tasarlanmıştır.

Duvara bitişik konumlandırılan
tefrişin sabit elemanlarla yapılması

Ocakların mangal, soba ve şöminelere; yüklüklerin dolap ve büfelere
dönüşmesi

Batılı yaşam tarzının yavaş yavaş hissedildiği, yüklüklerin, geniş
dolapların olmayışından ve şöminelerden anlaşılmaktadır.

Önem derecesi fazla olan odaların
üst katta olması; katı şeması olan
üst kata karşılık, düzenli şeması
olmayan zemin katta servis
alanlarının bulunması

Zemin kat şemasında plansızlık ve her türlü işleve uyabilecek mekân
bölüntülerinin olmaması; kullanılacağı işlev doğrultusunda oluşturulmuş
mekânlar

Zemin kat kullanılacağı işleve göre oluşturulmuş mekânlar şeklinde
tasarlanmıştır; ana kat olan birinci kattan tek farkı çıkmalarla
kuvvetlendirilmemiş, tekrar eden mekânlar şeklinde bir plana sahip
olmasıdır.

Merdivenin genelde avlu kenarında
ve abartısız, yalnızca işlevsel amaçlı
olması; plan üzerinde fazla etkili
olmaması

Merdiven sofasının bulunduğu yerin ve biçiminin değişime uğrayarak iç
sofalı evlerde artık önemli bir yer kazanması ve plan üzerinde etkili bir
elemana dönüşmesi; Barok etkilerle eğriselleşen merdivenlerin daha sonra
Neoklasik düzende sert ve dik hatlı açılarla biçimlenmesi

Ana merdivenler aksiyel ve monumental bir özellik göstermektedir.
Her ikisi de orta mekân dışında yer alarak planda etkili bir elemana
dönüşmüştür.

Türk evinde odanın daha iyi bir
açıdan algılanması için girişin
ortadan değil, köşeden olması

Odalara köşeden girişler terk edilerek ortadan girilmesi

Konakta oda kapılarının çoğunlukla köşede yer aldığı görülmektedir.

Organik sokak konturunu izleyen
alt beden duvarının üst katta
çıkmalarla zenginleştirilmesi

Çıkmaların azalması, saçakların daralması, birinci kat çıkmalarının yerine
zemin katın sokakla ilişkisinin kurulmasıyla tüm katlarda cephe hareketlerine yer verilmesi; yine gelenekselden farklı olarak çıkmaların bir kısmının
açık çıkma formunu alması ve balkonlara dönüşmesi

Klasik çıkma kullanılmamış, onun yerine zemin katın sokakla ilişkisi
kurularak tüm cepheler hareketlendirilmiştir. Zemin katta kullanılan
dairesel çıkmanın üst katta terasa dönüşmesiyle, yapı derinliğinin ve
Haliç cephesi perspektifinin kuvvetlendirilmesi sağlanmıştır.

Mahremiyet ve içe dönüklük
özelliğinden dolayı zemin katın çoğunlukla sağır olması, dış çevreyle
ilişkisinin azlığı; cephe biçimlenme- Mahremiyet ve güvenlik olgusunun geri plana itilmesi, pencerelerin dış
sinde büyük etkisi olan pencerelerin çevreye dönük bir mekân anlayışının sonucu olarak düzenlenmesi, zemin
üst katlarda sokak ve dış mekânı
katta da üst katlar gibi dışa açılım olması,
görecek şekilde yerleşmesi, daha
küçük tutulan iki sıralı üst pencere
dizisi (tepe penceresi)

Oda boyutuna bağlı olarak pencere sayısının arttığı gözlense de
pencere aralarının sıklığı ve üçlü pencere gruplarının kullanımı dikkat
çekmektedir; zemin kat ile birinci katta aynı pencere düzeni vardır.

Antik Yunan ve Rönesans mimarlığına ait öğelerin kullanılmaya başlanması,
cephe boyunca simetrik bir anlayışın olması, pencere boyutlarının klasik
Osmanlı pencere boyutlarından büyük tutulması, pencere söve biçimlerinin
değişmesi, pencere üstlerinin üçgen alınlık ve dairesel kemerli silmelerle
bezenmesi, sofalarda pencerelerin döşemeye kadar inmesi, tepe
pencereleri ile tahta kepenklerin kaybolması

Kârgir taşıyıcılı yapıda atı etkisiyle yüksek pencere kullanılmıştır.
Yapıda Neoklasik mimari üslubun özelliklerinden olan üçlü pencere
grubu görülmektedir. Düz atkılı, yarım daire ve/veya basık kemerli
pencereler farklı yüzeylerde veya katlarda kullanılarak tasarıma
çeşitlilik kazandırılmış, sofa pencereleri azami derecede büyütülmüş
ve yükseltilmiştir.

Konut girişlerinin abartılı anlatım ve
öğelerden uzak olması

Sütunlarla taşınan çıkmalar ve anıtsal merdivenlerle vurgulanan girişler

Dış mekânda merdiven ve girişlerde merkezilik ve anıtsallık, merdiven
evinde eğrisel formlar göze çarpmaktadır.

Araziyle uyumlu, sokakla
bütünleşen, büyük perspektifler
oluşturmayan bir görüntü vermesi

Uyumlu ve belirli bir akışın görüldüğü Süleymaniye silüeti, Batılı
Kütlelerin daha ağır ve daha bütüncül şekilde planlanması; kent silüetlerinformların büyüklük ve bütünlük anlayışıyla inşa edilmiş büyük ölçekli
de hâkim ve büyük etkiler yapan yapılar inşa edilmesi
yapı; kentsel dokuda ölçek büyümesine neden olması.

Yerel mimarlar ya da ustalar eliyle
ve geleneksel yapım teknikleriyle
inşaat yapılması.

Uygulayıcının artık yavaş yavaş değişmesi, eserlerin çoğunlukla azınlık ya
da yabancı mimarların elinden çıkması, özellikle büyük yapılarda, konak ve
köşklerde mimarın şahsi müdahalelerinin hissedilmesi

Konağın mimarı Osmanlı hükümeti adına görev yapan ve dönemin modası olan üslupları takip eden, İngiliz mimar William James Smith’dir.

Çizelge 2. Geleneksel Osmanlı Mimarisi üzerinde Batılılaşma etkisi ve Ethem Paşa Konağı’nın bu bağlamda irdelenmesi
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Şekil 26. Ethem Paşa Konağı Haliç cephesi (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 27. Ethem Paşa Konağı selamlık avlusu; giriş cephesi ve
doğu cephesine bir bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 28. Ethem Paşa Konağı; giriş cephesi ve batı cephesine
selamlık avlusundan bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 29. Ethem Paşa Konağı; harem bölümü giriş ve batı cephelerine
bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

4. Ethem Paşa Konağı’nın Restitüsyonu
Konağın yapıldığı tarihten yıkıldığı güne kadar geçirdiği aşamaları
belirlemek ve özgün durumuna ilişkin belgelere ulaşmak için yazılı ve
görsel kaynaklar taranmış, benzer
niteliklere sahip dönem yapılarının
incelenmesi ve literatür taraması sonucunda elde edilen veriler
ışığında, analoji yoluyla konağın
restitüsyon önerisi hazırlanmıştır.
Dış cephede tezyinat, bezeme gibi
özel detayların olmaması restitüsyon çalışmasını kolaylaştırmıştır.

4.1. Restitüsyon Kararlarına
Temel Oluşturan Veri
Kaynakları
Yapının ilk inşa edildiği dönemdeki
durumunun tespit edilebilmesi için
çeşitli belge ve görsel kaynaklardan
elde edilen bilgilere dayanılarak
restitüsyon kararları verilmiştir.
Restitüsyonda yararlanılan kaynaklar şunlardır:

Şekil 30.
Ethem Paşa
Konağı,
(Lorando
Albümü,
1850-1855)

1. Eski Fotoğraflar: Güvenilir belgeler olarak değerlendirilen
bu fotoğraflardan en önemlileri
Tüten ailesi fotoğraf arşivinden
alınan, 1930’lu yıllara ait cephe ve
iç mekân fotoğraflarıdır. Fotoğraflar, bugün mevcut olmayan yapı
hakkında ayrıntılı veri oluşturmakta
ve konağın üçüncü boyutu hak-

kında bilgi vermektedir. Ethem
Paşa Konağı’nın restitüsyon cephe
çizimleri bu fotoğraflar doğrultusunda hazırlanmıştır. Konağa ait
en eski tarihli fotoğraf, 1850-1855
yılları arasına tarihlenen Lorando
albümündeki bir fotoğraftır (Şekil
30). Bunun yanı sıra ilgili Kurulun
arşivinden temin edilen 1967 tarihli
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fotoğraflar yapının yıkımdan hemen önceki son durumunu belgelemektedir. Ayrıca Alman Arkeoloji Enstitüsü fotoğraf arşivinden
sağlanan fotoğraflardan; konağın
tütün deposu olarak kullanımından
sonra, 1960 yılındaki durumu hakkında bilgi edinilmektedir. Süheyl
Ünver’e ait suluboya resim çalışması yapının Kızılay’a ait bir depo
olarak kullanıldığı 1957 yılındaki
hâlini göstermektedir. Konağın
Haliç’e bakan cephesini gösteren
tarihi belirlenemeyen bir kartpostal da başvurulan bir diğer kaynak
olmuştur (Şekil 31, 32).
2. Eski Haritalar: 1913 tarihli
Alman Mavileri haritası, 1920’li
yıllara tarihlenen İstanbul Harita
Şirketi’nin hazırladığı harita, 1941
tarihli Pervititch haritası ile 1904
tarihli Goad Haritası vaziyet planı
ölçeğinde konağa dair önemli
bilgiler sunmaktadır. Bu haritalar;
parsel ve yapının boyutları, parsel
içindeki yapı alanı, yol ve arazi
kotları, bahçe duvarları, yapının
girişleri ve yapım sistemleri gibi
ayrıntıları içermektedir (Bkz. Şekil
11, 12, 17, 65).
3. Tipolojik araştırma: Tipolojik araştırma kapsamında yapım
şekli ve dönemi itibarıyla bilgi verebilecek yapılar incelenmiştir. Konağın Batılılaşma etkisinde yeni bir
üslubun denendiği bir yapı olması,
restitüsyon denemesinde dönemin
mimari ve kültürel etkilerinden yararlanmayı gerekli kılmıştır. Konak,
1840-1850’li yıllarda Sultan Abdülmecit döneminde inşa edildiğinden, sivil mimarlık örneği 19. yüzyıl
konakları ve Türk evi tipolojisinden yararlanılarak yapı biçimleri
tanımlanmıştır. Karşılaştırmada,
yapıların plan tipleri, taşıyıcı sistem,
malzeme vd. nitelikleri göz önüne
alınmıştır (Çizelge 2).
4. Benzer Dönem Yapılarının
İncelenmesi: Eldeki verilerle
mevcut durumu hakkında yeterli
bir tahminde bulunulamayan yapı
hakkında bir diğer kaynak da, benzer örneklerin incelenmesi yoluyla
yapı elemanlarına ilişkin boyut ve
ayrıntıların saptanmasıdır. Ethem
Paşa Konağı, Tanzimat döneminde Osmanlı mimarisinde yaşanan

Şekil 31. Ethem Paşa Konağı selamlık avlusu
(Süheyl Ünver’in suluboya çalışması)

Şekil 32. Ethem Paşa Konağı’nı da içine alan
eski Süleymaniye görüntüsü
(Tarihi belirsiz eski bir kartpostal)

değişimi yansıtsa da, plan düzleminde hâlâ geleneksel Türk evinin
özelliklerine taşıdığından tipolojik
karşılaştırma yapmak amacıyla incelenen örnekler, mekân düzenlemeleri ve ilişkileri ile yapım tekniği
ve cephe düzeni açısından hem
geleneksel mimari hem de Batılılaşma etkisiyle inşa edilen yapılardan
seçilmiştir. Bu amaçla, İstanbul’un
çeşitli bölgelerinden yapım tekniği ve yılı, mimari üslubu ve plan
özellikleri açısından Ethem Paşa
Konağı’yla benzerlik gösteren yapılar ele alınmıştır. Bu tipoloji çalışmasında incelenen örnekler arasında Ethem Paşa Konağı’nın mimarı
William James Smith’in Türkiye’de
gerçekleştirdiği yapılar ilk sırayı
almaktadır. Bunlar Tophane Kasrı,
Dolmabahçe Sarayı Alay Köşkü,
Taşkışla (Mecidiye Kışlası), Gümüşsuyu Askeri Hastanesi (Tophane-i
Amire Hastanesi), İngiliz Konsolosluk ve Gemicilik Binaları

ile Konsolosluk Hapishanesi’dir.
Diğer örnekler; Abdüllatif Suphi
Paşa Konağı, Mütercim Suphi Paşa
Konağı, Mermer Konak, Baltalimanı Sahil Sarayı, Şair Nigâr Hanım
Konağı, Adile Sultan Kasrı, Malta
Köşkü, Çadır Köşkü ve yine Ethem
Paşa’ya ait olan Halil Ethem Paşa
Yalısı’dır. Benzer dönem yapıları
içinde William James Smith’e ait
yapılardan konut işlevi görmeyenler yalnızca cephe ve mimari öğeler
bazında incelenmiştir. Diğer yapılar
ise, Ethem Paşa Konağı restitüsyonuna altyapı oluşturacak plan
özellikleri, taşıyıcı sistem tanımları
ve boyutları, cephe ve etkili üslup
özellikleri, pencere, kapı, merdiven gibi mimari öğeler ile tavan
ve cephe süslemelerinde görülen
bezemeler yönünden ele alınmıştır
(Şekil 33-35).
5. Arşiv Kayıtları: Belgeler, fotoğraflar ve yapıya ait plan
çizimleri için İstanbul Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
arşivi, IRCICA Kütüphanesi, Alman
Arkeoloji Enstitüsü fotoğraf arşivi,
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi fotoğraf arşivi, Mimar
Sinan Üniversitesi Sedad Hakkı
Eldem Arşivi, Arkeoloji Müzesi
Encümen Arşivi, Osmanlı Arşivi
taranmıştır. Osmanlı Arşivi’nden
elde edilen belgelerin içinde yapıya
ilişkin restitüsyonda yararlanılabilecek bir çizime rastlanmamış;
yalnızca konağın kullanımına
ilişkin bilgileri içeren belgelere
ulaşılmıştır. Osmanlı Devleti’nde
müzeciliğin öncüsü sayılan Osman
Hamdi Bey’in Ethem Paşa’nın oğlu
olması Arkeoloji Müzesi Encümen
Arşivi’nden Ethem Paşa Konağı’na
ait bilgi ve belgelerin temin edilebileceğini düşündürmüştür. Ancak
bu kaynakta da herhangi bir veriye
ulaşılamamıştır.
Ayrıca, eski fotoğraflarda
görülebilen ancak ayrıntılı olarak
tanımlanamayan yapı elemanlarının çiziminde, benzer nitelikli
yapılardaki ayrıntıların esas alınmasının yanı sıra, bu konuda önemli
kaynaklardan olan Ali Talat Bey’in
1922 tarihli “Ahşap İnşaat Eşkâli”
ve “Kârgir İnşaat Eşkâli” eserleri
ile “Doğramacılık, Marangoz ve
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Silicilik” kitapları ve Sedad Hakkı
Eldem’in “Yapı” kitabındaki detaylardan yararlanılmıştır.

4.2. Ethem Paşa Konağı’nın
Restitüsyon Kararları
Vaziyet Planı
Vaziyet planının restitüsyon kararları;
binanın ilk tasarımındaki plan şeması,
bahçe duvarları ve komşu yapılarla
ilişkisine dayandırılarak oluşturulmuştur. Yürürlükteki hâlihazır haritadaki
kadastral çizgilerin eski haritalardaki
konturla uyuştuğu görülmüş ve bu
doğrultuda bahçe duvarları, haremselamlık avlu duvarları ve Kepenekçi
Sinan Camii’ni çevreleyen duvarlar
ile konak alanını kuzeyde sınırlayan
istinat duvarlarının yeri, eski haritalara
dayanılarak sabitlenmiştir (Şekil 36).
Tüten ailesinin arşivinden alınan
fotoğraflar ile Pervititch haritasında
konağın oturduğu köşe kotları incelendiğinde; doğu ve batı yönlerinde
dikkat çekici bir kot farkı olmadığı,
ancak doğu-batı doğrultusunda
Odunkapı Yokuşu Sokağı yönünde
arazinin hareketlendiği görülmektedir.
Yine aynı haritadan, konağın oturduğu alandan Kepenekçi Sinan Camii
yönünde yaklaşık dört metrelik bir kot
farkının olduğu tespit edilmiştir (Şekil
37, 38). Bunun yanı sıra Ethem Paşa
Konağı’nın oturduğu kotu hesaplamak üzere Alman Arkeoloji Enstitüsü
arşivinden temin edilen bir fotoğraftan
yararlanılmış, günümüzde de mevcut
olan Ethem Paşa Konağı’na komşu
Yeni Kozluca Han ile konağın kot
ilişkisi irdelenmiş, hâlihazır haritalardan belirlenen Yeni Kozluca Hanı’nın
zemin kotuna göre Ethem Paşa
Konağı’nın zemin kotu belirlenmiştir
(Şekil 39a, b, c).
Yapının esas işleviyle, yani konak
olarak kullanıldığı yıllara ait ilk verileri
gösteren 1875-1880 tarihli taş baskı
harita ile konağın eski fotoğrafları incelendiğinde, yapının güney sınırında
yer alan Kepenekçi Sinan Camii’ne
ve konak bahçesinin güneydoğu
duvarına bitişik müştemilat yapılarının olduğu görülmektedir (Şekil 40).
Vaziyet planı restitüsyonunda; camiye
bitişik, hakkında veri olan müştemilat
binasıyla ana giriş kapısı yanındaki
kapıcı odasına ilişkin bir öneri getirilmiştir (Şekil 41, 42). Pervititch

Şekil 33. Restitüsyon kararına örnek teşkil eden dönem yapılarının analizi

Şekil 34. Restitüsyon kararına örnek teşkil eden dönem yapılarının analizi

Şekil 35. restitüsyon kararına örnek teşkil eden dönem yapılarının analizi
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Şekil 36.
Ethem Paşa
Konağı
vaziyet planı

Şekil 37. Ethem Paşa Konağı
selamlık avlusu; Kepenekçi Sinan
Cami yönüne bakış,
(Tüten Ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 38. Konağın Odunkapı
Yokuşu Sokağı’na
paralel bahçe duvarı, selamlık
bahçesi; kuzeybatı yönüne bir
bakış (Tüten Ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 39a, b, c.
Yeni Kozluca Hanı ile
Ethem Paşa Konağı’nın
zemin kotu ilişkisini
gösterir çalışma

Şekil 40. 1975-1980 tarihli taş baskı hari- Şekil 41. 1941 tarihli bir fotoğraf: Ethem Paşa Konağı güney yönünde bahçe girişi, müştemilat yapısı
ta; Ethem Paşa Konağı ve yakın çevresi
ve Kepenekçi Sinan Camii ((Kurul arşivi), Şekil 42. Ethem Paşa Konağı selamlık avlusu; ana bahçe girişi
(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

haritasında Kepenekçi Sabunhane
Sokağı’nda ve Kepenekçi Sinan
Camii’nin yanında bir de çeşme
olduğu görülmektedir (Bkz. Şekil
17). Günümüzde ise alanda yapılan

araştırmada bu çeşmeye ilişkin herhangi bir veriye rastlanmadığından,
konağın vaziyet planında ve sokak
silüetlerinde bu çeşme gösterilmemiştir (Şekil 43, 44).

Konağın Planı
Plan şemasının oluşturulması hususunda bilgi veren tek belge Sedad
Hakkı Eldem’in “Türk Evi Plan Tipleri” adlı kitabında yer alan (Eldem,
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Şekil 43. Kepenekçi Sabunhane Sokağı Silüeti

Şekil 44. Odunkapı Yokuşu Sokağı Silüeti

1954), konağa ait plan çizimidir
(Şekil 45). Asıl kullanım katı olan 1.
kat planı bu çizime dayandırılarak
hazırlanmıştır. Başka bir görsel ya
da yazılı kaynak bulunmadığından, zemin ve bodrum kat planları;
benzer dönem yapıları, geleneksel
Türk evi plan tipleri, yapının özgün
durumuna ilişkin fotoğraflar ve eski
haritalar incelenerek oluşturulmuş,
boyutlar cephe fotoğraflarının iç
planlamaya olası yansıması hesaplanarak belirlenmiştir (Bkz. s. 16,
Şekil 49-52).
Parsel ve yapı sınırlarına ilişkin
kesin ölçüler içeren en önemli
veriler, 1913 tarihli 1/500 ölçekli
Alman Mavileri haritası ile 1920’li
yıllara tarihlenen İstanbul Harita
Şirketi’nin hazırladığı haritadır.
Plan boyutlarına ait veri elde
edilebilen bir diğer harita ise, 1941
tarihli Pervititch haritasıdır; bina
konturları harita mühendisliği
esaslarına göre hazırlandığından,
diğerlerine nazaran daha güvenilir
kabul edilen Alman Mavileri haritasındaki plan ölçüleri esas alınmıştır.
Harita, bilgisayar destekli çizim
programı (AUTOCAD) yardımıyla
elektronik ortamda ölçeklendirilmiş
ve nirengi noktalarına göre veri
girişi yapılmıştır. Alman Mavileri

Şekil 45. Ethem Paşa Konağı 1. kat planı

Şekil 46. Eski tarihli haritalardan elde
edilen plan ölçülerinin çakıştırılması

(Eldem, 1954)

Şekil 47. Türk evi plan tipleri; servis mekânlarının
birbirleriyle ilişkilerinin irdelenmesi

haritasında belirlenemeyen ölçüleri belirlemek için diğer haritalara
başvurulmuştur. Aynı zamanda,
yukarıda zikredilen üç haritadan
elde edilen plan boyutları eksen
noktalarından birbiriyle çakıştırılarak karşılaştırma yapılmış, bu

Şekil 48. Kapatılmış olan bodrum kat
depo alanı (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

çalışma sonucunda birbirine çok
yakın değerlerin çıktığı görülmüştür
(Şekil 46). Son aşamada, yapının
dış kontur ve gabarileri ile araziye
oturma şekli, alanın vaziyet verilerini içeren hâlihazır harita üzerine
işlenmiş ve oluşturulan dış kontu-
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Şekil 49. Ethem Paşa Konağı zemin kat planı

Şekil 50. Ethem Paşa Konağı 1. kat planı

Şekil 51. Ethem Paşa Konağı bodrum kat planı

Şekil 52. Ethem Paşa Konağı çatı katı planı

run mevcut yapılar, bahçe duvarları ve parsel çizgileriyle paralellik
gösterdiği belirlenmiştir.
Bodrum kat planının restitüsyonunda sorun, mutfağın ana binada
yer alıp almadığıdır. İncelenen
örnek dönem yapılarında özgün
mutfak mahallerine ilişkin bir veriye rastlanmadığından, bu konuya
ilişkin çeşitli kaynaklara başvurulmuştur (Şekil 47). Buna göre;
Osmanlı döneminde mutfak evin
en alt katında veya bahçeye çıkıntılı
olarak, servis mekânları içinde yer
almaktadır. Ancak, büyük konaklarda mutfak evin dışında, yapıdan
tamamen bağımsız olabilmektedir.
Bunun nedeni; ahşap binalarda
yangın çıkma tehlikesi, mutfak
için daha büyük alanlara ihtiyaç
duyulması, yemek kokularının ve
isin evin içine girmemesi, bahçe
ve servis mekânlarıyla bağlantının rahat olması ve gelişmiş plan
tiplerinde, üst düzey yöneticilerin
yaşadığı konutlarda erkek aşçı-

nın görev yapması vd. nedeniyle
mutfakların evin dışında, kârgir
olarak planlanması ve kiler, ambar
gibi servis mekânlarıyla bağlantılı olmasıdır. İstanbul’da harem
ve selamlık olarak iki bölümden
oluşan ev tiplerinde; mutfağın selamlıkla görsel ilişki kurmaması için
harem tarafında yer aldığı, ancak
büyük konaklarda selamlığın kendi
mutfağı olabildiği, sonraki dönemlerde ise geleneksel ev konseptinin
terk edilmesiyle mutfakların evlere
entegre olduğu farklı kaynaklarda
belirtilmektedir (Ulular, 2006; Kuban, 1995). Ethem Paşa Konağı’nın
kârgir olarak inşa edilmesi yangın
tehlikesini ortadan kaldırmaktadır; bodrum katta bahçeden
doğrudan girişi olan mekânların
bulunduğu, bodrum katın bütünüyle servis mekânlarına ayrıldığı,
harem ve selamlık bölümlerinin
ayrı mutfakları olduğu görülmektedir. Konağın bir İngiliz mimar
tarafından tasarlandığı göz önüne

alındığında; Batı normlarının plan
şemasında etkili olması, mutfak ve
servis mekânlarının konak yapısı içinde çözüldüğü düşüncesini
desteklemektedir. Hizmetlilere
ait mekânların ve depo vs. servis
hacimlerinin de bu katta olduğu
tahmin edilmektedir (Şekil 48).
Üst kat planlarına göre bodrum kattaki en büyük değişiklik,
selamlık bölümündeki ana girişin
yanı sıra, bu kata iki girişin daha
olması ve kuzey cephesindeki
çeyrek daire biçimindeki mahallerin
selamlık sofasına eklemlenmesidir.
Kuzey cephesindeki bu mekânlar
Pervititch haritasında tek kat olarak
gösterilmektedir ve bodrum katla
sınırlıdır. Bodrum kat planı ve taşıyıcı sistem şeması düşünüldüğünde, bu hacimlerin mekân organizasyonuna dâhil edilemeyeceği çok
açıktır ve planla da uyumsuzdurlar.
Bu nedenle; kârgir bir yapı olmasının getirdiği kısıtlarla birlikte,
bodrum katta zemin kattaki mekân
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Şekil 53.
Fotoğrafik perspektif
yöntemi kullanılarak
yapı elemanlarının ve
kat yüksekliklerinin
belirlenmesi

organizasyonu ve açıklıkların
tekrarlanması uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda, çeyrek daire biçimli
mekânların dışarıdan kullanılan
ve bahçeye hizmet veren ek depo
mahalleri olma olasılığı yüksektir.

Cephe Özellikleri
Kat yükseklikleri ve pencere boyutlarını tespit etmek amacıyla, tüm
eski fotoğraflar değerlendirilerek,
ilgili Kurulun arşivinden temin
edilen yakın mesafeden çekilmiş
1967 tarihli bir fotoğraf perspektif
açısından daha uygun bulunmuş
ve bu görsel üzerinde çalışılmıştır:
İlk önce binanın silme hizasından
kaçış noktaları belirlenmiş, bu kaçış
noktaları birleştirilerek ufuk çizgisi paraleli bulunmuştur. Sonraki
aşamada fotoğrafın çekildiği nokta
yaklaşık olarak belirlenerek, bakış
noktası ile bakış düzlemi işaretlenmiştir. En son aşama ise, fotoğraf
üzerindeki mimari elemanların
izdüşümünün plan ve cephe düzlemine taşınarak kat yüksekliği ve
pencere boyutlarının tespit edilmesidir (Şekil 53). Benzer dönem
yapılarının kat yüksekliklerinin
araştırıldığı bir çalışma da kontrol
ve karşılaştırma amaçlı kullanılarak
cepheler oluşturulmuştur (Çizelge
3) (Şekil 59-62).
Konağın cephesinde kat hizalarında silmeler mevcuttur. Ali
Talat Bey’in 1922 tarihli “Kârgir
İnşaat Eşkâli” kitabındaki detaylarda görüldüğü gibi (Şekil 54),

bu silmeler genellikle döşeme üst
hizasını göstermektedir. Birinci kat
döşeme kotu bu veriye dayanılarak
bulunmuştur.
Kat silmeleri ve üçgen alınlık
profilleri, yapıya ait fotoğraflardan
ve mevcut benzerleri göz önüne
alınarak yapılmış, detay ve boyutların belirlenmesinde yine Ali Talat
Bey’in kitabından yararlanılmıştır
(Şekil 55-57).
Terastaki metal korkuluk
elemanları, Halil Ethem Paşa
Yalısı’ndaki dökme demir korkuluk
elemanlarıyla benzerlikleri dikkate
alınarak çizilmiştir (Şekil 58).

Duvarlar
On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı
toplum yapısında yaşanan değişimlerin mimariye yansıması
sonucunda yeni bina türleriyle
birlikte yeni yapım sistemleri ortaya
çıkmış, Batı’dan gelen düşüncelerin
etkisiyle, kârgir inşaat ahşap yapı
sisteminin yerine geçmeye başlamıştır (Eldem, 1986). İstanbul’da
sürekli çıkan yangınlar sonucunda,
halkı kârgir yapı inşasına özendirici
hükümleri içeren nizamnamelerin
yürürlüğe girmesinin tasarım ve
malzeme seçiminde etkili olduğu
düşünülerek bu doğrultuda bir
inceleme yapılmıştır.
Sedad Hakkı Eldem’in “Türk
Evi Plan Tipleri” kitabındaki (Eldem, 1954) plan şemaları incelendiğinde; kârgir ve ahşap duvar
kalınlıklarının kroki şeklinde değil,

ölçekli çizim tekniğinde çizilmesi
Ethem Paşa Konağı’nda iç duvarların tamamıyla ahşap olabileceğini
düşündürtmüş; ancak Tüten ailesinden temin edilen iç mekânlara
ait fotoğraflarda, sofayı merdiven
sahanlığından ayıran duvar dışında,
iç duvarların da kârgir duvar kalınlığında olduğu görülmüştür (Şekil
63, 64). Bu veriler ışığında, konakta
bodrum kat, zemin kat ve birinci
kat dış duvarları ile sofayı merdivenden ayıran iç duvarlar hariç,
tüm iç duvarlar kârgir; daha esnek
bir tasarıma sahip ikincil önemdeki küçük boyutlu odalar ve helâ
duvarları ile çatı katında yer alan
bölüm ise, ahşap karkas önerilmiştir. Goad haritasında tespit edildiği üzere, çatı katındaki bölümde
duvarlar ahşap karkastır (Şekil 65).
Yapının tütün deposu olarak kullanıldığı dönemde bu kat mevcut
değildir, dolayısıyla çatı katının
ahşap karkas olması muhtemeldir.
Bu katta ahşap iskeletli bağdadi duvarların dışta ahşapla kaplı olmayıp
iç mekândaki gibi sıvandığı tespit
edilmiş ve bu doğrultuda bir öneri
getirilmiştir.
Kurul arşivindeki 1967 tarihli
bir fotoğrafa göre yapının taşıyıcı
duvarları dolu tuğlayla (harman
tuğlası) yığma olarak inşa edilmiştir (Şekil 66). Pencere kenarındaki
duvar yüzeyinden, tuğla duvar
örgüsünde kilit örgü sisteminin
kullanıldığı ve sıvanın büyük oranda
döküldüğü görülmektedir. 1845-
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Bodrum Kat
Yapı Adı

Kat
Yüksekliği
(cm)

Zemin Kat

1. Kat

Döşeme
Kat
Döşeme
Kalınlığı Yüksekliği Kalınlığı
(cm)
(cm)
(cm)

2. Kat

Kat
Yüksekliği
(cm)

Döşeme
Kalınlığı
(cm)

435

25
(ahşap)

~440
(döşeme
altına
kadar)

-

-

-

~440(döşeme
altına
kadar)

-

725

100 (BA)

700

100 (BA)

İngiliz
Konsolosluk
ve
Gemicilik
Binaları

460

~20

390

-

Abdüllatif
Suphi Paşa
Konağı

495

60

410

Mütercim
Rüştü Paşa
Konağı

450

40 (volta
döşeme)

Baltalimanı
Sahil
Sarayı
(Reşit Paşa
Sahil Sarayı)

515

Tophane
Kasrı
Dolmabahçe
Sarayı
Alay Köşkü
Taşkışla
(Mecidiye
Kışlası)

525

100 (BA)

Çatı Katı

Kat
Yüksekliği
(cm)

Döşeme
Kalınlığı
(cm)

60

465
(döşeme altına
kadar)

-

450

40
(volta
döşeme)

450

-

60

515
(döşeme altına
kadar)

-

470
(döşeme altına
kadar)

~30

300
(döşeme altına
kadar)

-

Şair Nigar
Hanım
Konağı
(Salih Efendi
Konağı)

295

~30

460

~30

450

~30

Adile Sultan
Kasrı

320

45

570

30

570
(döşeme altına
kadar)

30

Mermer
Konak
(Mahmut
Muhtar Paşa
Köşkü)

375

~40

565

~45

560

~35

Kat
Yüksekliği
(cm)

Döşeme
Kalınlığı
(cm)

235

-

Çizelge 3. William James Smith’in İstanbul’daki yapılarına (araştırmada örnek alınan yapılar kapsamında) ve benzer dönem yapılarına ait kat
yükseklikleri ve döşeme kalınlıkları
Şekil 54. Parapet ve kat
silmesi detayları (Ali Talat
Bey, Kagir İnşaat Eşkali, 1922)

Şekil 55. Üçgen alınlık
detayları (Ali Talat Bey, Kagir
İnşaat Eşkali, 1922)

Şekil 56. Benzer dönem
yapıları üçgen alınlık
detayları
Şekil 57. Ethem Paşa
Konağı üçgen
alınlık detayı
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Şekil 58.
Ethem Paşa
Konağı teras
korkuluk
detayının
irdelenmesi

Şekil 59. Ethem Paşa Konağı kuzey cephesi

Şekil 60. Ethem Paşa Konağı güney cephesi

Şekil 61. Ethem Paşa Konağı doğu cephesi

Şekil 62. Ethem Paşa Konağı batı cephesi

Şekil 63. Ethem Paşa Konağı 1. kat harem sofasından merdiven holüne bakış (Tüten Ailesi arşivi, 1926-1937)
Şekil 64. Ethem Paşa Konağı zemin kat harem sofasından görünüm (Tüten Ailesi arşivi, 1926-1937)
Şekil 65. 1904 tarihli Goad haritasından ayrıntı; Ethem Paşa Konağı ve yakın çevresi
Şekil 66. Ethem Paşa Konağı giriş cephesi; selamlık girişine bakış (Kurul arşivi, 1967)

1918 yılları arasında inşa edilmiş
yapılarda kullanıldığı tespit edilen
ve Avrupa’da ve Osmanlı Devleti
sınırları içinde farklı üreticilerin endüstriyel yöntemlerle imal ettikleri
tuğla malzemenin standart 20-25 x
10-14 x 5,5-7,5 cm boyutlarında olduğu bilinmektedir (Yergün, 2002).
Bu veri değerlendirildiğinde; 50 sıra
tuğlanın karşılık geldiği pencere
yüksekliği yaklaşık 3,30 m olarak
hesaplanabilir. Bu da fotoğrafik
perspektif yöntemiyle bulunan kat
ve pencere yüksekliklerinin doğ-

ruluğunu ispatlamaktadır. Yapım
teknolojisindeki gelişmeyle yapıların
beden duvarlarının kalınlığında
incelme olmuş, düşey taşıyıcılar modern ölçülerdeki tuğla malzemeyle
yığma kârgir olarak inşa edilmiş; ahşap kirişleme tekniğiyle 1841-1850
yılları arasında inşa edilen yapılarda
yatay taşıyıcılar ~ 105-125 cm, daha
sonraki yıllarda ise ~ 70-100 cm arasında değişen ölçülerde kullanılmıştır. (Yergün, 2002). Ayrıca benzer
dönem yapılarındaki iç ve dış duvar
kalınlıkları incelendiğinde; bodrum

kat duvarlarının ortalama 100-120
cm genişliğinde olduğu görülmektedir (Çizelge 4). Yapının temel
duvarları olan kârgir bodrum kat
duvarları, diğer yapılardaki gibi üst
kat duvarlarına oranla daha kalın olmalıdır. Üst kat dış duvar kalınlıkları
da ortalama 50-80 cm.dir. Çizelge
4’de görüldüğü üzere, yaklaşık
olarak aynı kat sayısı ve kat yüksekliğine sahip benzer dönem yapılarının duvar kalınlıkları da dikkate
alınarak, konağa ait iç ve dış kârgir
duvar boyutları belirlenmiştir. (Şekil
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Şekil 67. Ethem Paşa Konağı bodrum kat dış duvarının boyutlarının belirlenmesi, Şekil 68. Ethem Paşa Konağı zemin kat ve 1. kat dış duvar
boyutlarının belirlenmesi, Şekil 69. Ethem Paşa Konağı zemin kat ve 1. kat iç duvar boyutlarının belirlenmesi
Bodrum Kat

Zemin Kat

Dış (cm)

Dış (cm)

1. Kat

2. Kat

Çatı Katı

YAPI ADI
İç (cm)

Tophane Kasrı

~45-55

Dolmabahçe Sarayı Alay Köşkü
Taşkışla (Mecidiye Kışlası)
İngiliz Konsolosluk ve Gemicilik
Binaları

~35-40

~45-55

~35-40

-

-

105
40

40
20

~115

~80100

~100

~80-100

girilemedi

girilemedi

60

60

60

60

75-80

50-55

35

-

30-35

Baltalimanı
Sahil Sarayı (Reşit Paşa
Sahil Sarayı)

Mermer
Konak
(Mahmut Muhtar Paşa Köşkü)

Dış (cm) İç (cm) Dış (cm)

~85-130

Mütercim Rüştü Paşa
Konağı

Adile Sultan Kasrı

İç (cm)

~155-160

Abdüllatif Suphi Paşa Konağı

Şair Nigar Hanım
Konağı
(Salih Efendi Konağı)

İç (cm) Dış (cm)

95-100

80-85

75-80

65-70
50
(Hamam Duvarı)
20 (Sofa
Duvarı)

60

60

35

-

75-80

50-60

60-70

50-60

~80

85-95

40-45

55-60

~45

40-45

30-35

40-45

100

100

80

30

75-80
35 (WC
duvarı)

65

60-65

85-90

45-50

60-65

35-45

50-55

35

50

10
(ahşap
duvar)

İç (cm)

~80

-

35-40

Çizelge 4. William James Smith’in İstanbul’daki Yapılarına (Araştırmada Örnek Alınan Yapılar Kapsamında) ve Benzer Dönem Yapılarına Ait
Duvar Kalınlıkları

67-69). Benzer dönem yapılarındaki
incelemede duvar kalınlığının bodrum kattan itibaren azalarak devam
ettiği görülmektedir. Ethem Paşa
Konağı’nda ise merdivenin bulunduğu kısımda, zemin kat ile birinci
katı ayıran hizada herhangi bir diş
olmaması zemin katla birinci kat dış
duvar kalınlıklarının aynı olduğuna
işaret etmektedir.
Taşıyıcı sistemle ilgili olarak
çözülmesi gereken bir başka res-

titüsyon sorunu da, harem bölümünde terasa çıkışın bulunduğu
birinci kat beden duvarı olmuştur.
Bu duvarın altında yaklaşık 7,5 m
uzunluğunda bir açıklık vardır.
Diğer dönem yapıları incelendiğinde, bu tür açıklıkların ayak veya
sütunla taşıtıldığı tespit edilmiştir
(Şekil 70). Buna göre düz atkı ile
mekân geçilmekte ve gelen yük
sütunlarla zemine aktarılmaktadır
(Şekil 71).

Diğer yapılara göre kat
yüksekliği fazla olan Ethem Paşa
Konağı’nda ahşap duvar kalınlığı hesaplanırken, ahşap karkas
sisteme sahip yüksek katlı yapıların
duvar kalınlıklarının incelenmesiyle
elde edilen veriler kullanılmıştır
(Çizelge 5). İncelenen örneklerden
(Ertuğrul Tekkesi ve Güvercinlik Binası) ve literatür araştırmalarından;
ahşap taşıyıcıların ve bağdadi çıtaların boyut ve sıklığına, kullanılan
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Şekil 70. Diğer
dönem yapılarında
taşıyıcı sistem
detayları
Şekil 71. Harem
bölümü sistem
detayı

Yapının /
Kaynağın Adı

Kat Yüksekliği

Duvar Kalınlığı

Dikme Boyutları/ Aralıkları

Bağdadi Boyutları/ Aralıkları

Ertuğrul Tekkesi

~4.0-4.30 m

20 -22 cm

4-5x12-13/30-40 cm

1x4-5 cm

17-20 cm

15x15, 7x15/ 30 cm

1-1.5 / 1-3 cm

3x11.5-12 cm

3-5 cm

Güvercinlik Binası

4.0 m

Zeyrek Cadesi 12-14 No’lu Ahşap Konak
Erenköy Prenses Atiye Köşkü

20-22 cm

Yapı Kitabı (Eldem S.H, Soygeniş M.)

20-22 cm

0.5x4-9 cm
7x14 / 40-50 cm

Çizelge 5. Dönem yapılarındaki çeşitli mimari elemanların boyutlarının incelenmesi

Şekil 72.
Ethem Paşa
Konağı,
kesitler
(1-1 Kesiti, 2-2
Kesiti)
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Şekil 73.
Ethem Paşa Konağı
kesitler
(3-3 Kesiti,
5-5 Kesit

Şekil 74.
Ahşap döşeme
detayları
(S. H. Eldem, 2005; Ali
Talat Bey, 1922)

malzemeye ilişkin veriler bulunmuş
ve bu doğrultuda bir öneri getirilmiştir (Şekil 72, 73).

Döşemeler
Konağın inşa edildiği dönemin
yapım teknolojileri ve malzemeleri birlikte değerlendirildiğinde,
kat döşemelerinin ahşap kirişleme

tekniğinde olduğu anlaşılmaktadır
(Yergün, 2002). Pervititch haritasında döşemenin ahşap olduğu ibaresi
de bu bilgiyi desteklemektedir.
Konağın özgün döşeme sistemine
ilişkin ayrıntılı bilgi veya belgeye
ulaşılamamış, ancak birkaç eski fotoğraf yardımıyla hacimlerin özgün
döşeme kaplamasına ait veriler elde

edilmiştir. Bunun yanı sıra; döşeme kalınlığı ve kirişlemenin boyut
ve sıklığı ile kaplama malzemesi
olarak kullanılan ahşap malzemenin genişlik ve kalınlığının belirlenmesinde ve benzer dönem yapıları
incelenerek oluşturulan döşemeye
ilişkin çalışma kapsamında (Çizelge
3) incelenen yapılarda, boyutları
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Şekil 75.
Dönem
yapılarında
döşemelerin
analizi

Şekil 76. Ethem Paşa Konağı bodrum kat sofasına ait olduğu düşünülen fotoğraf(Tüten Ailesi arşivi, 1926-1937)
Şekil 77. Ethem Paşa Konağı 1. kat selamlık merdiven holüne bakış (Tüten Ailesi arşivi, 1926-1937)
Şekil 78. Ethem Paşa Konağı’nın havadan çekilmiş fotoğrafı,1960 (Alman Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf Arşivi)

belirsiz döşeme kirişleri ile döşeme
kaplaması kalınlığının tespitinde,
benzer yapım sistemi özellikleri
gösteren ve büyük oranda özgün
ahşap yapı stoğunu koruyan FatihZeyrek’deki yapılardan yararlanılmıştır (Kuruca, 1997; Kalkavan,
1997). Ayrıca, yukarıda zikredilen
Ali Talat Bey’in “Ahşap İnşaat
Eşkâli” adlı kitabı ile Sedad Hakkı
Eldem’in “Yapı” kitabındaki detay,
boyut ve biçimlere ilişkin verilerden
yararlanılmıştır (Şekil 74).
Geleneksel yapılarda 10 metre
ve daha büyük açıklıklarda döşeme
titreşiminin tavanı etkilememesi için çift kirişleme uygulandığı
bilinmektedir (Eldem, 1986). Ayrıca
döşeme kalınlıklarına ilişkin yapılan
tipoloji çalışmasında, benzer mekân
boyutlarına sahip dönem yapılarının
döşeme kalınlıklarının 60 santime
kadar ulaştığı belirlenmiş olup bu
kalınlığın çift kirişlemeyi gerektirdiği bilinmektedir. Bütün bu veriler,
boyutları 9 x 12 m ölçülerine varan
büyük mekânlara sahip Ethem Paşa
Konağı’nda da çift kirişleme sisteminin kullanıldığını göstermektedir.
Düşey taşıyıcılarda modern
ölçülerdeki tuğla, yatay taşıyıcılarda

ise (volta) putrelli döşeme kullanımının 1870 ve sonraki yıllarda başladığı bilinmektedir (Yergün, 2002).
Bu da Ethem Paşa Konağı’nın inşa
edildiği dönemde (1843-1850) henüz volta döşeme yapım tekniğinin
kullanılmadığını göstermektedir.
Pervititch haritasında yapının özgün sisteminden farklı olarak, teras
döşemesinin volta döşeme (putrelli
döşeme) gösterilmesi, bunun daha
sonra yapılan bir müdahale olduğunu ve farklı bir dönemi yansıttığını belgelemektedir. Bu nedenle
teras döşemesinin yapının diğer
alanlarında olduğu gibi çift ahşap
kirişleme tekniğinde inşa edildiği
ve üzerine horasan harcı sıvanarak
döşeme kaplaması olan mermerin uygulandığı düşünülmektedir
(Bkz. Şekil 71).
Ahşap kaplama boyutları konusunda karar verilirken, incelenen
yapıların ahşap döşeme şekil ve
genişlikleri sistematik bir şekilde
sıralanarak (Şekil 75) konağa ait fotoğraftaki kaplamalarla karşılaştırılmış ve analoji yoluyla en uygun boyut bulunmuştur. Ayrıca, kaplama
tahtası, ahşap süpürgelik vd. boyut
ve biçimine ilişkin olarak yine eski

fotoğraflardan yararlanılmıştır
(Şekil 76, 77). Sonuç olarak, birincil önem taşıyan bu mekânlarda
birbirine geçme tekniği ile oluşturulmuş desenli ahşap döşemeler
yapılması önerilmiştir. Tipolojik
inceleme sonucunda; helâların
yekpare mermer kaplama, bodrum
kat döşeme kaplamasının ise doğal
taş olması muhtemeldir. Taşlık
mahallerinde şeşhane tuğlası,
mutfak ve çamaşırhane gibi servis
alanlarında ise taş kaplama önerilmiştir (Bkz. Şekil 49-52).

Çatı Örtüsü
Konağın ana yapısı kırma
çatıyla örtülü olup diğer kısımlarda
beşik çatı, tek eğimli çatı ve tonoz
örtü kullanımı görülmektedir.
Harem ve selamlık bölümlerinin
çatıları birbirine benzer iki ayrı
sistem olarak çözülmüştür. Her iki
bölüm de kuzey-güney yönünde
üçer adet kırma çatıdan oluşmaktadır. Konakta hamam dışındaki
mekânlar kiremit çatı ile örtülüdür
(Şekil 78). Yapıya ait eski fotoğraflar incelendiğinde, üçgen alınlıklar
ve parapetler Marsilya kiremitiyle
kaplıyken, çatıda alaturka kiremit
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Şekil 79.
Ethem Paşa
Konağı çatı planı

Şekil 80.
Ahşap çatı
detayları
(S. H. Eldem, 2005;
Ali Talat Bey, 2008)

kullanıldığı tespit edilmiştir. Ancak
1941 tarihli Pervititch haritasında
(Bkz. Şekil 17) harem bölümü çatı
örtüsü (TF) Marsilya kiremidi gösterilirken, selamlık bölümünde (Tt)
alaturka kiremit açıklaması vardır.
Bu da, yapıdaki müdahaleler kapsamında çatı örtüsünde de değişiklik
yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, benzer dönem
yapılarında da görülen Marsilya
kiremidinin yapının ilk tasarımında
kullanıldığı kabul edilmiştir.
Restitüsyonda, çatıda gizli
derede toplanan suların yağmur
iniş borularından serbest bırakılması önerilmiştir. Çinko olukların
kesit alanı çatı bölümünün m²
alanına bağlı olup 1 m² çatı alanı
için yatay iz düşümde 0,8-1 cm²

oluk kesit alanı kabul edilmektedir
(Binan, 1990). Buna göre; selamlık
ve harem bölümlerinin her birinin
çatı alanı yaklaşık 440 m² olup 440 x
0,8=352 cm² toplam kesit alanından
ve 352=xr²/2 formülüyle hesaplanarak, oluk yarıçapı 15 cm, oluk
çapı-genişliği 30 cm çinko gizli dere
önerilmiştir. Marsilya kiremidi kullanılan çatılarda maksimum eğim %40
olup (Eldem ve Soygeniş, 2005), çatı
katına çıkan merdivenin tek yönlü
çatı örtüsünün eğimi bu bilgi kullanılarak belirlenmiştir (Şekil 79).
Çatı konstrüksiyonunu gösteren
herhangi bir fotoğraf ve belgeye
ulaşılamamıştır. Çatı elemanları için
Sedad Hakkı Eldem’in “Yapı” kitabı
ile Ali Talat Bey’in 1922 tarihli “Ahşap İnşaat Eşkâli” kitabındaki detay

ve boyutlar incelenmiş ve bu bilgiler
doğrultusunda çatı restitüe edilmiştir (Şekil 80). Çatı konstrüksiyonu
ahşap olup asma çatı sistemi ile
yapılmıştır (Şekil 81). Bunun nedeni,
5-6 metreden fazla olan açıklıklarda
ancak asma çatı sisteminin kullanılabilmesidir.
Konağın planında şöminelerin
bulunduğu noktalara denk gelen beş
adet bacanın çatı örtüsü üzerinde
yükseldiği görülmektedir (Bkz. Şekil
25-27; 29). Buradan hareketle, Sedad
Hakkı Eldem’in hazırlamış olduğu
plan etüdündeki (Bkz. Şekil 45) şöminelerin konumları doğrulanmıştır.
Bunlara ek olarak eski fotoğraflardan
tespit edilen iki adet şömine ve baca
da yapı önerisine eklenmiş ve detaylandırılmıştır (Şekil 82).
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Şekil 81.
Ethem Paşa
Konağı çatı
konstrüksiyon
planı

Şekil 82.
Ethem Paşa
Konağı
şömine ve
bacaların
restitüsyonu

Şekil 83. Ethem Paşa
Konağı harem bölümü
1. kat merdiven
sahanlığına bakış
(Kurul arşivi, 1967)

Şekil 84. Ethem
Paşa Konağı selamlık
bölümü 1. kat merdiven
sahanlığına bakış
(Kurul arşivi, 1967)

Merdivenler
Merdiven genişlikleri, basamak
ve küpeşte boyutları ile rıht yükseklikleri benzer dönem yapıları incelenerek belirlenmiştir (Çizelge 6).
Birçok örnekte yukarı çıkan üçüncü
kolun daha geniş olduğu tespit
edildiğinden, bu kol daha geniş
tutulmuştur. 1941 tarihli Pervititch
haritasında strüktüre ilişkin tanımlamadan ve Kurul arşivinden temin

edilen iç mekân fotoğraflarından,
selamlık ve harem bölümünün ana
merdivenlerinin ahşap konstrüksiyon olduğu anlaşılmaktadır (Şekil
83, 84). Merdivenler, Ali Talat Bey’in
detay çizimlerinden yararlanılarak
iki limon kirişin üzerine dik oturan
ve basamakları desteklemek üzere
altından basamağa paralel taşıyıcıların geçtiği bir sistemle çözülmüştür
(Şekil 85, 86).

Koruma Kurulu arşivinden
alınan 1967 tarihli iç mekâna ait
iki fotoğraf yardımıyla selamlık ve
harem ana merdivenlerinin korkuluk ve küpeşteleriyle merdiven
bitişindeki ahşap sütunlar restitüe
edilmiştir (Şekil 87). Harem bölümünde bulunan ve bodrum kattan
başlayarak birinci kata kadar bağlantıyı sağlayan çift kollu ahşap
servis merdiveni için de, örnek
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Şekil 85. Ahşap
merdiven detayları,
(Ali Talat Bey,
Ahşap İnşaat
Eşkali, 1922)

Şekil 86. Selamlık
bölümü kesit

Şekil 87.
Ethem Paşa Konağı
merdiven korkuluklarının
restitüsyonu

Şekil 88. Ethem Paşa Konağı selamlık bölümü ana giriş merdiveni (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)
Şekil 89. Ethem Paşa Konağı selamlık girişine bakış (Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)
Şekil 90. 1960 tarihli bir hava fotoğrafından Ethem Paşa Konağı’na bakış (Alman Arkeoloji Enstitüsü Fotoğraf Arşivi)

merdiven detayları yardımıyla
bir öneri geliştirilmiştir. Diğer bir
merdiven de çatı katına çıkan, tek
kollu, L biçimindeki ahşap basamaklı gizli merdivendir.
Selamlık ve harem avlularında yer alan dış mekân merdivenlerine ilişkin öneride, yine
Tüten ailesinden temin edilen
eski fotoğrafların büyük katkısı olmuştur. Söz konusu fotoğraflarda
görüldüğü gibi, selamlık avlusundaki giriş merdiveni dairesel
formlu olup iki koldan zemin kat
giriş holüne ulaşımı sağlamaktadır. Bodrum kat ana girişleri
merdiven altlarından olmakta,

yine aynı noktada depo alanlarına ulaşılmaktadır (Şekil 88, 89).
Harem bölümü giriş merdiveni
Alman Arkeoloji Müzesi fotoğraf
arşivinden temin edilen bir hava
fotoğrafında belli belirsiz seçilmektedir (Şekil 90); bu fotoğraf
dışında başka bir belgeye ulaşılamadığından, merdivenin form ve
konumu eski haritalardan tespit
edilmiştir. Merdivenin boyutları,
çalışma kapsamında incelenen yapıların dış merdiven detay ve boyutları ile Ali Talat Bey’in “Kârgir
İnşaat Eşkâli” eserindeki verilerin
değerlendirilmesiyle belirlenmiştir
(Çizelge 6) (Şekil 91, 92).

Kapılar
Ethem Paşa Konağı’nın 1. kat sofası
ve odalarına ait iç mekân fotoğraflarında görülen kapılar, genel kapı
tipi olarak kabul edilmiş ve restitüsyon için önemli bir kaynak oluşturmuştur. Bunun yanı sıra; konağın
mimarının diğer yapıları ile benzer
dönem örneklerinde rastlanan kapılara ait tipolojik çalışmalar, yanı
sıra kasa ve pervaz çıta detayları
restitüsyona yardımcı olmuştur
(Şekil 93) (Çizelge 7). Bu bağlamda, konak genelinde ahşap, büyük
boyutlarda, çift kanatlı ve masif
bir kapı tipi önerilmiştir (Şekil 94)
(Çizelge 8).
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250

34
33

19

90
97

21

34

16

-

-

Kagir- İki Kollu

İngiliz
Konsolosluk ve
Gemicilik Binaları*

130

30

15.5

83

8

Kagir- Üç Kollu

33

17

100

8

Ahşap- Üç Kollu

30

15.5

90

8

Kagir- Üç Kollu

180

Baltalimanı Sahil
Sarayı
(Reşit Paşa Sahil
Sarayı)

225

32

Şair Nigar Hanım
Konağı (Salih
Efendi Konağı)

120

32

Adile Sultan Kasrı

35

15.5

17

85

12

Kagir- Üç Kollu

82

5

Ahşap- İki Kollu

90

9

Ahşap- Üç Kollu

79

30

Kagir- Üç Kollu

100

110

28

32

21

20

71

7

90

7.5

94

6.5

19-20
Mermer Konak
(Mahmut Muhtar
Paşa Köşkü)

205

33-34

21
(bodrum
kat)

125

25

18.520

30

-

-

KagirTek
Kollu

Tipi

16

Küpeşte Kalınlığı (cm)

Basamak Genişliği (cm)

Genişlik (cm)

Tipi

Küpeşte Kalınlığı (cm)

Korkuluk
Yüksekliği (cm)

Rıht
Yüksekliği (cm)

175

35

15.5

94

5
(demir)

-

34

18

-

-

-

-

30

16

-

-

-

Ahşap110
Dairesel

34

16

60

-

KagirTek
Kollu

150

~37

15

98

5

KagirTek
Kollu

130
(dar
kenarı)

34

16

-

-

KagirTek
Kollu

200

37

14

56

7.5

Kagirİki Kollu

210

32.5

15.5-17

85

31

Kagirİki Kollu

10

185

Mütercim Rüştü
Paşa
Konağı

Genişlik (cm)

Ahşap- Üç Kollu

Taşkışla
(Mecidiye
Kışlası)*

Abdüllatif Suphi
Paşa
Konağı

Basamak Genişliği (cm)

Tipi

Küpeşte Kalınlığı (cm)

Rıht Yüksekliği (cm)

Korkuluk Yüksekliği (cm)

15.5

Dış Merdiven
Korkuluk Yüksekliği (cm)

Dolmabahçe
Sarayı
Alay Köşkü*

125

Servis Merdiveni

Rıht
Yüksekliği (cm)

Tophane Kasrı*

Basamak Genişliği (cm)

YAPI ADI

Genişlik (cm)

Ana Merdiven

Ahşapİki
Kollu
Kagirİki
Kollu

Çizelge 6. William James Smith’in İstanbul’daki yapıları (araştırmada örnek alınan yapılar kapsamında) ile benzer dönem yapılarına ait merdivenler
*William James Smith’in inşa ettiği yapılar gösterilmiştir.

Şekil 92. Konağa ait merdivenlerin restitüsyonu

Şekil 93.
Benzer dönem
yapılarına ait
kapı örnekleri

Şekil 91. Kârgir merdiven detayları
(Ali Talat Bey, 1922)
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YAPI ADI

Bodrum Kat
Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

Zemin Kat
Yapıdaki
Konumu

Tophane Kasrı*

Genişlik Yükseklik
(cm)
(cm)

265

430

Çift Kanatlı

Dış

2. Kat

Tipi

Yapıdaki
Konumu

315

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

110

270

Çift Kanatlı

İç

70

270

Tek Kanatlı

İç

150

340

Çift Kanatlı

İç

135

265

Çift Kanatlı

İç

90

240

Tek Kanatlı
(hela
kapısı)

İç

150

305

Çift Kanatlı

İç

115

290

Çift Kanatlı

Dış

110

270

Çift Kanatlı

İç

105

220

Çift Kanatlı
(servis kapısı)

Dış

Çift Kanatlı

Dış

265

540

Çift Kanatlı
(avlu kapısı)

Dış

İç

225

530

Çift Kanatlı
(avlu kapısı)

Dış

İç

160

310

Çift Kanatlı

İç

235

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

150

220

Çift Kanatlı

İç

100

220

Tek Kanatlı
(bahçe kapısı)

Dış

85

220

Tek Kanatlı

İç

85

220

Tek Kanatlı

İç

115

205

Çift Kanatlı

İç

250

370

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

100

240

Çift Kanatlı

İç

132

220

Tek Kanatlı
(bahçe kapısı)

Dış

100

240

Çift Kanatlı
(camlı)

İç

165

295

Çift Kanatlı
(balkon
kapısı)

Dış

80

220

Tek Kanatlı

İç

280

Çift Kanatlı

Dış

160

310

Çift Kanatlı

150

285

Çift Kanatlı

210

140

Abdüllatif
Suphi Paşa
Konağı

Mütercim Rüştü
Paşa
Konağı
Baltalimanı
Sahil
Sarayı
(Reşit Paşa
Sahil Sarayı)

Şair Nigar
Hanım Konağı
(Salih Efendi
Konağı)

Mermer Konak
(Mahmut
Muhtar Paşa
Köşkü)

Genişlik Yükseklik
(cm)
(cm)

385

215

İngiliz
Konsolosluk ve
Gemicilik
Binaları*

Adile Sultan
Kasrı

Yapıdaki
Konumu

160

Dolmabahçe
Sarayı
Alay Köşkü*

Taşkışla
(Mecidiye
Kışlası)*

1. Kat

Tipi

165

320

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

125

300

Çift Kanatlı

İç

160

390

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

130

215

Çift Kanatlı
(avlu
kapısı)

Dış

150

300

Çift Kanatlı

İç

Çift Kanatlı
(hela
kapısı)

İç

Dış

130

290

Çift Kanatlı

İç

140

290

Çift Kanatlı

İç

170

310

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

125

295

140

260

Çift Kanatlı

Dış

130

320

Çift Kanatlı

İç

120

305

Çift Kanatlı
(balkon
kapısı)

Dış

120

265

Çift Kanatlı

İç

140

265

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

İç

125

240

Çift Kanatlı

Dış

170

410

Çift Kanatlı

Dış

180

360

Çift Kanatlı

İç

125

240

Çift Kanatlı

İç

180

360

Çift Kanatlı

İç

120

320

Çift Kanatlı

İç

120

320

Çift
Kanatlı

İç

110

230

Çift Kanatlı

İç

175

300

Çift Kanatlı
(giriş kapısı)

Dış

120

300

Çift Kanatlı

İç

130

230

Çift Kanatlı

İç

150

280

Çift Kanatlı

Dış

125

300

Çift Kanatlı

İç

125

300

Çift
Kanatlı

İç

130

300

Çift Kanatlı

İç

140

220

130

300

Çift
Kanatlı

İç

100

305

Tek Kanatlı
(camlı)

İç

140

300

Çift
Kanatlı

İç

85

300

Tek
Kanatlı
(hela
kapısı)

İç

65

300

Tek Kanatlı (hela
kapısı)

İç

60

300

Tek
Kanatlı
(hela
kapısı)

İç

70

210

Tek Kanatlı
(gizli kapı)

İç

Genişlik Yükseklik
(cm)
(cm)

105

180

Tipi

Yapıdaki
Konumu

Çift
Kanatlı

İç

Çizelge 7. William James Smith’in İstanbul’daki yapılarına (araştırmada örnek alınan yapılar kapsamında) ve benzer dönem yapılarına ait kapılar
* William James Smith’in inşa ettiği yapılar gösterilmiştir.
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Kapı Tipi

Kapı Genişliği (cm)

Kapı Yüksekliği (cm)

Kapı Formu

170

380

Dairesel Kemerli, Tepe Pencereli, Çift Kanatlı, Üç Tablalı

K2

140

300

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, Üç Tablalı

K3

130

300

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, Üç Tablalı

K4

100

300

Düz Atkılı, Tek Kanatlı, Üç Tablalı

K5

80

300

Düz Atkılı, Tek Kanatlı, Üç Tablalı

K6

160

300

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, Camlı

140

380

K8

130

200

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, İki Tablalı

K9

80

200

Düz Atkılı, Tek Kanatlı, İki Tablalı

K10

130

200

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, İki Tablalı

140

220

Düz Atkılı, Çift Kanatlı, İki Tablalı

100

240

Düz Atkılı, Tek Kanatlı

80

200

Düz Atkılı, Tek Kanatlı, İki Tablalı

125

240

Düz Atkılı, Tek Kanatlı

370

300

Düz Atkılı, Çift Kanatlı

K1
(Dış Kapı)

K7
(Teras Kapısı)

K11
(Dış Kapı)
K12
(Külhan Kapısı)
K13
(Hamam Kapısı)
K14
(Bahçe Kapısı)
K15
(Bahçe Kapısı)

Dairesel Kemerli,Tepe Pencereli
Çift Kanatlı, Camlı

Çizelge 8. Ethem Paşa Konağı Kapı Tipleri

Pencereler
Pencereler Türk evi strüktüründe ve cephede
önemli bir elemandır ve geleneksel mimaride bağlı
bulunduğu düzen içinde sıkı kurallara bağlıdır.
Pencerenin boyutları ve şekli belli olup mimar ya
da tasarımcının beğenisine göre şekillendiril(e)
mez. Ancak Batılılaşmanın etkisiyle bu sistemin
yavaş yavaş değiştiği görülmektedir. Geleneksel
sürme pencere 19. yüzyıl boyunca yerini diğer
pencere tiplerine bırakmıştır (Eldem, Türk Evi Osmanlı Dönemi III, 1986). Ayrıca, yapının kuruluşundaki yapım tekniği ile pencerenin biçimlenmesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Batılılaşma
etkisi kârgir taşıyıcılı yapılarda yüksek pencere
kullanımını getirmiştir; bu bağlamda, Ethem Paşa
Konağı’nın pencerelerinin diğer konut yapılarına
nazaran çok daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bunda, mimarın seçiminin ve eklektik üslubun
etkili olduğu düşünülmektedir. Yapıda Neoklasik
mimari üslubun özelliklerinden olan üçlü pencere
grubunun da kullanıldığı görülmektedir. Sofa pencereleri azami derecede büyütülmüş ve yükseltilmiş, pencere düzeni sıklaşmış, boyları ve düzeni
kattan kata farklılaşmıştır. Bu tarz, özellikle Sultan
Abdülaziz (1830-1876) döneminde etkilidir.

Şekil 94. Ethem Paşa Konağı kapı restitüsyonları

MAKALE 55

Şekil 95. Benzer dönem yapıları pencere örnekleri

Yapının özgün pencere tipine
ilişkin iki veri bulunmaktadır. Bunlardan ilki, konağın eski fotoğraflarında görülen giyotin pencereler;
ikincisi de tipoloji çalışması sonucunda elde edilen verilerdir (Şekil
95) (Çizelge 9). Yapının Haliç’e
bakan kuzey cephesindeki pencereler incelendiğinde, Tophane Kasrı
ve Alay Köşkü’ndeki örneklerle
benzer özellikte giyotin pencereler
görülmektedir. Giyotin pencerelerden başka, farklı bölünmelere sahip
kanatlı pencereler de bulunmaktadır. Türk evinde, Batılı üslupların
etkisiyle 19. yüzyıl sonu ile 20.
yüzyıl başı itibarıyla kanatlı pencere
kullanımına başlanıldığı bilinmektedir; giyotin pencere kullanımı ise
19. yüzyıl boyunca sürmüştür. Bu
bilgi, konağın ilk yapımında giyotin
pencere kullanılmış olduğu savını
desteklemektedir. Bu konuda, eski
fotoğraflardan konakta kullanıldığı
tespit edilen kanatlı pencerelerin sonradan uygulanmış olduğu
düşünülebilir. Örneğin, Yıldız
Sarayı Malta Köşkü’nde de (1870)
balkona alçak parapetli giyotin
pencerelerden çıkılmaktadır (Şekil
96). Buradan hareketle, Ethem Paşa
Konağı’nda da aynı kullanım özelliği olduğu varsayılabilir. Ancak,
aynı mimarın elinden çıkmış olan
Tophane Kasrı ve Alay Köşkü’nde
terasa çıkışlar bir kapıyla sağlanmaktadır; burada, terasa açılan
kanatlı orta pencerenin her iki
kenarından teras döşemesine kadar
indiği gözlenen izler, bu kapının

Şekil 96. Yıldız Sarayı Malta Köşkü
terasına bakış

sonradan pencereye dönüştürüldüğü ve parapetin sonradan örüldüğünün kanıtıdır. Terasın büyüklüğü bu alana pencereden ulaşım
seçeneğini azaltmaktadır; ayrıca
diğer James Smith yapıları olan
Alay Köşkü ve Tophane Kasrı’nda
terasa kapıyla çıkılması, kapının
pencereye dönüştürülmüş olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra;
selamlık ve harem bölümleri ana
giriş merdiveninin her iki yanındaki
pencerelerin kanatlı pencere olması
durumunda, birinci kata ulaşan
merdiven kolunun pencere hizası
seviyesinden geçmesi nedeniyle giyotin pencere tipinin daha kullanışlı olması, bu ihtimali güçlendirmektedir. Diğer bir dikkate değer husus
da, Halil Ethem Paşa Yalısı’nda da
aynı doğrama tipine ve bölüntülere
sahip, ahşap giyotin pencerelerin
olmasıdır (Şekil 97). Bu bilgiler değerlendirildiğinde, kanatlı pencerelerin müdahale sonucu değiştirilen
giyotin pencerelerin yerine kullanıldığı düşünülmektedir.
Pencere profil detayları
çizilirken aynı mimarın eseri olan
Tophane Kasrı ve Alay Köşkü’ndeki
doğrama detaylarından yararlanılmıştır. Ayrıca tipoloji çalışması sonucu elde edilen detay ve
boyutlar (Çizelge 9), Ethem Paşa
Konağı’nın pencere boyutlarının
belirlenmesinde yardımcı olmuştur.
Bu çalışma sonucunda, duvar-pencere-parapet çizimlerinde benzer
dönem yapıları örnek alınmış;
çözümlenmiş pervaz, kanat ve kasa

Şekil 97. Halil Ethem Paşa Yalısı katlar
arasındaki farklı pencere çözümleri

profil detaylarından yararlanılmıştır (Çizelge 10) (Şekil 98). William
James Smith’in ülkesindeki mimari
geleneği İstanbul’da gerçekleştirdiği yapılarda da kısmen uygulamış
olabileceği düşünülerek, 19. yüzyıl
İngiliz yapıları da incelenmiştir (Şekil 99). Sürme pencere (sash window) İngiliz mimarisine 1670’lerde
girmiştir. Bu pencereler çok parçalı
çerçevelerden oluşmaktadır. Kare
parçaların birleşiminden oluşan bu
dikdörtgen pencereler, genellikle
dar ve uzundur.

Tavanlar
Ethem Paşa Konağı için getirilecek öneriye altlık olmak üzere,
örnek dönem yapılarındaki tavan
süsleme detayları incelenmiş ve 19.
yüzyıl konak tavanlarında egemen
olan biçim ve üslupsal özellikler
belirlenmiştir. Genelden özele bir
yaklaşımla; geleneksel Türk evindeki genel uygulama ilkeleri irdelendikten sonra, incelenen örnek
yapıların tavanları tek tek değerlendirmiştir. Örnek yapılarda genel
olarak üç ana tavan tipine rastlanmıştır: Ahşap tavan, alçı tavan ve
badanalı düz tavan. İlk tavan tipinde; ikincil derecedeki mekânlarda
kirişleme üzerine ahşap kaplama
yaygındır. En yalın uygulama tahta
aralarının pasalarla örtülmesidir.
Yaygın olarak kullanılan bir diğer
yöntem de ahşap kaplama üzerine
profillendirilmiş çıtalarla değişik
geometrik çözümler elde edilmesidir. Az rastlanan bir diğer örnek
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YAPI ADI

Bodrum Kat

Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

Zemin Kat

Parapet
Yüksekliği
(cm)

Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Tipi

1. Kat

Parapet

2. Kat

Genişlik
(cm)

Yükseklik (cm)

Tipi

Parapet
Yüksekliği
(cm)

Genişlik
(cm)

Yükseklik
(cm)

Yüksekliği
(cm)

Tophane
Kasrı*

120

260

Giyotin

30

120

280

Giyotin

105

120

240

Giyotin

50

85

280

Giyotin

105

120

280

Giyotin

85

110

240

Giyotin

85

Dolmabahçe
Sarayı Alay
Köşkü*
140*

270*

Kanatlı

100

140

270

Kanatlı

100

155

270

Kanatlı

100

140

270

145*

260*

Kanatlı

100

315

270

Kanatlı

100

155

330

Kanatlı

100

315

270

155

370

Kanatlı

100

140

270

Kanatlı

100

215

405

Kanatlı
(avlu
penceresi)

80

270

410

Kanatlı

100

215

405

Kanatlı (iç
mekanda)

95

215

405

Kanatlı (avlu
penceresi)

95

100

230

Kanatlı

105

100

230

Kanatlı

20

50

230

Kanatlı

105

100

200

Kanatlı

50

Taşkışla
(Mecidiye
Kışlası)*

İngiliz
Konsolosluk
ve
Gemicilik
Binaları*

Abdüllatif
Suphi Paşa
Konağı

100

130

Kanatlı

-

95

135

Kanatlı

150

150

235

Kanatlı

45

110

270

Kanatlı

15

95

185

Kanatlı

40

110

235

Kanatlı

45

90

270

Kanatlı

15

140

280

Kanatlı

15

140

430

Kanatlı

70

145

310

Kanatlı

15

90

120

Giyotin

115

140

270

Kanatlı

5

160

310

Kanatlı

15

160

270

Kanatlı

5

95

215

Kanatlı

165

110

260

Kanatlı

83

110

260

90

310

Kanatlı

60

110

310

Kanatlı

83

110

310

145

310

Kanatlı

60

90

310

Kanatlı

83

90

310

160

500

Giyotin+

105

160

500

Mütercim
Rüştü Paşa
Konağı

Kanatlı
(sahanlık)
Baltalimanı
Sahil Sarayı

150

360

Kanatlı

20

150

340

Kanatlı

85

Reşit Paşa
Sahil Sarayı)

190

400

Kanatlı

50

150

380

Kanatlı

85

150

70

Kanatlı

280

150

430/
380

Giyotin
(üçlü)

85-30

100

245

Kanatlı

85

110

250

Kanatlı

90

110

240

95

215

Giyotin

105

95

250

Kanatlı

90

95

240

135

215

Kanatlı

-

120

325

Kanatlı

40

120

315

145

300

Kanatlı

-

145

300

Şair
Nigar Hanım
Konağı

75

95

Kanatlı

200

Salih Efendi
Konağı

Adile Sultan
Kasrı

85

85

Kanatlı

140

115

280

Kanatlı

25

115

280

Kanatlı

25

65

140

Kanatlı

55

105

320

Kanatlı

25

105

320

Kanatlı

25

Çizelge 9. William James Smith’in İstanbul’daki yapılarına (araştırmada örnek alınan yapılar kapsamında) ve benzer dönem yapılarına ait pencereler
* William James Smith’in inşa ettiği yapılar gösterilmiştir.
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Şekil 98. Ethem Paşa Konağı pencere çizimleri

de tavanın dokuma, kâğıt ve alçı
türünden bir malzemeyle kesintisiz olarak kaplanması ve sonra
istenilen şekilde boyanıp renklendirilmesidir. Düz tavanlarda ise,
kirişlerin üzerine bağdadi çıtalar
çakılarak üzerinin kıtıklı kireç
harcıyla sıvanıp badana yapıldığı
görülmektedir. Bu örneklerde,
mekânların önem ve büyüklüğüne
göre tavanları çevreleyen koltuk
altı kornişleri farklı yükseklik ve
desenlerde yapılmıştır; ancak
tavan bezemelerinde olduğu gibi
benzer nitelikteki mekânlarda aynı
tip korniş kullanılmıştır. Merdiven
holleri, salonlar ve daha itibarlı
olduğu düşünülen mekânlarda, bu
değer desenlerle vurgulanmıştır.
Tavan planları için karşılaştırılmalı
analiz örneklerini içeren Çizelge
11’de görüldüğü üzere, zemin
katlarda pasalı tavanlara rastlanmakta, asıl yaşama mekânı olan
üst katlarda bağdadi sıva üzerine kalemişi uygulanan örnekler
görülmektedir. Bezeme programı
üst katlarda zenginleşmektedir.
Bu yapılarda, genel olarak eklektik
etkilerin de görüldüğü, geç Barok
üslubun egemen olduğu tespit
edilmiştir.
Bu veriler, 19. yüzyıl yapılarındaki tavan örneklerini tanıtıcı
niteliktedir. Ancak bilimsel bir
temele dayanmadığından Ethem
Paşa Konağı’nın iç mekânlarında
bulunan ve nasıl olduklarına
dair elimizde herhangi bir veri
olmayan tavan süslemeleri, alçı
bezemeler, kalemişleri gibi iç

Pencere

Pencere

Pencere

Pencere

Tipi

Genişliği (cm)

Yüksekliği (cm)

Formu

P1

140

330

Dairesel Kemerli

P2

140

330

Düz Atkılı

P3

140

330

Basık Kemerli

P4

110

330

Dairesel Kemerli

P5

140

380

Dairesel Kemerli

P6

140

380

Dairesel Kemerli

P7

170

380

Dairesel Kemerli

P8

140

170

Düz Atkılı

P9

110

170

Düz Atkılı

P10

120

275

Dairesel Kemerli

P11

100

170

Dairesel Kemerli

Çizelge 10. Ethem Paşa Konağı Pencere Tipleri

Çizelge 11. Tavan Planları İçin Karşılaştırılmalı Analiz Örnekleri

Şekil 99. İngiltere’de 18-19. yüzyıllarda görülen Yunan mimarisi tarzı sürme pencere
tiplerinden örnekler (Tutton ve Hurst, 2007)

tezyinat elemanları hakkında bir
öneri geliştirilmemiştir. Yalnızca,
aynı sanat akımı etkisinde yapılan
yapılarla James Smith’in diğer
binalarındaki bezemeler incelenerek, çalışma konusu konak için
muhtemel bir bezeme programı

tanımlanmıştır (Şekil 100). Literatür araştırması ve dönem yapılarına ait tavanlara ilişkin yapılan
inceleme sonucunda getirilen
sınırlı öneri şöyledir: Ethem Paşa
Konağı Batılılaşma etkisinde inşa
edilen diğer dönem yapılarına
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Şekil 100.
Benzer dönem
yapılarıına ait
tavanların
analizi

nazaran oldukça sade bir yapıdır. Cephede yalnızca bezeme
amaçlı bir elemana rastlanmamaktadır. Bu doğrultuda, yapının
iç mekânlarının da sade olduğu
varsayılmaktadır. Ancak, diğer
dönem yapılarında iç mekânda
özellikle tavanlarda yoğun süsleme ve bezemeli bir tutum izlenmiş
olması, Ethem Paşa Konağı’nda
da iç mekânların daha bezemeli
olduğunu düşündürmektedir.
Benzer dönem yapılarında olduğu
gibi; asıl yaşama mekânlarının
yoğun olarak yer aldığı üst katlarda kalemişi uygulamaları, zemin
katlarda ise pasalı tavanlar olduğu
öngörülmüştür. Bu doğrultuda,
bezeme programı irdelenmeden
ahşap pasalı tavanlar ve kalemişi
uygulamaları olduğu düşünülen
mahallerde, ahşap korniş ve ahşap
işçilik detaylarıyla ilgili bir öneri
getirilmiş ve restitüsyon çizimleri
hazırlanmıştır (Şekil 101-103).
Tavan-duvar ara kesitindeki profilli ahşap kornişler ile pasaların
boyut ve profil detayları belirlenirken, Ali Talat Bey’in “Doğramacılık, Marangoz ve Silicilik” kitabındaki detay çizimleri ile benzer
dönem yapılarından elde edilen
verilerden yararlanılmıştır (Şekil
104, 105).

Hamam
Konağın hamamına ilişkin
plan şemasına ve eski fotoğraflara ulaşılamaması, hamamın plan
ve cephe restitüsyonunu oldukça
zorlaştırmıştır. Bina kotuna ilişkin
olarak, hamamın harem-selamlık bölümleri arasında kalması iki
alternatifi olanaklı kılmaktadır. İlk
alternatifte eski tarihli fotoğraflarda görülen, güney cephesindeki
kapının ana giriş olarak kabul
edilmesiyle, hamamın mekân
organizasyonu; bahçeden hamam
giriş holüne, oradan ılıklık bölümü
ve ona bağlı olarak helâ-tıraşlığa,
en son olarak da sıcaklık bölümüne geçiş şeklinde düzenlenecektir.
Külhana giriş ise bodrum kattan
sağlanacaktır (Şekil 106). Ancak
bu çözümde mabeyin ve helâ
pencereleri bu duvar yüzeylerine
baktığından, külhan bacasının çatı
katına kadar ulaşılacağı bir yüzey
olamayacağından bu alternatif geçersiz olmaktadır. Diğer alternatifte
ise, külhana giriş selamlık dairesi
yönündeki kapıdandır. Esas hamam bölümlerine ise bina içinden
ulaşılmaktadır. Mekân organizasyonu diğer alternatifin tam tersidir.
Eski haritalarda görüldüğü üzere,
bina hizasından biraz dışarı taşan
bir kısım bulunmaktadır. Alaturka

kiremit kaplı olan bu bölüm, bütün
cephe boyunca birinci kat döşeme
seviyesi altında devam eden silme
hizası yüksekliğindeki ara parapet
duvarıyla hamamdan ayrılmaktadır
(Şekil 107). Bu da incelenen diğer
hamam yapılarında olduğu gibi,
söz konusu hacmin ayrı bir bölüm
şeklinde, dıştan eklemlenen bir
külhan olma ihtimalini güçlendirmektedir (Şekil 108). Ayrıca yine
aynı fotoğrafta, güney cephesinde,
harem bölümünün sonunda görülen bacanın külhana ait olabileceği
düşünüldüğünden bu alternatif
daha fazla ağırlık kazanmıştır.
Yukarıda söz edilen nedenler ve bu
alternatifte hamama girişin konak
içinden olmasından ötürü, hamamın restitüsyonu bu yönde geliştirilmiştir.
Hamam restitüsyon önerisi
için 18. ve 19. yüzyıl saray hamamları ve geleneksel Türk evi
örneklerinden yararlanmanın yanı
sıra, Ethem Paşa Konağı hamamına benzer dar, uzun bir plan
düzleminde programlanan Atiye
Köşkü ve Zarif Mustafa Paşa Yalısı
hamamları gibi örnekler üzerinde
durulmuş, bunun yanı sıra Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarına ait
hünkâr hamamları incelenmiştir
(Şekil 109-111).
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Şekil 101. Ethem Paşa Konağı zemin kat tavan planı

Şekil 102. Ethem Paşa Konağı kat 1. tavan planı

Şekil 103. Ethem Paşa Konağı bodrum kat tavan planı

Şekil 104. Tavan ve duvar birleşim detayları

(Ali Talat Bey, “Sanayi-i İnşaiye ve
Mi’mariyeden Doğramacılık, Marangoz ve Silicilik İ’malatına Aid Mebahis”)

Şekil 105.
Benzer
Dönem
Yapılarına Ait
Koltuk Silme
Detayları

Şekil 106.
Ethem Paşa
Konağı hamamı
1 no.lu alternatif
plan çözümü
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Şekil 107. Ethem Paşa Konağı giriş cephesine bakış

Şekil 108. Ethem Paşa Konağı selamlık avlusundan harem bölümüne bakış

(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

(Tüten ailesi arşivi, 1926-1937)

Şekil 109. Hamam planlarına ait örnekler (Seçkin, 1980)

Yapı programına eklendiği
anlaşılan hamamın inşa tarihinin
daha eski olup 18. yüzyıl mimari
karakteristiğini taşıdığı, Sedad
Hakkı Eldem’in ilgili Kurul dosyasından alınan yazışmasından
anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 24).
Konağın hamamın konturu dışında gelişmesi ve bu hacmi içine
alması da önceden yapıldığının
göstergesidir. Sınırlı sayıda kişinin
kullandığı düşünülen Ethem Paşa
Konağı hamamının hem selamlık
hem de harem bölümlerine hizmet
verdiği anlaşılmaktadır. Klasik
dönemden (1703-1922) sonra Ampir, Barok ve Rokoko üsluplarının
etkisinde yapılan saray ve konak
hamamlarında önceki dönemin
şatafatı görülmemektedir; Ethem
Paşa Konağı hamamının da aynı
sadelikte olduğu öngörülmüştür.
İncelenen örnekler doğrultusunda, Ethem Paşa Konağı hama-

Şekil 110. Zarif Mustafa Paşa Yalısı Hamamı (Eldem, 1984)

mında ilk olarak, yıkanma öncesi
hazırlığın yapıldığı mekânların
mabeyin bölümünde olduğu
düşünülmüş, bu nedenle camekân
mekânının bulunmadığı varsayılarak, girişten sonra ılıklık mekânı
restitüe edilmiştir. İncelenen aynı
form ve boyutlardaki hamam
örneklerinde, Atiye Köşkü’nün ve
Zarif Paşa Yalısı’nın hamamlarında da camekân-soğukluk bölümünün bulunmaması, bu bilgiyi
doğrulayıcı niteliktedir. Ayrıca
Ethem Paşa Konağı’nda hamamın
kapladığı alanın küçüklüğü düşünüldüğünde aynı mekân bölümlenmesine gidildiği görülmektedir.
Sedad Hakkı Eldem’in ilgili Kurul
arşivindeki aynı yazısında hamamda olduğunu belirttiği iki sütun,
sıcaklık mekânının iki mahalden
oluştuğunu ortaya koymaktadır;
külhan girişinin ana cepheden
olduğu varsayımıyla da, hamamın

plan şeması büyük ölçüde ortaya
çıkmaktadır. Böylece mabeyin
koridorundan hamam giriş holüne, oradan helânın da bağlandığı
ılıklık-soğukluk kısımlarına, sonra
da sıcaklık ve depo hacimlerine
ulaşılmaktadır (Şekil 112).
Sıcaklık mekânının kubbe örtüsünde geçiş elemanı olarak Barok
ve Ampir dönemlerinde (1730-1808
ve 1808-1875) yaygın olan pandantif kullanılmıştır. Yalnızca, örtü
mesnetlerinde dışarıya çıkıntı yapan
basit profilli bir silme önerilmiştir.
Sütun başlığında en basit geçiş
elemanı olan baklava dilimi (Türk
üçgeni) kullanılmıştır (Uluengin,
2007). Hamam duvarlarında, hidrolik özelliklerinden dolayı Osmanlı
dönemi hamam yapılarında kullanılan horasan harcı önerilmiştir
(Uğurlu, 2009). Yoğun rutubet nedeniyle hamam kapılarının sağlam
ve masif olması gerekmektedir.
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Şekil 111. Prenses Atiye Köşkü Hamamı plan ve kesiti (Ferah, 2004) Şekil 112. Ethem Paşa Konağı Hamamı Plan ve Kesitleri

Yakın tarihli hamamlarda
ahşap, metal ve kumaş kaplı kapılara rastlanmaktadır.
İncelenen diğer örneklerde,

hamam kapılarının mermer
profilli söveyle çerçevelendiği
görülmektedir. Bu verilerden
hareketle, iç kapıların malzeme-

si ısı ve nemin zararlı etkilerine
karşı, kasasız ve basit bir formda, mermer söveli ahşap olarak
önerilmiştir (Aru, 1949).

5. Rekonstrüksiyon Üzerine Yargılar ve Ethem Paşa Konağı’na İlişkin
Rekonstrüksiyon Kararının İrdelenmesi
Çağdaş konservasyon yaklaşımı, objenin veya kültür varlığı yapının tarihi belge özelliği ve estetik değerini
göz önünde bulundurarak “in situ”
korunması yönündedir. Bu düşüncenin tersine uygulamalar olabilmekte, yüzyılların kültür ürünü olan
eserlerle mimari çevrenin çağdaş
gelişmesi çelişmekte, bu da tarihi ve
kültürel miras için olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ülkemiz, 20.
yüzyılın ikinci yarısında daha önce
görülmemiş boyutlardaki bir mimari
miras yıkımına uğramış, zaman
zaman yasa eliyle zaman zaman da
yasadışı uygulamalarla kültür varlığı
eserler yok olmuştur. Cevaplanması
gereken, “Bu eserlerin hangi durumlarda rekonstrüksiyonları yapılmalıdır?” sorusudur. Rekonstrüksiyon kararına bilimsel bir davranışla
yaklaşılmadığı takdirde, kültürel bir
yozlaşmayla karşı karşıya kalınacaktır. Bir tarihi eserin/bölgenin eski
kültür değerleriyle hayata geçirilmesi olumlu gözükebilir. Ancak
rekonstrüksiyonla eskinin yerine
gelecek olan, tarihi bir değer taşımasa da geçmiş olanı ne tam ne de

doğru olarak yansıtacaktır. Ayrıca,
konu “sürdürülebilirlik” açısından
değerlendirildiğinde; sosyal çevreyle
eski eser arasındaki ilişki, tutarlı bir
temel üzerinde şekillendirilmedikçe
ortaya çıkan ürün başarısız olacaktır.
Tarihi sürekliliği sağlamak, eski bir
yapıyı ayakta tutmak veya geçmişteki donmuş kalıpları tekrar etmek
değil, geçmişi ve geleneği insanoğlu
için vazgeçilmez değerler açısından günümüz koşullarında tekrar
hatırlamaktır. Ne eskiyi saklayarak
ne de onu aynen tekrarlayarak tarihi
süreklilik sağlanabilir.
Modern korumanın temel belgesi niteliğindeki Venedik Tüzüğü’nün
2. maddesinde rekonstrüksiyon
istisnai bir uygulama olarak tanımlanmış, temel uygulama yöntemi
olmamasının gerekliliği açıkça vurgulanmıştır. Elde bulunan belgelere
dayanarak bir anıtın veya sitin yeniden yapımı (rekonstrüksiyon) ancak
özel durumlarda kabul edilebilir.
Bu yapı, özgün anıtın malzeme ve
işçiliğine sahip olmayan bir tekrar
yapımdır ve tarihi bir değer taşımayacaktır. Bir tarihi yapının kopya-

sı kütle ve mekânlarını yalnızca
biçimsel olarak canlandırabilir. Bir
kentin siluetinin önemli bir parçası, tarihi bir kompozisyonun öğesi
olan ve/veya simgesellik ifade eden
yapılar için rekonstrüksiyon yaklaşımının geçerliliği olabilir. Mostar
Köprüsü’nün rekonstrüksiyonu
ya da II. Dünya Savaşı sonrasında
büyük oranda yıkılmış olan Varşova
(Polonya) ve Münster (Almanya)
kent merkezlerinde tarihi anıt ve
kentsel doku öğelerinin yeniden
yapılması veya onarılması örneklerinde olduğu gibi; kent simgelerinin
tekrar hayata geçirilmesi, kentsel tarihi sit alanının genel görünüşünün
bütünlenmesi ve kültürel kimliğin
yaşatılması kaygıları, yeniden yapım
için uygun bir zemin hazırlayabilir.
Türkiye’de rekonstrüksiyon
konusunda bugün geçerli olan
mevzuat uyarınca; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun 660 sayılı ilke kararına göre yıkılma, yanma, izinsiz
yıktırma gibi nedenlerle, korunması
gereken kültür varlığı bir yapının
yok olması durumunda “Yeniden
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Yapma” (Rekonstrüksiyon) başlığı
altında, “..eldeki mevcut belgelerden
(yapı kalıntısı, rölöve, fotoğraf, her
türlü özgün yazılı - sözlü, görsel arşiv
belgesi vb.) yararlanmak suretiyle
kendi parsellerinde daha önce bulunduğu yapı oturum alanında, eski cephe
özelliğinde, aynı kitle ve gabaride,
özgün plan şeması, malzeme ve yapım
tekniği kullanılarak, kapsamlı restitüsyon etüdüne dayalı rekonstrüksiyon
uygulamasının koşulsuz sağlanmasına”, izin verilmektedir (Kültür Bak.,
KTVKYK 660 sayılı ilke kararı 1/3;
RG 5.11.1999/660). Bu maddeyle,
rekonstrüksiyonun hangi şartlar
altında yapılması gereğine tam olarak açıklık getirilmemiştir; bunun
sonucunda aşırı yenileme yapıyı
kendi tarihselliğinden koparma
riski doğmaktadır. Modern koruma
yöntemi eskiye dönüş anlamına
gelmemektedir. Geleneksel malzeme, yapım teknikleri ve işçiliğin
kullanılarak tarihsel formların yeniden inşası, sonuçları zor kontrol
edilebilen yenileme ve yeniden
inşaya yol açabileceğinden temkinli
olarak ele alınmalı ve genel geçer
bir koruma pratiği şekline dönüş-

Şekil 113. Ethem Paşa Konağı’nın 1/1000 Ölçekli Eminönü Koruma Amaçlı İmar Planındaki Durumu

türülmemeli, ancak tümüyle de
reddedilmemelidir.
Bu bağlamda Ethem Paşa
Konağı’nın rekonstrüksiyonu için
tarihi, estetik, duygusal, yasal ve
kentsel gerekçelerin incelenmesi, teknik ve pratik olanakların
saptanmasının önemi büyüktür. Şu
sorulabilir: Ethem Paşa Konağı’nın

Şekil 114. Ethem Paşa Konağı’nın parselinin günümüzdeki görünümü

Şekil 115. Ethem Paşa Konağı’nın rekonstrüksiyonu halinde proje alanındaki olası durumu

estetik ve tarihi belge boyutu dışında toplum kültüründe simgesel
bir değer, vazgeçilemeyecek bir
imge midir? Yapının restitüsyon
önerisi ışığında yeniden yapımı
önerilmeli midir?
Örneğin, geçmişte Süleymaniye
Külliyesi’nin çevresindeki dokuyla
bütünleşen kentsel alandaki eski
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yapılar, konaklar vd. bu bölgeye özel
bir statü kazandırmaktaydı. Bugün
ise alan düzensiz kentsel gelişmenin
ürünü beton yüzeylerle çevrilidir,
bu düşük kaliteli yapı kütleleri
Süleymaniye’nin eski semt kimliğini
zedelemiştir. Aynı durum, bu konağın çevresi için de geçerlidir; daha
küçük ölçekli sivil yapılar nedeniyle
sürprizli ve pitoresk bir görüntü
veren silüet yok olmuştur. Eski
konak bahçesi tamamıyla kimliğini
kaybetmiş, parsel sınırlarını belli
eden öğeler dışında bugüne hiçbir iz
kalmamıştır.
Yürürlükte olmayan 2005 tarihli
1/1000 Eminönü Koruma Amaçlı
İmar Planı’nda gerek kültür varlığı
gerekse kültürel çevreye tarihsel
katkısı açısından yapının ihyasında
yarar görülmüştür. Günümüzde,
Danıştayın kararı doğrultusunda konağın yeniden yapımı önerilmiştir.
Konağın bahçesine sonradan inşa
edilen Kozluca Han’ın kaldırılması
ve yeşil alan olarak değerlendirilmesi öngörülmektedir. Ancak aynı
planda yakın çevre düşünülmemiş,
eski arazisine sıkışmış durumdadır (Şekil 113). Hâlbuki, mimaride mekânsallık duvarlarla sınırlı
değildir; çevredeki yapılarla ilişki de
önemlidir. Bu bağlamda, konağın
rekonstrüksiyon yoluyla tekrar hayata geçirilmesi sürecinde çevreyle
ilişkisini belirlemek üzere bir çalışma yapılmış, konak şimdiki alanına
yerleştirilmiştir (Şekil 114, 115).
Uygulanması halinde, Ethem Paşa
Konağı’nın çevresinden yalıtılmış
bir yapı olacağı görülmüştür. Belli
bir zamana tanıklık etmiş olan tarihi
konak, çevresi ile büyük bir çelişki
yaratmaktadır. Mevcut semt dokusu
içinde uyumsuz kalacaktır; ancak
bulunduğu bölgenin bir bütün olarak ele alınması durumunda rekonstrüksiyonun yapılması kararı doğru
olacaktır. Buna göre, yapıın içinde
bulunduğu yakın ve uzak çevrenin
gereksinimleri ve diğer koşullar göz
önünde bulundurularak bir öneri
getirilmelidir. Bu alanda yalnızca
fiziksel iyileşme öngörülmemeli,
sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları da kapsayan bir kentsel politika
yaşama geçirilmelidir. Yeni oluşan
çevreyi yok sayarak eski eserin

Şekil 116.
Otantiklik
durumu

Yapı Elemanları

Kaynak Kullanımı

Kaynak
Güvenilirliği

%

Vaziyet Planı

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Yazılı veya Sözlü Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3

Zemin Kat Planı

Yazılı ve Sözlü Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir
Yarı Güvenilir

%2.5

1. Kat Planı

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Yazılı veya Sözlü Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3

Bodrum Kat Planı

Yazılı veya Sözlü Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir
Yarı Güvenilir

%2.5

Çatı Katı Planı

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Çatı Planı

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Tavan Planı

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

Cepheler

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler

Güvenilir

%5

İç Merdivenler ve Elemanları

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Dış Merdivenler ve Elemanları

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler

Güvenilir

%5

Pencereler

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

İç Kapılar

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Dış Kapılar

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Dış Duvarlar

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

İç Duvarlar

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Bacalar

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Döşemeler

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

Şömineler

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

%2.5

Bahçe Duvarları

Yapıdan Elde Edilen Bilgiler
Karşılaştırmalı Çalışma

Güvenilir
Yarı Güvenilir

%3.5

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Karşılaştırmalı Çalışma

Yarı Güvenilir

SONUÇ

%2.5
%65

Çizelge 12. Ethem Paşa Konağı rekonstrüksiyon kararı için bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi (Belge Otantikliği)
* Yapıya ait belgelerden elde edilen bilgiler: eski haritalar, eski fotoğraflar, eski çizim ve eski belgeler (Osmanlı Arşivinden)
* Yazılı ve sözlü bilgiler: Ethem Paşa Konağı’na ilişkin yazılar ve Tarık Tüten ile kişisel görüşme
* Karşılaştırılmalı çalışmalardan elde edilen bilgiler ile benzer dönem yapılarından elde edilen bilgiler
Not: Her bir yapı elemanına %5 değer verilmiş olup bu oran belgelerin güvenilirlik durumuna göre değişmektedir.

rekonstrüksiyonunu önermek yerine, çevrenin mimari ve mekânsal
özellikleri esas alınmalı, buradaki mevcut/yaratılacak ekonomik
değerler göz önüne alınarak uzun
vadeli bir planlama yapılmalıdır. Bu
uygulamanın aynı zamanda ekonomik sonuçları olacaktır; örneğin,
bölgedeki mülk sahiplerine yüklenen ek maliyet de düşünülmelidir.
Kentsel çevrenin sürekliliği, ekono-

mik, sosyal, kültürel vd. yaşamın da
devam ettirilmesine bağlıdır. Burada
gösterilecek koruma çabası, yalnızca
yapının estetik değeriyle değil, kullanım değeriyle de ölçülmelidir.
Bununla birlikte, alanın Dünya
Miras Listesi’nde yer alması da
rekonstrüksiyon kararının irdelenmesinde göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli husustur. Bu
bağlamda, alanın görsel bütünlüğü
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ve geleceği açısından, bütüncül bir
yaklaşımla karar almanın önemi
açıktır. Bölge, 5366 sayılı “Yıpranan
Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun” ile ilan edilen “Süleymaniye Yenileme Alanı” içinde
kaldığından, gelecekte rant kaygısıyla olumsuzlukların yaşanacağı
olasılığı da göz önüne alınmalıdır.
Rekonstrüksiyon uygulamalarında özgünlük değeri de yadsınmaması gereken bir risktir. Ethem Paşa
Konağı için malzeme, işçilik, form,
kent dokusundaki konumu, işçilik ve
işlevden oluşan özgünlük ölçütleriyle
değerlendirme yapıldığında; yapının
rekonstrüksiyonun, geleneksel yapı
malzemeleri ile zanaat ve tekniklerin
kullanılması ve özgün yerinde tekrar
inşa edilmesiyle sağlanabileceği
görülmektedir. Özgün malzemeler,
yapının geçmişi ve kimliği hakkında
önemli bilgiler veren esas unsurlardır. Rekonstrüksiyon uygulamalarında karşılaşılan bir zorluk
da malzeme bütünlüğüdür. Ayrıca,
benzer malzeme ve yapım tekniği ile
geleneksel zanaat kullanılarak özgün
biçim yakalansa bile, rekonstrüksiyonu yapılan eser yeni olacak, tarihi
karakterini günümüze taşıyamayacaktır. J. Jokilehto’nun deyişiyle, “Bir

hatıranın onarımındaki geleneksel amaç
onun mesajını bir bütün olarak korumaktır” (Jokilehto, 1999). Dolayısıyla,
fiziksel formların arkasındaki manevi
kültür mirasının özgünlüğünün
korunması söz konusudur. Yapının
esas işlevinin korunması, manevi ve
soyut kültürün korunması için de
gereklidir. Ancak imar planında “yeniden ihyası” öngörülen Ethem Paşa
Konağı’nın rekonstrüksiyonu halinde işlev ölçütünü karşılayabileceğini
söylemek zordur. Yeniden yapım
halinde bir dekor olarak işlev görecek, Osmanlı geleneğinde mahalle
hayatına hükmeden yapısını yansıtamayacaktır. Bu noktada, rekonstrüksiyonun hangi işleve hizmet edeceği
konusunda da titizlikle düşünmek
gerekmektedir; yapının sosyal ve
ekonomik olarak yaşaması sağlanmalıdır. Yapılan çalışma sonucunda
ortaya konan bu tablo özgünlük ölçütünün bütünüyle karşılanmadığını
göstermektedir (Şekil 116).
Ayrıca restitüsyon için kullanılan bilgi ve belge kaynaklarının
özgünlüğü de önemlidir. Bu konuda
yapılan çalışmada, özgün belgeye
erişimin %65 oranında olduğu görülmektedir (Çizelge 12). Bu çalışma
kapsamında, hakkında bilgi edinilemeyen yapı öğelerinin detaylandırılmasında büyük oranda benzer dö-

nem yapılarının incelenmesi sonucu
elde edilen bilgiler doğrultusunda
öneriler getirilmiştir. Ancak, analoji
yöntemiyle benzer çağdaş yapılardan ödünç alınan formlarla ortaya
çıkan ürün sağlıklı değildir. Özgün
olmayan bilgi ve belgeler ışığında
bir ürün ortaya konulması halinde
bunun “gerçekliği” olmayacaktır.
Bütün bu değerlendirmeler sonucunda şunu da belirtmek gerekir ki;
evrensel değerlere sahip kültürel miras için “bu iyidir” denilebilecek bir
yaklaşım yoktur. Çoğu zaman teorik
amaç ile pratik uygulama arasında
bir boşluk vardır. Bu nedenle, bir anıt
nasıl ve ne dereceye kadar müdahale
görecektir sorusuna verilen cevaplar
birbirinin zıttı olabilir. Bu bağlamda,
Ethem Paşa Konağı için de kesin
formüller ve çözümler aramak yararsızdır. Ancak günümüz koşullarında
yapılan inceleme sonucunda Ethem
Paşa Konağı’nın rekonstrüksiyonunun yapılması durumunda; yapının
çevresi tümüyle değişmiş, yalnızca
simgesel değeri olan bir kent mobilyası hâline geleceği görülmektedir.
Yeni çevre, var olan şimdiki çevreyi
reddederek oluşturulmuş olacaktır.
Bu nedenlerden dolayı, ancak yukarıda sözü edilen şartların oluşması
halinde konağın rekonstrüksiyonu
önerilmektedir.

ürünü olan tarihi yapıların modern
çağda işlevsel açıdan dönüştürülememesi yenileşmeyi getirmiş;
güncel kullanım yararları doğrultusunda uyarlanarak kullanılmışlar,
atıl ve işe yaramaz olduğu düşünüldüğünde de yok edilmişlerdir.
Türkiye’de eski eserler lehine
koruma yanlısı söylemler gelişmiş
olmasına rağmen, büyük tahribatların ve yeni, uygunsuz yapılaşmanın önlenememesi, kültürel çevreden kopukluğun ve modernleşme
tutkusunun bir sonucu olup ortaya
çıkan ürünler bu çarpık ve tutarsız
yapılaşmayı belgelemektedir.
Günümüzde, kaybedilen bu
kültür mirası değerlerinin geri
kazanılması için kamu eliyle yapılan

rekonstrüksiyon örneklerinin çoğaldığı görülmektedir. Bu uygulamalarda, politik yaklaşımların haklı
çıkarılması öncelikli hedef olmamalı, anıtların rekonstrüksiyonu
dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir. Aksi takdirde çıkan yapısal
ürün değersiz ve gereksiz olma
riskini taşımaktadır. Bu kapsamda,
bir rekonstrüksiyonun; özgün bilgi
ve belgelere dayanarak hazırlanan
restitüsyon altlığı üzerine oluşturulması, bunun için tarihi, estetik,
sosyal, yasal ve kentsel koşullar ile
gerekçelerin incelenmesi ve bilimsel
veriler ışığında rekonstrüksiyon için
gerekli şartların oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi büyük önem
taşımaktadır.

6. Sonuç
Türkiye’de tarihi çevre, Osmanlı
döneminde koruma kavramının
toplumun kültürel söylemine
katıldığı 19. yüzyıl ortalarından,
kurumsallaşmanın tamamlandığı
1970 yıllarına ve o tarihten günümüze dek, ideolojik ve ekonomik
koşulların ve modernleşmenin
etken olduğu önemli değişim ve
yıkımlar geçirmiştir. Tarihi çevrenin siyasal ve ekonomik yararlılığı
kültürel miras kavramının önüne
geçmiş, diğer yapı alanlarında olduğu gibi bu alanlarda da
kamu yararı ve bilimsel ilkelerin
izlenmesi yerine, siyasi öncelikler ve bireysel çıkarlar ön plana
çıkarılmıştır. Ait olduğu dönemin
ekonomik ve sosyal yaşantısının
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ARCHITECTURAL ELEMENTS OF THE WOODEN HOUSES FROM
THE LATEST PERIOD OF OTTOMAN EMPIRE
ABSTRACT
Wooden Turkish House has an explicit nature possessing determinant factors to its period of construction
and location, besides several specific characteristics. Istanbul, as the last Ottoman capital, was a
city with strong interactions with a range of residents including rich people, ambassadors, foreigners
and diversified groups of people. With the effect of these pluralist features, the richness of timber
architecture examples of Istanbul is a well-established and generally accepted statement. As a matter of
the fact, at the beginning of the 20th century the variety of the styles on wooden architecture was even
more than Vienna and Paris. Usage of timber as a material for the housing in Istanbul was a passionate
standpoint especially until 19th century. Today, only few houses from 18th century are still standing and
most of the existing timber buildings are from after 19th century. Among houses from the last period
of Ottomans, the number of the authentic examples still remained is an important quantity conveying
sufficient information on the characteristics of this period to the present.

Son Dönem Osmanlı Konutlarında Mimari Elemanlar
FEYZA YAĞCI*

1. Giriş
Ahşap Türk Evi kendine has pek çok
karakteristik özellik taşımakla birlikte, ait olduğu döneme ve bölgeye
dair belirleyici bir takım unsurlar da
barındırır. İstanbul, son Osmanlı
başkenti olarak zenginlerin, elçilerin, yabancıların, farklı grupların
bir arada yaşadığı ve etkileşimin
yüksek olduğu bir kentti. Bu çoğulcu
özelliklerin de etkisiyle, kent ahşap
mimari örnekleri bakımından
oldukça zengindir. Hatta 20. yüzyıl
başında ahşapta görülen üslup
çeşitliliği Viyana ve Paris’tekinden
bile fazladır (Kuban, 2008). Osmanlı döneminde kentlerde bulunan
konutlarda malzeme olarak ahşap
kullanımı özellikle 19. yüzyıl sonuna
kadar çok yoğundur. Günümüzde
mevcut ahşap yapıların yalnızca çok
küçük bir kısmı 18. yüzyıl, çoğunlu-

Ahşap Türk Evi
kendine has pek çok
karakteristik özellik
taşımakla birlikte, ait
olduğu döneme ve
bölgeye dair belirleyici
bir takım unsurlar da
barındırır.
ğu ise 19. yüzyıl ve sonrasına aittir.
Osmanlı Devleti’nin son döneminde
inşa edilen evlerden özgünlüğünü
koruyan örnek sayısı hâlâ önemli bir
rakam olduğundan, bu döneme dair
özellikler yerinde gözlemlenebilir
niteliktedir ve oldukça güçlü bir veri
akışı sağlamaktadır.
Türk Evi, etkilenmeler ve etkileşimlerle yıllar içinde dönüşüm
geçirmiştir; fakat 19. yüzyıldan sonra
yalnızca yoğun bezemeli ve belirgin
şekilde Avrupa stili evler inşa edildiği

düşünmemelidir. Aynı döneme ait,
daha sade ve basit evlerle de karşılaşılmaktadır. Konut sahibinn isteği,
maddi durumu, evin İstanbul/kent
içindeki konumu, yazlık veya kışlık
olarak mı kullanılacağı, mimarı, ustası gibi birçok faktör evlerin biçimlenişinde rol oynamıştır. Neredeyse tüm
yapı faaliyetlerinin azınlık ya da yabancı mimarlar tarafından gerçekleştirilmesi (Akpolat, 1991), Batılı stillerin uygulanmasını hızlandırmıştır.
Varlıklı ve/veya yönetimle yakından
ilgili gruplara ait evlerde, genellikle
dönemin popüler öğeleri görülür.
Yapılarda tek bir modelin baskınlığı
yoktur, fakat tüm çeşitliliğiyle son
dönemin kendine has bir kimliği
olduğunu da belirtmek gerekir. Bu
çalışmada, Osmanlı Devleti’nin son
dönem (19. yüzyılın ikinci yarısı-20.
yüzyılın başı) konutlarında görülen
mimari elemanlar, İstanbul’daki
mevcut örnekler üzerinden ayrıntılı
olarak ele alınmıştır.

2. Mimari Elemanlar
2.1. Çatılar
Geleneksel Osmanlı ahşap evlerinde çatılar kırma, beşik ya da
ikisinin birlikte kullanıldığı birleşik

çatıdır (Kuban, 1995). On dokuzuncu yüzyıldan sonra Batılı üslupların etkisiyle, klasik Türk evinde
alışılan çatı biçiminden çok farklı

* Y. Mimar Feyza YAĞCI, Münih Teknik Üniversitesi, e-posta: feyza.yagci@gmail.com

örnekler ortaya çıkmıştır. Çatıların
yalnızca tipi değil, saçaklarla ve
eklentilerle birlikte tüm görünümü
farklılaşmıştır.
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Eğrisellik, Türk evinde son
döneme ait belirgin bir özelliktir.
Özellikle saçaklarda olmak üzere,
ahşap evlerin çatılarında Barok ve
Rokoko stillerinde sıkça kullanılan
S ve C figürleri görülür. Bu eğrisellik
yatay ve dikey olmak üzere her iki
düzlemde de kullanılmıştır (Şekil
1). Her iki düzlemdeki eğrisellik
yapının yalnızca bir bölümünde
görülmektedir. Yatay düzlemde var
olan eğrisellik, plandaki eğrisel çizgilerin üzerinin örtülmesi amacıyla
kullanılabildiği gibi, köşeli kütlenin
üzerinde yalnızca saçak elemanı
olarak kurgulanmış örnekler de
vardır (Şekil 2). Bununla birlikte,
geniş açılı yerleştirilmiş kısa doğrusal parçaların birleştirilmesiyle,
uzaktan dışbükey/kavis izlenimi
veren çatılar da yaratılmıştır (Yağcı, 2016).
Düşey aks üzerindeki eğrisellik,
genellikle cepheyi hareketlendiren
dekoratif bir elemandır (Şekil 3).
Bu nedenle, yapıların ön cephesinden görülecek şekilde kurgulanır.
Kavislerin boyutlarına ilişkin bir
standartlaşma söz konusu değildir.
Kullanıldığı konuta uyumlu şekilde, farklı boyutlarda ve yarıçaplarda imal edilmiştir.
Bu dönemde sıkça rastlanılan
bir durum da çatıda, kademeli
şekilde farklı kotların oluşturulmasıdır. Dikdörtgen, “T” ya
da “+” biçimindeki bir kütlenin
yükseltilmesiyle, ayrı bir mekân
yaratılmaktadır. Bu kütleler yapıya
gösteriş kazandırmakta ve çoğu
zaman çeşitli bezemelerle süslenmektedir. Çatı üzerinde yükselen
mekânlar cihannümanın geliştirilmesi olarak da değerlendirilebilir.1
Cihannüma, sözlük anlamıyla “Her
yanı görmeye elverişli, camlı çatı
katı veya taraça, kule”dir (TDK). Bu
açıklama, son dönem evlerine ait,
günümüzde de gözlemlenebilen
birçok çatı modelini kapsayacak

Şekil 1.
Saçaklardaki
eğriselliğin yatay
ve dikey düzlemde
temsili anlatımı

Şekil 2. Yatay düzlemde eğrisel saçak,
Kadıköy, 2016

niteliktedir. Cihannümanın varlığı
18. yüzyılda kayıtlara geçmiştir
(Akgün Özkaya, 2015). Hatta daha
önceki dönemlerde “gurfe” olarak
adlandırılan, cihannümaya benzer
bir tür balkon ya da kapalı çıkma
olduğu bilinmektedir (Kuban,
1994). Çatı aralarındaki balkonlar
son dönemde cihannüma şeklinde
genelleşmiştir (Kuban, 2017).
Çatılarda hem görsel hem
mekânsal açıdan farklılaşmayı
sağlayan başka bir önemli özellik de
çatı eğimidir. Avrupa’daki örneklere
benzer dik eğimli çatılar İstanbul’da
ahşap konut mimarisinde yer
bulmuştur. Ayrıca, kule gibi bazı yapılarda yalnızca bir bölümün üzerini
örtmek için sivri çatı kullanılmıştır.
Joseph Maria Olbrich’in evlerine
benzeyen Büyükada’daki ahşap
ev2 ya da Avusturya elçisi Mahmut
Nedim Paşa’nın yaptırdığı yalının
kulesi dik eğimli çatı örneklerindendir (Şekil 4). Ayrıca, dik eğimin
çatının yalnızca küçük bir bölümünde, görsellik amacıyla kullanıldığı

Şekil 3. Düşey düzlemde eğrisellik
örneği, 2015

konutlar da mevcuttur. Örneğin,
cumbanın üzerine Neogrek ya da
Neoklasik stili anımsatan üçgen
alınlık yerleştirilmesi yapının etkisini değiştirmektedir (Şekil 5). Ancak,
bu tip eğimin çatının ana strüktürüne ve iç mekânına bir etkisi yoktur.
Bu biçimlere ek olarak, bazı
konutlarda İstanbul’a yabancı
bir form olan ve adını 17. yüzyıl
mimarı François Mansart’tan3 alan
“Mansart çatı” da kullanılmıştır.
Ayrıca İstanbul’da birden fazla
üslubun bir arada kullanıldığı
eklektik yapılar da sıkça görülmektedir. Avrupa stillerinin yanı
sıra, Oryantalist yaklaşımların da
görüldüğü çatı tiplerinden de söz
edilebilir. İstinye’deki gösterişli
Afif Paşa Yalısı’nda olduğu gibi,
kulelerin üzerinde görülen soğan
formundaki çatı elemanları nispeten daha küçük konaklarda da
kullanılmıştır.
Çatının ana strüktür kurgusu
kadar eklentileri de üslup ve görünüşünde etkilidir. Tek başına bir

18. yüzyıl ve öncesine ait cihannümalı konutlar İstanbul’da artık olmadığından bu konu yerinde gözlemlenebilir nitelikte değildir. Cihannümanın yüzyıllar içerinde
dönüşüm geçirdiği, fakat işlevini koruduğu bir fikir olarak sunulmuştur.
2
Barillari ve Godoli’nin “Istanbul 1900...” kitabında, bu konut J. M. Olbrich’in tasarladığı Viyana’daki Hermann Bahr evine benzetilir. Buna ek olarak yine J. M.
Olbrich’in tasarladığı Darmstadt’taki Hans Cristiansen evine de (Klaus-Jürgen Sembach, Jugendstil, 2014) oldukça benzediğini belirtmek gerekir.
3
François Mansart, 17. yüzyılda “mansart” tipi çatıyı Paris, Balleroy ve Blois gibi Fransa’nın farklı kentlerindeki köşkler ve konaklarda kullanmıştır (https://www.
britannica.com/technology/mansard-roof, Erişim tarihi: 08.08.2017).
1
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çatıyı oluşturmadığı halde çatıların
algılanmasında önemli rol oynayan etmenler; pencereler, balkonlar ve yoğun süsleme elemanlarıdır. S ve C figürleri, sivri kemerler,
kule uçları, çatı mahyasından yükselen ok biçimi ya da taraklı deniz
kabuğu şekilleri, çapraz örgüler,
tekrarlanan elemanlarla dantel
görünümü veren süslemeler gibi
değişik bezemeler son dönem
çatılarında görülmektedir (Saner, 2008). Çatı pencereleri, çatı
strüktürünün bir parçası olarak
tasarlanan bir ışıklık ya da çatıya
bir çıkıntı gibi eklenen gösterişli
bir parça şeklinde görülmektedir.
Çatı pencerelerinin oval, dikdörtgen, kemerli pencere vd. farklı
biçimlerde örnekleri mevcuttur
(Yağcı, 2016). Balkonlar, yüksek
eğimi sayesinde çatı katına olanak
veren yapılarda veya kademeli
kurgulanan çatılarda yükselen
kütlenin, cihannümanın önünde
yer almaktadır. Genellikle küçük
bir kapıdan çıkılan balkonlar çeşitli
üsluplara ait bezeme elemanlarıyla
süslenmiştir. Çatı balkonları teras
çatı şeklinde algılanmayacak kadar
küçük tasarlanmıştır.
Çatılarda malzeme olarak
genellikle kiremit kullanılmıştır.
On dokuzuncu yüzyılı takip eden
dönemde, evlerde Marsilya’dan
geldiği için Marsilya kiremiti
olarak anılan kiremit türü yoğun
olarak tercih edilmeye başlanmış,
fakat geleneksel alaturka kiremit kullanımı da tamamen terk
edilmemiştir. Günümüze ulaşan
bazı evlerde hâlâ alaturka kiremit
görmek mümkündür. Kiremit
kullanımının mümkün olmadığı
çatı formlarında metal kaplama
elemanları tercih edilmiştir (Yağcı, 2016).

2.2 Cepheler
Cepheler ahşap konutların dönem
özelliklerini yansıtan en belirgin
öğeleri içerir. Cephe üzerindeki
kapı ya da pencere gibi açıklıklar,

Şekil 4. Dik eğimli çatılı ahşap ev, Büyükada, 2016

Şekil 5. Cumba üzeri üçgen alınlık, 2015

Şekil 6.
Ahşap eleman
üzerinde boya
katmanı ve çivi,
2017

balkon ve cumba gibi çıkmaların
yanı sıra; yapının tasarımı, bezemeleri ve boyutlandırılması da
cephe algısını etkilemektedir.
On sekizinci yüzyılda konutların çoğunluğu iki katlı olup dört
katlı evler yok denecek kadar
azdır. (Akgün Özkaya, 2015)4.
On dokuzuncu yüzyıl ortalarından itibaren inşa edilen yapılarda daha yüksek katlı örneklerin
sayısı artmıştır. Ayrıca, Ebniye
Nizamnameleri’nde belirtilen kat
yükseklikleri giderek arttırılmıştır.
Daha önceki düzenlemelerde, gayrimüslim ve reaya sınıfları Müslümanlar kadar yüksek ev yapabilme
hakkına sahip değilken, 1848’de
bu durum eşitlenmiş; herkese 12,7
m yüksekliğe kadar konut yapabilme hakkı tanınmıştır (Canbulat,
2016)5. Bu da cephelerde farklı
tasarımların uygulanabileceği
alanları arttırmıştır.

2.2.1. Kaplamalar
Bu döneme ait ahşap konutların
cepheleri yatay sıralanmış ahşap
kaplama tahtalarıyla kaplıdır.
Çeşitli evler incelendiğinde, bu
tahtaların birkaç farklı tipine
rastlanmaktadır; fakat tek bir ev
söz konusu olduğunda, genellikle
tek tip kaplama tahtasının tercih
edildiği görülür. Birbirinden farklı
kaplama tahtaları varsa, belirli bir
dönemde evde onarım, yenileme
ya da ekleme yapılmış olabileceğini düşünmek gerekir. Tahtaların genişlikleri oldukça çeşitlidir:
10 ila 32 cm arasında değişen
farklı boyutlara rastlanır; 20-24
cm’nin üzerindeki genişliklerde
ise, aralara çoğunlukla baskı şerit
yapılır ve böylelikle tahta daha dar
bir boyutta kesilmiş gibi algılanır.
Kaplama tahtalarının üzeri boyanarak kullanılmaktadır (Şekil
6). Boyalarda beyaz, sarı, pembe,

Yazarın “18. yüzyılda İstanbul Evleri Mimarlık, Rant, Konfor, Mahremiyet” (2015) kitabındaki değerlendirmelerde, örnek olarak seçilen evlerden 16 tanesi tek
katlı, 87 tanesi iki katlı, 49 tanesi üç katlı iken, yalnızca bir tanesi dört katlıdır.
5
Denel’in (1982) çalışmalarından derlenmiştir.
4
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Şekil 7. İnce çivilerle
kaplama tahtası
üzerine çakılmış ahşap
detaylar, 2017
Şekil 8. Çengelköy’de
bir yalının cephesinde
ayrı ayrı parçaların
birleştirmesiyle oluşan
figürler

Şekil 9. Ara
çıtalı giyotin
pencerelerden
örnekler
(Beylerbeyi,
Sarıyer,
Büyükada)

kırmızı gibi farklı tonlarla karşılaşılır.. Hatta Osmanlı’nın renkli
evleri yabancı gezginler tarafından
da anlatılmaktadır.6 Renk kullanımı Anadolu konut geleneğinin
bir özelliği değildir, ancak Batı ve
Kuzey Avrupa’nın grililiğinden
gelenler için oldukça ilgi çekicidir
(Kuban, 2017). Süsleme elemanları ahşap kaplama tahtalarının
üzerine ince çivilerle çakılmaktadır
(Şekil 7). Daha sonra üzerleri boyandığında ince çiviler görünmez
hale gelir.
Bezemelerdeki figürler ayrı ayrı
küçük parçaların birleştirilmesiyle
oluşturulmaktadır (Şekil 8). Süsleme
elemanları cephelerde uygun olan
her alanda kullanılmıştır. Saçaklar,
silmeler, balkonlar, pencere ve kapı
pervazları, duvar köşeleri, boşluk
alanlar gibi çeşitli yerlerde bezeme

örnekleri mevcuttur. Bu bezemelerde, Selçuklular ve Osmanlılar
tarafından geliştirilen, geçmişi 9.
yüzyıla kadar giden oyma, kakma,
geçme teknikleri görülmez. Maliyet,
üretim kolaylığı, yapım süresinin
sınırlı oluşu, biçim özellikleri, dış
etmenlere açık oluş gibi nedenlerle
daha basit yöntemlere başvurulmuştur (Ciner, 1982).

2.2.2. Pencereler
On sekizinci yüzyıldan sonra,
mahremiyetin sınırladığı pencere
yüzeyleri büyüyerek dış çevreyle
görsel ilişki önem kazanmıştır
(Bakır, 2003). Son dönem konutlarında giyotin pencere kullanımı
yoğundur; fakat giyotin pencereye
kıyasla sayıları az olmakla birlikte,
aynı döneme ait yapılarda kanatlı
pencerelere de rastlanılmaktadır.

Giyotin pencerelerin kendi içerisinde farklı boyut ve çeşitleri olsa
da, pencere oranı istisnai örnekler
harici, ½’dir. Bu oranlamaya sahip
sürme pencerelerden ve camı
dikey olarak ortadan ikiye ayıran
tahta çıtalı örnekler, İstanbul’un
farklı semtlerinde görülmektedir.
Ayrıca camın daha küçük parçalara ayrıldığı giyotin pencereler de
mevcuttur (Şekil 9).
Büyük bir yüzey halinde cam,
yalnızca geç dönemde görülmektedir, eğer konut sahibinin maddi
durumu elverişliyse büyük camlar
tercih edilmekteydi. Özellikle
yoğun süslemeli yapılarda, daha
büyük ve kesintisiz (ara çıtasız,
bölmesiz) camlar görülmektedir.
Ayrıca daha geniş yüzey yaratmak için, birden fazla giyotin
pencerenin yan yana kullanıldığı

Choiseul-Gouffier’in gözlemlerine göre, evlerin çoğunun dışı kırmızı, sarı, mavi gibi renklere boyalıdır ve bunlar Osmanlılara aittir. Reaya evini gri ve koyu kahverengiye boyayabilir. Fakat sonradan bu kurallar yumuşamış ve istedikleri renge boyama hakkı verilmiş (Ciner, 1982, s. 12).

6
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Şekil 10. Farklı giyotin pencere çeşitleri, 2016

Şekil 11. Dörtgen cam üzerine eğrisel figürlü ahşap süsleme, Büyükada, 2016

örnekler de vardır. İki ya da üç
giyotin pencere, bir açıklığı doldurabilir. İkili örneklerde pencereler
genellikle eşit boyutlarda iken,
üçlü pencerelerde ortadaki pencere
yanlardakine göre daha geniştir
(Şekil 10). Bu geniş pencereli evler
genellikle sahile yakın bölgelerde görülür, fakat yalı olması şart
değildir.
On sekizinci yüzyıldan sonra
tepe pencereleri küçülmüştür; 20.
yüzyıl başlarında ise, kare ya da
yuvarlak tepe pencereleri görülmektedir (Uluengin, 2000). Bazı
kaynaklarda7 son dönemde tepe
pencerelerin bütünüyle kaybolduğu
belirtilse de, bu tam olarak doğru bir
önerme değildir. Sayıları az olmakla
birlikte tepe pencerelerinin yapımı
son dönemde de devam etmiştir.
7
8

Şekil 12. Eğrisel figürlü cam, Emirgân, 2017

Küçük kare pencerelerin Avrupa’daki evlerde kullanılmasıyla, Avrupa
stillerinden etkilenmenin belirgin olduğu Büyükada’daki evlerde benzer
küçük tepe pencerelerinin görülmesi
arasında bağlantı kurulabilir.
On dokuzuncu yüzyıl
İstanbulu’nda görülen modellerden biri de, bazı yapıların
pencerelerinin üst bölümlerinde,
eğrisel figürlü görsel yaratmak için
ahşap süsleme kullanılmasıdır.
Bu pencerelerde camlar dikdörtgen olmasına rağmen, pervazın
uzantıları olan ahşap parçalar
yardımıyla belirli bir stile uygun
eğrisel biçimler oluşturulmuştur
(Şekil 11). Kimi pencerelerde ise,
eğrisellik camın kendisinde de vardır (Şekil 12). Kemerli, açılmayan
tepe pencereleriyle farklı bir etki

S. H. Eldem, Turkish Houses Ottoman Period, TAÇ Vakfı: Istanbul, c. I, s. 198
D. Kuban, Türk Ahşap Konut Mimarisi 17-19. yüzyıllar, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s. 164.

yaratılmıştır. Dönemin konutlarında görülen kemerli pencereler
İstanbul’a Avrupa tarzı konaklar,
köşkler ve saraylarla gelmiştir.
Doğan Kuban’ın da belirttiği gibi,
son dönemde kemerli pencerelerle
birlikte, Barok ve Neoklasik üslupta mimari düzenlemeler, eğrisel
ve bol silmeli profiller, kemer kilit
taşları, söveli pencereler ve değişik
orantı sistemleri gibi özellikler de
cephe tasarımında kullanılmıştır.8
Basit ahşap kepenkler daha
önceki dönemlerde de ahşap Türk
evlerinin pencerelerinde kullanılmaktaydı. Son döneme ait sayfiye
evlerinde daha gelişmiş ve çeşitlenmiş örnekler görülmektedir.
Kepenkler pencerenin tamamını
kapatacak şekilde, farklı boylarda
ve tekli, ikili, dörtlü parçalar halinde
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Şekil 13. Büyükdere’de ahşap bir evin kapısı, Şekil 14. Arnavutköy’de ahşap bir evin kapısı, Şekil 15. Kapılarda cam ve metal kullanımı, 2017
Şekil 16. Büyükada’da ahşap, cam ve metalin kullanıldığı kapı örneği

olabilir. Yalnızca düz pencerelere
değil, kemerli pencerelere de uygun
kepenkler vardır. Ayrıca, kepenkler
kullanıldığı evlerin tüm pencerelerinde görülmeyebilir.

2.2.3. Kapılar
On dokuzuncu yüzyıldan sonra
yapılan konutlarda kapılara özel
bir önem verilmekteydi. Süsleme,
diğer mimari elemanlarda olduğu
kapılarda da çeşitlilik göstermekteydi. Belirli bir stili tanımlayan
tipik öğeler olduğu gibi, kişisel
zevklere göre tasarlanmış, bir
kereye mahsus dekoratif elemanlı
kapılar da mevcuttur (Şekil 13).
Konutlarda, alınlık, saçak, pervaz,
tepe ışıklığı gibi bölümlerde ya da
kapı kanatlarının üzerinde çeşitli
motifler yer almaktadır (Şekil 14).
Bunların yanı sıra, son dönemde
kapılarda cam kullanımı da görülmektedir. Günümüzde kapıların
bazılarının değiştirilmiş olması,
camlı kapıların kullanımına yönelik
oransal bir değerlendirme yapmayı
güçleştirmektedir. Camla birlikte,
metal eleman kullanımı da başlamıştır (Şekil 15). Böylece kapılar
yalnızca ahşap değil, birden fazla
malzemenin birlikte kullanıldığı
bir mimari eleman haline gelmiştir.
Camlı kapıların metal işlerinde Art
Nouveau stilline sıkça rastlanır.
Özellikle yazlık olarak kullanılan
konutlarda bu durum daha da belirgindir (Şekil 16).

Eve girişi sağlayan ana kapı genellikle çift kanatlıdır (Şekil 13-16).
Kapılar kıyaslandığında, istisnai
örnekler haricinde giriş boşluğu
için ayrılan alanlar birbirine yakın
ölçülerdedir. Kimi yapılarda kapı
kanatlarının çevresinde (yanlarda ya da tepede) bulunan sabit
pencerelerle giriş alanı zenginleştirilerek büyütülmüştür. Bu da, bir
dönem karakteristiği haline gelmiş
ve cephe motifi olarak kullanılagelmiştir (Kuban, 2017). Ayrıca,
19. yüzyıl ve sonrasında kapıların yanı sıra, girişe verilen önem
de artmıştır. Kapıyla bir bütün
olarak tasarlanan sabit pencereler
giriş alanı algısını görkemli hale
getirmektedir. Son dönem konaklarında, iki kollu merdivenli ya da
büyük tek bir merdivenle yükseltilmiş, anıtsallığa öykünen, gösterişli
girişler vardır.

2.2.4. Balkon ve Cumba
Balkonlar ahşap konutlardaki dönüşümün en önemli simgelerinden
biridir. Daha önce içe dönük bir
yaşantı sürdürülen evlerde, sosyal
yapı değişmiş ve dışa dönük bir
tasarım uygulanmıştır. Geleneksel cumbadan balkona dönüşüm
vardır, ancak cumba tamamen terk
edilmemiştir. Örneklerin büyük
bir kısmında cumba balkonla
birlikte kullanılmıştır. Balkonları
farklı kategorilere ayırarak sınıflandırmak mümkündür. Örneğin

cephede yerleşimleri açısından
yatay ve dikey doğrultuda oluşturulan kombinasyonlar olabilir.
Dikeyde, altta ve üstte herhangi bir
bağlantı bulunmaksızın tek balkon
olarak yer alabileceği gibi, diğer bir
balkonla, cumbayla ve ya saçakla
birlikte kurgulanabilir (Yağcı, 2017)
(Şekil 17). Yatayda cephe boyunca
devam eden tek bir balkonun yanı
sıra, başka bir balkon veya cumbayla yan yana tasarlanan balkonlar da görülmektedir (Şekil 18).
Balkon ve cumbalar, taşıyıcı
sistemine göre gruplandırıldığında
üç temel kategori vardır: Konsol,
eli böğründeyle desteklenmiş ya
da yük dağılımını sağlamak üzere
ayaklar üzerinde oturtulan örnekler görülmektedir (Şekil 19).
Balkonlar, saçak biçimine ve taban
yüzeyine göre de sınıflandırılmışlardır (Şekil 20, 21).
Balkonlar; korkuluk süslemeleri, saçakla bağlantıları ve ara
bağlantı elemanları arası süslemeleriyle cephede yoğun bir etkiye
sahiptir. Yapı stilinin karakteristiği
bu bezemelerde görülebilir. Korkuluklar farklı tarz ve boyutlarda
parçalardan oluşmaktadır. Ahşap
el aletleriyle yapılmış bezemeler
yoğun olarak görülür. Bu figürler
kolay kategorize edilemeyecek
kadar geniş bir yelpazededir. Parmaklıklarda metal kullanımına fazla rastlanmaz, bezemeler ağırlıklı
olarak ahşap figürlerden oluşur.
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TEK BALKON

BALKON ÜZERİ BALKON

CUMBA ÜZERİ
BALKON

Üst bölümle bağlantısı
olmayan

Şekil 17.
Cephe üzerinde
dikey düzlemde
balkonların yerleşimi

Katlararası bağlantı

Saçakla bağlantı

Tek Geniş Bant

Aynı Yatay Eksende Birden
Fazla Balkon

Balkon ile Kütle
Kombinasyonu
(Genellikle Cumba)

Şekil 18.
Cephe üzerinde
yatay düzlemde
balkonların
yerleşimi
Kütle ile
kombinasyon

Konsol

Eliböğründe

Ayaklı

Şekil 19.
Taşıyıcı sisteme
göre balkonlar

Paralel dörtgen

Yamuk

Eğrisel form

Dörtgenlerin birleşimi

Şekil 20.
Taban alanına
göre balkonlar
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Şekil 21.
Balkonlarla
birlikte
tasarlanan
saçak formları

3. Yapısal Elemanlar
Son dönem İstanbul ahşap konutlarında taşıyıcı sistem, boşluklu ahşap
karkastır. İçerden bağdadi çıtalar,
sıva ve boyayla tamamlanan duvar,
dışardan ahşap kaplama tahtalarıyla
kapatılmıştır. Konutlarda taşıyıcı
dikmeler genellikle kareye yakın
kesitlidir; araları daha ince dikey ve
yatay elemanlarla desteklenmiştir.
Ayrıca duvarlarda sistemin rijitliğini
sağlamak ve dengesini korumak
üzere taşıyıcı dikmelerle aynı en
kesite sahip çapraz elemanlar kullanılmıştır. Taşıyıcı sistem yapıların
biçiminden bağımsızdır. Tek katlı,
çok katlı, ya da yoğun süslemeli bir
yapıda da aynı sistem görülmektedir
(Şekil 22).
Çatılarda taşıyıcı sistem ahşaptır.
Mahyaya çakılan mertekler aşıklarla
desteklenmiştir; yük, dikmelerle
taban kirişlerine dağıtılmaktadır.
Çatı katında oda olarak kullanılan
mekânlarda, çatı strüktürü genellikle ahşap plakayla kapatılmıştır ve
Avrupa’daki yapılardan farklı olarak
içeriden görülmez. Çatı strüktürünün kapatılmadığı bölümler, Türk
evinde “tavanarası” olarak tabir
edilen depo ya da tamir gibi amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmış
mekânlardır. Çatı konstrüksiyonu, zor ulaşılır olması nedeniyle
belgeleme çalışmalarında genellikle
ihmal edilmiştir (Bachmann, 2008).
Ahşap parçaların elde edilmesinde daha önceleri yalnızca balta
ve testere kullanılırken, 19. yüzyılın

Şekil 22. İstanbul’daki ahşap konutlarda yapım sistemi (Soldaki örnek Sarıyer’de, sağdaki ise
Heybelida’dadır)

ikinci yarısından sonra makina
kullanımına başlanmıştır (Bachmann, 2008). Döneminin bu yeni
uygulamasıyla, saray ve çevresindeki yapılarda ahşap boyutlarında standartlaşma olduğu tespit
edilmiştir (Acar ve Mazlum, 2016).
Ancak bu çalışma kapsamında
yerinde incelenen örneklerde, el
aletlerinin izlerine rastlanmaktadır
(Şekil 23). Yeni başlayan makine
kullanımının kolay erişilebilen bir
durum olmaması, ustaların kişisel alışkanlıklarını değiştirmeden
bildiği yöntemle çalışmayı pratik
bulması, başka yapılardan temin
edilen devşirme ahşap parçaların
kullanılması vd. faktörler, ahşabın el
aletleriyle şekillendirilmesinin uzun
müddet sürdürülmesine neden
olmuş olabilir. Gösterişli konutlar

dahi olsa, el aletlerinin izleri özgünlüğünü koruyan birçok yapıda
gözlemlenebilmektedir. Ayrıca
balta yla şekillendirilmiş kerestenin
dövülerek sertleştirildiği ve bu suretle zararlılara karşı daha dayanıklı
olduğu belirtilmektedir (Canbulat,
2016). Ancak, İstanbul’da bu döneme ait konutlarda görülen el aleti
kullanımının bu durumla ilişkili
olup olmadığına ilişkin henüz kesin
bir kanıya ulaşılmamıştır.
Tüm ahşap elemanlar çiviyle
birbirlerine raptedilmiştir; bu nedenle çiviler Türk evinde oldukça
önem taşımaktadır. Aynı konut
içerisinde kullanım alanlarına göre
farklı boyutlarda çivilere ihtiyaç
vardır. Taşıyıcı sistemde kalın
çiviler kullanılırken, cephe elemanları için görülmeyecek incelik
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ve narinlikte çiviler tercih edilmektedir (Şekil 24). Ucu dışarıda fazla
kalan çiviler tehlike yaratmaması
için bükülür. Kısacası çivi kullanımında işlev, görsellik ve güvenlik
göz önünde bulundurulur.
Ahşap birleşim teknikleri genel
olarak basit detaylardır. Karmaşık ve
sabit detaylar yerine, basit ve çivili
birleşimler kullanılmıştır (Şekil 25).
Hatta en temel birleşim biçimleri bile
sıkça görülmektedir: Herhangi bir
yontma olmadan bir araya getirme
(Şekil 26) ya da küçük bir çentik ile
birleştirme gibi (Şekil 27). İkiden fazla elemanın bir araya geldiği detaylarda bile karmaşık geçme sistemleri
görülmemektedir. Çoklu bağlantı
noktaları da temel birleşim detaylarının bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Bu tip birleşim noktalarının
bir kısmı yerinde karar verilmiş ve bir
kereliğe mahsus, özensiz detaylardır.
El aletleri kullanılan çivili ahşap
parçaların birleşimlerinde belirli bir
sistematik yoktur. Örneğin; aynı
geçme detayına sahip, aynı ev ve/
veya odadaki iki birleşimde çivinin
farklı yönlerde çakıldığı tespit edilmiştir. Yine aynı eve ait, aynı tip
birleşim detaylarının birinde tek
çivi yeterli görülürken, başka bir
noktada o detay iki çivi ile birleştirilmiştir. Bu durum yerinde alınan
kararların ne kadar belirleyici
olduğunu göstermektedir.

Şekil 23. Arnavutköy’de bir ahşap evin taşıyıcı sisteminde görülen el aleti izleri, 2015
Şekil 24. Sarıyer’deki bir yalıya ait özgün çiviler, 2017

Şekil 25, 26, 27. Çeşitli çivili ahşap birleşim detayları

4. Sonuç
Ahşap Türk Evi zaman içinde çeşitli
değişimler geçirmiştir; Osmanlı
Devleti’nin son döneminde evlerde
Batılı stillerin etkisi oldukça belirgindir. Bu çalışma kapsamında yerinde
yapılan gözlemlerle, bileşenleriyle
birlikte özellikle cephe, çatılar ve yapım sistemi üzerinde durulmuştur.
Mimari elemanlar tek tek tanıtılmış
ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
Osmanlı Devleti’nin son
döneminde inşa edilmiş ahşap
konutlara Avrupa’daki örneklerin
bire bir aynısı, ya da klasik Türk
Evi denilemez. Çeşitli etkileşimlerle şekillenmiştir ve kendine has
bir özelliğe sahiptir.

Son dönem konutlarının çok
yoğun bir üslup çeşitliliği olmasına
rağmen, belli ortak noktaları vardır;
bu özellik aslında dönemin kimliğini yansıtmaktadır.
Mimari elemanlar ayrıntılı
olarak incelendiğinde dönemin
belirgin pek çok özelliği ortaya çıkmaktadır. Dönemin karakteristiği,
tüm bileşenleriyle, özellikle cephelerde daha net belli olmaktadır.
Yapılarda ustaların yerinde
verdikleri karar oldukça önemlidir.
Birçok noktada inisiyatif kullanarak,
uygun gördükleri gibi uygulama
yapmışlardır. Kendine has tasarımlar ve çözümler görülmektedir.

Doğru değerlendirme yapılmadan başlanan restorasyon ya da
rekonstrüksiyon uygulamalarında
hatalar olabilir. Çünkü bu dönem,
çok çeşitli ve çok renkli diyebileceğimiz özelliktedir. Bu mirası
yaşatmak için evlerin özelliklerinin
gruplandırılarak doğru anlatılabilmesi önemlidir.
Ahşap yapılarla ilgili çok fazla
veri varmış gibi gözükse de, mimari
elemanlarda herhangi bir konuda
detaya inildiğinde aslında yeterli düzeyde bir çalışma olmadığı
görülmektedir. Bu açıdan, detaylı
çalışmaların yapılması hâlâ önem
taşımaktadır.
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ASSETS CONSERVATION KUDEB DIRECTORATE
FIRST WORLWIDE ACCREDITED RESTORATION AND CONSERVATION LABORATORY
ABSTRACT

Istanbul Metropolitan Municipality Department of Cultural Assets Conservation Directorate for the
Conservation Implementation and Supervision of Cultural Assets (KUDEB) Restoration and Conservation
Laboratory, conducts analyzes to investigate the causes of chemical and physical change processes and
existing problems of movable and immovable cultural assets, with its studies and expert staff and prepares
reports that comprise qualified comments of these analyzes for restoration practices. Restoration and
Conservation Laboratory, has been providing service for 12 years in quality equivalent to one of the worldrenowned laboratories and counterparts in Turkey in the light of scientific methods and with the pioneer
steps taken by the activities carried out with experience. It has aimed to increase the service quality of the
laboratory further and established a quality system in accordance with the accreditation of the laboratory
in order to certify the reliability of the processes and results in the activities and experiments carried out in
the laboratory considering the situation of restoration-conservation works in our country and in the world.
The first accreditation decision of the laboratory was taken at the Turkish Accreditation Agency (TURKAK)
Board held on 22 May 2019 and our certificate was delivered to KUDEB. Since its establishment, our
laboratory, which has performed restoration and conservation of many firsts in the field, is entitled to the
certificate of accreditation in Turkey and is the first and only accredited laboratory in the world serving this
area.
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taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının kimyasal, fiziksel değişim
süreçleri ve mevcut sorunlarının
nedenlerini araştırmaya yönelik
analizler yapmakta ve bu çalışmaların restorasyon uygulamalarına
yönelik nitelikli yorumlarını içeren
raporlar hazırlamaktadır.
*

İBB KUDEB Restorasyon
ve Konservasyon
Laboratuvarı, hak
kazandığı akreditasyon
sertifikasıyla ülkemizde
ve dünyada bu alanda
hizmet veren ilk ve tek
akredite laboratuvar
olmuştur.

Restorasyon ve Konservasyon
Laboratuvarı bilimsel yöntemlerin ışığında, deneyimle yürüttüğü
faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye’de
benzerlerinin içinde tek ve dünyaca tanınan laboratuvarlara eşdeğer
kalitede hizmet vermektedir. Hizmet
verilen 12 yıl süresince restorasyon-konservasyon çalışmalarının
ülkemizdeki ve dünyadaki durumu göz önünde bulundurularak,
laboratuvarın hizmet kalitesinin
daha da arttırılması hedeflenmiş,
laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyet
ve deneylerde, süreç ve sonuçların
güvenilirliğini belgelemek amacıyla
laboratuvar akreditasyonuna uygun
bir kalite sistemi kurulmuş; sistemin
işletilmesiyle laboratuvar hem idari
hem de teknik açıdan akreditasyona
tam uyumlu hale gelmiştir.
“TS EN ISO/IEC 17025 Deney
ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yetkinliği için Genel Gereklilikler”
başlıklı standart, laboratuvarlarda
uygulanan deneylerin doğru ve kontrol edilebilir koşullarda gizlilik ve

Şehir Plancısı Murat TUNÇAY, e-posta: murat.tuncay@ibb.gov.tr; Y. Kimyager Hazal Özlem ERUŞ (B sınıfı İG Uzmanı), e-posta:ozlem.ersan@ibb.gov.tr;
Jeoloji Mühendisi Derya ŞAHİN (C sınıfı İG uzmanı), e-posta: derya.sahin@ibb.gov.tr
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tarafsızlıkla gerçekleştirilmesini ve
elde edilen doğru ve güvenilir sonuçlarla raporlanmasını sağlamaktadır. Standardın kapsamı; numune
alımı dahil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuvarın
yeterliliğinin tanınması için gereken
şartları içermekte ve deney ve/veya
kalibrasyon hizmeti veren bütün
kuruluşlara uygulanabilmektedir.
Standart şartlarının sağlanıp sağlanmadığı ve buna göre akreditasyon onayı, ülkemizde yalnızca Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından verilmektedir. 7161 sayılı
kanun içinde yer alan değişikliğin 18
Ocak 2019 tarih, 30659 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmesiyle TÜRKAK Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini
akredite etmek üzere yetkilendirilmiş tek kurum statüsünü kazanmıştır; başka hiçbir tüzel veya gerçek
kişi TÜRKAK’ın görev alanına giren
bir faaliyette bulunamaz.
İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde 12 yıldır
faaliyette bulunan Restorasyon ve
Konservasyon Laboratuvarı kurduğu ve yıllar içinde geliştirdiği kalite
sistemine göre;
Restorasyon Konservasyon
Bölümü
Numune Kabul

Genel Kimya
Petrografi
HPLC
Fizikomekanik
Odun Anatomisi
SEM
XRD
olmak üzere dokuz ayrı bölümden oluşmakta ve çalışmalarını
kalite sistemine göre yürütmektedir.
Laboratuvarda 22 deney yapılmakta; 9 tanesi standart metotlara göre,
kalan 13 tanesi ise “işletme içi metot” olarak adlandırılan ve herhangi
bir standarda dayanmayan, uluslararası veritabanlarında yayımlanmış
bilimsel çalışmalara göre yapılan
deneylerdir.
TS EN ISO/IEC 17025 standardının yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği
kanunu ve ilgili yönetmelikler ile iyi
laboratuvar uygulamaları göz önüne
alınarak inşa edilen laboratuvar, TS
EN ISO/IEC 17025 standardının
gerekleri kapsamında;
Gizlilik,
Tarafsızlık,
Yapısal gereklilikler,
Kaynak gereklilikleri ve
Çevresel koşulları
mekân, prosedür ve personel
açılarından tam yerine getirerek denetim sürecine hazır hale gelmiştir.
Denetim sürecinde laboratu-

varda oluşturulan tüm belge ve
çalışmalar, TÜRKAK tarafından
24-25 Ocak 2019 tarihlerinde
yerinde denetlenmiş ve 22 Mayıs
2019 tarihinde yapılan kurulda
ilk akreditasyon kararı alınmış ve
sertifika tarafımıza ulaştırılmıştır.
Söz konusu akreditasyon kireçtaşı numuneleri için;
Petrografik inceleme (TS
EN 12407 Doğal taşlar - Deney
yöntemleri- Petrografik İnceleme standardına göre işletme içi
metot)
Kılcal etkiye bağlı su emme
katsayısının tayini (TS EN 1925
Doğal taşlar- Deney metotlarıKılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini standardına göre)
Atmosfer basıncında su
emme tayini (TS EN 13755 Doğal
taşlar - Deney yöntemleri - Atmosfer basıncında su emme tayini
standardına göre) deneylerini
içermektedir.
Kurulduğu günden bu yana
restorasyon ve konservasyon
alanında birçok ilki gerçekleştiren
İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, hak kazandığı akreditasyon sertifikasıyla
ülkemizde ve dünyada bu alanda
hizmet veren ilk ve tek akredite
laboratuvar olmuştur.
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INVENTORY PROJECT FOR THE CULTURAL ASSETS OF ISTANBUL
ABSTRACT
Being one of the most important cities of Turkey in terms of archaeological, monumental, civil, modern
and also industrial architectural heritage, Istanbul includes approximately 35.000 historical and cultural
properties. The inventory and documentation project was initiated in 2015 by the Directorate of Cultural
Heritage Preservation of Istanbul Metropolitan Municipality. This is ‘the most comprehensive inventory
project’ created in Istanbul, which is directly focused on the cultural heritage and led by the local
government. The project aimed to create an integrated database of cultural assets, provide accessibility
through web and share the results via the publications.
During the Inventory Project, a huge amount of data including old maps, old photographs, archive
documents, drawings and projects were brought together and classified according to their types and
contents. Afterwards, each registered historical value was visited on-site, observed and photographed.
Also some buildings were documented to be proposed to Preservation Boards for registration. Numeric,
textual and spatial data were recorded by using the special software which was developed for this study.
During the project, 74 types of data such as location, physical information, architectural description,
conservation state, materials, construction technique, problems, bibliography, etc. were recorded in detail.
Software was also developed synchronously by data acquisition. This was one of the best opportunities in
order to realize and solve the handicaps of data processing, printing, GIS tools or other editing options.
The existing version of the software allows printing 4 types of inventory forms. One of these types is
the common form of European Council and others are generated by our Project Team. Forms include all
of the numeric data recorded in the software with two photographs and a site plan. Depending on the
database, analytical studies are planned, following the standard guidelines of architectural and urban
heritage conservation principles.
The whole site-work in 39 districts of Istanbul is completed by 2019. As a result, 55 series of inventory
books including all of the cultural assets of Istanbul are published. Also, other books including analytical
studies and evaluations about the conservation state of some selected areas will be prepared. The
classification methodology and the data processing system will be useful for future projects. The
software will be continued to be redeveloped until it responds well to the possible scenarios of inquiry.
It is expected to serve the database for other conservation projects or risk assessment, monitoring and
management studies.

İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi
2015-2019
DR. ESRA KUDDE*

1. Giriş
Türkiye’deki tescilli kültür varlığının yaklaşık üçte birini (%32)
barındıran İstanbul’da, herhangi
bir proje/uygulama öncesinde tarihî
eserlerle ilgili doğru ve güncel bilgilerin alınması, ayrıntılı etütlerin,
etki değerlendirme raporlarının ve
bazı analizlerin hazırlanması gerekmektedir. Ancak ortak ve güncel
bir kültür envanteri bulunmamakta; çok sayıda kurum ve kuruluş,
*

bağımsız verilerle planlama yapmaktadır. Proje’nin geliştirilmesinde en önemli etken, İstanbul’daki
tarihî eser sayısının dahi net olarak
bilinmemesidir. Projenin başında
(2015), İstanbul’daki tescilli eser
sayısı Kültür ve Turizm Bakanlığı
verilerine göre 30.694; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi verilerine
göre 31.769 olarak bilinmekteydi.
Ayrıca, Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulları, GEEAYK (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu) ve Encümen arşivlerinin sayısal ortamda tutulmama-

Dr. Esra KUDDE, İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, e-posta:esra.kudde@ibb.gov.tr

sı ve istenen bilgilere erişilememesi
önemli bir sorundur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
bünyesindeki Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün başlıca görevi,
“İstanbul bütününde kültürel miras
envanterinin oluşturulması ve güncellenmesine yönelik araştırma, veri
toplama, belgeleme, tespit ve analiz
çalışmalarını yürütmek ve bu çalışmaları ortak kullanıma katkı sağlamak
amacıyla basılı materyal ve/veya erişilebilir veri bankası haline getirmek”
olarak belirlenmiştir. İstanbul’da
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koruma konusunda çalışan bütün
kişi, kurum ve kuruluşların ortak bir
veri tabanı üzerinden çalışmalarını
yürütmesi ve projelerin doğru bir
belgelemeye dayandırılması için,
2015 yılında İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi başlatılmıştır.1
İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi; bugüne kadar İstanbul
genelini ele alan, mevcut tüm arşivleri bir araya getiren ve sayısal veri
tabanına dönüştüren en kapsamlı
projedir. Projenin en önemli artıları;

bütüncül yaklaşımı, disiplinlerarası
teknik kadrosu, çalışma metodolojisi ve kurumsal hafıza içerisinde
kesintisiz, sürdürülebilir biçimde
tasarlanmış olmasıdır. Envanter
verilerinin tek bir sayısal kaynakta
toplanması, sürekli güncellenmesi ve
ortak kullanıma sunulması koruma
alanı için önemli bir ihtiyaçtır.
Proje tamamlandığında,
İstanbul’un herhangi bir bölgesindeki tescilli kültür varlıklarının
sağlamlık, mülkiyet, korunma duru-

mu, yapım tekniği vd. birçok açıdan
güncel durumları sorgulanabilecek
ve bilgilere ortak bir kanaldan
erişilebilecektir. Projenin çıktıları,
envanter fişleri, kitaplar, sayısal veri
tabanı olarak hizmete açılacaktır.
Envanter verileri, beş yılda bir
güncellenecek; değişiklikler hem
dijital hem de basılı kaynaklara
işlenecektir. Envanterin güncellenmesi işi, İBB Kültürel Miras
Koruma Müdürlüğünün görevleri arasındadır.

Kültür varlıklarının “güncel
durumunu” tespit etmek,
Her eser için yapılan tespitleri
“sorgulanabilir” sayısal veriye
dönüştürmek,

Tarihî eserler için “sayısal veri
tabanı” oluşturmak,
Bu alanda çalışan kişi, kurum
ve kişilerin “ortak kullanacağı bir
bilgi ağı sunmak”tır.

2. Projenin Amacı
İstanbul genelinde tarihî eserlerle ilgili “tek, doğru ve güncel”
bir veri kaynağı oluşturmak,
İstanbul’daki “tescilli ve tescili
önerilecek” eserleri kayıt altına almak,

3. Projenin Kapsamı ve Yöntemi
Envanter çalışmasının başında,
farklı mesleklerden uzmanları
barındıran bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Projenin, 11 kişi ile
başlanan ve sayısı 41 kişiye ulaşan
çalışma grubunda; mimarlık, restorasyon, şehir ve bölge planlama,
sanat tarihi ve arkeoloji alanlarında
eğitim almış kişiler yer almaktadır.
Farklı meslek gruplarından oluşan
ekibin, kültür varlıklarının tespiti ve
envanteri konularında bilgilendirilmesi amacıyla bir hafta süreli eğitim
programı hazırlanmıştır. Program
kapsamında; çalışma ekibine Prof.
Dr. Zeynep Ahunbay tarafından
bugüne kadar yapılan envanter
çalışmalarından örnekler, koruyucu
envanterin amacı, yöntemi, dikkat
edilmesi gereken hususlar ve envanter fişlerinde mimari tanımlama
konusunda eğitim verilmiş; araştırmalarda başvurulması gereken
kaynaklar önerilmiştir. Prof. Dr.
Özer Kanburoğlu tarafından mimari fotoğraf çekim teknikleri, Dr.
Esra Kudde tarafından veri girişi ve
envanter çalışma yöntemi hakkında
bilgi verilmiştir. Ardından, alanda

örnek tespit ve inceleme uygulamaları yapılmıştır.
Proje kapsamında tasarlanan
çalışma yöntemi;
1- Mevcut veri ve bilgilerin
derlenmesi,
2- Yerinde tespit, inceleme ve
fotoğraflı belgeleme yapılması,
3- Envanter/Anıt Fişlerinin
doldurulması,
4- Elde edilen verilerin sayısallaştırılarak karşılaştırılması ve
değerlendirilmesi
5- Çalışma sonuçlarının paylaşımı ve erişime açılmasıdır.

3.1. Mevcut veri ve
bilgilerin derlenmesi
Bu kapsamda; Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu kararları,
GEEAYK (Gayrimenkul Eski Eserler
ve Anıtlar Yüksek Kurulu) arşivi,
Encümen arşivi, eski haritalar,
raporlar ve eski fotoğraflar olmak
üzere 500.000’in üzerinde belge
taranmış; ilçe-mahalle-ada-parsele
göre sınıflandırılmıştır. Ulaşılan
her türden materyal, ilgili eserin
dosyasında toplanarak gelecekte de

kolayca kullanılabilecek sistematik
bir bilgi deposu oluşturulmuştur.
Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü
bünyesinde kurulan dosyalama
sistemi yeni bilgi-belge bulundukça geliştirilmektedir. Ayrıca, bir
kütüphane oluşturulmuş; literatür
araştırmaları için kılavuz listeler
hazırlanmıştır.

3.2. Yerinde tespit ve
incelemelerin yapılması
(Alan Çalışması)
Bu çalışma kapsamında;
İstanbul’un 39 ilçesi, 782 mahallesinde, tescilli ve tescili önerilecek
eserler yerinde görülmüş ve incelenmiştir. Bugüne kadar 152 tür
kültür varlığı tespit edilmiştir (Şekil
1). Proje ekibinin tamamı alan
çalışmalarına katılmış; iki-üç kişilik
ekipler halinde, günlük program ve
haritalar doğrultusunda tespit ve
fotoğraf çekimi yapılmıştır (Şekil
2). Tescilli eserlerin ada, parsel,
adres, işlev, yapım tarihi, mimari
üslubu, taşıyıcı sistem özellikleri,
malzemeleri, yapım tekniği, örtü
durumu, plan-cephe-iç mekân

1 Projenin devamlılığı açısından, envanterin oluşturulması ve beş yılda bir güncellenmesi eski Kültürel Miras Koruma Müdürü (2015-2019) İhsan İlze tarafından
Müdürlük yönetmeliğine kaydettirilmiştir.
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özellikleri, özgünlük durumu,
teknik donatıların varlığı, bozulmalar ve güncel durumuna ilişkin
gözlemler yapılmıştır.

3.3. Envanter/Anıt ﬁşlerinin
doldurulması (Veri Girişi)
Bu çalışma kapsamında; kültür
varlığının belirli bir tarihteki durumunu yansıtan envanter fişinde,
anıtın veya sitin 1/1000 ya da 1/5000
ölçekli haritası, güncel fotoğrafı,
kadastral bilgileri, türü, yapım tarihi,
mülkiyeti, mimari üslubu, özgün
işlevi, korunma durumu, bozulma
derecesi, tarihçesi, gözlemlere dayalı
ayrıntılı tanımı, sorunları ve eserle
ilgili kaynakça/dizin gibi bilgileri
içeren bir çeşit kimlik belgesi oluşturulmaktadır. Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü uzmanları, Avrupa Konseyi anıt fişine (Şekil 3) ek olarak
74 tür sorgulanabilir veri içeren üç
envanter fişi tasarlamıştır (Şekil 4,
5, 6). Tasarlanan formlardan biri A3,
diğerleri 30x30 cm boyutundadır.
Her formda, mimari ve teknik bilgi-

lerin yanı sıra vaziyet planı, koordinat bilgileri ve iki güncel fotoğraf yer
almaktadır. Formlardan birinde, eski
fotoğraf/tarihî harita için de alan
ayrılmıştır. Yazılım aracılığıyla, konuya göre istenen biçimde envanter
formunu elde etmek ve gerekli resmi
yazışma ya da bilimsel raporlara
eklemek mümkündür.

3.4. Verilerin
sayısallaştırılması ve
değerlendirilmesi (Analiz)
Bu çalışma kapsamında; mimari
ve mekânsal veriler işlenerek,
tescilli yapılar, anıt türü, günümüze ulaşamayan kayıp eserler ve
türleri, dönem, mülkiyet, güncel
kullanım/işlev, korunma durumu,
taşıyıcı sistem türlerinin dağılımı,
sağlamlık durumu, özgün işlevini koruyan eserler gibi çeşitli
türlerde analizler üretilmektedir
(Şekil 7, 8). Analizlerin kapsamını
genişletmek ve çapraz analizleri
başka verilerle çakıştırarak yorumlamak mümkündür. Ayrıca,

tescile önerilmeye değer özellikleri
tespit edilen eserler belirlenmekte
ve ilgili Koruma Bölge Kurulunun
onayına sunulmaktadır.

3.5. Çalışma sonuçlarının
paylaşımı ve erişime
açılması
Envanter verilerinin hem kurum-ve
kuruluşlar hem araştırmacı ve öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından
erişilebilir olması projenin ana hedefleri arasındadır. Envanter fişlerini içeren 55 ciltlik kitap serisi tamamlanmıştır (Şekil 9). Ayrıca, Fatih, Beyoğlu
gibi kültürel ve tarihî miras bakımından yoğun/zengin ilçeler için, güncel
korunma durumu ve analiz sonuçlarını içeren kitaplar hazırlanmaktadır.
Veritabanı, http://cbs.ibb.gov.tr ve ilgili
Müdürlüğün internet sitesi üzerinden
erişime açılacak, sorgulama ekranı
kullanılarak istenen veriler liste veya
harita şeklinde görüntülenebilecektir.
İstanbul’un geneli için yürütülen projenin sonuç ürünlerinin geliştirilmesi
ve Ar-Ge aşaması devam etmektedir.

4. Proje Süreci
Proje alanının büyüklüğü
(İstanbul il geneli) ve ayrıntılı alan tespitlerini gerektiren çalışma metodu göz
önünde bulundurularak,
projenin dört etap halinde
yürütülmesine karar verilmiştir:
Projenin 1. Etabında,
Üsküdar ve Eyüpsultan
ilçeleri,
2. Etabında, Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı
Sınırları (Fatih ilçesinin
tamamı ve kısmen Bayrampaşa, Zeytinburnu ilçeleri),
3. Etabında, Beyoğlu,
Şişli, Adalar, Kadıköy, Şile
ilçeleri,
4. Etabında,
İstanbul’un kalan 31 ilçesi
ele alınmıştır. İstanbul genelinde araştırma, sınıflandırma ve alan çalışmaları
tamamlanmıştır; analiz ve
paylaşım süreçleri devam
etmektedir.

BİLİNEN
ETAP

İLÇE ADI

TARİH

TESCİLLİ ESER
ADEDİ / 2015

1.Etap

TESPİT EDİLEN
TESCİLLİ ESER ADEDİ

Üsküdar

2015

2503

2683

Eyüpsultan

2015-2016

1102

1166

2. Etap

Fatih

2016-2017

9977

10520

3. Etap

Şişli

2017

769

941

Şile

2017

1040

1166

Adalar

2017

1485

1692

Kadıköy

2017

1604

1634

Beyoğlu

2017-2018

5712

6060

Silivri

2018

338

572

Çatalca

2018

337

363

Beykoz

2018

1344

1418

Diğer İlçeler

2018-2019

5558

6500 +

2015 -

31769

34715 +

4. Etap

TOPLAM

2019

DEĞERLENDİRME 83
Proje kapsamında, kültür
varlıkları envanteri için ilk kez özel
bir yazılım geliştirilmiştir (Şekil 10,
11). Yazılım konusunda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi
Sistemi Müdürlüğünden destek
alınmıştır. Yazılımın altyapısı, senaryoları ve işleyişi Kültürel Miras

Koruma Müdürlüğü uzmanlarınca
belirlenmiş; proje boyunca test
edilerek gerekli iyileştirme ve ek
geliştirmeler iki Müdürlüğün işbirliğiyle yapılmıştır. Envanter yazılımı
günümüzde aktif olarak kullanılmakta ve ek modüllerin geliştirilmesi için teknik kadro tarafından

araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) süreci devam ettirilmektedir. Böylece,
hem envanter çalışmalarının uzun
vadede devamlılığı sağlanmış ve
güncellenmesi kolaylaştırılmış hem
de kamu çalışmalarında özellikle
ihtiyaç duyulan kalıcı ve işler bir
sistem kazandırılmıştır.

Şekil 1. Envanter çalışmalarında, bugüne kadar 152 tür tescilli kültür varlığı tespit edilmiştir.

Şekil 2. Alan
çalışmalarında eserlerin
güncel durumu
hem harita üzerinde
işlenmekte hem de
mekânsal verisi ve
mimari bilgileri yazılıma
kaydedilmektedir.

5. Projenin Sonuç ve Faydaları
Proje sonucunda, İstanbul genelinde koruma ile ilgili ulaşılabilen
arşivler bir araya getirilmiş, akıllandırılmış/sayısal ortama aktarılmış
ve sorgulanabilir hale getirilmiştir. Böylece, koruma süreçlerinde
ihtiyaç duyulan sürdürülebilir ve
güncellenebilir bir envanter veri
tabanı tasarlanmıştır. Projenin en
önemli artıları; oluşturulan dosyalama/sistematik arşivleme metodolojisi ve kalıcı bir ürün olarak kuruma
kazandırılan yazılımdır. Yazılımın
geliştirilmesinde aynı kuruma bağlı

olarak çalışan başka bir birimle
(Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü)
işbirliği yapılması, her iki birimin
konuya bakış açısı ve bundan
sonraki çalışmalar için yararlı bir
işbirliği ortamı doğurmuştur.
Üretilen envanter fişleri, fotoğraflar ve haritaları içeren, 55 ciltlik
“İstanbul Envanteri Kitap Serisi” hazırlanmıştır. Ciltlerin içeriği, ilçelerin
yoğunluğuna göre belirlenmiştir. Örneğin Fatih ilçesi, İstanbul’daki eserlerin yaklaşık üçte birini (dolayısıyla
Türkiye’deki eserlerin dokuzda biri-

ni) barındırdığı için, 10.520 sayfadan
oluşan, 15 ciltlik bir seridir. Beyoğlu
ilçesi 9, Üsküdar ilçesi 4, Kadıköy
ilçesi 3 ciltten oluşmaktadır. Ayrıca,
her ilçe için yapılan güncel durum
tespitleri, anıt türleri ve yoğunlukları,
analiz sonuçları, değerlendirmeler ve
koruma önerilerini içeren birer kitap
daha hazırlanmaktadır. Böylece,
koruma literatürüne güncel bilgilere
dayalı bilimsel yayınlar kazandırılmış olacaktır. Envanter bilgilerinin
internet üzerinden erişime açılması
için çalışmalar sürmektedir.
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Şekil 3. Envanter fişi 1 (Avrupa Konseyi biçimi)

Şekil 4. Envanter fişi 2 (KMKM tasarımı)

Şekil 5. Envanter
fişi 3 (KMKM
tasarımı)
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Şekil 6.
Envanter fişi
4 (KMKM
tasarımı)

Şekil 7. Analiz örneği (Şehir Plancısı Yeliz Can tarafından tasarlanmıştır)
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Projeden elde edilen en önemli kazanım, kamuda olması gereken
“kurumsal hafıza”nın oluşturulmasıdır.
Kamuda üretilen projelerin ve/veya
çıktılarının uzun vadede devam ettirilebilir, kalıcı ve güncellenebilir olması
kaçınılmazdır/gerekliliktir. Projenin
gerek planlama gerek uygulama aşamalarında, yerel yönetimlerin bu konudaki
sorumluluğu ve rolü göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan çalışmaların yıllar
içinde kaybolması, paylaşılmaması veya
güncelliğini yitirmesi gibi nedenlerle
çok sayıda proje verimsiz olmakta; bu
durum, kamu kaynaklarının doğru kullanılamaması ve benzer projelerin tekrar
edilmesi sonucunu doğurmaktadır.
İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri
Projesi, bu kriterlerin her aşamada titizlikle ele alındığı, verilerin nasıl paylaşılacağı ve uzun vadede nasıl güncelleneceği baştan programlanan bir projedir.
Ayrıca, projenin “bütüncül” yaklaşımı
ve kenti bütün ilçeleriyle, aynı standartlarda ele alan çalışma yönteminin özellikle koruma projelerinde yaygın olarak
rastlanan uyumsuzlukların çözümünde
etkili olması beklenmektedir. Planlama
sürecinde, alınan kararların birbirleriyle
çelişmesi veya koruma perspektifinin göz ardı edilmesi nedeniyle farklı
ölçeklerde yaşanan sorunlar, tek ve
ortak bir veri tabanının esas alınmasıyla
en aza indirgenebilir. Doğru ve güncel
bilgi kaynağının kullanılması, bundan
sonraki bütün proje/uygulama süreçleri
için önemli bir kazanım olacaktır.
Projenin önemli artılarından biri
de, disiplinlerarası çalışma yönteminin
benimsenmiş olmasıdır. Koruma, mutlaka konunun aktörlerinin, uzmanlıkları
doğrultusunda bir arada çalışmasını
gerektiren bir bilim dalıdır. Projenin
her aşamasında disiplinlerarası çalışma,
doğru planlama ve işbölümünün önemi
ve gerekliliği deneyimlenmiştir. Proje
kapsamında çalışan ekip, koruyucu envanter konusunda önemli bir deneyim
kazanmıştır. Gerek işin planlanması
gerek literatür araştırmaları gerekse
alan çalışmaları esnasında proje ekibinin farklı türlerde kültür varlıklarının
nasıl ele alınacağı konusunda yetişmesi
sağlanmıştır. Ayrıca, başka meslek
gruplarıyla birlikte çalışma pratiği elde
edilmiştir. Proje süreci, ekipteki kişilerin mesleki donanımının artmasına da
katkı sağlamıştır.

Şekil 8. Analizlere göre hazırlanan Süleymaniye Dünya Mirası Alanı posteri
(Y. Mimar Semih Panta ve Mimar Zübeyde Kaan tarafından hazırlanmıştır)

Şekil 9. İstanbul Envanteri Kitap Serisi
kapak biçimi (Kitapların kapağında, minyatür
sanatçısı Nilgün Gençer’in “Asya’dan Avrupa’ya
İstanbul” adlı eseri kullanılmıştır.)

Şekil 10. Envanter
çalışmaları için
geliştirilen yazılımda
verilerin sayısal
ortamda kaydedilmesi
ve sorgulanabilmesi
mümkündür.

Şekil 11. Yazılımda,
hâlihazır harita
üzerine tescilli kültür
varlığının sınırları
işaretlenmekte; böylece
gerçek mekânsal veri,
hem geometrisi hem
de koordinatlarıyla
kaydedilmektedir.
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EVALUATION OF RESTORATIONS AND REPAIRS IN ISTANBUL BETWEEN
2003-2017 WITH NUMERICAL DATA AND ANALYSIS OF ANTIQUITIES
INVENTORY RECORDS
ABSTRACT
Time Planning in the restoration of monuments in Turkey sometimes are not available. Times of the
restoration and repairs are to be decided regarding to cognitive data, the budget, cyclical situation,
the media and public pressure parameters are involved, rather than scientific data. In this study,
restorations made by the Provincial Regional Directorates of Foundations, IMM Directorate of
Construction Affairs, Istanbul Metropolitan Municipality Cultural Heritage Preservation Directorates
and preliminary permission given by Istanbul Metropolitan Municipality KUDEB Directorate, are
examined with their documents in between 2003 and 2017.
The purpose of this study is to identify percentage of antiquities in the current restoration and protection
system that involved in Istanbul, as a case study for Turkey. In the analysis part of the study, additionally
function, ownership, originality, and carrier system situations of the restored buildings are determined
and discussed separately in the reporting section. As a short result, it was detected that there are 34216
immovable cultural assets in Istanbul, except for natural site assets, until May 2017.

İstanbul’da 2003-2017 Yılları Arasında
Gerçekleştirilen Restorasyon ve Onarımların
Sayısal Verilerle Değerlendirilmesi ve Eski
Eser Envanter Bulgularına Göre Analizi
M. ŞİMŞEK DENİZ*

1. GİRİŞ
Türkiye’deki anıt eserlerin restorasyonunda bir zaman planlanması
yapılmamaktadır; restorasyon ve
onarımların ne zaman yapılacağı
konusunda bilimsel verilerden ziyade
bütçe, ödenek, konjonktürel durum,
medya ve kamuoyu baskısı, siyasi ve
ideolojik yaklaşımlar gibi parametreler rol oynamaktadır.
Büyük, orta veya küçük ölçekteki bir tescilli yapıda elzem olan
periyodik muayene ve tespitler
yapılmadığından, bazı müdahaleler
gecikmekte; eserin özgün ve doğru
metodolojik bir restorasyonu mümkün olmamaktadır. Bu eserlerin
restorasyonunda ne zaman, neye
göre ve nasıl soruları cevaplandırılmalıdır. Taşınmaz kültür varlıklarında zaman zaman anlık ve ivedi

koruma müdahaleleri gerekli olabilmektedir. Türkiye’deki koruma
mevzuatında bu durumlar için tarif
edilmiş bir hüküm bulunmamakta,
tescilli eserin sorunu ihmal edilip
ertelenmekte ve büyümektedir.
Mevzuatların getirdiği kısıtlamalar ve ilgili koruma kurulu kararlarının gecikmesi koruma sürecini
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca koruma konusunda ilgili idarelerin karar,
bütçe ve onay süreçleri uzun sürmektedir. Bazen basit müdahalelerle
çözülebilecek deformasyonlar ya da
arızi durumlara bu yüzden müdahale
edilememekte, küçük sorunların çözülememesi zamanla yapıda büyük
tahribatları ve sonunda kapsamlı
restorasyonları gerektirmektedir.
Koruma mevzuatı; idari yapılanma, görev dağılımları, tedbirler,
mali yardımlar, muafiyetler ve teşvik
konularında hükümler getirmiştir.

* Dr. M. Şimşek DENİZ, e-posta: msdeniz63@gmail.com

Ancak, koruma ilkeleri ve uygulamanın başarıya ulaşması için gereken
teknik detaylar, ölçekler, malzeme ve
ihale pozlarının çalışma yönetmeliklerinde bilimsel olarak tanımlaması
ve güncelleştirmelerin açıklanması
zorunluluk haline gelmiştir.
Restorasyon sürecinde ilgili
koruma kurullarında alınan kararlar
günden güne, bir kamu kurumundan diğerine, bir proje müellifinden
öbürüne, bir kurulun üyelerinden
başka kurulun üyelerine ve eser
sahibine göre farklılıklar sergilemektedir. Restorasyon süreci proje ve
uygulama açısından bütünlük içinde
değerlendirilememektedir. Proje
aşamasında, çizim ve ifade tekniği
ile istenilen belgeler açısından belli
bir standartın olmayışı ve mevzuatta
bağlayıcı tanım ve hükümlerin yer
almaması nedeniyle rölöve teknikleri,
restitüsyon çalışmaları ve restorasyon
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Kanun Adı

Onay Tarihi

Açıklamalar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

31.12.1960

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine vergi muafiyeti getirilmiştir.

1710 sayılı Eski Eserler Kanunu

25.04.1973

Sit tanımı getirilerek eski eser tescilleri yapılmıştır.
Koruma konusunda karar alma, görevlendirme ve yetkilendirme Kültür ve Turizm

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

21.07.1983

2863 sayılı Kanunun değişikliğine ilişkin 3386 sayılı Kanun

17.06.1987

Koruma Yüksek Kurulu ve “Bölge Koruma Kurulları” oluşturulmuştur.

4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu

29.06.2001

Taşınmaz kültür varlıkları için Yapı Denetimi

5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu

14.07.2004

Bakanlığına verilmiştir.

Kanunu’nun uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
Kültür yatırımları ve girişimleri, ekonomik teşvikler getirilmiştir.
Yerel yönetimlere yetki verilmiş ve Koruma Uygulama Denetleme Bürolarının (KUDEB)
5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

27.07.2004

kurulması öngörülmüştür.
“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı Fonu”
oluşturularak emlâk vergisi ve TOKİ kredilerinden kaynak sağlanmıştır.

5366 sayılı Yıpranmış Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu
6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu

16.06.2005
16.05.2005

Yenileme Alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kanunlaştırılmasına dair
hükümler getirilmiştir.
Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve
arazilerde iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tablo 1. Eski eser korumaya ilişkin hükümleri içeren mevzuatlar

kararlarında koruma kurulları tarafından istenilen farklı projeler, belgeler
ve talepler onay sürecini uzatmakta
ve bu durum da koruma sürecini
olumsuz etkilemektedir.
Eski eser ve restorasyonu konusunda deneyim, bilgi ve görgüsü
olmayan ancak mali güce sahip bazı
firmalar, ilgili Bakanlık tarafından
verilen yeterlilik belgesi ve karnesine sahip olan şirketlerle ortaklıklar
kurarak ihalelere girmekte ve bu
suretle uygulamalar yapmaktadır.
Bu durum, koruma sürecini olumsuz
etkilemektedir.
Türkiye’de taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına dair ilk
yasa 1869 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesi olup 1874, 1884 ve 1904
yıllarında kapsamı genişletilerek
revize edilmiştir. 1951 yılında kültür
varlıklarının korunmasına ilişkin
olarak yöntem, program, ilkeler ve
metodolojiyi ortaya koymak üzere
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde

“Anıtlar Yüksek Kurulu” oluşturulmuştur. 1973 yılında yürürlüğe
giren 1710 sayılı “Eski Eserler
Kanunu” ile Türkiye’de sit kavramı ilk defa yasal mevzuatta yer
almış, arkeolojik, kentsel, tarihi ve
doğal sitlerin tanımı yapılmıştır. Bu
dönemde GEEAYK (Gayrimenkul
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu) 417 sit alanında, 3442 anıtsal
yapı ve 6815 sivil mimarlık örneğinin tescil işlemini gerçekleştirmiştir
(Ahunbay, 2011).
Türkiye’de taşınmaz kültür varlıklarına dair mevzuat tablo halinde
sunulmuştur. Tabloda yasaların
yürürlülük tarihi ve diğer bilgiler
verilmektedir (Tablo 1).
Bu çalışmada; 10.07.2004 tarih/5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu yetki alanı ile Vakıflar
1.ve 2. Bölge Müdürlüklerinin görev
alanlarının, yanı sıra 2003-2017
yılları arasında Vakıflar İl Bölge
Müdürlükleri, İBB Yapı İşleri Mü-

dürlüğünün yaptığı restorasyonlar
ile İBB KUDEB’in verdiği onarım
ön izin belgeleri ve söz konusu
kurumlardan elde edilen belgeler
incelenmiştir. Taşınmaz kültür varlıklarında gerek kamunun gerekse
özel mülk sahiplerinin yaptığı restorasyon ve onarımların sayısal değerleri, İBB Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü tarafından yürütülen ve
hâlen devam eden, İstanbul’daki
tescilli kültür varlıklarını belgeleyen
“İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri Projesi” çalışmasından elde edilen bulgularla karşılaştırılmıştır.
Burada amaç; İstanbul örneğinde Türkiye’deki mevcut koruma
sisteminin eski eserlere ne oranda
müdahil olduğunun sorgulanması
ve değerlendirilmesidir. Taşınmaz kültür varlıklarında yapılan
çalışmalar, yapı türü ve yapılan iş
kapsamında sınıflandırılmış, ilçelere
göre dağılımlar tablolar ve sayısal
değerleriyle ortaya konmuştur.

2. İlgili Kurumlardan Alınan Verilere Göre İstanbul’da
2003-2017 Yılları Arasında Yapılan Restorasyonlar ve Onarımlar
İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre İstanbul’da
2005-2015 yılları arasında 252 restorasyon ve onarım gerçekleştirilmiştir (Tablo 2) (VGM, 13.04.2016).

Söz konusu Müdürlüğün yetki
alanına İstanbul’un Avrupa yakası
ilçeleri ile Tekirdağ ili girmektedir.
Vakıflar II. Bölge Müdürlüğünün yetki alanı ise, İstanbul’un

Anadolu yakası, Gebze ve İzmit’i
kapsamaktadır. İlgili Müdürlüğün
2003-2017 yılları arasında yapılan
bakım onarım ve restorasyon listesine göre, İstanbul’da 2003-2017
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Tablo 2. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan restorasyonların
yapı türlerine göre dağılımı

Tablo 3. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan
restorasyonlarının ilçelere göre dağılımı

Tablo 4. İBB Yapı İşleri Müdürlüğünce yapılan restorasyonların yapı
türlerine göre dağılımı

Tablo 5. İBB Yapı İşleri Müdürlüğünce yapılan restorasyonların
ilçelere göre dağılımı

yılları arasında 35 adet 1. grup anıt
esere müdahale edilmiştir (VGM,
2016).
Çalışma kapsamında son dönemde İstanbul’da yapılan onarım
ve restorasyonlara ilişkin İBB Yapı
İşleri Müdürlüğünden de bilgi istenmiştir. İBB Yapı İşleri Müdürlüğü, Mayıs 2005-Mayıs 2016 tarihleri
arasındaki tamamlanan onarım
ve restorasyon çalışmalarını tasnif
etmiş, ayrıca devam eden restorasyonları da belirtmiştir. Ek olarak,
yapı türleri, ihale tarihleri, maliyet
bilgileri de verilmiştir. Söz konusu
kurumun verilerine göre yukarıda
belirtilen tarihler arasında 154 adet
taşınmaz kültür varlığının onarım
ve restorasyonu tamamlanmış olup
12 eski eserin restorasyon çalışması
devam etmektedir (Tablo 4) (İBB
Yapı İşleri Müd., 2017).
Bazı parsellerde ise eski belge,
harita ve dokümanlara göre arşiv
çalışması yapılarak, kültür varlığının o bölgede mevcudiyeti ispatlanmış; veriler 1/5000 ve 1/1000
ölçekli İstanbul Tarihi Yarımada

Koruma Amaçlı İmar Planı’na
işlenerek dönem analizleri, restitüsyon ve restorasyon projeleri
hazırlanmış ve ilgili Bölge Koruma
Kurulunca onaylanarak rekonstrüksiyonları yapılmıştır. Fatih
ilçesi Fındıkzade Kasap Halil Camii, Altıboğaça Camii ve Haziresi,
Unkapanı Süleyman Subaşı Camii
yapılan rekonstrüksiyon işlerine
örnek verilebilir.
İBB Yapı İşleri Müdürlüğünün listesindeki muhtelif yapılara
ilişkin verilerde, sivil mimarlık
örneklerinin restorasyonları; kültür
varlığı bölümünde ise, imaret,
hazire düzenlemesi, tarihi yönetim
binaları, sıbyan mektepleri, Bizans
ve Roma dönemine ait yapılar ile
saray, köşk ve kasırlar gibi farklı
işlevlerde taşınmaz kültür varlıkları
yer almaktadır.
Taşınmaz kültür varlıklarında
özel mülk sahipleri tarafından yapılan onarımlar İBB KUDEB’in 20092017 yılları arasındaki verileri esas
alınarak incelenmiştir. Bu onarımlar
basit onarım izni kapsamındadır

(Tablo 6). İstanbul’daki ilçe belediyeleri de kendi KUDEB bürolarını
kurup yetki aldıktan sonra onarım
ön izni vermeye başlamışlardır.
İBB KUDEB’in verileriyle ikinci
grup sivil mimarlık örneklerine ait
sayısal değerler, İstanbul’daki tescilli eserlerde yapılan onarımların
toplam eski eser sayısıyla karşılaştırılması ve orantı kurulması açısından önemlidir (İBB KUDEB, 2017).
KUDEB, listede yer alan Boğaziçi
Bölgesi Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve
Üsküdar ilçelerindeki sivil mimarlık
örneklerinde onarım koşullarını belirterek uygunluk görüşü, Boğaziçi
İmar Müdürlüğü ise basit onarım
ruhsatı vermektedir.
KUDEB bulunmayan Adalar,
Şile, Çatalca, Kartal, Şişli ve Maltepe gibi ilçelerdeki sivil mimarlık
örneklerinin basit onarım talepleri halen İBB KUDEB tarafından
değerlendirilmekte ve onarım ön
izni verilmektedir. Verilen ruhsatlar aynı zamanda eski eser parseli
komşuluğunda yeni yapılacak olan
binalar için de tahsis edilmektedir.
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ADALAR

435

BAKIRKÖY

51

BEŞİKTAŞ

141

BEYOĞLU

17

FATİH

89

SARIYER

167

BEYKOZ

96

ÜSKÜDAR

139

EYÜP

3

ŞİŞLİ

163

ŞİLE

44

TUZLA

15

SİLİVRİ

5

KADIKÖY

5

ÇATALCA

8

MALTEPE

3

ÜMRANİYE

2

KARTAL

4

PENDİK
Toplam

5
1397

Tablo 6. İBB KUDEB izinlerinin
ilçelere göre dağılımı

Tablo 7. İstanbul’da 2003-2017 yılları arasında yapılan toplam 1838 adet restorasyon ve onarımın yapı
türlerine göre dağılımı

3. İstanbul’daki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Sayısal Değerleri
Çalışma kapsamında İstanbul’daki
toplam taşınmaz kültür varlıklarının
sayısal değerleri ve ilçelere göre
dağılımları ele alınmak istenmiştir.
Ancak İstanbul’un bütün yerleşim
alanlarını kapsayan ve ilçelere göre
ayrımı yapılan bütüncül bir eski
eser envanteri henüz tamamlanmış
değildir. Fatih, Üsküdar, Eski Eminönü ilçeleri gibi ilçe belediyelerinin
yaptığı envanter çalışmalarında
birinci grup anıt eserler bulunmaktadır; tescilli sivil mimarlık örneklerine yer verilmemiştir. İBB KUDEB
tarafından 2009 yılında yayımlanan
“İstanbul-Çatalca İlçesi Kültür ve
Tabiat Varlıkları Envanteri”, hem
anıt eserleri hem de köy yerleşim
alanlarındaki sivil mimarlık örneklerini kapsaması açısından örnek bir
çalışma olarak kabul edilebilir.
İBB Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı Kültürel Miras Koruma
Müdürlüğü tarafından 2015 yılında
İstanbul’daki taşınmaz kültür varlıklarının envanterinin çıkarılması
kapsamında bir çalışma başlatilmıştır. Bu çalışmada, İstanbul’da İBB ve
ilçe belediyeleri tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planları, 1/1000 ölçekli uygulama
imar planları ve koruma amaçlı imar
planları incelenmiş, plan yapım aşa-

masındaki analiz ve sentez verileri
çalışmada esas alınmıştır.
Envanter çalışması kapsamında,
GEEAYK kararları, konu ve yer bilgilerine göre sınıflandırılmıştır. Söz
konusu çalışmada, önce eğitim ve
hazırlık çalışmaları (araştırma ve bilgi toplama) yapılmakta, daha sonra
alanda tespit ve fotoğraf çalışmaları
gerçekleştirilmektedir. Alan çalışmasının tespit ve fotoğraf çekiminde
hâlihazır haritalar kullanılarak tespit
yapılmakta, her eserin içten ve
dıştan fotoğrafları çekilmekte ve mimari tespit ve tanımlar fişlere işlenmektedir. Envanter fişlerine 70 tür
veri kaydedilmekte; böylece sayısal
bir veri bankası oluşturulmaktadır.
Envanter fişinin daha anlaşılır olması için yeni bir format geliştirilmiştir.
Hazırlanan yazılım aracılığıyla, fişler
Koruma Bölge Kurulları ile yapılan
yazışmalar için Avrupa Konseyi
formatında basılabilmektedir (İBB
Kültürel Miras Müd., 2017).
Çalışmanın son aşamasında
analiz ve raporlama işlemi yapılmaktadır. Analiz kısmında taşınmaz
kültür varlıklarının; işlev, mülkiyet,
özgünlük ve taşıyıcı sistem durumları ayrı ayrı ele alınmaktadır.
İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünden alınan verilere göre

İstanbul’da bulunan taşınmaz kültür
varlıklarının ilçelere göre dağılımı
Tablo 8 ve 9’da gösterilmiştir.
Tabloda verilen rakamlar,
Nazım İmar Planları ve Koruma
Amaçlı İmar Planlarından derlenen güncel veriler olduğu için
gerçeğe yakın kabul edilmelidir.
Bölge Koruma Kurullarındaki tescil
düşürmeler ya da yeni tescil edilen
kültür varlıkları bulunduğundan,
tam rakamlar İBB Kültürel Miras
Koruma Müdürlüğü tarafından sürdürülen “İstanbul Kültür Varlıkları
Envanteri Projesi” tamamlandığında belirlenecektir. Tabloya göre,
İstanbul’da doğal sit varlıkları
dışında 34216 adet taşınmaz kültür
varlığı bulunmaktadır (Tablo 8)
(İBB Kültürel Miras Müd., 2017).
Yukarıda tablo incelendiğinde,
İstanbul’un en eski yerleşimleri olan
Fatih ve eski Eminönü ilçelerini
kapsayan Tarihi Yarımada, Beyoğlu
ve Üsküdar’da eski eser yoğunluğu
gözlemlenmektedir. Şile, Silivri,
Çatalca gibi merkezde yer almayan
ilçelerdeki tescilli eski eserlerin sayısal çokluğu, 5216 sayılı Büyükşehir
yasasıyla mahalle statüsüne dönüşen köy yerleşim alanlarındaki sivil
mimarlık örneklerinin son yıllarda
tescillenmesiyle ilintilidir.
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TESCİLLİ
ESER
SAYISI

İLÇE ADI

TESCİLLİ
ESER SAYISI

FATİH

12987

ŞİŞLİ

909

BEYOĞLU

5112

BAKIRKÖY

407

ÜSKÜDAR

2680

SİLİVRİ

338

BEŞİKTAŞ

2230

ÇATALCA

337

KADIKÖY

1684

TUZLA

111

ADALAR

1485

KARTAL

99

SARIYER

1362

ZEYTİNBURNU

78

BEYKOZ

1344

MALTEPE

60

EYÜP

1139

DİĞER İLÇELER

814

ŞİLE

1040

TOPLAM

34216

İLÇE
ADI

Tablo 8. Eski eserlerin ilçelere göre dağılımı
(İBB Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, 2015-2017)

Tablo 9. İstanbul’da tespiti yapılan 34216 adet tescilli eski eserin ilçelere göre
dağılımı (2017)

4. Sonuç ve Değerlendirme
İstanbul’da Vakıflar 1.ve 2. Bölge
Müdürlükleri, İBB Yapı İşleri Müdürlüğü ve İBB KUDEB’ten alınan
verilere göre son on dört yılda:
Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü..252
Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü....35
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü.....154
İBB KUDEB...........................1397
adet olmak üzere;
Tamamı ikinci grup sivil mimarlık örneği ve şahıs parseli olmak
üzere, toplam 1838 tescilli taşınmazın restorasyon ve onarım gördüğünü söylemek mümkündür (Tablo
7). Ancak, İBB KUDEB’in verdiği en
büyük rakama sahip basit onarım
izni ve uygunluk görüşlerinin alandaki gerçekleşme yüzdesinin bilinmesi için, İstanbul genelinde ayrıca
geniş kapsamlı bir alan çalışması ve
incelemeye ihtiyaç vardır.
Tablodaki total rakam olan 1838
sayısal verisi bile İstanbul’un tescilli
eski eser stoğunun ancak % 5,5 luk

kısmına denk gelmektedir. “İstanbul Kültür Varlıkları Envanteri
Projesi” tamamlandığında, tescilli
eser sayısı artış göstereceğinden
taşınmaz kültür varlıklarındaki
müdahale oranının daha aşağılara
çekilmesi beklenmelidir.
Tescilli eserlerde, bilimsel izleme mevcut olmadığı için eski eserlere müdahale oranları da oldukça
düşüktür.
Koruma yaklaşımına İstanbul
örneğinde baktığımız zaman, büyük ölçekli abidevi yapıların periyodik restorasyonlarının yapıldığını
söylemek mümkündür. Ancak orta
ve küçük ölçekli anıt eserlerin onarımları için aynı yaklaşımın olduğu
söylenemez.
Türkiye’de tescilli eser restorasyonunda ne zaman, neye göre ve
nasıl olmalı sorularına sağlıklı bir
cevap verilememektedir. Bilimsel
bir izleme süresi olmadığından,

restorasyon ve onarımi süreci
kamuoyu baskısı, ulusal basında
çıkan haberler, ya da ilgili idarelerin soruna yaklaşımı ve tasarrufuyla
işlemektedir.
İstanbul’daki sivil mimarlık
örneklerine baktığımız zaman
Boğaziçi, Adalar ve Yeşilköy gibi
sosyo-ekonomik yönden gelişmiş
bölgelerdeki tarihi ahşap yapıların
daha iyi durumda olduğunu söylemek mümkündür. Fakat, UNESCO
Dünya Miras Alanları’nın da bulunduğu Tarihi Yarımada’da, özellikle Zeyrek ve Süleymaniye’deki
ahşap yapılarda hızlı tahribat süreci
devam etmektedir.
Söz konusu sayısal veriler
ve oranlar göz önüne alındığında; Türkiye’deki mevcut koruma
yaklaşımı ve sisteminin yetersiz
kaldığını söylemek ve geleneksel
kent dokularının korunamadığını
ifade etmek doğru olacaktır.
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10th SEMINAR ON RESTORATION AND CONSERVATION OF
MASONRY STRUCTURES
ABSTRACT
Seminar on Restoration and Conservation of Masonry Structures 10, held on 20 - 21 November 2018
in Istanbul. The seminar was carried out for the first time on international level with 16 presentations
(including presentations of experts from Italy, Montenegro and Iran) in 4 sessions with an audience of
more than a thousand people in total that include academicians, professionals, students, representatives
of governmental and non-governmental organizations and citizens. During the seminar, an exhibition of
stone carvings and applied trainings of KUDEB Stonemasonry Training Workshop students was held in the
foyer of the event hall.

Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri 10*
KADİR EKİNCİ*
Kârgir Yapılarda Koruma ve
Onarım Semineri’nin onuncusu,
20-21 Kasım 2018 tarihlerinde, 16
farklı başlıkta, 24 uzman ve bini
aşkın dinleyicinin katılımıyla dört
oturumda gerçekleştirilmiştir. 2010
yılından bu yana düzenlenen
etkinlik, bu yıl ilk kez yurtdışından
gelen konuşmacılara da ev sahipliği
yapmıştır.
Açılış konuşmalarının ardından,
seminerin ilk gününde iki oturumda
sekiz bildiri sunulmuştur. Seminerin ilk oturumunun başkanlığını
üstlenen Karadağ Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Ilija Lalošević, öncelikle konuşmacıları ve konularını tanıtmıştır.
“Göbeklitepe’de Yürütülen Koruma
Çalışmaları” başlıklı ilk sunum, iki
bölümde gerçekleştirilmiştir. İlk

Kârgir Yapılarda
Koruma ve Onarım
Semineri’nin
onuncusu, 20-21 Kasım
2018 tarihlerinde, 16
farklı başlıkta,
24 uzman ve bini
aşkın dinleyicinin
katılımıyla dört
oturumda
gerçekleştirilmiştir.
bölümde Şanlıurfa Müzesi Müdürü
Celal Uludağ, Bahreyn’in başkenti
Manama’da düzenlenen UNESCO
Dünya Miras Komitesi 42. toplantısında Dünya Mirası Listesi’ne giren
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı ve bu
alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının tarihi hakkında bilgiler

Kârgir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri 10 açılış konuşmaları
* Y. Mimar Kadir EKİNCİ, İBB KUDEB Taş Atölyesi Koordinatörü, e-posta: kadir.ekinci@ibb.gov.tr.

vermiş, Göbeklitepe’de kullanılan
araştırma, belgeleme ve koruma
yöntemlerine değinmiştir. Sunumun
ikinci bölümünde, Gaziantep Rölöve
ve Anıtlar Müdürü Mustafa Ayar,
Göbeklitepe’de 2016 – 2018 yılları
arasında inşa edilen koruma çatılarının yapım aşamalarını anlatmıştır.
Bu oturumun ikinci konuşmacısı olan Antalya Rölöve ve Anıtlar
Müdürü Handan Kısır, “Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu Restorasyonu”
başlıklı sunumunda; antik kentin
tarihini kısaca anlattıktan sonra,
disiplinlerarası bir ekip çalışmasıyla
gerçekleştirilen Aspendos Tiyatrosu
restorasyon çalışmasının ayrıntılarını
paylaşmış; 2015 yılında UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kabul
edilen tiyatronun kalıcı listede yer
alması için Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini
belirtmiştir.
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Soldan sağa: Prof. Dr. Ilija Lalošević, Celal Uludağ, Handan Kısır, Dr. Monica Morbildelli, Dr. Francesca Brancaccio, Ugo Carughi

Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ

Oturumun üçüncü ve dördüncü
sunumlarını yapan İtalyan uzmanlarından önce, İtalyan Kültürel Miras
ve Etkinlikleri Bakanlığını temsilen
Türkiye’de bulunan Dr. Monica
Morbidelli, İtalyan Kültürel Miras ve
Etkinlikler Bakanlığı adına İstanbul
Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini sunmuş, Türkiye ve İtalya
arasında kültür varlıklarının korunması alanındaki işbirliğinin artarak
devam etmesi hususunda dileklerde
bulunmuştur.
Bu konuşmanın ardından, oturum Dr. Francesca Brancaccio’nun
“Flavius Amfitiyatrosu (Kolezyum,
Roma) Örneğinde Kültürel Mirasın
Korunması ve Geleceğe Aktarımı”
başlıklı sunumuyla devam etmiştir.
Dr. Brancaccio, Roma’da bulunan

Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürü Mustafa Ayar

Kolezyum’un kuzey ve güney cephelerinin restorasyon projelerinin
ana hatlarından söz etmiş ve anıtın
korunması için geliştirilen metodolojileri açıklamıştır. Brancaccio,
yapıların yüzeylerinde oluşan patinanın koruyucu bir etkisi olduğunu
sunumunda özellikle vurgulayarak,
patina katmanının da en iyi şekilde
korunmaya çalışıldığını belirtmiştir.
Brancaccio, uygulama yöntemlerinin
yanı sıra, kültür varlıklarının belgelenmesinde GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı bilgisayar programlarının
kullanımından ve sağladığı avantajlardan da bahsetmiştir. Oturumun
son sunumunda, DoCoMoMo İtalya
başkanı Ugo Carughi “Napoli Tarihi
Kent Merkezindeki Metro İstasyonları”
başlıklı bildirisini katılımcılarla pay-

laşmıştır. Sunumun ilk bölümünde
Napoli kentinin tarihi merkezi ve
metro hattının güzergâhıyla ilgili bilgiler veren Carughi, yapılan
çalışmaları iki istasyon üzerinden örnekleyerek aktarmıştır. Çalışmalarda
koruma kurulu adına görev alan Ugo
Carughi, metronun tasarım ve inşa
süreçlerindeki gelişmelere, arkeolojik kazılara, elde edilen buluntulara
ve bu buluntular doğrultusunda yapılan değişikliklere de bu iki istasyon
özelinde değinmiştir.
Seminerin ikinci oturumunun
başkanlığını Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden
Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu yapmıştır.
Oturum her biri ikişer sunumdan
oluşan iki bölümde gerçekleşmiştir.
İlk bölümdeki sunumları İstanbul
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Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Handan Kısır

Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr. Olcay
Aydemir ve Müdür Yardımcısı Y.
Mimar Nevhiz Koyukan yapmıştır.
Dr. Olcay Aydemir “İstanbul Rölöve
Anıtlar Müdürlüğünce Yürütülen
Restorasyon Çalışmalarından Örnekler” başlıklı sunumunda, Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüklerinin tarihçesiyle birlikte, İstanbul Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğünün kuruluşu,
geçmişteki faaliyetleri ve gerçekleştirilen Topkapı Sarayı koruma
ve onarım uygulamalarından,
Çanakkale Troya Müzesi’ne kadar
uzanan geniş kapsamlı restorasyon
çalışmalarına değinmiştir. Topkapı
Sarayı Kontrol Amirliği görevini
de yürüten Nevhiz Koyukan ise,
Topkapı Sarayı’nda bulunan III.
Ahmet Kütüphanesi’nde yapılan
restorasyon çalışmalarını, “III. Ahmet
/ Topkapı Sarayı Enderun Kütüphanesi
Restorasyonu” başlıklı bildirisiyle
katılımcılarla paylaşmıştır.
İkinci oturum, Prof. Dr. Ilija Lalošević’in “1979 Karadağ
Depremi’nin Ardından Kotor Bölgesi’ndeki Tarihi Yapılarda Güçlendirme
Çalışmaları” başlıklı sunumuyla
devam etmiştir. Prof. Lalošević, tarihi yapıların kârgir yapım tekniğiyle
inşa edilmiş ya da eskimiş olmaları
gibi nedenlerle depreme karşı dayanıksız olduğu görüşünü öne süren
kişilerin doğru bir yaklaşım içinde
olmadığına dikkat çekerek; nitelikli tasarım, iyi malzeme ve kaliteli
işçilik ürünü tarihi kârgir yapıların
depreme karşı dayanıklı olduklarını
hatırlatmıştır. Prof. Lalošević, 1979
Karadağ Depremi’nin ardından Ko-

Dr. Monica Morbidelli

DoCoMoMo İtalya Başkanı Ugo Carughi

Dr. Francesca Brancaccio

Dr. Olcay Aydemir

Prof. Dr. Nur Urfalıoğlu, Y. Mimar Nevhiz Koyukan

tor’daki tarihi yapılarda uygulanan
güçlendirme yöntemlerini aktararak,
benzer tarihi yapılar için uygun tekniklerin değerlendirilmesi ve tercih
edilmesi süreçleri için bazı önerilerde bulunmuştur. Prof. Lalošević,
farklı disiplinlerden bilim insanlarıyla bir ekip oluşturulması, bu ekibin
özgün yapının sismik dayanımını
detaylı bir şekilde incelemesi ve deprem sonrasında yapılacak müdahalelerin düzeyi ile bu müdahalelerin

yapının özgün kısımlarıyla uyumunun değerlendirmesi konusundaki
önerilerini anlatarak konuşmasını
tamamlamıştır.
Seminerin ilk gününün son
konuşmasını ise 2016 yılı Ağa Han
Mimarlık Ödülü finalistlerinden
Mimar ve Yapı Ustası Akbar Helli
yapmıştır. Küçük yaştan itibaren
İran’ın Kaşan kentindeki tarihi
yapıların onarımlarında çalışan
Akbar Helli, daha sonra mimar-
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Prof. Dr. Ilija Lalošević

Mimar Akbar Helli

Soldan sağa: Ahmet Güleç, Fikriye Bulunmaz, Taylan Akgün, Deniz Kahraman,
Nilgün Olgun, Erdem Öztürk

lık eğitimi alarak meslek hayatını
sürdürmüştür. Helli, “Kaşan’daki
İran Mimari Mirasının Korunması
ve Restorasyonu” başlıklı sunumda,
bu kentte yaptığı çalışmalardan
bir seçki sunmuş ve geleneksel
mimarinin, bünyesinde kökleri geçmişin derinliklerine uzanan birçok
deneyimi barındırdığını, dolayısıyla
geleneksel mimarinin korunmasının hiçbir şekilde ihmal edilmemesi
gerektiğini vurgulamıştır.
“10. Kârgir Yapılarda Koruma
ve Onarım Semineri”nin ikinci
gününde iki oturumda sekiz bildiri
sunulmuştur. İBB KUDEB Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı
danışmanlarından Doç. Dr. Ahmet
Güleç’in başkanlık görevini üstlendiği üçüncü oturumda ilk olarak Y.
Mimar Fikriye Bulunmaz, İnş. Müh.
Taylan Akgün ve İnş. Müh. Deniz
Kahraman, “İstanbul Sveti Stefan
Bulgar Kilisesi Restorasyonu” başlıklı
bildirilerini sunmuşlardır. Konuş-

Y. Mimar Fikriye Bulunmaz

macılar, restorasyon sürecini mimari
ve statik açıdan detaylı bir şekilde
dinleyicilere aktarmış; yapının konservasyon – restorasyon raporunun
İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı tarafından
hazırlandığını ve yapının ahşap
eleman ve mobilyalarının restorasyonlarının da KUDEB Ahşap Eğitim
Atölyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir.
Oturum, Y. Mimar Nilgün Olgun
ve Mimar Erdem Öztürk tarafından
sunulan “Artvin Barhal Kilise Camii
2016-2018 Yılları Restorasyonu”
başlıklı bildiriyle devam etmiştir.
Nilgün Olgun, Gürcü Kralı David
Magistros tarafından 10. yüzyılın
ikinci yarısında inşa edilen yapının
17. yüzyılın ortalarından itibaren
cami olarak kullanıldığını, ancak
son on yıldır kendi kaderine terk
edildiğini belirtmiştir. Erdem Öztürk
ise, yapının şantiye şefi olarak uygulamaların detaylarını dinleyicilerle

paylaşmıştır.
Seminerin üçüncü oturumu,
İstanbul’da kilise olarak inşa edilmiş
ve sonrasında cami olarak kullanılmış iki yapıyı konu alan sunumlarla
devam etmiştir. İstanbul Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğünden Y. Mimar Sonay Şakar, “Kariye Müzesi
Restorasyon Çalışmaları” başlıklı
sunumunda, günümüzde Ayasofya
Müzesi Müdürlüğüne bağlı olarak
Kariye Müzesi adıyla ziyarete açık
olan yapıda, İstanbul Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü, Ayasofya Müze
Müdürlüğü, İstanbul Restorasyon
ve Konservasyon Merkez ve Bölge
Laboratuvar Müdürlüğü ve Ayasofya
Müzesi Bilim Kurulu denetim ve
gözetiminde gerçekleştirilen koruma
ve restorasyon çalışmaları hakkında
bilgi vermiştir.
Üçüncü oturumun son sunumunda Y. Mimar Nuran Nar, “Molla
Zeyrek Camii Restorasyon Süreci”
başlıklı bildirisiyle, mülkiyeti Vakıflar
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Y. Mimar Nilgün Olgun

Y. Mimar Nuran Nar

Genel Müdürlüğüne ait olan Molla
Zeyrek Camii’nin proje ve restorasyon uygulamalarını anlatmıştır.
Nar, uygulamanın kurumlararası
bir protokolle İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirterek; 2009 yılında başlanan çalışmaların, yapının 1766 ve
1894 yıllarında geçirdiği depremlerin
ardından gerçekleştirilen onarımlardan sonra, yapıyı bütünüyle ele alan
ilk kapsamlı uygulama olduğuna
dikkat çekmiştir. Müdahale öncesindeki belgeleme ve araştırma çalışmalarında İBB KUDEB Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı’yla
birlikte çalıştıklarını belirten Nar,
elde edilen veriler ve hazırlanan
konservasyon ve restorasyon raporu
doğrultusunda onarımların yapıldığını ifade etmiştir.
Seminerin dördüncü oturumunun başkanlığını İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden

Y. Mimar Sonay Şakar

Y. Müh. Ömer Faruk Sert

Prof. Dr. Sinan Öngen üstlenmiştir.
Bu oturumda ilk olarak, Vakıflar
İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden
Y. Müh. Ömer Faruk Sert “Rüstem
Paşa Camii Restorasyon Çalışmaları” başlıklı bildirisini sunmuştur.
Caminin restorasyon çalışmalarında,
hâlen kündekâri mimari elemanların ve yanı sıra çini konservasyon ve restorasyonlarının devam
ettiğini anlatan Ömer Faruk Sert,
1766 Depremi’nden sonra esaslı bir
onarım geçiren yapıda, günümüzde
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü denetiminde güçlendirme imalatlarının
tamamlandığını belirtmiştir.
Bu oturumun ikinci sunumunu
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Dr.
Öğr. Üyesi Alidost Ertuğrul yapmıştır. Ertuğrul, “Zeytinburnu Kazlıçeşme
Fatih Camii Restorasyonu Projelendirme ve Uygulama Süreçleri” başlıklı
bildirisinde, Kazlıçeşme Fatih Camii
örneğinde, yapıların tarihsel bağ-

Dr. Öğr. Üyesi Alidost Ertuğrul

lamlarını yitirmesinin ardından
yaşanan süreçleri değerlendirerek;
söz konusu tarihi yapının geçmişten
günümüze geçirmiş olduğu değişimleri, koruma sorunlarını, korunmasına yönelik hazırlanan projeleri
ve uygulama aşamalarına ilişkin
bilgileri katılımcılara aktarmıştır.
Seminerin dördüncü ve son
oturumu iki bildiriyle tamamlanmıştır. İlk olarak, Y. Mimar Erdem Mıh
tarafından sunulan “Hırka-i Şerif
Camii Restorasyonu” başlıklı çalışmadır. Erdem, en son 1999 Marmara
depreminin ardından hasar gördüğü
için onarılan yapıda, günümüzde
gerçekleştirilen güçlendirme ve
koruma çalışmalarının ayrıntılarını
katılımcılarla paylaşmıştır.
Seminerin son konuşmacıları
olan İBB KUDEB Konservasyon ve
Restorasyon Laboratuvarı danışmanlarından Doç. Dr. Ahmet
Güleç ve Doç. Dr. Namık Aysal’ın
sundukları “Anıtsal Yapıların
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Y. Mimar Erdem Mıh

Soldan sağa: Prof. Dr. Sinan Öngen, Doç. Dr. Namık Aysal, Doç. Dr. Ahmet Güleç

KUDEB Taş Eğitim Atölyesi 2018 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yapılan taş oyma çalışmaları sergisinden görünümler

Onarımlarında Kullanılacak Taşların
Seçim Kriterleri” başlıklı çalışmanın
ilk bölümünde; Doç. Dr. Namık
Aysal kayaçların sınıflandırılması ile kireçtaşları, travertenler ve
onikslerin özellikleri hakkında bilgi
vermiş, ardından tarihi yapıların
onarımında kullanılacak taşların
seçim kriterlerini anlatmıştır. Doç.
Dr. Ahmet Güleç ise, doğal taşlarda
görülen bozulma ve ayrılmalara
neden olan faktörlerin doğru bir
şekilde tespit edilmesi, onarımlarda

kullanılacak taşlardaki ayrışmaların
önlenmesi ve/veya en az seviyeye
indirgenmesi için seçilecek taşın
deneysel temellere ve gözlemlere
dayalı bir şekilde incelenmesinin
önemini vurgulamıştır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
KUDEB Taş Eğitim Atölyesi tarafından onuncusu düzenlenen Kârgir
Yapılarda Koruma ve Onarım
Semineri, önümüzdeki yıl yeniden
bir araya gelmek dileğiyle tamam-

lanmıştır. Seminerle eş zamanlı
olarak, Taş Eğitim Atölyesi’nin 2018
yılı eğitim faaliyetleri kapsamında, kursiyerler tarafından üretilen taş oyma çalışmaları seminer
mekânının fuayesinde sergilenmiş
ve 2017 yılında gerçekleştirilen 9.
seminerin bildiri kitabı katılımcılara dağıtılmıştır. Bu seminerdeki
sunumlar ise,“Kârgir Yapılarda
Koruma ve Onarım Semineri
10/20-21 Kasım 2018” adıyla 2019
yılı Kasım ayında yayımlanmıştır.
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SYMPOSIUM ON RESTORATION AND CONSERVATION OF
TRADITIONAL TIMBER STRUCTURES 7
ABSTRACT
“Symposium on Restoration and Conservation of Traditional Timber Structures 7”, held on 15t-16 April
2019 in Istanbul. During the symposium; 18 presentations in those five session were made and the
audience participated were including the representators of public and restoration-conservation sector,
academics, experts of wood working, timber industry, students and citizens. Also the practical studies
carried out by the trainees of “2018 Training Programme on Restoration and Conservation of Traditional
Timber Structures” organized by “KUDEB Timber Training Workshop” were exhibited simultaneously.

Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu 7*
DEMET SÜRÜCÜ*
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
Koruma Uygulama ve Denetim
Müdürlüğü (KUDEB) Ahşap Eğitim
Atölyesi tarafından düzenlenen
Ahşap Yapılarda Koruma ve
Onarım Sempozyumu 7, 15-16
Nisan 2019 tarihleri arasında, 18
uzman ve 575 dinleyicinin katılımıyla
beş oturumda gerçekleştirilmiştir.
Açılış konuşmalarının ardından,
İBB KUDEB “Geleneksel Ahşap
Yapılarda Koruma ve Onarım
Uygulamalı Eğitim Programı”
2018 yılı kursiyerlerinin yaptığı
çalışmalardan oluşan sergi ziyaret
edilmiş, ardından sempozyumun
birinci oturumu başlamıştır.

*

İBB KUDEB Ahşap
Eğitim Atölyesi
tarafından düzenlenen
Ahşap Yapılarda
Koruma ve Onarım
Sempozyumu 7, 15-16
Nisan 2019 tarihleri
arasında, 18 uzman
ve 575 dinleyicinin
katılımıyla beş oturumda
gerçekleştirilmiştir.
Dünyada Ahşap Sektörü ve Koruma Çabaları konulu ilk oturumun
başkanlığını yapan KUDEB Ahşap
Eğitim Atölyesi Koordinatörü Orman
Endüstri Yüksek Mühendisi Demet

Sürücü, Ahşap Eğitim Atölyesi’nin
yürüttüğü eğitimler, onarımlar ve
restorasyon çalışmaları hakkında
bilgi vermiş; “KUDEB’in Ahşap Eğitim
Atölyesi’nin Koruma Çalışmaları
ve Ahşap Sektörüne Bakış” başlıklı
sunumunda koruma ve restorasyon
disiplinlerinin ahşap sektöründeki
öneminden söz etmiştir. Sürücü, İBB
KUDEB Ahşap Atölyesi uygulamaları kapsamında devam eden Küçük
Ayasofya Camii kündekâri kapısının
belgeleme ve onarım çalışmalarını
ayrıntılı olarak anlatmıştır.
İlk oturumun ikinci konuşmacısı olan Rusya Devleti Restorasyon
Araştırma Enstitüsü Başkan Vekili
Aleksei Petrushkevich; “Geleneksel Ahşap Yapıların Restorasyonu ve
Konservasyonu: Rusya’dan Örneklerle”

Demet SÜRÜCÜ, KUDEB Ahşap Eğitim Atölyesi Koordinatörü, e-posta: demet.drivergmail.com (Fotoğraflar: KUDEB Arşivi).
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Arnstein Brekke, Aleksei Petrushkevich, Demet Sürücü, Dr. Dmitry Tuzov

başlıklı sunumunda; Rusya Devlet
Restorasyon Araştırma Enstitüsü’nün
yaptığı ahşap restorasyon ve konservasyon projelerini anlatmıştır.
Rusya’dan sempozyuma katılan
diğer konuşmacı Dr. Dmitry (Valerevich) Tuzov, Mimarlık, Tasarım ve
Yeniden Yapılandırma N26 Koleji,
Restorasyon ve Ahşap İşleme Bölüm
Başkanlığını yürütmektedir. Tuzov,
“Ahşap Anıtların Restoratörlerini Gerçek Restorasyon Projeleri ile Eğitmek”
başlıklı sunumunda; 2013- 2018
yılları arasında N26 Koleji’nin akademisyenleri, ustaları ve öğrencileri
tarafından yürütülen Saint George
Şapeli’ndeki ahşap eser restorasyonlarından söz etmiş ve “Restoratörlere
yalnızca ders ve seminerlerin verildiği
bir sistem etkisizdir; çünkü öğrenciler
gerçek restorasyon projelerine katılmalılar” diye belirtmiştir.
İlk oturumun dördüncü konuşmacısı olan ve kendisini önce
marangoz, sonra mühendis olarak
tanımlayan ICOMOS Norveç Ulusal
Ahşap Komitesi Yönetim Kurulu
Üyesi Arnstein Brekke, “Norveç’teki
Ahşap Yapıların Korunması” başlıklı
sunumunda; Norveç’teki yapıları
geniş bir çerçevede özetleyerek en
eski örneği 10. yüzyıla ait olan ve
20 yüzyıla dek uzanan ahşap yapı
geleneğinden söz etmiştir.
Prof. Dr. Deniz Mazlum’un
başkanlığını yürüttüğü, “Restoras-

yon, Konservasyon Onarım Uygulamaları” konulu ikinci oturumun
ilk konuşmacısı Y. Mimar Beyza
Nur Bozkurt Mukogowa Kadın
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde
doktora eğitimini sürdürmektedir.
Bozkurt, “Japonya ve Türkiye’deki
Geleneksel Köy Evleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Kültür, Çevre
ve Davranış Üzerine Odaklanarak”
başlıklı sunumunda; Japonya’nın
Miyazaki, Fukui, Iwate Bölgeleri
ile Doğu Karadeniz Bölgesi, Rize
ilinden birer geleneksel köy evini
örnek olarak ele almış, bu iki konutun yerleşim kriterlerini, topografya
kullanımını, taşıyıcı sistemlerini,
malzeme ve mekânsal özelliklerini
karşılaştırmıştır.
Oturumun ikinci konuşmacısı
olan Mimar Esin Eştürk, “Sait Paşa
ve Kocataş Yalılarının Rekonstrüksiyonu” başlıklı bildirisinde Sarıyer
kıyı şeridinde bulunan iki yalının
rekonstrüksiyon projesini anlatmıştır. Eştürk, yapılarda işlev değişikliği söz konusu olduğunda, statik
çözümlerin güncel malzemeler ve
bağlantı plakalarının kullanılmasını zorunlu kıldığını belirtmiş, söz
konusu yapıların yeniden inşasında yaklaşık 650 m3 ahşabın 1200
civarında hazır montaj elemanıyla
birleştirildiğini söylemiştir.
İkinci oturumun üçüncü
konuşmacısı olan Prof. Dr. Fran-

cesca Brancaccio, “Ağaç, Kereste ve
Ahşap: İtalya, Sorrento Arkeolojik
Parkının Korunması, Muhafazası ve
Değerlendirmesi” başlıklı sunumuna: “Sorrento Belediyesi tarafından
proje düzenlenmesi başlatılan, 56.600
m2’lik arkeolojik alanda MÖ. 1.
yüzyılın ortalarına tarihlenen Bagni
della Regina Giovanna adıyla da
bilinen, meşhur Pollio Fellice’nin
Maritime Villası’nın kalıntıları da
bulunmaktadır” diyerek başlamıştır. Bu alanda birçok kırsal yapı da
bulunduğunu belirten Brancaccio,
proje kapsamındaki arkeolojik
alanların harikulade bir arazi rotası
üzerinden erişilebilir hale getirildiğini ve bölgenin, iklim ve özgün
bitki örtüsünün özellikleri ile tarım
uygulamalarının tarihçesini anlatacak bir açık hava müzesi şeklinde
düzenlendiğini belirtmiştir. Brancaccio, bu süreçte kereste, ahşap ve
alanda bulunan ağaçların projedeki
rolü ve öneminden söz etmiştir.
İkinci oturumun dördüncü
konuşmacıları olan Bahçeşehir
Üniversitesi’nden Dr. Melek Elif
Somer ve Doç. Dr. Meltem Vatan,
“Villa Tarabya: Strüktürel Belgeleme”
başlıklı sunumlarında; Boğaziçi’ndeki ahşap karkas yapıların en
güzel örneklerinden biri olan Villa
Tarabya’nın yapısal kurgusunu ve
inşa sürecinde kullanılan malzemelerin belgelenmesi amacıyla
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Süheyla Koç, Francesca Brancaccio, Deniz Mazlum, Meltem Vatan, Elif Somer

Esin Eştürk, Beyza Nur Bozkurt, Deniz Mazlum

yürüttükleri çalışmaları katılımcılarla paylaşmışlardır.
Sempozyumun ilk gününün son
konuşmacıları, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Araş. Gör. Y. Mimar Süheyla Koç ve İTÜ Mimarlık Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Mazlum; “Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde
Gerçekleştirilen Onarımların ICOMOS
IWC 2017 Prensipleri Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı bildirilerinde,
ülkemizin en büyük ve en eski ahşap
direkli camisi olarak kabul edilen
Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde yapılan
onarımları değerlendirmişlerdir. Bu
çalışmada öncelikle, ahşap mimarlık
mirasının incelenmesi için veri toplama, yerinde inceleme, yapım tekniği
ve yapıdaki bozulmalar ile caminin
onarım tarihine ilişkin çeşitli analizleri içeren bir metodoloji önerilmiştir.
Sunumda bu analizlerden biri ele

Meltem Vatan, Elif Somer, Francesca Brancaccio, Deniz Mazlum

alınarak, yapıda farklı dönemlerde
gerçekleştirilen onarım çalışmalarının saptanıp değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. ICOMOS IWC 2017
prensipleri açısından yapılan bu
çalışmada incelenen farklı dönemler
aynı zamanda koruma yaklaşımları
hakkında değişen algı ve tutumları
da göstermektedir. Değerlendirme
sonuçları hangi dönemdeki uygulamaların başarılı hangilerinin başarısız
olduğunu ve bunun altında yatan
nedenleri açığa çıkarmıştır.
Yedinci Ahşap Yapılarda Koruma ve Onarım Sempozyumu’nun
ikinci günü; Modern Ahşap Yapılar
Oturumu ile başlamıştır. İlk konuşmacı RLP Rüdiger Lainer+Parner
Mimarlık Ofisi’nin ortağı ve Yönetim Direktörü Mimar Oliver Sterl,
“HoHo Viyana, Ahşapla Daha Yükseğe
Ulaşmak: Viyana’da Yeni Ahşap Kule”

başlıklı sunumuna, “24 katlı HoHo
Wien şu anda dünyanın yapım aşamasında olan en uzun ahşap kulesi
olup en önemli özelliği geleceğin kentsel
yapılarına örnek olmasıdır” diyerek
başlamış, bu kulenin Viyana’nın
kuzeydoğusundaki yeni bir kentsel
bölge olan Aspern’in bütünleyici bir
unsuru olduğunu ve 2019’dan itibaren ofisler, altyapılı daireler, bir otel
ve sağlıklı yaşam alanlarından oluşan
19.000 m2’lik bir alanda hizmet vereceğini belirtmiştir. Bu gece-gündüz
karma kullanım şeklinin ön koşulu
yenilikçi bir yapı sistemidir: Tüm
bölme duvarlar birbirleriyle değiştirilebilir özellikte olup yüksek oranda
değişkenlik ve esneklik sağlamakta,
ayrıca ahşap malzemenin görünürlüğü ve doğallığı özel bir mekân
atmosferi yaratmaktadır. HoHo Wien
Kulesi’nin, salt ahşap yapılara kıyasla
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karma bir strüktürün getirdiği avantajları da vardır. Yapının çekirdeği
ile ekleri betonarme olup %74’lük
bölümü ahşap konstrüksiyondur.
Sterl, RLP Rüdiger Lainer + Partner
tarafından geliştirilen bu yenilikçi
sistemin ekonomi ve ekoloji, mimari
ve faydasal değer kavramlarına büyük ölçüde katkı sağladığını belirtmiş
ve kulenin yapım teknikleri ile kullanılan malzemeler hakkında ayrıntılı
bilgileri katılımcılarla paylaşmıştır.
Bu oturumun ikinci konuşmacısı
olan Boğaziçi Üniversitesi Misafir
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ario Ceccotti, “Çapraz Lamine Ahşap Panel
Kullanarak Modern Platform Yapımı”
başlıklı sunumunda, çapraz lamine
ahşabın üretim süreçlerini ve inşa
edilen yapıların performansını değerlendiren çalışmalardan bahsetmiştir.
Ceccotti, konuşmasında İtalya Ulusal
Araştırma Konseyi Orman ve Ahşap
Enstitüsü (CNR-IVALSA) direktörü
olarak görev yaptığı dönemde çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü SOFIE projesini ayrıntılarıyla
anlatmıştır.
Bir sonraki konuşmacı, sempozyuma İngiltere’den katılan Waugh
Thistleton Mimarlık Ofisi kıdemli
mimarı Tom Westwood, “Ahşap
Dünyayı Nasıl Kurtarabilir?” başlıklı sunumunda, bu mimarlık ofisi
tarafından yürütülen çalışmaları
anlatmıştır. Westwood sözlerine;
“Bu çalışmalar arasında, Londra’daki 9
katlı, 29 daireli Murray Grove apartmanı, Waugh Thistleton’un Çapraz
Lamine Kereste (CLT) kullandığı ve 10
yıl önce tamamlandığında türünün en
büyüğü olan ilk önemli CLT yapısıdır,
diyerek başlamıştır. Waugh Thisleton

Oliver Sterl, Ario Ceccotti

2017’de tamamladığı 10 katlı, 121
daireli Dalston Works ile yine dünyanın en büyük CLT binasını inşa
etmiştir. Westwood, CLT’nin toplu
konutlara uygunluğu kanıtlandığından, son yıllarda tasarım keresteyi
ofislerde ve diğer bina türlerinde
de kullanmaya odaklandıklarını ve
2015’te tamamlanan, çok amaçlı
kullanım alanlarına sahip Curtain
Place’te hem ofislerde hem de dairelerde melez bir çelik ve CLT strüktür
kullandıklarını belirtmiştir. Ofis,
2017’de 25 metre uzunluğundaki
sert ahşap Lamine Kaplama Tomruk
(LVL) kalaslar, LVL sütunlar ile CLT
duvarlar ve çatı kullanarak mobilya
imalatçısı Vitsoe için endüstriyel bir
bina inşa etmiştir. Bu malzemenin
temel özelliği sürdürülebilir olmasıdır; diğer bir faydası da geniş ölçekli
uygulamalarda kullanılabilmesidir.
Tom Westwood, ofisin geçen yıl glulam ve CLT ile inşa edilen yedi katlı
ofis binası Green House’u tamamladığını ve halen inşaat ya da tasarım aşamasında olan yeni projeler
olduğunu belirtmiştir. Konuşmacı;
son projeler için yüksek katlı kereste
yapılar ve CLT modüler yapısının
araştırılma aşamasında olduğunu ve
önümüzdeki aylarda Swan Housing
için hazırlanan Watts Grove planının
ilk modüllerinin uygulanacağını söylemiş; tasarım kereste yapıların tüm
bina türleri için uygun olduğunu ve
bu ürünün inşaat alanında kullanılmasıyla çağımızın en büyük sorunu
olan iklim değişikliğini durdurmaya
büyük bir katkı sağlanabileceğine
inandığını eklemiştir.
Üçüncü oturumun bir diğer
önemli sunumunu Sttutgard Üni-

versitesi Ahşap Yapı Elemanları Test
Enstitüsü Başkanı Simon Aicher,
endüstriyel ahşap konusunda
yapmıştır. Aicher, “Çağdaş Ahşap Yapılar için Endüstriyel Ahşap Ürünler:
Üretim, İnşa, Analiz, Onarım” başlıklı
bildirisinde, ahşap binaların temel
yapısında en yaygın kullanım alanına
sahip olan çağdaş kompozit masif
ahşap bazlı ürünler hakkında ayrıntılı
bir özet aktarmıştır. Çalışmanın odak
noktası, yapıştırılmış lamine kereste (GLT) ve çapraz lamine kereste
(CLT) olup bu yapı malzemelerinin
temel mekanik özellikleri ile tasarım
ayrıntılarının imalatı ve geliştirilmesi
konuları irdelenmiştir. Konuşmacı,
bu sunumuyla endüstriyel ahşap
elemanlar hakkında söylenecek tüm
temel bilgileri katılımcılarla paylaşılmıştır.
Sempozyumun Dünyadan Örneklerle Modern Ahşap Yapılar başlıklı dördüncü oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Francesca Brancaccio
yapmıştır. Oturumun ilk konuşmacısı
olan İtalya, Trento Üniversitesinden
Prof. Dr. Antonio Frattari, “Binaların Yenilenmesinde Ahşap Kullanımı:
Trentino Bölgesi’nde Bulunan Bir Kırsal
Bina Islahına İlişkin Vaka Çalışması”
başlıklı sunumunda özellikle şu hususların altını çizmiştir: Mevcut binaların yeniden kullanımı ve yenilenmesi, gelecek için yapı sektöründeki
en önemli sürdürülebilirlik yaklaşımlarından biri olmasının yanı sıra,
gezegenimizi etkisi altına alan çevre
krizinin önde gelen nedenlerinden
biri olarak da gösterilmektedir. Bu
sorunun doğru çözümü ise, doğal
ve yenilenebilir bir malzeme olan
ahşabın kullanılmasıdır. Frattari şu
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hususların önemini belirterek konuşmasına devam etmiştir: Biçilmiş 1 m3
ahşap daima 1,01 ton CO2 içerdiğinden, sera etkisini azaltmaya yardımcı
olmaktadır. Ahşap kullanma kültürü,
İtalya’da yapılan konut iyileştirme
işlemlerinde henüz tam anlamıyla
uygulanmamaktadır. Bu bağlamda,
2016 yılı ortalarından 2018 yılı sonuna kadar Trento Üniversitesi Bina
Tasarımı Laboratuvarı’nda ahşap
kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik
bir örnek çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, iskân edilebilir bir
binaya dönüştürülmüş olan eski bir
ambarın ıslahını amaçlamaktadır.
Kullanılan inşaî çözüm, Prof. Antonio Frattari’nin 2002 yılında “Kabuk
İçinde Kabuk” (Envelope within an
Envelope) kavramına ilişkin olarak
geliştirdiği teoriye göre, mevcut
binanın içinde bir kabuk yapısı elde
etmek üzere çapraz lamine ahşap
panel kullanımıdır. Frattari, bu
konuda yürüttüğü çalışmaları görsellerle destekleyerek katılımcılarla
paylaşmıştır.
Dördüncü oturumun son
konuşmacısı Mimar Nevzat Sayın,
“Mimaride Ahşap Kullanımı Üzerine
Üç Yeni Örnek” başlıklı sunumunda;
bugün Türkiye’de üretilen modern
mimarlık örneklerindeki ahşap kullanımını, tasarlamış olduğu İstanbul
Çiftehavuzlar’da lise, yine İstanbul
Göksu’da ofis ve Malatya’daki cami
projeleri üzerinden anlatmıştır. Lise
örneği, taşıyıcı sistemi prefabrik
beton olan bir yapının spor salonu,
kütüphane ve öğrenci kulübünün
bulunduğu son katının taşıyıcı sisteminin ve iç kaplamalarının ahşaptan
imal edilmesiyle; ofis binası taşıyıcı
sistemin betonarme ve çelikten,
ancak kaplamaların bütünüyle ahşaptan yapılmasıyla; cami projesi ise
büyük ahşap strüktürüyle ön plana
çıkmaktadır. Sayın, “Ahşap yapı dediğimizde ilk aklımıza gelen geleneksel
yapılardır, oysa ahşap sadece bir yapı
malzemesidir, biz onu nasıl kullanırsak
o öyle tanımlanacak” diyerek mimarlıkta ahşap kullanımının önemini
belirtmiştir.
Ahşap Yapılarda Koruma ve
Onarım Sempozyumu’na eklenen
son oturum, Arkeolojik Ahşabın
Korunması, Restorasyonu konusu-

Oliver Sterl, Tom Westwood, Ario Ceccotti, Simon Aicher

nu ele almıştır. Ahşap yüzyıllardır
kullanılan bir malzeme olduğundan,
geçmiş medeniyetlere ait birçok
bilgi ile yaşam kültürlerini barındıran izler arkeolojik kazılarda elde
edilen ahşap örnekler sayesinde
ortaya çıkmaktadır. Bundan ötürü, arkeolojik ahşap konusunda
yapılan çalışmaların sempozyum
kapsamında yeni bir oturumda ele
alınması kararlaştırılmıştır. Prof.
Dr. Ufuk Kocabaş’ın başkanlığını
yaptığı oturumun ilk konuşmacısı
olan Fransa ARC- Nucléart, Araştırma ve Konservasyon Merkezi’nden
Dr. Khoi Tran; “Fransa’da Kültürel
Mirasın Korunmasında Radyasyon
Prosesi” başlıklı sunumunda, öncelikle Araştırma ve Koruma Merkezi
ARC-Nucléart’ın kuruluşundan söz
etmiştir. ARC-Nucléart’ın Fransız
Atom Enerjisi Komisyonu (CEA)
Grenoble Teknoloji Araştırma
Merkezi’nin bünyesinde yer alan
bağımsız bir kurum olduğunu;
CEA, Kültür Bakanlığı, Grenoble
Belediyesi, Rhône–Alpes Bölgesi
ve Pro-Nucléart Kurumu tarafından 1989 yılında kurulduğunu ve
1997’de Kültür için Kamu Yararı
Grubu (GIPC) olarak idari bir statü
kazandığını anlatmıştır. Merkez;
özellikle ahşap kültürel mirasın
korunması-restorasyonu konusunda hizmet vermektedir. Kurumun
yaptığı çalışmalar arasında; 1970
yılında Grenoble kentindeki Stendhal Müzesi’nin antik parkelerinin
radyasyonla işlenmiş bir reçineyle
sağlamlaştırması, yine Grenoble’da
su altı alanlardan çıkarılan arkeolojik buluntuların, yerel arkeologlar ve
küratörlerin isteği ve onayıyla rad-

yasyonla işlenmiş reçine yöntemiyle
korumaya alınması bulunmaktadır.
Tran, 1997 yılında Paris yakınlarındaki Saclay’deki CEA Merkezi’nin,
İkinci Ramses’in mumyasının gama
ışınlama yöntemiyle başarıyla dezenfekte edilmesi, 80’li yıllarda suya
batmış arkeolojik ahşap eserlerin
korunması, Nucléart Laboratuvarı
için tekneler veya gemiler gibi farklı
boyut ve ölçülerdeki batık ahşap
eserlerin korunması için dünya çapında kullanılan bir polietilen glikol
(PEG) işlemi geliştirdiğinden söz etmiş ve bu işlemle yürütülen koruma
çalışmalarını örneklendirilmiştir.
Dördüncü oturumun bir sonraki
konuşmacısı olan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualtı Kültür
Kalıntılarını Koruma ABD Öğretim
Üyesi Dr. Namık Kılıç, “Yenikapı Batıklarında Demir Bileşiklerinin Neden
Olduğu Bozulmalar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunda İstanbul
Arkeoloji Müzeleri başkanlığında
yürütülen Yenikapı’daki arkeolojik
kazılarda 5. ve 11. yüzyıllar arasına
tarihlendirilen 37 batık gemi kalıntısının ortaya çıkarıldığını söyleyerek
şu hususların önemini belirtmiştir:
Ahşapta meydana gelen bozulma
mekanizmasının iyi anlaşılabilmesi
için, ele alınması gereken parametrelerden biri de ahşaplardaki demir bileşiklerinin varlığının tespit edilmesidir. Ahşaptaki demir mevcudiyetine
büyük ölçüde gemi elemanlarının
yapımı esnasında birleştirme amacıyla kullanılan demir çiviler neden
olmaktadır. Demirle temas halindeki ahşap kısımlarda selüloz ya da
ligninin bozulmasında etken olan bir
elektriksel alan oluşabilmekte, ayrıca
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ahşabın yapısında bulunan polimerlerin oksidasyonu da metallerin varlığı yüzünden hızlanmaktadır. Demir
bileşiklerinin ahşapta neden olduğu
bu bozulmaların yanı sıra, suya
doymuş ahşap konservasyonunda
ahşaba emdirme amacıyla kullanılan
polietilen glikol (PEG) metallerin
üzerinde korozif etkiye sahiptir
ve ahşapta demir ve bileşiklerinin
varlığı durumunda çeşitli sorunlara
yol açmaktadır. Kılıç, bu çalışma
kapsamında söz konusu sorunlardan
dolayı Yenikapı batıklarında bulunan
suya doymuş ahşaplardaki demir
bileşiklerinin analiz edildiğini ve bu
bileşiklerin ahşaplarda neden olduğu
fiziksel ve kimyasal bozulmaların
araştırıldığını belirtmiştir.
Sempozyumun son konuşmacısı
İÜ Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. A. Gökçe
Kılıç; “Konservasyonu Tamamlanan
YK1 Batığının Depolama Sürecinin
Takibi” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Kılıç, batığın sergileme ve depolama sürecinde ahşapta meydana
gelen asit oluşumunun bozulmada
önemli bir etken olduğunu, ahşaplardaki demir sülfürün depolama
veya sergileme sırasında oksitlenme
yoluyla kristal yapılar oluşturduğunu, bunun da çatlamaya ve bağıl
nemin yüksek olduğu ortamlarda
sülfürik asit oluşumuna yol açtığını
belirtmiştir. Kılıç’ın altını çizdiği
diğer bir önemli husus da, Yenikapı
1’de olduğu gibi PEG ile konservasyonu yapılmış ahşaplardaki formik
asit oluşumudur. Bu nedenle, aktif
konservasyon çalışmaları tamamlanan ahşapların önleyici koruma
çalışmaları kapsamında izlenebilmesi amacıyla; ahşaplarda sarı ve
beyaz tuz çökeltilerinin kontrolünün görsel olarak incelenmekte,
yanı sıra ahşaplardaki asitliğin
kontrolü için pH ölçümleri düzenli olarak yapılmaktadır. Kılıç, öte
yandan ideal koşullar oluşturmaya
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çalışan iklimlendirme cihazlarının
sağladığı ortam koşullarının ölçülüp
kaydedildiğini belirterek bu konuda
yapılan çalışmaları katılımcılarla
paylaşmıştır.
Ahşap Yapılarda Koruma
ve Onarım Sempozyumu 7’nin
kapanış konuşmasını KUDEB
Ahşap Atölyesi Koordinatörü
Demet Sürücü yapmıştır. Sürücü,
ahşabın geçmişte ve günümüzde
yapı malzemesi olarak kullanımının anlatıldığı örnek çalışmaların
bir kez daha ahşap ve koruma
sektörünün bilgisine sunulduğunu
söylemiş, sempozyumların sürekli
düzenlenmesinin bir taraftan bu
alanda çalışan mimar- mühendislerin bilgisini ve ilgisini arttırdığını
diğer taraftan da dünyanın dört
bir yanındaki önemli projeleri bir
araya getirerek çok önemli bir
katkıyı -doğru bilgi paylaşımını- sağladığını belirterek sözlerini
tamamlamıştır.

104 KILAVUZ

RESTORASYON KONSERVASYON ÇALIŞMALARI DERGİSİ YAZIM KILAVUZU
İçerik: Dergiye özgün yazı, derleme, proje tanıtımı, yarışma tanıtımı, yayın tanıtımı, çeviri yazı gibi alanlarda ve daha
önce yayımlanmamış olmak koşuluyla metin ve o metinle ilişkili görsel malzeme katkısında bulunulabilir.
Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak yazılar, standart yazı sayfası (yak. 2000-2500 karakter) ile 15-20 sayfayı
aşmamalıdır. Bu metin uzunluğu, konu ve içerik özellikleri dikkate alınarak arttırılabilir. Dipnotlar bu yazı hacim
sınırlamasına dahildir.
Metin Yazım Özellikleri: Metin, Microsoft Word programıyla yazılmalıdır. Kullanılacak punto boyutu 12’dir.
Yazım karakteri olarak “Times New Roman” kullanılmalıdır. Paragraf ayrımları programın “önce-sonra aralık bırakma”
özelliği kullanılarak değil, paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılarak yapılmalıdır. Metin e-posta ile ya da CD
olarak yollanabilir. Fotoğraf, harita, çizim vb. görsel malzeme sayısının 25’i aşmamasına dikkat edilmelidir. Bu sayı,
konu ve içerik özellikleri dikkate alınarak değiştirilebilir. Yayımlanmak üzere gönderilen görsel malzeme, iki koşulu da
sağlamalıdır: Görsel, metindeki yerini belirtmek üzere, metnin içine yerleştirilmelidir. Görseller; şekil (Fotoğraf, harita,
plan, vd.) ya da tablo olarak verilmeli ve görseli tanımlayıcı not eklenmiş olmalıdır.
Görsel Malzeme: Görseller, orijinal hallerinin bulunduğu bir klasör ile ayrıca gönderilmelidir. Siyah-beyaz ve renkli
opak fotoğraf, dia, bilgisayar çıktısı gibi farklı ortamlarda görsel yollanabilir. Görsel boyutu A3 formatını aşmamalıdır.
Görsellerin dijital imaj dosyası olarak JPG, TIFF, PSD gibi formatlarda da sunulabilir. Mimari çizimler AUTOCAD
programıyla değil, kağıt çıktısı olarak veya PDF, JPG, TIFF vb. formatlarında gönderilmelidir. Tablo-grafik gibi görseller,
hazırlandıkları orijinal program dosyası olarak gönderilmelidir (Excel dosyası gibi). Tüm dijital görsellerde çözünürlük
300 DPI’dan düşük olmamalıdır.
Kaynak gösterme: Metin içinde kaynak gösterme:
Metnin içindeki kaynak göndermeleri, parantezli sistemle yapılır: (Yazar/ yazarların soyadı, yayın yılı). Aynı
parantez ile birden fazla kaynağa referans verilecekse, aralarına noktalı virgül konmalıdır.
Örnek: Batur, 1994; Borrelli ve Urland, 1999; Caneva vd., 1998.
Bu sistem kullanıldığında, metnin sonunda bir kaynakçada, eserin tam künyesi yer almalıdır. Bir kaynaktan
birebir alıntı yapılacaksa metnin alıntı olan bölümü: “tırnak içinde ve italik olarak” yazılmalı, kaynağı dipnot ile
belirtilmelidir.
Alfabetik olarak sıralanmış kaynakçanın yazım şekli şu şekilde olmalıdır:
Kitaplar için: Yazar(lar) soyadı, yazar(lar) adının ilk harfi, basım tarihi, kitap adı (italik), yayınevi/ kurum/ basımevi adı,
basım yeri.
Örnek: Bayramgil, O., 1959, Petrografi, İÜ yayını, İstanbul.
Borrelli, E., Urland, A., 1999, ARC Laboratory Handbook, ICCROM, Roma.
Yayına Hazırlayan (Editör) adı verilecekse: Yayına hazırlayan kişi(lerin) soyadı, ad(lar)ının ilk harfi, (yay. haz.),
basım tarihi, kitap adı (italik), yayınevi/ kurum/ basımevi adı, basım yeri.
Örnek: Larsen, K. E. (yay. haz.), 1995, Proceedings: Nara Conference on Authenticity, Japan 1994,
UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Japan, Tapir, Norway.
Makale/ Bildiriler için: Yazar(lar) soyadı, yazar(lar) adının ilk harfi, basım tarihi, makalenin başlığı (çift tırnak içinde),
makalenin bulunduğu kitap/ dergi/ sempozyumun adı (italik), sayı/ cilt no, yayınevi/ kurum/ basımevi adı, basım yeri,
sayfa numarası/ aralığı.
Örnek: Güleç, A., 1986, “Ayasofya Müzesi Eski Aşevi Kapılarında Koruma Uygulaması”, İnşaat Dergisi,
Haziran, İstanbul, s. 44-48.
Böke, H., Akkurt, S., İpekoğlu, B., 2004, “Tarihi Yapılarda Kullanılan Horasan Harcı ve Sıvalarının
Özellikleri”, Yapı, sayı 269, YEM yayını, İstanbul, s. 90-95.
Dipnot kullanımı tercih ediliyorsa, dipnotlar sayfa altında yer almalıdır. Dipnotlar ana metinle aynı yazı karakterinde,
10 punto boyutunda yazılmalıdır. Metnin içinde dipnot göndermeleri sıra numarası verilerek yapılmalıdır. Dipnotlarda
kaynağın yazım şekli 1. maddede belirtildiği gibidir; ancak ilk önce yazar(lar) adının ilk harfi, yazar(lar) soyadı
şeklinde yazılmalıdır. Farklı dipnotlarda aynı yazarın eserinden farklı sayfalara gönderme yapılacaksa; ikinci dipnot:
Yazar(lar) soyadı, a.g.e., sayfa no. şeklinde yazılmalıdır. Aynı esere art arda iki dipnotta gönderme yapılması
durumunda, ikinci dipnotta a.g.e., sayfa no. ifadesi yeterlidir. Aynı yazarın farklı iki ya da daha çok eseri varsa, ilk
dipnotta kaynak eserin tam künyesi verilmeli, art arda gelen dipnot değilse, kaynak eserin adı, sayfa no. her defasında
kısaca belirtilmelidir.
Konferans, Sempozyum, vd. için: Yayına hazırlayan kişi(ler)’in soyadı, ad(lar)ının ilk harfi, basım tarihi, bildirinin adı
(çift tırnak içinde), sempozyum, konferans vd. başlığı (italik), eğer basılmış eserse; sayı/ cilt no, yayınevi/ kurum/ basımevi
adı, basım yeri, sayfa numarası/ aralığı.
Örnek: Phillipson A. J., 2008, “Müzeler ve Miras Binaları”, Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik
Sempozyumu I, 21-22 Mayıs 2007 Ankara, s. 102-108.
URL verilecekse: URL linki italik olarak yazılmalı ve erişim tarihi parantez içinde belrtilmelidir.
Özet: Dergide İngilizce özetlere de yer verildiğinden, makaleler İngilizceye çevrilmiş özetleri ile birlikte gönderilmelidir.
Özetler, makalenin tam adını içermeli; metnin anlaşılırlığı için çok gerekli olmadığı takdirde, başlık hariç 350 kelimeyi
aşmamalıdır. Özet, sayfa sınırlamasına dahil değildir.
* Makalenin yazar ya da yazarlarının varsa akademik unvanı, geçerli e-posta adresi ve bağlı olduğu kurum, kuruluş,
üniversite ya da enstitünün adı belirtilmelidir.
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