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ÖNSÖZ

Yakın zaman önce Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün logosu değişti.
Çeşitli araştırmalardan sonra kabul edilen logomuz, 23. Sayıdan itibaren
Vakıf Restorasyon Yıllığı’nda da yerini almış oldu. Bu nedenle yeni
logomuzun dergimizin şansını daha çok arttırmasını diliyorum. Bilindiği
üzere 22. Sayımızda dergideki bazı teknik özellikler yenilenmişti. Böylece iki
ayrı yenilik yeni sayımızda örtüşmüş olmaktadır.
Pandemiden dolayı küresel olarak geçirmekte olduğumuz
zor zamanlara rağmen işimize odaklanarak, elimizden geldiğince
çalışmalarımıza devam ettik. Mesai arkadaşlarımızın ve yüklenici
restorasyon firmalarının özverili çalışmalarını
unutmamak gerekir. Balkan ülkelerinde de
restorasyon ve projelendirme konularında aktif
olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt içi
veya yurt dışı demeden aslı vakıf olan yapılarla
ilintili yapılması gereken tüm çalışmaları,
şartların verdiği imkanlar dahilinde yapmaya
devam edeceğiz. Aynı zamanda bu kadim
Vakıf yapılarının ilk yapımları ile zaman içinde
geçirdikleri evreleri, tüm detaylarıyla yapıları,
proje süreçlerini ve restorasyonlarını içeren
yayınları desteklemeyi kendimiz için bir vazife
edindik. Yaptığımız yayınların karşılığında
aldığımız olumlu karşılıklardan ötürü dergi
vasıtasıyla çok teşekkür ediyorum. Asıl mutluluk
da yapılan her işin kıymetinin biliniyor oluşudur.
Yayın hayatında 12 yılı geride bırakan Vakıf Restorasyon Yıllığı
dergimizin 23. Sayısının hayırlı olmasını temenni ediyor, büyük bir zevkle
okunmasını diliyorum.
Burhan Ersoy
Vakıflar Genel Müdürü

SUNUŞ

Geçmişte söylenen, kalıplaşan ve karşılaşılan bazı durumlar karşısında
tekrar edile edile günümüze ulaşan çok değerli sözlerimiz vardır. Bunlardan
biri: “Söz uçar, yazı kalır.” Uzun bir deneme süzgecinden geçtiği belli bir söz.
Yaptığımız işin bir parçasını oluşturan dergi ve kitap yayınlamanın temeli de
bu söz gerçekten de. Bilimsel çalışma disiplininin göstergelerinden biri aynı
zamanda. Bir çalışmanın veya keşfin sıcağı sıcağına kamuoyuna sunulması,
ileriki nesillerde unutulmamasını sağlayacaktır mutlaka.
Restorasyon temelli, eski eserlerle yakın
irtibatlı farklı disiplinleri içeren yayınların adeta
bir veri bankası olan Vakıf Restorasyon Yıllığı’nın
yayın hayatındaki yolculuğuna devam ediyoruz.
Bu kez soluğu daha çok İstanbul’da alıyoruz.
Bazen bir hamam yapısı, bazen bir cami bazen
sivil bir eserin anlatıldığı içeriğimizde röportajlar
da bulunmakta. Röportajlarda, kültür varlığı
eserlerimiz hakkındaki fikirlerini ve yaptıkları
çalışmaları paylaşan değerli bilim insanı veya
ilgili kişilerin anlatımları yer almakta. Ayrıca
restorasyon uygulama çalışmaları sona erip,
açılışı yapılan eserlerimizle ilgili de kısa açılış
haberleri ile dergimizin son sayısı kamuoyunun
ilgisine sunuldu.
Dergimizin yeniden yapılanması sonrasında çıkan bu ikinci sayıda
yazılarıyla katkı sunan yazarlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür
ederken, yeni sayımızın hayırlı olmasını diliyorum.
Hayrullah Çelebi
Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürü
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AYAKAPI HAMAMI YARDIM ÇAĞIRIYOR
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AYAKAPI HAMAMI YARDIM ÇAĞIRIYOR
AYAKAPI BATH IS CALLING FOR HELP

ÖZGE ÖZEKE ESKİ
Restorasyon Uzm. Y. Mimar

Valide Sultan Ayakapı Hamamı, İstanbul’un
Haliç kıyısındaki Balat ile Cibali arasındaki Ayakapı semtinde yer alan bir Mimar Sinan yapısıdır.
20. yüzyılda pek çok hamam gibi özel mülkiyete
geçen yapı, uzun yıllardır içinde bulunduğu olumsuz durum nedeniyle bu çalışmaya konu edilmiştir.
Hamam, döneminin deniz surları içinde kalacak
şekilde, II. Selim’in karısı, III. Murat’ın annesi Nurbanu Valide Sultan tarafından 1582 yılında yaptırılmıştır. Çalışma kapsamında yapının tarihçesi, mimari özellikleri, yapım sistemi, malzeme kullanım
özellikleri araştırılmış; günümüze kadar geçirdiği
badireler tarihi haritalar, ansiklopediler, akademik
kaynaklar, gazete ve internet haberleri üzerinden
araştırılmış ve benzerlerine göre özel durumları
ile talihsizlikleri ortaya konularak geleceğe daha
sağlıklı bir şekilde aktarılması için öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler, çalışma kapsamında ayrıntılı
olarak ele alınan ve yapının içinde bulunduğu duruma gelmesine neden olan etmenler göz önüne
alınarak ve şehirdeki diğer tarihi hamam yapılarından örnek uygulamalara değinilerek ortaya konulmuştur..
Anahtar Kelimeler: Ayakapı Hamamı, koruma,
mimari miras, restorasyon

Valide Sultan Ayakapı Hammam, built by the
Ottoman Architect Sinan, is located in the Ayakapı
district between Balat and Cibali on the Golden
Horn coast of Istanbul. The building, which passed
into private ownership like many baths in the 20th
century, has been the subject of this study due to
the tragic situation it has been in for many years.
The bath, within the sea walls of the period, was
built in 1582 by Murat's mother, Nurbanu Valide
Sultan. Within the scope of the study, the history of
the building, its architectural features, construction
system, material usage characteristics were investigated; Research was conducted through historical
maps, encyclopedias, academic sources, newspapers and internet news, ending up with suggestions developed for transferring it to the future in
a healthier way by revealing its special situations
and misfortunes compared to similar ones. These
suggestions were put forward by considering the
factors that caused the building to come to its current state, which were discussed in detail within
the scope of the study, and by referring to sample
applications from other historical bath structures
in the city.
Keywords: Bath, Haliç, conservation, architectural heritage, restoration
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GİRİŞ
Ayakapı Hamamı’nın Konumu ve Tapu Bilgileri
Valide Sultan Ayakapı Hamamı, İstanbul’da
Haliç kıyısında Ayakapı semtinde yer almaktadır.

Şekil 1

8

Günümüzde sahil yolundaki Abdülezel Paşa
Caddesi’nde devam edildiğinde (bir zamanlar Cibali Tütün Fabrikası olan) Kadir Has Üniversitesi’nin
yaklaşık 500 m ilerisinde Ayakapı Hamamı ile karşılaşılır (Şekil 1).

Ayakapı Hamamı’nın şehirdeki konumu(30.04.2021 Google Earth Programı).

AYAKAPI HAMAMI YARDIM ÇAĞIRIYOR
AYA K A P I BAT H I S C A L L I N G FO R H E L P

Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki yapı, kuzeyde Abdülezelpaşa Caddesi ile batıda Miralay
Nazım Bey Caddesi’nin kesişim noktasında, 2182
numaralı adada ve 1 numaralı parselde yer almaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait internet sitesinde parsel sorgulandığında 546 metrekare
tapu alanı bulunduğu, kargir depo niteliğinde olduğu bilgilerine ulaşılmaktadır.

(Şekil 12). Cihan Haber Ajansı kaynaklı 16.11.2012
tarihli internet haberinde de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, özel mülkiyette olup
çürümeye yüz tutmuş hamamla ilgili olarak bütçe
yetersizliği nedeniyle bakanlıkça yapabilecekleri

Ayakapı Hamamı’nın Güncel Durumu ve
Basına Yansımaları
Hamamın tamamı günümüze ulaşmadığı gibi mevcut durumuyla da özgün durumundan uzak
düşmüş olduğundan yapıyı algılamak hayli güçtür.
Etrafı yeni yapılaşmalarla çevrilidir. Turizm odaklı
dönüşümler geçirerek özgün işlevini koruyan tarihi
hamamlarımızın aksine ticari odaklı bir kullanımla
atıl bir hale gelmiştir (Şekil 2, 3).
Yapıyla ilgili basında çıkan haberler, 2000 yılından bu yana uygunsuz şekilde kullanıldığı (Şekil 4)
ve daha sonra da 2001, 2012, 2017-2020 yıllarında
hakkında satılık ilanları verilmiş olmasıyla ilgilidir

Şekil 2

Şekil 3

Yapının batısından Haliç’e doğru çekilen hava fotoğrafı
(https://t24.com.tr/foto-haber/mimar-sinan-eseri-olantarihi-ayakapi-hamami-2-5-milyon-dolara-satiligacikarildi,9127).

25 Kasım 2019 tarihli internet haberinde yapının durumu (https://t24.com.tr/foto-haber/mimar-sinan-eseri-olan-tarihi-ayakapihamami-2-5-milyon-dolara-satiliga-cikarildi,9127).
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her projenin anıtlar kurulundan onay gerektirmesi,
tarihi niteliğinin korunması gerektiğinden inşaat
aşamasının zor olması…” ifadeleri yer alırken, “Fırsatlar” kısmında “…Özellikle Tarihi Yarımada’nın turizm açısından gelişmekte olması, eskiden hamam
olması sebebiyle sağlık ve spa merkezi, sergi alanı
ve restoran olarak kullanılmaya müsait olması…”
sayılmıştır.

AYAKAPI HAMAMININ TARİHÇESİ
Mimar Sinan’ın hayatı ve eserleriyle ilgili kaynaklarda hamamdan şu şekillerde bahsedilmektedir1:
1. Tezkiretü’l-ebniye’de: 10 Cebe-Ali
Kapusu’nda Valide Sultan Hamamı
2. Tuhfetü’l-mi‘mârîn’de: İstanbul Yenikapı’da
Atik Valide Sultan Hamamı
3. Risâletü’l-mi‘mâriyye’de: Cebe-Ali Kapusu
yakınında Valide Sultan (Aya Kapı) Hamamı
4. Adsız Risale’de: Cebeali Kapusu kurbünde
Valide Sultan Hamamı

Şekil 4

Ayakapı Hamamı ile ilgili bir gazete haberi, https://
emlakkulisi.com/2000-yilinda-ayakapi-hamamikereste-deposu-olarak-kullaniliyormus/383098
(06.10.2021).

fazla bir şey olmadığını ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin yapıyla ilgili kamulaştırma kararı
alabileceğini belirtmiştir.
Kısmen yıkılan sıcaklık kısmına yapılmış olan
kereste depolarıyla birlikte satılığa çıkarılan ve yıllardır alıcı bulamayan hamam için 3 milyon Avro/12 milyon TL/2,5 milyon Amerikan Doları gibi
çok çeşitli bedeller ilan edilmiştir. 2017 yılında satışı üstlenen Ada Emlak’ın internet sayfasında aynı tarihteki bilgilere göre satışa çıkartılan parselin
yaklaşık 250 metrekaresini Tarihi Ayakapı Hamamı
oluşturmaktadır.
Ada Emlak’ın satış ilanındaki “Tehditler” başlığında “…Tarihi bir bina olması nedeniyle yapılacak

Valide Sultan Ayakapı Hamamı, İstanbul’un fethinden sonra Osman Devleti’nin şehirde inşa ettiği
çok sayıda hamamdan biridir. Hamam inşasının
çokluğu, vakıf hayratlarına (hayır amaçlı yapılan
binalara) akar (gelir kaynağı) sağlama ve külliye
hamamlarında camiye cemaat çekme amacından
kaynaklanmaktadır. Bu hamam da İstanbul’un tarih içerisinde en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden olan Haliç Bölgesi’nde döneminin deniz
surları içinde kalacak şekilde, II. Selim’in karısı,
III. Murat’ın annesi Nurbanu Valide Sultan tarafından 1582 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar
Arşivi’nde Kasa Umumi No 1426 Hususi No 121’de
Kayıtlı Nurbanu Atik Valide-i Sultan Murat Han
Bin Sultan Selim Han Vakfı’na Ait 990 Hicrî Tarihli
Arapça Vakfiyenin Çevirisine göre hamam, Üsküdar’daki Atik Valide Camii’ne gelir getirmesi amacıyla inşa edilmiştir. Vakfiyesindeki bilgileri şu şekilde tercüme edilmiştir:
Vakfedilen taşınmazlardan birisi de Aya Kapısı
olarak bilinen Kapı yakınında Gül Camii Mahallesinde bulunan ve değerli vakıf kurucusuna nispetle
sınırlarının belirtilmesine gerek duyulmayan Tek
Hamam,
Ve üç taraftan ana cadde ve değerli vakıf kurucusunun anılan Hamam yakınındaki vakfı ile

1 Mehmet Mermi Haskan (1995), İstanbul Hamamları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul, s. 177-178’den aktaran, Özbek
Eren 2000: 59.
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sınırlı bir su kuyusu ve iki helası bulunan dört adet
tahtani üç adet fevkani hücre,
Ve üç taraftan ana cadde ile sınırlı anılan hücrelerin yanında Serhan2 (Kelleci) olarak ifade edilen
dükkân,
Ve iki taraftan ana cadde ve Berber Rüstem
mülkü ile sınırlı anılan Hamam karşısında bulunan
ve üstünde bir hücresi/odası bulunan dükkân,
Ve anılan Hamamın Külhanının yanında bulunan dört adet hücre,
İstanbul Suru kapılarından Yeni Kapı’ya bitişik
ve sınırları komşularınca bilinen anılan Hamam
yakınındaki iki adet hücre,
Miralay Nazım Bey Caddesi’ne bakan batı cephesindeki kapının üzerinde yer alan kitabe (Şekil
5), Mecmua-i Tevarih’te Ayvansarayi Hüseyin Efendi şu şekilde çevirmiştir3:
Bi hamdilillahbu cay-ı hurrem-abad
Hezaran sa’y ile çün buldu itmam
Bu ali menzile denildi tarih
Ki yüzü suyudur şehrin bu hamam-990 (1582)
1766 tarihli bir hamam yoklama defterinde yapı
Havuzlu Hamam olarak anılmakta ve kuşluk kategorisine, yani sabah ezanından kuşluk vakti sayılan 10.00’a kadar erkeklere, bu saatten akşam ezanına kadar kadınlara, bu vakitten gece saatlerine
kadar da tekrar erkeklerin hizmetine sunulan hamamlara dâhil edilmiş, dönemin kiracısı Ziştovi Ali
Paşa biraderi Mehmed Ağa’nın gedik sahibine 4 ve

Şekil 6

Şekil 5

Ayakapı Hamamı’nın girişi ve kitabesi
(Fotoğraf: Özge Özeke Eski, 12.05.2020).

vakfına ödediği kiralar aylık 36+33=69 akçe olarak
kayıt altına alınmıştır (Yaşar 2020: 87).
Yapının tarihçesiyle ilgili görsel kaynak taramasında, inşa edildiği 16. yüzyıl ile 20. yüzyıl

Pervititch ve mevcut haritalar üzerinde Ayakapı Hamamı ve çevresi (Heyik 2019: 143).

2 Mütercimin notu: Serhane kelimesinin anlamı Kelleci olarak yazılmış olsa da söz konusu kelimesini mevcut sözlükler arasında böyle bir
anlamına rastlanılamamıştır. Belki de Farsçada ser baş kelimesi hane ile birleşiminden türemiş bir kelimedir.
3 Mehmet Mermi Haskan (1995) İstanbul Hamamları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul, s.177-178’den aktaran Özbek
Eren 2000: s. 59
4 Hamam eşyalarına malik olanlara gedik mutasarrıfı denilirdi (Yaşar 2020: 69)
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Şekil 7

Pervititch Haritalarında Ayakapı Hamamı (21 no’lu
Haritadan kesilmiştir).

arasındaki büyük boşluğun ardından yapıya 20.
yüzyıla ait haritalarda ve Koruma Kurulu Arşivi’nde
rastlanmaktadır. Pervititich Sigorta Haritaları’nın
bu bölümünün hazırlandığı 1928 yılında özgün plan
şemasını büyük ölçüde koruduğu çatı planından
anlaşılmaktadır (Şekil 6, 7).
Öte yandan, ılıklık kubbeleri ile sıcaklık kısmının kuzeybatı köşesindeki halvet kubbesi bu Pervititch Haritası’nda görülememekle birlikte, büyük
merkezi kubbeli soyunmalık kısmının doğusundaki halvet kısmında, “Depot de Beurres”, yani “Tereyağı Deposu” ibaresi yer almaktadır (Şekil 7). Aynı
yüzyılda hazırlanan Alman Mavileri haritalarında
bu yapıya yer verilmemiştir.
Vakıf kültür varlıklarıyla ilgili eski yasal düzenlemeler (Öztürk 1995: 381-495) 5 mazbut ve mülhak vakıflara ait akar niteliğindeki taşınmazların eski eser niteliğinde olsalar dahi satılmasına
imkân verdiği için pek çok hamam gibi bu hamam
da 1920-1940’lar arasında Vakıflar İdaresi’nden kişi mülkiyetine geçmiştir. Bu tarihe kadar hamam
olarak kullanıldığı tahmin edilen yapı, 1928’de
Unkapanı’nda (eski hal bölgesinde) bulunan Kereseteciler mahallindeki yangından sonra oradaki
kereste depolarının Cibali-Ayakapı arasına taşınıp,
1936’da Haliç’in sanayi bölgesi olarak ilan edilmesiyle, Abdülezel Paşa Caddesi kısa bir zaman içinde
keresteciler sitesine dönüşünce uzun süre metruk
kalmış, daha sonra Kayserili bir tüccara satılmıştır
(Heyik 2019:143).

1944-47 arasında iki halvet kubbesi çökmüştür
ve batı cephesinin kuzeyine bir eklenti yapılmıştır (Şekil 8). Hamamın kurna ve mermer döşemeleri sökülerek satılmış, betonarme ekler ve asma
kat ile özgün dokusunu kaybetmiştir. Reşat Ekrem
Koçu, camekânın fresklerle bezendiğini ve 1947’de
camekân köşesinde kalan bir parça haricindekilerin döküldüğünü ve sıcaklık kısmının çatı örtüsü
tehlikeli olduğu için soğukluğa açılan kapının örüldüğünü belirtmiştir (1960: 1379, 1380).
1960 yılına ait bir hava fotoğrafı, yapının günümüze ulaşmayan sıcaklık ve külhan bölümleri ile
bütün örtü şemasını göstermektedir (Şekil 8, Özbek
Eren 2003: 85).
1965 yılında İstanbul Belediyesi ile Gayrimenkul
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun yazışmalarından; bu tarihte yapının kullanılmadığı ve harap
durumda olduğu, duvarlarının tahrip edildiği, cadde
üzerine kaçak dükkânlar/yazıhaneler bitiştirildiği,
yapının özel mülkiyette olması ve tarihi eser vasfını kaybettiğinin düşünülmesi nedeniyle kereste
deposu olarak kiralayan kiracılar tarafından mülk
sahibinin bilgi ve rızasıyla mevcut duvarlara yeni
eklentiler yapıldığı anlaşılmaktadır; ancak Koruma
Kurulu tarafından alınan 26.12.1965/3021 tarih/no’lu
kararda, “Ayakapı Hamamı’nın (Havuzlu Hamam)
klasik üslupta inşa edilmiş muhafazası gerekli eski
eser olduğunun, tahribinin önüne geçilmesi icabet

Şekil 8

1944 yılına ait Ayakapı Hamamı eskizleri (Koçu 1960:
1380).

Şekil 9

Ayakapı Hamamı’nın 1960 yılına ait hava fotoğrafı
(Özbek Eren 2003: 85).

5 Bakanlar Kurulu tarafından bütçe kanunlarına koyulan çeşitli maddeler, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 12. maddesi, Vakıf Malların Taksitle
Satılması ve Kiraya Verilmesi ve Satış Paralarının Kullanılması ve Emaneten İdare Edilen Mülhak Vakıflardan İdare ve Tahsil Masrafı Alınması
Hakkında Kanun vb. düzenlemeler.
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Şekil 10

Ayakapı Hamamı’nın kuzey cephesi (Özbek Eren 2003: 85).

ettiğinin ve tahrip edenler hakkında kovuşturma
yapılmasının gerekli görüldüğünün Belediyeye bildirilmesine karar verildiği” belirtilmiştir.
2000 yılına ait bir internet haberine göre hamam 1971’de yine kerestecilik yapan Hasan Yıldırım tarafından satın alınmış, o da yapıyı aynı isimli
yeğeni Hasan Yıldırım’a miras olarak bırakmıştır.
Hasan Yıldırım, çeşitli gazete haberlerinde maddi
güçlerinin bu eseri restore ederek korumaya yetmediğini, orijinal bölümlerin eski sahipleri döneminde yok edildiğini belirterek, “Biz de bu eserin
Mimar Sinan gibi bir dehanın elinden çıktığını çok

Şekil 11

sonraları öğrendik. Gün geçtikçe çökmesine tanık
olmak bizi de çok üzüyor” demiştir.6
1977 yılında da Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 12.12.1977/9721
tarih/sayılı kararla soruşturma açılmasının talep edildiği anlaşılmaktaysa da 1996 yılında Fatih
Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Kültür Müdürlüğü
arasındaki yazışmalardan ilgili Koruma Kurulu kararı doğrultusunda yapıyı tahrip edenlerin akıbeti
anlaşılamamaktadır.
Yapının 2000 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde Ahmet Ersen’in yönetiminde İmre

Ayakapı Hamamı’nın 2001 yılında mevcut olan bölümleri taranmıştır (Ertuğrul 2002: 107).

6 https://emlakkulisi.com/2000-yilinda-ayakapi-hamami-kereste-deposu-olarak-kullaniliyormus/383098

ÖZGE ÖZEKE ESKİ

13

Şekil 12

Ayakapı Hamamı’nın 2019 yılı Kasım ayındaki durumu (https://t24.com.tr/foto-haber/mimar-sinan-eseri-olan-tarihi-ayakapihamami-2-5-milyon-dolara-satiliga-cikarildi,9127).

Özbek Eren’in yüksek lisans tezine konu olmasıyla
rölövesi çıkartılmış ve analoji yöntemiyle eksik bölümlerinin de tamamlandığı bir restitüsyon önerisi
getirilmiştir (Şekil 18). Bu yıllarda hakkında kiralık ilanı verildiği görülen (Şekil 10) hamamın kitabeli giriş kapısının olduğu duvara da bir akü satış
dükkânı yerleştirilip burada dolmuş ve kamyonların akü tamiri yapıldığından hamamın taş duvarlarına kimyasal maddeler bulaştığı ve zarar verdiği
tahmin edilmektedir (Şekil 4, 10).

Şekil 13

14

2001 yılında yapının mevcut olan bölümleri Alidost Ertuğrul’un rölövesinde gösterilmiştir (Şekil 11).
Aynı yazarın 2003 yılında teslim edilen, İstanbul’daki Mimar Sinan hamamlarına ilişkin yüksek lisans
tezi de aynı dönemle ilgili bilgiler vermekte, bu yıllarda halen kereste deposu olarak kullanılan yapıda
istiflenmiş kerestelerin rölöve alınmasını zorlaştırdığından söz edilmektedir (Ertuğrul 2003: 107-109).
Yapının batı cephesine eklenen dükkân kütlesinin 2017-2018 yıllarında kaldırıldığı ve yapının

Ayakapı Hamamı’nın mevcut durumu (12.05.2020-Özge Özeke Eski).
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kitabeli girişinin ortaya çıkarıldığı, kitabenin kırık
olarak görüldüğü, Google Maps fotoğraflarından
anlaşılmıştır. Son yıllarda ve günümüzde hamamın
içinde bir çerçeve imalathanesinin kurulu olduğu;
fakat yapının harap halde olduğu görülmektedir
(Şekil 12). Sıcaklığın neredeyse tamamı yok edildiği gibi ılıklık kubbe ve tonozları da bakımsızlıktan
çökmüştür. Soyunmalık kısmında yapının günümüzdeki kullanıcıları tarafından hem yıkılmayı
önlediği öne sürülen hem de ikinci bir kat kazanmak amacıyla eklenmiş olan betonarme kolon, kiriş ve döşemeler kullanım ömrünü tamamlamış ve
paslı demirleri açığa çıkmıştır (Şekil 13).

AYAKAPI HAMAMININ MİMARİ
ÖZELLİKLERİ
Valide Sultan Ayakapı Hamamı, tek hamamdır.
Doğu-batı doğrultusunda uzanan, kubbeli camekân,
kubbe ve tonozlardan oluşan ılıklık hattı, dört köşe
halvetli dört eyvanlı sıcaklık ile klasik bir düzene
sahiptir. Sıcaklık mekânına göre yapılan plan sınıflandırmalarına (Eyice 1997a ve Ülgen 1950) göre
klasik Türk Hamam Planı denilen A Tipine (haçvari dört eyvanlı dört köşe halvetli sıcaklıklı) uygun
şemada yapılmıştır. Sivri kemerlerin taşıdığı orta
mekânı pandantifli bir kubbe, köşe halvet hücrelerini de tromplu kubbeler örtmektedir. Sıcaklığın doğusunda külhan, kuzeyinde helalar bulunur (Koçu
1960: 1380). Yapının planı, sıcaklık mekânına göre
yapılan hamam planı sınıflandırmaları bağlamında haçvari dört eyvanlı dört köşe hücreli sıcaklıklı
plan tipine dâhil edilmiştir (Şekil 14).
Yapının ana girişi batıdan mermer söveli ve kitabeli bir kapıdandır (Şekil 5, 14). Bu giriş, camekân

Şekil 14

girişindeki hole açılmaktadır. Soyunmalık giriş
holünün üç bölümlü örtüsünün ortasında bir kubbe, iki yanında aynalı tonozlar yer alır (Şekil 15).
Mimar Sinan’ın hamam mimarisine getirdiği yeniliklerden biri olarak kabul edilen camekân (soyunmalık) girişi holünün bir örneği de Süleymaniye (Dökmeciler) Hamamı’nda görülmektedir. Bu iki
hamamın çevresine ve yola uygun olarak açılı ve
asimetrik tasarımları da benzerdir (Ertuğrul 2003:
117). Semavi Eyice, bu holle ilgili olarak “….Böylece
Haliç kıyısında kuzey rüzgârına açık bir yerde bulunan hamamın camekân kısmının korunması düşünülmüş olmalıdır”, değerlendirmesini yapmıştır
(1997b: 542).
Soyunmalık (camekân) pandantifli bir kubbe ile örtülmüş olup, ortasında bir aydınlık feneri yeri bulunan kareye yakın bir mekândır (Şekil
15). Camekânda bulunması beklenen havuz günümüze ulaşmamıştır. Bu havuzun yapının özgün
durumunda bulunup şadırvan benzeri bir işlevde

Şekil 15

Ayakapı Hamamı’nın soyunmalık ve giriş
mekânlarının örtüleri (12.05.2020).

Ayakapı Hamamı’nın planı, Semavi Eyice’nin İslam Ansiklopedisi’nde yazdığı “Hamam” ve “Havuzlu Hamam” maddelerinden
derlenerek hazırlanmıştır (1997a ve b).
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Şekil 16

Ayakapı Hamamı’nın plan şemasında gösterilen sıcaklık köşe hücresi trompları (Fotoğraf: Ertuğrul 2002: 111).

kullanılmış ya da yakınında yer alan Balat hamamı Yahudi batağı/Çıfıt batağı ya da Tahta Minare
Hamamı’ndaki Ermeni batağı vb. örneklerden yola
çıkılarak gayrimüslim nüfusun etkisiyle sonradan
eklenmiş olabileceği yönünde görüşler vardır.
Üst kot pencerelerinde tuğla kemerler, alt kot
pencerelerinde taş söveler, ahşap doğrama ve lokmalı demir parmaklıklar; kapı sövesinde mermer
kullanılmıştır. Giriş cephesinde, girişin iki yanındaki alt pencerelerinin üzerinde sivri kemerler bulunmaktadır. Denize bakan kuzey cephesinde alt
seviyede taş söveli demir parmaklıklı iki düz atkılı dikdörtgen pencere, üst seviyede de bir oval, iki
yuvarlak kemerli pencere bulunduğundan, kubbesinin ortasında fener açıklığı da bulunan bu mekân
oldukça aydınlıktır (Şekil 12).
Soyunmalığın bir köşesinden dikdörtgen şeklindeki ılıklığa geçilmektedir. Ilıklığın üstü ortada
kubbe, yanlarda tonozların bulunduğu iki sivri kemerle taşınmaktadır. Ilıklığın güney yanında üzeri
kubbe ile örtülü, soğuk halvet de denebilecek küçük
bir hücre yer almaktadır. Kuzey doğu köşesinden de
dar bir geçitle tuvalet ve temizlik hücrelerinin yer
aldığı, tonoz örtülü üçgen mekâna geçilmektedir.
Sıcaklık mekânından günümüze ulaşabilen tek
köşe hücresi olan halvet, kubbe trompları ve duvarda nişlerin varlığına ilişkin bilgi vermektedir. Hamamın günümüze ulaşmayan külhanı da sıcaklığın doğusunda yer almaktadır (Şekil 16).
Yapım Sistemi ve Malzeme Kullanım Özellikleri
Valide Sultan Ayakapı Hamamı’nın cepheleri tuğla hatıllı kesme taş ile almaşık olarak

örülmüştür. Cepheler tuğla ile kirpi saçaklı olarak
bitirilmiştir (Şekil 17). Üst kot pencerelerinde tuğla
kemerler, alt kot pencerelerinde taş söveler, ahşap
doğrama ve lokmalı demir parmaklıklar; kapı sövesinde mermer kullanılmıştır. Hamamın ana malzemeleri taş, tuğla ve ahşaptır. Bağlantılarda kireç
ve horasan harcı; berkitme elemanı olarak da çivi
kenet ve zıvanalar ile cephedeki kılıçlarla sonlanan
demir gergiler kullanılmıştır. Yapım tekniği yığma kâgir strüktürdür. Kubbe, tonoz ve kemer gibi
örtü ögelerinin tamamı tuğladan yapılmıştır. Giriş
cephesinde girişin iki yanındaki alt pencerelerinin
üzerinde sivri kemerler bulunmaktadır.
Temel: Günümüzde zemin oldukça yükselmiş
durumdadır. Temele dair bir iz görülememektedir.
Temelin inşasında tekil, sürekli, ya da karma bir
düzen kullanılmış olabilir. Ayrıntılı bilgi için araştırma kazısı yapılması gereklidir. Suya yakın ve
dolgu zeminde yapıldığı için temelin altına kazık
çakılmış olabileceği tahmin edilmektedir.
Döşemeler: Zemin döşemesi betonla kaplı olduğu için gözlemlenememektedir. Altında cehennemlik bölümü bulunan hamam döşemeleri, kemerlerle birbirine bağlanan ayaklar üzerine oturtulmuş
olmalıdır.7 16. yüzyılda döşeme kaplaması olarak
şeşhane tuğlası ve hamamlarda mermer kullanımı yaygın olduğundan (Ahunbay 1993: 533) varlığı
araştırılmalıdır. Araştırma kazısı yapılması gereklidir. Diğer döşemeler tonozlu ve kubbelidir.
Duvarlar: Tuğla hatıllı kesme taşla örülmüştür. Bir sıra taş iki sıra tuğla düzeni (T/2t) yer yer
bir sıra taş bir sıra tuğla düzenine (T/t) dönmektedir. Derz aralarında dikine kullanılmış tuğlalar
da vardır. Üst kısımlar tuğla ile bitirilmiştir. Duvar

7 M. Mınyıldız. Süleymaniye Hamamı Restorasyon Projesi, FTÜ Mimarlık Fakültesi, MMLS Restorasyon Dalı 1981 (yayınlanmamış yüksek lisans
tezi), s. 16’dan aktaran, Ahunbay 1993: 533.
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Şekil 17

Ayakapı Hamamı’nın kuzey cephesinden görülen kirpi saçak kalıntıları, dikine tuğla kullanımı ve bozulmalar (12.05.2020).

kalınlığı kuzey cephesinde 1,12 m, batıda 0,87 m,
doğuda 0,85 m olarak; iç duvarlardan soyunmalıkılıklık arasındaki duvar –her iki tarafta çimento
sıvalı olarak- 0,80 m ölçülmüştür (Özbek Eren 2000:
133). Sıcaklığın kalan kısmında duvar kalınlığı 0,85
m olarak ölçülmüştür (Özbek Eren 2000: 134).
Kemerler: Tuğla ile örülmüştür.
Geçiş Ögeleri: Soyunmalık kubbesinde pandantif, ılıklık ve sıcaklık kubbelerinde tromplar kullanılmıştır.
Örtüler: Tonoz ve kubbeler kullanılmıştır.
Bozulma Nedenleri
Valide Sultan Ayakapı Hamamı’nın bozulması çok çeşitli nedenlere bağlı olsa da bunların en
önemlisi kuşkusuz bilinçsiz müdahaleler ve ekonomik nedenlerdir. Ayakapı Hamamı’nın müşteri kaybı nedeniyle kapatılıp atıl durumda yıllarca kaldığı
tahmin edilmektedir. Mülkiyetin kamudan şahsa
geçmesi ve elinde bulunduran şahısların yetersizliklerinin yanı sıra, Haliç kıyıları hakkındaki kent
ölçeğindeki kararlarlar da yapının korunmasını
zorlaştırmış, yanlış kullanımların önünü açmıştır.
Kültür varlıklarının envanterinin çıkarılıp, yerinde tanıtımının yapılmasındaki eksiklikler, koruma yasal mevzuatının bilinmemesi vb. nedenler

de bilinçsizce müdahalelerin önünü açmaktadır.
Yapının inşasından günümüze kadar geçirdiği süreçlerde hem olumsuz müdahaleler, yanlış kullanımlar, yanlış onarımlar, trafiğe bağlı titreşim ve
hava kirliliği gibi insana bağlı nedenler; hem metal
elemanların korozyonu, deniz havasına bağlı yüzey
erozyonu gibi doğal nedenler etkili olmuştur. Bozulmadaki doğal nedenlerden bazıları da yağışlar,
rüzgâr gibi atmosferik nedenler, deprem, bitkilenme ve tabii ki zamana bağlı yaşlanmadır.
Gelir getirmesi amacıyla mülkiyetin kamudan
çıkarak kişiye devredilmesi nedeniyle kültür varlığının devlet denetiminin dışında kalması, hamamların müşteri kaybına uğramaları nedeniyle birer
birer kapanmaları ve dönüşümün maliyetinin yüksek olması gibi ekonomik nedenler de Ayasofya
Hamamı gibi tarihi hamamların varlıklarını sürdürmesinde büyük bir engel oluşturmaktadır.
Bozulma Türleri
Ayakapı Hamamı hem işlevsel hem de fiziksel
olarak yıpranmış durumdadır. Fiziksel yıpranmalar, kütlede ve plan şemasındaki bozulmalar/eksilmeler ile yapı bütünündeki malzeme ve taşıyıcı
sistem sorunları olarak sayılabilir. Külhan, sıcaklık
ve helaların neredeyse tamamının yok olmuş ve
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Şekil 18

Ayakapı Hamamı’nın 2000 yılı rölövesinde mevcut kısımları ve restitüsyon önerisi (Özbek Eren 2003: 86).

yerini niteliksiz yapıların doldurmuş olması ile soyunmalığın içine 1940’larda inşa edilen betonarme
asma kat, bunlara başlıca örneklerdir.
Çalışma içerisindeki fotoğraflarda da pek çoğu
izlenebilen bozulma türleri aşağıda listelenmiştir:
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•

Cephe ve örtüde bitkilenme

•

Kurşun örtünün ve aydınlık fenerinin yok
olmuş olması
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•

Kurna, havuz ve kalemişlerinin yok olmuş
olması

•

Niteliksiz onarımlar (Çimento esaslı harç)

•

Niteliksiz eklentiler (Soyunmalıkta betonarme kat, zeminde beton kaplama, sıcaklıkta betornarme depo ve ofis yapıları)

•

Yüzey kayıpları

•

Malzeme kayıpları

•

Sıcaklık, külhan ve helaların yıkılmış olması, batı cephesindeki özgün açıklıkların
ve soğukluk-sıcaklık arasındaki kapının
örülerek kapatılmış olması ve kuzey cephesine sonradan açılan kapı ile plan şemasının bozulmuş olması

•

Sistem bütünlüğünün ve dengesinin bozulmuş olması

•

Kubbelerde çatlaklar

•

Demir gergilerin bir kısmının yok olmuş
olması

•

Duvarların, kemerlerin ve sövelerin yer yer
taşıyıcılık işlevini yitirmesi

•

Şekil 19

Ayasofya/Hürrem Sultan Hamamı (https://twitter.com/
MirasFatih/status/1372577413251612680/photo/3).

•

Özgün Hamam İşlevinin Sürdürülmesi: Yıkanma, Arınma, Dinlenme, Keyiflenme

•

Çinili Hamam’ın ve Hamam Kültürünün
Sergilenmesi: Bina ve Hikâyesi, Kayıp Çiniler, Kırkçeşme Suları, Koleksiyonlar ve
Buluntular

•

Açık ve Kapalı Mekânlarda Kültürel, Sanatsal Etkinlikler Düzenlenmesi: Kısa Süreli Sergiler, Özel Dinletiler, “Gelin Hamamı”, “Kına Gecesi” vb. Özel Toplantılar

•

Hamam Kültürü Araştırma Kütüphanesi
Kurulması: Eski-Yeni Kitaplar, Gravürler,
Filmler vb.

Cephe duvarlarının şakulünden kaymış
olması

AYAKAPI HAMAMINA NASIL YARDIM
EDİLEBİLİR?
1582 yılında yapılmış bir Mimar Sinan yapısı
olan Valide Sultan Ayakapı Hamamı için öneriler
getirmeden önce benzer durumdaki olumlu uygulama örneklerine değinmekte yarar görülmektedir.
Mimar Sinan’a ait 16. yüzyıl hamamlarından yüzyıl
ortasına ait Zeyrek’teki Çinili (Çifte) Hamam, Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı ve yüzyılın sonunda
yapılan Kılıç Ali Paşa Hamamı; hamam kültürünün
ve yapılarının sağlıklı bir şekilde, mümkün mertebe özgün mimarisinden taviz vermeden yaşatılması bağlamında ilham verici olumlu örneklerdendir.
Zeyrek’teki Çinili (Çifte) Hamam, özel teşebbüsle
yapılmış nitelikli bir restorasyon örneğidir. Restorasyonunun yapının fiziksel onarımının ötesine
geçilerek çok boyutlu olarak ele alındığı uygulamada ana plan kararları şu şekilde listelenmiştir:8

Öncesinde halı satış mağazası olarak kullanılan Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı9 da 2008 yılında yap–işlet–devret modeliyle Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nden kiralanarak işletmeye alınmış ve
üç yıl süren restorasyonun ardından özgün kullanımına döndürülmüştür (Şekil 19). Özel mülkiyette

Şekil 20

Kılıç Ali Paşa Hamamı (http://ismd.org.tr/haberler/
uyemiz-cafer-bozkurt-tarafindan-restore-edilenkilic-ali-pasa-hamami-europa-nostra-2017-odulunukazandi/).

8 http://www.tsmd.org.tr/TR,607/koruma-mimarliginin-somut-ornegi-cinili-hamam--zeyrek.html
9 https://www.ayasofyahamami.com/
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Şekil 21

Küçük Mustafa Paşa Hamamı (https://www.facebook.com/yeditepebienali/photos/pcb.1752614674798482/1752614544798495).

olan Kılıç Ali Paşa Hamamı10 da değerli uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mimari
elemanların doğru çözümlenmesi için belge değerlendirilmesi ve özgün unsurların izinin sürülmesine iyi bir örnek teşkil eden uygulama 2017 yılında
koruma kategorisinde Europa Nostra ödülüne layık
görülmüştür.
Konum olarak Ayakapı Hamamı’na en yakın hamam örneği olarak, Sinan’a ait olmasa da bir vakfiyesi 1477 yılına tarihlenen Küçük Mustafa Paşa
Hamamı11 ele alınacak olursa; 1992 yılına kadar hamam olarak çalışmış olan bu yapıbir süre atıl kalmanın ardından onarılarak kültürel etkinliklerde
kullanılmak üzere restore edilmiş, 14 ve 15. İstanbul
Bienallerinde sürpriz mekânları ve akustik/ısıtma
potansiyellerinin değerlendirildiği bir sergi mekânı
olarak kullanılmıştır (Heyik 2019: 105, Şekil 21).
Valide Sultan Ayakapı Hamamı’na dönülecek
olursa, mevcut koşullarda yapının kurtulması için
kişisel girişimler yeterli olmayacağından kurumsal
girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Değinilen örneklerin ve çağdaş koruma ilkelerinin ışığında yapının
geleceği için üç farklı senaryo önerilebilir:

Birinci senaryo: İşlevini yitiren hamamın ayakta kalabilmesi için imar planı doğrultusunda kültürel tesis olarak işlevlendirilip, mevcut özgün kısımlarının korunması, bozulmanın durdurulması ve
engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması kaydıyla parselinin doğusunun yeniden düzenleneceği bir projenin hazırlanmasıdır. Yapının eksik kısımlarında çağdaş eklentiler içeren bu senaryonun
türevleri, İrem Özbek Eren’in tezi (2000) ve Sakarya
Üniversitesi öğrencilerinin işlevsel dönüşüm projesi (2021) kapsamında hazırlanmıştır.12
Bu seçenekte yapının özgün plan şeması ve
senaryosu okunabilir olmayacağı için ideal bir koruma örneği olmasa da özgün işlevin korunmadığı
bu gibi örneklerde; arkeolojik restorasyon gibi günümüze ulaşabilen yapı parçalarını “dondurmak”
ve olduğu gibi geleceğe aktarmak, yeterince belge
bulunmadığı düşünülen yapı bölümlerinin ise yeniden inşasından kaçınmak hedeflenmektedir.
İkinci senaryo: İmar planındaki durum doğrultusunda kültürel tesis olarak restore edilmesi; ancak restorasyon kapsamında özgün plan

10 https://kilicalipasahamami.com/tr/hakkimizda/
11 http://kucukmustafapasahamami.com/index.html
12 https://xxi.com.tr/i/cibali-ayakapi-hamami-islevsel-donusum-onerisi (25.04.2021)
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şemasının ve kütle etkisinin okunmasını sağlamak
üzere aslına uygun olarak, çeşitli bütünlemelerin
ve sıcaklık, külhan gibi eksik unsurların yeniden
yapılmasıdır.
Üçüncü senaryo: Koruma yaklaşımı olarak en
olumlu bulunan olasılık ise uygun bir yatırımcının
girişimiyle özgün işlevine döndürülmek üzere kapsamlı bir restorasyona ve kısmi rekonstrüksiyona
tabi tutulması ve hamam olarak kullanılmasıdır. Bu
durumda öncelikle üst ölçekte plan tadilatı yoluna
gidilmesi uygun bulunmaktadır. Yapının eksik kısımlarının hafif ve çağdaş bir malzemeden yapılacak çağdaş eklentilerle değiştirilmesi önerilebilecekken kütle olarak yeniden ayağa kaldırılmasına
yönelik önerinin ana dayanağı, kütlenin tamamına
yönelik fotoğraf ve harita vb. verilerin varlığıdır.
Üç seçenekte de izlenmesi gereken aşamalar ve
uyulması gereken genel ilkeler belirlenecek olursa;
•

Ayrıntılı bir rölöve ile mevcut durum belgelenmelidir.

•

Yapıdaki niteliksiz betonarme eklentiler,
zemindeki şap tabakası, kubbe üzerindeki
çimento esaslı harç örtü, yüzeylerdeki kir
tabakası ve oluşan bitkiler özenle temizlenmelidir.

•

Özgün kısımlar azami özenle belgelenmeli
ve ileride meydana gelebilecek bozulmaların önüne geçebilmek amacıyla tüm malzemelerin (taş, tuğla, derz harcı, örgü harcı,
sıva ve boya örnekleri, ahşap elemanlar
vb.) laboratuvarda analizi yapılarak hazırlanacak konservasyon raporu doğrultusunda derzler ve işlevini yitirmiş malzemeler
sağlamlaştırılmalı ya da yenilenmelidir.

•

16. yüzyıl Osmanlı yapı piyasasında malzemelerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili
normlar, inşaat defterleri ve malzeme ısmarlama yazılarından bilinmekte; bu konuya Ö. L. Barkan ve A. Refik’in çalışmaları
ışık tutmaktadır (Ahunbay 1993: 531). Dolayısıyla yapılacak restorasyonlarda da bu
normlar gözetilmelidir.

•

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Koruma
Kurulu Arşivi, Osmanlı Arşivleri, tarihi fotoğraf ve harita arşivlerinde kapsamlı bir
araştırma yapılarak ulaşılacak verilerle
bilimsel bir restitüsyon çalışması yapılmalı; eksik kalan, sağlam bir belgeden yoksun
unsurlar için dönemin benzer yapılarıyla
yapılacak karşılaştırmalı çalışma sonucunda elde edilecek tipolojik verilerle yeniden yapılacak kısımlar projelendirilmeli;
varsayımlara dayalı yeniden yapımlardan

mutlak suretle kaçınılmalıdır.
•

Yenilenen her unsur eskisinden ayırt edilecek şekilde yapılmalıdır.

•

Bitkilerin ve niteliksiz eklerin temizliğinde
yöntem belirlenirken öncelikle kısmi testler yapılmalıdır.

•

Özgün işlevine dönmesi halinde hamamın
işleyişine yönelik olarak yükseltilmiş döşeme, cehennemlik, künk sistemi (tüteklik/tüfenklik) gibi eksikliklerin giderilmesi
ilk koşuldur. Bu sistemin kurulmasının ardından eksik mekânlar ve örtüleri ile bacalar, aydınlatma feneri ile havuz, kurnalar gibi iç tefrişat tamamlanmalıdır. Yapı
çevresinde, yakıt yükleme ve temizlik için
servis girişleri ve düzenlemeler yapılmalıdır.

•

Taşıyıcı sistemin analizi yapılmalı ve taşıyıcı sistem restitüsyonu hazırlanmalıdır.
Özgün sistemin yeniden kurgulanması ve
eksik elemanların tamamlanması esastır.

•

Dış cephelerde görülen kılıçlara bağlanan
gergi hatları belirlenerek gergilerin tamamlanması gerekmektedir.

•

Cephe duvarları şakulünden kaymış durumdadır. Ciddi ölçüde yüzey ve parça
kayıpları meydana gelmiştir. Bu nedenle,
hareketin devam edip etmediğinin Sayısal Kuvvetli Hareket Kayıt Cihazları ile
izlenmesi; duvar iç hacmindeki boşlukların tahribatsız görüntüleme yöntemleriyle (ultrason veya GPR-jeo-radar) araştırılması ve devam etmiyorsa duvarın zayıf/
boşalmış kısımlarının özgün harç enjekte
edilerek sağlamlaştırılması, gerekli görülürse metal elemanlarla güçlendirme yapılması gereklidir.

•

Cephe duvarlarındaki bozulmanın nedenini tespit etmek amacıyla zeminde de
belirli noktalarda sondaj yapılarak zemin
durumu belirlenmeli, gerekirse zemin güçlendirmelidir. (Kazık ya da hatıl gibi yöntemlerle)

•

Korumanın disiplinlerarası bir eylemlilik
gerektirdiği bilinciyle; makine mühendisliği, kimya, jeoloji, inşaat mühendisliği/yapı
statiği, sanat tarihi, mimarlık tarihi, mimarlık gibi çeşitli uzmanlık alanlarının bir
arada çalıştığı bir yöntem benimsenmelidir. Uzmanlar, birbirilerinin alanına müdahale etmeme konusunda duyarlı davranmalıdır.
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•

•

•

•

Günümüzde yapının özgün malzemesine ek olarak kullanılabilecek, paslanmaz
çelik, niteliği yükseltilmiş ahşap (lamine
ahşap), reçineler, FRP (CFRP, GFRP) gibi
pek çok malzeme bulunmaktadır. Venedik
Tüzüğü’ne13 göre koruma uygulamalarında
bu tür malzemenin kullanılabilmesi için
ön koşul, geleneksel malzemenin yetersiz olduğunun belirlenmesidir. Onarım ve
güçlendirmede kullanılacak her türlü malzemenin kimyasal, fiziksel ve mekanik
özelliklerinin yapıda mevcut olan malzemeler ile zaman içerisinde uyum sorunu
yaratmayacak ve gerektiğinde yapıdan
hasarsız bir biçimde uzaklaştırılabilecek
özellikte olması gerekmektedir.

önerilmektedir:
•

Yapının strüktürel problemlerine ilişkin
rölövesinin hazırlanması; çatlakların, düzlem dışı hareketlerin, gergi-hatıl vb. varlığının tespiti ve durumlarının belirlenmesi,
düşey ve yatay taşıyıcı elemanların belirlenmesi ve rölöve üzerine işlenmesi

•

Yapıda kullanılan malzemelere ilişkin mekanik testlerin yapılması ve belirlenecek
hasarsız ve az hasarlı testler ile özelliklerinin belirlenmesi

•

Duvar içi olası süreksizlik ve boşlukların
belirlenmesi için duvar radarı ile tespit yapılması

•

Temel sistemlerine ilişkin verilerin belirlenmesi ve zeminde olası boşlukların tespiti için yer radarı ile tespit yapılması

•

Yapının sayısal modelinin strüktürel rölöve bilgileri ve mekanik test sonuçları ışığında hazırlanması ve düşey/yatay yükler
altında analizinin yapılması

•

Yapısal modelleme ve aletle izleme gibi
deneylerle zayıf kısımların tespit edilmesinin ardından soyunmalık kubbesinde
kuşaklama ve belirli yerlere paslanmaz
çelik gergilerle –ek yerlerinde maşon, baş
ve sonlarda flanş-bulon sistemiyle- güçlendirme yapılabilir. Destekleme, payandalama, çemberleme, mantolama, kesit genişletme, ek gergileme gibi yöntemlerden
yararlanılabilir.

Muhdes beton/betonarme eklerin yapıdan
kontrollü olarak çevresine zarar vermeden
uzaklaştırılması (betonarme eklerin alınması sırasında durumun tespit edilerek
ihtiyaç halinde çevresine geçici askılama
yapılması)

•

Odunsu bitkilerin yapıya zarar vermeden
uzaklaştırılması

•

Eksik hatıl, gergi vb tamamlanması (yapısal modelleme verileri ile)

•

Cidar kaybı bulunan duvar, tonoz ve kemerlerde cidarların özgün teknikle girişimli olarak tamamlanması

•

Eksik yapı bölümlerinin özgün teknikle tamamlanması

Bu noktada gereksiz ya da yetersiz müdahalenin önüne geçmek üzere gereksinimler doğru belirlenmelidir. Hedefler; kültür
varlığını yıpratmamak, mümkün olan en
az, geri alınabilir ve ayırt edilebilir müdahale olmalıdır.

•

Çatlak ve ağır hasarlı kısımlarda yapısal
modelleme sonucu ortaya çıkacak verilerin değerlendirilmesi sonucu strüktürel
müdahale kararlarının belirlenmesi, mümkünse geleneksel malzeme kullanımı ile
iyileştirme yapılması, mümkün olmayan
durumlarda geri alınabilir çağdaş malzeme ile iyileştirme sağlanması

•

Duvar içi olası boşluk ve süreksizlikler için
doğal hidrolik kireç esaslı harç ile kontrollü enjeksiyon yapılması

•

Bozulmuş durumdaki derzlerin özgün

Yapıda kısmi rekonstrüksiyon yapılması
durumunda, yapı ve çevresindeki izlerin
sürülmesi, betonarme eklentilerin arasındaki özgün alıntılarla ilgili her seviyedeki
tüm verilerin dikkatlice araştırılması yeni
yapılacak kısımların mevcut yapıyla bağlanmasında özgün bağlantı teknikleriyle
özgün sistemin tamamlanması esastır.
Bunun mümkün olmaması halinde yeni
bağlantı detaylarının tasarlanması gerekecektir. Bu konu, ciddi bir uzmanlık çalışması gerektirmektedir.

Günümüze Ulaşan Özgün Bölümün Yapısal
İyileştirmesi
Hamamın günümüze ulaşan soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümünden kalan köşe hücresi
için aşağıdaki temel yapısal iyileştirme ilkeleri

13 http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf
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•

•

berkitme elemanlarının kullanılması

içerikteki harç kullanılarak yenilenmesi
ile yapısal iyileştirme sağlanması

•

Yapısal modelleme sonucuna uygun olarak ihtiyaç olması durumunda ek gergi
elemanlarının tespiti

Olası durumda eklenmesi halinde kurulmuş olan geçici askılama sistemlerinin
kontrollü olarak sökülmesi

•

Üst örtünün, derzlerin, kapı pencere doğrama ve sövelerinin vb. mimari kararlara
uygun tamamlanması

Üst örtünün, derzlerin, kapı pencere doğrama ve sövelerinin vb. mimari kararlara
uygun tamamlanması

•

Uygulamalar sırasında yapısal çatlak ve
düzlem dışı hareketin göründüğü kısımlarda izleme sistemi (çatlak ölçer, tiltmetre
vb.) kurulması.

Günümüze Ulaşmayan Bölümün
Rekonstrüksiyonu
Hamamın günümüze ulaşmayan sıcaklık ve
külhan bölümünün tamamlanması için aşağıdaki
temel yapısal prensipleri önerilmektedir:
•

Olası yapısal hasar ve kısmi göçmelerin
önüne geçmek amacıyla, betonarme ve
muhdes eklerin sökümü öncesi özgün yapı bölümlerinde geçici askı sistemlerinin
kurulması ve eklerin kontrollü sökümü

•

Sökümlerin ardından özgün temellerinin
veya izlerinin bulunup bulunmadığına dair
araştırma kazısı yapılması

•

Sökümler sonrası ortaya çıkan tüm verilerin yapısal rölöveye işlenmesi

•

Elde edilen veriler ışığında yapısal modelin hazırlanması ve düşey-yatay yükler
altında analizinin yapılması

•

Özgün temellerin bulunması durumunda
özgün teknikle tamamlanması ve analiz
sonucuna uygun olarak yapısal iyileştirme
yapılması (özgün harç enjeksiyonu, mevcut temel genişletilmesi vb.)

•

Özgün temellerin bulunmadığı durumda yapının eksik bölümlerinin birleşeceği
alanlarda mevcut yapı bölümünün temel
araştırması için muayene çukurlarının
açılması ve mümkün ise mevcut temel ile
yeni temellerin (özgün teknikte örülerek)
birleştirilmesi

•

Yapının temellerinden itibaren özgün yapım tekniği ve malzemeleri ile gergi, hatıl
sistemleri ile tamamlanarak eksik bölümlerin tümlenmesi (yapısal analiz verileri
sonucunda ihtiyaç durumunda ek modern
malzemeler ile yapısal iyileştirme yapılarak)

•

Yapının rekonstrüksiyon ile eklenecek
bölümleri ile mevcut bölümün birleşiminde taşıyıcı bölümlerin girişimli olarak özgün teknikte örülmesi, gerekli kısımlarda
yapısal analiz verilerine göre ek gergi ve
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Fethiye Camii altındaki
sarnıcın içinden görünüş

MERVE FİDAN
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MOLLA GÜRANİ CAMİİ MOZAİKLERİ BELGELEME VE KONSERVASYON ÇALIŞMASI
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MOLLA GÜRANİ CAMİİ MOZAİKLERİ
BELGELEME VE KONSERVASYON
ÇALIŞMASI
DOCUMENTATION AND CONSERVATION PROCESS
OF THE MOSAICS OF MOLLA GÜRANİ MOSQUE

MERVE FIDAN
Mimar

Bizans döneminde inşâ edilen ve adı konusunda görüş birliği bulunmayan Kilise Camii, günümüze ulaşan mozaik dekorasyonu ile önemli bir yapıdır. Yapı ve avlusunu içeren kapsamlı restorasyon
çalışmalarının bir ayağını da mevcut mozaiklerin
konservasyonu oluşturmuştur. İşte çalışmamızın
kapsamını da restorasyon sırasında dış narteks ve
ana kubbede yer alan mozaik bezeme ve figürlere
ilişkin yapılan belgelemeler ve konservasyon çalışmaları oluşturmuştur. Mozaiklerin, çalışma öncesi
durumuna dönük yapılan tespitler sonrası yapılacak koruma yöntemleri ve uygulama süreci ele alınarak, çalışmaya yön verilmiştir..
Anahtar Kelimeler: Kilise Camii, mozaik konservasyonu, belgeleme

The Byzantine Era building, so called The
Church Mosque-however there is no agreement on
the precise name of the building- has great significance in terms its mosaics decoration. One part of
the comprehensive restoration implementaions related to the building and the courtyard has been on
the conservation works of the mentioned mosaics.
The focus of the essay is on documentation andd
conservation works of the mosaic patterns placed
on exterior nartex and on main dome. In detail, the
essay mentions the conservation methods and implementation process depending on in-situ condition of the mosaic patterns.
Keywords: The Church Mosque, mosaic conservation, documentation
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GİRİŞ
İstanbul’un fethinden sonra Şemsettin Molla
Gürâni tarafından camiye çevrilen Molla Gürâni
Camii (veya Kilise Camii) evvelinde bir Orta Bizans
Kilisesidir. Kilisenin tarihçesi tam olarak bilinmese

de 11 ve 13. yy.’lar arasına tarihlendirilmektedir. Yapının Bizans döneminden kalan en belirgin bölümü naos, iç narteks ve dış narteksten oluşan plan
şemasıdır. Dış narteksin kubbelerinde ve naosun
üzerini örten ana kubbenin pencere kenarlarında
yer alan mozaikler yapının Bizans Dönemi bezeme
örnekleridir. Semavi Eyice yapının bu bölümünün
Palaiologos devrine ait olduğunu, bu mozaik figür
ve bezemelere dayandırarak söylemektedir (Eyice
1963).
Molla Gürâni Camii’nin restorasyon çalışmalarına, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge
Müdürlüğü tarafından 23.03.2018 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanmıştır. Tüm uygulama çalışmaları Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü kontrolünde ve Prof. Dr. Zekai CELEP, Prof. Dr. Füsun
ALİOĞLU, Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ ve Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi YILMAZ‘dan oluşan Bilim Kurulu
eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Molla Gürâni Camii
dış narteksindeki üç kubbe ve naos ana kubbesinde yer alan mozaiklerle ilgili, konusunda uzman
ekipler tarafından ölçekli çizimler ve fotoğraflarla
desteklenen belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Bu
belgeleme çalışmaları İstanbul IV Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce
onaylanmıştır.

KONSERVASYON ÖNCESİ

28

Şekil 1

Dış narteksin ikinci kubbe içinin konservasyondan
önceki genel görünüşü.

Şekil 2

Dış narteksin üçüncü kubbesinin içindeki mozaiklerin
konservasyondan önce görünüşü.

Yapının dış narteksi, üç kubbe ve iki tonoz ile
oluşturulmuştur. 1937-1938 yıllarında yapılan restorasyon çalışmalarında bu kubbelerdeki mozaik
bezemeler ortaya çıkarılmıştır. Mozaik figürlerin en
belirgin olduğu yer olan dış narteks güney kubbesinin içinde, ortada Meryem Ana ve İsa, etrafta ise
Tevrat peygamberlerini gösteren sahneler bulunmaktadır. Eski fotoğraflarda sağlam şekilde görülen bu figürler ve mozaiklerin üzerleri, badana-boya
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Şekil 3

Dış narteks orta kubbesinin (planda 2 numaralı kubbe) içindeki mozaiklerin konservasyon öncesi yapılan belgeleme
çalışmalarından örnekler.
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Şekil 4
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Dış narteks güney kubbesinin (planda 3 numaralı kubbe) içindeki mozaiklerin konservasyon öncesi belgeleme çalışmalarından
detaylar.
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ve zamanla oluşan kir tabakasıyla kaplı olduğundan yapının restorasyonundan önce net okunamamaktaydı. Renkli taşlardan tesseralarla oluşturulan
figürlerin zemininin altın yaldızlı cam tesseralarla
kaplandığı mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Ancak bu altın yaldızlı zemin bilinmeyen bir dönemde
sökülmüştür. Molla Gürâni Camii’nin restorasyonu
sırasında dış narteksin altında bulunan mezar odalarında kutular içerisinde tesseralar bulunmuştur.
Bu tesseraların 1937-1938 yılları arasında yapılan
çalışma sırasında dökülen ya da etrafta bulunan
tesseralar olduğu ve kutulara konularak, dış narteksin altındaki bu mekânlara yerleştirildiği anlaşılmaktadır.
Belgeleme çalışması öncesi dış nartekste yer
alan sekiz dilimli güney kubbede Meryem Ana ve
İsa, etrafında ise Tevrat peygamberlerini gösteren
figürlerin özellikle yüz kısımları boya ile kapatıldığından bu mozaikler net olarak okunamamakta,
tessera yataklarından daha önceki yıllarda özellikle
cam kapak altı altın varağı bulunanların sökülerek,
alındığı anlaşılmaktaydı. Yapılan çalışma öncesinde mozaikli alanda ve özellikle dış nartekste rutubet problemi de görülmekteydi. Yapıdaki bu rutubet
probleminin hem yapının mevcut durumundan
hem de narteks kısmında yer alan tuvalet ve abdest

Şekil 5

mahallinden kaynaklı olduğu düşünülmüştür. Mevcut figürler ve bezemeler üzerinde yer alan boya
katmanının dışında dış ortam koşullarının yüzeyde biriktirdiği kir tabakalarının da yoğun miktarda
bulunduğu gözlenmekteydi. Uygulama aşamasında yapıda kurulan iskeleler sayesinde mozaiklerin
yakından tespiti yapılabilmiştir. Öncelikle mozaiklerde tessera kayıpları olduğu, mevcut tesseralarda
düşmek üzere olanların bulunduğu, tessera üzerinde yüzey kirliliklerinin yer aldığı, yerinde mevcut
olmayan tessera yataklarındaki harçlarda bozulmaların olduğu, bu durumun da harçlarda boşluklara sebebiyet verdiği, etrafındaki tesseralarda da
düşme tehlikesi yarattığı, tessera çevrelerinin kenar bandı olmaması nedeniyle dökülmeye müsait
olması gibi unsurlar gözlemlenmiştir.
Yapılan gözlemlerle birlikte uzun bir süre ve
çalışma isteyen belgeleme çalışmalarına hızla başlanmıştır. Kariye Camii, Ayasofya Camii mozaikleri gibi çok önemli eserlerde çalışmış olan uzman
ekiplerle birlikte çalışılmış, örnek olması için bu
çalışmaların nasıl yapıldığına ilişkin yerinde incelemelerde bulunulmuştur. İstanbul Konservasyon
Laboratuvarı Müdürlüğü’nden konservasyon raporu alınmış ve uygulama işi kurum yetkilileri denetiminde gerçekleştirilmiştir.

Dış narteksin güney kubbesinin (planda 3 numaralı kubbe) pencere kemer içi ve çevresindeki mozaiklerin konservasyon öncesi
belgeleme çalışmalarından örnekler.
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Şekil 6

Mozaik yüzeylerde temizlik.

KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Mozaik çalışmalarında öncelikle genel bir belgeleme işlemi yapılmıştır. Belgeleme çalışmaları yapılacak müdahale kararlarının belirlenmesi
ve mozaik çizimlerinin oluşturulabilmesi için çok
önemli bir noktadır. Bu nedenle titizlikle çalışılmış ve mozaiklere ilişkin çok önemli bir çalışma
oluşturulmuştur. İlk olarak, mozaiklerin mevcut
durumu yüksek çözünürlüklü olarak fotoğraflandırılmıştır. Bu mozaiklere ilişkin genel belgeleme
çalışmamızı oluşturmaktadır. Daha sonra Molla
Gürâni Camii mozaikleri üzerinde daha önceki yıllardan kalma yer yer ince ve kalın kireç sıva, boya
gibi kalıntılar mekanik temizlikle alınmış, saf su ile
temizlik yapılarak alttaki tesseraların okunurluğu
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Şekil 7

Mikro enjeksiyon yöntemiyle sıva sağlamlaştırma
yapılırken.

Şekil 8

Mozaiklere facing yapılırken.

sağlanmıştır. Yapılan bu çalışma sonrası mozaikler mozaik panonun niteliğine göre 20*20, 30* 30,
50*50 gibi boyutlarda karolajlara bölünmüştür. Her
karolaj çok detaylı şekilde fotoğraflandırılmış ve
gerekli noktalarda eskiz kağıtları kullanılarak, yerinde ölçü alınmıştır. Bu fotoğraflar birleştirilerek,
bütün detayların okunabildiği, her tesseranın ve
tessera üzerindeki bozulmaların görülebildiği bir
bütünleşmiş mozaik fotoğrafı ortaya çıkmıştır. Çıkan bu fotoğraftaki her tessera çizilmiş, üzerindeki
bozulmalarla birlikte analiz edilmiştir. Bu aşamalarda mevcut tesseralarda düşme tehlikesi olan
veya tessera üzerinde yer alan cam kapaklarda
düşme tehlikesi olanlar yerinde sağlamlaştırılarak
korunmuştur. Bu uygulama, yapılan her müdahale
ile birlikte devam etmiş ve kayıpların önüne geçilmiştir.
Cami bünyesinde devam eden uygulamalar aşamasında mozaiklere herhangi bir zarar gelmemesi
için tesseralara durumlarına göre tavşan tutkalı,
tülbent, Japon kağıdı, paraloid b57 gibi malzemeler
kullanılarak, facing yapılmıştır. Bu sayede oluşabilecek dökülmelerinde önüne geçilmiştir. Böylece çalışmaların ilk etabı tamamlanmıştır. Yapılan
çalışma ile birlikte mozaiklerin fotoğraflanması,
projelendirilmesi, analiz ve müdahale kararlarının
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Şekil 9

Derz ve kenar bantlarının sağlamlaştırma çalışmasından detaylar.

verilmesi, tessaraların zarar görmesinin engellenmesi ve tessera kayıpların oluşmasının önüne geçilmesi sağlanmıştır.
Belgeleme ve müdahale kararları çalışmaları
tamamlanarak, hazırlanan projeler ilgili Koruma
Bölge Kurulu’nca onaylanmış ve uygulama safhasına geçilmiştir. Öncelikle yapılmış olan facing uygulaması üzerine sıcak su uygulanarak yumuşatılmış, daha sonra saf su ve tırnak fırçalar ile yüzeyler
temizlenmiştir. Ayrıca paraloid b57 uygulanan
alanlarda aseton ile çözme işlemi yapılmıştır. Her
çalışma aşamasında tesseralarda düşme tehlikesi
yaşanmaması için tek tek kontroller sağlanmış ve
yerinden oynayan parçalar sağlamlaştırılarak, düşme tehlikesi ortadan kaldırılmıştır. Molla Gürâni
Camii bünyesinde yer alan mozaik yüzeylerde büyük boşluklar yer almadığından işlemler öncesi
mikroenjeksiyon yapılmamış olup, facing sonrası
tesseralar arkasında yer alan her katmandaki boşluklar mikroenjeksiyon yöntemi ile özgün malzemesi doğrultusunda doldurulmuştur. Bilinen genel
kararlar yapının durumuna ve ihtiyaçlarına göre
revize edilerek uygulanmıştır.
Molla Gürâni Cami dış nartekste yer alan mozaiklerde tessera kayıpları mevcuttur. Cami dış
narteks bodrum katında yer alan mezar odalarında bulunan tesseraların mevcut mozaik düzeninde
yerleştirilmesi imkansız olduğundan bu tesseralar
mozaik kompozisyonunun içinde kullanılmamıştır.
Amacımız, mozaik yüzeylerin mevcut durumları
göz önüne alınarak dondurulması olmuştur. Bu nedenle genel olarak yüzeylerde saf su ile temizlik yapılmıştır. Dönem dönem eklenen tessera aralarında
ve sıvalarda yapılmış olan eski onarım harçlarının
renklendirmelerinde bozulmalar var ise onlar yenilenmiştir. Eski dolgularda muhdes malzeme kullanımı var ise o alanlar temizlenerek, özgün harcı ile
dolgu yapılmıştır. Tessera etrafında dökülmelerin
önüne geçebilmek adına kenar bantları geçilmiş
ve renklendirilmiştir. Eski kenar bantlarında da

gerekli onarımlar yapılmıştır. Mozaik yüzeylerde
minimum müdahale ile bozulmaların önüne geçilmiş ve iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde
dış narteksin üç kubbesi, pencere kenarları ile ana
kubbe pencere kenarlarında yer alan mozaik bezeme ve figürler tamamen ortaya çıkarılarak, konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Şekil 10

Konservasyon sonrası dış narteks orta kubbesinin
genel görünüşü.

Şekil 11

Dış narteksin güney kubbesi içinin konservasyondan
sonraki görünüşü.
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SONUÇ
İstanbul’da günümüze erişen Bizans yapılarından biri olan ve Osmanlı Döneminde Molla Gürâni
adıyla camiye dönüştürülen yapıda bulunan mozaik bezeme, yine aynı kentte bulunan bazı Bizans
yapılarıyla birlikte önemli bir değer olarak yaşamaya devam etmektedir. Yapının, 2018 yılında
başlayan restorasyon sürecinin bir parçası olarak
hem naos (harim) kubbesinin bazı pencerelerinin kemer içleri ile dış narteks kısmının üç kubbesinde yer alan mozaiklerle ilgili titiz bir çalışma

yürütülmüştür. Buradaki amaç, mozaiklerin mevcut durumlarının sağlamlaştırılarak, küçük konservasyonlarla yaşamasını sağlamak yönünde olmuştur. Bu bakış açısıyla hareket edilerek, mozaiklerin
ilk olarak belgeleme çalışması yapılmış, ardından
hasar tespitine geçilmiş ve yapılacak ince müdahalelere karar verilmiştir. Daha önce İsanbul’daki
diğer Bizans yapılarının mozaiklerinin konservasyon çalışmalarını yürütmüş, tecrübeli bir firma ile
birlikte de konservasyon uygulama çalışmaları tamamlanmıştır.

KAYNAKÇA
Eyice 1963
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Semavi Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul.
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Molla Gürani Camii
iç mekanı

MURAT SAV
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VEFA KİLİSE (MOLLA GÜRÂNİ) CAMİİ’NİN YENİ BULGULARI ÜZERİNE
A B O U T T H E R EC E N T D I S COV E R I E S O F T H E V E FA K I L I S E ( M O L L A G U R A N I ) M O S Q U E

VEFA KİLİSE (MOLLA GÜRÂNİ) CAMİİ’NİN
YENİ BULGULARI ÜZERİNE
ABOUT THE RECENT DISCOVERIES
OF THE VEFA KILISE (MOLLA GURANI) MOSQUE

MURAT SAV
Arkeolog/S. Tarihi Uzm.

İstanbul Suriçi kesiminde kalan Vefa semtinde
bulunan ve Orta Bizans döneminin bir yapısı olan
Molla Gürâni Camii’nde yürütülen son restorasyon
uygulama çalışmaları esnasında çeşitli bulgulara
ulaşılmıştır. Makalemizde, ortaya çıkan bu bulgular doğrultusunda yapının yeniden ele alınmasını
içermektedir. Yapının topografik yerleşim düzeni,
tarih içinde geçirdiği aşamalar anlatıldıktan sonra
yeni bulgular konusuna geçilmiş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu noktada, yapının güney ve kuzey bitişiğindeki parekklesionlar, narteks
altındaki mezar yapısı, çatıdaki amphoralarla, bazı
yazıtlar ve monogramlı sütun başlıkları anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeni bulgular, parekklesion,
mezar yapısı, çatı, monogramlar.

Various findings were revealed during the latest
restoration implementations of the Kilise Mosque
(or Molla Gürani Mosque) which is a building of
Mid-Byzantine Era located in Vefa District of Historic Peninsula of İstanbul. The essay aims to reinterpret the building considering the mentioned
findings. After stating topograhic settlement and
the interventions to building throughout the time,
recent discoveries are refer redand a general assessment is made in the essay. In this context, the
parecclesions at South and north of the building,
the grave under the nartex, the amphoras on roof,
some inscriptions and capitals with monograms
are mentioned. .
Keywords: New findings, parecclesions, tomb
structure, roof, monograms.

MURAT SAV

37

GİRİŞ
Konumuz olan Vefa semtindeki Kilise veya Molla Gürâni Camii, modern İstanbul’un tarihi semtlerinden birinde kalmaktadır. Cami, şehrin üçüncü
tepesinin batıya bakan yamacında, doğudan-batıya
doğru azalan bir kot üzerinde, nartekslerin altına
ilave edilen kuzey-güney doğrultulu mezar şapelleri olmaları kuvvetle muhtemel iki altyapı üzerinde
inşâ edilmiştir. Kuzeydoğusundan Osmanlı klasik
mimarisinin en önemli temsilcilerinden olan Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye Külliyesi ve Eski
Osmanlı Sarayı; güneyden Valens Su Kemeri; batıdan Unkapanı ve kuzeybatıdan Haliç ile çevrilidir.
Vefa semti, Roma dönemi surlarının dışında kalmaktaydı. 1918 yılında meydana gelen Vefa
Yangını sonrası yapılan hafriyatlarda ortaya çıkan
lahitlerden anlaşıldığı kadarıyla Vefa semti Roma
nekropolü olarak kullanılmaktaydı (Sav 2009: 299).
MS. IV. yüzyılın ilk çeyreğinde Byzantion’un surları Batı’ya doğru genişletildiğinde Vefa semti de sur
içine alınmıştı. İmparatorluğun değişik yerlerinden
getirtilen yeni yerleşimcilerle beraber artan nüfus,
Vefa’nın da iskâna tabii tutulmasına yol açmıştı. Belki de bu yöredeki yerleşim, M.S. III. yüzyılda
münferit olarak başlamıştı. Ancak, İmparator Büyük Constantinus’un (305-337) iskân politikasının
bir çekirdeğini oluşturan düzene göre, bu semt şehrin X. Bölgesinin sınırları içine dahil edilmişti. Güneyde IX., doğuda VIII. ve V. Bölge ile çevriliydi.
Bugünkü Vefa semti, şehrin en yüksek tepelerinden olan üçüncü tepenin kuzeybatı yamacında ve
şehrin ana yolu Mese’nin, Charisius (Hadrianopolis)
Kapısına giden yola yakın bir konumunda bulunduğundan dolayı soyluların, varlıklıların tercih ettiği
ve zengin konutlarla çevrili bir yer olmuştu. Bölgede bir kilise, Constantius Termalleri (Constantinianai Hamamı), Augusta Placidia, Augusta Eudoxia,
Prenses Arkadia’nın evleri, bir nympheaum, Valens
Kemerlerinin bir kısmı bulunmaktaydı (Sav 2009:
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300-301). Bilindiği üzere kiliseler, ortodoks şehir anlayışı düşüncesinde, yerleşim sisteminin belirleyici
bir unsuru idi. Kilise çevresinde sıralanan sarnıçlar,
alanın yoğun bir yerleşime sahip olduğunu kanıtlamaktadır. XIX. yüzyıla kadar bölgede ağaçlık ve bostanlık alanların varlığı bilinmektedir.
Bizans devri boyunca Theodosius Meydanı’na
ve çeşitli Bizans saraylarına olan yakınlığından dolayı, bu özelliğini yüzyıllar boyunca sürdürecekti.

Şekil 1

XIX. yüzyılın ortalarında Kilise Camii ve çevresi (E. H.
Ayverdi Haritası).

Şekil 2

Galanakis tarafından XIX. yüzyıl ortalarında yapılan
gravürde yapı, güneydoğu cepheden görülmektedir
(Paspates 1877).
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Fatih Sultan Mehmet döneminde Constantinopolis ele geçirildiğinde, Vefa’da çarşılar bulunmaktaydı.XV. yüzyılın ikinci yarısında Vefa Meydanı ağaçlarla süslenmiş ve meydanın etrafı güzel
konaklarla çevrilmişti. Fatih Sultan Mehmet’in ilk
sarayını bugünkü Bayezid Meydanı’nın kuzeyinde (Tauros Forumu) ve külliyesini de eski Havariler
Kilisesinin yerinde yaptırmış oluşunun da Vefa’nın
gelişimindeki katkısı şüphesiz ki vardı. Böylelikle
Vefa daha Osmanlı Devletinin İstanbul’a egemen
olduğu ilk yıllarda, saraya yakınlığından dolayı tercih edilen bir semt oluvermişti.
Gerek depremler ve gerekse büyük yangınlar
neticesinde zarar gören yerlerden biridir Vefa. 13
Mayıs 559’da çıkan yangında etkilenmişti. Yangın, Neorion’dan (Sirkeci) Tetrapylon’a (Şehzadebaşı) kadar olan geniş bir alanı içine almıştı. 1204
yılında Constantinopolis’i ele geçiren Haçlılar tarafından Haliç kenarında çıkarılan yangın, iç kısımlara doğru yayılmıştı. 4 Şubat 1750 yangını hem
Süleymaniye’de hem de Vefa’da tahribata yol açmıştır. Muhtemelen bu yangında Molla Gürani Camii zarar görmüştür (Cezar 1963: 358). 13 Haziran
1918 yılındaki CibaliYangını’nda ve devamındaki
Ağustos 1918 Vefa Yangını’nda Vefa semti çok büyük zarar görmüştür (Sav 2009: 302). Özellikle eski
konutlardan oluşan kültürel dokusu büyük ölçüde ortadan kalkmış ve sonrasında semtte kültürel
dokuya aykırı kâgir konutlar yapılarak, yerleşim
planı ve eski fiziksel özelliklere zarar verilmiştir.
Yakın dönemlerde (XIX. yüzyılın sonları ile XX.
yüzyılın ilk dönemleri) yapılan duvarlarda kullanılan devşirme mermer malzemelerin bize verdiği
izlenim, yangınlar ve yeni inşaatlardan dolayı, bu
öksüzlüğün ortaya çıktığı yönündedir. 1930, 1940
ve 1950’lerdeki plansız yerleşim ve çevre semtlerin
arka mahallelerindeki yoksullaşma ve yoksunlaşma Vefa semtini de etkilemiştir. 1950’lerde açılan
Atatürk Bulvarı, bölgenin topografyasını oldukça
değiştirmiştir. Böylelikle semt, hem Bizans’ın hem

Şekil 3

1960’lı yıllarda çekilen fotoğrafta caminin kuzey
cephesi görülüyor (Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi).

de Osmanlı’nın yerleşim şekli ve kalıntılarının bir
kısmının ortadan kalkması ile bugünkü görünümüne bürünmüştür.
Yapının Adı ve Tarihçesi Üzerine
İstanbul’daki bazı meslek grupları tıpkı günümüzdeki gibiBizans ve Osmanlı devirlerinde şehrin
belli yerlerini tercih ederek bir araya gelmişti. Örneğin, bugünkü Vefa semtinde kömürcü esnafı (Ta
Karbonaria- TάKάpβουνάριά) dükkânlarını açmıştı.
Bu yüzden Vefa semtinin bir kısmına Karbonaria
adı verilmişti.
Kilise Camii’nin orijinal adı konusunda ortak
bir noktada buluşulmamıştır. Bu konudaki ilk kayıt, XVI. yüzyılda İstanbul’u ziyaret eden Pierre
Gylles’ninyazdıklarıdır.Aynı zamanda yapının aslının bir Bizans kilisesi olduğunu yazan ilk kişi olan
Gylles’e göre yapının adı, Aziz Theodoros Kilisesi
idi: ΑγιοσθεόδωροςΠληίονΤοΰ ΧαλκοΰΤετραπύλου.
Aziz Theodoros, Ortodoks Kilisesinde çok önem
verilen ve aslen asker olan azizlerdendir. Şehirde,
çeşitli zamanlarda yapılmış çok sayıda (kayıtlarda 16 tanesinin adına rastlanır, Janin 1953:155-162)
Theodoros Kilisesi mevcuttu. Janin, İmparator I.
Leon zamanında (457-74) Hilarion adlı biri tarafından Aziz Theodoros Karbonaria adlı bir kilisenin
inşa ettirildiğini, bu adla anılan yapıya 1093 yılına
ait bir metinde rastlandığını ve Sphorakios yapısının da bu olabileceğini öne sürmüştür (Janin 1953:
155). 1888 yılına gelindiğinde, kilise üzerine çalışan
F.T. Mühlmann, yapının Theodoros Tyron Kilisesi
olmadığını, ancak, Karbonaria bölgesinde yapılmış
başka bir Theodoros Kilisesi olabileceğini öne sürmüştür. İmparator Licinius’un (308-324) komutanlarından Büyük AzizTheodoros adına yapılmış bir
kilise olabileceği de ileri sürülmüştür. Vefa’daki kiliseyi Dethier de TheodorosSphorakios Kilisesi olarak kabul etmiştir. Mordtmann yapıyı, Azize Anastasia Pharmacolytria olarak nitelendirmiştir. Lycus
Vadisi’nde, Et Meydanı yakınlarında yer aldığı öne
sürülen bu yapının geçmişi hakkında da bilgimiz
mevcut değildir (Millingen 1912: 244). Konstantinos Porphyrogenetos’un Törenler Kitabı’nda geçtiği kadarıyla bir Theodoros Kilisesi de Büyük Saray
içinde yer almaktaydı. Bir görüşe göre de bu yapı
aslında Theotokos Kilisesidir; fakat bu konu hakkında geçerli bir bilgi mevcut değildir (Salzenberg
2001:34-35). XVIII. yüzyıl yazarı Carbognano da yapının Theodoros’a adandığını nakletmektedir (Carbognano 1993: 54).Pulgher de yapının Theodoros
Kilisesi olduğunu ve 900 yılı civarında inşa edildiğini yazmaktadır (Pulgher 1878: 22).
Dr. Paspates’in verdiği bilgilere göre kiliseye,
“kahin-kaşif” anlamına gelen Phanerotis denilmekteydi. Bir şeyini kaybeden kişi kiliseye gelip,
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toplanmış, toplantıda Amyklion Piskoposluğu hakkındaki yetki konusu tartışılmıştır. Mikhael Glabas
Tarkhaneiotes’in eşi tarafından XIV. yüzyıl başlarında yaptırılan Glabaina adlı manastır olabileceği
diğer öne sürülen görüşlerden biridir. Yapı dışındaki iki sarnıç ve bina içinde bulunan mezarlardan
hareketle Mango, yapının manastır kilisesi olabileceğini; dış narteksinin XIV. yüzyıl özelliği gösterirken, ana yapının XI. yüzyıl üslubunda olduğunu
belirtmiştir (Mango 1965: 327-330). Caminin kuzey
yönünde bulunan sarnıç ve alt yapı kalıntılarının
yapının manastır kompleksine ait olabileceği ileri
sürülmektedir (Müller-Wiener 2007: 169). Ousterhout, XIX. yüzyıl başlarında yapının çatısının kurşun
örtülü olduğunu anlatır ve devşirme malzemelerin
varlığından bahseder (Ousterhout 1999: 145-149).

Şekil 4

Yapının doğu ve güney cephesi, 1937 yılında güney
cephedeki sundurma artık harabeleşmeye yüz
tutmuştur (Artamanoff).

buraya adını veren azizden yardım talebinde bulunuyordu. İhtifalci Mehmet Ziya’ya göre kilisenin
ilk zamanlar, Aziz Anastasia Pharmacolytra diye
anılması, Theodoros’tan önceki adına bir göndermedir. Kilisenin yerinde daha evvel bir konak olduğu ve İmparator I. Anastasius zamanında (491-518)
kilisenin yaptırıldığını da öne sürmektedir. Her ne
kadar Aziz Prokopios Kilisesi olarak tanımlayanlar
olsa da bu yapının Tauros Forumu’nun kuzeyinde
olduğu bilinir (Magdalino 1996: 27). Ayrıca bu çevrede Bebaios Elpidos Manastırı’na ait geniş araziler
olduğunu ve Molla Gürani Camii yapısının da (şayet Gorgoepikos Manastırı ise) bu alanda bulunduğu manastır typikonundan öğrenilmektedir (Berger 1997: 15). Mango’nun öne sürdüğü bir fikre göre,
1034-41 yıllarında inşa edilen ve Palaiologoslar döneminde bazı eklemeler yapıldığı bilinen Gorgoepikos Manastırı’na ait kilise ile Molla Gürâni yapısı
aynı olabilir (Mango 1990: 428). Nitekim bizim için
önemli bir isim olan ve Palaiologoslar döneminde yaşayan Nikephoros Choumnos’un bu son dönemdeki eklemeleri yaptığı bilinmektedir. Janin’e
göre de Teotokos Gorgoepikos XIV. yüzyılın başlarında yapılmıştı (Janin 1953: 180). En geç XIV. yüzyılın ortalarına ait olan Bebaios Elpidos Manastırı
TypiconundaGorgoepikos Manastırı hakkında da
bilgiler bulunmakta ve Elpidos Manastırı ile komşu olduğu belirtilmektedir (Janin 1953: 180). Hatta
Kasım 1340’ta Gorgoepikos Manastırı’nda bir sinod

Bir Geçiş Dönemi Yapısı ve Özellikleri
XI-XII. yüzyıllarda üçüncü tepenin sırtlarına inşa edilen kilise, dört sütunlu bir kapalı Yunan haçı
planına uygun olarak biçimlendirilmiştir. İç ve dış
olmak üzere iki nartekse sahiptir. Narteksin kuzeyindeki iki katlı yapının sonradan ilave edildiği öne
sürülmektedir(Mango 1965: 325).Dış narteksin, XIV.
yüzyılda yapıya eklendiği sanılmaktadır (Krautheimer 1963: 307, 308).
Ch.Texier, İstanbul’a geldiği sırada bu yapınınrölövelerini çizmiş ve bunlar Mango tarafından yayınlanmıştır (Eyice 1994: 374). Lenoir ise Texier’den
hemen sonra yapıyı inceleyerek bazı çizimler yapmıştır. Brunov, 1924 yılında güney cephede görülen
apsis kalıntısının fotoğrafını yayınlayarak, yapının
XI. yüzyılda inşa edildiğini nakletmiştir (Brunov
1930-32: 138-141).
Krautheimer, kiliseyi ve iç narteksini, 1100 ve
hemen akâbine tarihlemektedir (Krautheimer 1963).
Narteksinde bulunan Korent düzenindeki mermer sütun başlıkları ile kapısının da aynı yüzyılın
özelliğinde olmasından hareketle, şimdiki yapının
yerinde V. yüzyılda yapılmış bir manastır1 olduğu
iddia edilmektedir (Berger 1988: 460). Eğer V. yüzyılda bir kilise inşâ edilmişse, bu yapının haç planlı
olmaması gerekmektedir. Narteks ve doğu cephe
önündeki kazıda eski bir yapıya ait olabilecek bir
kalıntıya ulaşılmamıştır. Yapı yakınlarındaki Bizans duvar fragmanları, kompleksin varlığına işaret ettiği savunulmaktadır (Mango 1990: 426).
Meyilli arazinin üzerine inşa edildiğinden yapının batı ve doğusu arasında zemin kot farkı bulunmaktadır. Doğudan batıya doğru azalan eğimden

1 Şunu da belirtmekte fayda vardır ki, Palaiologos sülalesinin yönetimi, Antikçağa ait eserlerin işgal edildiği bir dönem olmuştur. Bu yüzdendir
ki, Bizans öncesi döneme ait yüzey kalıntıları günümüze ulaşamamıştır.
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dolayı, üst yapıyı tutması için yapının narteksinin
altına altyapı inşâ edilmiştir. Batıdaki dış narteksin önünde, çift yönlü bir merdiven bulunmaktadır.
Batı cephesindebugünkünden farklı, batıya bakacak şekilde tek yönlü bir merdivenin Bizans döneminde mevcut olması gerekmektedir. Eyice’ye göre
Bizans merdiveninin cepheye dikey, tek yönlü bir
merdiven olması gerekmekte olup, 1937 yılındaki
çalışmalarda buna dair bazı kalıntıların bulunduğunu nakletmektedir (Eyice 1963: 48).
Naosun orta kısmının üzerini yüksek kasnaklı
bir kubbe örtmektedir ve kubbeye dört yönden birer haç kolu desteklemektedir. Kıvrımlı, testere dişli
tuğla silmelerle dalgalı bir saçak düzenine sahip
kubbede 12 adet pencere yer almaktadır. Özgün halinde dört adet sütun tarafından taşınan kubbenin
bu taşıyıcılarının yerine, sivri kemerli Osmanlı kemerleri eklenip, od taşları kullanılarak payeler örülmüştür. Haç kollarının aralarında kalan boşlukların
üzeri de çapraz tonozlarla örtülmüştür. Haçın kuzey ve güney kollarında eskiden üçlü pencerelerin
olduğu ve aralarında da mermerden parapetlerin
olduğu bilinmektedir.
Üç adet apsise sahip yapıda, ortadaki ana apsis
içten yuvarlak, dıştan beş köşelidir. Pastophorion
hücrelerinin içten hem doğu hem de diğer duvarlarında birer nişe yer verilmiştir. Naos ana kubbe
pencere içlerindeki madalyon, baklava şekilli ve
bitkisel mozaik bezemeler hâlen varlıklarını sürdürmekle birlikte, Orta Dönem Bizans süsleme sanatının özelliklerini yansıtmaktadır.
İki narteksten dış narteks iç narteksten 8 metre daha uzun olup, yaklaşık 20 metrelik bir boya
sahiptir. Çünkü bu mekân kuzey ve güneyden parekklesionlara açılan U planına sahiptir. Batı cephede kullanılan motiflerin üslubu, Palaiologoslar
döneminde yaptırılan Kariye ve Fethiye yapılarının
Parekklesionu ile benzeşmektedir (Brunov 1932-34:
139-144; Ebersolt vd. Eglises:154). Diğer yandan dış
narteksin, kesilen iki kemerinden dolayı yan kanatlardan daha sonra ilave edildiği kabul edilmektedir
(Mamboury 1938: 307). Ancak, parekklesionların
mevcudiyeti, dış narteksin bu iki kısma açıldığını,
dolayısıyla U planlı bir mezar yapısının mevcudiyeti son çalışmalarla ortaya çıkmış olmaktadır. Aziz
Ogan, 1944 yılında yayınladığı makalesinde harici
dış neflerin(yani parekklesionların) harap bir halde
olduklarını belirtmektedir (Ogan 1944:113).
Yatay bir mermer hat ile iki kısma ayrılan dış
narteksin saçak hattının, özgününde dalgalı olduğu
ve sonraki müdahalelerin birinde düz yapıldığı iddia edilmektedir (Bayet1883: Res.39; Holtzinger 1899:
254-57). Ancak bu önesürüm, herhangi bir kanıta
sahip değildir. Bizans minyatürlerinde tasviri yapılan kilise üst örtü sistemlerine bakıldığında üçgen

Şekil 5

Caminin, restorasyon projesinden alınmış planı
(Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müd. Arşivi, Çizim: Pekerler
Rest.).

alınlıklı haç kolları görülmektedir. Kaldı ki, haç kollarının üst örtüsünün semerdam formunda olması
durumunda merkezi kubbenin kasnak kısmı çevreden algılanmayacak şekilde ve pencerelerin kotu da
epey yukarı çıkartılacak kadar kapanmaktadır.
Üçü de form olarak birbirinden farklı olan dış
narteks kubbelerinin pencere içleri, tıpkı ana kubbe pencere kemer içlerinde olduğu gibi mozaiklerle
donatılmıştır. En dikkate değer olanlar, figürlü mozaiklerdir. Kuzeydeki kubbenin sekiz diliminde de
mozaik izi kalmamıştır. Ortadaki kubbe ise, 16 dilimli olarak düzenlenmiştir ve pencerelerdeki süslemeler hariç, mozaik figürleri seçilememektedir. En sağlam kalmış mozaikler, güney kubbe içindekilerdir.
Sekiz dilimli kubbenin merkezinde, kucağında Hz.
İsa ile beraber oturan koyu lacivert giysili Hz. Meryem figürü bulunmaktadır. Hz. İsa’nın yüzü belirgin

Şekil 6

Dış narteksteki mozaikler.
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olmakla beraber, Hz. Meryem’in yüz hatları seçilememektedir. Sekiz dilimin içinde ise, birer Tevrat
peygamberine yer verilmiştir. Bunların da yüz hatları belli olmamaktadır. Kilisenin güney kısmındaki kubbeli mekân için de, üçlü bir kemerden oluşan
giriş inşa edilmiştir.1944 yılında Aziz Ogan tarafından yayınlanan makalede mozaik figürlerinin siyah-beyaz fotoğrafları yayınlanmıştır. Bu fotoğraflar vasıtasıyla Peygamberlerin yüzlerini görmemiz
mümkündür. Bu mozaiklerin, depremlerde yer yer
döküldükleri ve ardından da bir sıva tabakası vasıtasıyla kapatıldıkları bilinmektedir. Mevcut mozaikler
teknik açıdan 1295-1300 civarına ait kabul edilmektedir (Eyice1963). Oysaki dış narteksin eklenme tarihi olarak 1320 yılı gösterilmektedir ki, bu durum bir
uyumsuzluğun ortaya çıkmasına neden olduğundan
genel olarak 1320 civarı mozaikler için yapım tarihi
olarak düşünülmektedir (Osterhout 2016: 264-65).
Dış narteksin kuzeye bakan yüzünün sağ tarafındaki kapı, bitişikteki parekklesiona geçiş için
kullanılmıştı (Freely vd. 2005: 172). İç narteksin kuzey kısmında da bir kapı mevcuttur. Her iki kapının
iki yanında birere Korent başlıklı sütuna yer verilmiştir. Sütunlar arasındaki mermer kullanımı, AzizMarkus ve Torcello’da da karşımıza çıkmaktadır
(Millingen 1912: 246). Gurlitt’e göre kubbeler dikkatle
incelendiğinde eskiden pencerelere sahip oldukları
anlaşılmaktadır (Gurlitt 1999: 33). Pencere sütunları,
Salzenberg ve Pulgher’in çizimlerinde belirgindir.
İki yanında da birer Korent başlıklı sütunun
bulunduğu dış narteksin orta kapısının çevresi
mermerle düzenlenmiştir. Üç kısma ayrılan iç nerteksin orta bölümünün üzerini bir kubbe, diğer kısımların üzerini de beşik tonoz örtmektedir. Her iki
uç kısımda birer niş yer almaktadır.
Güneydeki kare şeklindeki ek binanın, bir çan
kulesinin zemini olduğunu iddia eden Müller-Wiener ve Hallensleben, buranın XIV. yüzyılda yapıldığını kabul etmektedirler; fakat bu konuda bilimsel
bir kanıtları mevcut değildir.
1833 yılındaki depremde hasara uğradığı büyük
olasılık olan yapının Texier’inrölövelerinde görülen
eski parekklesionu yıkılmıştır. Salzenberg’in 1855
yılında yaptığı çizimde görülen sundurma ve orta
bölümde yer alan dört sütun ilginç bir ayrıntı olup,
kesitleri maalesef yoktur (Salzenberg 2001: 34-35).
1848 yılında yapılan onarımda, naostakidört sütunun yerine payeler atılmış ve giriş kapısı değişikliğe uğratılmıştır. Bu payelerin ilk kez karşımıza görsel olarak çıktığı çizimler, Pulgher’e aittir.
Yapı, Şeyhülislâm Molla Gürâni Şemseddin Ahmed Efendi (öl.H.893/1488) tarafından XV. yüzyılın
ikinci yarısında (H.881/M.1476) camiye çevrilmiştir
(Ötüken 1979: 76; Kırımtayıf 2001: 28). Yapıya, tuğladan minare eklenmiştir. Minare, kuzey nefin kalın
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Texier’in plan ve kısmi kesiti.

duvarının üzerine inşâ edilmiştir. Önemli bir Osmanlı eki olan minaresinin oluklu oluşu, Bursa’daki
aynı dönem yapıları Tuzpazarı ve Ahmet Dai’nin minarelerine benzemektedir (Ayverdi 1953: 17).
Minberi ise, Eminzâde Hüseyin Ağa’nın oğlu
Müderris Abdurrahman Efendi tarafından bağışlanmıştır. Bu dönem, kilisenin büyük kapısının değiştirildiği düşünülmektedir.
1484 tarihli vakfiyesine göre camiye bitişik bir
medrese olup, ellili idi (Baltacı 1976: 311). Fakat bu
medrese günümüze ulaşmamıştır. 1953 yılına kadar
kalıntılarının olduğu belirtilmektedir (Çetinkaya
2003:184; Ayverdi 1953: 30).
Yapının inşaatında kullanılan taş ve tuğla dizileri, alternatif olarak sıralanmıştır. 1 sıra taş + 2
sıra tuğlalar yer yer 1 sıra taş + 3 sıra tuğla dizilimine dönmektedir. Narteks tonozunda daha özgür
hatlar ortaya çıkmaktadır ki, tüm bu farklılıkların
Bizans’ın farklı dönemlerine hitap ettiğini düşünmek mümkündür. Latin İstilası sırasında Theodoros Kilisesi’nde olduğu bilinen Aziz Theodoros’a
ait kafatası röliğinin 1210 yılında alınarak, İtalya’ya
kaçırıldığını Patrik Konstantius’tan öğrenmekteyiz
(Patrik Konstantius 1846: 106).
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Şekil 8

Dış narteksin güney ucunun altındaki küçük mekândaki temizlik çalışmaları ve içinden detay (2017).

Dış narteksin güney kısmında yer alan ve
yanlışlıkla sarnıç olarak kayıtlara geçen küçük
mekânın girişi örülüyken, proje çalışmaları sırasında Koruma Kurulu’nun izniyle açılmış ve içindeki
çöpler temizlenmiştir. Buradaki küçük mekânın
duvarlarında hidrolik sıva bulunmamakta ve içinde
herhangi bir suyolu da yer almamaktadır. Bu nedenle bir su deposu olmadığı görülen yapının da fonksiyonu arazi kotu düzenlemesiyle ilgili olsa da mezar
yeri olarak kullanılma olasılığı hayli kuvvetlidir.
Onarımlar
1848 yılında bir onarım gören yapının 1833 yangınında tahrip olup-olmadığı bilinmemektedir. Fakat bu onarım sırasında, eski parakklesion yıkılmış
olup, giriş kapısı değiştirilmiştir. Kubbeyi taşıyan
dört adet sütunun ise, bu dönemde payelerle değiştirildiği sanılmaktadır.
Üç kubbeli dış nartekste orta kubbe daha
yüksek tutulmuştur ve 16 dilime ayrılmıştır. Dış
narteks mozaiklerinin üzerlerinin, yapıda XIX.

yüzyılda restorasyon yaptığı bilinen G. Fosatti tarafından harç tabakasıyla örtüldüğü sanılmaktadır.
M.İs.Nomidis (Nomidis 1958: 36) ile birlikte Müşir
Fuat Paşa’nın oğlu Hidayet Fuat Tugay tarafından
1937 yılının başlarında yapılan mozaik araştırması
ve onarımı ile tüm mozaikler açığa çıkarılmıştır.
Cumhuriyet döneminin İkinci önemli onarımı
1972-1973 yıllarında yaşanmıştır. Dış cephelerdeki
derzler, bu dönem özensiz bir onarıma tabii tutulmuş, imitasyon yapılmıştır.

RESTORASYON KAPSAMINDAKİ
ÇALIŞMALARDA ORTAYA ÇIKAN
DETAYLAR
Kilise Camii’ndeki restorasyon çalışmaları, yapının ait olduğu kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde yapılmıştır. Kilise Camii’ndeki
restorasyon çalışmaları, yapının ait olduğu kurum
olan Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde yapılmıştır. 2018 yılında başlayan çalışmalar, 2020

Şekil 9

Millingen tarafından yapılan, güney parekklesionun da
görüldüğü plan rölövesi ve parekklesionların araştırma
kazısıyla ortaya çıkarılan haliyle plan rölövesi.
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yılında tamamlanmıştır. Ayrıca çalışma boyunca
restorasyon, sanat tarihi, malzeme ve statik konularla ilgili birer uzmanın yer aldığı bilim kurulu
oluşturulmuş ve şantiye alanındaki ofiste belli zamanlarda yapılan toplantılarda alınan kararlarla
restorasyona yön verilmiştir.
Çalışmalar sırasında yapıdaki restorasyon uygulamalarına ek olarak caminin çevresinde ve
iç-dış narteks mekânlarında araştırma ve kazı çalışmaları yapılmıştır. Kazılar sırasında çok önemli detaylara ulaşılmıştır. Öncelikle yapının kuzeygüney ve doğu cephesinin önündeki çalışmalarda
ulaşılan önemli kalıntılara değinelim.
XIX. yüzyıldan beridir çeşitli araştırmacılar tarafından Kilise Camii'nin kuzey ve güney duvarlarının önünde şapel mekânlarının planı ve mimarisi üzerine çeşitli restitüsyon çizimleri yapılmıştır.
Bu çizimlerden en önemlisi, Charles Texier’e aittir.
Çünkü yapılan kazı çalışmalarında hem kuzey kenarda hem de yapının güney cephesinin önünde
birer şapel kalıntısına ulaşılmıştır. Şimdi bu şapelleri kısaca tanımlayalım.
Güney Parekklesion Kalıntıları
Kilise Camii’nin güney cephesinde, ana yapının doğu duvarına sıfır olacak şekilde eklenen ve doğu uçta içten yarım daire planında
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sonlanan bir şapel kalıntısına ulaşılmıştır. Yaklaşık
-50 cm derinliğinde ulaşılan kalıntının kapı önüne denk gelen batı kısmı Geç Osmanlı döneminde
sundurma şeklinde kullanılmıştır. Parekklesionunapsisli kısmının batı ucunda kalan bölümündeki
dört adet mermer sütuna ait ayaklar, bu cephede
üç açıklıklı bir giriş bölümü oluşturulduğunu göstermektedir. Anlaşıldığı kadarıyla çok eskiden yıkılmış ve bozulmaya uğramış olduğundan zemin
döşemesi sağlam olarak günümüze ulaşamamıştır. Yalnız, ana yapının şapele açılan kapısını ortalayacak şekilde şapelin güney duvarına atılan
4adet mermer sütuna ait kaidelere ulaşılmıştır. Bu
bölüm, Osmanlı döneminde yaklaşık 20 cm kadar
dolgu yapıldıktan sonra sundurma olarak kullanılmıştır. Sundurma işlevinde kullanıldığına dair eski fotoğraflar bulunmaktadır. Son dönemde
ise iki ahşap taşıyıcının üstünde üç yöne eğimli
kırma çatının yer aldığı bu bölümün zemin döşemesi ise Bizans dönemine ait, çoğu korkuluk
levhası olan devşirme malzemelerle yapılmıştır.
Büyük mermer parçalarının kullanıldığı döşemeler de en az şapel kadar önemlidir. Özellikle bir
arslana ait kabartmalı parça dikkat çekmektedir.
Ancak bu noktada belirtilmesi gereken konu şudur ki, şapel kalıntısında yapılan incelemede, duvar örgü tekniğinin Orta Bizans döneminin duvar

Şekil 10

Restorasyondaki araştırma kazısında ortaya çıkarılan güney parekklesion yapısının çeşitli açılardan görünüşleri.

Şekil 11

Restorasyon sonrası güney parekklesiondan ve devşirilmiş döşemelerinden görünüşler.
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tekniğine uygun olmadığı, kilisenin doğu duvarı
ile temel ortaklığı bulunmadığı, kullanılan tuğlaların oranlarının ve derz kalınlıkları, Palaiologoslar
döneminin (muhtemelen XIV. yüzyıl) bir eklentisi
olduğuna işaret etmektedir. Texier’in giriş veya şapele ait çizimlerinin doğruluğu, kalıntılarca kanıtlansa da cephe görünüşü konusundaki bilgi eksikliği bu noktadaki tek dez avantaj olarak kalmıştır.
Parekklesionun doğu ucundaki apsisin dıştan
genişliği 2, 64 m, kalıntının batı-doğu uzmanında
günümüze ulaşan kısmı ise 3, 38 m’dir. Apsis derinliği 0,55 m, iç mekân boşluğu ise 2,00 m uzunluğundayken duvar kalınlığı ise 0,80 ile 1,09 m arasında
değişmektedir.
Doğuda kalan avlunun kuzey kısmındaki avlu
girişinin solunda kuzey-güney doğrultusuna sahip
bir Bizans dönemi duvar fragmanı daha bulunmaktadır. Avluyu doğudan sınırlayan duvarın avlunun
kuzey ucundan batıya doğu dönüp, bu duvarla buluştuğu da düşünülebilir ancak, bu konuda kesin bir
öne sürüm yapılması için gerekli arkeolojik kalıntılar ortaya çıkarılmamıştır.

geçilmektedir. Apsis, at nalı formundadır ve iki
yanda diş yaparak yan duvarlara bağlanmaktadır.
Yapı kalıntısının duvarları çok muntazam uzanmamaktadır.
Cami zemin kotuna göre yaklaşık olarak -2 m
derinliğe kadar inilerek, parekklesionun detayları
ortaya çıkarılmıştır. Güneydekine göre daha kapsamlı ve duvar tekniği açısından daha özenli olarak
inşâ edilen mekângüneydekinin aksine, özellikle kilise duvarından parekklesion duvarına doğru devam
eden bir taştan anlaşılacağı üzere kilisenin doğu duvarının uzantısı halindedir. 2 tuğla sırasını 1 taş sırası tâkip etmektedir. Parekklesion iki bölümden oluşmaktadır. Şapel duvarında yaptığımız incelemede,

Kuzey Parekklesion Kalıntıları
Kilise Camii’nin kuzey cephesinin önünde de
bir yan kanat kalıntısına ulaşılmıştır. 9,70 m uzunluğundaki ekin yeni keşfedilen kısmı, iki birimden
oluşmaktadır. İlk mekândan, eski kilise duvar dibinde bulunan bir kapı vasıtasıyla apsisli bölüme

Şekil 12

Kuzey parekklesionun üstten ve apsis içinden
görünüşü.

Şekil 13

Parekklesionun apsis dışından ve batıdan görünüşleri.

Şekil 14

Kuzey parekklesionun apsis örgüsündeki, ana kilise
yapısı ile ortak olan taş ve ana yapıdaki dişlerle
parekklesionun diş detaylarının aynı oluşlarından
detay.
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Şekil 16

Şekil 15

Cami yapısının kuzey parekklesiona bakan duvarında
kullanılan devşirme mermer parçası ve her iki
parekklesionun batı doğu cephelerinin ana yapı ile
birlikte görünüşleri.

Kuzey parekklesionun kuzey duvarındaki dişte yer
alan duvar tekniğinden detay.

gizli tuğla tekniği örgüsünün kullanılmış olduğunu
saptadık. Bu durumda kuzey mekânın, kilise ile birlikte yapılmış izlenimini vermektedir. İç narteksin
kuzey uzantısındaki mekânın doğuya açılan büyük
kemerli geçiş sistemi de bu tezimizi ispat etmektedir. Yine güneydeki şapele göre daha geniş ve duvar
tekniği açısından daha çok önem verilmiştir. Apsise
geçiş veren kuzey duvarının dişindeki örme tekniğine bakıldığında karşımıza çıkan özelliklerle ana
yapının duvar özelliklerinin yakınlığı, aynı dönemde inşâ edilmiş olabileceklerini düşündürmektedir.
Kilisenin, kuzeydeki şapele açılan kapısı kapatılmıştır. Ancak bu kısma iç narteksten de geçiş olduğu
görülebilmektedir.
Apsisin önündeki mekânsal boşlukla, bu kısmın, kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla güney yandaki bir kapı vasıtasıyla bağlandığı diğer mekân
birbirini tâkip etmektedir ve özel olarak vurgulanmıştır. Kilisenin belki de ölümle ilgili en önemli ritüellerinin düzenlendiği yer, kuzeydeki bu ek
mekân gibi görünmektedir. Güneydeki parekklesion ile aralarındaki en önemli farklardan birini ebatları ve duvar işçilik farkı oluşturmaktadır.
Bu yönüyle de kuzeydeki parekklesion son derece
önemlidir.
İç Narteksteki Çalışmalar

Şekil 17
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Restorasyon tamamlandığında kuzey parekklesionun
görünüşü.

Yapının iç narteks zeminindeki araştırma çalışmaları sırasında narteksi kuzey-güney doğrultusunda baştanbaşa kat eden beşik tonozlu bir mekânla
karşılaşılmıştır. Mekânın içine, kuzey uçtaki bir
kapak taşının kaldırılması ile girilebilmiştir. Beşik
tonozlu mekânın genişliği iç narteksin genişliği
oranında olup, doğu duvarı kilisenin batı cephe duvarıyla ortaktır. Batı duvarı ise, dış narteks duvarıyla
ortaktır. Aslında bu mekân tek bir birimden oluşsa da
orta kısma atılan bir duvarla sonradan iki kısma ayrılmıştır. Mekânın kuzey ve güney duvarları 2,40 m
uzunluğundayken batı ve doğu duvarları ise 7, 63 m
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Şekil 18

İç narteks altyapısına giriş yeri.

Şekil 19

İç narteks altyapı içinden detaylar ve ayırıcı duvar.

uzunluğundadır. Narteks döşemesine göre mekânın
zemini yaklaşık -2,30 m aşağıda yer almaktadır.
Mekânın içinde, daha evvel yapılan çalışmalar esnasında rastlanan insan kemikleri ile tessera parçaları ve mermerden yapısal parçaların öbek
şeklinde istiflendiği görülmekteydi. Bu mekânın
asıl yapılış amacı, doğudan batıya doğru düşen
arazi kotunun düzleşmesi ve yapının yükünü karşılaması için ilave edilmiştir. İç mekân muhtemelengömü yeri olarak kullanılmıştır. Her iki mekânın
içinde de toplanmış halde kafatası da içeren insan
kemikleri, Bizans dönemine ait mermerden yapısal

Şekil 21

Şekil 20

Dış narteksin kuzey ucunda bulunan münferit mekân.

parçalar, seramik parçaları, tesseralar düzenli biçimde yerleştirilmiş halde bulunmuştur. Kültür varlığı buluntular temizlenip, belgelenmiştir.
Kuzey şapelinin iç narteksle buluştuğu yerde de
bir mekân bulunmuştur. Tonozu kısmen zarar görmüşse de yapı sağlam durumda günümüze ulaşmıştır. Mekânın güneybatı kısmı kesintiye uğratılarak, düzensiz bir planla inşâ edilmiştir. Buna göre
batı duvarı 2,17 m, güney duvarı 1, 86 m, doğu duvarı
3, 27 m, kuzey duvarı ise 2,75 m ölçülerindedir ve beşik tonozla örtülmüştür. Mekânın zemin kotu, narteks döşemesinden -2,20 m aşağıda yer almaktadır.

İç narteks altyapısının duvar tekniği.
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Dış Narteksteki Çalışmalar
Dış nartekste, zemindeki dolgunun hemen altında 3 adet mekâna rastlanmıştır. Aslında dış narteksin kuzey-güney uzunluğu ve genişliği boyunca
devam eden bu üç mekânın üzeri batı-doğu doğrultusunda beşik tonozla örtülmüş, içi birbirinden bağımsız üç mekâna ayrılmıştır. Mekânlar kesinlikle
bir su yapısı olmayıp, içlerinde dağınık halde kemik
parçaları ile yakın dönemlerde yapılan onarımlar sırasında yapılan bir dolgu tabakasına rastlanmıştır. Özgün zemin, yapılan muayene sondajında,
-2 m aşağıda çıkmış olup, bu kotta büyük taşlardan oluşan döşemeye rastlanmıştır. Bu durumda
mekânın bugünkü iç yüksekliği 2 m iken, dolgusuz

yüksekliğinin 4 m olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Statik açıdan sorun yaratabileceği endişesiyle
mekânın dolgusu olduğu gibi bırakılmıştır. Duvar
işçiliğinin temiz olduğu, tonoza yakın bölümlerde
modern dönemlerde yapılan restorasyonlara ait
izler tespit edilmiştir. Duvardaki tuğla oranlarına
bakıldığında elde edilen veriler ve duvar sistemi
Palaiologoslar dönemini vermektedir.
Kuzeydeki mekânınkuzey-güney doğrultusu 2,75
m, batı-doğu doğrultusu 3,33 m uzunluğundadır. Ortadaki mekânın karşılıklı kuzey-güney duvarları 2,
37 m, batı-doğu duvarlarıysa 3,57 cm uzunluğundadır. Güney taraftaki tonozun kuzey-güney duvarları
2,35 m, batı-doğu duvarlarıysa 3,50 m ebatlarındadır.

Şekil 22

Dış narteksin altyapısından ve temel araştırma
kazısından görünüşler.

Şekil 23

Şekil 24

Doğudaki avlunun doğu ve güneyindeki Bizans dönemine ait duvarların restorasyon projesinden görünüş.

Nartekslerin altındaki mekânların plan rölövesi
(Pekerler Restorasyon).
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Şekil 25

Duvarların farklı açılardan görünüşü ve restorasyondan sonraki görünüşü.

Avludaki Duvarlar
Yapının doğu avlusunu doğu ve güneyden çevreleyen duvarların alt kotları Bizans döneminde
yapılan duvarlardan ve mekânlardan arta kalan
duvarlardan oluşmaktadır. Bu duvarların doğuya
denk gelen bölümünde, bazı mekânlara ait birbirine paralel bazı duvar izleri okunmaktadır. Güneydeki duvarın, doğudakiyle birleşme noktasına
kadar ki uzunluğu yaklaşık olarak 7,50 m civarındayken kalınlığı ise 1, 02 m olarak ölçülmüştür.
Doğudaki duvarsa yaklaşık 17,00 m uzunluğunda
olup, et kalınlığı farklılık göstermektedir. Bu verdiğimiz ölçüler, özellikle et kalınlığı itibariyle net
rakamlar değildir çünkü duvarların iç kısma doğru
ne kadar devam ettiği belli değildir. Bizans döneminde manastır olarak teşkilatlandığı bu kalıntılarla da anlaşılan bu kalıntıların Osmanlı döneminde medrese olarak işlevlendirilmiş olduğu
tahmin edilebilir. Doğu duvarının güney ucundaki
yarım dairesel ögenin nişten çok küçük bir apsisi
andırması akla buranın bir mezar yeri olabileceğini getirse de net değildir.
Minare Korkuluk Levhaları
Osmanlı döneminde yapı camiye çevrilirken
güneybatısına eklenen minarenin şerefesinin
korkulukları, Bizans döneminden kalma mermer
korkuluk levhalarıyla yapılmıştır (Esmer vd. 2013:

Şekil 27

Şekil 26

Doğudaki avlunun güneyinde, avluyu paralel kesen ve
Bizans dönemine ait duvar fragmanı.

41). Aslında bu parçalar Bizans dönemindeki fonksiyonunu aynı biçimde devam ettirmiş olmaktadır. Korkulukların yüzeylerinde bulunan çimento
sıvalar dikkatli biçimde raspa edilmiş ve yerinde
olmayabilecekleri düşünülen korkuluk levhalarının üstündeki kabartma süslemeler tamamen
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca levhaların minare şerefe zeminine ve levhaların birbirlerine bağlantıyı
sağlayan U profilli demir bağlantı elemanlarının
çürüdükleri görülmüş, bunlar aynı formda çelik
bağlantı elemanlarıyla değiştirilmiş ve korkuluk
levhalarının kopmuş, noktalarında plastik onarım
yapılmıştır.

Minare şerefesinin Bizans dönemine ait korkulukları ve korkulukların temizliği.
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Yapıyla İlgili Diğer Önemli Detaylar
Alanda ve narteks bodrumunda istiflenmiş olarak rastlanan çok sayıda mermerden yapısal parça bulunmaktadır. Tüm parçaların ölçümleri ve
envanterleme işlemleri yapılmıştır. Önemli kısmı
Bizans döneminin farklı yüzyıllarına ait olan parçalardan biri, üzerinde bir monogramın olduğu
mermer sütun başlığıdır. Eni 47 cm, boyu 38 cm
olan başlığın yüksekliği 28 cm’dir. Sütun başlığı üzerinde, merkez noktasında bulunan dairesel
düzenleme içinde bir imparator monogramı olduğu konusunda fikir birliği mevcuttur2. Monogramın, İmparator Iustinianus dönemine (527-561)
ait olduğu tahmin edilmektedir (Karş. bkz. Stroth
2021). Benzer sütun başlıklarına Küçük Ayasofya
Camii’nde de rastlanmaktadır.

Şekil 28

Sütun başlığı ve üzerindeki monogramın çizimi ile
fotoğrafı.

Diğer bir yazıtlı parça, amorf bir mermerdir. Eni,
13 cm, boyu 31 cm ve yüksekliği 11 cm olan mermer parçasının üzerinde, “CΕ?…ΕΤΕΛ(ΕΙΩΘΗ)” (CΕ ?
bir tarihe ait tanım olabilir) yazısı bulunmaktadır.
ΕΤΕΛ (ΕΙΩΘΗ), “O (kadın veya erkek) öldü” anlamına
gelen yazının ait olduğu cümlelerin diğer kısımları
olmadığından bir netlik bulunmasa da mezar taşı olduğu kabul edilebilir. Erken Bizans dönemine
(olasılıkla V-VI. yüzyıl) ait olduğu sanılmaktadır3.

Şekil 29

Yazıtlı mermer parçasının avluda bulunuşu, çizimi ve
fotoğrafı.

2 Bu konudaki yardım ve ilgisinden dolayı Viyana Üniversitesi’nden Dr. Andreas Rhoby’e çok teşekkür ederim.
3 Tarihlendirme, Dr. Andreas Rhoby tarafından yapılmıştır. Ayrıca okuma hususundaki yardımlarından dolayı Dr. Kostis Smyrlis’e teşekkür
ederim.
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Şekil 30

Kırık mermer parçası üzerindeki yazıt. Parçanın çizim
ve fotoğrafı.

Ancak yazının ilk kısmındaki eksik harfler konusunda (BACI) Λ̣ΕΩΣ tamamlaması akla gelse de bu
konuda son sözün söylenmesi mümkün değildir.
Diğer bir kırık mermer parçasının eni 13 cm, boyu 38 cm ve et kalınlığı 11 cm’dir. Üzerinde yazı bulunmakta ancak sadece tek harf net seçilebilmektedir: T. Dört adet harfin başında O ve T harfleri ile
sonraki E veya O gibi görünürken sondakinin K veya N olma ihtimali yüksektir: ΤΩ(E)Ν veya ΤΩ(E)
K. Ancak Özellikle iki harf konusunda kesin vargı
mümkün gözükmemektedir. Fakat yazı karakteri,
V-VI. yüzyılı çağrıştırmaktadır.
Apsisin dış cephesinde, pencere açıklıklarını
ayıran taşıyıcıların altındaki mermer kat silmesinin yukarı dönük kısmında rastlanılan mermer
parça devşirmedir. Üzerinde Grekçe bir kitâbe bulunmaktaysa da yeniden kullanım sırasında kesildiği için yazıtın bir kısmı yoktur. Duvar içine doğru
devam eden kısmı ise okunamamaktadır. Kitâbede:
“ΜΗΝΙ ΙΟΥΝΙΟΥ Θ” yani “Haziran ayının 9 …” devamı
eksiktir4. Devamında ise Π Χ (PH) harfleri ve sağda son kısmında... Ε Ι Μ Ε kelimenin son iki hecesi
bulunmakta, ancak maalesef net bir veri sunmamaktadır. Fakat bir tarih yazılı olması, mermerin

Şekil 31

Apsis kat silmesinin dışa doğru çıkıntı yapan
yüzeyindeki yazıt.

Şekil 32

Üzerinde Nikephoros Choumnos’un adının bulunduğu
monogram.

bir anma veya bir mezar steli ile ilgili olabileceğini
göstermektedir.
Caminin dış narteksinin altındaki bodrumda
keşfedilen, kırık bir mermer parçası üzerinde oldukça ilginç bir monogram vardır. Bu monogramın
kime ait olduğu konusunda yaptığımız araştırma
neticesinde karşımıza, “Nikephoros Choumnos veya Choumnou (Χούμνου)”5 (1250-55 arası-1327) adı
çıktı. Bu isim, Palaiologoslar döneminde, İmparator
II. Andronikos’tan sonra gelen ikinci adam konumundaydı ve Theodor Metokhites ile birlikte XIV.
yüzyıldaki Bizans Rönesansı’nın en önemli figürlerindendi. Neredeyse adıyla özdeşleşen bir bânilik
faaliyeti bulunan Choumnos’un, Theotokos Gorgoepikos Kilisesi’ni (ΘεοτόκοςΓοργοεπήκοος) yaptırdığı bilinmektedir. Daha doğrusu tıpkı Metokhites

4 Yazı konusunda beraber çalıştığımız, yakın zamanda kaybettiğimiz çok değerli Prof. Efstratios Zenginis’e teşekkür ediyorum.
5 Monogramı okuyan, sevgili Kostis Smyrlis’e teşekkür ediyorum.
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Şekil 33

Döşeme mozaiği parçası.

Şekil 34

Güneydeki mekâna çıkılan merdivendeki devşirme
mermerlerle birlikte aynı mekânın kemer içindeki
devşirme parça.

gibi var olan bir kiliseyi onartmış ve eklemeler yapmıştır. Acaba Molla Gürani veya Kilise Camii adlarıyla bilinen yapı, Bizans döneminin Gorgoepikos
Manastırının Kilisesi mi? Bu monograma dayanılarak “evet” denemeyeceği gibi, kesin bir dille “hayır”
denmesi de mümkün değildir (Kazhdan1991: 434).
Böyle bir monogramın Kilise Camii’nde bulunuyor
oluşu, zaten Bizans dönemindeki adının sorgulandığı bir yapı için önemlidir ve belki de Teodoros
adını gölgede bırakacak kadar değerlidir.
Narteks bodrumunda bulunan opus sectile döşeme mozaik parçası diğer önemli bir detaydır.
Bu tür uygulamanın özellikle XI-XII. yüzyıllarda
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Şekil 35

Ana kilise yapısının güney duvarından parekklesiona
açılan kapısında, etrafı örülü sütunun görünüşü.

Şekil 36

Çatıda bulunan amphoralardan görünüş.

yapıldıkları bilinmektedir. Her ne kadar naos zemininde böyle bir döşeme kalıntısı olmasa da elbette
ki zamanında olmadığı anlamına gelmemektedir.
Mermerden dairesel bir motifin merkezinde bulunan porfir renkli mermer ve etrafını çeviren renkli
taşlar ilginçtir.
Dış narteksin kuzey parekklesiona açılan kolunun solundaki kapı açıklığıyla çıkılan ek mekân
içindeki nişte, merdiven basamaklarının bazılarında devşirme malzemeler kullanılmıştır. Tıpkı dış
narteks ve güney parekklesionunda olduğu gibi. Bu
da bu eklentinin de Palaiologoslar döneminde yapılmış olabileceğini göstermektedir.
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SONUÇ
Bilimsel veriler doğrultusunda, aşamalı olarak devam eden arkeolojik kazılarda önemli bazı
mekânlar ve kalıntılara ulaşılmış, buradan da yapının bazı strüktürel ögeleri ve geçmişiyle ilgili ciddi
sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin iç ve dış nartekslerin altındaki, narteksler boyunca uzanan mekânlar,
eğimli araziyi göğüslemek amacıyla yapılmış ama
muhtemelen şapel olarak da kullanılmıştır.
En önemli verileri, caminin kuzey ve güney bitişiğinde uzanan parekklesionlar oluşturmuştur.

Şekil 37

Kuzeydeki parekklesiona açılan ama kapatılmış olan
üçlü açıklığın harap olmuş sütunları.

Şekil 38

Yapının içindeki duvar tekniğini göstermek için
bırakılan numune ve dış cepheden Palaiologoslar
dönemini veren örgü detayı.

Plan şekli açısından Texier’in çizimlerini doğrulasa
da oranlarının oldukça farklı oldukları görülmüştür.
Özellikle kuzeydeki parekklesionun mimari özellikleri daha ön plandadır.
Parekklesionların her ne kadar günümüzdeki
kalıntılarından çıkan sonuca göre Palaiologoslar
döneminde yapıldıkları bilinse de ana yapıdan hem
kuzeye hem de güneye açılan kapıların, bu yönlerdeki ek mekânlara geçiş için kiliseninbugünkü
haliyle soninşâsında eklendikleri tahmin edilebilir. Bu nedenle strüktürel kurgu dikkate alındığında
kilisenin, kuzey ve güney bitişiğindeki ek yapılarla birlikte inşâ edildiği, güneydeki parekklesionun
tahrip olması nedeniyle muhtemelen Bizans’ın son
yüzyılında yenilenmiş olduğu düşünülebilir. Zaten
kuzey bitişikteki parekklesion apsisinin diş yaptığı kuzey duvarında yer alan duvar tekniğinin ana
yapıda kullanılanla neredeyse aynı olması bunun
bir ispatıdır.
Dış narteks içinde, temel durumunun görülmesi
için yapılan araştırma kazısında yapının temellerinin büyük ebatlı taş ve mermerlere (muhtemelen
devşirme) oturtularak çıkıldığı görülmüştür. Kazı
sırasında bu taşlardan iki adeti görülerek, belgelenmiştir. Dış narteksin temeli, dış narteksin mevcut
zemin kotundan yaklaşık olarak -4 m aşağıda yer
almaktadır. Cami mekânı içinde, zemin altında tonozlu mekânlar olup-olmadığı bilinmemektedir. Bu
yönde bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
Alanda ve özellikle yapının narteks altındaki
bodrumunda bulunan birkaç yazıt ve sütun başlığındaki monogramın tümü, V-VI. yüzyıllara aittir.
Tıpkı dış nartekste kullanılan sütun başlıkları, korkuluklar ve kapı çerçeveleri gibi.
XIV. yüzyıl başlarında yapılan Gorgoepikos Manastırı ile Molla Gürani Camii ilişkisi, yukarıda
anlattığımız üzere son keşfedilen ve manastırın
bânisi olan NikephorosChoumnos’unmonogramı ile beraber daha dikkatle bakılması gereken bir

Şekil 39

Apsisin temel kotundaki kemer içlerinde
Palaiologoslar döneminde, özel üretim tuğlalarla
yapılan dekorasyonlar.

MURAT SAV

53

Şekil 40

Apsis dış cephe alt kotundaki yüzlerde bulunan
dekoratif tuğla bezemeler.

konu haline gelmiştir. C. Mango’nun belirttiği üzere
ilk olarak XI. yüzyıl ortalarına doğru yapılan Gorgoepikos Manastırı’nın bu döneme atfedebileceğimiz
iki detayı vardır. İlki, yapıda keşfedilen opus sectile
mozaik döşeme parçası. Diğeri, yapının Yunan Haçı planlı bir kilise oluşu. Dış duvar yüzeylerindeki
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tuğla oranları, duvar tekniği ile bazı kemer içlerinde kullanılan dekoratif tuğla bezemeler itibariyle
Palaiologos müdahalesinin çok köklü olduğunu,
yapının temelden itibaren yeniden yapıldığını göstermektedir. Ana yapının temel kotunda kullanılan
devşirme mermerler, dış narteksin taşıyıcı, başlık
ve söve ve lentoların devşirme oluşları, Palaiologoslar döneminin tipik özellikleridir. Bu durumda
Orta devirde inşâ edilen kilise, muhtemel olarak
yaşadığı yıkımdan sonra Palaiologoslar döneminde yeniden yapılmıştır. Dış ve iç narteksin altyapılarının da Palaiologoslar döneminde inşa edilmiş
oluşları da günümüzün yapısının tamamen Palaiologoslar döneminin ilk yıllarına ait olduğunu göstermektedir. Tıpkı Fenari İsa Camii’nin güney kilisesinde olduğu gibi yapı aynı dönemin ürünüdür.
Orta Bizans devrinin tipik duvar tekniği olan gizli
tuğla tekniğinin bu yapıda belirgin biçimde olmayışı ve tuğla boyutları da yapının Orta devrin bir eseri
olmadığını göstermektedir. Kaldı ki, caminin doğu
kısmındaki avlusunu sınırlandıran duvarların, Bizans dönemine ait bir yapının kalıntısı olması da
bu yapının bir manastır olduğu fikrini güçlendirmektedir.
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Şekil 41

Restorasyondan sonra
dronla çekilen fotoğrafta
doğu yönden yapının ve
avlusunun genel görünüşü.
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Molla Gürani Camii güney
patekklesion ve devşirme
döşemeleri
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İSTANBUL’DAKİ MOLLA GÜRANİ CAMİİ’NDE YAPILAN GÜÇLENDİRME MÜDAHALELERİ
R E I N FO RC E M E N T I N T E RV E N T I O N S A P P L I E D I N M O L L A G Ü R A N İ M O S Q U E I N İ STA N B U L

İSTANBUL’DAKİ MOLLA GÜRANİ
CAMİİ’NDE YAPILAN GÜÇLENDİRME
MÜDAHALELERİ
REINFORCEMENT INTERVENTIONS APPLIED IN
MOLLA GÜRANİ MOSQUE IN ISTANBUL

PROF. DR. ZEKAI CELEP
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Molla Gürani Camii Restorasyon Bilim Danışma
Kurulu Üyesi

İstanbul’un Tarihi Yarımadasını içeren Fatih
İlçesi’nin Vefa semtinde bulunan Molla Gürani
Camii’nde yapılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde yaygın olmamakla beraber bazı taşıyıcı sistem elemanlarında güçlendirme çalışmaları
yapılmıştır. Bu yazıda, yapının taşıyıcı sistemi ve
elemanları tanıtılmış ve yapılan güçlendirme müdahalelerinin sebepleri, kapsamı özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Yarımada, taşıyıcı
sistem, güçlendirme müdahaleleri

During the restoration works of Molla Gürani
Mosque in Fatih District that includes the Hisrorical Peninsula, some specific reinforcement interventions have been carried out throughout the
structural elements of the building. This essay
explains the structural system and structural elements of the building. Furthermore, it summarizes
the reasons and frame of intervention works..
Keywords: Historical Peninsula, structural system, reinforcement interventions

Prof. Dr. Zekai CELEP
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GİRİŞ
Molla Gürani Camii’nde restorasyon ve ona
bağlı olarak yapılan güçlendirme müdahalesi yapılmadan kullanılacak yapı malzemeleri ve yapısal elemanların mevcutlarla uyuşması bakımından, yapıdaki farklı dönem ve malzemeleri temsil
edecek konumlardan yeterli sayı ve miktarda numuneler alınıp, özellikleri kimyasal ve fiziksel deneylerle incelenerek, malzemelerin nitelikleri belirlenmiş ve malzemelerdeki bozulma ve mukavemet
kaybının sebeplerinin ve kapsamlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bilgiler restorasyon, onarım ve güçlendirme uygulamalarında kullanılacak
uygun özellikte malzeme ve yöntemlere karar verilmesinde kullanılmıştır. Yapının ana bölümünü
11. yüzyılda inşa edildiği, kuzey ve güneyde bulunan bölümlerin ise, şehrin Latin İşgali’nden 1261
yılında kurtulmasından sonraki döneme ait ekler
olduğu, en dışta yer alan narteksin ise 1320 civarında inşa edilmiş ve yapının Bizans dönemine ait bir
ekini oluşturduğu ileri sürülür. Yapı, fetihten sonra
1484 tarihinde camiye dönüştürülerek minare eklenmiştir. Yapının, 1833 yangınında tahrip olduğu,
yüzyılın ikinci yarısında da yaklaşık bugünkü durumuna uygun onarıldığı bilinmektedir. Bununla
beraber yapı, 20. yüzyıl başına kadar çeşitli onarımlar görmüştür.

edilmektedir. Çevredeki zemin araştırmalarından
yapının, içinde yer yer kireç bantları bulunan kalın
bir sert kil tabakasına oturduğu, daha altta Trakya

TEMEL VE ZEMİN
İstanbul’un ana jeolojik yapısını Trakya Formasyonu grovakları teşkil eder. Genel olarak atmosfer
şartlarından bu formasyonun üst tabakaları ayrışarak sert kile dönüşmüştür. Yapının bulunduğu
bölgede en az 10-12 m sert kil bulunduğu söylenebilir. Ancak, İstanbul’un genelinde olduğu gibi bu
bölgede de yaklaşık 5-6 m kalınlığında antik yapıların kalıntılarını içeren tabaka bulunduğu tahmin
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Şekil 1

Yapının zemin kat planı. Taşıyıcı sistemi iki
doğrultuda oluşturan kalın dış ve iç duvarlar
görülmektedir.

Şekil 2

Yapının ana eksenine dik kesiti. Giriş hacminin
sağ bölümünde bulunan muhtemelen hazne olarak
kullanılan hacim. Bu kesitten ve mezar odalarından
temel kotunun en az bir bodrum katı oluşturacak
şekilde derinde olduğu anlaşılmaktadır.
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Formasyonu bulunduğu tahmin edilmektedir. Yapıda yapılan gözlemde mezar odalarının bulunduğu bölgelerde temellerin zemin yüzeyinden en az 4
m gibi derinde bulunduğu anlaşılmaktadır Ancak
yapının bazı bölümlerinde temel daha yüksekte de
bulunabilir. Gözlemlerden, yapının duvarlarında
temel oturmasından kaynaklanan bir çatlak gözlenmemiştir. Yapıda iç sütunlarda meydana gelen
düşeyden ayrılmaların yer yer temel zeminindeki oturmaya işaret edebileceği tahmin edilmiştir.
Ancak yapının çok eski olması, oturmaların günümüzden çok önce kararlı duruma eriştiğini göstermektedir.

YAPI MALZEMESİ
Yapı, yığma türünden olup, ana duvarlarında
değişik sıra ve sayılarda taş ve tuğlanın birlikte
kullanıldığı almaşık duvar tekniğine sahiptir. Tuğla kalınlıkları 3-4 cm arasında ve derzler ise 5 ile
8 cm arasında değişmektedir. Duvarlarında genel
itibariyle küfeki (bir tür kireçtaşı) kullanılmıştır.
Ancak yer yer od taşına da rastlanır. Son cemaat
mahallinde (dış narteks) ve bazı pencerelerin söve
ve lentolarında Marmara mermerinden yapılmış
sütun ve sütun başlıkları ve giriş cephesinde pencere korkuluklar bulunmaktadır. Yapının kemer ve
kubbe gibi taşıyıcılarında tuğla örgü kullanılmıştır.
Bazı pencerelerde bulunan demir şebekelerinde hasar ve korozyon mevcuttur.

YAPIDA TAŞIYICI SİSTEM
Genellikle tarihi yapılarda olduğu gibi bu yapıda
da ortogonal bir eksen takımına yerleştirilen duvarlar, ana taşıyıcı sistemi teşkil etmektedir. Yapıda ibadet mekanları birbirinden taşıyıcı duvarlarla
ayrılmıştır. Kalınlıkları bir metrenin üzerinde olan
bu duvarlarda pencere ve kapı boşlukları bulunmaktadır. İki doğrultuda bulunan duvarlar herhangi bir doğrultuda etkili olabilecek muhtemel yatay
deprem kuvvetlerine karşı en uygun düzen olarak
kabul edilebilir. Burada olduğu gibi bazı küçük sapmalar dışında planda iki doğrultuda simetrinin
sağlanması da yapı mühendisliğinde tercih edilen
bir durumdur. Duvarların kalın olması, düşey yükler yanında duvarların deprem etkisindeki düzlem
dışı davranışları için tercih edilir. İç taşıyıcı duvarlardaki tuğla ve taş almaşık örgü tekniği cephe
duvarlarından farklı olarak düzenlenmiştir. Yapıda değişik olmakla beraber tuğla kalınlıkları yaklaşık 3-4 cm ve derzler ise yine yaklaşık 5 ile 8 cm
arasındadır. Genellikle tarihi yapılarda bulunduğu
gibi Molla Gürani yapısı da kemer, tonoz ve kubbelerle örtülmüştür. Yapıda kemer ve tonozlarda enine ortaya çıkan açılma (genişleme) kuvvetlerini

alabilmek için geniş mesnetler ve nadiren gergiler
kullanılmıştır. Kubbelerde ise, kubbe eteğinde ortaya çıkan benzer merkezsel kuvvetleri karşılamak
için çember hatıllar yerleştirilir.
Yapının planında, kalın duvarların ana eksene göre simetrik yerleştirildiği görülmektedir. Ön
cephede, planda dışa doğru kavisli olarak görülen
duvar yapının en çok hasar gören ve pencere boşlukları ile taşıyıcılığı zayıflamış bir bölümüdür. Yapının orta bölümünde simetrik yerleşmiş sütunlar
mevcuttur. Son cemaat mahalli ile harim arasında
eksene dik ve kapı boşlukları bulunan kalın taşıyıcı
duvarlar bulunmaktadır. Çatıda bulunan tonozların üstünde (son cemaat mahalli üstünde üç adet)
planda sekizgen olan silindirik, üstü kubbe ile örtülmüş bölümler mevcuttur. Ön hacminin üzerinde
pencereleri olan benzer silindirik bir bölüm de çatı
üzerinde yükselmektedir.
Giriş mekanının çatı örtüsü üç kubbe ve iki tonozdan oluşmaktadır. Harim orta bölümünde sütunlar, pencere ve kapı boşluklarının bulunduğu
beden duvarları ve taşıyıcı ayaklar ile beden duvarları arasında uzanan kemerler bulunmaktadır. Çatı
örtüsü ise tuğla örgülü ana kubbe, beşik tonozlar ve
yarım kubbeden oluşmaktadır. Yapının duvarlarında taş-tuğla almaşık duvar örgüsü (genelde bir sıra
taş-üç sıra tuğla) mevcuttur. Yapıda metal bağlantı
elemanları oldukça azdır. Son cemaat mahallinden
harime giriş kapısının güneyindeki kemerin üzengisinde yer alan gergi ve hasarlı sütun ile sütun
başlıklarını bağlayan zıvanalar metaldir.
Yapıda yerel bir küçük ek kat oluşturulmuştur.
Son cemaat bölümünün altında, dışardan girilen,
küçük-yerel bir bodrum kat bulunmaktadır. Ayrıca

Şekil 3

Metal gergi olarak değişen ahşap gergiler.

Şekil 4

Sütunda çatlak, metal çember uygulanması ve etkisi.
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yapının orta bölümünde de birbirinden ayrık olan
mezar odaları mevcuttur. Bu bodrum hacimleri
yapının belirli bölümünde taşıyıcı duvarların diğerlerine göre daha derine indiğine işaret etmektedir. Taşıyıcı duvarların değişik seviyelere inerek
zemine mesnetlenmesi çok tercih edilmeyen bir
durum olsa da zemin özelliklerinde ve geniş temel
düzeninden herhangi bir olumsuz durum gözlenmemektedir.
Yapının camiye çevrilmesi sırasında giriş mekanının güney-batı köşesine, kaidesi yapı duvarları
ile bütünleşen minare inşa edilmiştir. Minarenin
kaidesi kesme taştan olup, düzgün bir geometriye
sahiptir. Kaide üzerinde yivli tuğla minare gövdesi
yükselir. Minare dış duvarında yarım daire geometrisindeki tuğlalar yiv görüntüsünü minareye vermektedir.
Restorasyondan önce yapılan incelemede dış
taşıyıcı duvarlarda atmosfer şartlarından kaynaklanan bozulmalar, yosunlaşma ve bitki oluşumu
sebebiyle bozulmalar ve çatıyı teşkil eden tonoz ve
kubbede sıva üzerinde ve cephede duvar örgüsü
ile sütunlar arasında ayrılma çatlakları tespit edilmiştir. Bazı duvarlarda da zeminden suyun kılcal

şekilde yükseldiği de gözlenmiştir. Yapının özellikle dış duvarlarda kullanılan mermer ve tuğlalarda
ve aralardaki derzlerdeki harçlarda mekanik olarak
kabuklanma ve değişken kesit kaybı ve derzlerde
harç boşalması tespit edilmiştir. Yapının dış duvarların derz boşalmaları gözlenmiştir. Özellikle ön
cephe son cemaat mahallinde pencere boşlukları
ile zayıflayan narin duvarlarda derz boşalmalarının
ileri derecede olduğu gözlenmiştir. Ayrıca zıvana
gibi metal elemanların korozyonu sebebiyle sütunlar ve başlıklarında çatlaklar ve kesit kayıpları belirlenmiştir. Diğer bölümlerinde de gözlendiği üzere; harim bölümündeki kemer, tonoz ve kubbe gibi
elemanlarda da sıva üzerinde gözlenebilen sınırlı
genişliğe sahip çatlaklar gözlenmiştir. Bazı pencerelerde bulunan demir şebekelerde oluşan korozyon sebebiyle pencere denizlik, söve ve lentosunda
çatlamalar ve hasar tespit edilmiştir. Yapının giriş
kısmında bulunan gergi ve zıvana gibi metal elemanların korozyonu sebebiyle sütunlar ve başlıklarında çatlaklar ve hasar belirlenmiştir. Bunun gibi
dış kısmından kuzey ek bölümüne açılan kapı üzerindeki lentoda eğilme çatlağı ve geçişin solundaki
sütunda demir zıvanadaki korozyon sebebiyle parça kaybı gözlenmiştir. Tespit edilen çatlak, hasar ve
parça kopmaların yapının taşıyıcı sistemi esas alınarak değerlendirilmiş ve yerel güçlendirme müdahaleleri uygulanmıştır.

YEREL GÜÇLENDİRME MÜDAHALELERİ
Sıva ve harç
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Şekil 5

Yapının
cephesinde
pencere
boşluklarında
yetersiz
lentonun
durumu.

Şekil 6

Yapının giriş cephesinde hasar gören sütun ve başlığı.

Restorasyon kapsamında dış cephe duvarlarında bitki oluşumları ve derzlerindeki niteliksiz
çimento bağlayıcılı harç ve sıva temizlenmiş, niteliksiz dolgu duvarları ve taşıyıcı duvarlardaki
niteliksiz çimento katkılı kireç sıva kaldırılmıştır.
Duvarlardaki taş ve tuğla yüzeylerde oluşan kabuklar, kumlama yöntemiyle temizlenmiştir. Yerinden
alınan harç ve sıva örnekleri üzerinde deneyler sonucunda bağlayıcı olarak söndürülmüş kaymak ve
kireç, çeşitli oranlarda agrega olarak tuğla ve kireç
taşı kırığı ve tozu kullanıldığı tespit edilmiştir. Bazı
bölümlerde kuvarslı kuma da rastlanmıştır. Restorasyon sırasında derzlerden kaldırılan niteliksiz
harç ve sıva yerine, hazırlanan horasan harcı ve
sıvası kullanılarak yenileme yapılmıştır. Bu suretle
taşıyıcı duvarların düzlemleri içindeki gerilmelere
karşı mukavemeti artırılmıştır. Bazı taşıyıcı duvarlara iç boşlukları doldurmak ve duvarın düzlemiçi
mukavemetini artırmak için harç enjeksiyonu uygulanmıştır. Ana duvarlarda bütünlüğü sağlamak
amacıyla gereken bölümlerde örgü onarımları, bütünlemeler ve derz onarımları yapılmıştır.
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Şekil 7

Yapının giriş cephesinde
hasar gören sütunun
değiştirme işlemi. Sütunun
altta ayağa mesnet ayrıntısı ve
yerleştirilecek çelik çubuğun
yuvası görülmektedir.

Şekil 8

Yapının giriş cephesinde
hasar gören sütunun üst
başlığa birleşim ayrıntısı ve
bağlantı yuvası görülmektedir.

Şekil 9

Yapının giriş cephesinde hasar
gören sütunun değiştirilmiş
durumu.

Gergilerin yenilenmesi
Yapının harimdeki kemerlerin üzengi seviyesinde sütunu ana yapıya bağlayan ahşap gergilerde
taşıyıcılık bakımından bozulma tespit edildiği için
metal olarak yenilenmiş ve ahşap ile kaplanmıştır.
Sütunlarda güçlendirme
Yapıdaki bazı mermer sütunlar homojen olmayıp, içlerinde bulunan damarların oluşturduğu zayıflık sonucu çatlamıştır. Bunun gibi, bazılarında da
başlık bölgesinde boyuna ve enine çatlaklar meydana gelmiştir. Son cemeat mahalli giriş cephesinde bulunan sutun ve başlığında çatlak, yarılma ve
hasarın ileri seviyede olduğu sutun ve başlığı değiştirilmiştir. Bu amaçla değiştirilecek sütun askıya

Şekil 11

Yapıda son cemaat mahalline
açılan kapıda hasar gören
sütunun tamamlanması
ve çelik çember ile
güçlendirilmesi.

Şekil 12

Şekil 10

Yapıda son cemaat mahalline açılan kapıda hasar
gören sütun ve üst lentodaki eğilmeden oluşan çatlak.

Yapıda son cemaat mahallinde
yapının iç duvarına komşu
sütundaki çatlaklar sebebiyle
çelik çemberle sarılarak
güçlendirilmesi.

Şekil 13

Son cemaat mahalli
sütununda, çatlaklar sebebiyle
çelik çemberle sarılarak
güçlendirilmesi.

Prof. Dr. Zekai CELEP

63

Şekil 14

Caminin yivli minaresi ve onun yapının duvarı ile
bütünleşen kaidesi.

alınarak, sütunun üzerindeki yük kaldırılmış ve sadece kendi ağırlığının etkisi altındaki sütun yerinden alınarak, bunun yerine aynı geometriye sahip
hazırlanan sütun yerleştirilmiştir. Daha sonra askı
sistemi kaldırılmış ve yükün tekrar sütun tarafından karşılanması sağlanmıştır.
Sütunlar, genellikle düşey yük altında bulunurlar ve yığma duvarlar yatay rijitliklerinin büyük
olması sebebiyle yatay deprem etkilerini taşırlar.
Sütunların da belirli ölçüde yatay yük karşılaması beklenir ve bu sebepten alt ve üst başlıklarında
çelik bağlantı çubukları ile sütunun alt ve üst bağlantısı sağlanarak, sütunun alt ve üstünde bulunan
parapet ve lento gibi elemanlara belirli yatay yükün
iletilmesi amaçlanır.
Eksenel basınç kuvvetinin etkisi altında olan
sütunlarda düşey eksenel, düşey normal gerilmeler etkilidir. Bu durum sütunlarda ezilmelere sebep
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Şekil 15

Yapının ana kubbesi ve tonozlar üzerindeki kırma
çatılar. Ana kubbe görüldüğü gibi doğrudan taşıyıcı
duvarlara oturmayıp, düşey bir dairesel simetrik
yerleşen sütunlara oturmaktadır.

Şekil 16

Yapının çatısındaki ağır dolgunun boşaltılarak, yükün
hafifletilmesi işlemi.

Şekil 17

Duvarlara harç enjeksiyonu yapılarak, duvar içi
boşlukların doldurularak duvar güçlendirilmesi.

olabilir. Ancak taş veya mermerin basınç mukavemeti yüksek olduğu için, bu durum çok sınırlı
olarak pürüzleri giderilmemiş sütun başlıklarında
görülür. Bu pürüzlerin ezilerek, mesnet yüzeyinin
düzelmesi ile bu da kaybolur. Eğer mesnet yüzeyine gerekli itina gösterilmiş ve düzeltilmişse çoğu
zaman bu da görülmez. Buna karşılık eksenel gerilmelerden enine genişleme sebebiyle çembersel
çekme gerilmeleri de oluşur. Bu gerilmelerin değeri basınç gerilmelerine göre çok küçüktür. Çekme
mukavemetinin basınç mukavemetine göre düşük
olduğu taş ve mermerde veya yığma duvarlarda bu
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çekme gerilmelerine dik, basınç gerilmeleri doğrultusunda (sütunlarda eksenel doğrultuda) çatlaklar meydana gelebilir. Özelikle, eğer sütunda bu
doğrultuda çekme gerilmesine karşı zayıflık teşkil
eden damarlar varsa, bu tür çatlaklara sık rastlanır. Bunun için boyuna çatlaklı sütuna, uygun seviyelerde çelik çember yerleştirilir. Önemli olan hususlar, çemberin sütuna değerek merkezsel basınç
öngerilmesi uygulanmasıdır. Bunun için çemberle
sütun arasına ezilerek tam teması sağlayacak kurşun gibi bir malzemenin bulunması ve çemberin
kısa yapılarak ve çembersel sıkılarak, sütuna merkezsel öngerilme verilmesi gerekir. Bu suretle çatlağa sebep olan gerilmeler küçültülmüş veya hatta
basınça dönüştürülmüş olur. Bu çemberler sütunun
bütünlüğünü sağlayan elemanlar olarak da görülebilir. Boyuna çatlağı uzun olan sütunlarda birden
fazla çember uygulanabilir. Bazı durumlarda çemberler arasına eksenel doğrultuda levhalar konularak çember etkisinin sütunda daha yaygın oluşması sağlanır. Çatlağın kapsamının geniş olması
durumunda sutunun değiştirilmesine gidilir.
Molla Gürani Camii’nin bazı sütunlarında çatlak
ve hasarın sınırlı kalması sebebiyle yerinde birkaç
seviyede yukarıda açıklanan paslanmaz çelikten
çember eklemesi yapılmıştır. Bu işlem yapılmadan
önce sütunun bütünlüğündeki mevcut çaklaklara
epoksi veya benzeri içerikli harç enjekte edilmiştir.
Ancak bir sütunda da hasarın kapsamlı olması sebebiyle yenileme yapılmıştır.
Kubbe ve tonoz üstünde ağırlık azaltılması
Kubbe tonozların geometrilerinden kaynaklı
düşey olan ağırlıkları sebebiyle kesitlerinde eksenel basınç kuvveti oluşur. Bu sebepten kubbe ve
tonozlar, yayılı olmak şartıyla ağır yükleri taşıyabilirler. Ancak simetrik ve düzgün yayılı olmayan
yükleme veya mesnetlerinin açılması bu elemanların kesitlerinde eğilme momenti dolayısıyla çekme
gerilmesi ve çatlaklara sebep olabilir. Ayrıca, depremde ağırlık yüklerinin kütleleri ile orantılı olarak
oluşan yatay kuvvetler yapının taşıyıcı elemanlarını zorlar. Yapının çatısını meydana getiren kubbe
ve tonozların üstünde içi boş çömlekler ve önemli
bir kısmında bulunan kalın toprak dolgu alınarak,
içi boş olan özgün çömlekler olabildiğince düzgün
biçimde yerleştirilmiş ve kalan hacimlere de hafif
malzeme üzerine su geçirmez mambran serilmiştir. Bu suretle yapının düşey yükü ve deprem yükü
azaltılmıştır.

Şekil 18

Yapının çatısında bulunan ve yerleştirilen hafifletme
çömlekleri ve kubbeye asılan avize ağırlığının kubbeye
dağıtılması için X şeklinde yerleştirilen metal eleman.

Şekil 19

Yapının harim mekanındaki değiştirilen gergiler.
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CAN BİNAN İLE KÜLTÜR VARLIĞI ve RESTORASYON ÜZERİNE
I N T E RV I E W w i t h C A N B İ N A N o n C U LT U R A L ASS E T S a n d R E STO R AT I O N

ERHAN ALTUNAY ve O’NUN İSTANBULU
ERHAN ALTUNAY AND HIS ISTANBUL

RÖPORTAJ
MURAT SAV

M. Sav: Erhan Altunay’ı, hedefleri ve uğraşılarıyla tanıyabilir miyiz?
E. Altunay: Aslında her şey lise yıllarında başladı. İyi bir fizikçi olmayı hedeflerken Latince öğrenmeye kalktım ve Latince beni içine aldı ve bambaşka bir dünyanın içine soktu. Üniversitede nükleer
enerji okurken, kütüphanede Orta Çağ Latincesi
çalışırdım. Klasik ve Orta Çağ kültürüne olan merak buralara getirdi. Orta Çağ dilleri, Grekçe derken
bütün hayatı kapladı.
Bu konular İstanbul aşkı ile de birleşince, bildiğiniz kitaplar ortaya çıktı. Amacım başta,
İstanbul’un biraz ihmal edilen bir tarihine, pagan
dönemine ilişkin bir çalışma yapmaktı. İstanbul’un
Pagan Çağı kitabı öyle çıktı. Çok az buluntu olan bir
dönemi antik kaynaklarla birlikte incelemek zor
ama zevkli bir çalışma oldu.
En tutkunu olduğum dönem olan Latin Çağı da
oldukça ihmal edilmiş bir konuydu. Selçuk Eracun
ile çalışmalara başlayınca, İstanbul’da bu dönemden kalan buluntuların izini sürebilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Bütün eski kaynakları
gözden geçirdik. En kıyıda köşede kalan kaynakları
ortaya çıkarttık ve İstanbul’un Latin Çağı kitabı bir

ilk oldu. Ancak şimdi görüyorum, bu konuda çalışan, araştıran, tercümeler yapan hatta online kaynaklar üreten, kitaplar yazan gençler var. Bu araştırmalar çok ehil ellerde olacak, bu da çok mutlu
ediyor.
Hedefler bitmiyor tabii, İstanbul’un araştırılmamış daha başka konularına da gireceğim. Vialongua, vitabrevis; gittiği yere kadar…

M. Sav: İstanbul ile olan özel bağınızı tanımlayabilir misin?
E. Altunay: Biz Türkçede bizimle aynı yerde
doğan birine “toprağım” deriz. Aynı şekilde, “toprak
çeker”. Toprak bizim için çok önemlidir. İstanbul da
benim üzerinde var olduğum toprağımdır.
Şehirde yaşayanlarla şehir arasında artık unutulmuş muhteşem ve eşsiz bir bağ vardır. Şehrin
hafızası üzerinde yaşayanların da hafızasıdır, var
oluşlarının kökenidir. Bugün artık bu bağ bazıları
için kopmuş olsa da bir yerlerde her an kaşımıza
çıkmayı bekler.
Şehrin hafızasının her bir parçası da beni bu
şehre bağlamaktadır. Bu bağlamda, ben de kendimi şehrin sokaklarında bu hafıza an’larını aramaya
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2021 yılının ekim ayında bir gün kara surlarını dolaşırken (Foto: M. Sav).

adadım. Her bir taşta, her bir yapıda bunları bulmak
mümkün. Bu şehrin yaşanmışlığı, tarihinin her an’ı
ile beni bu toprağa bağlıyor.
Şehir de aynı bir canlı organizma gibi yaşayan
bir varlıktır. Nefes alır, beslenir, geçmişi ve geleceği vardır. Bunu anladığınız zaman “toprağınız” ile o
eşsiz bağı kurarsınız.

M. Sav: Dünden bugüne İstanbul’un kent kimliğini, bu kimliğin eski eserlerle bağlantısını nasıl
değerlendirirsin?
E. Altunay: Roma kültüründe Roma şehri sadece Urbs diye anılırdı, yani sadece “Şehir”; bu onun
karakterini ortaya kaymaktadır, orası bir şehri şehir yapan her özelliği taşıdığı için bir arketipik yapıdır; bir şehrin bütün özellikleri kendine toplayan
bir mekândır. Artık Urbs denince Roma anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde bir πόλις (Polis) olarak İstanbul
da budur: Byzantion olarak bir önemli şehirken,
Constantinus’un göz bebeği olmuş, önce Nova Roma sonra da Constantinopolis olarak Roma coğrafyasının çoğu güzel eserini ve kutsal emanetleri toplayan eşsiz bir şehir olmuş… Hem de sadece
Şehir...
Osmanlı devrinde ise İstanbul Payitaht’tır. Bütün erki ve ihtişamı toplar bu özelliği ile.
Geçmişten günümüze bu kadar eşsiz ve özel
olan şehrin bugününde o eskinin ihtişamını
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anımsatan kuşkusuz eski eserler ve yapılardır.
Bunların en büyük görevi o geçmiş ile bir bağ kurmak, başka bir İstanbul’un mümkün olabileceğini
anlatmaktır. Bu bağlamda bunların korunması şehrin hem hafızası hem de var oluşu ile ilgili hayati
bir önem taşımaktadır.
İstanbul’un yok olan doğası eskinin anılarını
aktaramazken eskinin tanıkları bu konuda ikamesi
olmayan eski eserlerdir.
Şehrin hafızası dediğimizde bütün yaşanmışlıkların tanıklarıdır da bu eserler.

M. Sav: İstanbul’u odağa aldığımızda, kente
olan aidiyetliği nasıl değerlendirirsin? Mesela ben
sürekli fiziksel değişimler geçiren çevremizden
dolayı her gün önünden geçtiğim yerlerin bazen
yabancısı hissediyorum kendimi. O zaman aidiyetliği sorguluyorum.
E. Altunay: Aidiyet duygusu aslında bir kısır
döngü, hatta bazen de bir paradokstur…
İstanbul doğası gereği tarihin her döneminde
göç alan bir şehir olmuşken,yirminci yüzyılın ikinci yarısında şehrin yapısını bozacak büyük bir göç
almış ve bu göç artış ve azalmalarla sürekli bir karakter kazanmıştır.
Şehrin yeni sakinleri üretim araçlarını ele geçirerek, üstyapıda farklı bir kültür yaratmış ve şehrin
geleneksel “şehirli” kimliğinin tam zıttı bir karakter
göstermiştir.

haline geldi. Suriyeli göçmenler buraya aidiyet duyarken biz ayağımızı çektik. Bir zamanlar “burası
eskiden ne güzel muhallebi kokardı, artık lahmacun kokuyor” diyenlere karşılık şimdi daha esprili
bir dille “burası eskiden ne güzel lahmacun kokardı,
artık falafel kokuyor “diyoruz.
Oysa şehir göçmeni değiştireceği yerde, göçün
miktarı ve üretim araçlarının göçmenlerin eline
geçmişinden dolayı göçmen şehri değiştirdi ve geleneksel şehirlinin banliyölere gitmesine neden oldu. Bunu başka şehirlerde de görmekteyiz. Örneğin
Paris’te, şehrin eski eserlerinin olduğu tarihi bölgelerde artık çok daha fazla Afrika kökenli göçmenleri ve vatandaşları görüyoruz, eski Parisliler ise eski
Paris’in dışına kaçmış durumda.
Şimdi olması gereken, kimse kimseyi dışlamadan, şehre aidiyetini kaybetmeden yeni bir şehirlilik bilinci oluşturmak ve bunun için de şehrin hafızasından geçmişinden yararlanmak. Bunu
yaparken de Tarihi Yarımada’yı ve Galata-Pera bölgesini daha fazla değişimden korumak. Belki de bu
kadar süratli bir fiziksel değişimin karşısında bu
bilinçle daha rahat durabiliriz.
Selçuk Eracun ve M. Sav ile Tekfur Sarayı’nda.

Bu durum aidiyet duygusunu da etkilemiştir.
Şehre sonradan gelenler şehrin kültürünün dışında
kalmış, yöresel değerlerine daha bağlanmış, hatta sorulduğunda “İstanbulluyum” değil, geldiği yeri
söyler olmuştur.
Aidiyet duygusunun olmadığı bu yeni sakinler
şehrin kaynaklarını ve dokusunu hoyratça kullanmış, hiçbir zaman bağlı olmadıkları bu toprakları
bir şekilde “yağmalamışlardır.” Ancak zaman içinde
şehir bu yöresel kültüre uygun bir değişim gösterirken aidiyetleri ve şehirli olma bilinci artmış ancak
bu kez de geleneksel şehirli profili bu şehre yabancılaşmıştır.
Aynı şekilde fiziksel değişim de bu konuda çok
etkili olmuştur. Yeni gelenler için şehrin fiziksel
yapısı önceleri çok yabancı gelmiş ise de karaktersiz ve ruhsuz binaların çoğalmasıyla, yeni gelenler
bunlara sahip çıkmış, ancak bu kez de şehrin eski
sakinleri aidiyetlerini kaybetmişlerdir.
Şehrin eski sakinleri “babadan kalma” ahşap ya
da şehrin dokusuna uygun evlerini “kat karşılığı”
yeni sakinlerin müteahhitlerine verirken aslında
kendi ait oldukları dokunun da yok olmasına neden olmuşlardır. Aslında şehrin bugünün sorunları
kökenini bu noktadan alıyor.
Şehir artık bana da yabancı, Suriye’den gelen bir
göç dalgası şehrin kimliğinidaha da değiştirdi. Örneğin Pera ya da İstiklal Caddesi şehrin hafızasını
sadece binalarında yaşatırken bir Suriye caddesi

M. Sav: Sence geçmişimize sahip çıkma perspektifimizde şaşmalar yaşıyor muyuz? Romalı veya Osmanlı kimliğimiz açısından bakış açını paylaşır mısın?
E. Altunay: Şehrin hafızası bir bütündür. Devletlere ve halklara göre bölünemez. Şehrin Romalı
geçmişi ne ise Osmanlı geçmişi de odur, o kadar
önemlidir. Ne yazık ki bir dönem çok garip politikalar izlendi. Hipodrom açılmışken yeniden kapatıldı, çıkan birçok Bizans eseri yok edildi. Örneğin
Semavi Eyice, Saraçhane bölgesinde yok edilen
mozaikleri büyük bir üzüntü ile anlatır. Birçok eser,
Osmanlı öncesi diye göz yumularak müteahhit katliamına uğrayarak, yok oldu.
Tabii şehrin başına gelen bir felaket de 1950’li
yılların yıkımları oldu. Bu dönemde Osmanlı, Bizans demeden topyekûn bir yıkım da söz konusu,
bunu da unutmamak gerek.
Bugün artık bu kısır söylemleri ve inşaat barbarizmini bir kenara bırakarak şehrin tarihini ve hafızasını nasıl canlandıracağımızı düşünmek gerek.

M. Sav: Bir soru da kentimizin geleceği konusunda olsun. Nasıl bir İstanbul hayal ediyorsun?
E. Altunay: İstanbul, birçok nesil göç yaşadı.
Yeni yerleşim yerleri açıldı. Şehir banliyölere doğru
büyüyerek, büyük değişim geçirdi. Benim görmek
istediğim, Tarihi Yarımada ve Galata bölgesinin eski kimliğine kavuşması. Buraya Üsküdar-Kadıköy
ve hatta Boğaz da dahil edilebilir. Özellikle Tarihi
Yarımada’da imar izinlerinin durdurulması, bazı
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dikey mimarinin bir çılgınlığa döndüğü ve tarihin
yok edildiği bir şehir olmasından korkuyorum.

M. Sav: İstanbul’daki mevcut eski eser yapılarla ilgili çok sayıda restorasyon çalışmaları yapıldı,
yapılmakta. Tarihi anıtlarımıza sahip çıkmak, sürekliliklerini sağlamak önemli. Senin gözünden bir
değerlendirme alabilir miyim?

Ayvansaray Surları’ndaki bir kulenin içinde Selçuk Eracun, Erhan
Altunay ve M. Sav.

yapıların yıkılması ve buranın trafiğe kapatılması çok önemli. Tarihi Yarımada’da imar faaliyetleri
devam ettiği sürece bütün bir tarihi yok edeceğiz.
Ben sürekli Tarihi Yarımada’da dolaştığım için gece
yarısı izinsiz inşaat faaliyetlerine çok rastlıyorum.
Öte yandan her akşam faaliyet gösteren definecileri de hesaba katarsak yakında elimizdeki eserleri
de kaybedeceğiz.
Doğasının canlandığı ve tarihînin yaşadığı, hafızasının yeniden inşa edildiği bir şehir hayalim tabii; ancak gerçeğin yeni yerleşim yerlerinin açıldığı,

Bir kalıntıyı incelerken (Foto: M. Sav).
Bir nisan günü Kalenderhane Camii avlusundaki kalıntıları
gezerken (Foto: M. Sav).

E. Altunay: Restorasyon, tarihin yaşaması için
zorunlu bir faaliyet. Restorasyonun da kendi kuralları var, bazen hoşumuza gitmese de bunların
uygulanması gerekiyor. Örneğin istemesek de tarihi bir eserin yakınındaki ağaçların kesilmesi, bazı
yardımcı elemanların konması gibi çalışmalar o
eserin var olması için zorunlu oluyor.
Restorasyon çalışmalarını bu bağlamda eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak öte
yandan baktığımızda tarihe sadık kalmayan, tarihi
malzemeye sadık kalmayan, eserin çehresini değiştiren hatta farklı bir hale döndüren, teknik kaygıların ötesinde ticari ve siyasi kaygıları ön planda
tutan restorasyonlar da oluyor.
Restoratör firmanın ihale usulü ile seçilmesi ve
düşük fiyata bakılması, restoratör firmanın yeterli
danışmanlığı almaması hep sık rastlanan olaylar.
Bu konuda çalışan şirketlerin çok daha titiz seçilmesi ve oluşturulan bilim kurulu tavsiyeleri bu
bağlamda çok önemli oluyor.

M. Sav: Televizyon, gazete, sosyal medya veya
kısaca iletişim araçlarında eski eser anıtlarımızı
yeterince ve hakkıyla tanıtabiliyor muyuz? Yetersizse, nasıl tanıtabiliriz?
E. Altunay: Medyada tanıtım artık eskisi gibi
değil. Televizyonun tek kanallı olduğu yıllardaki
gibi zorunlu belgesel izleyen bir nesil olmadığı gibi
belgesel kanallarında da çok çeşitli konular işleniyor.
Benim de iş birliği içinde bulunduğum bazı
medya kuruluşları belli bir kesimin popüler tarihe
olan ilgisini keşfedip, bu tarihi biraz da “gizem” sosu ile tatlandırarak izleyiciye sunuyor. Tabii bunun
dozu çok önemli. Gizem aslında belli olayların hakkında belge ve buluntunun olmamasından oluşan
soru işaretleri ile sınırlı kaldığında anlamlı olmakla
birlikte, konuyu bilim dışı ve tarihsel olarak tamamen akıl dışı teorilerle ilişkilendirilmesi ile sadece
rating amaçlı bir çılgınlığa da dönüşmekte. Bugün
Göbeklitepe’nın Anunnakiler tarafından bir deney
laboratuvarı olarak yapıldığına inanan büyük bir
kitlenin varlığı gibi talihsiz olaylar durumun vahametini göstermekte.
Bu tür medya kurguları bazı tarihi eserlere bir
ilgi sağlamış olsa da uzun vadede bir yarar getirmeyeceği açık.
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Vefa Kilis e Camii’nin önünde çekilen ilk fotoğrafta S. Eracun, M. Sav, E. Altunay, E. Yalçın. İkincisi ise dış nartekste çekilmiştir.

Günümüzde belgesellerin de artık farklı kurgularla izleyici karşısına çıkması daha farklı gözle bu
işe eğilmenin önemini gösteriyor.
Ancak tarihi eserlerin tanıtımında kurgusal çalışmaların da önemini yadsımamak gerek. Bence
bazı dizler, bilgisayar oyunları ya da youtuber çalışmaları, bilimselliğin dışına çıkmadıkça faydalı
olabilir. Tabii her türlü tanıtımın yanında “Şehrin
hafızası” ya da “toprağın hafızası” kavramlarının
oluşması, insanın yaşamının bununla olan ilişkisin
tam anlaşılması da çok önemli.
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olan bağlantısını satış yaptığı yer ile sınırlı tutmaktadır.
Kendini “kentli” diye adlandıran kitlenin bu tür
faaliyetleri “hafta sonu etkinliği” olmaktan çıkartıp,
yaşamın ta kendisi olarak görmesi ve özen göstermesi de çok önemlidir. Nitekim biraz ilgilendikten
sonra “şehir aşığı” olduğunu kabul eden ya da kendini buna inandıran birçok kişinin özverili çabalarını görmüşümdür

M. Sav: Kültür varlıklarımızla kentte yaşayan
insanlarımızın ilişkisini nasıl değerlendirirsin?

M. Sav: Bugüne değin pek çok kitap, yazı yazdın. Tüm bu araştırma, çalışma ve yayınlarına dayanarak, eski eserlerimiz ve bu konuyla ilgilenen
entelektüel çevre bağlantısını nasıl görüyorsun?

E. Altunay: Kent hayatı farklı dinamikleri olan
bir hayat. Köy hayatı gibi, dini ya da “kutsal” bir zamana bağlı kalıp, faaliyetler buna göre düzenlenmiyor. Köy hayatının doğa ile olan ilişkisi kentte tamamen kaybolarak sanal bir zaman-mekân ilişkisi
kuruluyor.
İnsanın doğa ve tarih ile olan ilişkisinin “boş
vakit” ya da “mesai saati dışı” gibi sanal kavramlarla tanımlandığı bir düzende eski ilişkilerden de söz
etmek olanaksız oluyor.
Bu bağlamda kent insanın büyük hızla akan
lineer zamanının ve anonimleşen mekân anlayışının dışına çıkması da oldukça zorlaşıyor.
Tarihi eserlerle asıl ilgilenmesi gerek sınıfların
bu “koşturmacalı” yaşamı içinde hafta sonu bir mola verip, “beyaz adam” misali yaptıkları kültür turizminin de kültür varlıkları ile bir ilişki kurmaya
yetecek olanağı yarattığını düşünmüyorum.
Bir mekânı pahalı bir turla gezmiş olmak, o şehrin hafızasına nüfuz etmeye yetmeyeceği gibi bu
faaliyeti “boş zamanı değerlendirme” olarak görmek de bir fayda sağlamayacaktır.
Aynı şey kent esnafı için de geçerlidir. Esnaf,
mahallesinin dışına çok daha az çıkmakta, şehir ile

E. Altunay: Kültür varlıkları ve şehir bilinci ile
ilgili olarak entelektüel çevrede büyük bir ilgi olduğunu görüyorum. Bu ilgi büyük bir kitle için belli bir
adanmışlığa da dönüşüyor.
Gerek yayın olarak gerek sosyal medyada inanılmaz çabalarla karşılaşıyorum. Zaten birçoğu ile
de ortak çalışmalarımız oluyor. Bu tür kişi ve çalışmalarının geniş kitlelere ulaşması bu bağlamda
çok önemli.
Öte yandan entelektüel çevrede bu konu ile ilgilenen ancak bu konuyu bir “fetiş” nesnesi gibi öğren
bir kitle de var. Bu kitle bu tür konuları kendi tekelinde görüp, kendini öne alan ve başkaları ile her
türü iş birliğini yadsıyan, dışlayan garip bir kitle. Bu
tür bir kitlenin kendi entelektüalizmi dışına çıkmaması ve bilgiyi ulaştıramaması aslında bir faydası
olmadığını da gösteriyor.
Aslında şu an sosyal medya ve çeşitli medya
kanallarından bu tür tanıtım ve aktarım yapanlar,
kültür ve tarih varlıklarımızla da tam da olması
gerektiği bir ilişkiyi kurmuş olanlar. Hem bunların
korunması için çabalayıp hem de şehrin hafızasını
canlandıran bu kişilere, unvanları ne olursa oldun
çok teşekkür borçluyuz.
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Fethiye Camii mihrap önü
kubbesi
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FETHİYE CAMİİ’NDEKİ
RESTORASYON TAMAMLANDI
İstanbul’daki Bizans mimarisinin değerli bir örneği olan Fethiye Camii’nde 2018 yılında başlanan
restorasyon uygulama çalışmaları sona erdi. Çalışma, Fethiye Camii’nin güney bitişiğinde yer alan
parekklesion bölümü ile yapıyı kuzey, güney ve doğudan çevreleyen avluyu da kapsamaktaydı. Yapının çevre düzenlemesi ise devam ediyor.
Caminin yeniden açılışı, restorasyon sürecinin
tamamlanması sonrasında 7 Ocak 2022 Cuma günü
düzenlenen sade bir törenle gerçekleştirildi. Törene,
Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY,

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet
Misbah DEMİRCAN, Vakıflar Genel Müdürü Sayın
Burhan ERSOY, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah ÇELEBİ ile bakanlıktan yetkililer
ve bölge sakinleri katıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı ERSOY, yapılan çalışmalar hakkında bazı bilgiler verirken, kalan çalışmalar konusunda da kamuoyunu bilgilendirdi.

Fethiye Camii ve Müzesi
Fethiye Camii ve Müzesi, İstanbul'un Fatih
İlçesi'nin Çarşamba semtinde bulunmaktadır. Yapının aslı, Bizans dönemine gitmektedir. Pammakaristos Manastırı'na ait kilise, iki

Restorasyon sonrası Fethiye Camii’nin kuzey cepheden görünüşü
(Tüm görseller, yüklenici firma Pekerler Restorasyon Firmasından
alınmıştır).

Açılış sonrası Kültür ve Turizm Bakanı
Sayın Mehmet Nuri ERSOY ve heyet, yapıyı
ve çevresini gezip, bilgi alırken.

Restorasyon sonrası caminin batı cephesi ve minareden görünüş
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dönem yapısından oluşmaktadır. Ana yapı, Yapı,
Latin İşgalinden sonra (1261'den sonra) daha önceden yapılmış kilisenin kalıntıları üzerinde yeniden
yaptırılmıştır ve Hz. Meryem'e adanmıştır. Kilise,
İmparator VIII. Mikhael Palailogos'un yeğeni Mikhael Dukas Tarkhaniotes tarafından 1292-1294 yılları arasında yaptırılmıştır. Kısa bir süre sonra Mikhael Dukas'ın eşi Maria, mevcut kilisenin güneyine
Hz. İsa'ya adanan ve aslında bir mezar mekânı olan
Parekklesionu yaptırmıştır.
İstanbul’un fethedilmesinin ardından 1455-1586
yılları arasında Patrikhane olarak kullanılmıştır.
Azerbaycan ve Gürcistan’ın fethedilmesi sonrası
Sultan III. Murad Dönemi'nde (1574-1595) camiye
dönüştürülen yapıya, “Fethiye” adı verilmiştir.

Tüm uygulamalar, yapıda gerçekleştirilen araştırmalar ve analizler sonucu hazırlanan ve onaylı restorasyon projesi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan Uygulama Çalışmalarına Dönük
Kısa Bilgiler
Zamanla cami içerine eklenmiş, tarihi özelliği
olmayan muhdesler tamamen alınarak, yapı rahatlatılmıştır. Yapılması düşünülen tüm müdahaleler,
restorasyon ve konservasyon sınırları çerçevesinde
yapılırken, geleneksel malzemelerin kullanımına
özen verilmiştir. Ancak bunu yaparken de yapı bünyesindeki tüm antik özellikteki detayların korunması sağlanmıştır. Örneğin duvar içlerinde mevcut olmayan hatılların yuvalarına (tıpkı her dönem
kullanıldığı üzere) ahşap hatıllar yerleştirilmiştir.
En önemli detaylardan birini, Klasik Osmanlı döneminde eklenen kubbeli mihrap mekânının kubbe içi
ve duvarlarında ortaya çıkartılan kalem işi bezemeler oluşturmuştur. Bulunan kalem işi bezemelerin
konservasyonları ve rötuşlamaları yapılmıştır. Harç
numuneleriyle elde edilen özgün harç içeriği doğrultusunda derz harcı ve sıvalar yapılmış, gizli tuğla
tekniğiyle örülü duvarların bir kısmında sıva yapılmayarak, bu bölümler açıkta bırakılmıştır. Statik
açıdan zayıf olan bölümlerde yapılan uygulamalarda kullanılan malzemeler, dışarıdan algılanabilmesi
için özellikle açıkta bırakılmıştır. Parekklesion ve
avludaki çalışmalarsa halen devam etmektedir.
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Caminin iç mekânından görünüşler.

KÜRKÇÜBAŞI CAMİİ’NDEKİ
RESTORASYON
UYGULAMALARI SONA ERDİ
Topkapı’da, Suriçi’nde bulunan Kürkçübaşı
Camii’nde devam eden restorasyon uygulama çalışmaları tamamlanarak, Cuma Namazı ile birlikte
yapı yeniden ibadete açıldı. 19 Eylül 2021 Cuma günü yapılan açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah DEMİRCAN, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Şirin ÜNAL, Fatih Belediye
Başkanı Sayın M. Ergün TURAN, Vakıflar İstanbul
1. Bölge Müdürü Sayın Hayrullah ÇELEBİ ve Bölge
Müdür Yardımcıları Sayın Gökhan KESKİN ile Sayın Veysel EKŞİ, Fatih Müftüsü Sayın Hüseyin BAŞ
ve mahalle sakinleri katıldı.
Hadikat’ül Cevâmi’de yapının adı “Kürkçü Camii” olarak geçerken, bânisinin adı, Kürkçübaşı
Ahmed Bey şeklindedir ve kendisinin mezarının da
Şam-ı Şerif’de olduğu belirtilmektedir. Kürkçübaşı Ahmed Bey’in ayrıca Cerrahpaşa’da ve İstinye’de
mescit yaptırdığı yazmakta olup, Topkapı’daki caminin sağında medrese, solunda bir mektebin bulunduğunu Hadika’dan öğrenmekteyiz.
Klasik Osmanlı mimarisinin bir örneği olarak
1571 yılında yapımı tamamlanan caminin çatısı

Restorasyon sonrası caminin son cemaat mahallinden ve doğu
cephesinden görünüş.

ahşap konstrüksiyonlu olup, kırma çatı formundadır. Cami, etrafı duvarlarla çevrilen bir avlu içindedir. Ayrıca bir de hazireye sahiptir. Kagir olarak inşâ
edilmiş olan yapının bir minaresi ve son cemaat
mahalli yer almaktadır. Kuzeydeki son cemaat mahallinin etrafı açık olup, sundurma şeklinde düzenlenmiştir. Dört adet devşirme sütun ve Erken Bizans
dönemine ait dört adet sütun başlığıyla taşınan
sundurma çatısının tavanı çıtalarla düzenlenmiştir.
Kuzey duvarına açılan kapı vasıtasıyla yapının harimine girilmektedir. Harimin kuzey duvarına bitişik
ahşap bir kadınlar mahfili yer almaktadır. Dört duvara da açılan pencereler vasıtasıyla içi aydınlıktır.

Çatının ve son cemaat mahallinin çatı sisteminin uygulama
sırasındaki görünüşleri.

Restorasyon sonrası minare.
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Raspa sonrası mihrapta ortaya çıkan kalem işi bezemeler ve
konservasyon sonrası görünüşü.

Restorasyon sonrası harimin içten
(güney ve kuzey yönlerin) görünüşü.

Minberden görünüş.

Camide gerçekleştirilen restorasyon uygulama çalışmaları sırasında öncelikle yapı içinde bulunan muhdesler temizlenmiştir.
İç mekândaki raspalar sırasında mihrapta
Osmanlı döneminin geç sürecine ait kalem işi bezemeler ortaya çıkarılmış, bunlar

Hazirenin restorasyon sonrası görünüşü.

projelendirilerek gerekli onaylar alındıktan sonra
konservasyon çalışmasına başlanmıştır. İç cephelerde horasan sıvalar ve nefaset sıvası yapıldıktan
sonra boya uygulaması yapılmıştır. Lamine keresteden makaslı bir çatı yapılırken, ısı yalıtımı sonrasında kiremit kaplama imalatı ile çatıdaki çalışmalar tamamlanmıştır. Küfeki pencere söveleri elden
geçirilirken duvarlarda derz tamirleri gerçekleştirilmiştir. Minare gövdesindeki çimentolar alındıktan sonra minare külahı ve şerefenin yıpranmış
durumdaki korkuluklarının sökümü yapılmış, ardından külah yeniden yapılırken şerefe korkuluklarının en sağlam durumda olanı korunmak suretiyle
diğer parçalar eski formuna uygun biçimde yeniden üretilmiş ve yerlerine monte edilmiştir. Caminin, sökülmüş durumdaki son cemaat mahallinin
çatısındaki uygulama da cami ile birlikte yapılmış,
taşıyıcı sütun ve başlıkların temizliklerinin sonrasında mermer döşemeler yerlerine yerleştirilmiştir. Avludaki metruk haldeki wc yıkıldıktan sonra
bu mekân yeniden yapıldı. Ayrıca avlu duvarları
elden geçirilerek, harpuşta, söve ve korkuluk imalatları yapılmıştır. Ayrıca hazirelerdeki mezar taşlarının da temizlikleri yapılarak, statik sorunları
giderilmiş, tümü teraziye alınmıştır.

Restorasyon sonrası caminin
çevresiyle birlikte görünüşü.
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T.C. BAŞBAKANLIK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İstanbul I. Bölge Müdürlüğü
VAKIF RESTORASYON YILLIĞI İÇİN YAZILACAK MAKALELERDE
HAKKINDA KISA BİLGİLER
Konular:

Vakıf Mülkü ve düşüncesi başta olmak üzere, ağırlıklı olarak İstanbul ve yakın çevresinin maddi
ve kültürel dokusunun ele alındığı ve bilimsellik esaslarına göre üretilmiş yazıları içermektedir.
Vakıf mülkü dışında kalan kültür varlığı eserler veya konularla ilgili makaleler de kabul edilmektedir. Restorasyon, konservasyon, arkeoloji ve sanat tarihi alanlarını ilgilendiren konular kapsamı
teşkil etmektedir. Özellikle, yeni bir basamak teşkil eden, daha evvel yayınlanmamış veya yayınlanmış olanın üstüne yeni şeyler koyabilecek makaleler tercih konusudur. Daha evvel yayınlanmış
veya başka bir yerde yayınlanması düşünülen makaleler kabul edilmemektedir.

Yayın Kurulu:

Dergiye gelen yazılar, yayın kurulu tarafından incelenerek, derginin yayın ilkelerine uygun olup,
olmadığına bakılır. Uygunluk bulunmadığı takdirde yazı, yazarına iade edilerek, düzeltme yapılması istenilir. Bilimsel çerçevede hazırlanmış makaleler, hakem incelemesinin ardından yayınlanmaktadır.

YAZIM KURALLARI
1. Başlık:

Türkiye Türkçesi ve 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde, konunun özüne uygun biçimde olmalıdır. Altına başlığın İngilizcesi yazılmalıdır.

2. Ad-Soyad-Adres:

Yazar ad-soyad-ünvanı başlığın sağ alt kısmına yazılmalıdır.

3. Özet:

Başlıktan sonra gelmek üzere önce Türkçe, en az 75; en fazla 150 kelimeden oluşan konunun özeti verilmelidir. Özet kısmında, ele alınan hususlar kısaca tanıtılmalı ve özetin sonuna 5-8 kelime
halinde anahtar kelimeler eklenmelidir. Türkçe özet kısmından sonra özet ve anahtar kelimelerin
İngilizcesini içeren kısım eklenmelidir.

4. Metin:

Yazılar A4 boyutundaki Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, Metin
içinde vurgulanması gereken kısımlar, eğik harflerle yazılmalıdır. Bunun dışında özel biçimlendirmeler yapılmamalıdır.

5. Şekiller:

Baskı kalitesi göz önünde bulundurularak, yüksek çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında hazırlanan şekil, çizim ve fotoğraflar numaralandırılarak ayrı bir klasörde makaleye eklenmelidir. Bunların yerleri metin içinde belirtilmelidir. Şayet bir yer veya kişiden alıntıysa metin içinde belirtilmelidir. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmemektedir.
Metin uzunluğu yazarının takdirine bırakılmıştır. Makalenin dizgisi ve görsel yönü de göz önüne alınarak; Görseller ile metin uzunluğu arasında uyumluluğa ve orana dikkat edilmeli, çok fazla
sayıda ve kendini tekrarlayan görsel kullanılmamalı, görsellerin metin içersinde belli kısımlarda
birikmeleri önlenmelidir.
Metin içinde şekillere atıfta bulunulması gerekiyorsa cümle sonunda (Şekil 5). gibi belirtilmeli,

aşağıdaki…, yukarıdaki… gibi terimlerden kaçınılmalıdır. Şekil altı yazıları örnekteki gibi olmalıdır.

Şekil 1. Yapı planlarını gösteren çizimler

Şekil 2. Süleymaniye Camii ana kubbesi
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8. Alıntılar ve Göndermeler:

Başka bir yazardan aynen kullanılan alıntılar tırnak içinde ve İtalik stilde verilmeli;
Metin içinde göndermeler, parantez içinde aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.
(Kuban 2007), (Kuban 2007: 18).
Birden fazla yazarlı kaynaklarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır:
(Kuban vd. 2007).

9. Dipnotlar:

Sayfa altlarındaki dipnot kullanımı en aza indirgenmeli; yalnız açıklamalar için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır.

Kaynaklar (Kaynakça):

Makale sonuna Kaynaklar kısmı eklenmelidir. Kaynaklar kısmında, birden fazla yazarlı yayınların diğer yazarları da belirtilmelidir. Yazarların soyadına göre alfabetik olarak
aşağıdaki şekillerden birinde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını
olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış
yayınlar ise (1990a, 1990b) şeklinde gösterilmelidir.

Kitaplar İçin;
Yazar Soyadı ve yayının tarihi

Yazarın adı ve soyadı, Kitap adı, Basıldığı Yer: Yayınevi.
W. Müller-Wiener, İstanbul’un Tarihsel Topoğrafyası, (Çev: Ü. Sayın), İstanbul: Yapı Kre-

Müller Wiener 2001

di Yayınları.
Forcheimer/Strzygowski 1893

Philipp Forchheimer/Josef Strzygowski, Byzantinischen Wasserbehälter, Wien.

Makaleler için;
Yazar Soyadı ve yayınlanma tarihi

Yazar adı-soyadı, Makale adı, Süreli yayının tam adı, Cilt numarası, (Sayı numarası), Sayfa aralıkları.
O. Aytekin, Eski Türklerde Toplumsal Siyaset Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmala-

Aytekin 1999

rı Dergisi, 1999/1 (8), s. 81-101.

İnternet adreslerinde, kaynağa erişim tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir:
www.archnet.gov.tr/osmanlı (10.01.2014)
Yazıların Gönderilmesi:

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmış yazılar, elektronik ortamda aşağıda belirtilen adrese gönderilebilir

İletişim Bilgileri
Murat SAV

muratsav@gmail.com

H.Murat CEYLAN

hmceylan@hotmail.com

Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
İnönü Caddesi No:2 Kat: 5 - Taksim/İstanbul
Tel: 0 212 251 88 10 / 7201-7203
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